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holokauszt

Forrásház

Lackner csaba

„a problémák kis oda-
figyeléssel és zavart 
kapkodás nélkül 
orvosolhatóak lettek 
volna. Mindezekre 
képviselő társaim  
és én is felhív-
tuk a figyel-
met.”

dr. LéLfai 
koppány

„csak egy hatékonyan 
gazdálkodó önkor-
mányzat képes megfe-
lelően magas színvona-
lú közszolgáltatásokat 
biztosítani a 
kerületiek szá-
mára.”

Vinczek györgy

a holokauszt áldoza-
taira emlékeztek a 
Templom téren felállí-
tott emlékműnél január 
27-én. 66 évvel ezelőtt 
ezen a napon sza-
badították fel 
az auschwitzi 
haláltábort.

Gajda Péter
„bízom benne, hogy a tervek 
szerint tavasszal elkészülő 
forrásház gondozási központ 
ősszel már fogadja is 
az első, segítségre váró 
embereket.”

Melléklet

korszerű GéPPel GazdaGodott a kerület
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kispest önkormányzata a „Tágra 
nyílt ajtó – Tudásexpo-Expressz 
Wekerlén” elnevezésű uniós pályá-

zaton több mint 20 millió forintot nyert a 
Wekerlei Gyermekház és Családi Könyv-
tár fejlesztésére. A pénzből többek között 
elektronikus adatbázist hoznak létre, saját 
kétnyelvű honlapot készítenek, számító-
gépeket, bútorokat vásárolnak, rendezvé-
nyeket szerveznek december végéig. A 
programokba a helyi családokat, gyereke-
ket szeretné bevonni az intézmény.
Gajda Péter polgármester a tavalyi év 
eredményes uniós pályázatairól beszélt a 
január 18-i projektnyitón. Külön kiemelte 
a csaknem egymilliárdos nagyságrendű 
„Wekerle, ahol értéket őriz az idő” című 
programot, amelynek részeként a Gyer-
mekház is teljesen megújult. Hangsú-
lyozta, hogy a Tágra nyílt ajtó – Tudásexpo-
Expressz Wekerlén elnevezésű pályázat 
is sikeres lett, ráadásul a fejlesztést teljes 
mértékben támogatja az Unió, és nem igé-
nyel önkormányzati forrást. Hozzátette, 
bízik benne, hogy a fejlesztés eredménye-
képpen egyre többen veszik majd igénybe 

a könyvtár szolgáltatásait, és fordulnak az 
olvasás szeretete felé.

a projektet bemutató Szabó Mária 
igazgató nagy vállalkozásnak ne-
vezte a programot. Elmondta, a 

fejlesztés célja, hogy a közösség igényeit 
figyelembe véve a mai kor technológiai 
színvonalához zárkózzon fel az intéz-
mény, és bővüljenek a szolgáltatások. Az 
intézménnyel a Kós Károly Általános Is-
kola, a Fővárosi Önkormányzat Hungária 
Átmeneti Gyermekotthona és Általános 
Iskolája, valamint a Wekerlei Társaskör 
Egyesület működik közre a pályázat 
megvalósításában. 

az igazgató részletesen kifejtette a 
vendégeknek, miből áll a könyv-
tárfejlesztési program. A pályázati 

pénzből integrált könyvtári rendszer 
bevezetését tervezik, elektronikus adat-
bázist hoznak létre a könyvállományról, 
és megvalósulhat a vonalkódos kölcsön-
zés is. Saját kétnyelvű (magyar-angol) 
honlapot és gyermekszekciót alakítanak 
ki, illetve a helyi épített örökséget leíró 
helytörténeti bibliográfiát hoznak létre. 

Tervezik a központi könyvtári adatbá-
zisban való megjelenést, az interneten 
elérhető katalógusrendszer elkészítését 
könyvelőjegyzéssel, hosszabbítási lehető-
séggel. Tíz, az olvasáskultúrát népszerű-
sítő kampányrendezvényt tartanak, kü-
lönös hangsúlyt fektetve a fenntartható 
fejlődés elvére. Szerveznek tíz rendhagyó 
órát, bábszínházi bemutatókat, kézműves 
foglalkozásokat, író-olvasó találkozókat, 
és két könyvtárost tovább képeznek a 
pénzből. Eszközöket is vásárolnak majd, 
többek között könyvtári szoftvert és 
számítógépeket, olvasói székeket, szá-
mítógépasztalokat, gyermekbútorokat, 
kölcsönzői pultot, illetve polcrendszert. 
Ingyenes internethasználatot is biztosí-
tanak az olvasók részére. Vállalták azt 
is, hogy újrahasznosított alapanyagokat 
használnak, főleg a helyi szolgáltatókat 
veszik igénybe, bevezetik a szelektív hul-
ladékgyűjtést és megvalósítják a „Tégy 
egy könyvet - Végy egy könyvet” akciót. 
A programokba a helyi lakosokat, a csa-
ládokat, az óvodás és iskolás gyerekeket 
is szeretnék bevonni.

Még 2007 júniusában döntött a 
testület a Vak Bottyán, a Bethlen 
Gábor, a Szabó Ervin és a Katica 

utcák által határolt terület értékesíté-
séről. Mint ismeretes, abban az évben 
a KÖKI-vel szemben lévő üres telket a 
legjobb ajánlatot tévő cégnek, több mint 

480 millió forintért adta el Kispest. Ak-
kor az osztrák partnerek azt vállalták, 
hogy a telken saját beruházásként egy 
1 000 fő befogadására alkalmas sport-
csarnokot is építenek. Mire azonban a 
jogerős építési engedélyt is megkapta a 
cég, a válság miatt az üzemeltető elállt 
terveitől, így a beruházó sem akart már 
csarnokot építeni. Ez után állapodott 
meg az önkormányzat a céggel arról – 
mondta lapunknak Gajda Péter –, hogy a 
vételáron felül a visszalépés ellenében 1 
millió eurót fizessenek Kispestnek annak 
érdekében, hogy a kerület saját beruhá-
zásként felépíthesse a sportcsarnokot. 
„Fontos a kerületnek az, hogy legyen egy 
olyan zárt közösségi tere, ahol 300-nál 
több embert is le tudunk ültetni, amely 
nemcsak sportcélokra, hanem például 
szalagavatókra, iskolai rendezvényekre 
is igénybe vehető” – hangsúlyozta a pol-
gármester. Megtudtuk januárban végül 
megérkezett az önkormányzat számlájá-
ra a pénz. Az új sportcsarnok várhatóan 
ebben a ciklusban a Puskás iskola bőví-
tésével valósulhat meg, ehhez azonban 
még a testületnek is igent kell mondania 
a beruházásra – mondta Gajda Péter. 

Tovább fejlődik idén a 
Wekerlei Gyermekház és 
Családi Könyvtár. Több 

mint 20 millió forint 
európai uniós forrásból 

jelentős informatikai fej-
lesztést végeznek a Kós 

Károly téri könyvtárban. 
A beruházás célja, hogy 
a XXI. századi techno-

lógia színvonalához zár-
kózzon fel az intézmény. 

A program indítóját ja-
nuár 18-án tartották a 

Gyermekházban.

Gajda Péter kispest polgármestere

2009-ben írta alá Gajda Péter polgármester azt a szerző-
dést, melynek köszönhetően a Porr-Gamma Építési Kft. 
2011. januárban kifizette azt az 1 millió eurót, melyet 
sportcélú fejlesztésre fordíthat a kispesti önkormányzat. 

Indul a könyvtár 
 informatikai fejlesztése 

Egy millió euróval bővült a kassza
PénzüGyek

Fókuszban a nyugdíjak és a 
családi adó

„Fontos, hogy a kispestiekkel együtt 
nézzük meg, milyen lehetőségek nyíltak 
az idei év folyamán” – indokolta a ren-
dezvény témaválasztását Kispest ország-
gyűlési képviselője. Dr. Tarnai Richárd 
lapunknak kiemelte, fontos, hogy az 
emberek tudják, hogy mit jelent a 16 szá-
zalékos adó, mit jelent az állami nyugdíj 
vagy magánnyugdíj-pénztár közötti 
választás annak minden előnyével és 
hátrányával együtt, vagy mit jelent pél-
dául az, hogy a nők 40 év munkaviszony 
után elmehetnek nyugdíjba. „Ezekre a 
gyakorlati kérdésekre próbálunk választ 
adni, vagyis a mindennapok ügyeiben 

nyújtani segítséget a kerületieknek” – 
fogalmazott Kispest országgyűlési kép-
viselője.
A rendezvényen Vitéz Tamás, főkönyve-
lő, adószakértő és könyvvizsgáló tartott 
előadást. A tájékoztatóban szó volt töb-
bek között az állami és a magánnyug-
díj-rendszer előnyeiről és hátrányairól, a 
munkavégzés mellett adómentessé vált 
nyugdíjról, a nők kedvezményes nyugdíj-
ba vonulásának lehetőségéről, valamint a 
nagycsaládosok adókedvezményeiről és 
gázár-támogatásairól. A tájékoztató vé-
gén személyes konzultáción nyújtottak 
segítséget az érdeklődő kerületieknek.

Folytatódott január 24-én dr. Tarnai Richárd, Kispest 
országgyűlési képviselőjének konzultációs sorozata. A 
„Kispesti párbeszéd” januári rendezvényén a nyugdí-
jakról és a családi adózásról volt szó.
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önkormányzat

meGemlékezés

Új képviselő a testületben

Kispest: Az előző ciklusban 
is dolgozott a testületben, 
most milyen célokkal vette 
át önkormányzati megbíza-
tását?

DR. LÉLFAI KOPPÁNY: 
A képviselői közmegbíza-
tás komoly megtiszteltetést 
jelent számomra, különös 
tekintettel arra, hogy a jog-
szabályi változások követ-
keztében a képviselői létszám 
drasztikus csökkentése, 
továbbá a növekvő feladatok 
és felelősség mellett ebben a 
ciklusban a korábbiaknál is 
fokozottabb jelentőséggel bír 
majd a képviselők munkabí-
rása, tapasztalata, valamint 
empátiája és személyes kva-
litása. Hosszú távú céljaim 

az előző nyolc évhez hason-
lóan változatlanok, ennek 
megfelelően megítélésem 
szerint csak egy erős, biztos 
pénzügyi alapokon nyugvó 
és hatékonyan gazdálkodó 
önkormányzat képes meg-
felelően magas színvonalú 
közszolgáltatásokat bizto-
sítani a kerületiek számára. 
A gazdálkodás átvilágítását 
követő racionalizálási fo-
lyamat reményeim szerint 
már a 2011. évi költségvetés 
összeállításával kezdetét 
veheti, lehetővé téve, hogy 
a kispestieket már régóta 
foglalkoztató és forrás vagy 
határozott városvezetői 
szándék hiányában elmaradt 
fejlesztések megvalósítására 
koncentrálhassunk.

Munkája során milyen szak-
területekre fog leginkább 
koncentrálni?

DR. LÉLFAI KOPPÁNY: 
Az ember az önkormányza-
ti munka során sem bújhat 
ki a bőréből, ezért nagy 
örömömre szolgál, hogy 
továbbra is részt vehetek 
az Ügyrendi és Közbeszer-
zési Bizottság munkájában, 
valamint e feladat mellett 
lehetőségem lesz közelebb-
ről is megismerni a humán 
szakterület tevékenyégét – a 
még számomra is kissé bo-
nyolultnak tűnő elnevezésű 
– Közművelődési, Oktatási, 
Sport, Ifjúságpolitikai és 
Egészségügyi Bizottság-
ban.

Kispest önkormányza-
tának Közművelődési, 
Oktatási, Sport, Ifjúságpo-
litikai és Egészségügyi Bi-
zottsága (KOSIE) minden 
hónap második hétfőjén 
17 órától tartja nyilvános 
ülését az Ady Endre út 7. 
szám alatti épületben.

Több ezren vagyunk, akik-
kel együtt él a családjukban 
a felnőtt, idősödő értelmi, 
illetve halmozottan fogya-
tékos hozzátartozója. A lelki 
egészségvédelemre nekünk 
is szükségünk van, melyet 
az elszigetelődés megaka-
dályozása, a hasznos elfog-
laltság biztosítása foglal 
magában. A Méltóságteljes  
Életért Alapítvány azért jött 
létre, hogy ezen családok 
tagjaival együtt gondolkod-
jon. Kíváncsian várjuk: Mi-
lyen megoldhatatlannak vélt 
probléma foglalkoztatja? 
Van-e konkrét elgondolása, 
javaslata, mellyel jobb lehet-
ne életük? Bátran fejtsék ki 
elképzelésüket, mert az így 
összegyűjtött tapasztalatok 
alapján tudunk és fogunk 
tovább lépni. Leveleiket az 
alábbi címre kérjük küldeni: 
Méltóságteljes Életért Ala-
pítvány 1476 Budapest 100, 
Postafiók 104. 

MÉlTóSáGTEljES 
ÉlETÉRT AlAPíTVány

Fodrászmúzeum a Csinsz-
ka lakóparkban: 1194 Ady 
Endre út 97-99.
nyitva: kedden és csütör-
tökön 14-18h-ig, szomba-
ton 9-13h-ig.

Az utóbbi időszakban a 
nyugdíjasok terhére elkö-
vetett bűncselekményekkel 
összefüggésben az aláb-
biakra szeretnénk felhívni 
szíves figyelmüket! A 
nyugdíjak nem bankszám-
lára történő folyósítását 
kizárólag a Magyar Posta 
Zrt. munkatársai végzik, a 
nyugdíjbiztosítási igazga-
tási szervek dolgozói az 
ellátások folyósításában 
egyáltalán nem működnek 
közre.  Erre figyelemmel a 
nyugdíjbiztosítási igazgató-
ságok dolgozói nem kéz-
besítenek sem nyugdíjat, 
sem pedig egyéb ellátást, 
így nem keresik fel Önöket 
ilyen célból. Kérjük, hogy 
amennyiben ismeretlen sze-
mélyek a nyugdíjbiztosítási 
igazgatóság nevében a fenti 
indokkal keresik meg Önö-
ket, szíveskedjenek értesí-
teni a lakóhelyük szerinti 
rendőrkapitányságot.

ORSzáGOS nyuGDíj-
bIzTOSíTáSI  

FőIGAzGATóSáG

nyílt ülés

segítsük egymást 
a gondokban!

Fodrászmúze-
um kispesten

Nyugdíjasok figyelem!
a holokauszt áldozataira emlékeztek 

Vinczek György beszédé-
ben a történelmi emlék-
idézés után azt mondta: 

„azért jöttünk ma össze, 
hogy kifejezzük a világ és az 
ország más részeivel együtt, 
közösségünk nevében is, 
hogy nem felejtünk, és min-
dig mindent megteszünk, 
hogy ne fordulhasson elő 
még egyszer hasonló”. Dr. 
botos jános a II. világháború 
borzalmairól beszélt, majd 
ugyancsak hangsúlyozta, 
mindent meg kell tenni 
azért, hogy ez soha többet ne 
fordulhasson elő, annál is in-
kább, mivel Magyarországon 
napjainkban egyre erősebb a 

gyűlölet – fogalmazott. 
A rendezvény végén az em-
lékezés köveit és virágait 

helyezték el a jelenlévők a 
Templom téri emlékmű ta-
lapzatára.

lemondott helyi önkormányzati képviselői megbízatásáról dr. 
Tarnai Richárd a testület januári ülésén. Kispest országgyűlési 
képviselője az újonnan alakult Pest Megyei Kormányhivatal 
élére került. Önkormányzati képviselői helyét dr. lélfai Kop-
pány vette át. Az új képviselőt terveiről kérdeztük.

Az emlékezés köveit és virágait helyezték el a Templom téren fel-
állított emlékműnél január 27-én; 66 évvel ezelőtt ezen a napon 
szabadították fel az auschwitz-birkenaui haláltábort. A kispesti 
eseményen Vinczek György alpolgármester és dr. botos jános, a 
Budapesti Holokauszt Intézet igazgatója mondott beszédet.

A Kispesti Véradók Egye-
sülete önkéntes véradást 
szervez február 26-án 
(szombaton) 8-15 óráig.
Helyszín: Ady Endre út 
150. (Az MSzP Székház-
ban, bejárat a Kossuth L. 
u. 50. szám felől.)
Ha tud, segítsen, adjon 
vért Ön is, hogy közösen 
tudjunk segíteni a beteg 
gyermekeken és embertár-
sainkon. A véradás alatt a 
gyermekeknek kézműves 
foglalkozást szervezünk. 
A véradók és gyermekeik 
kisebb ajándékban ré-
szesülnek. Csatlakozzon 
Egyesületünkhöz! A vér 
életeket menthet.
nemsokára itt van a sze-
mélyi jövedelemadó be-
vallás ideje. Ha úgy gon-
dolja, hogy adója 1%-ával 
Egyesületünket kívánja 
támogatni, akkor a követ-
kező adószámra várjuk 
felajánlását: 18232651-1-
43. Köszönjük!

KISPESTI VÉRADóK 

önkéntes 
véradás

tájékoztató

tájékoztató

Felhívás

Bűnmegelőzés a Móra iskolában
bűnmegelőzési és 

egészségnevelési té-
manapot tartottak a 

Móra iskolában január 17-
én. A témanap keretében a 
sajátos nevelési igényű, ta-
nulásban akadályozott tanu-
lók 4-5 fős kiscsoportokban 
tevékenykedtek a játékos 
foglalkozásokon, melyek 
tartalmukban életkorukhoz, 
értelmi képességeikhez, 
szociális helyzetükhöz és 
tanulási képességeihez 
igazodnak. A kisebbek-
nek négy 30 perces, a na-
gyobbaknak hat 20 perces 
foglalkozást terveztünk a 
proszocialitásra nevelés, a 
bűnelkövetővé, illetve ál-
dozattá válás megelőzése, a 
segítségnyújtás, a testi-lelki 
egészség megőrzése téma-

köréből. A közös értékelés 
után a felső tagozatosok 
két csoportban vettek részt 
az egészségvédelemmel, a 
testi-lelki egészséggel kap-
csolatos foglalkozásokon, 
melyeket iskolánk védő-
nője és munkatársa veze-
tett. A témanap délutánján 
a bRFK bűnmegelőzési 
Osztály munkatársai jöttek 
el iskolánkba, és tartottak 
bemutatót és foglalkozást 
tanulóink számára.
A nap jókedvben telt, a gye-
rekek nagyon érdeklődőek 
és nyitottak voltak.

S. E.

Csoportos foglalkozás a bűn-
megelőzés és egészségnevelési 

napon a móra iskolában

ez év februárjától állt 
üzembe a Kispesti 
Egészségügyi Intézet 

legújabb eszköze, egy úgy-
nevezett denzitométer, amely 
a törzsi csontok (teljes test) 

mérésére szolgáló csontsű-
rűség vizsgáló berendezés. 
A géppel lehetővé válik az 
intézetben az oszteoporózis 
komplex szűrése, nyomon 
követése – mondta lapunknak 
Gerber Lászlóné, az intézet 
ápolási igazgatója. Megtud-
tuk a denzitometriára (ahol 
a géppel vizsgálják a bete-
geket) előjegyzés szakorvosi 
beutalóval – lehetőleg sze-
mélyesen – a Röntgen Osz-
tály felvételi ablakánál kér-
hető (akadályoztatás esetén, 
a 347-5977 telefonszámon).  
A 2007-ben elhunyt Dojcsák 
Sándor – egykori kispesti ar-
tista – harmincmillió forintot 
hagyott a kerületi egészség-
ügy támogatására. A nagy-
lelkű adományozó emlékét 
2010. augusztusa óta tábla 
őrzi a Kispesti Egészségügyi 
Intézet aulájában.

Modern műszerrel gazdagodik a Kispesti Egészségügyi Intézet 
műszerparkja, februártól egy csontsűrűséget vizsgáló eszköz 
is a kispestiek egészségét fogja szolgálni. A gép megvásárlását 
Dojcsák Sándor, a 2007-ben Ausztráliában elhunyt egykori kis-
pesti artista nagy összegű hagyatéka tette lehetővé.

korszerű műszer az
egészségügyi intézetben

Fejlesztés

Gajda Péter polgármester és Chwala tibor adományozó a tavalyi  
emléktábla-avatáson
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személyi változásokról döntött a testület 

- A zárt ülést követően egy-
perces néma felállással emlé-
kezett a testület a nemrégiben 
elhunyt Kisberk Lászlóra, a 
BKIK elnökségének tagjára, a 
XIX. kerületi tagcsoport elnö-
kére, valamint Cséki Imrére, a 
polgármesteri hivatal korábbi 
munkatársára.

- Módosította az önkormány-
zat a kerület vagyonrendeletét. 
A változás szerint a testület 
kivonta a Katona józsef utca 
3. alatti sportpályát az önkor-
mányzat törzsvagyonából, és a 
forgalomképes vagyon körébe 
sorolta át.

- Elfogadták a képviselők a 
Kispest Kft. 2010. második 
félévére vonatkozó beszámo-
lóját a cég tevékenységéről, 
valamint a „Wekerle, ahol ér-
téket őriz az idő” és a Forrás-
ház Gondozási Központ uniós 
pályázatok helyzetéről.

- Közfoglalkoztatási pályáza-
tot nyújt be az önkormányzat 
a Fővárosi Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja által 
kiírt felhívásra, rövid idő-
tartamú közfoglalkoztatás 
keretében 217 ember három 
hónapos, napi 4 órás foglakoz-
tatására, valamint a hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás 
keretében 10 ember egész 
éves, napi 8 órás foglalkoz-
tatására. Támogatta a testü-
let, hogy a 2010 októberét 
megelőzően megkötött köz-
foglalkoztatási szerződések 
finanszírozását (mintegy 11 
millió forint) 2011. február vé-

géig teljes egészében vállalja 
az önkormányzat. Az előter-
jesztő Vinczek György alpol-
gármester arról beszélt, hogy 
a pályázatot a foglalkoztatási 
és szociális tárgyú törvények 
módosításai indokolták, ame-
lyekhez alkalmazkodni kell. 
Elmondta: a támogatásból az 
önkormányzat ugyanannyi 
embert tud alkalmazni, mint 
korábban, de a 8 helyett csak 

4 órában és csak három hó-
napig. Hozzátette: visszafor-
dul a korábbi „segély helyett 
munkát” célkitűzés, mert az 
új változások a gyakorlatban 
sokkal inkább a segélyezés új-
bóli előtérbe kerülése felé hat-
nak majd a jövőben. Mihály 
András felvetésére, miszerint 
a korábbi rendszer nem jól 
működött, az alpolgármester 
azt mondta, Kispesten jó célt 
szolgált, és jól működött a 
közfoglalkoztatás: összesen 
217 ember vett részt hosszabb-

rövidebb ideig – átlagosan 7-8 
hónapig – a közfoglalkozta-
tásban 2010-ben. 

- Igent mondtak a képviselők 
a Magyar Vöröskereszt Buda-
pesti Szervezetének kérésére: 
így a karitatív szervezet az év 
első három hónapjában 15 fős 
átmeneti krízisszállást alakít-
hat ki a Báthory utcai nap-
pali melegedőben. A három 

hónapos időszakra egyszeri 
750 ezer forintos támogatást 
is biztosítottak a szolgáltatás 
fenntartásához.

- Támogatta a testület a Közös 
Esély Egyesület kérelmét, és 
egy év határozott időtartamra, 
25 ezer forint kedvezményes 
bérleti díj megfizetése mellett 
bérbe adta az egyesületnek az 
Eötvös utca 5. alatti 241 négy-
zetméteres, önkormányzati 
tulajdonú helyiséget. A bérle-
ménybe költözik át a kerületi 

Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat is. 

- Tekintettel nyugdíjba vo-
nulására, dr. Istvánfi Sándor 
címzetes főjegyző közszol-
gálati jogviszonyának meg-
szüntetését kezdeményezte. 
A testület a köztisztviselők 
jogállásáról szóló törvény vo-
natkozó pontja alapján 2011. 
augusztus 30-i határidővel 
felmentette tisztségéből. A 
frakciók megköszönték dr. 
Istvánfi Sándor munkáját, aki 
úgy fogalmazott, „megtisztel-
tetés, hogy ezt a hivatalt ve-
zethettem.” Az önkormány-
zat február végi határidővel 
pályázatot ír ki plusz egy al-
jegyzői tisztség betöltésére is.

- Lemondott helyi önkormány-
zati képviselői megbízatásáról 
dr. Tarnai Richárd. Kispest 
országgyűlési képviselője az 
újonnan alakult Pest Megyei 
Kormányhivatal élére került. 
Képviselői helyét dr. lélfai 
Koppány vette át, aki egy-
ben tagja lett az Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottságnak, 
valamint a Közművelődési, 
Oktatási, Sport, Ifjúságpoli-
tikai és Egészségügyi Bizott-
ságnak is. Dr. Tarnai Richárd 
helyett a jövőben lazányi 
Ferenc vezeti az Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottságot. 
balogh Csilla a Közműve-
lődési, Oktatási, Sport, Ifjú-
ságpolitikai és Egészségügyi 
Bizottság, Vasók Attila az 
Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság munkáját segíti 
külsős tagként.

testület

Közfoglalkoztatási pályázat benyújtásáról, a Vöröskereszt és a Közös Esély Egyesület 
támogatásáról, valamint személyi változásokról is döntött január 20-i ülésén Kispest 
önkormányzatának képviselő-testülete.

A Magyar Szín-játékos Szö-
vetség bronz fokozatát kapta a 
Kispesti Kisszínház Faroktól 
fölfelé című előadása a január-
ban tartott X. Magyar Művek 
Szemléjén. A szakma részéről 
is elismert előadást – Pozsgai 
Zsolt komédiáját – a kispesti 
közönség legközelebb február 
11-én 19 órai kezdettel láthatja 
a KMO-ban. 

elismerés

Fekete László önkormányzati képviselő
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bizonyára sokan em-
lékeznek még, hogy 
2010-ben a Kerületi 

Polgár című kiadványban 
megjelent egy keresztrejt-
vény. Ennek helyes megfej-
tésével lehetőség nyílt arra, 
hogy a nyerteseket vendégül 
láthassam az Ország Házá-
ban. Több százan küldték 
be a megoldást és a sorso-
láson egy kedves házaspár 
neve került elő a kalapból. 
Külön öröm volt számomra, 
amikor megtudtam, hogy a 
hölgy hosszú éveken át volt 
a kispesti zeneiskola vezető-
je. Fontosnak tartom ugyan-
is a zenei nevelést, hisz a 
zene által szebbé, élhetőbbé 
tehetjük mindennapjain-
kat. Gyermekeim is ezért 
játszanak hangszereken és 
sajátítják el az egyik leg-
nagyszerűbb hungaricumot, 
a Kodály módszerrel törté-

nő ének- és zenetanulást. 
A parlamenti séta során 
sokat beszélgettünk kerüle-
tünk ügyes-bajos dolgairól. 
Azok a gondolatok, javas-
latok, amelyeket hallhattam 
vendégeimtől nagymérték-
ben segítik országgyűlési 
munkámat. Azt gondolom 
ugyanis, hogy nem elég 
született kispestiként csu-
pán a saját szemszögemből 
látni városunk mindennap-
jait, hanem rendkívül fon-
tos a folyamatos párbeszéd, 
a kispesti emberek vélemé-
nyének aktuális képvisele-
te. A minap is szokásomhoz 
híven metróval mentem 
munkába, amikor egy úr 
– miután hosszasan mé-
ricskélt –, odajött hozzám 
és megszólított. Kiderült, 
hogy a lakótelepen lakik 
és kölcsönösen megörülve 
a lehetőségnek az utazás 

alatt végig beszélgettünk. 
Sok mindenről szó volt és 
a Ferenciek teréhez érve 
fejeződött be „az alkalmi 
fogadóóra”. Ez az eset, va-
lamint a parlamenti látoga-
tás is azt erősítette bennem, 
hogy jó úton járunk, amikor 
a mindennapos párbeszé-

det helyezzük magunk elé 
döntéseink előfeltételeként. 
Megtisztelő volt számomra, 
hogy ezen a délutánon egy 
olyan házaspárt láthattam 
vendégül, akik évtizedeken 
át tevékenykedtek Kispes-
tért, generációkat nevelve a 
szépre és a jóra.

dr. tarNai riChárd, kispEst országgyűLési képvisELőjéNEk rovata

Még 2009-ben írtam 
alá azt a szerződést, 
melynek köszönhe-

tően a Porr-Gamma Kft. az 
elmúlt héten kifizette azt az 
1millió eurót, melyet sport-
célú fejlesztésre fordíthat 
a kispesti önkormányzat. 
Talán emlékeznek még rá, 
hogy a testület 2007-ben 
döntött arról, hogy a KÖKI-
vel szemben lévő üres telket 
a legjobb ajánlatot tévő cég-
nek, több mint 480 millió 
forintért adja el. A legjobb 
ajánlat nem csak arról szólt, 
hogy ez a cég ajánlotta a 
legtöbb pénzt a telekért (bár 
kétségtelen, hogy ez volt a 
leglényegesebb szempont), 
hanem arról is, hogy olyan 
fejlesztést vállal, melyben 

egy legalább 1 000 fő befo-
gadására képes sportcsar-
nokot is épít, melyet később 
üzemeltet is. Akkor az oszt-
rák partnerek ezt vállalták, 
mi pedig örültünk, hiszen 
akkor sem volt és jelenleg 
sincs olyan zárt létesítmény 
Kispesten, ahová több mint 
300 ember beférne. nem 
csak sport események, de 
kerületi szalagavatók, is-
kolai bálok, rendezvények 
kerülnek máshová emiatt. 
A tervezés időszaka is jól 
haladt, folyamatos egyez-
tetésben voltunk az osztrák 
partnerekkel. Mire azonban 
a jogerős építési engedélyt 
is megkapta a cég, a válság 
miatt az üzemeltető elállt 
terveitől, így a beruházó 

sem akart már csarnokot 
építeni. Ez után állapodtam 
meg a céggel arról, hogy 
a visszalépés ellenében 1 
millió eurót fizessenek Kis-
pestnek annak érdekében, 
hogy mi, saját beruházás-
ként felépíthessük a sport-
csarnokot. Az egész tavalyi 
év aztán tárgyalásokkal, 
alkudozással telt, mert a 
cég kétszer sem tartotta be 
az eredeti szerződést, sem 
áprilisra, sem szeptemberre 
nem fizette ki a dokumen-
tumban megállapított össze-
get, aminek a miértjére nem 
kaptunk igazán elfogadható 
választ. Szerencsére a jogi 
irodánk munkatársai már 
az eredeti adás-vételi szer-
ződést is kiválóan készítet-

ték elő, így mindig maradt 
elegendő muníció a kezünk-
ben ahhoz, hogy kikénysze-
rítsük akaratunkat, ami a 
kerület érdeke is volt. Hosz-
szú és néha reménytelennek 
tűnő munka volt ez. Örülök 
annak, hogyha késve is, de 
végül megérkezett az ön-
kormányzat számlájára a 
pénz. Az új sportcsarnok 
várhatóan ebben a ciklus-
ban a Puskás iskola bővíté-
sével valósulhat meg, hiszen 
közben azon is dolgoztunk, 
hogy az eredeti helyszín he-
lyett újat találjunk a leendő 
csarnoknak. Elkészültek a 
tervek, az építési engedély 
is megérkezett. A megvaló-
sításhoz már csak a testület 
jóváhagyása és akarata kell.

Gajda Péter PolGármester rovata

séta az ország Házában
„Megtisztelő volt számomra, hogy ezen a délutánon egy olyan 

házaspárt láthattam vendégül, akik évtizedeken át tevékenyked-
tek Kispestért, generációkat nevelve a szépre és a jóra.”

január 25-én volt kilencven éves Dege jenőné, akit születésnapja 
al kalmából Vinczek György alpolgármester köszöntött az ön-
kormányzat nevében január 26-án. 

„Az új sportcsarnok várhatóan ebben a ciklusban a Puskás iskola 
bővítésével valósulhat meg. Elkészültek a tervek, az építési en-
gedély is megérkezett.”

köszöntés a 90. születésnap 
alkalmából kispestiek az u17-es 

válogatottnál
köszönjük!

az idős asszony ribizlis 
tortát és egy cserép 
cikláment kapott aján-

dékba. Etelka néni több mint 
negyven éve lakik Kispesten, 
a Batthyány utcában.
Dege jenőné Kölkeden szü-
letett, 1970 óta lakik Kispes-
ten. Férje 30 éve halt meg, 
azóta egyedül él, gyermeke 
nincs, egy távoli rokon segíti 
a bevásárlásban. Etelka néni 
több Vasedény-üzletben, így 
Kispesten is dolgozott eladó-
ként. Korábban sokat kertész-
kedett, de egészségi állapota 
már nem engedi meg, hogy 
művelje a kertet. Idejét olva-
sással, tévézéssel tölti.

Telkiben edzőtáborozott 
a márciusi Európa-baj-
noki elitkörre készülő 

U17-es válogatott. Bene 
Ferenc szövetségi edző hu-
szonhárom játékost hívott 
meg az idei első összetartás-
ra, ebből hat fiatal a Magyar 
Futball Akadémia növen-
déke. A kispesti futballis-
ták: Botka Endre, Szilvási 
Péter (védők) Farkas Aurél, 
lőrinczi Attila (közép-
pályások) Prosser Dániel, 
Karacs Péter (támadók). A 
Honvéd U17-es csapata élen 
áll a bajnokságban, Karacs 
Péter 11 góllal második a 
góllövőlistán, csak a szintén 
kispesti színekben játszó 
Pantovics nikola előzi meg, 
a szerb fiúval akár még ta-

lálkozhatnak is ellenfélként 
az EB-n.
Az elitkör küzdelmeit már-
cius végén Magyarországon 
rendezik, ellenfeleink a 
román, orosz és az izlandi 
válogatottak lesznek. A cso-
port győztese kijut a május-
ban Szerbiában rendezendő 
EB-re.
A felnőtt csapat tovább erő-
södött, a horvát Ivan Lovrics 
kettő és fél éves szerződést 
kötött a Honvéddal. A spliti 
születésű labdarúgó nem 
ismeretlen a magyar szur-
kolók előtt, hiszen hosszabb 
ideig a Kecskemét játékosa 
volt. Lovrics játszott a Va-
sas ellen a Fáy utcában, az 
ott mutatott játéka nyerte el 
a szakmai stáb tetszését. 

1%-os felajánlása sok rászo-
rult vak és látássérült ember 
életét megkönnyíti, ha az 
Ön segítségével segédesz-
közökhöz juthat. Vakok és 
Gyengénlátók Hermina 
Egyesülete (1146 budapest 
Hermina út 47.) Tel: 273-07-
55, Fax: 273-0756 Honlap: 
www.herminaegyesulet.hu
Adószám: 18186299-1-42.

A Dávid Kisemberek Tár-
sasága köszöni az adó 1%-os 
felajánlásait. Céljaik: min-
den rendellenesen alacsony 
ember érdekképviselete. Or-
vosi, lelki, életvezetési taná-
csok nyújtása, műtétek utáni 
rehabilitáció segítése. Tag-
jaik 98%-a achondroplásiás, 
mely egy olyan veleszületett 
porckárosodás, mely követ-
keztében a hossznövekedés 

gátolt. Felnőttkori testma-
gasság maximum 130 cm. 
Köszönjük, ha nekünk adta 
vagy adja adójának 1%-át, 
ezzel sokat segít a kisem-
bereknek! Ha pedig valaki 
támogatni szeretne minket, 
akkor a következő számla-
számon teheti meg: ERSTE: 
116 0 0 0 0 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
15755926. További informá-
ciók: www.kisemberek.hu
Adószám: 18086340-1-43.

Babaruhabörze lesz már-
cius 13-án (vasárnap) 10-
12 óra között a Kispesti 
Kaszinóban. (1191 buda-
pest, Fő utca 42.)
jelentkezni 2011. február 
26-án, szombaton 8 órá-
tól lehet a bababorze@
indamail.hu elektronikus 
levélcímen. 
Az árusítás kispesti la-
kosoknak továbbra is 
ingyenes, de a helyek kor-
látozott számban állnak 
rendelkezésre. A jelent-
kezésnél előnyt élveznek 
azok, akik még sosem 
vettek részt kerületi la-
kosként a börzén!

tavaszi baba-
ruhabörze

évForduló

tájékoztató sPort

Fizettek az osztrákok, itt az 1 millió euró
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Február 14.: A kifizető, munkál-
tató eddig vallja be és fizeti meg 
az általa levont személyi jövede-
lemadó előleget, vagy magát a 
levont személyi jövedelemadót. 
Szintén eddig fizeti meg a járu-

lékokat: az egészségbiztosítási 
és munkaerőpiaci-, a nyugdíjjá-
rulékot, a fizetendő társadalom-
biztosítási járulékot, a korked-
vezmény-biztosítási járulékot, 
az EKHO-t, a START-kártyával 
rendelkező foglalkoztatott után 
a 0/11/20 % járulékot.  Az egyé-
ni vállalkozó és a társas vállal-
kozó után a vállalkozás eddig 
vallja be és fizeti meg az egész-

ségügyi szolgáltatási járulékot. 
(1158 és 1108)
Február 15.: A magánszemély 
február 15-ig kérheti az egy-
szerűsített adóbevalláshoz az 
adóhatóság közreműködését a 
bevallási csomagban megtalálha-
tó, vagy az internetről letölthető 
nyilatkozat-on. A határidő jog-
vesztő, ezt követően már csak ön-
adózás keretében lehet eleget tenni 

a bevallási kötelezettségének.
Február 21.: Társasági adóelőleg 
befizetés, havi bevallók környe-
zetvédelmi termékdíj befizetése, 
játékadó befizetése és bevallása, 
jövedéki adó bevallása, havi 
áFA befizetése és bevallása, 
1101-es havi bevallás benyújtása, 
fogyasztói árkiegészítés és költ-
ségvetési támogatás igénylése, a 
televíziókészülék üzemben tartá-

vélemény vélemény

a sportpályáról

Wekerletelep társas éle-
tében mindig jelentős 
szerepe volt a sportnak. 

Volt, amikor egymás mellett 
három egyesület is működött 
a telepen, hogy a helyi közös-
ség a sportolási lehetőségek 
minél színesebb és divatosabb 
palettáját vehesse igénybe. 
A Wekerletelepi Torna Club, 
a Wekerletelepi Sport Club 
(WSC) és a Szondi Sport Club 
(SzSC) jelentősége a telep 
sport- és kulturális életének 
szervezésében megkérdője-
lezhetetlen volt, tevékenysé-
gük nagyrészt a Zoltán utcai 
sportpályához volt köthető. 
Ez a terület szerencsére azóta 

is őrzi funkcióját, ha kisebb 
intenzitással is, de töretlenül 
a sportnak, az egészség meg-
őrzésének, és a szórakozásnak 
nyújt színteret. A rendszervál-
tozással megjelenő társadalmi, 
gazdasági változások és ezek 
negatív hatásaként kialakuló 
zaklatott életforma sajnos nem 
kedvezett a sportéletnek. nem 
csak versenyszakosztályok 
szűntek meg, és sporttelepek 
tűntek el a térképről, de (persze 
kölcsönhatásban egymással) a 
társadalmi igény is jelentősen 
visszaszorult. Ezen változtatni 
kell, mert a józan ész (és egy 
alkotmányos jog) ezt dik-
tálja. Elhanyagolt, lerobbant 
sportpályáinkat újra vonzóvá 
kell tennünk, infrastruktu-
rális fejlesztésekkel, a kor 
követelményeinek megfelelő 
körülmények kialakításával 
minél szélesebb rétegeket kell 
rendszeres testmozgásra ösz-
tönözni. Kispesten, Wekerlén, 

hosszú idő után ebbe az irány-
ba tett első lépés a zoltán utcai 
sportpálya egy részének pályá-
zat útján történő bérbeadása. 
nem csak azért született döntés 
a terület egy részének továbbra 
is bérleti szerződés formájában 
történő hasznosítására, mert 
eddig is így volt, hanem mert 
a mai keresett sportszolgáltatá-
sok üzemeltetése professzioná-
lis szaktudást és jelentős tőkét 
igényel. Erre jelen pillanatban 
az önkormányzatnak nincs sem 
kapacitása, sem pénze. Fon-
tosnak tartom kiemelni, hogy 
nem az egész terület kerül bér-
be adásra. Több mint három-
ezer négyzetméter közösségi 
használatban marad. Itt esetleg 
futópályák, kondicionáló be-
rendezések, kosárlabda pálya 
stb. lesz kiépítve, amit ingye-
nesen bárki igénybe vehet. Az 
eddigi gyakorlattól eltérően a 
pályázatok elbírálásánál nem a 
felkínált bérleti díj lesz a dön-

tő, hiszen az már a pályázati 
dokumentációban meghatáro-
zásra került, hanem a felvállalt 
szolgáltatások: igénybe vehető 
sportolási lehetőségek sokszí-
nűsége, sportpályák minősége, 
egyéb infrastrukturális fejlesz-
tések, együttműködési készség 
az önkormányzattal a kerületi 
sportélet szervezésében, ki-
szolgálásában, helyi közössé-
geknek nyújtandó kedvezmé-
nyek, és nem utolsó sorban egy 
régóta megoldatlan városképi 
probléma megoldása: a pályát 
körülölelő kerítés cseréje. 
A pályázatok elbírálására a 
testület saját tagjaiból és ön-
kormányzati irodavezetőkből 
bíráló bizottságot választott. A 
bizottság körültekintő döntése 
és a megkötendő, szigorú fel-
tételeket tartalmazó szerződés 
reményeim szerint hosszú időn 
át pozitívan fogja befolyásolni 
a kispesti és wekerlei sportolni 
vágyók mindennapjait. 

ékes Gábor (Fidesz-kdnP)

Mint sokak számára is-
meretes, Kispesten két 
szabadtéri sportléte-

sítmény van, melyet a kerületi 
lakosok igénybe tudnak venni. 
Az egyik a Katona józsef utcai 
KAC sportpálya, mely kerületi 
lakosok részére sportolás céljára 
mindig rendelkezésre áll, illetve 
a másik a wekerlei Zoltán utcai 
sportpálya, mely főként a teni-
szezni vágyók igényeit elégíti ki. 
Ez azért fontos, mert a Fidesz-
jobbik többségnek mind a két 
területtel kapcsolatban haszno-
sítási elképzelései vannak, me-
lyet sajnos még a polgármester 
és jómagam sem ismerünk. 
A KAC pályáról annyit tudni, 
hogy a Fidesz-jobbik többség 

a múlt testületi ülésen módo-
sította a vagyonrendeletünket 
úgy, hogy a terület értékesíthető 
legyen azért, hogy a későbbiek-
ben privatizálhassa azt egy non-
profit kft. törzsvagyonaként. De 
térjünk vissza a konkrét kérdés-
re. A Zoltán utcai sportpálya 
bérbeadásának pályázata több 
sebből vérzik. Kezdjük azzal, 
hogy a két fideszes alpolgár-
mester a tulajdonosi bizottsági 
ülésére a rendes napirenden 
kívül a tárgyalás közben hozták 
be a pályázatot véleményezésre, 
adva öt perc olvasási szünetet. 
A „kimerítő” tájékoztatás után 
nyilvánvalóvá vált, hogy az  
13 190 m² területből 10 000 m²-t 
bérbeadásra piaci áron megpá-
lyáztatják, és a fennmaradó 3 
190 m²-es területet lekerítve a 
kerületi lakosok számára ingye-
nes sportolási lehetőségre kíván-
ják kialakítani – számomra az 
egyetlen pont, ami támogatható 
volt –, melyek konkrét hasznosí-
tása és fejlesztése az előterjesz-

tésből kimaradt. Továbbá a pá-
lyázati kiírásában szerepeltetik 
a bérleti díjat, hivatkozva arra, 
hogy a pályázók ne árversenyt 
folytassanak egymással, hanem 
a lakosság és az önkormányzat 
részére nyújtandó szolgáltatás-
ban versenyezzenek, valamint a 
leendő pályázók a meghirdetett 
fix piaci bérleti díjon túl, még 
fejlesztéseket és beruházásokat 
hajtsanak végre az ingatlanon. 
Ez azért ellentmondásos, mert 
az előterjesztésben szereplő 
másik 3 190 m²-es területet 
azért kívánják lekeríteni, hogy 
kizárólag a kerületi lakosság és 
iskolák igényeit elégítse ki. Ért-
hetetlen… Éppen ezért, aggá-
lyos a bérleti díj szerepeltetése, 
hiszen, hogyan várhatjuk el egy 
vállalkozótól, hogy egy reális pi-
aci díj megfizetése mellett még 
beruházásokat végezzen olyan 
szolgáltatás nyújtásáért, melyet a 
mellette lévő szomszédos telken 
az önkormányzat ingyen nyújt? 
Mindezek fedezeti forrását és 

kivitelezhetőségét még nem 
látjuk ugyan úgy, mint például 
azt sem, hogy milyen konkrét 
szempontok alapján dönt a pá-
lyázat elbíráló bizottság, és mi 
alapján dönti el, hogy egy pályá-
zat megfelelő-e vagy sem? Ezek 
a kiírásban nem szerepelnek. 
Mind az előterjesztésben, mind 
a pályázati kiírásban számtalan 
hiba és ellentmondás van, ami 
abból adódott, hogy a teljesség 
igénye nélkül, meghatározott 
célok, megfelelő előkészítés, 
egyeztetés és tervezés nélkül 
lett beterjesztve. Ezek a problé-
mák kis odafigyeléssel és zavart 
kapkodás nélkül orvosolhatóak 
lettek volna. Mindezekre kép-
viselő társaim és én is felhívtuk 
a figyelmet, de ennek ellenére a 
2011. január 20-i testületi ülésen 
a Fidesz-jobbik többség támoga-
tásával lett megszavazva a Zol-
tán utcai sportpálya bérbeadásá-
nak pályázata, 2011. február 4-i 
beadási határidővel, melyet már 
nem is kommentálok…

lackner Csaba (mszP)

a  mai rohanó világunkban és a 
sajnos egyre kilátástalanabb-
nak tűnő helyzetünk miatt 

sok embernek egyre kevesebb, 
vagy inkább egyáltalán nem jut 
ideje és energiája sportolni. A sport 
és a mozgás minden korosztály 
számára fontos!  Az önkormány-
zat feladata pedig ebben az eset-

ben az, hogy minél több ingyenes, 
illetve kedvezményes lehetőséget 
tudjon biztosítani. A 100%-ban 
önkormányzati tulajdonban lévő 
Zoltán u. 42. szám alatti sport-
pálya 1998. április 1-je óta egy 
kft. üzemeltetésében működik. 
Az új koncepció szerint a terület 
mintegy negyede 3 190 m² külön 
lekerítve maradna az önkormány-
zat üzemeltetésében, amit a kerü-
leti lakosok és iskolák ingyenesen 
használhatnának. A fennmaradó 
10 000 m²-es terület pályázat út-
ján kerül bérbeadásra. A pályázati 
dokumentáció szerint a pályázók 
nem árversenyt vívnak, mert fix 

éves bérleti díj lett meghatározva 
(szakértői vélemény alapján), ha-
nem abban versengenek, hogy ki 
milyen szolgáltatást nyújt majd a 
következő 5 évben. Ezt azért tar-
tom fontosnak megjegyezni, mert 
jelen pillanatban a sportpálya 3/4 
részét teniszpályák alkotják, ami 
nem lenne baj, de erre nehéz len-
ne azt mondani, hogy teljeskörű 
sportolási lehetőségek várják az 
ide látogatókat. Az alap ötlet jó, 
hogy a következő bérlő változa-
tosabb sportolási lehetőségeket 
kínáljon, de én ebben szkeptikus 
vagyok, hogy a mai bizonytalan 
helyzetben, amikor a befektetési 

kedv elég alacsony, akkor lesz-
nek-e olyan bátor vállalkozók, 
akik ráköltenek egy bérleményre 
egy halom pénzt, és utána bíznak 
abban, hogy a befektetésük meg-
térül, illetve nyereséges lesz majd. 
Remélem, hogy rosszul látom, 
mert Kispest lakosságának érdeke 
az lenne, hogy sportolási vágyát 
minél szélesebb körben tudja 
kielégíteni. Bízom benne, hogy 
megvalósul az eredeti elképzelés, 
miszerint minden kispesti megta-
lálja a maga sportolási lehetőségét 
a Zoltán utcai sportpályán. Az 
ilyen kezdeményezést csak támo-
gatni tudom!

a sportpályák állapota, fel-
szereltsége, működése a 
ráfordított energiák, esz-

közök ellenére némi kívánniva-
lót hagy maga után. Reméljük, 
hogy az új struktúra által jobbá, 
használhatóbbá válik a kerület 
közössége számára. Mivel 
fontosnak tartjuk a közösségi 
terek, parkok, játszóterek, ker-

tek létét, működését, ezért bí-
zunk ebben az új lehetőségben. 
Emellett még szeretnénk a kis-
pestiekkel megismertetni a több 
országban sikerrel alkalmazott 
közösségi kertek rendszerét. 
Miről is van szó? A közösségi 
kertek több évtizedes múltra 
tekintenek vissza nyugaton és 
a tengerentúlon, így számos 
tanulság és eredmény kristá-
lyosodott ki a működésükkel 
kapcsolatban. A legfontosabb 
haszon a kispestiek számára: a 
jó minőségű élelmiszer, a ma-
gasabb zöldség és gyümölcs-
bevitel, javítja a test általános 
állapotát, minden szempontból 

egészségesebb, mint a boltból 
vásárolt élelmiszerek. A közös-
ségi kertek javítják a környék 
mikroklímáját, csökkentik a 
városi hőszigetek kialakulá-
sát, esztétikusak, vonzzák a 
pihenésre és kikapcsolódásra 
vágyó embereket. Sokak szá-
mára válik egyre fontosabbá az 
élelmiszerbiztonság kérdése. 
A magunk nevelte élelmisze-
rekről tudjuk, honnan jönnek, 
mi magunk termesztettük 
őket, biztosak lehetünk abban, 
hogy jól nevelt, egészséges 
táplálékot állítunk elő, veszünk 
magunkhoz. A közösségi ker-
tekben a fiatalok elfoglaltságot 

találnak, kortársaikkal cso-
portokat alkothatnak, hasznos 
tevékenységet végezhetnek. A 
közösségi kertek szebbé teszik 
a környezetet, növelik a városi 
zöld felületek nagyságát, bio-
lógiai sokszínűséget visznek a 
betonrengetegbe. A közösségi 
kertekben komposztálással 
állítják elő a következő idény 
tápanyagban dús termőtalaját, 
így csökkentik az elszállítandó 
szemét mennyiségét. Egy át-
lagos háztartásban a hulladék 
25-30%-a komposztálható. A 
közösségi kertben való kom-
posztálás az újrahasznosítása 
alfája.

Gerháth Csaba (lmP)
lázár tamás (jobbik)

Kispest képviselői legutóbbi ülésükön döntöttek a zoltán utcai sportpálya pályáztatásá-
ról. Mi a véleményük az elképzelésről az önkormányzatot alkotó pártoknak?

adózási
határidők

si díjának befizetése, az Európai 
Közösségből történő beszerzés 
esetén meghatározott adóalany-
ok bevallásának, illetve az Eu-
rópai Közösség más tagállamá-
ból személy-gépkocsinak nem 
minősülő új közlekedési esz-
köz beszerzésekor a közösségi 
adószámmal nem rendelkezők 
bevallásának benyújtása. 
Ha a munkavállaló a feltételek 

teljesülése esetén a munkálta-
tójától az adóelszámolás elké-
szítését kéri, és a munkáltató 
ezt vállalja, akkor e napig kell a 
dolgozónak az adóbevalláshoz 
szükséges bizonylatait a mun-
káltató felé átadnia.
Február 25.: E nap az ese-
dékessége az ÁFÁ-s ma-
gánszemélyek és a tételes 
költségelszámolást alkalmazó 

mezőgazdasági termelők 2010-
es adóbevallásának a 1053-as 
számú bevalláson, továbbá az 
egyéni vállalkozók vállalkozói 
adóbevallásának ugyanezen a 
nyomtatványon. 
Az egyszerűsített vállalkozói 
adó (EVA) alanya, ha egyéni 
vállalkozó vagy nem kettős 
könyvvitelt vezető bt, Kkt, a 
1043-as számú EVA bevallását 

is eddig teszi meg. Február 25-ig 
kell az éves bevallást (1001) és 
az éves áFA bevallást (1065) is 
benyújtani. 
Az ÁFA törvényben meghatá-
rozott új közlekedési eszközt 
értékesítő adózó adatszolgálta-
tást ad.

nAV Közép-magyarországi 
Regionális Főigazgatósága
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Magyarok Margatban 
régen és ma

„növekednek a források, de  
szigorodik is a foglalkoztatás”

f ebruár végéig látható a 
Szíriai-Magyar Régészeti 
Misszió munkáját és a 

margati keresztes vár történe-
tét bemutató időszaki kiállítás 
a Magyar nemzeti Múzeum 
Rotundájában. Margat volt az 
egyik legnagyobb azok között 
a várak között, amelyet a 11. 
században indított keresztes 
hadjáratok során a Szentföld 
védelmére építettek. Az erő-
döt 2006-ban nyitotta meg 
a kutatás számára a szíriai 
kormány. A legújabb kori ré-
gészeti ásatás mellett egy kö-
zépkori magyar vonatkozása 
is van az erődnek: a johannita 
lovagrend által védett várban 
1218-ban II. András király is 
megszállt, és sójövedelmeiből 
évi 100 márkát rendelt annak 
fenntartására. A Szíriai-
Magyar Régészeti Misszió 

feltárta többek között a vár 
teljesen elpusztult nagytermét, 
melyről digitális rekonstrukció 
is készült, és felfedezte a világ 
legnagyobb keresztes freskó-
ciklusát is. A kutatócsoport 
céljai között szerepel, hogy az 
erőd felkerüljön az unESCO 
világörökségi listájára. A 
nemzeti Múzeum tárlatán 
18 tabló és mintegy harminc 
tárgy látható. A legkülönösebb 
a gránátalma formájú kerámia 
kézigránát, amely a XIII. szá-
zadi keresztes háborúkban 
harci eszköz, gyújtószerszám 
volt. Szerepelnek a tárlaton 
színes mázas kerámiaedények, 
tálak, játékkocka, a középkori 
várról készült két famakett, és 
bemutatnak egy számítógépes 
animációs filmet a vár rekonst-
rukciójáról.

I.n.

Kispest: Milyen lehetősége-
ket jelent Kispest számára 
az új pályázati rendszer?

DR. TARNAI RICHÁRD: 
Kispest 60 000 lakosa közül 
ezek a programok összesen 
jelenleg mintegy 200 em-
bert érintenek. Tény, hogy 
az elmúlt 10 évben három-
szorosára nőtt a kispesti 
munkanélküliek száma. A 
Fidesz-KDnP kormány fél 
éve kezdte meg működését, 
és annál nagyobb dicséretet, 
mint amit Vinczek György 
alpolgármester mondott a 
legutóbbi ülésen, nem tudok 
elképzelni, hiszen azt mond-
ta, hogy a regisztrált mun-
kanélküliek száma stagnál 
az utóbbi hónapokban. Ez 
azt jelenti, hogy szerinte is 
sikerült a munkanélküliség 
növekedését megállítani, 
és reményeink szerint a 
csökkenés is elindulhat. Az 
egyik legfontosabb új lehe-
tőség Kispest számára is, 
hogy míg az előző kormány 
idején 100 ezer embernek 
nyújtott munkalehetőséget a 
közfoglalkoztatási rendszer, 
most 200 ezer embernek 
nyújt lehetőséget. Ezentúl 
többféle közfoglalkoztatási 
lehetőségek lesznek! Egyik 
lehetőség a napi négy órá-
ban történő foglalkoztatás, 
ami azt jelenti, hogy az ön-
kormányzatok a mindenna-
pi közfeladatok ellátásához 
forráshoz jutnak. A másik 
lehetőség, az úgynevezett 
hosszabb időtartalmú köz-
foglalkoztatás, ami napi 
6-8 órában történő munkát 

jelent a foglalkoztatottak 
számára. A törvény szerint 
itt a cél a közérdekű célok 
programszerű megvalósítá-
sa. Ez a lehetőség szintén 
az önkormányzathoz kap-
csolódik, hiszen pályázati 
úton lehet rá állami támoga-
tást nyerni. Kispesten eddig 
leginkább az első módra 
pályáztunk, de semmi aka-
dálya annak, hogy nagyobb 
számban megpályázzunk 
minden olyan lehetőséget, 
amivel a közfoglalkoztatást 
bővíthetjük. Az új törvény 
egy harmadik lehetőséget 
is nyújt: ez az országos köz-
foglalkoztatási program, 
amely összefogja az önkor-
mányzatokat. 
Úgy gondolom, hogy ha 
Kispest összefog más kerü-
letekkel, az mindenképpen 
csak előnyére válhat, ezért 
jött létre az országos köz-
foglalkoztatási program. Ez 
a program egyéves időtar-
tamra történő foglalkozta-
tás, állami tulajdonú infra-
struktúra és vagyonkezelés 
tekintetében biztosít lehe-
tőséget munkavégzésre. A 
negyedik lehetőség a vállal-
kozások részére nyújt segít-
séget. Ez pedig a vállalkozás 
részére bérpótló juttatásban 
részesülő személy foglal-
koztatásához nyújtható 
támogatás. Magyarul, ha 
ilyen munkalehetőséggel 
nem rendelkező személy-
nek biztosít a vállalkozás 
meghatározott időre (4 vagy 
8 hónapra) foglalkoztatást, 
akkor ehhez állami támoga-
tást kap.

Mik a változtatások legfon-
tosabb céljai?

DR. TARNAI RICHÁRD: 
A korábbi egyszintű helyett 
többszintű lett a rendszer, 
hiszen alapítványok, vál-
lalkozások és egyházak is 
szerephez jutnak. Míg ta-
valy 117 milliárd forint volt 
a költségvetésben összessé-
gében ilyen célokra, addig 
ez 2011-ben 152,5 milliárd 
forint lett. Magyarul majd-
nem 35 milliárddal több jut 
erre a célra, viszont jobban 
megnézi az állam, illetve 
az önkormányzatok, hogy 
hová jut ez a pénz. A több-
szintű rendszer pontosan 
ezt a lehetőséget biztosít-
ja. A szociális törvényben 
az új szabályozás szerint 
ezeket az ellátásokat meg 
lehet vonni azoktól, akik 
nem tartják rendben a lakó-
környezetüket. Vagyis, ha 
valaki felveszi a segélyeket, 
viszont nem látja el a ház 
körüli alapvető munkálato-
kat, akkor az önkormányzat 
dönthet úgy, hogy megvonja 
a támogatásokat. Ezt kíván-
ja az igazságosság.

tárlat

közFoGlalkoztatás Felhívásvoks

lezárult a vizsgálat
szeretnénk tájékoztatni a 

kispesti választópolgá-
rokat, hogy lezárult a ke-

rület 5. számú egyéni válasz-
tókerületét érintő, az októberi 
önkormányzati választásokat 
követően elrendelt rendőrségi 
vizsgálat. A feljelentés alapján 
indult, a választás rendje elleni 
bűntett gyanúja miatt lefoly-
tatott nyomozást a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság, 2010. 
december 14-én hozott hatá-
rozatával – bűncselekmény 
hiányában – megszüntette. 
Amint azt a Helyi Választási 
Bizottság, majd határoza-
tában a nyomozó hatóság 
is megállapította, az 5. sz. 
egyéni választókerületet érin-
tő jogorvoslati eljárás során 
felterjesztésre került négy 
szavazóköri urna közül az 
egyik hiányos tartalmú volt, 

mivel a 21. sz. szavazókör 
szavazólapjait nem egy, ha-
nem két urnában helyezte el 
a szavazatszámláló bizottság. 
A szavazás napján az urnák 
átvétele során ez nem derült 
ki, ezért a Fővárosi Választási 
bizottság, majd tőlük a Fővá-
rosi Bíróság is csak a hiányos 
tartalmú urnát vette át. A hiba 
korrigálására, a másik, szabá-
lyosan tárolt szavazóköri urna 
felterjesztésére már nem volt 
lehetőség, mert a bírósági 
végzés ellen további jogor-
voslatnak nem volt helye. A 
rendőrség megállapította, 
hogy a feljelentésben foglalt 
cselekmény nem bűncselek-
mény, ezért a nyomozás meg-
szüntetéséről határoztak.
A Helyi Választási Bizottság 
tavaly október 18-i közlemé-
nyében megállapította, hogy 

„az adminisztratív jellegű, 
de súlyos következményekkel 
járó hiba okán, sem a helyi 
választási bizottság, sem az 
érintett szavazatszámláló 
bizottságok, sem a helyi vá-
lasztási iroda tagjai esetében 
nem vélelmezhető választási 
csalás, az erre vonatkozó hí-
resztelések teljességgel meg-
alapozatlanok”. 
Úgy véljük, hogy a vá-
lasztási bizottság korábbi 
álláspontját alátámasztó 
határozat végleg lezárja e 
mindannyiunk számára sok 
tanulsággal járó választási 
időszakot, s nyugalmat hoz a 
választásban közreműködők 
és a közszereplők számára 
egyaránt. 

HElyI VálASzTáSI 
bIzOTTSáG

Új rendszert vezetett be 2011-től a közfoglalkoztatásban a kor-
mány. A jövőben az állami forrásokhoz pályázatok útján juthat-
nak hozzá a résztvevők. A kerület is úgy döntött legutóbbi ülésén, 
hogy csatlakozva az új rendszerhez folytatja a közfoglalkoztatást. 
Kispest országgyűlési képviselőjét az új rendszerről kérdeztük.

„Szépen szól a magyar 
nóta” címmel rendeznek 
ingyenes műsort a Kispes-
ti Vigadóban február 7-én, 

15.00 órai kezdettel. 

A belépés díjtalan!
magyar nóta a 
vigadóban

Nyugdíjas 
pedagógusok
azok a kerületi nyugdíjas 
pedagógusok, akik 50, 60, 
65, 70 évvel ezelőtt szerezték 
meg képesítésüket és legalább 
30 évet töltöttek a pedagógus 
pályán, vagy a művelődés 
területén, díszoklevél iránti 
kérelmüket március 7-ig ad-
hatják be személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal Humán-
szolgáltatási Irodájára (Ady 
Endre út 7. I.em. 7.sz). 
A kezdeményező kérelem-
hez csatolni kell: a képesítő 
oklevelet, vagy hiteles má-
solatát; szakmai önéletrajzot; 
a szolgálati évek számát iga-
zoló okiratot, (munkakönyv 
másolata). Ha az érintett 
már megkapta a díszoklevél 
valamelyik fokozatát, úgy a 
kezdeményező kérelemhez 
csak a díszoklevél másolatát 
kell csatolni.
További felvilágosítás a 3474-
652 telefonon, Mernyei Er-
zsébetnél kérhető.

Életének 64. évében, 2011. 
január 14-én súlyos bete-
gen, de tragikus hirtelen-
séggel elhunyt Cséki Imre, 
a polgármesteri hivatal 
volt munkatársa. Cséki 
Imre 1968-ban került a 
városházára, dolgozott az 
igazgatási osztályon és a 
polgármesteri titkárságon 
nyugdíjazásáig, ám neve 
a lakásüggyel forrt össze, 
melyet 13 éven keresztül, 
1993-ig vezetett. 1997-
ben az elsők között kapta 
meg a Kispestért Díjat, 
valamint a Főváros Pol-
gári Védelme érdekében 
35 éven keresztül végzett 
kimagasló tevékenységéért 
járó emlékplakettet. Cséki 
Imrét Kispest és az Önkor-
mányzat saját halottjának 
tekinti. Rokonai, barátai 
és kollégái január 28-án 
vettek tőle végső búcsút a 
budafoki Temetőben tar-
tott szertartáson.

elhunyt

A 2006-ban alakult 
KvarTonus jazz Quartet volt 
a vendége az Üllői úti Szabó 
Ervin könyvtár KultúrCafé 
programjának  január 29-én. 
Stílusában a modern main 
stream jazz irányzatához áll 
legközelebb a zenekar. Saját 
kompozícióiban arra törek-
szik, hogy a modern zene-
szerzési technikákat ötvözze 
a jazz tradicionális nyelve-
zetével és előadásmódjával. 
Emel- lett kevésbé ismert 

jazz standardek 
feldolgo-
z á s á v a l 
b ő v í t i 
repertoár-

ját.

könyvtári 
kultúrcafé

kultúra
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a segítő kéz februári 
programjai

Nemzetiségi est és kultúra napi műsor

rendőrségi hírek

Minden Idősek Klubjában 
ugyanazokon a napokon szer-
vezett februári jeles program-
jaink:
Február 11.: a Betegek Világ-
napja.
Február 21.: az Anyanyelvek 
napja.
Február 22.: a bűncselekmé-
nyek áldozatainak napja.
Február 24. Mátyás napja.
Farsang.
A februári jeles napokon kí-
vüli, klubonként eltérő prog-
ramjaink:

Wekerle Gondozási Központ
Idősek Klubja Corvin krt. 32.
A Wekerle Gondozási Köz-
pont klubtagjai e hónapban a 
LILA AKÁC GONDOZÁSI 
KÖZPONT KLUBJÁBAN 
VEHETNEK RÉSZT A 
KLUBPROGRAMOKON A 
WEKERLE GONDOZÁSI 
KÖZPONT FELÚJÍTÁSA 
MIATT!
Február 7. 12.30: EuRóPA 
fővárosai sorozat – Prága be-
mutatása.
Február 11. 14.00-16.00: Cso-
portos gyógytorna.
Február 14. 12.30:  Bálint napi 
szokások felelevenítése.
Február 17. 13.00: Gyógyászati 
segédeszközök használata be-
mutatóval egybekötve.

Kertvárosi Gondozási Köz-
pont
Idősek Klubja Kossuth L. utca 
202. 
Február 2. 9.30: Tavaszváró 
időjós nap.
Február 8. 9.00: Egészségmeg-
őrző nyílt nap.
Február 9. 10.00: Hitéleti beszél-
getés, ráhangolódás a farsangra, 
ötletparádé.
Február 15. 9.00: Egészségmeg-
őrző nyílt nap.

Lila Akác Gondozási Köz-
pont
Idősek Klubja Ady Endre út 110.
Minden hétfőn 13.00-tól Ké-
zimunka Klub, közös hímzés, 
kötés, horgolás.
Február 7. 12.30: EuRóPA 
fővárosai sorozat – Prága be-
mutatása – közösen a wekerlei 
klubtagokkal.
Február 14. 12.30:  Bálint napi 
szokások felelevenítése.
Február 23. 13.00: Zenés klub-
délután Helmle Sándorral.

Őszirózsa Gondozási Köz-
pont
Idősek Klubja Táncsics M. u. 7.
Február 3. 14.00: A teázás kul-
túrája a világon.
Február 4. 14.00: Kötés-horgo-
lás klub.
Február 8. 14.00: Farsangi jel-
mezek tervezése, készítése.
Február 15.: jókai Mór hét 
kezdete, megemlékezés film-
vetítéssel.
Február 18.: Munkácsy Mi-
hály évforduló alkalmából 
vetélkedő. 

Zöld Diófa Gondozási Köz-
pont
Idősek Klubja József Attila u. 77.
Február 1. 10.30: Szellemi 
fitnesz  a józsef Attila nyugdí-
jasházban, Gondozóházban.
Február 1. 14.00: Életmód-
klub. Mi is az a köszvény? 
Mire figyeljünk? Dietetikus 
előadása.
Február 8. 14.00: Romantika 
délután a batthyány nyug-
díjasházban. „A maharadzsa 
lánya” c. film I. rész vetítése.
Február 15. 10.30: kreatív dél-
előtt keretében álarckészítés.
Február 15. 14.00: Romantika 
délután a batthyány nyug-
díjasházban. „A maharadzsa 
lánya” c. film II. rész vetítése.
Február 22. 10.00: Kötetlen 
beszélgetés Páger Antalról, 
felejthetetlen alakítások fel-
idézése, kihelyezett program a 
batthyány nyugdíjasházban.
Február 25. 10.00: Egészség-
megőrző torna józsef Attila 
nyugdíjasházban, Gondozó-
házban.
Február 28. 14.00: Moziklub 
– Páger Antal „Aranypáva” 
című film vetítése.

Csillagok Napközi Otthona
Táncsics M. u. 7.
Február 4. 9.30-11.00: Egész-
ségklub. Egészséges táplál-
kozás szerepe a betegségek 
megelőzésében.
Február 8.: Elmebajnokság, 
játékos memóriafejlesztő 
program.
Február 9.: Farsangi álarcok 
készítése.
Február 14.: Szerepek a család-
ban. Beszélgetés az apa, anya, 
nagyszülők szerepéről.
Február 25.10.00 – 11.30:  
Ügyességi sorverseny. játékos 
mozgáskoordináció fejlesztés. 

a január 21-i Kispesti Hor-
vát Kisebbségi Önkor-
mányzat farsangi estjén 

a bačka zenekar lépett fel, és 
gondoskodott a jó hangulat-
ról Másnap, a január 22-i kul-
túra napi rendezvény KMO 
közönségét Gajda Péter pol-
gármester köszöntötte, majd 
a magyar zenei élet egyik 
meghatározó személyisége, 
Földes lászló „Hobo” mű-
sora következett: a népszerű 
előadó józsef Attila-estjét 
nézhette meg a közönség. A 
Magyar Kultúra napját 1989-
tól ünnepeli az ország, mert 
a kézirat szerint ekkor fejezte 
be 1823-ban Kölcsey Ferenc 
a Himnusz megírását. Az 
ünnep ugyan nem tartozik a 
kiemelt, hivatalos ünnepek 
közé, de már hosszú idő óta 
egyre eredményesebben hív-

ja fel a figyelmet azokra a 
tárgyi és szellemi értékekre, 
amelyekre méltán lehet büsz-
ke a nemzet. Ezen a napon a 
kultúra, a művészet külön-
böző ágazataiban létrejövő 
rendezvényekre irányult a fi-

gyelem, országszerte számos 
programsorozattal mutatták 
be az ágazatban dolgozók 
és tevékenykedők azokat az 
értékeket, amelyek a magyar 
kultúra sokszínűségét bizo-
nyítják.

Felállványozott házak
Felhívják a kerületi rendőrka-
pitányság munkatársai a fel-
állványozott házakban lakók 
figyelmét, hogy fokozottan 
ügyeljenek a nyílászárók tény-
leges zártságára. Legutóbb 
például – tájékoztatta lapunkat 
Dobák Szilvia, a kerületi kapi-
tányság munkatársa – a Katica 
utcában a bukóra nyitott abla-
kon éjszaka ismeretlen elkö-
vetők úgy másztak be, hogy 
az állványzaton feljutottak a 
harmadik emeletre és a nyitott 
ablakon bementek a lakásba. 
A rendőrök kérik, hogy a tu-
lajdonosok gondoskodjanak a 
nyílászárók bezárásáról, vala-
mint erre a közös képviselők is 
hívják fel a lakosok figyelmét 
úgy, hogy mindezt írják ki a 
kapubejáratoknál. 
Vásárlás - Felhívja a kerületi 
rendőrkapitányság a lakosok 
figyelmét arra, hogy vásárlás 
közben a táskájukat, értéküket 
ne hagyják őrizetlenül a bevá-
sárlókocsin, mert a bűnelkö-
vetők bármelyik pillanatban, 
kihasználva a vásárló figyelmet-
lenségét, ellophatják a kocsiról 
azokat. Csak annyi értéket vi-
gyenek magukkal, amire szük-
ség van, valamint az iratokat, 
pénztárcát ne a táskába, hanem 
például a télikabátjuk belső zse-
bébe tegyék. Vendéglátóhelyen 
széken ne hagyjanak táskát, 
miközben  elmennek a pulthoz 
rendelni, mert az őrizetlenül ha-
gyott értékeknek sajnos gyorsan 
„lába kél”.
Nyaklánckitépések - A kerü-
leti rendőrkapitányság szak-
embere elmondta lapunknak, 
hogy az utóbbi időben gyak-
ran előfordul, hogy az egyedül 

közlekedő idősebb hölgyek 
táskáját a kezükből, nyaklán-
cukat a nyakukból kitépik. A 
rendőrség kéri, hogy fokozot-
tabban figyeljenek a környe-
zetükre, arra is, hogy követi-e 
őket valaki. ne a táskájukba 
tegyék pénztárcájukat, érté-
keiket, hanem kabátjuk belső 
zsebébe, a bankkártyájuk mel-
lett pedig ne legyen ott a kár-
tya PIn-kódja. Ha nyakláncot 
viselnek, takarják el sáljukkal, 
ne legyen észrevehető.  Ha 
sajnálatos módon mégis meg-
történt a baj, próbálják a lehető 
legalaposabban megfigyelni 
az elkövetőt, azonnal kérje-
nek segítséget, értesítsék a 
rendőrséget.  Minél hamarabb 
tudomást szerez az esetről a 
rendőrség, annál nagyobb az 
esély a bűnelkövető elfogására 
– hangsúlyozta a Kispestnek a 
szakember.
Telefonvásárlás megbízásra
Megtudtuk, egyre több a 
megbízásból vásárolt telefon. 
Dobák Szilvia, a kerületi kapi-
tányság munkatársa arra hívja 
fel Olvasóink figyelmét, hogy 
saját névre, de más megbízá-
sából telefont – illetve bármely 
más dolgot – ne vásároljanak, 
mert a megvásárláskor aláírá-
sukkal fizetési kötelezettséget 
vállalnak. Miután a megvásá-
rolt telefont átadják a barátnak, 
ismerősnek, bűncselekményt 
követnek el, ugyanis tévedés-
be ejtették a telefontársaságot, 
vagyis csalás bűncselekmény-
ét követték el. Amint ez a cse-
lekmény kiderül, a vásárláskor 
aláírással fizetési kötelezettsé-
get vállaló személy is gyanú-
sított lesz, és számon fogják 
kérni rajta a befizetéseket is.

zöldsarok

KMO Művelődési Házban január 21-én a Kispesti Horvát Kisebb-
ségi Önkormányzat tartott farsangi estet, másnap, január 22-én a 
Magyar Kultúra napja alkalmából rendeztek műsort: a rendez-
vényen Földes lászló „Hobo” Tanítások című józsef Attila-estjét 
láthatták az érdeklődők.

a közösségi kertek története
a városi kertészkedés és a 

közösségi kertek korai 
változatai, már a városok 

kialakulásával párhuzamo-
san megjelentek. Ásatások 
bizonyítják, hogy mind a 
konyhakertek, mind a közös 
használatú, mai szóval „kö-
zösségi kertek” léteztek a korai 
településeken. Az évszázadok 
során mindig is fontos volt 
a lakóhelyhez közeli élelmi-
szertermelés, hiszen a szállí-
tási lehetőségek nem engedték 
meg a mára már természetes, 
kontinenseken átívelő élelmi-
szerszállítást. 
Az 1800 évektől az ipari for-
radalommal és az iparvárosok 
kialakulásával párhuzamosan, 
megjelent egyfajta ellenkultú-
raként a közösségi, nagyvárosi 
kertészkedés, részben az ön-
ellátás, részben a harmonikus 
lakókörnyezet kialakítása 
érdekében. Ennek a mozga-
lomnak volt kiteljesedése az 
Angliából indult kertváros 
mozgalom, (Ebenezer Howard: 

Garden Cities of To-Morrow 
1902), amelynek legszebb 
magyar példája a ma is létező 
Wekerletelep.
A városi élelmiszertermelés, 
a közösségi kertészkedés az 
1900-as években több alka-
lommal is látványos fejlődést 
produkált, jellemzően a gazda-
sági válságok, és a két világhá-
ború adott hatalmas lendületet 
a mozgalomnak. A két világ-
háború időszakában az állam 
is támogatta és fejlesztette a 
közösségi kertek mozgalmat, 
az eső világháborúban liberty 
Garden-ek, Szabadság ker-
teknek, a másodikban pedig, 
Victory Garden-ek, Győzelem 
kerteknek hívták a közösségi 
kerteket. Olyannyira sikeresek 
voltak a második világháborús 
Győzelem kertek, hogy akkori 
becslések szerint az amerikai-
ak asztalára kerülő zöldségek, 
gyümölcsök 40%-a került ki a 
saját művelésű kertekből. 
A háború után egy ideig csök-
kenni látszott a közösségi kert-

mozgalom iránti érdeklődés, 
azonban soha nem kopott ki 
igazán a nyugat európai, vagy 
a tengerentúli városokból, a 
közösségi élet egyik fontos, 
ma is meghatározó területei a 
városi kertek. 
A 2008-ban elindult gazdasági 
válság, újabb lendületet adott 
a városi kertmozgalomnak. 
Újabb és újabb közösségi 
kertek alakultak nem csak a 
nagyvárosokban, de Washing-
tonban a Fehér Ház kertjében 
is újraélesztették a zöldséges 
kertet, amelynek védnöke és 
legfőbb „kertésze” Michelle 
Obama, az elnök felesége. 
A mai modern közösségi ker-
tek szerves részei a nagyvá-
rosok életének, közösségeket 
teremtenek, friss, egészséges 
élelmiszerrel látják el a kerté-
szeiket, aktivitást adnak a fia-
taloknak és időseknek, és nem 
utolsó sorban élő, zöld szigetek 
a nagyvárosi házrengetegben.  
Folytatjuk…

R. G.

Érdekes egy darab lészen ez, 
melynek főszerepéért Mr. 
Firth már meg is kapta idén 
a maga Arany Glóbuszát. 
Ezzel szemben a korábban 
megszavazott jó egynéhány 
jelölését nem váltotta díjra a 
gömbök kiosztásakor, mégis 
„állítólag” jó eséllyel indul 
majd a február 27-i legneve-
sebb és legdivatosabb filmes 
egymásnak-hajbókoláson; 
szóval azon az akadémiai 
megmérettetésen, na!
A műben, avagy a mű köz-
ben VI. György brit uralko-
dó igaz története elevenedik 
meg, aki II. Erzsébet királynő 
édesapja volt. bátyja; VIII. 
Eduárd lemond a trónról és 
György (igen, őt játssza a 
Colin Firth) felettébb vona-
kodva foglalja el a helyét. 
Ám különös egy probléma 
az, amely őt sújtja: erősen 
dadog, ezért persze érthető 
módon retteg a nyilvános 
szereplésektől. beszédhibá-
jának legyőzéséhez elfogad-
ja hát egy liberális szellemi-
ségű beszédterapeuta (azaz  
logopédus); lionel logue 
(a mindig zseniális Geoffrey 
Rush közvetítette) segítsé-
gét. A specialista szokatlan 
módszereinek, valamint a 
két férfi között lassacskán 
kialakuló különös barátság-
nak köszönhetően György 
önmagára talál, olyannyira, 
hogy végül aztán bátorságo-
san vezetni kezdi országát; a 
mindenkoron meghatározó 
nagy-britanniát, a II. világ-
háború zavaros időszakában. 
Megjegyzésem: szeren-
csénkre még éppen idejében 
(egészen pontosan február 
3-án) érkezik meg hozzánk 
ez a nemrégiben 12 Oscar-
díjra jelölt alkotás, melyet 
így aztán az elkövetkező he-
tekben bőven lesz időnk és 
alkalmunk is megítélni: azaz 
hogy abból a sok-sok-sok-
ból, ugyan hány szoborra is 
lenne őfilmessége érdemes?

KERESzTESI FEREnC
keresztek@gmail.com

a dadogós 
király meséje
A király beszéde/
The King’s Speech

FIlmajánló

Tehetséggondozó szakkör
a2010/2011-es tanévben 

a Móra – EGyMI Pe-
dagógiai Szolgáltató 

Csoport koordinálásával 
kerületi tehetséggondozó 
szakkör indult magyar nyelv 
és irodalom tantárgyakból. A 
szakkörbe 6. és 7. évfolyamra 
járó tanulókat várunk, akik 
az általános iskolai tananya-
gon felül akarnak ismereteket 
szerezni, vagy el akarnak mé-
lyülni anyanyelvi és irodalmi 
témákban, szeretnek olvasni, 
próbálkoznának vers-, pró-
za-, újságírással, esetleg már 

tudják, hogy humán pályára 
készülnek. A foglalkozások 
témái: kreatív írás, szöveg-
alkotás, műelemzés, nyelvi 
játékok, szókincsbővítés, drá-
mafoglalkozás.
A szakkör ingyenes, szerdán-
ként 14.30-16 óra között a Kós 
Károly iskolában a Károlyi 
teremben tartjuk.
A tehetséggondozó szakkör-
höz a tanév során bármikor 
lehet csatlakozni. jelentkezés 
és érdeklődés: zuborné Sallai 
Márta Kós Isk. 282-99-97 
vagy kosiskola@hdsnet.hu
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a kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

rejtvény  |  egyházAK

kIsPest közPontI reFormátus eGyházközséG
(XIX. Templom tér 19., tel/fax: 357 61 07, E-mail: 
ablonczyzso@axelero.hu)
A lelkészi Hivatal (1196 XIX. Templom tér 19.) 
hétköznaponként 11-13 óra között tart nyitva. Heti 
alkalmak: Vasárnap 9 óra: gyermek-istentisztelet, 10 
óra: istentisztelet, 16 óra: bibliaiskola (kéthetenként), 
18 óra: esti istentisztelet. Hétfő 17.30 óra: CE biblia-
óra. Kedd 10 órától imaóra, 16 órától konfirmáció, 18 
órától felnőtt konfirmáció. Szerda 18 óra gyülekezeti 
bibliaóra. Csütörtök 10 óra: baba-mama kör (kéthe-
tenként). Péntek: 17 óra gyülekezeti hittanóra, 18 óra: 
ifjúsági bibliakör, kóruspróba.

a kIsPestI-rózsatérI reFormátus  eGyházközséG
(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkal-
mak (3–6 és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra, 
felnőttkórus és gyermekkórus vasárnap fél 9, konfir-
mációi oktatás 12 éveseknek vasárnap fél 9, 13 évesek-
nek péntek este 6 óra, felnőtt konfirmáció péntek este 
8 óra, Karácsony Sándor Rózsatéri Református Iskola 
hétkezdő áhítat hétfő 8 óra, pedagógus bibliaóra hétfő 
du. 5 óra, nikodémus (értelmiségi) kör hétfő este 7 óra 
(kéthetente), Simeon Rózsatéri Öregotthon bibliaóra 
kedd fél 10, imaóra kedd du. 5 óra, bibliaóra kedd este 
6 óra, Kismama kör (kéthetente) csütörtök 10 óra, if-
júsági óra (tizenéveseknek és huszonéveseknek külön-
külön) péntek este 7 óra.  Havonkénti együttléteink: 
házaskörök (szombat, vasárnap du.), asszonykör (hétfő 
du.) Fülöp kör (2. vasárnap du. 4 óra), családi isten-
tisztelet (1. vasárnap de. 10 óra), családi délután, sok 
játékkal (3. vasárnap du. 4 óra). lelkészi beszélgetések 
telefonon egyeztetett időpon-tokban. 

NagyBoLdogasszoNy FőpLéBáNia 
(XIX., Templom tér 21. Tel: 282-9844) 
Plébániai irodaszolgálat: hétfőtől-péntekig: 8.30-18 
óra. Szentmisék hétköznap: 6.45 és 18 óra.(ádventben: 
 6.00 és 18.00). Szentmisék vasárnap: 7, 9 (gyerme-
kek és családok miséje) 11 és 18 óra. Hittanórák: 

Reménység Iskolában: hétfőn, csütörtökön 7.45 -1/2 9. 
Önkormányzati iskolákban: órák után az iskolákban ki-
tett órarend szerint. Plébániai közösségi termeinkben: 
hittanórák gyermekeknek, felnőttek oktatása, cserkész-
foglalkozások, ministráns-foglalkozás, kismama klub, 
baba-mama kör, „keresztény családok beszélgetnek” 
összejövetel, Mária kongregáció, nyugdíjasok klubja. 
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorul-
tak, kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajléktalanok, 
pénteken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek részére.

GöröG katolIkus káPolna és ParókIa 
(XIX., Kossuth L. u.10.) Hétköznaponként 17 órakor 
rózsa füzér, 17.30-kor vecsernye, 18 órakor szentmise. 
Va sár naponként és ünnepnapokon 10 órakor szentmise, 
17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor ve cser nye.

kIsPestI evanGélIkus eGyház 
(1196 Budapest, Templom tér 1. Tel./fax: 378-0859, 
0620 / 824-3118, email: szellb@lutheran.hu, kispest.
lutheran.hu) Vasárnap: 8 óra: istentisztelet (Wekerle, 
Hungária út 37.), 10 óra: főistentisztelet, 3. vasárnap 
16 óra: ifjúsági istentisztelet. Kedd: 18 óra: Kérdezők 
köre. Csütörtök: 18 óra: bibliaóra. Péntek: 16.30: hit-
tan, 18: ifjúsági bibliaóra. Ezen kívül: fiatal házasok 
köre, baba-mama klub, házi bibliaórák, hittan, konfir-
máció stb. Lelkipásztori beszélgetések kérésre, igény 
szerint. jézus mondja: „békességet adok nektek, ne 
legyen nyugtalan a szívetek.”

„jézus szíve” PlébánIa 
(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Szentmisék: hétfőn este 6 órakor; hétköznap reggel 
8 órakor; szombaton 8 és este 6 órakor; vasárnap: 9 
órakor családok miséje (páratlan héten ifjúsági gitáros 
mise), 11 és este 6 órakor; minden hónap első hétfőjén 
este 6 órakor a kriptánkban nyugvó halottakért ajánl-
juk fel a szentmisét. Közösségi élet: „Ép testben – Ép 
lélek” egészségügyi torna minden hétfőn és szerdán 
17.30 órakor a közösségi házban. Ifjúsági délután: kéz-
műves foglalkozás péntekenként 16 órától a közösségi 
házban. Hitélet: elsőáldozó korú gyermekekkel való 

foglalkozás péntekenként 17 órától a közösségi ház-
ban. Középiskolásoknak keddenként 18 órától tartunk 
bérmálkozási felkészítőt. Várjuk azokat a fiatalokat is, 
akik már bérmálkoztak, vagy egyelőre még várni sze-
retnének a szentség felvételével. 
Felnőtteket kedden esténként 19 órától beszélgetésre 
várjuk, ez a találkozás a bérmálkozásra való felké-
szülést is szolgálja. A kripta látogatható irodai idő 
alatt, valamint szombat és vasárnap 9-12 óra között. 
Irodai ügyintézés: H, Sz,Cs: 9 - 13 óra; K, P: 12-18 
óra között.

WekerletelePI reFormátus eGyházközséG 
(XIX. Hungária út 37., budapest-kispest-wekerletelep@
reformatus.hu, tel.: 282-9947)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 óra-
kor. Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt 
katekézis minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütör-
tökön 17.00.

kIsPestI I. baPtIsta Gyülekezet 
(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725) 
Alkal mainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor 
istentisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, 
bizony ságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor biblia-
óra, beszélgetés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor if-
júsági alkalom.

WekerletelePI szent józseF PlébánIa 
(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel ½ 8 és 18 órakor, vasárnap: 
7, ½ 9, 10, 18 órakor. Csütörtökön 5 órakor szentségimá-
dás, szombaton 5 órakor rózsafüzér és litánia. 
Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig de. 9-12 du. 4-5 órá-
ig (Tass u. 5. Tel.: 357-0547). 
Programok a közösségi házban (Kós Károly tér 16.): 
bibliaóra kedden de. 9-kor; játszóház kisgyermekek ré-
szére szerdán de. ½ 10 órakor. 

 új aPostolI eGyház
(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 órakor. 
Február 27. 10.00 óra leber főapostol – közvetítés.

a kIsPest újság rejtvényének megfejtését nyílt leve-
lezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: 

kispest újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. a címzés 
mellé kérjük, írják rá: „rejtvény”. Beküldési határidő: 
2011. február 14. a helyes megfejtők között az ormos 
Intézet egészségmegőrző és gyógyító szolgáltatásaira 
felhasználható ajándékutalványokat sorsolunk ki. az 

előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése:  
„...első osztály, de odabent minden fapados.”  nyertese-
ink: Boros andrea (Csokonai u.), Pesti Viktória (Jáhn F. u.)  
a nyereményeket postán küldjük. 
gratulálunk!

KözleményeK

rejtvény
1. sz. választókörzet
Fekete Márk  (Fidesz-KDNP)

Puskás F. Általános Iskola 
Minden hónap első hétfő 17.30 óra.

2. sz. választókörzet
Bogó Józsefné (MSZP)

MSZP székház (Kossuth L. u. 50.)
Minden hónap második hétfő 16-18 óra.

3. sz. választókörzet
Vinczek György  (MSZP)   

Vass Lajos Általános Iskola, Csokonai u. 9.
Minden hónap harmadik csütörtök 17-19 óra.

4. sz. választókörzet
Vidra Zoltán (Fidesz-KDNP)   

Zalaegerszeg u. 106.
Telefonon történő egyeztetés alapján a 
06-20-490-1072-es számon.  
Minden hónap második hétfő 16-17 óra.

5. sz. választókörzet
Kránitz Krisztián (MSZP)   

Telefonon történő egyeztetés szerint folyamatos 
06-20-971-3397

6. sz. választókörzet
Tóthné Szabó Éva  (Fidesz-KDNP)

Fidesz-iroda, Ady Endre út 91.
Minden hónap első hétfő 18 - 19 óra.

7. sz. választókörzet
Lackner Csaba  (MSZP)   

Telefonon történő egyeztetés szerint folyamatos 
06-20-549-2400.

8. sz. választókörzet
Ékes Gábor (Fidesz-KDNP) 

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő egyeztetés alapján, 
347-4597,  347-4552. 
Minden hónap második szerda
16.00 - 17.30 óra.
 Valamint minden hónap első szerda 17-18 óra. 
Wekerlei Társaskör Egyesület, 
Kós Károly tér 10.

9. sz. választókörzet
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)

Wekerlei Társaskör Egyesület
Minden hónap első szerda, 17-18 óra
Kós Károly tér 10.

10.  sz. választókörzet
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)

Telefonon történő egyeztetés alapján,
06-20-364-2441.

11.  sz. választókörzet
Marsalné Kovács Judit (Fidesz-KDNP)

Fidesz-iroda, Ady Endre út 91.
Minden hónap harmadik szerda 18 - 19 óra.

12.  sz. választókörzet
Mihály András (Fidesz-KDNP)
Mézeskalács Óvoda Kelet u. 8-12.
Minden hónap negyedik kedd 17 - 19óra.

Listás képviselő
dr. Lélfai Koppány (Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján, melyre a 
06-20-549-2484-es telefonszámon lehet jelentkezni.

Listás képviselő
Fekete László (MSZP)
Polgármesteri Hivatal
Minden hónap első hétfő 17.00 óra

Listás képviselő
Szujkó Szilvia  (MSZP)

MSZP székház (Kossuth L. u. 50.)
Minden hónap első péntek 17 óra előzetes bejelentkezés.

Listás képviselő 
Gerháth Csaba (LMP)

Polgármesteri Hivatal
Minden héten hétfőn 16-18 óra, ha munkanapra esik.

Listás képviselő
Lázár Tamás (Jobbik)

Polgármesteri Hivatal A ép. II. 71.
Telefonon történő egyeztetés alapján,
06-20-490-0727.

Önkormányzati képviselői fogadóórák

fogadónapok

ügyfélfogadás

Gajda Péter
polgármester fogadónapja: 
elõzetes telefonos bejelentkezés alapján (347-4525).
Polgármesteri Hivatal, 
Városház tér 18-20.

Vinczek György 
alpolgármester fogadónapja:
Minden hónap második szerda 13.00-16.30 óra,  
telefonos egyeztetés alapján 3474-523.
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Ékes Gábor
alpolgármester fogadónapja:
Telefonon történő egyeztetés 
alapján, 
347-4597,  347-4552. 
Minden hónap második szerda
16.00 - 17.30 óra.
 Valamint minden hónap első 
szerda 17 - 18 óráig, Wekerlei 
Társaskör Egyesület, 
Kós Károly tér 10.

Dr. Istvánfi Sándor 
jegyzõ fogadónapja:
minden hónap utolsó hétfõjén 14-18 óra között. 
Bejelentkezés a 3474-550-es telefonszámon. 

A Városháza épületében (I. em. 29.).

Dr. Kovács Bence
alpolgármester fogadónapja:
Telefonon történő egyeztetés alapján, 
347-4597, 347-4552. 
Minden hónap második szerda 16.00-17.30 óra

Polgármesteri Hivatal
Tel.: 3474-500. | H: 14.00-18.00. | K: zárva.
Sz: 8.00-16.30. | Cs: zárva. | P:  8.00-12.00.
Egyéni vállalkozói igazolványok ügyintézése 
ugyanekkor.

Ügyfélszolgálati Iroda
H: 8.00-18.00. | K: 8.00-16.30. | Sz: 8.00-16.30. | Cs: 
8.00-16.30. | P: 8.00-12.00.

Okmányiroda
H: 8-17.30. | K: zárva. | Sz: 8.00-16.00.
Cs: 8.00-16.00. | P: 8.00-11.30.
Ebédidõ: minden nyitvatartási nap 12.00-12.30-ig.
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kispEsti MuNkásotthoN MűvELődési ház
1191 budapesT, TeLeki uTca 50. 
tel.: 282-9752 • e-maIl: kmo@kIsPest.hu • hoNlaP: www.kmo.hu kmo

a kMo MűvELődési ház prograMja 
(a részletes ProGram elérhető a www.kmo.hu hoNlaPoN. a műsorVáltoztatás JoGát FeNNtartJuk!)

rendezvények

VIRTUÁLIS VONATOZÁS 
Február 6. vasárnap 10-16 óráig

BOHÓCPARÁDÉ
Február 6. vasárnap 11 óra
Vendég a csodálatos Rómeó! 
Csalódás kizárva!

KISPESTI KISSZÍNHÁZ
Február 11. péntek 19 óra 
Pozsgai Zsolt: Faroktól fölfelé

TAVASZI SZÍNHÁZBÉR-
LET
Február 13. vasárnap 16 óra
Barillet-Grédy: A KAKTUSZ 
VIRÁGA - Teltházas előadás!

ÉLETMÓDKLUB
Február 14. hétfő 17.30
Akupresszúra a családban 
– gyógyuljon meg gyógyszer 
nélkül! 
Előadó: Dr. bittó Gyula

TÁRT KAPU SZÍNHÁZ
Február 16. szerda 18 óra
Téli Álom - a Tárt Kapu Szín-
ház gálaműsora.
Új versek, zenék, téli sztorik

„LÉPÉSELŐNY” - TÁ-
JÉKOZTATÓ ELŐADÁS, 
CSOPORTOS TANÁCS-
ADÁS  

Február 16. szerda 16 óra
Hazai foglalkoztatási for-
mák, elhelyezkedési lehe-
tőségek
A KMO Művelődési Ház 
lÉPÉSElőny - több tudás, 
több esély a munkaerőpia-
con nevű projektje ingyenes 
szolgáltatásokkal várja az 
érdeklődőket.
A csoportos tanácsadások 
havonta egy alkalommal 
szerdai napon látogathatók. 
A tájékoztató előadások 
olyan témaköröket érinte-
nek, amelyek fontosak a 
munkavállalóknak, ill. az 
álláslehetőségek iránt érdek-
lődőknek. Az előadásokat 
mindig az adott szakterület 
neves szakemberei tartják és 

a tanácsadók válaszolnak a 
jelenlévők egyéb munkavál-
lalással kapcsolatos kérdé-
seire is .
A következő előadás bemu-
tatja a törvényben felsorolt 
foglalkoztatási formákat: a 
munkaviszonyt, a megbízási 
jogviszonyt, a vállalkozási 
jogviszonyt.
Példákon keresztül illusztrál-
juk ezek jellemzőit, előnyeit 
és hátrányos oldalait is az el-
helyezkedés függvényében.
Minden érdeklődőt várunk, 
de kérjük az előzetes beje-
lentkezést a 280-4663 -as te-
lefonszámon!

A KOLOMPOS EGYÜT-
TES KONCERTJEI ÉS 
TÁNCHÁZAK
Február 19. szombat 11 óra

MÁGNES SZÍNHÁZ
Február 20. 19 óra
MAUGLI A DZSUNGEL 
GYERMEKE
Kipling: A dzsungel könyve 
című könyvéből készült mu-
sical

kIállítások

KISPESTI HELYTÖRTÉ-
NETI GYŰJTEMÉNY
Pillanatképek Kispestről I. 
- A mindennapi élet fotókon 
és enteriőrökön 1873-1970
A kiállítás megtekinthető: 
December 23-ig

ELŐTÉR GALÉRIA
Fotókiállítás a KMO életéről
A kiállítás megtekinthető: 
Február 16-ig

Február 18. péntek 18 óra
Jankó Zsolt „Manó” 
airbrush festményei – Manó 
arcai kiállításmegnyitó
A kiállítás megtekinthető: 
2011. április 21-ig

AKKREDITÁLT KÉPZÉS 
PEDAGÓGUSOKNAK

K.I.A.B.Á.L./ Bűn- és ál-
dozattá válást megelőző 
valamint drogprevenciós 
társasjáték vezető képzés
Alapítási engedély nyil-

vántartási száma: OK-
410/171/2010.

A társasjáték az 5-8. osztá-
lyos diákok részére a bűn-
ügy, áldozattá válás, iskola/
szabadidő, drogprevenció 
témákat öleli fel. 
A játék szakszerű leveze-
téséhez a jelentkezők egy 
3 napos (3 x 10 óra + gya-
korlat 3 óra) képzés keretén 
belül elsajátíthatják a téma-
körökhöz kapcsolódó infor-
mációkat. 
Az akkreditált 30 órás képzés 
ára: 60 000 Ft mely magá-
ban foglalja a K.I.A.B.Á.L. 
társasjátékot is. 

Az akkreditált 30 órás 
képzés ára: 60 000 Ft 
mely magában foglalja a 
K.I.A.B.Á.L. társasjátékot 
is.

A képzés helye: KMO Mű-
velődési Ház 1191 Buda-
pest, Teleki u.50.
A képzés időpontja: Febru-
ár 23-25. szerda-péntek 
jelentkezés: Forgon Miklós 
Tel.: 06-20-326-2620 e-ma-
il: forgon.miklos@gmail.
com 

új tanFolyamok

GITÁRSULI - 10 hetes, 
kezdő és haladó
A tanfolyamra 10-18 éves 
diákok jelentkezését várjuk. 
Saját hangszerrel minden 
résztvevőnek rendelkeznie 
kell, hangológép, pengető 
beszerzése ajánlott.
Időpontok: Február 16-tól, 
szerda 17-18 óráig
Beiratkozás: Február 9. 
szerda 17-19 óráig

SZELLEMI ALKOTÓ 
MŰHELY
Közös gondolkodás, beszél-
getés az önismeretről, a sze-
mélyiség fejlesztéséről.
Időpontok: Február 21-től, 

hétfő 17.30-19 óráig össze-
sen 12 alkalommal

ZSUGORKA TECHNIKA 
kézműves szakkör - 12 éves 
kortól 
Időpontok: Február 19., áp-
rilis 9., május 14. szombat 
9-13 óráig

Felhívás

KINDER TOJÁS FESZ-
TIVÁL 2011

Hagyományainkhoz híven 
ismét megrendezzük kerüle-
tünk általános iskolásainak 
tehetségkutató versenyét, az 
eddigi gyakorlattól eltérően 
tavasszal a következő kate-
góriákban:

1.) Előadói kategória:
- vers-, próza- és mesemon-
dás
- színpadi játék
- ének (egyéni és csoportos)
- néptánc (egyéni és csopor-
tos)
- tánc (egyéni és csoportos)
- hangszeres zene (egyéni és 
csoportos)
- egyéb (fitnesz, paródia, 
bűvészet, stb.)

Elődöntők: Március 5-6. 
szombat-vasárnap
Döntő: Március 20. vasár-
nap
jelentkezési határidő: Feb-
ruár 20.
jelentkezési lap kérhető a 
KMO Művelődési Házban, 
vagy honlapunkról letölthe-
tő.

2.) Alkotói kategória:
Várjuk a különböző tech-
nikákkal – rajz, festmény, 
gyöngyfűzés, kisplasztika, 
fotó, üvegfestés, stb. – ké-
szült alkotásokat.
leadási határidő: Március 
1-3. között (névvel, cím-
mel, telefonszámmal, iskola 
megjelölésével) kell leadni a 
KMO Művelődési Házban.
A zsűri által legjobbnak ítélt 
alkotásokat Március 20-án 
a - Kinder Tojás Fesztivál 
döntőjén - jutalmazzuk.
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hétvéGI ProGramok

FARSANGI MULATSÁ-
GOK 
február 5. szombat 10.00-
12.00

A jelmezben érkező gyerekek 
ajándékot kapnak!
• 10.00 - 11.00 Aprók tánchá-
za a Fakutya együttessel
• 11.00 - 12.00 jelmezverseny 
a gyerekeknek
• 10.00 - 12.00 álarckészítés
belépődíj: 800 Ft/fő

ZÖLD SZOMBATOK
Színes programok a „zöld 
szemlélet” jegyében. A külön-
böző témákban megrendezett 
szombatok minden korosz-
tálynak szólnak, állandó fair 
trade teázó és kávézó mellett 
beszélgetünk.
Időpontok:
február 12. szombat 15.00-
19.00
Vásároljunk könyvet vagy 
könyvtárba menjünk? - beszél-
getés a mai könyvtárhasználat-
ról.

Ötletbörze a „Tégy egy könyvet 
- végy egy könyvet” program-
ról. „Zöld” könyvek.
Wekerlei kívánságfa felava-
tása. „Újratextil” – kézműves 
foglalkozás gyerekeknek és fel-
nőtteknek. Élménybeszámoló a 
nicaraguai kávéültetvényekről. 
Szigetelési trénig.

A TAMOP – 3.2.4-09/1/KMR-
2010-0010 projekt keretén be-
lül megvalósuló program.
A Zöld szombatokat a Wekerlei 
Gyermekház és a Wekerlei Tár-
saskör Egyesület Zöld Hajtás 
Klubja közösen szervezi. 

RE-TREND
Használt eszközök börzéje
február 19. szombat 15.00-
19.00
Egy tökéletes alkalom arra, 
hogy eladd vagy elcseréld feles-
legessé vált holmiijaidat! Sport-
eszközök, CD, DVD, hangsze-
rek, hangtechnikai eszközök, 
könyvek és folyóiratok bolha-
piaca. Asztalfoglalás: 282-9895, 
szervezes.wekerle@gmail.com
A részvétel ingyenes!
ÚJDONSÁGOK:

Új vezető irányításával folyta-
tódik 
FOTÓS TANFOLYAM GYE-
REKEKNEK ÉS FELNŐT-
TEKNEK
Az február 8-ai bemutatkozó fog-
lalkozás részvétele InGyEnES! 
kedd 16.30-18.30

ZENEOVI
zenei fejlesztő foglalkozás 
ovisoknak ritmushangszerek-
kel, sok játékkal és mozgás-
sal, hagyományos és újabb 
keletű közkedvelt gyermek-
dalokkal.
Előzetes jelentkezés szüksé-
ges a foglalkozásvezetőnél. 
Ideje: péntek 16.30-17.30 (in-
dul: március elejétől)
Részvételi díj: 3 600 Ft/4 al-
kalom 

babáknak  

Tücsök zene, Iciri-Piciri 
táncház, Kerekítő, Boribaba 
torna, Kisbabás mamator-
na, Csiri-Biri babatorna, 
Varázsszőnyeg mesekuckó, 
Baba-Mama jelbeszéd

óvodásoknak és Is-
kolásoknak

Bábos meseovi, Apró mar-
kok fazekas műhely, Pamacs 
rajzstúdió, Hangszervarázs 
zenetanoda, Bukfenc ovis 
torna, Mazsola aerobic ovi-
soknak, Flamenco oktatás 
Barsy Laurával, Capoeira 
gyerekeknek és felnőttek-
nek, Sakk-kör

FELNőttEkNEk

FAZEKAS TANFOLYAM 
KEZDŐKNEK ÉS HALA-
DÓKNAK
szerda 18.00-20.00 

TŰZZOMÁNC TANFO-
LYAM
szombat 15.00-18.00 (a 4 al-
kalmas tanfolyam megfelelő 
számú jelentkező esetén indul)

KOSÁRFONÓ TANFO-
LYAM
kedd 18.00-20.00 (február 
elején, elégséges jelentkező 
esetén)

kIrándulás

NÁDASDLADÁNY 
- PANNONHALMA - 
ALCSÚTDOBOZ
Nádasdladány: nádasdy-
kastély. Az ország egyik leg-
szebb neogótikus kastélya 
kiemelkedő belsőépítészeti 
remekművekkel. Parkjában 
számtalan értékes, több száz 
éves fa található.
Pannonhalma: Pannonhalmi 
Főapátság, a Magyar bencés 
Kongregáció központja. 
Alcsútdoboz: Az Alcsúti Ar-
borétum Magyarország leg-

eredetibb angolparkja, mely 
józsef nádor családi birodal-
ma volt. 540 fajból álló fás 
növénygyűjtemény. A kora 
tavasszal nyíló hatalmas hó-
virágmező egyedülálló az or-
szágban.
Ideje: március 19. szombat 
7.00-19.00 
Indulás: 7.00 Média Intézet elől 
(budapest, XIX. ker. józsef A. 
u. 74.)

7.15 Wekerlei Társaskör elől 
 (budapest, XIX. ker.     Kós 
Károly tér 10.)
Részvételi díj: 4 500 Ft/fő, 
amely tartalmazza az útikölt-
séget, a belépőjegyek árát és a 
tárlatvezetést. Ebéd igény ese-
tén 1 200 Ft-os áron rendelhe-
tő. A részvételi díj befizetésé-
nek határideje: 
február 15. (Pótjelentkezés az 
üresen maradt helyekre: már-
cius 7-10.)
Az autóbuszos kirándulá-
sokra előzetes jelentkezés 
szükséges. A kirándulások 
min. 35 fő részvételével in-
dulnak.

A foglalkozásokról bővebb in-
formációt műsorfüzetünkben, 
www.gyermekhaz.kispest.hu 
honlapunkon, valamint érdek-
lődhet telefonon vagy szemé-
lyesen a Wekerlei Gyermek-
házban.
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szolGáltatás

1,5 tonnás teherautóval bármilyen munkát 
vállalok. Bármilyen építkezási munkát is. 
Ezen kívül kéménybélelést és javítást is. Tel.: 
06/70-205-1013 

nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőr-
mebundák átalakítását, javítását, tisztítását 
(cipzárcsere, nadrág felhajtását.) Minden nap 
10-20 óráig. bp., XIX., jáhn Ferenc u. 162. Tel.: 
282-4247 

Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési 
munkák, mosdók, mosogatók, WC-k, WC-tar-
tályok, kádak, csaptelepek cseréje. Víz- és gáz-
órák hatósági engedélyezése. Tel.: 3248-692, 
06/30-9-826-269 

báDOGOS, TETőFEDő, áCS, KÉMÉny-
FElÚjíTáSI MunKáT VállAlOK! TEl.: 
280-1271, 06/20-532-7823

Engedélyezési, kiviteli és látványtervek készí-
tése, épületfelmérés: ez mind, mind az Építő 98 
BT. Tel.: 06/70-311-0210

Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp., 
XIX., lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 06/70-215-
2019 

MŰAnyAG AblAKOK bEÉPíTÉSE In-
GyEnES FElMÉRÉSSEl, bOnTOTT 
AnyAG ElSzállíTáSSAl. 9 ÉV GA-
RAnCIA, OTP-HITElÜGyInTÉzÉS. 
TEL.: 06/70-381-7402 

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-, fix 
szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, relu-
xa, ÚjDOnSáGOK! Részletfizetési lehetőség! 
Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% ked-
vezmény! Műanyag ablakok gyártása, cseréje. 
Ingyenes és azonnali felmérés. Bemutatóterem-
ben megtekinthető. Tel.: 06/30-401-1029 

Ha tud olyan kis munkát amit más nem vállal el, 
mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, víz-
vezeték szerelő szakemberek állnak rendelkezé-
sére. Tel.: 06/20-416-5879, 06/30-486-7472 

TETőTEREK, lAKáSOK ÉPíTÉSE, FEl-
ÚjíTáSA, HOMlOKzATOK HőSzIGETE-
lÉSE. InGyEnES FElMÉRÉS. MInőSÉGI 
MunKA. MEGbízHATó SzAKEMbEREK. 
Tel.: 06/20-933-8634, 282-2498

Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres). 
Sóder, homok, föld megrendelhető. Tel.: 282-
1201, 06/30-942-9460

zárlakatos gyorsszolgálat! zárnyitás, zárcsere, 
betörésbiztos hevederzár-szerelés, ajtó-, ablak-
rácsok, kapuk, kerítések, kovácsolt vas jelleggel 
is, egyéb lakatosmunkák. Tel.: 06/30-961-3794 

KOnTÉnERES SITT, lOM, SzEMÉT Szál-
líTáSA RÖVID HATáRIDőVEl! TEl.: 
06/20-950-3160. ÉRDEKlőDnI MInDEn 
nAP: 6-22 óRáIG. 

SzAbóSáG!- Megnyílt! bőr- Műbőr- Farmer 
alakítás, javítás, zIPPzáR csere. Tel.: 357-
3238, Mobil: 06/20-966-5657, XIX., bem u. 
38/a. 

Festés- mázolás, kőművesmunkák, hideg-me-
leg burkolással, közületeknek is. 25 éves ta-
pasztalattal. Tel.: 285-0570, 06/70-563-0293 

női, férfi és gyermekfodrász házhoz megy. Hét-
köznapi és alkalmi frizurák készítése otthoná-
ban. Köszönöm hívását! Tel.: 06/20-358-7229

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is! Akci-
ós klíma szerelés. Hibabejelentés, ingyenesen 
hívható zöldszámon: 06/80-625-647, 06/20-
467-7693

Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban 
kell átadnia, hívjon, mi kipakoljuk! Tel.: 06/70-
208-8807 

SzőnyEGTISzTíTáS. Mély-víznyomásos 
takarítógéppel szőnyeg-, kárpit-, autókárpit- 
tisztítást, autópolírozást és bőrkárpit ápolást 
vállalok. EzEnKíVÜl AjTó-, AblAK-, 
CSEMPEMOSáST VállAlOK. Tel.: 06/70-
50-20-131 

KÖnyVElÉS! Kft.-k, bt.-k, egyéni vállalko-
zók könyvelését, bérszámfejtését, teljes kö-
rűen, APEH, tb-képviselettel vállaljuk. Csak 
bérszámfejtést is! Tel.: 06/20-9776-552, 06/20-
487-2761, mezeih@gmail.com 

K I S G É P Sz E R V í z Elektromos kis-
gépek, sarokcsiszolók, körfűrészek, lánc-
fűrészek, fúrógépek, (Flex, Hilti, bosch, 
black&Decker, Makita, bolgár, Aeg, Stil 
stb.) porszívók, takarítógépek, stb. szakszerű 
javítása, villanymotorok, forgórészek teker-
cselése, láncélezés korrekt áron, garanciá-
val. Kispesti átadás-átvétel lehetséges. Dóri 
Péter vállalkozó SzERVIz: 1141 bp. Szugló 
u. 86. Telefon: 06/20-9506-254 nyitvatartás: 
H-Cs: 9-16 óráig, tel.: 06/1-363-4867 P: 
9-15 óráig. 

bádogos és vízvezetékszerelő munkák, 
fürdőszoba felújítások, tetőjavítások, 
ereszcsatornajavítások. Tel.: 06/20-391-
5982, 291-9239

Szobafestés Akció Téli árakkal. Pl. fűrészporos 
tapétázás 950 Ft/nm, anyaggal együtt, színmin-
tával. Tel.: 06/20-454-2579 

Ablakok féláron Kömmerling műanyag pro-
fil, 5 légkamrás, 2 vagy 3 rétegű üveggel. 
Teljes körű ügyintézés árajánlattól a szak-
szerű beépítési. Trezorzáras biztonsági ajtó. 
XX. nagysándor j. u. 50. Tel.: 284-0550, 
378-4643, 06/70-949-7690, 06/20-594-7858, 
foldes.zsuzsanna@zoldotthon.hu 

Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Központi fűtés ki-
építése, mosdók, kádak, WC-k, csaptelepek 
cseréje, zuhanykabin beépítése, fürdőszoba 
felújítás, konvektor-, kazán-, radiátorcsere, 
stb. korrekt áron, garanciával. nincs kiszállá-
si díj, nincs felmérési költség. Kérem, hívjon 
bizalommal. Tel.: 06/30-9919-474, www.
szilagyivizgazfutes.hu

Víz - gáz, központi fűtés szerelést vállalok, 
minden szakmába tartozó új és felújítási, 
valamint javítási munkát, 5 év garanciával. 
Teljes körű ügyintézés, nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Görög jános, 1194 bp. Fecs-
ke u. 4. Tel.: 282-4495, mobil: 06/30-921-
7325 

Kisebb kőműves munkát vállal, ajzat be-
tonozást, burkolást, kerítés, lábazat, járda 
készítést, konténer megrakást, vízóra akna 
kialakítást, vakolat javítást és kézi földmun-
kát. Tel.: 06/20-2737-450, kizárólag 10.00-
12.00-ig

KÖnyVElÉS. Vállalom betéti társaságok, 
kft.-k, egyéni vállalkozók könyvelését, bér-
számfejtését, bevallások készítését, TB-, adó-
ügyintézését. Tel.: 281-1320, 06/20-360-9129 

Fiatal kozmetikus várja régi és új vendégeit 
XIII. kerületi kozmetikai szalonban. Időpont-
egyeztetés: 06/70-323-2621, Anita. 

Számítógépek javítása, helyszínen is, hétvé-
gén is. Hardver-, szoftvermunkák garanci-
ával. Demeter Attila Tel.: 256-8680, 06/30-
970-4870

HázHOz MEGyEK, GyóGy-PEDI-
KŰR, MAnIKŰR, nyIROK-, SVÉD 
TAlPMASSzázS, TEljES TEST (nEM 
SzEX) MASSzázS. MáGnES TERáPI-
áS, bIOREROnAnCIálIS KÉSzÜlÉK 
InGyEnES KIPRóbáláSA! VÉRCSEPP 
AnAlízIS! IlDIKó, TEl.: 295-3998, 06/20-
335-5653 

Megoldás délpesti gyorsszervíz. Mosó-
gép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. javítá-
sa 1 év garanciával! Ingyenes kiszállás! 
Tel.: 285-3488, 06/30-950-1717, www.
megoldasszerviz.hu

Víz-, gáz-, központi fűtés szerelés. Melicher 
Ferenc, tel.: 06/20-9469-327 

Már most jelezze! Friss nyugdíjas kertész mér-
nök és egy kertész technikus vállal szőlő és gyü-
mölcsfa metszést, kert ásást, füvesítést, bozót 
irtást, fakivágást gyökerestől, konténer megra-
kást. Telefon ügyelet 10.00-12.00-ig: 06/20-27-
37-450

InGatlan

VállAljuIK DÉl-PESTEn lÉVő In-
GATlAnánAK KÖzVTíTÉSÉT. El-
ADáS-VÉTEl, CSERE, bÉRlEMÉny. 
InGATAln CEnTRuM KFT., XIX. ADy 
EnDRE ÚT 43. TEl./FAX.: 280-5830, 
06/20-663-0568, www.ingatlan-centrum.eu 

Csokonai utcában magánszemélytől eladó más-
fél szobás harmadik emeleti lakás alacsony re-
zsivel és szabályozható fűtéssel. Irányár: 7.9 M 
Ft. Érdeklődni: 06/30-360-1315 

Wekerlén metróközeli részen leadó felújított 
47 nm-es, I. emeleti, kedvező adottságokkal 
rendelkező 2 szobás lakás. ára: 14,999 M Ft-os 
áron. Tel.: 06/30-345-5639 

Szép frekventált környéken 63 nm-es, 1+3 
félszobás, belseje felújított, de a külseje felújí-
tandó, kertes házrész, melyhez 178 nm-es saját 
kertrész tartozik. Új bejárati biztonsági ajtó. 
Fürdőszobában berendezések újak. jogtiszta 
ingatlan. 4 lakásos udvarban. Kedves, kulturált 
szomszédok. Irányár: 13 600 000 Ft. Ár alku-
képes. Érdeklődni: 06-70-4-192-705. E-mail: 
luxus@fibermail.hu Weblapunk: http://www.
luxusweb.extra.hu 

Kispest családi házas övezetében a metróvég-
állomás közelében, 3 lakásos házban, 30 nm-
es garzon, saját víz-, gázórával, elkerített saját 
kertrésszel eladó. Tel.: 06/1-280-4631, 06/20-
9329-426 

Eladó Velencefürdőn, 2 szintes, 48 nm-es nya-
raló, 160 nm-es telekkel. Gáz-csatorna van, és 
panoráma kilátás! Érdeklődni du.: 12-18h -ig. 
Tel.: 282-6658 telefonszámon. 

Kispesti 35 nm-es, 1,5 szobás önkormányzati 
lakásomat nagyobb önkormányzati lakásra cse-
rélném. Tel.: 06/70-616-1400, 281-3150 

Kispest zöldövezetében, alkalmi áron, teher-
mentes, 240 nm-es, két bejáratú, kétlakásos, 
5+1 szobás családi ház eladó, garázzsal, külön 
bejáratú irodahelyiséggel. Iá.: 35,9 M Ft. Tel.: 
06/20-5859-748 

Kispesten, 80 nm-es, 3 szobás, cirkófűtéses, 
bővíthető családi ház, garázzsal, pincével, 100 
nöl telekkel eladó. Ár: 14,9 M Ft. Tel.: 06/20-
39-74-055 

VáSáROlnÉK WEKERlEI InGATlAnT! 
KÉREM HíVjOn: 06/305-687-865 

Tápiógyörgyén 2 szobás családi ház ElADó, 
vagy ElCSERÉlHETő, bútorozva is, 6.9 M 
Ft. Tel.: 06/30-469-9129 

KISPEST óVáROSbAn karbantartott, stabil 
építésű 80 nm-es ház eladó vagy értékegyezte-
téssel a kerületben lévő egyedi fűtéses lakásra 
cserélhető max. 1. emeletig. Kert 303 nm, autó 
beállási lehetőség van. ár 22 millió Ft. 06-30-
281-18-77

XIX. Corvin kőrúton 31 nm-es, első emeleti, 
erkélyes garzonlakás eladó. Kiürített, tehermen-
tes. Teljes felújítása indokolt. Irányár: 5.8 millió 
Ft. Tel.: 290-7442

XIX. Táncsics Mihály utcában 100 m2-es, két 
lakrészből álló, felújítást igénylő család ház 570 
m2 telken eladó. Irányár: 21 millió Ft. 06-30-
95-423-26

A kerületben stabil építésű, jó szerkezetű házat 
keresek, melyben 3 - 4 szoba van, vagy kialakít-
ható. Autóbeállási lehetőség fontos. 291-3357

Eladó kispesti garzon, 31 nm-es, erkélyes, jó 
közlekedés, napfényes, alacsony rezsijű lakás, 
7,2 M. Ft-ért. Tel.: 282-3445 

KISPESTEn, 150 nöl, összkomfortos, 105 nm-
es, családi ház, 2 generációs, 2+2 félszobás, 
összkomfortos, garázsos családi ház eladó vagy 
cserélném 15 M Ft-ig + kp.-re. Irányár: 31,9 M. 
Ft. Tel.: 377-6989, 06/30-975-9572 

Fő utca 1-ben, 53 nm-es, barátságos , tehermen-
tes, jó állapotú lakás eladó! Csendes szomszé-
dok, hangulatos kilátás. i.Ár: 8,6 M. Ft. Tel.: 
06/20-441-1738 

Kispst óvárosban, 70 nm-es, felújított házrész, 
riasztóval, műanyag nyílászárókkal, kandalló-
val, klímával, 18,2 M Ft-ért eladó. Tel.: 06/20-
971-3397 

1+2 félszobás önkormányzati lakásomat szeret-
ném elcserélni 1,5 szobás önkormányzati lakás-
ra kizárólag Kispesten. Tel.: 06/20-464-0494 

REnDKíVÜlI AjánlAT! Irodának is alkal-
mas, kétszintes, tetőteres lakás, dupla kom-
forttal, cirkóval, garázzsal, kerttel, Wekerlén 
ElADó, metróhoz, Europarkhoz közeli, 
mégis csendes. Iá.: 21.9 M. Ft. Érd.: 06/20-
324-3718 

XIX. kerület, zöldövezeti családi házas részen, 
téglaépítésű, II. emeleti, 37 nm-es lakás, ameri-
kai konyha, teljesen felújított, műanyag nyílás-
zárók, mobil-, fix szúnyoghálóval. Iá.: 9.3 M Ft. 
Érd.: 06/30-320-1009 

KIADó Kispesten 30 nm-es, külön bejáratú 
házrész, bútorozottan, 40.000 Ft+ rezsi+ kaució. 
Tel.: 06/20-976-4991, 06/20-222-3276 

WEKERlE InGATlAnIRODA AKTuá-
lIS AjánlATAI!www.ingatlanvarazs.hu 
TEl:06/30-9-332-592

SÜRGőSEn KERESÜnK ÜGyFElEInK 
RÉSzÉRE EADó-KIADó lAKáSOKAT, 
HázAKAT WEKERlÉn ÉS A KERÜlET-
bEn!!!

WEKERlE EGyIK lEGKEDVElTEbb 
uTCájábAn nÉGylAKáSOS TáR-
SASHázbAn ElADó EGy HáTSó, 
nAGyOn HAnGulATOS TETőTÉRbE-
ÉPíTÉSES, HáROMSzObáS HázRÉSz, 
HATlAMAS KERTTEl, MEllÉKÉPÜ-
lETTEl, KIVáló áROn! IRáR:23,5M Ft. 
TEl.: 06/309-332-592

KIADó WEKERlÉn ESzE TAMáS u-bAn 
HATlAKáSOS TáRSASHázbAn, ElSő 
EMElETI, 45 nM, KÉTSzObáS, GázFŰ-
TÉSES lAKáS HOSSzÚTáVRA! 55000+ 
REzSIÉRT TEl.: 06/30-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu

ElADó nAGySánDOR józSEF uT-
CábAn TízEMElETES TáRSAS-
HázbAn, HARMADIK EMElETEn 
lÉVő,TEHERMEnTES, 53 nM, 1+2 
FÉlSzObáS ERKÉlyES, FElÚjíTOTT 
PAnEl lAKáS, SzÉP bEÉPíTETT bÚ-
TOROKKAl, Új nyIláSzáROKKAl! 
IRáR: 8,9M Ft. TEl.:06/30-9-332-592, 
www.ingatlanvarazs.hu

WEKERÉn CSEnDES SzÉP uTCá-
bAn ElADó EGy SzÉP állAPOTÚ , 
HAnGulATOS TETőTÉRbEÉPíTÉSES 
IKERHázFÉl, 75 nM, nAPPAlI, 1+2 
FÉlSzObáS, CIRKóFÜTÉSES, KIVáló 
FEKVÉSŰ, nAPOS, SzEPARálT KERT-
TEl, GARázzSAl! IRáR: 32,9M Ft. Tel.: 
06/30-9 332-592, www.ingatlanvarazs.hu 

ElADó WEKERlÉn 2008-bAn ElKÉ-
SzÜlT, TETőTÉRbEÉPíTÉSES, 85 nM , 
HáROMSzObáS DE nÉGy SzObáSSá 
AlAKITHATó, KÉT FÜRDőSzObáS, KI-
Váló ElREnDEzÉSÜ, nAGyOn jó FEK-
VÉSŰ, CIRKó FŰTÉSES lAKáS, KIVáló 
lAKóKÖzÖSSÉGŰ HázbAn! A lAKáS-
HOz GÉPKOCSIbEálláS TARTOzIK, 
A KERTET A lAKóK KÖzÖSEn HASz-
náljáK, AHOl A GyEREKEKnEK FA 
jáTSzóTÉR, FElnÖTEKnEK FEDETT 
KERTI SÜTÖGETő VAn KIAlAKITVA! 
IRáR: 23,9 M Ft. TEl.:06/30-9 332-592, 
www.ingatlanvarazs.hu

ElADó KISPESTEn zRInyI uTCá-
bAn CSEnDES, jó lAKóKÖzÖSSÉGŰ 
HÉTlAKáSOS TáRSASHázbAn, EGy 
ÜRES, 47 nM, 1+1 SzObáS, DOlGO-
zó SzObáS, GázFŰTÉSES, TETő-
TÉR FElÉ bőVíTEHETő HázRÉSz, 
KIS ElőKERTTEl, TáROlóVAl! 
IRáR:10,7M Ft. TEl.:06/30-9-332-592, 
www.ingatlanvarazs.hu 

KISZ lakótelepen felújított házban, 3. emeleti, 
erkélyes, tárolós lakás eladó. ára: 10,5 M Ft. 
Tel.: 06/30-388-5414

ElADó: Az Ady Endre úton forgalmas fő-
útvonalon, egy 70 nm-es, utcai bejáratú, két 
nagy kirakattal (2 X 220 cm-es) üzlet-, illetve 
irodahelyiség. Cirkófűtéses, riasztóval fel-
szerelt, klímás, konyha, szociális helyiségek, 
alacsony rezsi, egyedi mérőkkel felszerelt 
ideális üzlethelyiség. 18,4 M Ft Tel.: 06/20-
663-0568

Kossuth térnél családi házban lakások kiadók. 
48 és 100 nm-es, vagy egyben az egész. Alatta 
200 nm-es szuterén, üzletnek, raktárnak, telep-
helynek, klubhelyiségnek szintén kiadó vagy az 
egész ház eladó egyben 38 M Ft-ért. Tel.: 06/20-
248-0311 

KISPESTEn, 3 SzObA, EbÉDlő, MEllÉK-
HElyISÉGEK, EMElETEn uGyAnAz, 
GARDRóbSzObáVAl, ElADó. A FElSő 
SzInT KÜlSő VAKOlATA HIányzIK. Iá.: 
40 M Ft. Tel.: 06/20-985-0541, 2828-515 

Eladó, vagy elcserélendő Kispesten a batthyány 
utcában VI. emeleti, 53 nm-es, 1 szobàs + 2 fél-
szobás panellakás. Új nyílászárók és új bizton-
sági bejárati ajtó van, a szobák parkettázottak, 
festés szükséges. Szép kilátás nyílik a templom-
térre, az sztk, a posta, a villamos- és buszmegál-
lók 2-3 percre vannak. Iá: 8,7 millió forint. Érd.: 
06/20-377-1191

Eladó, vagy elcserélendő a Wekerlén, az 
Álmos utcában, négylakásos társasház, 
tetőterezhető, 66 nm-es hátsó lakása, tágas, 
kis tavas kerttel, külön helyrajziszámmal ren-
delkező tárolóval. Az eredeti 1 + fél szobához 
hozzá lett építve még egy teraszkapcsolatos 
szoba. A lakás modern elrendezésű. Gyalog 
pár percen belül van háziorvosi rendelő, a 
metró, Iskola, óvoda, játszótér. Iá: 22 millió 
forint. Érd.: 06/20-377-1191

Tulajdonostól délegyházi 2 éves 100m2-es egy-
szintes családi ház 690 m2 telken eladó. Pesti, 
saját tulajdonú 1,5-3 szobás 10m körüli lakás 
beszámítható. Érd.: 06/20-429-8806 

Eladó garzon lakás, 32 nm.-es tulajdonostól, a 
Corvin krt-on, VIII. emeleti panel, felújításon 
átesett. ár: 7.2 M. Ft. Tel.: 06/70-308-7665 

Elcserélném vagy eladnám, 4 emeletes ház I. 
emeleti, panel programos, fűtés szabályozott 
garzon lakást, szintén 4 emeletes ház III. eme-
letéig, 1+2 fél szobásra. Tel.: 3772-668, 06/70-
594-9843 

Újlipótvárosi 50 nm-es, 2 szobás, önkormány-
zati lakást elcserélnék, kisebb kispesti önkor-
mányzati lakásra. Tel.: 06/20-562-4270 

Eladó Páty-Mézeshegyen, 2000-ben épült, 90 
nm-es, családi ház, fsz.: amerikai konyhás, nap-
pali + 1 szoba + fürdő + 23 nm terasz. Tetőtér: 
2 szoba + fürdőszoba + erkély. Tetőtér-beépí-
téses, gáz cirkófűtéses, telefon, uPC, 340 nöl., 
panorámás telekkel, szépen gondozott kert, gyü-
mölcsfákkal, borospincével. Iá.: 25 M Ft. Tel.: 
06/30-219-1235, 06/30-251-9135 

Kispesten téglaépítésű házban 44 nm-es, első 
emeleti, 1,5 szobás, parkra néző, felújított lakás 
tulajdonostól eladó. Tel: 06/70 201 0806 

Áron alul eladó, a XIX. kerület egy csendes ut-
cájában, 100-nöl telken, két lakásból álló (har-
minc, illetve negyven nm.), egyszerű kivitelű, 
téglaépítésű családi ház, 25 nm-es garázzsal.
Irányár: 13.800.000 Ft. Tel.: 277-6687; 06/30-
322-0617 

Kispesti (Fő utca) 1+ 2 fél szobás/erkélyes 
önkorm. lakásomat kisebbre  1,5 szobás önkor-
mányzatira cserélném. Tel: 06-20-310-6326, 
06-70-385-6101

128 nm-es, 4 éve teljesen felújított 4 szobás, 2 
fürdőszobás, 1 étkezőkonyhás, mely 30 nm-es 
amerikai rendszerű egyedi gyártású beépített 
bútorral, cirkó fűtéssel+ épített kandallóval. 
Fűthető üvegezett nagy előszoba, a ház három 
bejáratú, 2 terasszal, 330 nm-es telken ápolt 
kis kerttel 28,9 M Ft-ért eladó Tel.: 06/20-663-
0567, 06/20-663-0577, 06 1 -378-0507 

Eladó Felsőpakonyon (Köki-től ) 20 km-re 
fekvő, 135 nm-es családi ház 720 nm-es tel-
ken. A ház három önálló, külön bejáratú la-
kásból áll. Villany 3 X 16A. Összközműves, 
fúrt kút, kocsibeálló + műhely. budapesti la-
kást beszámítok. ára: 17,9 M Ft. Érdeklődni: 
<?XMl:nAMESPACE PREFIX = SKyPE 
/>+36/20-663-0567, +36/20-663-0567 

Kispesten a 68-as végállomásánál ház eladó. 88 
nm-es, 3 szobás, 2 fürdőszobás, 2 kocsinak való 
garázzsal, ház, jó helyen eladó. ára: 23,5 M Ft. 
Tel.: 06/30-506-4583 

Csákváron ház, nagy telekkel eladó. Iá.: 2 M. Ft. 
Érd.: 06/20-587-8339

Kispesten egy szobás lakás, 40.000 Ft + kaució-
ért KIADó. Tel.: 06/20-587-8339 

Kispesten 150 négyzetméteres családi ház kocs-
mával együtt eladó. Iár 21,5 mió. 06-70-327-9139 

Kispesten a Dobó Katica utcában lévő pont-
házban 37 nm-es összkomfortos lakásomat na-
gyobb kispesti lakásra cserélném vagy eladnám. 
Tel.: 06/70-502-7618, 06/20-556-3392, du 16 
óra után. 

Velencén az északi strandhoz közel, sorházi 
nyaraló eladó vagy kispesti lakóingatlanra cse-
rélném. Tel.: 06/20-984-0244 

Kispesten 482 nm-es telken, önálló 2 garázsos, 
kertkapcsolatos 3 szintes családi ház, szuterén, 
erkélyek, redőnyök, rácsok, cirkófűtés stb. 2 
generációnak is megfelelő, sürgősen eladó. Tel.: 
06/20-491-6223 

Kispesttől 20 km- re, Taksonynál, vízparttól 
80 méterre, fűthető tégla nyaraló berendezve 
eladó. Víz, villany, csatorna, pince van. Abc- 
kisboltok, buszmegálló 300 méterre. Tel. (este): 
06/70-516-4701 

TulAjDOnOSTól ElADó KISPEST 
KERTVáROSI RÉSzÉn A KISFAlAuDy 
uTCábAn, EGy TEljESEn FElÚjíTOTT, 
28 nM-ES GARzOnlAKáS, EGy ÖTlA-
KáSOS HázbAn, KIS ElőKERTTEl, KÜ-
lÖn TáROlóVAl. TEl.: 06/30-520-9082

Mérsékelt áron sürgősen eladó Érd központ-
jához és az M6-os feljárójához közel, egy 210 
nm-es, 6 szoba + nappali, családi ház, amely két 
generáció részére is alkalmas. Az udvaron több-
funkciós melléképület, medence, szaneszli, két 
garázs található. Irányár: 30 millió Ft. Érdeklőd-
ni: 06/30-389-8579 

Eladó Kispesten a Dobó Katica utcában egy 53 
nm-es lakás tulajdonostól! Erkély nincs.Azon-
nal beköltözhető! ára: 7,9 M Ft. Érdeklődni: 
06/70-293-5755 

Budaörs igen kedvelt nyugodt kis utcájában, 
eladó egy rendezett 400 nm-es telken lévő 75 
nm-es, 2 szobás, de könnyen 3 szobássá ala-
kítható, normál állapotú ház, egy 80 nm-es, 
felújítandó épülettel együtt, ami felújítás után 
a házzal összenyitható, így akár két generáció 
részére is alkalmas lehet! ára: 29,9 M. Ft. Tel.: 
06-20-476-7176

Kispesten, 59 nm-es, II emeleti, nagykonyhás, 
beépített konyhabútorral, felújított, járólapos, 
parkettás lakás eladó, vagy elcserélnénk kisebb-
re. Iá.: 9,9 M. Ft. Tel.: 06/30-508-2239 

ElADó Kispesten Kazinczy utcában, 62 nm-
es, 2+ 1/2 szobás, IX. emeleti, felújított lakás, 
akár bútorozva is. Iá.: 9,8 M. Ft. Tel.: 06/20-
434-5945, 709-2767 

Eladó biatorbágy Öreghegyen, 1500 nm-es pa-
norámás, zárt kerti ingatlan, fűthető téglaépület, 
szőlő, gyümölcs, örökzöldek, villany van. Iá.: 
7.9 M. Ft. Tel.: 06/70-507-4532 

Kispest Fő utcai önkormányzati 1 + 2 félszo-
bás lakásomat nagyobb önkormányzati lakásra 
cserélném. Tartozást átvállalok. Tel.: 06/30-972-
4962 

Eladó metrótól gyalog 5 percre. 1 + 2 fél szobás, 
erkélyes, fiatalosan felújított, örök panorámás 
lakás, akár gépesítve is. Iá.: 9.3 M. Ft. Tel.: 707-
2084, 06/70-9400-873 

Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen fel-
újított, magasföldszinti lakás, pincehelyiséggel, 
17,5 M Ft vételáron eladó. Tel.: 06/70-623-7322 

Pestszentlőrincen, a KISz lakótelepen, 2 szoba 
összkomfortos, 54 nm területű, felújított, búto-
rozatlan lakás hosszú távra bérbeadó. Mobil: 
06/30-9542-320, e.mail.thuringia@t.email.hu 

Wekerlei, beépített tetőterű ikerházrész (3 + 2 
szoba, 82 nm) kétlakásos házban eladó. Kert-
kapcsolatos wekerlei csere is érdekel. Ár: 33 M 
Ft. Érd.: 06/30-652-8788

Eladó vagy elcserélem kispesti kertes házra, rá-
fizetéssel, 3-4 szobás lakásra, nem panel, 2 és fél 
szobás öröklakást, tehermentes, nagykonyhás, 
nagy fürdőszobás, egyedi fűtéses, II. emeleti. 
Iá.: 15.2. Tel.: 06/30-627-7764 vagy 378-2508

Bicskén eladó, 330-as telek, fa házzal. Fúrt kút, 
vezetékes víz, villany van, horgásztó a közel-
ben. I.á.: 4,2 M. Ft. Tel.: 06/30-627-7764 vagy 
378-2508

Kispesten a Rákóczi u.-ban, 2 szobás kertes 
családi ház eladó. Iá.: 26,5 M Ft. Tel.: 06/20-
961-3231 

Kispesten a nagykőrösi út 142-ben, 125 nöl-es 
telken lévő 1 + 1/2 szobás, 41 nm-es, garázzsal, 
tárolóval, összkomfortos, felújítandó családi há-
zamat eladom, Balaton északi partján hasonlóra 
cserélem. Irányár: 12,9 M Ft. Tel.: 06/20-347-
9936 

Wekerlén eladó 8 lakásos tárasasházban, eme-
leti, tetőteres, 79 nm-es, 3,5 szobás, 6 éve telje-
sen felújított, jól karbantartott, dupla komfortos, 
cirkófűtéses lakás, A lakáshoz 80 nm-es saját 
használatú kert, garázs és tároló tartozik. Irány-
ár: 21.9 M Ft. Érd.: 06/20-324-3718 

Kispesten a Rákóczi u.-ban 31 nm-es házrész, 
kerttel eladó. Csak magánszemélynek! Iá.: 9,5 
M Ft. Érd.: 06/70-389-5067 

oktatás

Angoloktatásban nagy gyakorlattal rendelke-
ző, nyelvterületen is járt, oroszul is jól beszélő 
nyelvtanár itthon oktat és felkészít nyelvvizsga 
szintig. Érdeklődni: 06/20-224-0130 

Általános iskolások korrepetálása matematiká-
ból és más tantárgyakból. Pótvizsgára felkészí-
tés. Tel.: 06/70-243-4850 

Angol-német sikeres egyéni nyelvoktatás, 
nyelvvizsgára, érettségire, állásinterjúra való 
felkészítés, korrepetálás, fordítás, tolmácsolás 
nagy gyakorlattal. Tel.: 06/20-211-9077, 281-
4335 

Angliában tanult diplomás angoltanár felkészí-
tést vállal nyelvvizsgákra, érettségire minden 
szinten. Beszéd centrikus oktatás Wekerlén, kö-
zel az Europarkhoz. Tel.: 06/20-22-22-673

Angol tanítás, korreptálás. Kisgyermekek angol 
nyelvű foglalkoztatása gyeremekfelügyelettel 
is. Több éves nyelvterületen szerzett tapasztalat, 
beszédcentrikus oktatás. Tel.: 06/20-886-1670 

logopédus tanár vállal beszédhibák (pöszeség, 
dadogás) és olvasási problémák korrekcióját 5 
éves kortól. Tel.: 377-2896 Esti órákban. 

óVODáSOKnAK zEnÉS FOGlAlKOzáS 
ÉS GyERMEKMEGőRzÉS; KISISKOlá-
SOKnAK KORREPETáláS ÉS TAnulá-
SI KÉPESSÉGEKET FEjlESzTő TORnA; 
báRMEly KOROSzTálynAK zEnEOK-
TATáS, HEGEDŰTAníTáS. Kiss Mónika he-
gedűművész. Tel.: 20-219-0186, 20-219-0186; 
Honlap: www.hegeduhang.hu 

AnGOl - nÉMET nyElVOKTATáST, kor-
repetálást, középfokú nyelvvizsgára, érettségire 
való felkészítést vállalok. InFORMATIKAI ok-
tatást is. Tel.: 06/20-92-11-309 

Angol nyelvterületen szerzett tapasztalattal 
nyelvtanítást, korrepetálást, illetve nyelvvizs-
gára való felkészítést vállalok, rugalmas idő-
beosztással. Az első óra ingyenes! Érd:: 06/70-
564-0212 

DObOKTATáS! Dobtanulási lehetőség Kis-
pest központjának közelében, jól felszerelt stú-
dióban, a Dobosmagazin szaktekintély munka-
társától. Tel.: 06/30-495-7470, 215-7467 

FRAnCIA nyElVOKTATáST, korrepetá-
lást, nyelvvizsgára felkészítést vállal gyakor-
lott szaktanár Pesterzsébet központjában. Tel.: 
06/20-487-2209 

Dajka, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai 
asszisztens képzés. Kaszaképző tel.: 276-5918, 
nysz.010066404 

Tanítónő vállalja alsó tagozatos tanulók fejlesz-
tését, korszerű módszerekkel: olvasás, nyelvtan- 
helyesírás, matematika tantárgyakból. Ugyanitt: 
felső tagozatos tanulók fejlesztése magyar nyelv 

és irodalomból (szövegértés, nyelvtan- helyes-
írás, írásbeli kifejezőképesség). 60 perces óra 
díja 1200 Ft. Tel.: 280-2441 

állás

állást KERESEK: 25 éves szakmai gyakorlat-
tal, full extrás jogosítvánnyal. Tel.: 06/70-323-
4293, balogh45@gmail.com 

Kispesti munkahelyre fiatal, gyakorlott takarító-
nőt 4 órás munkaidőre felveszünk. jelentkezni 
lehet telefonon: 06/1-282-3159

Kispesti munkahelyre főállású ügyintéző-gond-
nokot felveszünk. Önéletrajzokat az info@
opanszky.hu e-mail címre várjuk. 

Kispesten élő nyugdíjas pedagógus vállal gyer-
mekfelügyeletet, korrepetálást, zongora gyakor-
lási lehetőséget, idős vagy beteg emberek részé-
re vásárlást, ügyintézést. Tel.: 06/20-3322-860, 
357-2618 

nyugdíjas portás karbantartó állást keres! 
Tel.: 281-1995 

Kötetlen munka, időbeosztás, AVOn termé-
kek forgalmazására keresek munkatársakat. 
Tel.: 06/30-9-773-618, e-mail: julieavon@
freemail.hu 

50 éves férfi A.b.C.E kategóriával, belföl-
di vizsgával, PÁV-val nagy gyakorlattal, jó 
munkabírással, terhelhetőséggel állást keres. 
Telefon: +36/30-9810-879, +36/30-9810-879, 
E-mail: szojkajanos@gmail.com 

KIEMElKEDő jÖVEDElEMMEl érettsé-
gizettek jelentkezését várom XX. kerületi iro-
dánkba. Telemarketinges vagy tanácsadói mun-
kakörbe. Más szakmából érkezőket betanítom. 
jelentkezés: trenyijutka@levayanna.hu vagy 
70/336-83-17-es számon.Megjegyzés: Kispest 
újsgba csak január 20-án!!! 

Ingatlanhitelezésben jártas kollégát keresünk, 
kötetlen munkaidőbe, magas kereseti lehetőség-
gel. Tel.: 280-5830, 06 20 663 0566

Ingatlanirodánkba munkatársakat keresünk. 
Tel.: 280-5830, 06 20 663 0568 

Takarítást VállAlOK, referenciával, Kispest 
egész területén. Érdeklődni: Rózsa Róza (57 év) 
06/20-467-4340 

eGyéb

Kézimunka előnyomás hozott anyagra is. Kézi-
munkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvár-
ható. Ady Endre u. 152. Tel.: 282-2420 

Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül 
megvásárlom a Rákosi- és Kádár-rendszer pa-
pírrégiségeit, levelezéseket, bélyeget és fotókat. 
Kispesti témában pl. bármilyen tárgyi relikvia 
érdekel. Varga László, tel.: 280 3116 

Kitűnő állapotban eladó: kézi 3 funkciós masszázs-
készülék, egy hasizomfejlesztő pad, rozsdamentes 
grill és szendvicssütő. Tel.: 06/30-544-1916 

leinformálható, megbízható nyugdíjas idős-
gondozást vállal. Tel.: 06/70-38-38-525 

1950-60 között készült magyar gyártámányú, 
pénzverde által gyártott Előre, Pannónia, Heli-
kon, vasúti modelleket és Szikra típusú modellt 
vásárolnék. Saját részre. Tel.: 06/30-9-317-853 

Olcsón eladó egy étkezőasztal, 5 kárpitozott 
székkel. Kisipari termék. Érd. egésznap: 06 70 
505 5831 tel lehet

Gázkonvektor, parapetes F8 típusú eladó. 36.000 
cal., 5,8 KW Garanciát adok hozzá. (szerelőtől). 
Tel.: 06/70-703-2275 

Olcsón eladó bosch teafőző, Tefál elektromos 
kés, adventi égetett cseréptál, díszes kancsó 
(égetett) és cérnametélő gép. Tel.: 377-7212 

Régi bakelit lemez, 100 literes műanyag hordó, 
kicsi leander - 20-as cserépben, megegyezés 
szerint eladó. Tel.: 06/1-280-7081 

Olcsón eladó egy db világos karnis (180 cm), 2 
db fenyő deszka almásláda, 1 db olajfestmény 
80X 54 cm, 1 db gobelin falikép 28 X 24 cm. 
Tel.: 377-7212

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd Fõszerkesztõ: Bazsó Zoltán munkatárs: Várnai Zoltán Korrektor: Villás Dániel Fotó: Koleszár Adél szerkesztõség: 1701 Bp., Városház tér 18.  
telefon: 347-4695 e-mail: ujsag@kispest.hu hirdetésszervezés: 06-20-330-3785; galamboszs@gonzomedia.hu nyomdai elõállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, 8200 Veszprém, Házgyári út 12. 

Felelõs vezetõ: Jens Dänhardt ügyvezetõ igazgató. terjeszti a 3 Profi Kft. Megjelenik kéthetente 27 500 példányban Következõ lapzárta: 2011. január 27. www.kispest.hu
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Elltartási szerződést vagy életjáradéki szerző-
dést kötnék. Tel.: 06/20-531-1722 

Eladó kispesten egy nagyméretű fekete színű 
eredeti berliner kendő, kifogástalan állapotban. 
Tel.: 357-2618, 06/20-3322-860 

Rövidáru- Méteráru bolt Kispesten nagy ha-
gyományos rövidárukészlettel várjuk kedves 
vevőinket. Cérnák, cippek, gombok, gumik, 
szalagok, csattok, szegőszalagok stb. női-Férfi 
szövetek, selymek, szaténok, muszlinok, karto-
nok kedvező árban.nadrágderékbélelők. Szegő-
szalag vágását vállaljuk. Kispest, Kossuth Lajos 
u. 68. Telefon: 280-11-47

Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan el-
szállítom. nem vagyok kereskedő. Tel.: 06 20 
956 40 84

Eladó új mechanikus/ kézzel működtethető 
szivattyú 16 méter hposszú és 43 mm átmérőjű 
csővel (25.000 Ft-ért.) és egy 70 X 120 cm-es új 
fehér fürdőkád (5.000 Ft-ért.). Tel.: 378-2649, 
06 30 423-2731 

1 db 170-es és 1 db 180-as, dupla sínes, fehér 
mennyezeti karnis eladó. Tel.: 214-7564

2 db új és 2 db jó állapotban lévő összekötő sző-
nyeg eladó. Tel.: 214-7564 

Wekerlén élő 1 éves kisfiú barátságos pótnagy-
mamát és/vagy pótnagypapát keres, 30/432-
9859, 30/432 9859

Keresek gyermektelen idős személyt, aki elfo-
gadna lányának. Én gondoskodnék róla eltartási 
szerződéssel. Friss nyugdíjas kispestről. Tel.: 
06/70-539-42-34 

Eladó PC konfiguráció (processzor, monitor, 
billentyűzet), varrógépek (pedálos, táska), 
hajsütőapparát, villanybicikli, régi bakeli nagy-
lemezek. 06-1/280-6156

Megnyitottunk! Sok szeretettel várjuk régi és új 
vendégeinket az új üzletünkben, a Dobó katica 
utca 7-ben. Kellemes környezetben, jó hangu-
latban szépítünk meg: MASSzőR, FODRáSz 
ÉS MŰKÖRMÖS kényeztet el. Tel.: 06/30-
270-6709 

Új állapotú , bük-dekor tv- és cd állvány, do-
hányzó azstal üveg lappal eladó . tel.: 06/30-
440-8394 

Eladó CAM (kombi) babakocsi, mózeskosárral 
és tartozékokkal. ugyanitt fiú, lány bébiruhák, 
biopelenka, kismamanadrág. Tel.: 06/20-466-
1000 

TáSKA VARRóGÉP ElADó VAGy TŰzI-
FáRA CSERÉlHETő. TEl.: 282-2420, 377-
8080 

Eladnám 1974-es kiadású A-Z-ig 3 db, 3600 ol-
dalas Műszaki lexikonomat. Darabonként 8.000 
Ft. Tel.: 06/70-661-7228 

Új Tondach cserép ElADó. Hód farkú, sima 
felületű, 820 db. ez 48 nm. 2800-as akciós áron 
eladó. Tel.: 282-4859, 06/20-542-3169 

Eladó alig használt 110 cm-es 

Fiatal igényes hölgy takarítást vállal. Tel.: 
06/30-2477-011 

Eladó egy barna dohányzóasztal, 2 személyes 
komplett ágykeret, 1 Trevor fuvola, festmény 
(repro), 1 bélyegsorozat és papír régiségek, ju-
tányos áron. Tel.: 06/20-459-6550, 06/30-578-
2626 

Eladó kéményes öntöttvas és lemezkonvektor, 
Fég falimelgítő és bojler. Tel.: 036/30-364-
1680, 280-0995 

Bútorokat csereberélek, veszek. Tel.. 06/70-
553-2405 

Méltányos áron, 1 - 2 óra vasalást vállalok. Csak 
Kispesten. 06/1-709-7939 

Alig használt evezőpad eladó vagy hasonló ál-
lapotú szobakerékpárra elcserélem. Tel.: 06/70-
661-0131
Eladó egy ónémet íróasztal. Tel.: 06/70-319-
3427 

Vadonatúj női divattáskák eladók Telefon mun-
kaidőben: 06/30-2477-011 

OlCSón ElADó 2 Db REKAMIÉ, 1 
nÉGy-FOKOS lÉTRA, HáROM RÉSzES 
MOSOGATó,2,64 m-es bETOnGEREnDA.
tel:06/1-281-2553 

Eladó 48-as méretű 3/4-es pézsmapocok új bun-
da, egy 3/4-es irha bunda, 3 személyes ülőgar-
nitúra, 2 db fotellel együtt, Robotron villanyíró-
gép.. Tel.: 357-0890, 06/30-318-0804 

Eladó többfunkciós kondigép egy havi 
kondibérlet áráért, újszerű állapotban. Tel.: 707-
2084, 06/70-9400-873 

RÉGISÉGEK! GyŰjTőKnEK! 1 db hajlított 
oldalú Pacsirta rádió, 1 db rádióhoz kapcso-
lódó bekelit lemezlejátszó, mely 4 külömböző 
sávoslemez lejátszására való. 1 db káposz-
tagyalu (nagy tömeggyártásra alaklmas), 1 
dbnyujtótábla + nyujtófa + lisztszita, 1 db 
VOlEnDA 620 KODAK fényképezőgép, 1 db 
kazettás rádió, 1 db TV-hez kapcsolódó kazetta 
lejátszó, 1 db kézi kenyérszeletelő, 1 db csem-
pevágó, 1 db bOSCH tipusú állítható kerékpár 
lámpa + bOSCH Dinamó. A fenti tárgyak meg-
kímélt ÜzEMKÉPES állapotban. Tel.: 282-
4947, 9.00-17.00-ig. 

Ha nyugdíjasként magányos és beszélgetne 
valakivel vagy segytségre vanszüksége hív-
jon! Kispesten élő nyugdíjas nő vagyok. Tel.: 
06/70613-5987 

január 25-én a kukában kidobva találtunk 4 db 
kiskutyát. jelenleg mi cumiztatjuk, hogy élet-
ben maradjanak. Szerető gazdikat vagy szop-
tatós kutyát keresünk nekik. Tel.: 377-4448, 
06/3-581-6069.

jutányos áron elvihetők régi sporttémájú 
könívek, többfunkciós dohányzóasztal, 2 db 
karfás zöld fotel. Tel.: 06/70-579-6334

aPróhIrdetés 
díja:

15 szóig: 1 875 Ft, 
 keretes:  2 500 Ft.  

15 szó felett 120 Ft /szó. 

hIrdetésFeladás 
módjaI:

teleFoNoN: 260-2449,
06/20-330-3785

 FaXoN: 260-2449

e-maIleN:   
ujsag@kispest.hu címen

leVélBeN:  
1192 budapest, 

kós k. tér 6. 

személyeseN:  
 a kós károly tér 6.,  

üllői út 250. 

XIX. kerületi lakosoknak 
ingyenes hirdetési lehetősé-
get biztosítunk (15 szóig) az 
egyéb rovatban, amennyiben 
nem üzleti tevékenységről van 
szó. csak névvel és címmel 
ellátott megrendelést tudunk 
elfogadni, ingyenes hirdetés 
esetén is. a hirdetések tar-
talmáért felelősséget vállalni  

nem tudunk!




