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Március 15.
Nemzeti ünnepünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából megemlékezést rendez
2011. március 15-én a kispesti Kossuth téren a kerület
önkormányzata. 9 órától Ökumenikus Istentisztelet a
Kispesti Központi Református Templomban, 10.30-tól
koszorúzási ünnepség a Kossuth téri emlékműnél.
Megjelenik kéthetente
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Megszűnik az
önkormányzati lap?
vélemény

közbiztonság

születésnap

dr. lélfai koppány

Plánk róbert

hornyán lajosné

„A Fidesz-KDNP képviselői egyetértettek Gerháth
Csaba képviselővel, hogy
a Kispest újság aránytalanul nagy példányszámban
jelenik meg.”

Állománygyűlésen értékelték február 16-án
az elmúlt évben végzett munkát a kispesti
rendőrkapitányság
munkatársai.

Százegyedik születésnapja alkalmából a polgármester személyesen köszöntötte február 23-án
Hornyán Lajosnét Irányi
Dániel utcai lakásán.
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19. oldal

A Kispest ingyenesen megjelenõ, kétheti tájékoztató újság. Véleményeit, javaslatait, az ujsag@kispest.hu e-mail címre vagy a 347-4658-as telefonszámra várjuk.
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Csimpánzok Kispesten

A Jane Goodall Intézet új, Roots & Shoots néven ismert
környezeti nevelési programjának úttörői a kispesti Vass
Lajos Általános Iskola diákjai. A Roots & Shoots program és a Kispesti Csimpánzok néven megalakult csoport
célja, hogy cselekedeteikkel felhívják a figyelmet a helyi
környezeti és közösségi problémákra, és programjaikkal
lehetőséget teremtsenek fiataloknak és időseknek egyaránt az aktív cselekvésre.

A résztvevők tánc- és harcművészeti bemutatójával,
drámaelőadásával, valamint saját készítésű kézműves
termékek kiállításával zárult a munkaerő-piaci esélyek
javítását célzó, európai uniós finanszírozású „Lépésről
lépésre” program február 22-én a városházán. Összesen
hatvannégyen vettek részt a programban, ötvennégyen
sikeresen végig is csinálták. Huszonhárman szakmát tanultak, és hárman már dolgoznak.

A

mai vezetője összegzésként elmondta
a hallgatóságnak, hogy ötvennégyen
sikeresen végigcsinálták a programot,
amelyben személyre szabott szolgáltatások – alapkompetenciák oktatása,

mozgás- és művészetterápia, személyiségfejlesztő tréning, munkavállalást és
életvitelt segítő tanácsadások – segítettek az embereknek. A közreműködő
szervezet hozzájárulásával tíz helyett
huszonhárman OKJ-s képzést szerezhettek, s hárman már munkát találtak és el
is helyezkedtek.
Az önkormányzat 2009-ben nyújtott
be pályázatot a „Társadalmi Megújulás
Operatív Program Lépésről lépésre”
című felhívásra, hogy támogató szolgáltatásokkal, képzésekkel, tréningekkel segítse a dél-pesti régióban élő, a
munkaerőpiacról kiszorult embereket
beilleszkedni a munka világába. Konzorciumi tagként csatlakozott a pályázathoz a Kispesti Családsegítő Szolgálat
és Gyermekjóléti Központ, valamint a
Kispest Biztonságáért Közösségi Jóléti
Egyesület (KIJE). A projekt csaknem 45
millió forint európai uniós támogatást
kapott. A szakmai munka, a tréningek
és foglalkozások 2010 elején kezdődtek: a program félszáznál több, tartósan

munkanélküli, munkatapasztalattal nem
rendelkező, pszichiátriai beteg, megváltozott munkaképességű ember számára
jelentett esélyt arra, hogy belépjenek a
munkaerőpiacra.
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környezetünk

„Lépésről lépésre”:
véget ért a program

Country Club táncával indult a
„Lépésről lépésre” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők
programja Kispesten című pályázat
zárórendezvénye a Városházán. A táncon
kívül még több terápiás lehetőség is megjelent a programban: a Tárt Kapu Színház
előadása mellett kung-fu bemutatónak
tapsolhatott a közönség, és megtekinthette a kézműves foglalkozásokon – szövés és agyagozás – készített tárgyakat is.
A résztvevők, illetve a foglakoztatásokat
tartó szakemberek tapasztalatairól filmet
láthattak a rendezvény vendégei.
Dervalics Ákos projektmenedzser beszámolójában példaértékűnek nevezte a
programot, amely megmutatta, hogyan
lehet és kell segíteni a rászorulókon. A
szakember arra hívta fel a figyelmet,
hogy a projekt nagy hangsúlyt fektetett a
résztvevők testi és lelki erősítésére azzal
a céllal, hogy közelebb kerüljenek a társadalmi elfogadáshoz, és utat találjanak
a munka világába.
Vighné Vincze Erzsébet, a projekt szak-
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A

Roots & Shoots (magyarul Rügyek
és Gyökerek) program a magyarországi Jane Goodall Intézet 2010-ben
elindult környezeti nevelési programja,
amely nemzetközi modellen alapul és
melyhez a kispesti csoport 2010 novemberében csatlakozott másodikként. Bár
a program itthon még csak most indult
el, nemzetközi körökben idén ünnepli
20. évfordulóját, így tehát elmondható,
hogy általa nagy múltú, több, mint 100
országban működő hálózatba és közösségbe kapcsolódhatnak be a magyarországi fiatalok.
A Jane Goodall Intézet a Gyermek és
Ifjúsági Alapprogram támogatásával
önálló honlapot hozott létre a program
számára, amely segítségével a csoportok

Fotó: Szentpéteri L. József

Testvérváros

A testvérvárosi szerződésben szereplő ifjúsági
csereüdültetési program
részleteinek egyeztetése,
véglegesítése volt a
célja a kispesti delegáció
február 14-16 közötti
törökországi látogatásának. A kispesti küldöttség Dr. Salih Kenan
Şahin, Pendik első emberének meghívására
érkezett a török testvérvárosba.

Pendik: a török
testvérváros
A
kispesti küldöttség a program során ellátogatott egy fémipari szakközépiskolába, ahol az ott folyó
képzéssel ismerkedett. Megtekintette a
delegáció a tuzlai Forma I-es pályát, a
konferencia- és a vezérlőtermet is. Egy
helyi képzőművész kiállításán is részt
vettek a kispestiek; a tárlatot dr. Salih
Kenan Sahin és Gajda Péter közösen
nyitotta meg. A délután folyamán a
polgármesteri hivatal vezetői várták a
delegációt, a megbeszélés témája a nyári ifjúsági csereüdültetési program volt.
A felek kölcsönösen tájékoztatták egymást a magyar, illetve a török gyerekek
elhelyezéséről, étkezéséről és várható
programjáról. Kispesti részről a Deák
gimnázium tanulói vesznek részt a
programban: 20 középiskolás és 5 kísérő utazik Törökországba, ugyanennyien
érkeznek Pendik két középiskolájából is

– tájékoztatta a lapunkat a testvérvárosi
program koordinátora. Szilágyi István
hozzátette: programokban gazdag 10
napot tölthetnek majd Törökországban
a kispesti fiatalok.

bemutatkozhatnak a közönség számára
és megoszthatják a világgal azon cselekedeteiket, programjaikat és terveiket,
melyekkel környezetükért és közösségükért tesznek. A Kispesti Csimpánzok
bemutatkozó oldal már megtekinthető a
www.rootsandshoots.hu weboldalon.
A Jane Goodall Intézet kispesti székhelyű civil szervezetként várja további
csoportok jelentkezését, alkossák azt
akár iskolai diákok, munkahelyi közösségek, sportegyesületek tagjai vagy
tettre kész nyugdíjasok. A program 20.
évfordulójának alkalmából az első húsz
regisztráló csoport számára az Intézet
elengedi a regisztrációs díjat.
N.SZ.

szabadidő

Wekerlei Esti
Mesék

Szeretettel várunk minden meseszerető kicsit és nagyot!
Amíg a nagyobb tesók lent hallgatják
a mesét, addig a kicsik a fenti irodarészben kedvükre válogathatnak színes mesekönyvek közül, és anyával
együtt lapozgathatják azokat. Így a
csütörtöki esti meséből azok sem maradnak ki, akiket még nem köt le az a
varázslat, ami lent történik.
FIGYELEM! Keresünk lelkes, meseszerető mesemondókat, akik szívesen
csatlakoznának hozzánk, és néha-néha csütörtökön mesélnének a zömmel
óvodáskorú wekerlei gyerekeknek.
Jelentkezni lehet a WTE irodában, ill.
a Csütörtöki Esti Mesék előtt, után
Schneider Gabinál, Csernai Zsuzsinál. Várunk!
Mivel mesélőink többsége kisgyerekes
anyuka, a műsorváltozás lehetséges.
WTE
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Tisztelettel meghívjuk
nagy nemzeti ünnepünk

az 1848-49-es
FORRADALOM és
SZABADSÁGHARC
ÉVFORDULÓJA
alkalmából rendezett

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE
2011. március 15-én

A megemlékezés programja:
9 óra
Ökumenikus Istentisztelet
a Kispesti Központi Református Templomban
10.30 óra
Koszorúzási ünnepség
a Kossuth téri emlékműnél

oktatás

Befejeződött a
korrepetálós program
Véget ért az Európai Unió finanszírozásával megvalósított Általános iskolai felső tagozatos tanulók komplex integrációs programja elnevezésű projekt; 150 tanulási nehézségekkel küzdő,
hátrányos helyzetű felső tagozatos kispesti diák vett részt benne.
A pályázat szakmai vezetését a Kispesti Családsegítő Szolgálat
és Gyermekvédelmi Központ látta el. A projektzárót február 24én rendezték a Kispesti Kaszinóban.

Ünnepi beszédet mond
Vinczek György
Kispest alpolgármestere
Kérjük, hogy koszorúzási szándékát
jelezze 2011. március 11-én 10 óráig a
Polgármesteri Irodán a 347-4523-as
telefonszámon.

Német közmeghallgatás
Tisztelt kispesti Lakótársak!
A kispesti Német Kisebbségi Önkormányzat 2011.
március 11-én 17 órától
a Városháza kis házasságkötő termében (1195
Budapest, Városház tér 18.
fsz.) közmeghallgatást tart,
melyre szeretettel várjuk.
Német Kisebbségi
Önkormányzat

A

2009 tavaszán csaknem 20 millió forintos
uniós
támogatással
indult, szakmai berkekben
korrepetálós pályázatként
ismert program eredményei
beszédesek. A Kispesti

Farsangoltak a
nyugdíjasok

Huszár Erzsébet
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testület

Megszűnik a Kispest újság?

LMP-s javaslatra a képviselő-testület többsége a Kispest újság azonnali megszüntetésére voksolt. A lap végleges sorsáról március 4-én határoz a testület. A február 17-i
ülésen egyebek mellett nonprofit sport kft. létrehozásáról is döntöttek a képviselők.
- Gerháth Csaba LMP-s képviselő a Kispest újsággal –
ahogy nevezi: „Kispest Újság
című önkormányzati tájékoztató lap” – kapcsolatos előterjesztésében egy rögtönzött
saját felmérésükre hivatkozva
állítja, hogy a lap „olvasottsága nem haladja meg a 10
%-ot”. A folytatás szerint: „A
kézbesítés utáni napokban a
lakótelepi házak között fújja
az újságokat a szél. Arról már
nem is beszélve, hogy egyáltalán ki olvassa – őszintén
szólva, véleményem szerint,
jelentős része krumpli- vagy
zöldséghámozás segédeszköze lesz, esetleg a szemetest
bélelik ki vele. Ez nem az újságon múlik, egyszerűen nem
támasztják alá a társadalmi
trendek, az emberek egyre
kevésbé olvasnak újságot. Ez
a mai gazdasági helyzetben
pénzügyileg
indokolatlan,
illetve ökológiailag pedig
elfogadhatatlan. Mivel a lap
úgyis számítógépen készül, és
éppen egy új informatikai terv
kidolgozásáról is szó van, esetleg fel lehetne mérni, milyen
igény lenne egy virtuális hírlevélre – amellett, hogy hány

olyan postaládába dobnak be,
ahol senki nincs. Én elhiszem,
hogy így szokás, és egy hivatalban nehéz túllátni azon,
hogy eddig így csinálták,
akkor ezt nekünk is így kell
csinálni, csak, úgy gondolom,
mikor környezetvédelemről
beszélünk, meg takarékoskodásról, és mondjuk ezt úgy
oldjuk meg, hogy munkanélküliektől vesszük el a lehetőséget, vagy az utolsó cseppeket, akkor évente száz-ezrek,
vagy egy-két millió is számít.
Ennyi pénzből hozzá lehetne
járulni egy melegedőhöz,
néhány embernek hosszabbrövidebb ideig munkát lehetne
biztosítani, de mi kidobjuk az
ablakon, mert így ’logikus’.
Kíváncsi lennék, ha a következő szám elejére kitennénk
egy felhívást, hogy mindenki
feltétlenül küldje vissza az
ott látható nyilatkozatot, különben nem kap több számot,
hány érkezne vissza. Ebből
kiderülne, hogy kb. mennyi
lenne a reális példányszám.
És ez csak egy önkormányzat,
egy önkormányzati lap (és
mennyi papír).” – szól Gerháth
Csaba írásbeli előterjesztése,

amelynek végén – a leírtak
alapján – az újság eddigi kiadási gyakorlatának újragondolását ajánlotta a képviselő.
Egyik határozati javaslata felmérés megjelentetéséről szólt
az újság címlapján, a másik
a Kispest újság papíralapú
kiadásának megszüntetéséről
és internetes megjelenésének
biztosításáról. Szathury Kolos
módosító határozati javaslatot
nyújtott be az újság azonnali
megszüntetéséről. Végül ezt
az indítványt fogadta el a
képviselő-testület. A testületi
döntés után a polgármester a
határozat újratárgyalását javasolta, melyre a március 4-i
ülésen kerül sor.
- Döntött a testület a Kispesti
Sport Nonprofit Kft. létrehozásáról is. Az előterjesztés
szerint a Katona József utca
3., valamint a Zoltán utca 42.
alatti ingatlanok gazdaságosabb és célszerűbb hasznosítása indokolta a gazdasági
társaság alapítását.
- Megszavazták a képviselők a
Gazdasági Ellátó Szervezet, a
Vagyonkezelő Műszaki Szervezet, a Kispesti Uszoda, az
Egyesített Bölcsődék, a Segítő

Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat, a Kispesti Családsegítő
Szolgálat és Gyermekjóléti
Központ, a KMO Művelődési
Ház, a Wekerlei Gyermekház,
valamint a Kispesti Egészségügyi Intézet 2009., 2010. és
2011. évi működésének jogi és
gazdasági átvilágítását.
- Támogatta a testület a fővárosi és a kispesti önkormányzatot osztottan megillető
bevételek 2011. évi megosztásáról szóló fővárosi közgyűlési
rendelet-tervezetet. Normatív
állami hozzájárulásból, átengedett szja-ból, idegenforgalmi, valamint helyi iparűzési
adóból összesen 3 971 130
000 forintot kap a kerület.
- Megállapodást kötött az
önkormányzat és a kerületi
rendőrkapitányság a közterületi térfigyelő rendszer
üzemeltetésére, valamint az
ehhez kapcsolódó közterületi
rendőri jelenlét erősítésére.
Az új szerződés értelmében az
eddigi négy mellé további két
rendőrt vonnak be a kamerás
szolgálatba, 100 forinttal emelik az óradíjat, és határozatlan
idejűre változik az eddigi határozott idejű megállapodás.

média

17 éve jelenik meg ez a lap
K
ispesten a város születése óta léteztek
kerületi újságok. Ha a
helytörténeti kiadványokat
fellapozzuk már 1902-ben
találunk lapot, mely fejléce
szerint „Kispest hivatalos
közlönye” volt. A háború
előtt számos magánkiadású
lap is létezett, majd 1945
után több pártlap is megjelent a kerületben, és az 1960as évektől 1989-ig létezett a
XIX. kerületi tanács lapja.
A mostanáig megjelenő
lapot Kispest címmel 1993ban hozta létre az önkormányzat. Az alapító okirat
szerinti célja, hogy rendsze-

res tájékoztatót adjon a kispesti városháza munkájáról,
működéséről. Az elmúlt 17
év során a lap számos változáson esett át. A Kispest
eleinte 12, majd sokáig 16
oldalon jelent meg havonta,
a legutóbbi években már 24
oldalon és kéthetente adott
tájékoztatást a városháza
munkájáról. Külleme is sokat módosult az évek során,
a fekete-fehér lapok eleinte
3-4 színes oldallal bővültek, majd teljes egészében
színessé vált a kiadvány,
melynek grafikai megjelenése is sokat korszerűsödött
az utóbbi időben.
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ADÉL

többsége is táncra perdült, és
gyorsan megtelt a táncparkett! A bemutató után uzsonna és meglepetésként farsangi
fánk következett. Majd több
órás tánc, tombola, vidámság,
egészen sötétedésig tartott
a jó hangulat. Jó volt, jövőre
ugyanígy, ugyanitt!

kommunikációs tréningek,
valamint
mozgásterápiás
foglakozások is szerepeltek.
Vighné Vince Erzsébet,
a Kispesti Családsegítő
Szolgálat és Gyermekvédelmi Központ igazgatója
a munka komplex jellegét
hangsúlyozta a projektzárón, amely nemcsak tantárgyi
felzárkóztatásból,
korrepetálásból állt, hanem
több mindenből, a gyerekek
egyéni pszichoterápiájától
a szülők kommunikációs
tréningjén át a családterápiáig. Elmondta, a komplex
fejlesztés célja a probléma
gyökereinek feltárása, majd
a személyre szabott megfelelő módszer megtalálása
volt. A program sikerességét igazolta, hogy javultak a
tanulmányi eredmények és
megoldódtak a magatartási
problémák is.
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FOTÓ: KOLESZÁR

A

Kispesti Nyugdíjasok és
Mozgássérültek Klubja
február 9-én tartotta
meg farsangi délutánját. A
jelenlévőknek (68 fő) szenzációs élményben volt részük,
a jelmezbe öltözött klubtagok felvonulással, tánccal,
énekléssel szórakoztatták a
tagságot. A jó hangulaton felbuzdulva hamarosan a tagok

Családsegítő Szolgálat és
Gyermekvédelmi Központ
szakmai vezetésével 150
tanulási
nehézségekkel
küzdő, hátrányos helyzetű,
az általános iskola felső
tagozatába járó kispesti tanuló korrepetálása, egyéni
fejlesztése történt meg a
projekt során. A foglakozások sikerességét jól mutatja,
hogy diákok mindössze 10
százalékának kellett pótvizsgát tennie. A projektbe
a gyerekek mellett a szülőket is bevonták, a családterápiás, és kommunikációs
tréningek a szülő-gyermek
konfliktusok hatékonyabb
kezelését szolgálták. 2010
nyarán 30 gyerek tíznapos
balatoni táborozáson vett
részt Pálkövén. A programban a kézműves-foglakozások és lovaskocsis kirándulás mellett önismereti és
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Zöld szombat: a könyvek jegyében
A környezettudatos szemlélet jegyében rendezte meg az idei
első Zöld szombatot a Wekerlei Gyermekház február 12-én.
A sokszínű rendezvény egyik fő témája a könyvtárba járás, a
könyvek használata volt. Az apropót az intézmény Kós Károly
téri Családi Könyvtárának fejlesztésére elnyert európai uniós
pályázat adta.

K

önyvtárba
menjünk,
vagy vásároljunk könyveket? Mi a fenntartható fejlődés elve? Milyen
szolgáltatásokat látnál szívesen a könyvtárban? Milyen
programokkal bővítenéd a
könyvtár működését? – ezekre a kérdésekre akart választ
adni a zöldrendezvény a
wekerleiek közreműködésével, a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár
munkatársainak
ötleteivel és segítségével. A
gyermekház a „Tágra nyílt
ajtó – Tudásexpo-Expressz
Wekerlén” elnevezésű pályázat keretében 2011-ben
elindítja a „Végy egy könyvet
– Tégy egy könyvet!” programot. Ez azt jelenti, hogy egy
időjárásnak ellenálló, a Kós
Károly térhez illeszkedő tárolót szeretnének elhelyezni a
könyvtár előtt, melybe az arra
járó elhelyezheti a számára
feleslegessé vált könyvet
vagy folyóiratot, és ki is vehet
belőle egy számára érdekeset. Az „önműködő” könyves
csereberére lehetőséget adó
tárolót a könyvtár dolgozói
tartják rendben. A tárolóra
és működésére vonatkozóan
már a szombati rendezvényen is sok hasznos ötlet ös�szegyűlt. A rendezvény ideje
alatt lehetőség nyílt folyamatos könyvtári beiratkozásra,
melyet néhányan igénybe is
vettek. Természetesen „zöld”

könyveket is lehetett nézegetni, illetve kölcsönözni a Zöld
szombaton. A programból
nem maradhatott ki a népszerű ablakszigetelési tréning
sem, ahol bárki elsajátíthatta,
hogyan szigetelje le rosszul

ni gazdaságról, kultúráról,
a kakaóültetvényekről és a
feldolgozásról beszélt Tracey
Wheathly, a Wekerlei Társaskör Egyesület (WTE) Zöld
Hajtás Klubjának vezetője,
aki nemrégiben járt a távoli

záródó ablakait (a munkához
szükséges gépet a gyermekházban lehet kikölcsönözni).
A gyerekek sem unatkoztak
a rendezvényen. Az egyik
teremben babaruha- és jegyzetfüzet-készítés folyt használt anyagokból. A könyves
beszélgetések mellett egy
játszószőnyegen könyveket
nézegethettek, színezhettek,
játszhattak is a kicsik.
A programot érdekes, vetítéssel egybekötött előadás
zárta. Nicaraguáról, az otta-

országban tanulmányúton.
Az előadás után a résztvevők
meg is kóstolhatták, milyen a
valódi kakaó.
A Zöld szombatokat a gyermekház és a Zöld Hajtás
Klub közösen szervezi. A
következő alkalom március
12-én lesz, amikor az érdekes
gyermekprogramok mellett a
Fogyasztóvédelmi Világnap
alkalmából többek között
a fogyasztóvédelemről és a
hulladékgazdálkodásról
is
szó lesz.

szabadidő

Farsangoltak a „Csacsogók”

A

z MSZOSZ Kispesti
Szervezet „Csacsogói”
február 9-én vidám
hangulatban nyitotta az évet.
Pezsgővel köszöntötték az új
évet, a farsangot, a névnaposokat, vidám énekléssel, régi
farsangi mulatságuk felidé-

zésével, amit videofilmen
keresztül elevenítettek fel.
A szeretetben együtt lévő
napon sor került az előttünk
álló feladatok megbeszélésére, a nyugdíjasokkal kapcsolatos borús „gondolatok”
megbeszélésére.

Február 13-án a Kaktusz Virága zenés vígjátékot néztük
meg a Szigeti Színház művészeinek előadásában.

Medgyes Janka
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Tisztelt Kispesti Polgárok!
Ezúton köszönjük meg minden kispesti lakosnak, aki
felhívásunkra jelezte, hogy
szívesen csatlakozik az önkénteseink közé. A Polgári
Védelem továbbra is várja
mindazok
jelentkezését,
akik segíteni szeretnének a
bajbajutott embereknek Az
önkéntesek felkészítését és
kiképzését a Közép-Budai
Önkéntes Polgári Védelmi
Egyesület (ÖPVE) végzi.
Az ÖPVE felkészítés tartalma: - Általános Polgári
Védelmi Ismeretek, - Tűzoltó ismeretek, - Katasztrófa elsősegély ismeretek,
- Komplex veszélyhelyzeti
felkészítés (műszaki mentés,
híradás, radiológiai, biológiai és vegyi védelem, szervezési ismeretek, stb.)
A felkészítési program 5x8
óra időtartamban az önkéntesek elvárásainak megfelelő
időpontban kerül végrehajtásra, amely elméleti valamint gyakorlati vizsgával
zárul. A sikeres vizsgával
az önkéntesek bizonyítják
rátermettségüket, és a megszerzett ismereteiket felhasználva részt tudnak venni egy
esetlegesen bekövetkezett
veszélyhelyzet és katasztrófahelyzet kezelésében, segíteni tudnak a mentésben és a
bajbajutott embertársaikon.
2011 az önkéntesek éve,
de természetesen nem csak
ezért keresünk önkénteseket.
Úgy gondoljuk, hogy egy jól
megszervezett és mentésre
felkészült önkéntes csapat
szükség esetén nagy segítséget nyújthat az elsődleges
beavatkozóknak. Tudjuk,
hogy egy kárhelyszínen
minden segítség jól jön, hiszen aki bajban van, annak
látnia és éreznie kell már az
első pillanatban is azt, hogy
nincs egyedül és a szükséges
segítséget meg fogja kapni.
További információkat az
ÖPVE honlapján kaphatnak:
www.opve.hu
Munkaidőben 347-4625ös telefonszámon lehet
kérni
felvilágosítást,
valamint
pvkir.bp19@
katasztrofavedem.hu e-mail
címen lehet jelentkezni.
Jelentkezzen Ön is, jelentkezzél Te is az önkéntesek
soraiba!
Polgári Védelem
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dr. tarnai richárd, kispest országgyűlési képviselőjének rovata

Új Széchenyi Terv –
a nemzet gyarapodásáért

C

sökkenő államadósság,
a gazdaság felpörgése,
a magyar vállalkozások
beindulása, valamint a boldogulni kívánó, munkából
élő emberek helyzetbe hozása (pl.: otthonteremtési programok) jellemezte a 2002-ig
tartó 4 évet. Ennek egyik
legfontosabb eszköze volt a
Széchenyi terv.
Sokan reméltük, hogy a választásokon győztes szocialisták is továbbviszik ezt a
programot, hisz az jó volt az
országnak, jó volt a becsületesen dolgozó embereknek.
Ám sajnos nem így lett. A
szocialisták már 2002-ben
leállították a különböző
beruházások
támogatását
(gyógyfürdők, turisztika fejlesztések stb.) és a pénzeket
más irányba terelték. Hogy
merre?
Gondoljunk csak

Zuschlag „pályázati” millióira, Hagyó Nokiás dobozára, vagy Juhász miniszter
whiskys dobozára. A pénzek
tehát elfolytak, a gazdaság
leállt, az ország leszakadt
a versenytársaktól (pl.: az
államadósság a 2002-es 52
%-ról 2010-re 80% környékére nőtt). Így érkeztünk el
2010-hez. A választásokon
erre a zsákutcára mondtak
Önök nemet.
A kormány – ígéretéhez híven – másfél éves elemzői
munka eredményeit felhasználva útjára indította az Új
Széchenyi Tervet, a gazdasági felemelkedés programját. Ennek alapvető céljai: a
stabil jogszabályi környezet,
a bürokrácia leépítése, a
foglalkoztatottság
növelése, a korrupció könyörtelen
visszanyesése és a gazdaság

kifehérítése. A fejlesztéspolitikában bekövetkezett váltás
eredménye az lehet, hogy a
magyar polgárok ismét jól
érzik majd magukat saját
országukban. A szocialista
újraelosztási politikát egy
növekedéspárti gazdaságpolitika váltja fel. A növekedéspárti gazdaságpolitika célja,
hogy mindenki gazdagabbá
váljon. A dokumentum tervezésében az egész ország
közreműködött, hisz a társadalmi vitában több száz
vélemény érkezett.
Egymillió új munkahely, a
magyar gazdaság és a vállalkozások fejlesztése hét
kitörési pont mentén – ezek
a legfőbb céljai a Nemzeti
Együttműködés Kormánya
gazdasági programjának, az
Új Széchenyi Tervnek. Ezek
a pontok:

1. Gyógyító Magyarország –
Egészségipar
2. Megújuló Magyarország –
Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés – Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány – Innováció –
Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés – Tranzitgazdaság
Közel 500 kutató, szakember,
társadalmi vita és egyeztetés
után került most végleges
formájában az Önök asztalára az Új Széchenyi Terv.
Azért, hogy végre boldogulhassanak a dolgozni kívánó
emberek, és velük együtt
gyarapodhasson a nemzet is.
Hogy elfelejthessük a „merjünk kicsik lenni” alantas
üzenetét.

Kispesti elmesportok: gó és sakk
is segített abban, hogy immár
tucatnyi játékosunk van, a Kaszinóban legalább kétszer en�nyi vendégsportoló – köztük a
sportág magyarországi legjobb
játékosai – versenyzett, és méltán vívott ki elismerést szakosztályunk. Legjobb ifjúsági
játékosaink Matolcsi Dávid és
Katona Csongor méltó ellenfelei kortársaiknak, amit diákolimpiai ezüstérem, ifjúsági
bajnokság 4. helye is fémjelez.
A sportágnak 13 egyesülete
van, és eddig 2 előnyadásos
csapatbajnokságot rendezett.
A BGSC egyike annak a
négynek, amelyik mindkét
versenyen indult. Idén minden
fordulóban sikerült legalább
egy meccset megnyerni, egyik
csapat ellenfelünket legyőztük
és összetettben is előbbre léptünk. Sportágunkat minden
lehetséges módon igyekszünk
megismertetni a kispestiekkel.

Ilyen lehetőségek voltak például a wekerlei sportnapon, a
KAC pályán, az autómentes
napon tartott bemutatók, de
örültünk, hogy a Kispest újság
és a Kispest TV is foglalkozott
a sportággal, utóbbi videó
még elérhető honlapunkról is,
közvetlenül a http://go-bgsc.
freeblog.hu címről.
Sakk - A Kispesti Sakkszövetség legfontosabb feladatának
a diákolimpiák sikeres lebonyolítását, valamint a sportág
tömegsport jellegének erősítését tekinti. A diákolimpiákon
öt versenynapon 133 diák 21
csapatot képviselve játszott
különböző korosztályok 10
egyéni és 5 csapatbajnoki címéért. A legjobbak a budapesti
diákolimpia döntőjébe jutottak, reméljük lesz, aki talán az
országos döntőbe is továbbjut
onnan. Kispest rendezhette
két éven keresztül az orszá-
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Gajda péter polgármester rovata

Az utolsó rovat
„Kár, hogy pártpolitikai érdekek miatt 2011-ben meg lehet
szüntetni egy nagy múltú lapot”

M

i másról is írhatnék a
polgármesteri rovatban, mint az 1902 óta
hasonló néven megjelenő
kerületi lap megszűntetéséről. Szomorú, hogy ebben az
időszakban, amikor annyi
más fontos dolgunk lenne,
azzal kell foglalkoznunk,
hogy a testület alkalmi
többsége, LMP-s javaslatra
egy tollvonással, a lap bezárásáról határoz. Nyakunkon
a költségvetés elfogadása,
terveznünk kellene az idei
feladatainkat, az iskolák
óvodák, bölcsődék felújítása
kapcsán, volna elég dolgunk
fogalakozni azokkal az új
tervekkel, melyek a sport
terén is adnak nekünk kellő munkát, ehelyett ilyen
buta és bántó ügyekkel kell
foglakozunk. Nem véletlen
használtam ezt a két erős

jelzőt. Mert igen, az előterjesztés stílusa bántó volt
mindazokkal szemben, akik
hétről-hétre olvasták a lapot,
sőt azokkal a gyerekekkel,
idősekkel, tanárokkal, óvónőkkel, orvosokkal, egyházi
méltóságokkal szemben is,
akik szerepeltek a lapban és
persze azokra nézve is sértő
és bántó volt Gerháth képviselő úr előterjesztése, melyet
végül a Fidesz is megszavazott, akik a lapot készítik.
(Ők egyébként 2000 óta
dolgoznak itt, tehát még a
régi fideszes városvezetés
idején kerületek hozzánk.)
Sokan sokféle módon kerestek meg az elmúlt pár napban a lappal kapcsolatban.
Többen indulatosan, többen
elkeseredve, a Facebook-on,
személyesen, e-mailben és
telefonon is olyanok, akik

igénylik a lapot, akik ebből
tájékozódnak a helyi ügyekről, pályázati lehetőségekről,
szociális támogatásokról, állásajánlatokról, a civil szervezetek eseményeiről, az
egyházi alkalmakról és persze a kerület híreiről. Most
ezt majd nem kapják. Vagy
hát nem így. Mert kétségük
ne legyen felőle, hogy a
történetnek azután sem lesz
vége, hogy március 4-én,
miután az önkormányzati
törvény adta lehetőségemmel élve felfüggesztettem
a testület döntését, a képviselők újra a lap likvidálása
mellett fognak határozni.
Mert biztosak lehetnek benne, hogy lesz majd egy lap,
mely majd megjelenik, csak
másként. Nem független
újságírók szerkesztik majd,
hanem talán a pártirodák-

ban az alkalmi jobboldali
koalíció képviselői irogatják
majd közpénzen azt, ami
nekik fontos. Nem az lesz az
érdekes, hogy mi történt a
kerületben, hanem az, hogy
az ő szempontjaik szerint
miről lehet majd beszélni.
Kár, hogy pártpolitikai érdekek miatt 2011-ben meg
lehet szüntetni egy nagy
múltú lapot és talán még
ennél is szomorúbb, hogy
ehhez egy olyan párt, jelesül az LMP asszisztál,
melynek egyszem képviselőjét minden bizonnyal nem
ezért küldték a testületbe a
választói. Én minden esetre
ezúton is köszönöm a lap
munkatársainak az elmúlt
évek kitartó munkáját és
azt, hogy mindig pártatlanul
tájékoztatták az itt élőket a
helyi eseményekről.

Idős kispestiek köszöntése

sport

Gó - A Kispesti Kaszinó alagsorába szerdán délután betévedők között bizonyára akad, aki
rácsodálkozik a fekete és fehér
kövek felett elmélyülten gondolkodó gójátékosokra. Annak
ellenére, hogy ezt a sportágat –
Ázsiában nagyon elterjedt ez a
játék – bizonyosan többen ismerik és játsszák a világban, mint
a sakkot, Magyarországon még
csak néhány százan ismerik.
Közülük azonban egyre több
kispesti akad, köszönhetően
a Barcza Gedeon Sport Club
gószakosztályának, akik évek
óta egyre erősödő műhelyként
segítik a sportág megerősítését. A BGSC pedig ezúton is
megköszöni a sok-sok kispesti
támogatását, akik felajánlották SZJA 1%-át az egyesület
számára. Reméljük, hogy ez
idén is így lesz, egyúttal kérjük
erre az olvasókat, adószámunk
18157224-1-42. A támogatás
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gos óvodás sakkbajnokságot
és egy alkalommal a 8 éven
aluliak országos bajnokságát
is. A Barcza Gedeon SC nemzetközi kapcsolatrendszerére
építve cseh, lengyel és szlovák
partnereinkhez
látogattak
kispesti gyerekek csapatainkban illetve láttuk vendégül a
külföldi
gyereksakkozókat.
Hosszú évek hagyománya,
hogy sakkoktatás folyik több
kispesti óvodában és iskolában, ezt a rendszert továbbra is
szeretnénk fenntartani és erősíteni. Mindemellett szeretettel
fogadjuk a kispesti érdeklődőket a Kaszinó alagsorában
szerdánként, lehetőséget biztosítunk a sakkozásra számukra
és egyesületekhez irányítjuk
az érdeklődőket, amelyek segítségével bekapcsolódhatnak
a versenysportba is.
Ádám György

Kilencven éves asszonyokat köszöntött február 25-én az önkormányzat nevében
Vinczek György alpolgármester. A Dobó Katica utcában lakó Vajda Piroska 1943
óta él Kispesten, míg a Jókai utcai Csabai Ilona 1959 óta a kerület lakója. Mindketten
februárban ünnepelték születésnapjukat.

M

üller Frigyesné (szül.
Vajda Piroska) 1921.
február 18-án született Erdélyben, Középajtán.
1943-ban került Kispestre,
azóta él itt. Foglalkozása
varrónő, a Corvin áruház
mellett 25 évig a VOR-ban is
dolgozott. Férje 12 éve halt
meg, azóta egyedül él, mivel
gyermeke nem született. A
Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat munkatársai
járnak hozzá, takarítanak,
bevásárolnak, ebédet is hoznak neki.
Oláh Istvánné (szül. Csabai
Ilona) 1921. február 14-én
született Gombán. 1959 óta
lakik férjével a Jókai ut-

cában. Egy gyermeke van,
akinél jelenleg is élnek egy
háromgenerációs
házban.

Nyugdíjazásáig a Sörgyárban dolgozott betanított
munkásként.
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vélemény

A Kispest újságról

2011. március 2.

A

Kispest megszűntetése abszurd ötlet. Eleve
nevetséges, mikor egy
néhány fős helyi tagsággal
rendelkező politikai szervezet
képviselője saját, belső közvélemény kutatásból merít indokot. Az viszont már ijesztő,
hogy a Fidesz nemcsak felkarolta az ötletet, de tovább
is fejlesztette: már nem is
kíváncsi az olvasottsági adatokra, ettől függetlenül meg
akarja szüntetni az újságot.

Dr. Lélfai Koppány (Fidesz-KDNP)

kossága netezzen. Van, aki
nem kedveli a számítógépet,
van akinek rontja a látását
a monitor, fárasztja szemét
a böngészés és szívesebben
lapoz egy hagyományos újságot. Főleg az idősebbek vannak így vele.
Egy önkormányzati tájékoztató csak akkor éri el célját,
ha vitathatatlanul minden
kispesti számára hozzáférhető. Ez pedig ma még nem
lehet más, mint egy nyomtatott, minden háztartásba
eljuttatott kiadvány – ez volt
eddig a Kispest. Ráadásul az
újság üdítő színfolt az önkormányzati kiadványok között.
Nem sok példa akad ugyanis
máshol arra, hogy egy kerületi újságban megjelenjen valamennyi álláspont. A többség

álláspontja, a kisebbség és a
civilek álláspontja egyaránt.
Nyilván ez csípi a Fidesz szemét. Érthetetlen viszont, hogy
egy olyan demokratikus párt,
mint az LMP miért támogatja
ugyanezt. Nesze neked sajtószabadság! Mindezek fényében nem lennék meglepve, ha
kis idő múlva maga a Fidesz
állna elő egy új lap ötletével
„belátva” tévedését. Az új
lap azonban már a Fidesz
szócsöve lenne – a kispestiek
adójából.
Egyelőre egyetlen dolog
biztos: egy patinás, kiegyensúlyozott, informatív, mindenkihez eljutó újságot visz
a sírba a Fidesz és szövetségeseinek rövidlátó, kritikát
és ellenvéleményt nem tűrő
politikája.

A

választások
előtti
időszakban az akkori
szocialista többség a
korábban havonta megjelenő
újságot kétheti megjelenésűvé tette. Ráadásul színes
lett a lap, így a költségek
jelentősen megnövekedtek.
Mindezt persze folyamatosan közpénzből fizették ki.
A legutóbbi testületi ülésen
az LMP képviselője önálló
indítványt nyújtott be a fenti
anomáliák
megszüntetése

N

em kérdés Kispestnek
szűksége van egy kerületi újságra, amiből lakosai
tájékozódni tudnak. Viszont
az meg elfogadhatatlan, hogy
Gajda Péter polgármester, házi
újságnak, propaganda anyagnak használja közpénzből. Az
előző lapszámban az MSZP-s
polgármester neve tizennégy-

ban végrehajt. A polgármester meg learatja a babérokat.
Megnyit, átadd, megköszön,
megkoszorúz, felavat, beszédet
mond. Ezen jogok Önöket illeti
meg, mert az Önök adó forintjai
nélkül szinte semmi sem valósulna meg. Mi a Jobbiknál már
megszoktuk, de természetesen
elfogadni nem tudjuk, hogy
országos szinten el vagyunk
hallgatva a médiában, vagy
hazudnak rólunk. A parlamenti
statisztikák alapján a Jobbik
frakciója a legaktívabb, legtöbb
felszólalással Dr. Gaudi Nagy
Tamás képviselőnk rendelkezik (ráadásul kispesti lakos).

Mindig minden témában megvan a véleményünk, módosító
javaslatunk, de ez nem éri el
a sajtó inger küszöbét. Vajon
miért nem!? Pártom csak 2%-al
kapott kevesebb szavazatot az
országgyűlési választásokon
az MSZP-nél, és ennek ellenére
velük állandóan foglalkozik a
média velünk meg alig. Vajon
miért van ez??? Döntse el mindenki maga. Magyarországon
nincs kiegyensúlyozott tájékoztatás, ahogy Kispesten sincs.
A zárószavazáson éppen ezért
tartózkodtam, mert Kispest
újságra szükség van, de Gajda
újságra nincs!

Nyugdíjasok jelentkezését várják!
Az MSZOSZ Kispesti
Szervezete a szeretet, az
együvé tartozás szép példáját mutatta be a 2010-es
évben is. December hóban
az évet értékelő beszámoló
tartalmazta az év folyamán végzet munkát, a
végrehajtott programokat.
Reméljük, hogy a 2011-

es évben programjainkat
bővíteni tudjuk, célunk,
hogy a tagság örömét lelje
az együttlétben, hogy egymást segítve, szeretetben
tölthessük el a 2011-es
évet! Kérjük a tagság aktivitását, segítségét továbbra
is, hogy szeretetben, megértésben, egészségben tel-

érdekében. A Fidesz-KDNP
képviselői
egyetértettek
Gerháth Csaba LMP-s képviselővel, hogy a Kispest újság
aránytalanul nagy példányszámban jelenik meg, és környezetvédelmi szempontból
sem átgondolt ennyi men�nyiségű papír elhasználása.
Ezenkívül egyre fontosabbá
válnak az internetes hírportálok, a budapestiek közel
80%-a számára elérhetőek az
ilyen médiában megjelenő információk. A médiahasználat
az utóbbi években alapvetően
megváltozott.
A Nemzeti
Médiaanalízis 2010 kutatásai
alapján a fiatalok alig 65%-a
olvas újságot, míg 2009-ben
a 15-69 év közötti korosztály
79%-a internetezett rendszeresen Budapesten (ez az

arány tovább nőtt az elmúlt
egy évben). Megvizsgálva
az elmúlt egy év Kispest
újságait, az önkormányzat
tájékoztatási kötelezettsége
alá tartozó hirdetmények
száma átlagosan 1,6 oldal.
Amennyiben minden hónapban 2 oldalt vásárolnánk az
egyik kerületi lapban, akkor annak költsége havonta
mintegy bruttó 297 500 Ft
lenne. Azaz a hirdetmények
megjelentetési költsége a
legrosszabb esetben is évi 3,6
millió forintot tesz ki, szemben az újság 30 millió forintos kiadási költségével! Így
tehát az elfogadott indítvány
jelentős költségeket takarít
meg a kispestiek pénzéből.
Ezáltal a következő 3 évben
80 millió forintot spórolhat

az önkormányzat! Ez például
fedezete lehet az Erkel iskola
tornatermének! A kerületben
több ingyenes újság kiadásra
kerül, melyek időről időre
eljutnak minden kispestihez.
Köztük van heti és havilap
is. Az információk tehát továbbra is zavartalanul odaérnek minden kispestihez. Ám
ez mostantól fogva sokkal
olcsóbban és környezetkímélőbb módon fog történni. De
nincs illúziónk. Mint, ahogy
külföldön és belföldön hisztérikus hadjáratot folytattak
a szocialisták a médiatörvény ellen (mely a kiskorúak és gyermekek védelmét,
valamint a felelősség elvét
öntötte jogszabályi formába),
úgy bizonyára helyben is ezt
teszik majd.

rumon kell megvitatni. Ehhez
pedig, az említett tájékoztatási
kötelezettség alapján, várjuk a
minél részletesebb adatokat az
újság működéséről, költségeiről, hogy minél több objektív
adaton alapulhasson a döntés.
Azon állításokat, miszerint itt
a sajtószabadság sérült csorbát,
nevetségesnek tartjuk, és mindez szükségtelen összemosása
az ügynek egy másik, országos
fontosságú témával, amit így
esetleg gyengíthet is. Egy eleve
korlátozott, véleménynyilvánításra, -formálásra nem feljogosított, sőt, azt szükségszerűen
kizáró, pártatlan lap papíralapú
kiadásának
megszüntetése
nem keverendő össze egy politikai vélemény hangjának
elnémításával. A fentiek pedig

nem a szerkesztőség vagy az
újságírók munkájának minősítését szolgálják, ahogy ezt
az eredeti előterjesztésben is
leírtuk, a legfőbb gondunk a
mennyiséggel volt.
Összességében, javasoljuk egy
széleskörű, civilekkel, minden
politikai erővel egyeztetett,
minél nagyobb lakossági részvételt biztosító fórum tartását,
ahol beszélhetünk arról, milyen mennyiségben, milyen
módon, milyen taralommal
szeretnék az újságot azok
megkapni, akiknek érdekében
kiadják, és milyen alternatív
megoldásokat látnak a nagyobb részvételre, az információáramlásra önkormányzat,
képviselőt-testület és lakosság
között.

Gerháth Csaba (LMP)

Lázár Tamás (Jobbik)
szer (!) volt megemlítve, míg
a Fidesz esetében egyszer, a
Jobbik és az LMP mintha nem
is létezne. Ráadásul Vinczek
György MSZP-s alpolgármester is két alkalommal szerepelt
pluszban. A kispesti választók
ősszel nem ezekre az arányokra
szavaztak. Az újság azt sugallja, hogy itt csak a polgármester
dolgozik. A valóság természetesen teljesen más. A képviselő-testület Fidesz-, Jobbik-,
LMP-többség hozza a kerületet
érintő fontos döntéseket, amit
a Polgármesteri Hivatal több
mint 200 dolgozója, a szakmai
irodák összefogásával 99,9%-
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Mi a véleményük az önkormányzatot alkotó pártoknak a Kispest újság megszűntetésére
hozott önkormányzati döntésről?

Burány Sándor (MSZP)
Az újság megszüntetése jogi
érdelemben aggályos, a helyi
nyilvánosság szempontjából
pedig több, mint bűn: hiba.
Először is itt van az a megkerülhetetlen tény, hogy az
önkormányzatot törvény kötelezi a tájékoztatásra. Ennek
a Kispest eleget is tesz: megtalálhatók benne a közérdekű
telefonszámok, a felújítások,
lomtalanítások helyszínei és
időpontjai, az önkormányzat
hirdetményei,
pályázatai.
Álságos érvnek tartom, hogy
mindez ott van az interneten,
olvassák el ott. Ma még az
önkormányzati képviselők is
papíron kapják az előterjesztéseket a nem elég korszerű
informatikai háttér miatt.
Miért várja el a Fidesz és az
LMP, hogy Kispest teljes la-

vélemény

jen el az év. Adjunk együtt
életet az éveknek! Szeretettel várjuk a nyugdíjasok
jelentkezését, várjuk az új
belépőket.
Fogadó órák: kedd: 14-15
óra, szerda: 14-15 óra, csütörtök: 10-11 óra.
Az MSZOSZ Kispesti
Területi és Nyugdíjas

Alapszervezet 1191. Budapest Báthory u 39. Tel.:
357-9503.
Éves tagsági díj: 1 200 Ft.
Rengeteg program várja a
tagságot, lehet válogatni,
itt barátokra talál!
MSZOSZ Kispesti
Alapszervezet

A

z újság papíralapú kiadásának megszüntetése
érezhetően nagy vihart
kavart, civil kezdeményezések
indultak, de új információt még
a védők sem közöltek a mai napig. Az „internet hozzáféréssel
nem rendelkezők” védelmében
kirobbant vita leginkább a
Facebook-on, internetes porálokon és fórumokon folyt. A
polgármester úr gyakran hivatkozott az állampolgárokkal
szembeni tájékoztatási kötele-

zettségre, mégsem derült ki a
mai napig, hogy végzett-e az
önkormányzat bármilyen felmérést az újság olvasottságáról,
és annak milyen eredménye
lett. Azok a kijelentések, amelyek részéről is elhangzottak,
ebben a formában puszta feltevések. Mindössze egy dolog
biztos, hogy szerinte és a kérdésben mellette nyilatkozók
szerint mindennek mennie
kellene tovább, ahogy eddig.
Ez elfogadhatatlan!
Úgy gondoljuk, hogy a történtek után, a civilek részéről
megnyilvánult nagy figyelem
és a minél szélesebb lakossági
egyetértésen alapuló megoldás
érdekében a vitát már nem
elég a képviselő-testület előtt
újratárgyalni, azt szélesebb fó-

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
adhatják be személyesen
a Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Irodájára (Ady Endre út 7.
I.em. 7.sz).
A kezdeményező kérelemhez csatolni kell: a

képesítő oklevelet, vagy
hiteles másolatát; szakmai
önéletrajzot; a szolgálati
évek számát igazoló 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 Erzsébetnél kérhető.
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kispest

tájékoztató

Nyílt ülés
Kispest önkormányzatának
Közművelődési, Oktatási,
Sport, Ifjúságpolitikai és
Egészségügyi Bizottsága
(KOSIE) minden hónap
második hétfőjén 17.30
órától tartja nyilvános ülését az Ady Endre út 7. szám
alatti épületben.

felhívás

Fényképek a kisegítő iskoláról
Keressük azokat, akiknek
a Kispesti Kisegítő Iskoláról, az 1970-es, 60-as vagy
régebbi időkből fényképei,
vagy egyéb tárgyi emlékei
vannak. Ha van ilyen a tulajdonában, kérem, jelentkezzen, sokat segítene!
Hívását várjuk telefonon:
a 347-0140-es telefonszámon vagy e-mailben:
mora19@iskola.kispest.
hu

nevelés

Ünnepi
munkarend

Tisztelt Ügyfeleink!
A nemzetgazdasági miniszter 7/2010. (XII.14.)
NGM rendelete alapján
2011. március 14., hétfő
pihenőnap. Tájékoztatom
Önöket, hogy a polgármesteri hivatalban a munkarend az alábbiak szerint
alakul:
Március 14. (hétfő): a hivatal zárva tart.
Március 18. (péntek): ügyfélfogadás 8.00 – 17.00
óráig.
Március 19. (szombat): a
hivatal zárva tart.
Megértésüket köszönöm.
dr. Istvánfi
Sándor
címzetes főjegyző

Vezetői pályázatokat ír ki az önkormányzat

Pályázatot ír ki az önkormányzat a VAMÜSZ és a Kispesti Uszoda felsővezetői munkaköreinek betöltésére. A február 24-i rendkívüli testületi ülésen új elismerés alapításáról is döntöttek a képviselők. Február 28-án újabb rendkívüli ülésen arról döntöttek,
hogy nem vásárolja vissza a KÖKI melletti területet a kerület.

H

agyományteremtő céllal, első alkalommal
rendezték meg február
26-án a wekerlei Tarka-barka
Óvoda jótékonysági bálját. A
szervezők célja, hogy a bevételből az óvoda udvari játékait bővítsék. Megtudtuk,
az új felszerelést a belépőjegyek árából, a támogatóktól
érkezett felajánlásokból és a
tombolákból befolyt összegekből kívánják fedezni.

egészségügy

tájékoztató

sport

J

ól sikerült a Kispesti
Véradók Egyesületének
február 26-i akciója a
kispesti
MSZP-irodában.
Összesen 156-an mentek el a
véradásra, a kötelező orvosi
vizsgálatok után közülük
139-en vért is adhattak. Somogyi Lászlóné egyesületi
vezetőtől megtudtuk, a nap
folyamán több mint 55 liter
vérrel gyarapodott az Országos Vérellátó Szolgálat
vérkészlete.
Legközelebb
várhatóan májusban a Városházára várják az önkéntes véradókat.

Népszerű volt a kispesti torna

A

kerületi Semmelweis
Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium csapata a 4., míg a
szervező Kispest SE lányai
az 5. helyen végeztek a Bolyai iskola tornatermében
tartott február 26-i U20-as
lányröplabda tornán. A délpesti régióban meghirdetett
versenyen összesen nyolc
gárda csapott össze, melyen
végül a Pesterzsébeti (volt
Varga Jenő) Közgazdasági
Szakközépiskola és Szakiskola lányai szerezték meg az
első helyet.

kispest

testület

Óvodai jótékonyság

Eredményes véradás

2011. március 2.

- A február 24-i nyílt ülés előtt
Gajda Péter polgármester arra
hívta fel a testület figyelmét,
hogy a napirend következő
pontja (pályázatok kiírása a
Vagyonkezelő Műszaki Szervezet (VAMÜSZ) és a Kispesti
Uszoda vezetői posztjaira) a jelenleg hatályos önkormányzati
SZMSZ-szel ellentétes, mivel
az előterjesztést az illetékes
szakbizottság nem tárgyalta
az ülés előtt, ezért a testület se
döntsön most az ügyben. Dr.
Kovács Bence alpolgármester
viszont az SZMSZ egy másik
passzusára hivatkozva azt
mondta, nem ellentétes, ezért
tárgyalható a napirendi pont.
Gajda Péter hozzátette, ha
mégis dönt a testület, él polgármesteri jogával, és hasonlóan
a Kispest újság ügyéhez (ezt
március 4-én újra tárgyalja a
testület), rendkívüli testületi

ülést hív össze ebben az esetben is. A testület végül úgy
határozott, hogy pályázatot ír
ki a VAMÜSZ és az uszoda
magasabb vezetői státuszaira.
- Új elismerést alapított az
önkormányzat a február 24-i
ülésén. A jövőben a kimagasló
gondozó-nevelő munkát végző
bölcsődei dolgozók Bölcsődés
gyermekekért végzett kimagasló munkáért elismerő oklevelet
vehetnek át minden év április
21-én, a Magyar Bölcsődék
Napján.
- A lapzártánk utáni február
28-i ülésen a képviselők arról
döntöttek, hogy felülvizsgálva
a február 24-én hozott döntésüket – mely arról szólt, hogy az
önkormányzat visszavásárolja
a korábban eladott ingatlant
–, mégsem vásárolja vissza a
KÖKI melletti telket a kerület.
(A testület 2009 novemberében

Rendőrségi hírek
Diákok figyelem!
Kérünk titeket, fogadjatok
meg pár tanácsot a mobil-,
mp3-, mp4-rablások megelőzése érdekében:
- Először is jegyezzük
fel magunknak külön telefonunk
IMEI-számát
(*#06#kombinációval bármelyike telefonból előhívható);
- Az IMEI-szám szükséges
nekünk a telefonon körözéséhez, beméréséhez;
- Biztos hogy fontos mindig
kezünkben tartani, a készüléket mindenkinek mutogatni,
azzal hivalkodni?
- A telefonunkat inkább tartsuk rejtve, lehalkítva;
- A beszélgetéseket még szüleink, rokonok, barátok közelében ejtsük meg;
- Lehetőleg hivatalos elárusító
helyen, ne használt elektronikai eszközökkel foglalkozó
üzletben jussunk hozzá a mobiltelefonhoz, s más elektronikus eszközhöz;

- Ne dőljünk be az idegen személyek a trükkös kérdéseinek:
„Akarsz olcsó telefont?”, „Meg
tudod mondani mennyi az
idő?”, „Telefonálhatok egyet a
telefonodról?”, „Elvesztettem
az enyémet, meg tudod mutatni a tiedet?”, „Nem akarsz
telefont cserélni?”, „Akarsz
velünk barátkozni?”. Legyünk
bizalmatlanok!
- Az elkövetők többsége ilyen
kérdésekkel tudakolja meg a
telefon típusát, értékét;
- Jellemző elkövetési helyszínek busz-, villamos-, metrómegállók, aluljárók, mozgólépcső feljárat, üzletközpont
környéke, iskola környéke,
parkok s játszóterek;
- Ezek a helyeken fokozottan
figyeljünk;
- Lehetőleg többedmagunkkal
sétáljunk a városban;
- Este kerüljük a sötét helyeket, kapualjakat, szórakozóhelyek környékét, nagyobb
csoportokat;

döntött a GAMMA Kft.-vel
2007. augusztusában kötött
szerződés módosításáról. Az
önkormányzat annak idején
nyílt pályázaton értékesítette a
Vak Bottyán utca–Szabó Ervin
utca–Bethlen Gábor utca–
Katica utca által határolt területet az ingatlanfejlesztő cégnek.
A szerződésben sportcsarnok
építését is vállalta az új tulajdonos, aki akkor arról tájékoztatta a kerületet, hogy a gazdasági
válság miatt a sportlétesítmény
megépítése veszélyeztette volna a teljes beruházás megvalósítását. Ezért akkor kérte, hogy
kihagyhassa azt a projektből.
Ezt megelőzően 2009 nyarán
a testület arról határozott,
hogy egymillió euró ellenében
lemond a sportfunkcióról és a
visszavásárlási jogról. A pénz
2011. január végéig be is folyt
az önkormányzat számlájára.)

- Sötétedés után, lehetőleg ne
egyedül közlekedjünk, kerüljük a kapualjakat, szórakozóhelyek környékét, a tömeggel
együtt haladjunk megállókban, csomópontokon;
- Pénzünket, értékeinket ne
egy helyen tartsuk. Kerüljük
a farzsebbe, külső zsebekbe
pakolást.
Támadás estén:
- Ne hősködj, koncentrálj a
személyleírásra!
- A rablónak a lehető legkevesebb pénzt add át. Figyeld meg
a támadók merre menekülnek,
mivel menekülnek, hogy szólítják egymást, milyen a hangjuk, kiejtésük, ruházatuk;
- Haladéktalanul értesítsed a
rendőrséget (112, 107), és kérj
segítséget egy környéken lévő
felnőttől;
- Ha többen vannak a környéken, és van rá lehetőség kezdj
el hangoskodni, hívd fel magadra a figyelmet;
- A helyszínt ne változtasd
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Segítsük egymást
a gondokban!
Több ezren vagyunk, akikkel együtt él a családjukban a felnőtt, idősödő értelmi, illetve halmozottan
fogyatékos hozzátartozója.
A lelki egészségvédelemre nekünk is szükségünk
van, melyet az elszigetelődés megakadályozása, a
hasznos elfoglaltság biztosítása foglal magában.
A Méltóságteljes Életért
Alapítvány azért jött létre,
hogy ezen családok tagjaival együtt gondolkodjon.
Kíváncsian várjuk: Milyen
megoldhatatlannak
vélt
probléma foglalkoztatja?
Van-e konkrét elgondolása, javaslata, mellyel jobb
lehetne életük? Bátran
fejtsék ki elképzelésüket,
mert az így összegyűjtött
tapasztalatok alapján tudunk és fogunk tovább
lépni. Leveleiket az alábbi
címre kérjük küldeni: Méltóságteljes Életért Alapítvány 1476 Budapest 100,
Postafiók 104.
Méltóságteljes
Életért Alapítvány

meg!
- Értesítsd szüleidet, feljelentés
során ott kell lenniük veled;
- Feljelentés során gondold
végig, ki érdeklődött telefonod után, volt-e az osztályban
vagy iskolában olyan fiatal,
aki folyamatosan másik értékeire volt kíváncsi (lehet ő
volt az ötletgazda); azon is
gondolkodjunk el, láttuk-e
már a támadókat a környéken,
ismertük-e őket látásból;
- Az IMEI-, egyedi azonosító
legyen kis papírra felírva mindig nálunk, és diktáljuk be a
rendőrségen;
Fontos telefonszámok
Rendőrség segélyhívószáma:
107 vagy 112.
A BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság közvetlen telefonszáma: 292-9262.
Telefontanú ingyenesen hívható száma: 06-80-555-111
BRFK Bűnmegelőzési
Osztály
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kispest

sport

közbiztonság

Az elmúlt évet érté- Válogatott csatárt
kelték a rendőrök igazolt a Honvéd

Állománygyűlésen értékelték február
16-án az elmúlt évben végzett munkát
a kispesti rendőrkapitányság munkatársai.

A

z eseményen részt vett
dr. Fülöp Valter, Budapest rendőrfőkapitányának bűnügyi helyettese
és Plánk Róbert, a kerület
rendőrkapitánya.
Kispest
önkormányzatát dr. Kovács Bence és Ékes Gábor
alpolgármesterek és Lázár
Tamás, közbiztonsági tanácsnok képviselte.
Legfontosabb célként a
megelőzést és a gyors reagálást említette Plánk
Róbert rendőrkapitány a
tavalyi évet értékelő állománygyűlésen
tartott
tájékoztatójában.
Többek
között elmondta, mintegy
9 százalékkal csökkent a
kerületben a bűncselekmények száma. Kevesebb
lopás, rablás, betöréses lopás és lakásbetörés történt
2010-ben Kispesten, mint
a korábbi évben. A rendőrségi adatok szerint tavaly
147 személygépkocsi-lopás
történt a kerületben, ami

A rendőrségi munka során
nagy segítséget jelentett a
térfigyelő-szolgálat
működése, a rendszernek is
köszönhető, hogy csökkent
a közterületi bűncselekmények száma, és javult a
kapitányság felderítési mutatója is – hangzott el.
Plánk Róbert elmondta,
múlt évben növekedett a
rendőrség közterületi jelenléte is. A tervekről szólva
hangsúlyozta, a kapitányság legfontosabb célja a
bűnmegelőzés és a szakmai
munka további javítása.
Ékes Gábor, Kispest alpolgármestere felszólalásában
rámutatott mind a magyar
kormány, mind a kerület
vezetésének kiemelt feladata a közbiztonság javítása,
majd az önkormányzat támogatásáról biztosította a
kapitányság.
Dr. Fülöp Valter megemlítette a közelmúltban történt
kispesti bankrablást, mely

A

24 éves Kris Bright
személyében Új-zélandi csatárt igazolt a Bp.
Honvéd. A 188 cm magas
csatárt Supka Attila két hétig
tesztelte edzésen, majd Ukrajnában pályára is küldte.
A Zakarpattya ellen 2-1-re
megnyert meccsen az első
gólt Bright szerezte. Kris eddig négy alkalommal húzta
magára a nemzeti színű mezt
és egy gólt szerzett. Bright
hazájában kezdte karrierjét,

majd Európába tette át székhelyét. Az „öreg” kontinensen
Hollandia (Fortuna Sittard)
jelentette az első állomást,
majd a norvég Kristiansund
következett. Egy rövid görög
(Panseraikos) kitérő után
Angliában folytatta pályafutását, ahol a Shrewsbury
Town játékosa volt. Kris
Bright két és fél évre kötelezte el magát a Honvédhoz.
K.K.

sport

Baráth: Hat hét
pihenő
15 %-kal kevesebb az előző
évihez képest. 128-ról 219re növekedett azonban a
gépjármű-feltörések száma.
Kiemelte, komoly terhet
jelentett
a
kapitányság
számára a sportszolgálati
tevékenység
biztosítása.

bizonyította az itt dolgozók
bátorság. Elmondta, nehéz
éveket él át az ország, ezért
a spórolás mindenütt fontos
célkitűzés. Végül kijelentette, a kispesti rendőröknek
a kispesti embereket kell
szolgálnia.

B

aráth Botond az idei
első
felkészülési
mérkőzésen a Slovan
Duslo Sala ellen remekül
játszott, de az utolsó percekben kapott egy csúnya rúgást. A sérülés miatt kiesett
a felkészülésből. A gyógyulást követően február végén
jött el az a pillanat, amikor

újra pályára léphetett. Balszerencséjére ez a meccs is
rosszul végződött számára.
A védő ezúttal a bokájára
kapott egy rúgást, így kórházban kezdte a következő
napot, ahol megállapították, hogy külboka-repedést
szenvedett. Botondra előreláthatólag hat pihenő vár.

2011. március 2.

programok

Programok
HÉTVÉGI PROGRAMOK
KERTBARÁT KÖR
Március 4. 17.00-19.00
Szeretnél biokertészkedni, de
nem tudod hogyan kezdj hozzá?
A Háromkaptár biogazdáitól
megtudhatjuk:
- mit jelent „bio” módon kertészkedni: a biokert élővilága
- mi ennek az előnye, hátránya,
bája, baja
- hogyan lehet a kártevők ellen
védekezni
- komposztálás, mulcs, baráti
élőlények
Bio-zöldség kóstoló és zöldségrendelési
lehetőség
a
Háromkaptár Kft. jóvoltából!
A részvétel ingyenes.
Vezetője: Tracey Wheatley
SZÜLŐI KÉRDŐJELEK
március 7. 18.00-19.30
DSGM (Dévény Speciális manuális technika – Gimnasztika Módszer) bemutatása
Meghívott előadók: Szabóné
Szóráth Zsuzsanna és Izsák
Katalin
Előadások beszélgetések minden hó első hétfőjén babagondozással és gyermekneveléssel
kapcsolatban szakemberek vezetésével.

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ:
VARÁZSLATOS FOLTOK
március 4. péntek 17.00
A Wekerlei Gyermekház foltvarró klubjának alkotásai.
Megnyitja: Szakács Józsefné,
Piroska Magyar Foltvarró Céh
részéről.
Közreműködnek: A Kispesti
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fuvola szakos növendékei.
A kiállítás március 31-ig látható.
AHOL VAN IDŐ AZ ÉRTÉKEKRE
Március 12. 10.00-12.00
Táncház élő zenére.
Érdeklődni és jelentkezni: Vass
Zoltán (06-20/437-2959).
A részvétel ingyenes!
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Wekerlei gyermekház és családi könyvtár

1192 Budapest, Petur u. 7. • TELefon: 358-0690, TEL./FAX: 282-9895
HONLAP: http://gyermekhaz.kispest.hu • E-MAIL: gyermekhaz@kispest.hu
ZÖLD SZOMBATOK
Március 12. szombat 15.0019.00
Fogyasztóvédelmi Világnap fogyasztóvédelmi kérdésekre
szakember válaszol. Fogyasztóvédelmi játékok gyerekeknek,
felnőtteknek.
Süni Természetismereti Játszóház
- Barangoló táblás társasjáték
- Fenntarthatósági kérdezz-felelek
- Szelektív hulladékgyűjtési
memória
- Kirakójáték
- Betűkirakó (anagramma)
- Vizuális, logikai, matematikai
képességeket fejlesztő fejtörők
és feladatok
- Ügyességi játékok
Filmklub: A Pusztaszeri Országos Természetfilm Fesztiválra
beérkezett alkotások kerülnek
levetítésre, amelyek hazánk
természeti értékeit és a fenntarthatóbb életvitelt mutatják be és
népszerűsítik. A Zöld szombatokat a Wekerlei Gyermekház
és a Wekerlei Társaskör Egyesület Zöld Hajtás Klubja közösen szervezi.

merülő technikai kérdéseket
beszéljünk meg és intenzív alkotómunkával, alkalomról alkalomra, bátran, friss képeket
készítsen mindenki.
Ideje: kedd 16.30-18.30
Vezetője: Kóczán Éva fotográfus
Részvételi díj: 4 800 Ft/4 alkalom
Vezető: Kóczán Éva
kedd 16.30-18.30

TAVASZVÁRÓ
Március 19. szombat 15.0018.00
• 15.00 Találkozó a „Fogadj
örökbe egy fát!” program résztvevőinek és minden érdeklődőnek a Petur u. 7. szám előtt.
• Séta kertész vezetésével az
örökbefogadott facsemetékhez
– tapasztalatcsere, beszélgetés,
teázás.
A részvétel ingyenes!

Ideje: szerda 18.00-20.00
Tanfolyamvezető:
Bozóné
Kobory Melinda varrónő
Részvételi díj: 16 000 Ft/20 óra

ÚJDONSÁGOK
SAKK KÖR – kezdőknek és
újrakezdőknek
4-12 éves korig.
Ideje: csüt. 17.30-18.30
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom
tagsági kártyával, 1 100 Ft/ alkalom.
FOTÓS WORKSHOP GYEREKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK
Ismerkedés a digitális fotográfiával. Egy cseppnyi tudatossággal különleges képek készíthetők. A workshop célja, hogy
hetente új témákat, fotográfiai
területeket járjunk körbe, fel-

HALADÓ SZABÁS - VARRÁS TANFOLYAM
Indul 2011. március 9-én!
Várunk mindenkit, aki már biztosan bánik a varrógéppel, és
szeretne egyéni, személyre szabott ruhadarabokat elkészíteni.
A tanfolyamokhoz varrógépet
biztosítunk. A kurzusokat kellő
létszám esetén indítjuk előzetes
jelentkezés alapján.

KOSÁRFONÓ TANFOLYAM
Indul 2011. március 1-én!
Megismerkedünk a kosárfonás alapjaival. A tanfolyam
végén saját készítésű kenyeres
és krumplis kosárral térhetnek
haza a résztvevők. Előzetes jelentkezés szükséges.
Ideje: kedd 18.00-20.00
Részvételi díj: 13 000 Ft + 5000
Ft anyagköltség/10 alkalom

WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR
1192 Budapest, Petur u. 7.
TEL.: 358-0690, TEL./FAX.:

282-9895
HONLAP: http://gyermekhaz.
kispest.hu
E-MAIL:
gyermekhaz@kispest.hu
BELOIANNISZ - TÉS - MÓR
- FEHÉRVÁRCSURGÓ
Beloiannisz: A görög nemzetiségi falu polgármesterének
kalauzolásával
betekintést
nyerhetünk a görög kultúrába.
Megnézzük az iskolát és az ortodox templomot.
Fehérvárcsurgó:
Amerigo
Tot, híres szobrászművész
emlékhelye. Csurgói Madonna. Károlyi-kastély. A kastély
építtetője Károlyi György, a
Magyar Tudományos Akadémia egyik alapítója. A kastélyt
hatalmas fákból álló parkerdő
veszi körül.
Tés: Szélmalmok és kovácsműhely.
Mór: Lamberg-kastély. A barokk kastélyban található a
Wekerle Sándor emlékszoba,
pincéjében az „Ezerjó PinceGaléria”, a Móri Borvidéket
bemutató kiállítás látható.
Ideje: április 16. 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 útiköltséget, a belépőjegyek árát és
a tárlatvezetést. Ebéd igény
esetén 1 200 Ft-os áron rendelhető. A részvételi díj befizetésének határideje: március 16.
(Pótjelentkezés az üresen maradt helyekre: április 7-ig.)
Az autóbuszos kirándulásokra előzetes jelentkezés szükséges. A kirándulások min.
35 fő részvételével indulnak.
Az érkezés időpontjai hozzávetőlegesek. A kirándulásokra
jelentkezni lehet személyesen
a Wekerlei Gyermekházban
(1192 Budapest, Petur u. 7.),
vagy a 282-9895-ös telefonszámon naponta 8-20 óráig,
vagy a szervezes.wekerle@
gmail.com e-mail címen. A
kirándulások részvételi díját
személyesen, a Wekerlei Gyermekház pénztárában lehet befizetni.
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közlemények

Önkormányzati képviselői fogadóórák
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

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

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.).

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.

A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: Kispest

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

Dr. Kovács Bence

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

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.

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése:
„...igen, de az övék mind kilátszik.” Nyerteseink: Kathy
Zsigmondné (Batthyányi u.), Vassné Hamza Pálma (Kosárfonó u.) A nyereményeket postán küldjük.
Gratulálunk!

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.

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei
Kispest Központi Református Egyházközség

Vinczek György

újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés mellé kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2011. március
14. A helyes megfejtők között az Ormos Intézet egészségmegőrző és gyógyító szolgáltatásaira felhasználható ajándékutalványokat, valamint Kispest pólókat sorsolunk ki.
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Mézeskalács Óvoda Kelet u. 8-12.
Minden hónap negyedik kedd 17 - 19óra.

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.

Ügyfélfogadás
Polgármesteri Hivatal

Rejtvény

rejtvény | egyházak

Mihály András (Fidesz-KDNP)

Fogadónapok
Gajda Péter

2011. március 2.

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.

(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 bibliaóra. Kedd 10 órától imaóra, 16 órától konfirmáció, 18
órától felnőtt konfirmáció. Szerda 18 óra gyülekezeti
bibliaóra. Csütörtök 10 óra: Baba-mama kör (kéthetenként). 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, gyermekalkalmak (3–6 és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra,
felnőttkórus és gyermekkórus vasárnap fél 9, konfirmációi oktatás 12 éveseknek vasárnap fél 9, 13 éveseknek 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, ifjúsági óra (tizenéveseknek és huszonéveseknek különkülön) péntek este 7 óra. Havonkénti együttléteink:
házaskörök (szombat, vasárnap du.), asszonykör (hétfő
du.) Fülöp kör (2. vasárnap du. 4 óra), családi istentisztelet (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 (gyermekek és családok miséje) 11 és 18 óra. Hittanórák:

Reménység Iskolában: hétfőn, csütörtökön 7.45 -1/2 9.
Önkormányzati iskolákban: órák után az iskolákban kitett órarend szerint. Plébániai közösségi termeinkben:
hittanórák gyermekeknek, felnőttek oktatása, cserkészfoglalkozások, ministráns-foglalkozás, kismama klub,
baba-mama kör, „keresztény családok beszélgetnek”
összejövetel, Mária kongregáció, nyugdíjasok klubja.
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorultak, 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
rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye, 18 órakor szentmise.
Vasárnaponként és ünnepnapokon 10 órakor szentmise,
17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye.

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: hittan, 18: ifjúsági bibliaóra. Ezen kívül: fiatal házasok
köre, baba-mama klub, házi bibliaórák, hittan, konfirmáció 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 ajánljuk fel a szentmisét. Közösségi élet: „Ép testben – Ép
lélek” egészségügyi torna minden hétfőn és szerdán
17.30 órakor a közösségi házban. Ifjúsági délután: kézműves foglalkozás péntekenként 16 órától a közösségi
házban. Hitélet: elsőáldozó korú gyermekekkel való

foglalkozás péntekenként 17 órától a közösségi házban. Középiskolásoknak keddenként 18 órától tartunk
bérmálkozási felkészítőt. Várjuk azokat a fiatalokat is,
akik már bérmálkoztak, vagy egyelőre még várni szeretnének a szentség felvételével.
Felnőtteket kedden esténként 19 órától beszélgetésre
várjuk, ez a találkozás a bérmálkozásra való felkészülést 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 órakor. Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt katekézis
minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 17.00.
Keddenként 19.00-tól „Dolgozók bibliaórája”.

Kispesti I. Baptista Gyülekezet

(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725)
Alkalmainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor
istentisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek,
bizonyságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor bibliaóra, beszélgetés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor ifjúsági 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 szentségimádás, szombaton 5 órakor rózsafüzér és litánia.
Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig de. 9-12 du. 4-5 óráig (Tass u. 5. Tel.: 357-0547).
Programok a közösségi házban (Kós Károly tér 16.):
Bibliaóra kedden de. 9-kor; Játszóház kisgyermekek részére szerdán de. ½ 10 órakor.

Új Apostoli Egyház

(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 órakor.
Március 6. 10.00 óra Az elhunytakra gondolunk.
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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

A KMO MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJA

(A részletes program elérhető a www.kmo.hu honlapon. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!)

RENDEZVÉNYEK
KINDER TOJÁS FESZTIVÁL 2011
Március 5-6. szombat – vasárnap
Elődöntők
Március 20. vasárnap
Döntő
VIRTUÁLIS VONATOZÁS
Március 06. vasárnap 10-16
óráig
BERECZ ANDRÁS MESEMONDÓ ESTJE FELNŐTTEKNEK
Március 7. hétfő 19 óra
KISPESTI KISSZÍNHÁZ
Március 11. péntek 19 óra
Pozsgai Zsolt: Faroktól fölfelé
TAVASZI BABARUHA BÖRZE
Március 13. vasárnap 10-12
óráig
a Kispesti Kaszinóban (Bp.
XIX. Fő u. 42.)
További információ:
bababorze@indamail.hu

A legújabb őrület, nem csak jókedvre derít, de alakot is formál.
Egy 60 perces zumbaoktatás
alkalmával kb. 600 kalóriát
égetsz el és hatékonyan növeled az állóképességed. A zumba
segítségével olyan táncmozdulatokat is elsajátíthatsz, amitől
magabiztos és ellenállhatatlan
leszel. A zumba egy vérpezsdítő, minden testrészt megmozgató, forró latin ritmusokkal, széleskörű világtáncokkal tarkított
fitneszprogram.
A zumba Dél-Amerikából nevezetesen Kolumbiából származik.
A zumba olyan, mintha feltöltene boldogság hormonnal. És ez
neked jó!...:) :) :)
Gyere és próbáld ki! Éld át a
Zumba feelinget...:)
További információ: Kecskés
Imola Tel.: 06-20-823-5909
TAVASZI ÁSVÁNYBÖRZE
Március 26. szombat 9-18 óráig
SALSA BULI-TIMBA
PARTY
Március 26. szombat 21-03 óráig

TÁRT KAPU SZÍNHÁZ
Március 16. szerda 18 óra
Figura Fantázia - Balkay
László és Gabryel zenés irodalmi műsora

CSALÁDI VASÁRNAP DÉLELŐTT A KMO-BAN
Március 27. 10 óra
Az ALMA EGYÜTTES koncertje

KOLOMPOS EGYÜTTES –
színház és táncház
Március 19. szombat 11 óra

„MONDJ NEMET!” KONFERENCIA
Március 28. hétfő 10-17 óráig
Itt a „Z” generáció

ÉLETMÓDKLUB
Március 21. hétfő 17.30
Álmaink tükrében - álom,
mint önismereti forrás
ZUMBA
Március 24-től csütörtökönként 19.30-tól a KMO-ban!

Tari Annamária, pszichoterapeuta előadása: A „Z” generáció jellemzői
Reményiné Csekeő Borbála, pszichológus, a Kék Vonal
szakmai vezető helyettese előadása: A kamaszok virtuális
élete, avagy az internet bennszülöttei a Kék Vonal Internet
Helpline szemével.
Dr. Zacher Gábor toxikológus
előadása: East Balkán, legal
highs, a 7 perces gyerekek világa
Jelentkezés március 23-ig a
KMO Művelődési Házban
Forgon Miklósnál! (0106 mellék)

KIÁLLÍTÁSOK
ELŐTÉR GALÉRIA
Jankó Zsolt „Manó” airbrush
festményei – Manó arcai
A kiállítás megtekinthető: Április 21-ig
NAGY BALOGH JÁNOS
KIÁLLÍTÓTEREM
Pillanatképek Kispestről II.
- Válogatás a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény képzőművészeti anyagából a Nagy Balogh
János Egyesület 90. évfordulója
alkalmából
A kiállítás megtekinthető: Május 29-ig
KISPESTI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
Pillanatképek Kispestről I. A mindennapi élet fotókon és
enteriőrökön 1873-1970
A kiállítás megtekinthető: December 23-ig
ÚJ TANFOLYAMOK
AKUPRESSZÚRÁS TANFOLYAM
Március 26. és április 2. szombat 10-17 óráig
„DALI STÚDIÓ” - festőtanfolyam felnőtteknek
Március 2-től, szerda 14.3016.45
JOBB
AGYFÉLTEKÉS
RAJZTANFOLYAM - 13
éves kortól
Március 26-27. és április 2-3.
10-17 óráig
FELNŐTTKÉPZÉS
A szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe! Előzetes
bejelentkezés szükséges a 2804663 telefonszámon!

ÁLLÁSKERESÉSI TECHNIKÁK - 15 órás tréning
Március 12-13. szombat-vasárnap 9 órától
A tréning feltárja a résztvevő
érdeklődését, adottságait és
összeveti azokat a lehetősé-

geivel. Megismerkedik egy
olyan egyszerű módszerrel,
amelynek segítségével több
álláslehetőséget kutathat föl.
Megismeri és elsajátítja a
korszerű álláskereséshez nélkülözhetetlen
technikákat,
módszereket, amelyeket a
tréning után biztonságosan
tud alkalmazni.
HATÉKONY TANULÁS
FELNŐTTKORBAN - 16
órás tréning
2011. április 9-10. szombatvasárnap 9 órától
A módszer lényege a gyakorlati oktatás, így a tanfolyam
során mindenki kipróbálhatja
magát, megkeresheti fejlesztendő területeit. Az elsajátított módszer 7-10-szeres hatékonyságot tesz lehetővé. A
tréning elvégzéséhez semmilyen előtanulmány nem szükséges, a tanult technikák sok
területen kamatoztathatók (pl.
nyelvtanulás).
TÁJÉKOZTATÓ
ELŐADÁSOK, CSOPORTOS
TANÁCSADÁS
szerdai napokon 16-18 óráig
2011. március 16. Munkajog, érdekérvényesítés
FELNŐTTKÉPZÉSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT
Felnőttképzési információk,
képzőintézmények,
Internetes tájékozódás, információkeresés
Ügyfélfogadás: hétfő 10-12
óráig, csütörtök 16-18 óráig
SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ – ahol segítünk Önnek a képzések keresésében,
tájékoztatjuk lehetőségeiről,
hozzásegítjük a hatékony internetes információkereséshez.
Ügyfélfogadás: hétfő 10-12
óráig, kedden 15-17 óráig
MUNKAJOGI TANÁCSADÁS
2011. március 7.; március 21.;
április 4.; április 18.
hétfő 15-19 óráig
Munkaügyekkel kapcsolatos
jogi segítségnyújtás.
szakértő: Dr. Dallos Zsolt
(Dallos Ügyvédi iroda)
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Egészség

A Kispesti Diabetes
és Egészség Klub

A

cukorbetegség
tartós
állapot, folyamatos készenlétet igényel és az
egészséges életmód betartását. Ma a korszerűen és felelősen gondolkodó emberek
számára az utóbbi épp oly
természetes dolog, mint a
cukorbetegeknek. Így teljesen
érthető az, hogy klubunk egyben egészségklubbá is alakult.
Mostantól nem csak azokat
várjuk foglalkozásainkra és
rendezvényeinkre, akik cukorbetegséggel élnek, hanem
mindazokat, akik számára
fontos az egészség, és ezért
szeretnének többet tenni.
Tudományos vizsgálatok igazolták, ha valaki családjában
felmenői között 2-es típusú
cukorbeteg van, mozgásban
gazdag életmóddal, egészséges – kiegyensúlyozott
étkezéssel, normális testsúly
elérésével, annak megtartásával – egész életen át elkerülheti a cukorbetegséget, vagy az
csupán évtizedekkel később
fejlődik ki nála. Az eddigi
foglalkozások – szűrővizsgálatok, előadások – bővülnek
olyan eseményekkel, amelyek
mozgósíthatják azokat is, akik
fizikailag aktívabban szeretnének élni, vagy többet tudni
e témában. Azokat célozzuk
meg, akiknek nincs kivel, és

nincs mivel sportolniuk, akik
nem élversenyzők szeretnének
lenni, hanem igénylik a társaságot és a frissítő mértékű
testmozgást, családokat, civil
szervezeteket is várunk. Ez
lehet kerékpározás, gyalogtúra, nordic walking (északi
gyaloglás) vagy éppen evezés.
A következő klubnapunkon
Monspart Saroltát hallhatjuk,
akitől nagyon sokat lehet tanulni. A közeljövő az előbb
felsorolt mozgásformákkal
kapcsolatos, de ha jó csapat
verődik össze, akik élvezik és
szeretik a közösségeket, akkor bővítjük a lehetőségeket
igény szerint. Ha kedve támadt, csatlakozzon hozzánk!
A következő klubfoglalkozás
március 10-én 14 órától a
Kispesti Kaszinóban (Fő utca
42.). 14 órától vérnyomásmérés, illetve vércukorszint mérés lesz, kizárólag klubtagok
részére! 15 órai kezdettel
előadáson vehetnek részt az
érdeklődők, melyet kötetlen
beszélgetés követ. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Éves tagdíj: 1 400 Ft (menet
közben csatlakozó tagok részére is). Bővebb információ:
Huszák János klubvezetőtől:
06-30-369-2747.
Huszák János

Százegy éves néni köszöntése

S

zázegyedik születésnapja
alkalmából a polgármester személyesen köszöntötte február 23-án Hornyán
Lajosnét Irányi Dániel utcai
lakásán. Mária néni 1910. február 16-án született Kispesten,
és szinte egész életét a kerületben töltötte. Gajda Péter dobos
tortával és rózsával kedveskedett Kispest egyik legidősebb
emberének. Hornyán Lajosné
(szül. Werner Mária) az elmúlt
több, mint 100 évet szinte teljes egészében Kispesten élte
le. A néni több, mint 50 éve
özvegy, két testvére volt, de
már ők sem élnek. Háztartásbeliként, valamint egy ktszben szövőnőként dolgozott
nyugdíjazásáig.
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Kiállítások Kispesten
és a szomszédban

Jankó Zsolt „Manó” képeiből a Kispesti
Munkásotthon Művelődési Házban nyílt
kiállítás, a XII. kerületi Erdős Renée
Házban a Kispesti Helikon Kulturális
Egyesület huszonhat képzőművész tagjának tárlatát láthatja a közönség.

A

z 1971-ben született
Jankó Zsolt „Manó”
vegyes
technikával, elsősorban airbrushszórópisztollyal és ecsettel
készített festményeiből február 18-án nyílt kiállítás a
KMO Előtér-galériájában. A
„Manó arcai” című tárlatot
április 21-ig tekinthetik meg
az érdeklődők.
„Körkapcsolás I.” címmel
nyílt meg február 19-én a
Kispesti Helikon Kulturális
Egyesülethez tartozó képzőművészek – Czeglédi Júlia,
Duffek Tivadar, Fajka János,
Gaál József, Gervai Mária,
Harasztÿ István, Hernádi Paula, Imrei Boglárka, Janisch
Kornélia, Klimaj György,
Kovácsné Bereczky Ildikó,
Kristóf Lajos, Mazalin Natália, Molnár Gáspár, Molnár
Krisztina, Németh Róbert,
Nikmond Beáta, Pál Csaba,
Prohászka Margit, Ruttkay
Sándor, Skoda Éva, Szilos
András, T. Szilágyi Ágnes,

Tihanyi Viktor, Tényi Sarolta és Zálogh Sándor – kiállítása a XII. kerületi Erdős
Renée Házban. A március
6-ig látható tárlat a kispesti
művészkör első kiállítása a
közeljövőben tervezett nagyszabású sorozatból. „A Kispesti Helikon tagjai közt az
összekötő kapocs a hely, ahol
élnek és dolgoznak. Független, különböző elveket valló,
más eszményeket követő szuverén alkotók, akik jól érzik
magukat együtt, és tisztelik
a másikat. Közös bennük
az egyetemes kultúra iránti
ragaszkodás… A mai világban, ebben az összekuszálódott térben és időben, az
értékek kiüresedésében fel
kell mutatni egy tenyérnyi
színes világot: itt voltunk, itt
vagyunk, és megpróbáljuk
álmainkat tovább szőni. És a
Helikon művészei ezt teszik
hittel és alázattal” – fogalmazott megnyitójában Szepes
Hédi művészettörténész.
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Takarító
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet
a Vass Lajos Általános Iskola takarítói feladatok
ellátására.
A közalkalmzotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1193 Budapest,
Csokonai utca 9.
Illetmény és juttatások: Az
illetmény megállapítására
és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek: három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
szakmai önéletrajz; legmagasabb iskolai végzettségről szóló bizonyítvány
eredetijének bemutatása,
vagy hitelesített másolata.
A beosztás legkorábban
2011. április 4. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011.
március 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Lászlóné
iskolatitkár nyújt, a 28056-16-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: személyesen az iskolában (1193
Budapest, Csokonai u. 9.).
A pályázat elbírálásának
határideje: 2011. április 1.

Fodrászmúzeum Kispesten
Fodrászmúzeum a Csinszka lakóparkban: 1194 Ady
Endre 97-99. Nyitva: kedden és csütörtökön 14-18hig, szombaton 9-13h-ig.

szabadidő

Szolgáltatás

KINYE-hírek

B

eszámoló
közgyűlést
tartott a Nyugdíjasok
Kispesti Szociális és
Érdekvédelmi
Egyesülete
(KINYE 1193 Bp., Csokonai
u. 1/3.) január 31-én a Kispesti Vigadóban. A beszámoló
előtt az önkormányzat vezetői
számítógépet ajándékoztak a
kerület nevében az egyesület
részére. A beszámoló közben
a civil szervezet elmúlt évi
útjairól készült felvételeket
tekinthettek meg a jelenlévők. A Vigadó előterében a
kézimunkásaink és a festőink

szorgos munkájának terméseit lehetett megtekinteni egy
kiállítás keretében. Továbbra
is várunk Benneteket/Önöket
a KINYE klubhelyiségében
(Csokonai utca 1/3) minden
kedden 13.30-14 óráig gyógytornára, csütörtökön pedig
13-15.30 óráig kézimunka
szak-körünkre.
Ezoterikus klubunk a páratlan hetek szerdai napján,
17-19 óra között várja az érdeklődőket. A Kossuth Lajos
utcai klubban minden hó első
hétfőjén, 14-16 óráig tartunk

Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja szőrmebundák átalakítását, javítását, tisztítását (cipzárcsere,
nadrág felhajtását.) Minden nap 10-20 óráig. Bp.,
XIX., Jáhn Ferenc u. 162. Tel.: 282-4247

találkozókat, a Vigadóban pedig hétfői napokon 15 órától
(első, második és negyedik)
továbbra is várunk mindenkit szeretettel szórakoztató
előadásainkra. Közös kirándulásainkra is elkészült már
a tervezet, melyet átvehettek
a KINYE klubhelyiségében.
Bővebb információt kedden
és csütörtökön 13-15.30 óráig
személyesen vagy a 280-7429
telefonon tudunk nyújtani.
Mindenkit továbbra is szeretettel várunk!
V.M.A.

Egy elveszett hős krónikája…
127 óra/127 Hours

J

immy
Franco
végre
megérett hát: ím kibújt a
Pókember filmek (és azon
belül is Harry Osborn figurájának), valamint a James
Dean, a Sonny, és Trisztán
meg egyebek árnyékából,
hogy aztán ezúttal végre egy
olyan alakítást prezentáljon
itt nekünk, amilyentől frankón meghűl az ember ereiben
még a vér is!
A kín, és a döntés súlyának
mély átérzése számít véleményem szerint eme film
legnagyobb erényének. Természetesen együtt jár vele
Franco kimagasló színészi
teljesítménye is, valamint egy
tehetséges rendező (Danny
Boyle – Trainspotting; 28
nappal később) géniuszának
újabb bizonyítéka. Ketten
akkorát ütnek, hogy attól
bizony görcsbe rándul ám az
ember gyomra. Kár is mellé-

Közvilágítási
hibabejelentés

Közvilágítási
hibabejelentés: a 238-3838, vagy
kizárólag munkaidőben a
289-4070 telefonszámon és
a bdk@bdk.hu email címen
lehetséges.

Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési munkák, mosdók, mosogatók, WC-k, WC-tartályok,
kádak, csaptelepek cseréje. Víz- és gázórák hatósági
engedélyezése. Tel.: 3248-692, 06/30-9-826-269
BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 2801271, 06/20-532-7823
Engedélyezési, kiviteli és látványtervek készítése,
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 INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG
ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTPHITELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-, fix
szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa,
ÚJDONSÁGOK! Részletfizetési lehetőség! Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
Műanyag ablakok gyártása, cseréje. Ingyenes és
azonnali felmérés. Bemutatóteremben megtekinthető. Tel.: 06/30-401-1029
Festőmester vállal szobafestést, mázolást, tapétázást,
hosszú távú garanciával, közületeknek is. Tel.: 2852882 vagy 06/30-878-8977

filmajánló

beszélni, hiszen akik rászánják magukat, azok nem éppen egy könnyű másfél órát
kapnak cserébe. Mondom
ezt természetesen annak ellenére, hogy kiérződik a történetből annak pozitív szemlélete; az élni akarás vágya,
a fiatalság-bolondság faktor
problematikája. Példáknak

okaiért: a patkány lerágja
lábát, a gyík eldobja farkát;
ekképpen szabadulnak meg
csapdáikból. De a kérdés
ezúttal az, hogy a halál markában te magad, mégis mire
lennél képes az életedért?
Kegyetlen egy egyszemélyes
dráma ez az alkotás; az a
fajta darab, ami után legszívesebben azon nyomban el is
kezdenénk újranézni, dacára
annak, hogy totál kikészített
minket mind idegileg, mind
lelkileg. Ráadásul, noha bár
távolról sem éppen horrorról
van szó, mégis a kíméletlenül sokkoló hatása nyomán,
csakis kizárólag felnőtteknek
(és legfőképpen erős idegzetűeknek) merem ajánlani, de
még nekik is csak maximum
óvatosan…
KERESZTESI FERENC
keresztek@gmail.com

Ingyenes jogi tanácsadás
Ingyenes jogi tanácsadás a
Menhely Alapítványnál lakással, lakhatással kapcsolatos ügyekben, a lakásvesztés
megelőzése céljából. Lakáscsere és adásvétel feltételei,
ügymenete; lakhatást érintő
kérdések (adó, illeték, haszonélvezet, öröklés); lakáseladás, -vétel, -csere bukta-

tóinak kikerülése; adásvételi,
csere-, ajándékozási, bérleti
szerződések véleményezése.
Telefonos tanácsadás, időpont egyeztetés személyes
tanácsadásra hétköznap 1214-ig. Tel.: 06-20/269-9838. A
programot a Fővárosi, Egészségügyi és Szociálpolitikai
Bizottság támogatja.

apróhirdetés

2011. március 2.

Ha tud olyan kis munkát amit más nem vállal el, mi
szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízvezeték
szerelő szakemberek állnak rendelkezésére. Tel.:
06/20-416-5879, 06/30-486-7472
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel. Igény szerint ingyenes kartondobozok! 10%-os hétvégi kedvezmény! Tel.:
06/70-2-144-235, 280-2542
TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE.
INGYENES FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUNKA.
MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREK. Tel.: 06/20-9338634, 282-2498
Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárcsere, betörésbiztos hevederzár-szerelés, ajtó-, ablakrácsok,
kapuk, kerítések, kovácsolt vas jelleggel is, egyéb
lakatosmunkák. Tel.: 06/30-299-1211
Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban kell átadnia, hívjon, mi kipakoljuk! Tel.: 06/70-208-8807
VÍZVEZETÉK- SZERELÉS. Megbízható szakember vállal mindenféle munkát, csőtőrések, beázások
elhárítását, garanciával. Tel.: 378-4649, 06/30- 9332115
SZŐNYEGTISZTÍTÁS. Mély-víznyomásos takarítógéppel szőnyeg-, kárpit-, autókárpit- tisztítást,
autópolírozást és bőrkárpit ápolást vállalok. EZENKÍVÜL AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST
VÁLLALOK. Tel.: 06/70-50-20-131
K I S G É P SZ E R V ÍZ Elektromos kisgépek,
sarokcsiszolók, körfűrészek, láncfűrészek, fúrógépek, (Flex, Hilti, Bosch, Black&Decker, Makita,
Bolgár, Aeg, Stil stb.) porszívók, takarítógépek,
stb. szakszerű javítása, villanymotorok, forgórészek
tekercselése, láncélezés korrekt áron, garanciával.
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.

Vizes falak utólagos szigetelése, garanciával,
hőkamerás falnedvességmérés. Tel.: 06/309-501306, www.falszigeteles.hu
Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is! Akciós
klíma szerelés. Hibabejelentés, ingyenesen hívható
zöldszámon: 06/80-625-647, 06/20-467-7693
SPÓROLJON ENERGIÁT! VÍZKŐTELENÍTSE BOJLERÉT! 30 éves tapasztalattal, vállalunk
vízkőtelenítést, valóban ingyenes kiszállással.
Pontos, tiszta munka. Tel.: 06/30- 99-25-450.
Számítógépek javítása, helyszínen is, hétvégén is.
Hardver-, szoftvermunkák garanciával. Demeter Attila Tel.: 256-8680, 06/30-970-4870
Festés, mázolás, tapétázás, korrekt áron, tisztán,
alkoholmentesen, rövid határidővel, nagy gyakorlattal, két fővel. Tel.: 06/70-220-91-36
Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Központi fűtés kiépítése,
mosdók, kádak, WC-k, csaptelepek cseréje, zuhanykabin beépítése, fürdőszoba felújítás, konvektor-,
kazán-, radiátorcsere, stb. korrekt áron, garanciával.
Nincs kiszállási 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. Fecske u. 4. Tel.: 282-4495, mobil: 06/30-921-7325
Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés. Dr.
Kőnig. Kedd: 15.00-19.00, Szombat: 08.00-12.00.
XVIII. Pestlőrinc Aranyeső u. 2. Tel.: 317-0797,
06/20-9-221-629 Magnetoterápiás kezelés.
Gödöllói regisztált mérlegképes könyvelő, több
éves könyvelőirodai gyakorlattal munkát keres
(Kulcs-soft, RLB, Word, Excel program ismerettel,
vállalkozói igazolvánnyal rendelkezem. Érd.: 06/20528-3996
KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok, kft.-k,
egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését,
bevallások készítését, TB-, adóügyintézését. Tel.:
281-1320, 06/20-360-9129
Gipszkartonozás, festés kőműves munkák, burkolás
munkákat vállalunk garanciával. Érd.: 0630-7445365
HÁZHOZ MEGYEK, GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, NYIROK-, SVÉD TALPMASSZÁZS, TELJES TEST (NEM SZEX) MASSZÁZS. MÁGNES
TERÁPIÁS, BIORERONANCIÁLIS KÉSZÜLÉK
INGYENES KIPRÓBÁLÁSA! VÉRCSEPP ANALÍZIS! ILDIKÓ, TEL.: 295-3998, 06/20-335-5653
Duguláselhárítás, víz, gáz, központi-fűtés szerelés,
ázások, csőtörések megszüntetése, wc-tartájok, csapok cseréje. Tel.: 402-4330, 06/20-491-5089
Megoldás délpesti gyorsszervíz. Mosógép, bojler,
tűzhely, mikró, hűtő. Javítása 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
Ingatlan
VÁLLALJUIK DÉL-PESTEN LÉVŐ INGATLANÁNAK KÖZVTÍTÉSÉT. EÉADÁS-VÉTEL,
CSERE, BÉRLEMÉNY. INGATALN CENTRUM
KFT., XIX. ADY ENDRE ÚT 43. TEL./FAX.:
280-5830, 06/20-663-0568, www.ingatlan-centrum.eu

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

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

Asztalos-, lakatosmunkák, készítéstől a legkisebb
javításig. Hívjon bizalommal. Tel.: 789-3958, 06/204114-349

Eladó vagy kisebbre cserélhető 150 nm-es, 2 fürdőszobás, Kispest kertvárosi családiház. Irányár: 26 M
Ft. Tel.: 282-7931

Költöztetés, bútorszállítás, árufuvarozás belföldön
és az EU-ban. Tel.: 06/1-291-0412, 06/20-3975793.

Wekerlén metróközeli részen leadó felújított 47 nmes, I. emeleti, kedvező adottságokkal rendelkező 2
szobás lakás. Ára: 14,999 M Ft-os áron. Tel.: 06/30345-5639

Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres). Sóder, homok, föld megrendelhető. Tel.: 282-1201,
06/30-942-9460
Műanyag ablak akció! -55%! Kömmerling műanyag profil, 5 légkamrás, 2 vagy 3 rétegű üveggel. Komplett rendelésnél az első 20 megrendelő
-60%. Teljes körű ügyintézés árajánlattól a szakszerű beépítésig, tel.: 06/70-949-76-90, 06/20594-78-58,706-45-17, pesterzsebet@zoldotthon.
hu, andras1902@hotmail.com
Megbízható, leinformálható, jelenleg is gondozónőként dolgozó ápolónő, gondozást, ápolást gyermekfelügyeletet, háztartási munkát vállal. Tel.: 06/20263-0274.

VÁSÁROLNÉK MAGÁNSZEMÉLYKÉNT WEKERLEI INGATLANT . HÍVÁSÁT VÁROM: 0630-568-7865
Kispest családi házas övezetében a metróvégállomás
közelében, 3 lakásos házban, 30 nm-es garzon, saját víz-, gázórával, elkerített saját kertrésszel eladó.
Tel.: 06/1-280-4631, 06/20-9329-426
Kispest, Kosárfonó utcában eladó csendes, parkra néző, V. emeleti, panorámás, 53 nm-es, világos,
2 szoba + hallos, nagykonyhás, gardróbos, klímás,
felújított öröklakás. Csendes környezet, kitűnő közlekedés, óvoda, iskola, piac, stb. Irányár: 8,3 M Ft.
Telefon: 06-30/357-2164

Eladó Velencefürdőn, 2 szintes, 48 nm-es nyaraló,
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 cserélném.
Tel.: 06/70-616-1400, 281-3150
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
Eladó Csepel központjában 45 nm-es, 1 1/2 szobás
nagykonyhás 8. emeleti panellakás. Irányár: 7,1 M
Ft. Tel.: 06/30-9607-516
Dunaújvárostól 11 km-re eladó 142 nm-es családiház.
a telek 1916 nm. Felújított, lakható. Iá.: 7 M Ft. Tel.:
06/20-4409-874
Kispest zöldövezetében, alkalmi áron, tehermentes,
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
Szigetszentmiklóson 42 nm-es ház telekkel eladó.
Iá.: 4 M Ft. Tel.: 06/70-933-8662
VÁSÁROLNÉK WEKERLEI INGATLANT! KÉREM HÍVJON: 06/305-687-865
FIGYELEM! Ön venni akar, én eladni Kispesten sok
igényt kielégítő tehermentes, magasföldszinti, 73
nm-es öröklakás eladó, négyemeletes házban. Érd.:
06 20 9432 324
Eladó kispesti garzon, 31 nm-es, erkélyes, jó közlekedés, napfényes, alacsony rezsijű lakás, 7,2 M.
Ft-ért. Tel.: 282-3445
Fő utca 1-ben, 53 nm-es, barátságos, tehermentes, jó
állapotú lakás eladó! Csendes szomszédok, hangulatos kilátás. Iá.: 8,6 M. Ft. Tel.: 06/20-441-1738
Kispest óvárosban, 70 nm-es, felújított házrész,
riasztóval, műanyag nyílászárókkal, kandallóval,
klímával, 18,2 M Ft-ért eladó. Tel.: 06/20-9713397
Eladnánk vagy elcserélnénk egy 1 1/2 szobás, VI.
emeleti, egy 72 nm-es, földszinti lakást (Ezek egymáshoz közel vannak) és egy sörözőt. Tel.: 06/70669-1411
Elcserélném szőlős nyaralói (Sülysáp) 2 szobás, kertes családi házamat, kispesti nem panelre, kb. 10 M.
Ft értékben. Tel.: 06/30-5899-532
Szép frekventált környéken 63 nm-es, 1+3 félszobás, belseje felújított, de a külseje felújítandó, 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 alkuképes. Érdeklődni: 06-70-4-192-705.
E-mail: luxus@fibermail.hu Weblapunk: http://
www.luxusweb.extra.hu
Kispesten szép garzon és Kőbányán Monori lakóparkban, 1 szobás, erkélyes, alkások esküvő miatt
eladók, egy 1+2 szobásra cserélhetők a IX., XI., XII.
kerületben. Tel.: 06/20-218-4197
Keresem azt a nyugdíjast aki látta a Csepeli közkedvelt Királymajorban lévő, felújított, 3. emeleti, 1,5
szoba, összkomfortot, 7,9 M. Ft-ot ajánlott érte. Kérem jelentkezzen. Tel.: 06/30-319-2758
Elcserélem újpesti, 37 nm-es, 1 + fél szobás, földszintes öröklakásomat, nagyobbra, 50-től 70 nm-ig,
Kispesten és a környező kerületekben, készpénz
ráfizetéssel, 2-3,5 M Ft-ig. Tel.: 06/20-5959-891,
gyjt0422@mailbox.hu
Eladó Wekerlén 4 emeletes téglaépület II. emeletén
40 nm-es, gázkonvektoros, műanyag ablakos kislakás Iá:10,7 M. Ft. Tel.: 06/30-450-8542
XIX. kerületben Jókai utcai 59 nm-es, VII. emeleti,
1+ 2 félszobás, jól karbantartott panel öröklakás, bútorozva eladó. Irányár: 8 600 000 Ft. Ár alkuképes.
Azonnal beköltözhető. Érdeklődni: 06/70-6-645-345.
KIADÓ, Wekerletelepen I. emeleti, déli fekvésű
1,5 szobás lakás. Tel.: 06/70-946-0005
Kispesti, felújítás alatt álló, 2 szobás, földszinti
(komfortos) lakás eladó vagy kiadó. Egyedi fűtésű.
Tel.: 06/70-266-2884
Délpesten, főútvonal mellett 150 m2 iroda – benne
garzonlakással – bérbeadó. Repülőtér 10 percre
található. Bérleti díj: 230.000,- /hó. Érdeklődni
lehet: 06/309-522-825
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1+2 félszobás önkormányzati lakásomat szeretném
elcserélni 1,5 szobás önkormányzati lakásra kizárólag Kispesten. Tel.: 06/20-464-0494
RENDKÍVÜLI AJÁNLAT! Irodának is alkalmas, kétszintes, tetőteres lakás, dupla komforttal,
cirkóval, garázzsal, kerttel, Wekerlén ELADÓ,
metróhoz, Europarkhoz közeli, mégis csendes. Iá.:
21.9 M. Ft. Érd.: 06/20-324-3718
Bp. XVIII. Kerületben Ganz telepen, 156 nöl telken,
81 nm-es ház, felújítandó, körbejárható, jó közlekedéssel. Érd: 06/30-350-4110 számon.
XIX. kerület, zöldövezeti családi házas részen, téglaépítésű, II. emeleti, 37 nm-es lakás, amerikai konyha,
teljesen felújított, műanyag nyílászárók, mobil-, fix
szúnyoghálóval. Iá.: 9.3 M Ft. Érd.: 06/30-320-1009
ELADÓ: Az Ady Endre úton forgalmas főútvonalon, egy 70 nm-es, utcai bejáratú, két nagy kirakattal (2 X 220 cm-es) üzlet-, illetve irodahelyiség.
Cirkófűtéses, riasztóval felszerelt, klímás, konyha,
szociális helyiségek, alacsony rezsi, egyedi mérőkkel felszerelt ideális üzlethelyiség. 18,4 M Ft
Tel.: 06/20-663-0568
XIX. ker. Kispesten eladó családi házat vagy lakást
keresek. Lehet felújítandó is. Hívását előre is köszönöm. Tel.: 06/20-3974-055
Családi ház eladó a XVIII. kerületben, 150 nöl telek,
90 nm. Iá.: 15,4 M. Ft. Tel.: 06/20-910-9070
Kossuth térnél családi házban lakások kiadók. 48 és
100 nm-es, vagy egyben az egész. Alatta 200 nm-es
szuterén, üzletnek, raktárnak, telephelynek, klubhelyiségnek szintén kiadó vagy az egész ház eladó
egyben 38 M Ft-ért. Tel.: 06/20-248-0311
KISPESTEN, 3 SZOBA, EBÉDLŐ, MELLÉKHELYISÉGEK, EMELETEN UGYANAZ, GARDRÓBSZOBÁVAL, ELADÓ. A FELSŐ SZINT
KÜLSŐ VAKOLATA HIÁNYZIK. Iá.: 40 M Ft.
Tel.: 06/20-985-0541, 2828-515
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. emeletéig, 1+2 fél
szobásra. Tel.: 3772-668, 06/70-594-9843
Eladó Páty-Mézeshegyen, 2000-ben épült, 90 nm-es,
családi ház, fsz.: amerikai konyhás, nappali + 1 szoba + fürdő + 23 nm terasz. Tetőtér: 2 szoba + fürdőszoba + erkély. Tetőtér-beépítéses, gáz cirkófűtéses,
telefon, UPC, 340 nöl., panorámás telekkel, szépen
gondozott kert, gyümölcsfákkal, borospincével. Iá.:
25 M Ft. Tel.: 06/30-219-1235, 06/30-251-9135
Kispesten keresek eladó családi házat, házrészt, öröklakást, építési telket. Felújítandó, bontandó is érdekel.
Hívását előre is köszönöm. Telefon: 06-30/357-2164
Kispest központjában (Kazinczy utca), 62 nm-es,
felújított, napfényes öröklakás eladó gázfűtéses szövetkezeti társasházban. Gardrób, erkély, panoráma,
szárító, tároló, kellemes, nyugodt környék, szépen
felújított ház, kedves szomszédok, kitűnő közlekedés, parkosított környezet. Az ingatlan tehermentes,
10% foglalóval leköthető. Irányár: 9,8 M Ft. Telefon:
06-30/357-2164
Kispest-kertváros, Nádasdy és Madarassy László utca
közelében eladó 150 nöl-es, összközműves telken 110
nm-es, egyszintes, háromszobás, nagy konyhás, családi ház, terasszal, a kertben fűthető melléképülettel.
Irányár:19,9M Ft. Telefon: 06-30/357-2164
Kispest, Kisfaludy utcában eladó 73 nm-es, háromszobás, amerikai konyhás, remek elrendezésű
házrész, ötlakásos, csendes, kulturált társasházban,
rendezett, szép kerttel, pincével, tárolóval. Irányár:
13,9M Ft Telefon: 06-30/357-2164
Kispesten, a 68-as busz végállomásától 5 percre,
csendes mellékutcában sürgősen eladó, 150nöl-es,
összközműves telken, 115nm-es, 3 szobás, 2 fürdőszobás, bővíthető, cirkófűtéses, két generáció számára is alkalmas családi ház, garázzsal, nagy kerttel.
A ház nem utcafronti. Irányár: 17,2 M Ft. Telefon:
06-30/357-2164
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 nmes telken ápolt kis kerttel 28,9 M Ft-ért eladó Tel.:
06/20-663-0567, 06/20-663-0577, 06/1-378-0507

Újlipótvárosi 50 nm-es, 2 szobás, önkormányzati
lakást elcserélnék, kisebb kispesti önkormányzati
lakásra. Tel.: 06/30-562-4270

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

Kispest központjában Simonyi Zsigmond u. ban, 4.
emeleti, 59 nm-es, lakás eladó, tulajdonostól, 9,2 M.
Ft. (ingatlanközvetítők kizárva). Tel.: 06/20-5808095, 282-1449

Eladó Felsőpakonyon (Köki-től) 20 km-re fekvő,
135 nm-es családi ház 720 nm-es telken. A ház három önálló, külön bejáratú lakásból áll. Villany 3 X
16A. Összközműves, fúrt kút, kocsibeálló + műhely.
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Budapesti lakást beszámítok. Ára: 17,9 M Ft. Érdeklődni: +36/20-663-0567
Saját részre családi házat vennénk magánszemélytől
Kispesten, minimum 3 szobásat, 25 millió forintig.
Elérhetőség: 06/20-960-4130
Kispesten 150 négyzetméteres családi ház kocsmával
együtt eladó. Iá.: 21,5 M. Ft. Tel.: 06/70-327-9139
Velencén az északi strandhoz közel, sorházi nyaraló
eladó vagy kispesti lakóingatlanra cserélném. 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
Pilisen, 900 nm-es telek eladó. 16 nm-es kis házzal,
villany bevezethető, víz van. Ár: 400.000 Ft. Tel.:
+36/30-331-7080
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 ÖTLAKÁSOS HÁZBAN, KIS
ELŐKERTTEL, KÜLÖN TÁROLÓVAL. TEL.:
06/30-520-9082
Mérsékelt áron sürgősen eladó Érd központjához és
az M6-os feljárójához közel, egy 210 nm-es, 6 szoba
+ nappali, családi ház, amely két generáció részére
is alkalmas. Az udvaron többfunkciós melléképület,
medence, szaneszli, két garázs található. Irányár: 30
millió Ft. Érdeklődni: 06/30-389-8579
Eladó Kispesten a Dobó Katica utcában egy 53 nmes lakás tulajdonostól! Erkély nincs. Azonnal beköltözhető! Ára: 7,9 M Ft. Érdeklődni: 06/70-293-5755
Kispesten, 59 nm-es, II. emeleti, nagykonyhás, beépített konyhabútorral, felújított, járólapos, parkettás
lakás eladó, vagy elcserélnénk kisebbre. 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 panorámás, zárt kerti ingatlan, fűthető téglaépület, szőlő,
gyümölcs, örökzöldek, villany van. Iá.: 7.9 M. Ft.
Tel.: 06/70-507-4532
ELADÓ – KIADÓ INGATLANOKAT KERESEK
- KÍNÁLOK A KERÜLETBEN. KÉPES AJÁNLATOK MEGTEKINTHETŐK: www.ilonalak.hu HONLAPON. TEL: 06-20-364-4237 HÉTVÉGÉN IS!!!
ÁRZUHANÁS!! SÜRGŐSEN ELADÓ! XIX. KISPEST ÓVÁROSI RÉSZÉN 362 NM-ES /11 M X
33 M/ ÖSZZKÖZMŰVES TELKEN ELŐKERTES
BTTO 108 NM-ES + 14,5 NM FEDETT TERASZOS
TETŐTÉRBEÉPÍTESES, VILÁGOS, 4,5 SZOBÁS,
ÉTKEZŐKONYHÁS, BEÉPÍTETT KONYHABÚTOROS, TÁGAS FÜRDŐSZOBÁS, KÖVEZETT,
PARKETTÁZOTT, GÁZFŰTÉSES JÓ ÁLLAPOTÚ
CSALÁDI HÁZ IRÁNYÁR 19.500.000,-FT. AZ ÁR
IRÁNYÁR!! ÚJPESTEN 1+2 FÉL SZOBÁS PANELLAKÁST BESZÁMÍTUNK!! GARÁZS, TÁROLÓ, FÚRT KÚT TALÁLHATÓ A TELKEN.
TEL: 06-20-364-4237 HÉTVÉGÉN IS!!! FOTÓK ÉS
TOVÁBBI AJÁNLATOK: www.ilonalak.hu
Kispest Fő utcai önkormányzati 1 + 2 félszobás 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, 06/709400-873
Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen felújított, magasföldszinti lakás, pincehelyiséggel, 17,5 M
Ft vételáron eladó. Tel.: 06/70-623-7322
Wekerlei kétlakásos ikerházfél (tetőtér beépítéses,
cirkófűtéses, 80 nm-es, 3+2 szobás) csendes helyen,
kerttel, tárolóval 33 millióért tulajdonostól eladó Tel.:
06/30-652-8788
WEKERLE INGATLANIRODA AKTUÁLIS
AJÁNLATAI! www.ingatlanvarazs.hu TEL.:06/309-332-592
SÜRGŐSEN KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT, HÁZAKAT WEKERLÉN ÉS A KERÜLETBEN!!!
WEKERLE EGYIK LEGKEDVELTEBB UTCÁJÁBAN, NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN

ELADÓ EGY HÁTSÓ, NAGYON HANGULATOS TETŐTÉR-BEÉPÍTÉSES, HÁROMSZOBÁS HÁZRÉSZ, HATALMAS KERTTEL, MELLÉKÉPÜLETTEL KIVÁLÓ ÁRON! IRÁR.: 23,5
M. TEL.: 06/309-332-592
KIADÓ WEKERLÉN ESZE TAMÁS U-BAN,
HATLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, ELSŐ EMELETI, 45 NM, KÉTSZOBÁS, GÁZFŰTÉSES
LAKÁS HOSSZÚ TÁVRA! 55.000 + REZSIÉRT.
Tel.: 06/30-332-592 www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN CSENDES SZÉP UTCÁBAN, ELADÓ EGY SZÉP ÁLLAPOTÚ, HANGULATOS,
TETŐTÉR-BEÉPÍTÉSES IKERHÁZ FÉL, 75
NM, NAPPALI, 1+2 FÉLSZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES, KIVÁLÓ FEKVÉSŰ, NAPOS, SZEPARÁLT
KERTTEL, GARÁZZSAL! IRÁR.: 32,9 M Tel.:
06/30-9 332-592, www.ingatlanvarazs.hu
ELADÓ WEKERLÉN CORVIN KÖRÚTON,
HATLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, EGY TELJESEN FELÚJÍTOTT, FIATALOS, MODERN,
ELSŐ EMELETI, CIRKÓFŰTÉSES, AZONNAL
KÖLTÖZHETŐ, DÉLI FEKVÉSŰ, KÉTSZOBÁS
LAKÁS, ÚJ KONYHABÚTORRAL, SZEPARÁLT KERTTEL, GARÁZZSAL! IRÁR.:14,8 M.
Ft. TEL.: 06/30-9 332-592
WEKERLÉN CSENDES NYUGODT TÁRSASHÁZBAN ELADÓ EGY 78 NM, HÁROMSZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES, NAPOS DÉLI FEKVÉSŰ, JÓ ADOTTSÁGÚ, TEHERMENTES LAKÁS! IRÁR.: 20,9 M. Ft. TEL.: 06/30-9332-592,
www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLE SZÍVÉBEN KÓS KÁROLY TÉREN
ELADÓ EGYEDI, NAGYON HANGULATOS
ELSŐ EMELETI 109 NM, HÁROMSZOBÁS, JÓ
ELRENDEZÉSŰ LAKÁS, SAJÁT PINCE RÉS�SZEL, GÉPKOCSI BEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL! IRÁR.: 24,9 M. Ft. TEL.: 06/309-332-592,
www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN METRÓHOZ KÖZEL, HATLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN ELADÓ EGY ELSŐ
EMELETI, 48 NM, KÉTSZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES, JÓ ELRENDEZÉSŰ, ÜRES, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ LAKÁS, HATALMAS
KERTTEL, 30 NM MELLÉKÉPÜLETTEL!
IRÁR.: 12,6 M. Ft. TEL.: 06/30-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu
Eladó vagy elcserélem kispesti kertes házra, ráfizetéssel, 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
Vidéki, fiatal, értelmiségi pár lakást, házrészt, vagy
házat BÉRELNE hosszabb távra. Wekerle előnyben.
Tel.: 06/70-630-8181
Bicskén eladó, 330-as telek, fa házzal. Fúrt kút, vezetékes víz, villany van, horgásztó a közelben. Iá.:
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 házamat
eladom, Balaton északi partján hasonlóra cserélem.
Irányár: 12,9 M Ft. Tel.: 06/20-347-9936
Wekerlén eladó 8 lakásos tárasasházban, emeleti,
tetőteres, 79 nm-es, 3,5 szobás, 6 éve teljesen felújított, jól karbantartott, dupla komfortos, cirkófűtéses
lakás, A lakáshoz 80 nm-es saját használatú kert,
garázs és tároló tartozik. Irányár: 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
Matematika, fizika tanítás, általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól!
Házhoz megyek! Tel.: 06/20-9-590-134
Angoloktatásban nagy gyakorlattal rendelkező,
nyelvterületen is járt, oroszul is jól beszélő nyelvtanár itthon oktat és felkészít nyelvvizsga szintig.
Érdeklődni: 06/20-224-0130
Általános iskolások korrepetálása matematikából
és más tantárgyakból. Pótvizsgára felkészítés. Tel.:
06/70-243-4850
Logopédus tanár vállal beszédhibák (pöszeség, dadogás) és olvasási problémák korrekcióját 5 éves
kortól. Tel.: 377-2896 Esti órákban.
Dajka, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai as�-

szisztens képzés. Kaszaképző tel.: 276-5918, Nysz.
010066404
Alsó tagozatos tanulók korrepetálását, tehetséggondozását vállalja tapasztalt pedagógus. Tel.:
06/20-372-5443
Állás
Állást KERESEK mint sofőr: 25 éves szakmai gyakorlattal, full extrás jogosítvánnyal, Budapesti lakos.
Tel.: 06/70-323-4293 vagy balogh45@gmail.com
Kötetlen munka, időbeosztás, AVON termékek
forgalmazására keresek munkatársakat. Tel.:
06/30-9-773-618, e-mail: julieavon@freemail.hu
Ingatlanhitelezésben jártas kollégát keresünk, kötetlen munkaidőbe, magas kereseti lehetőséggel. Tel.:
280-5830, 06/20-663-0566

Keresek, barátságos, közvetlen modorú személyeket, kortól függetlenül, vidékről is. Tel.: 357-2618,
06/20-3322-860
1 db 170-es és 1 db 180-as, dupla sínes, fehér men�nyezeti karnis eladó. Tel.: 214-7564
2 db új és 2 db jó állapotban lévő összekötő szőnyeg
eladó. Tel.: 214-7564
Keresek gyermektelen idős személyt, aki elfogadna
lányának. Én gondoskodnék róla eltartási szerződéssel. Friss nyugdíjas kispestről. Tel.: 06/70-53942-34
Eladó PC konfiguráció (processzor, monitor, billentyűzet), varrógépek (pedálos, táska), hajsütőapparát,
villanybicikli, régi bakelit nagylemezek. 06-1/2806156.

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

Eladó üveglapú étkezőasztal (modern) 6 székkel,
tolóajtós tükrös szekrény, ággyá alakítható ülőgarnitúra, íróasztalok (két db.), számítógép és alkatrészek.
Tel.: 06/20-580-8095, 282-1449

Kozmetikusként állást keresek alkalmazottként
Budapest területén. Tel: 06/70 3232621. E-mail:
balogh.anita90@gmail.com

Eladó egy 4 égős gáztűzhely, fehér színű, gáz sütővel, 2 éves, újszerű, 20.000 Ft irányáron. Tel.: 06/70323-9067

Gondolja meg! Pénzt akar keresni? Kedvezően
akar vásárolni? Ez a GOLDEN HAND csapatban
megteheti! AVON. Érd.: 06/30-222-957-46 vagy
a goldavon@hdsnet.hu címen.

50%-os kedvezménnyel eladó egy új női rókabunda,
egy új kézi masszírozó 5 db betéttel. Tel.: 06/70323-9067

Takarítást VÁLLALOK, referenciával, Kispest
egész területén. Érdeklődni: Rózsa Róza (57 év)
06/20-467-4340
Egyéb
Harmincas igényes hölgy takarítást vállal. Tel.:
06/70-600-1138
Kézimunka előnyomás hozott anyagra is. Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárható. Ady
Endre u. 152. Tel.: 282-2420
Eladó fehér használt, harmónikaajtó (200 X 80). 2 db
szürke karfás fotel, gurulós polcos dohányzóasztal.
Ár megegyezés szerint. Tel.: 06/70-579-6334
Régi rádiókon és műszaki készülékeken kívül megvásárlom a Rákosi- és Kádár-rendszer papírrégiségeit, levelezéseket, bélyeget és fotókat. Kispesti
témában pl. bármilyen tárgyi relikvia érdekel. Varga
László, tel.:280 3116
Kitűnő állapotban eladó: kézi 3 funkciós masszázskészülék, 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, Helikon, vasúti
modelleket és Szikra típusú modellt vásárolnék. Saját részre. Tel.: 06/30-9-317-853
Gázkonvektor, parapetes F8 típusú eladó. 36.000
cal., 5,8 KW Garanciát adok hozzá. (szerelőtől).
Tel.: 06/70-703-2275
Régi bakelit lemez, 100 literes műanyag hordó, kicsi
leander - 20-as cserépben, megegyezés szerint eladó.
Tel.: 06/1-280-7081

Eladó mágneses karlánc, gyógyító betétekkel, magas
vérnyomásra, vérkeringés problémára, stresszre, általános roboráló. Tel.: 06/70-323-9067
Eladó 48-as méretű 3/4-es pézsmapocok új bunda,
egy 3/4-es irha bunda, 3 személyes ülőgarnitúra, 2
db fotellel együtt, Robotron villanyírógép.. Tel.:
357-0890, 06/30-318-0804
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 egy fehér zománcos öntöttvas fürdőkád, kifogástalan állapotban 6.000 Ft, 2 tárcsás emelőcsiga:
1600 Ft, Ampermérő: 1500 Ft, 3 edényes, zománcos
ételhordó, bőr tokban (új állapotban): 2500 Ft, 2 db
parapet rendszerű gázkonvektor (kifogástalan állapotban): 12.000 Ft/db. Tel.: 3783-986
Olcsón eladó új virágmintás porcelán étkészlet (csak
tányérok), falitükör (60 X 80-as), aranyozott keretben, Erika táskaírógép, régi bakelit lemezek. Tel.:
357-2618, 06/20-3322-860
Vennék fából készült szánkót, jó állapotban, felnőtt
részére. Tel.: 357-2618, 06/20-3322-860
Eladó kéményes öntöttvas és lemezkonvektor, Fég
falimelgítő és bojler. Tel.: 036/30-364-1680, 2800995
Bútorokat csereberélek, veszek. Tel.: 06/70-5532405
Ingyenes elvitelre felajánlok: alkatrésznek: 1 db
„Daewo” 55 cm-es színes tv-t és 1 db „Clatronik”
mikro melegítőt (46 X 31 X 28 cm-es). Tel.: 28030-63
Méltányos áron, 1 - 2 óra vasalást vállalok. Csak
Kispesten. 06/1-709-7939
Eladó egy ónémet íróasztal. Tel.: 06/70-319-3427

Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem vagyok kereskedő. Tel.: 06 20 956 40 84

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

Különböző színű, méretű, minőségű pamut anyagok
eladók. T: 06/309-111-617

OLCSÓN ELADÓ 2 DB REKAMIÉ, 1 NÉGY-FOKOS LÉTRA, HÁROM RÉSZES MOSOGATÓ,
2,64 m-es BETONGERENDA. Tel.: 06/1-2812553

ÁLLATSZERETŐK! Január 25-én újszülött kiskutyákat találtunk a kukába kidobva. Gazdikat keresünk nekik. Tel.: 06/30-581-6069, 377-4448, bővebb
info: www.marcipankutyakozmetika.blog.com
Eladó vadonatúj betonkeverő 30.000 Ft-ért,
kondigép 15000 Ft -ért, gyeremekjátékok olcsón (5
éves kortól). Tel.: 06/20-618-6076
IP Magazin 1976 - 1987-ig kiadás, eladó. 100 db.
5000 Ft. Tel.: 06/30-5899-532.
Elfogadnék egy pianínót vagy egy zongorát, csekély
összegem lenne rá, tanulmányaimhoz kellene, fiatal
lány. Kérem hívjon. Tel.: 06/70-513-4246
Olcsón eladó Zanussi 3 fiókos mélyhűtőszekrény és
h2o (vizes) gőztisztító készülék. Tel.: 06/70-507-1712
Eladó egy barna dohányzóasztal, festmény (repro),
1 bélyegsorozat és papír régiségek (orosz híradó
műmellékletei) jutányos áron. Valamint egy barna 2
személyes komplett ágykeret, tartozékokkal(ingyen
elvihető) Tel.: 06/30-528-0770, 06/30-578-2626

Eladó többfunkciós kondigép egy havi kondibérlet
áráért, újszerű állapotban. Tel.: 707-2084, 06/709400-873
RÉGISÉGEK! GYŰJTŐKNEK! 1 db hajlított oldalú
Pacsirta rádió, 1 db rádióhoz kapcsolódó bakelit lemezlejátszó, mely 4 különböző sávoslemez lejátszására való. 1 db káposztagyalu (nagy tömeggyártásra
alkalmas), 1 db nyújtótábla + nyújtófa + lisztszita,
1 db VOLENDA 620 KODAK fényképezőgép, 1
db kazettás rádió, 1 db TV.-hez kapcsolódó kazetta
lejátszó, 1 db kézi kenyérszeletelő, 1 db csempevágó, 1 db BOSCH típusú állítható kerékpár lámpa +
BOSCH Dinamó. A fenti tárgyak megkímélt ÜZEMKÉPES állapotban. Tel.: 282-4947, 9.00-17.00-ig.
Ha nyugdíjasként magányos és beszélgetne valakivel vagy segítségre van szüksége hívjon! Kispesten
élő nyugdíjas nő vagyok. Tel.: 06/70-613-5987
Alig használt evezőpad eladó vagy hasonló állapotú
szobakerékpárra elcserélem. Tel.: 06/70-661-0131
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