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KULTÚRA

KÖZMEGHALLGATÁS
GAJDA PÉTER
Decemberben közmeghallgatást 
tartott az önkormányzat, ahol 
a polgármester hangsúlyozta, 
a takarékos gazdálkodásnak 
köszönhetően stabil fej-
lődés indult el 2008-
ban Kispesten.

3. oldal

VÉLEMÉNY KÖZBIZTONSÁG

XV. évfolyam, 1. szám

BALOGH PÁL
A 12 tonnás súlykor-
látozás betartását 
ellenőrizték a rend-
őrök december 23-án 
a Határ úton. A körzet 
képviselője fontosnak 
tartja az ellenőrzéseket.

TIMÁR BÉLA
„A 2008-as év javulást 
hozott, de még van 
tennivaló, hogy vissza-
térjen a 2002 végéig 
megszokott észszerű-
ség, hatékonyság és 
közéleti kultúra.” 

12. oldal

Ellenőrzés a Határ úton
12. OLDAL

SZURCSIK JÓZSEF
Szurcsik József kép-
zőművész tárlata nyílt 
meg december 19-én a 
Kispesti Munkásotthon 
Művelődési Ház előterében. 
A tárlatot január 15-ig láto-
gathatja a közönség.

7. oldal 10-11. oldal

ÜNNEPEK ALATT IS DOLGOZTAK
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Új helyre költözött 
a buszvégállomás
Az eredeti terveknek megfelelően, 2010-re teljesen 
átépül az elavult KÖKI intermodális csomópont.  
A KÖKI Terminál beruházója a projekt részeként 
megvalósuló közösségi fejlesztések között vállalta 
egy teljesen új, fedett autóbusz-pályaudvar felépítését 
is. Az építkezés előkészítése miatt december végé-
től átmenetileg új helyre költözött az erre közlekedő 
BKV-buszok végállomása.

égrádi Petra, az R-Co Ingatlanforgal-
mazó Zrt. marketing- és kommuniká-

ciós igazgatója a Kispestnek elmondta: „a 
KÖKI Terminál építése miatt december 
28-ától új helyen, a Ferihegyi út mellett 
található eddigi P+R parkoló helyén mű-
ködik tovább a KÖKI autóbusz-végállo-
más, ide került át ideiglenesen több mint 
egy tucat buszjárat megállója. A KÖKI-ről 
induló, és ide érkező BKV-buszok számára 
a terület adottságainak megfelelően, jól 
megközelíthető ideiglenes végállomást 
alakított ki itt a beruházó, miután a P+R 
parkoló nemrég átköltözött új, szintén ide-
iglenes helyére, a Ferihegyi út túloldalára. 
Az ideiglenes végállomásról az utazók 
könnyen, kevés gyaloglással érhetik el a 
többi járművet, a metrót és a szintén a kö-
zelből induló Volánbuszokat.” Hozzátette: 
az új épületegyüttes építése miatt átmene-
tileg új helyre kell költöznie a végállomás-
nak, ami az első napokban szokatlan lehet 
a rendszeresen erre közlekedőknek. A 
BKV és a beruházó ugyanakkor mindent 
megtesz azért, hogy ez az átállás a lehető 
legkevesebb kényelmetlenséggel járjon az 
utazók számára. Légrádi Petra kiemelte: A 
részletes forgalomtechnikai és menetrendi 

változásokról a BKV és a KÖKI Terminál 
beruházója szórólapok segítségével folya-
matosan tájékoztatja az erre közlekedőket, 
és az utasok figyelmét a BKV buszvezetői
is minden vonalon felhívják az ideiglenes 
változásokra.
A KÖKI Terminál beruházás keretében a 
jelentős közlekedési fejlesztések mellett 
kétszintes bevásárló-, és szórakoztatóköz-
pont épül, amelyben több mint 200 üzlet kap 
majd helyet. Épül egy új barkácsáruház, de 
lesznek irodahelyiségek, ügyfélszolgálatok, 
éttermek, kávézók és egyéb szórakoztató 
egységek is. A metróállomás két új gyalo-
gos híddal is bővül, ami azt jelenti, hogy az 
utasok a jövőben egyszerűbben és kényel-
mesebben, rendezett körülmények között, 
és főleg kevesebb gyaloglással tudnak 
majd átszállni egyik járműről a másikra. 
A megújult KÖKI intermodális csomópont 
területén könnyebbé válik a mozgásukban 
korlátozott utazók közlekedése is, hiszen 
az akadálymentesség jegyében több lift is 
épül. A beruházás jelenleg is az előzetes 
ütemtervnek megfelelően halad, a terü-
leten végéhez ért az alapozás szakasza, 
és megkezdődött az új épületkomplexum 
szerkezeti munkáinak előkészítése.

AZ ELMÚLT ÉV MUNKÁJÁRÓL SZÁMOLT BE AZ ÖNKORMÁNYZAT

Éves közmeghallgatás
közmeghallgatáson elsőként Gajda Pé-
ter polgármester ismertette azokat az 

eredményeket, amelyeket 2008-ban sike-
rült megvalósítania az önkormányzatnak. 
A polgármester hangsúlyozta, a korábbi 
évek szigorú és takarékos gazdálkodásá-
nak köszönhetően stabil, nyugodt fejlődés 
indult el ebben az évben Kispesten. Be-
szélt a KMO csaknem 400 millió forintos, 
jórészt állami forrásból megvalósított re-
konstrukciójáról, a Templom téri posta fel-
újításáról ugyancsak állami pénzből, arról, 
hogy elkezdődött a KÖKI-beruházás, és 
zajlik a munka a volt Hattyú Strand terü-
letén épülő Csinszka Kertben is. Elmondta, 
hosszú előkészítő munka után elindult a 
Zöldprogram, megújult három nagy park, 
rendezettebbek lettek a közterületek, s 
ennek eredményeként az év során a Vi-
rágos Magyarországért Környezetszépítő 
Versenyben Kispest a legszebb kerületnek 
járó díját kapta meg a fővárosi önkor-
mányzattól. Szólt a Térfigyelő Programról,
amelynek keretében több mint 20 kamera 
pásztázza a kerületet, és arról, hogy a köz-
biztonság javítására 2008-ban 23 rendőr 

érkezett Kispestre. Arról is beszélt, hogy a 
Kispesti Egészségügyi Intézet jó évet zárt, 
javult a műszerparkja, kiegyensúlyozott a 
gazdálkodása, és az önkormányzat jóvol-
tából udvara is megújult. Kitért arra is a 
polgármester, hogy a kerület méltó módon 
emlékezett meg a centenáriumát ünneplő 
Wekerle-telepről. Ennek kapcsán említet-
te a Zrumeczky-kapu felújítását, Wekerle 
Sándor első köztéri szobrának felállítását, 
valamint terek rendezését a telepen. A 
kerületi oktatási-nevelési intézmények kor-
szerűsítésével kapcsolatban elmondta, az 
önkormányzat az elmúlt évben teljes körű 
felújításba kezdett a Mese-Vár Óvodában, a 
munkákat idén fejezik be, s emellett meg-
kezdődik az Ady iskola és az Arany Óvoda 
rekonstrukciója. 2008-ban önálló épületbe 
költözhetett a művészeti iskola is – tette 
hozzá a polgármester, aki tájékoztatója vé-
gén kijelentette: „stabil év áll mögöttünk”.

akossági kérdések között egyebek mellett 
szóba került a wekerlei gyermekorvosi 

rendelő helyzete. A polgármester elmondta, 
két társasház ellenállása miatt nem valósul-
hatott meg eddig a Kós Károly tér 1. alatt a 

rendelő. Gyulai István főépítész hozzátette, 
a kerület elvi építési engedéllyel rendelke-
zik, ami építésre nem jogosít, de bizonyítja, 
hogy műszakilag megvalósítható az elkép-
zelés, az épület alkalmas rá, hogy rendelőt 
alakítsanak ki benne. Többen érdeklődtek, 
hogyan csökkenthető a parkoló autók szá-
ma a Pannónia út Határ úthoz közeli részén. 
Elekesné Ihász Ibolya, a Városüzemeltetési 
és Közbiztonsági Iroda vezetője elmondta, 
amióta az Europark fizetőssé tette parkoló-
ját, ezt a környéket használják tulajdonkép-
pen P+R parkolóként az autósok. Az áldat-
lan helyzet megszüntetéséről a rendőrséggel 
kell egyeztetnie az önkormányzatnak. Mittó 
Gábor rendőrkapitány ezzel kapcsolatban 
elmondta: megoldás lehet a parkolás tiltása, 
hátránya azonban, hogy ebben az esetben 
az ott lakók sem parkolhatnak az út szélén. 
A lakótelepi rendőrséget érintő kérdésre a 
polgármester elmondta, a program leállt, 
mert sok rendőr elment Kispestről. Az ön-
kormányzat az év végén segítséget nyújtott 
a rendőrségnek a lakásgondok enyhítésére, 
azért, hogy a kerületben tartsák a nyáron 23 
rendőrrel bővült állományt. 

December 17-én tartotta 
az önkormányzat éves 

közmeghallgatását. 
A nyilvános fórumon 

szó esett az önkormányzat 
eddigi munkájáról, és 
lakossági kérdésekre 

válaszoltak a képviselők. 

KÖZLEKEDÉS

Nyugdíjasok évzárója
z MSZOSZ Kispesti Szervezete decem-
ber 17-én tartotta a 2008-as évben vég-

zett munkáról szóló beszámoló értekezletét 
a Kispesti Vigadóban. A beszámoló alatt 
kivetítőn nézhették meg a tagok azokat a 
helyeket, ahol az év folyamán jártak. Az 
előtérben a kézimunkakör munkáiból ké-
szült kiállítást is megnézhették a vendégek. 
A beszámoló részletesen tartalmazta a prog-
ramokban gazdag évet, a sok szép élményt, 
amit az év folyamán szereztek. Medgyes 
Lászlóné, a kerület titkára beszédében 

hangsúlyozta, hogy célkitűzéseiket megva-
lósították, nem változtatnak, továbbra is az 
a céljuk, hogy az új évben se legyenek üres 
perceik, napjaik a nyugdíjasaiknak. A civil 
szervezet tartalmas, érdeklődést felkeltő 
programok szervezésével igyekszik majd el-
érni 2009-ben is, hogy a tagságuk örömmel 
vegyen részt a meghirdetett programjaikon. 
A kerületi titkár beszámolója végén ismer-
tette a 2009-es év programtervezetét és a 
lehetőségeket, amelyekből mindenki kivá-
laszthatja majd a számára legkedvezőbbet.

MSZOSZ
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ajda Péter polgármester 
és dr. Mittó Gábor kerü-

leti rendőrkapitány december 
16-án aláírta azt a megálla-
podást, amelynek értelmében 
az önkormányzat bérbe ad a 
BRFK-nak két, egyenként 
110 négyzetméternél nagyobb 
lakást a Csató-házként ismert 
Ady Endre út 57.-ben és egy 
kisebb, 35 négyzetmétereset 
a József Attila utcában. 
A szerződésben rögzítették, 
hogy kizárólag a kerületi ka-
pitányság állományába tar-
tozó, Kispesten szolgálatot 
teljesítő rendőrök lehetnek a 
lakók. Ezzel 16 rendőr lak-
hatási gondjai szűnnek meg. 
„Reméljük, így a kerületben 
tudjuk tartani a rendőröket” 
– fogalmazott a polgármester 
a dokumentum aláírásakor.
A képviselő-testület tavalyi 
októberi ülésén döntött ar-
ról, hogy lakásokat ajánl fel 
a BRFK-nak, hogy segítsen 
a rendőrség lakásgondjain. A 
tavaly nyári avatót követően 
ugyanis 23 szakközépisko-
lát, illetve főiskolát frissen 
végzett rendőrrel bővült a 
kispesti kapitányság állo-
mánya.

KÖZBIZTONSÁG

Lakásokat kapott a rendőrség

kispesti iskola az ELTE 
BTK-val és a budai Petőfi

gimnáziummal közösen vett 
részt a „Különbözőség az ok-
tatásban” című programban. 
Az egyes uniós országokban 
zajló munkacsoportok olyan, 
nemzetközileg is tanulsá-
gokkal szolgáló pedagógiai 
programokat dolgoztak ki,  
melyek révén a „különböző-
ség” – legyen az nemi, faji, 
szociális, etnikai vagy kultu-
rális – erénnyé kovácsolódik 
az oktatásban, nem pedig fe-
szültségforrást és akadályozó 
tényezőt jelent.

A munka eredményeként egy 
háromnyelvű oktatócsomag 
született, melynek középpont-
jában a magyar rövidfilmek
állnak. A DVD formátumú 
segédanyagot december kö-
zepén egy párizsi nemzetkö-
zi konferencia keretében is 
módunk volt bemutatni, ahol 
a prezentáció nagy sikert 
aratott. A filmösszeállítás
célja, hogy segítségével a né-
zők – elsősorban az oktatás 
szereplői: tanárok és diákok 
– jobban értsék a képi nyelvet, 
jobban tájékozódjanak a vizu-
ális kultúrában. A filmekhez

készült oktatási segédanyagot 
megismerhették számos fran-
ciaországi városban, valamint 
Angliában, Portugáliában, 
Olaszországban, Bulgáriában, 
Finnországban és Romániá-
ban is vetítették.
A színvonalas, nemzetközi 
díjas magyar rövidfilmek
értelmezése révén igyekez-
tük megragadni a gyerekek 
fejében, lelkében lévő prob-
lémákat, az előítélet és az 
agresszió kérdéskörét. Szak-
mai konzultánsként, valamint 
a filmek kiválasztásában, a
segédanyagok elkészítésében 

dr. Buglya Sándor rendező-
operatőr, a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem 
tanára működött közre.
Miután Párizsban 2008 de-
cemberében az iskolánk 
személyes bemutatása meg-
történt, a másik két budapesti 
intézménnyel közösen, európai 
hírnevet kaptunk, nemzetközi 
szakbizottságok és egyszerű 
tanárok használják munkán-
kat a diákok toleranciára és 
szolidaritásra nevelésében.

FELMÉRY KLÁRA,
LÁZÁR ANDRÁS

Nemzetközi program
OKTATÁS

Vinczek György alpolgármester, Gajda Péter polgármester és dr. Mittó Gábor Kispest rendőrkapitánya 
az együttműködési megállapodás aláírásakor a városházán

ó hangulatban, beszélge-
téssel telt a december 19-i 

délután, akik a rossz idő el-
lenére elmentek a Kispesti 
Kaszinóba, még kvízjáték-
ban is részt vehettek. Az 

egyik teszt fogyatékosokkal 
kapcsolatos vicces, játékos 
kérdéseket tartalmazott, a 
másik általánosabb fejtörő 
volt karácsonyról, vallásról, 
Európai Unióról. A Közös 

Sors Integrációs Egyesület 
13 éve alakult, dr. Mádai 
Mónika vezetésével, azzal 
a céllal, hogy megváltoztas-
sák az ép és a fogyatékos 
emberek közti kapcsolatot. 

Összejöveteleiken mozgás-
fogyatékos, ép, látás- és hal-
láskárosult, értelmi sérült, 
valamint egyéb szempontból 
másnak mondott emberek 
találkozhatnak egymással. 

Azért, hogy céljukat megva-
lósíthassák, ép és különböző 
fogyatékkal élő tagjaik ke-
vert csoportokban bemutat-
kozó látogatásokat tesznek, 
speciális és hagyományos 

oktatási és szociális inté-
zetekben, szervezeteknél, 
mindenki számkára elérhető 
konferenciákat, tematikus 
táborokat, találkozókat, be-
szélgetéseket szerveznek, ki-

adványokat jelentetnek meg. 
Kiterjedt hazai és nemzetkö-
zi civil kapcsolatrendszerük 
van, programjaik az egész 
országot elérik, de főként 
Kispesthez kötődnek.
Aznap délután a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat 
nyugdíjasházában is kará-
csonyi ünnepséget tartottak. 
(Ezt megelőzően, a hét folya-
mán az intézmény klubjaiban 
és az Értelmi Fogyatékosok 
Napközi Otthonában köszön-
tötték a karácsonyt.) Az idős 
lakókon kívül klubtagok is 
érkeztek, hogy megnézzék a 
Karácsony Sándor Rózsatéri 
Református Általános Iskola 
diákjainak és tanárainak ze-
nés műsorát. Az ünnepi prog-
ram részeként Tóth Illésné 
verset mondott, Vinczek 
György alpolgármester pe-
dig köszöntötte a megjelen-
teket. Vacsorára gulyásleves, 
pogácsa és bejgli várta az 
embereket, akik előbb még 
a gondozó szolgálat kará-
csonyi ajándékcsomagjait is 
átvehették.

ÜNNEPSÉGEK

Fogyatékkal élők 
és nyugdíjasok 
karácsonyoztak
Batyus bált rendezett az ünnepek tisztele-
tére a Közös Sors Integrációs Egyesület de-
cember 19-én, aznap a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat nyugdíjasházában is ka-
rácsonyi ünnepséget tartottak.

Nemzetközi munkaprogramhoz csatlakozott nemrégiben a Kispesti Deák Ferenc 
Gimnázium.

A december 17-i közmeg-
hallgatáson is elhangzott 
közlekedési problémák ol-
dódnak meg Kispesten: a 93-
as autóbusz a jövőben megáll 
a CBA-remiznél, az 50-es 
villamos vonalára pedig visz-

szakerülnek a hannoveri 
villamosok. A változásokat 
a polgármester kezdemé-
nyezte, Gajda Péter a BKV 
osztályvezetőjével, Négrádi 
Péterrel egyeztetett a fontos, 
lakosságot érintő ügyben.

Közmeghallgatás után
KÖZLEKEDÉS

szertartást Ablonczy Zsolt, a 
Kispest Központi Reformá-

tus Egyházközség református 
lelkésze vezette, akivel tavaly 
nyáron még együtt vették át az 
elismerő címet. Az önkormány-
zat nevében Vinczek György 
alpolgármester búcsúzott az 
egykori kisiparostól. Beszédé-
ben hangsúlyozta, „egy cso-
daszép hosszú földi élet tanúi 
lehettünk, amelyet végigkísért 
az emberek, a közösségek sze-
retete. Ambrusek István életét 
méltatva az alpolgármester fel-
elevenítette a nyári díszpolgári 
címek átadóünnepségét, ahol, 
mint fogalmazott, „magával ra-
gadó, őszinte és fiatalos beszé-
det rögtönzött számunkra ”. Az 
alpolgármester végül „a vérbeli 
építőmestertől, a sportember-
től, a szeretett baráttól” Juhász 
Gyula egy versével búcsúzott. 
Ambrusek Istvánt 2008. június 
19-én, Kispest önálló településsé 
válásának évfordulója alkalmá-

ból tartott ünnepi ülésen tüntette 
ki a díszpolgári címmel az ön-
kormányzat. 1911-ben született 
Kispesten, s itt élt családjával. A 
Kistex, majd a Gránitgyár egyik 

legmegbecsültebb szakembere 
volt. Nyugdíjba vonulását kö-
vetően kisiparosként dolgozott 
tovább, számos kispesti ház 
és épület őrzi keze munkáját. 
Ambrusek István november 
26-án hunyt el váratlanul.

TEMETÉS

Elbúcsúztak a díszpolgártól
Örök nyugalomra helyezték december 
17-én Ambrusek Istvánt, Kispest dísz-
polgárát a Kispesti Újtemetőben.

A Közös Sors Integrációs 
Egyesület Batyus bálja
családias hangulatban telt
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agy Tamás, Romhányi 
András és Tóth Pál az elmúlt 

négy évben fotódokumentálták 
Kós Károly épületeit, és a fény-
képekből évenként két alka-
lommal kiállítást tartottak. A 
sorozat zárókiállítását decem-
ber 21-én a Wekerlei Társas-
kör Egyesületben rendezték, 
ahol a wekerlei Kós-házakról 
készült képeket mutatták be. 
Advent utolsó vasárnapján tar-
tott megnyitón Romhányi And-
rás köszöntötte a vendégeket. 
A kiállítás-sorozatot szervező 
Magyar Kollégium Egyesület 
vezetője elmondta, legfon-
tosabb céljuk az volt, hogy a 

XX-XXI. század fordulóján 
megörökítsék Kós épületeit, és 
tematikus tárlatokon mutassák 
be az eredményt. „Sok ezer kép 
készült, ezekből a legszebbeket 
tettük közszemlére. Több ezer 
kilométert utaztunk, nagyon 
sok beszélgetést, tudakozódást 
éltünk át. Voltak helyek, ahol 
örömmel vették hobbinkat, 
másutt igen ferde szemmel 
néztek ránk, voltak, akik meg-
hívtak asztalukhoz, s voltak, 
akik rendőrt hoztak ránk. Hol 
porban, hol sárban akadtunk 
el.” – elevenítette fel munkájuk 
viszontagságait Nagy Tamás.
Kispest polgármestere a cente-

náriumi év legemlékezetesebb 
pillanatait idézte fel beszé-
dében, és kiemelte, ugyan 
az önkormányzat jelentősen 
támogatta a tavalyi rendez-
vénysorozatot, de a munkában 
rengeteget segítettek a civilek. 
„Most azok kiállításán va-
gyunk, akik a legtöbbet tettek 
a sikerért” – fogalmazott Gajda 
Péter, majd köszönetet mondott 
mindenkinek a munkájáért.
Fazekas Csaba, wekerlei épí-
tész a száz esztendővel ezelőtti 
tervezés nehézségeiről beszélt, 
és a főtér-tervezés történetét 
osztotta meg hallgatóságá-
val. A tér épületterveit ugyan 

több építész készítette, de Kós 
olyan alapokat fektetett le sza-
bályozási tervében, amelyek 
rendkívüli egységet biztosítot-
tak a főtérnek – hangsúlyozta 
a szakember. A megnyitón 
közreműködött Jakab Csaba 
wekerlei színművész, aki Kós 
Károly Benyó Mártához, a 
Kispesti Helytörténeti Gyűj-
temény korábbi vezetőjéhez 
1972-ben írt levelét olvasta fel. 
Kós kispesti művét, a főteret és 
az általa tervezett két házat, va-
lamint a köztük feszülő kaput 
bemutató tárlatot március köze-
péig tekinthetik meg az érdek-
lődők a Kós Károly tér 10. alatt.

KIÁLLÍTÁS

Kós Károly kispesti házai

ábor Ilona igazgató a KMO 
karácsonyi ajándékának ne-

vezte a Munkácsy-díjas alkotó 
kiállítását, amelyet Nagy T. 
Katalin művészettörténész aján-
lott az érdeklődők figyelmébe.
„Szigorú férfiarcél, hatalmas
falak. Falak falták fel az ember-
arcú lényeket, vagy varázslat 
áldozatai, mely által kőfallá 
dermedtek? Vagy inkább önma-
guknak (önmagunknak) emelt 
emlékművek ezek a különös 
építmények? Piramisok, szfin-
xek, mauzóleumok rokonai? 
Vagy saját korlátaink kivetülé-
sei e falak? Egy jól megtervezett 
védelmi rendszer, mely magá- 
nyossá és rabbá tesz. Több-
szörösen befalazott fallények, 
akik tehetetlenül vegetálnak, 
bambán néznek ki a fejükből. A 
nézésen kívül másra nem is ké-
pesek, mozgáskorlátozottak és 
cselekvésképtelenek. Kis nyílá-
sokon kikandikálva kémlelik a 
kinti világot, érdemes-e kívülre 

kerülni. Persze ez csak elméleti 
kérdés, hiszen nincs esélyük a 
szabadulásra” – mondta Szurcsik 
folytonosan változó személyes 
labirintusának lakóiról meg-
nyitójában a művészettörténész.  
„Műveimben az emberiség 
alapproblémáit dolgozom fel. 
Különösen foglalkoztat az 
egyén viszonya környezetével, 
a társadalommal, a hatalom-
mal és az ehhez kapcsolódó 
problémák sora. Munkáim 
figurálisak. Szándékosan egy- 
szerűsítve, arcokkal ’mesélte-
tem’ el az éppen adott témát, 
úgy, hogy az bizonyos szinten 
pontosan leolvasható legyen, 
ugyanakkor a probléma bo-
nyolultsága vagy képtelensége 
és megoldásának látszólagos 
lehetetlensége többféle értelme-
zést is lehetővé tegyen” – írja 
magáról honlapján a művész. 
Szurcsik József magánmito-
lógiájának fallényeit január 
15-ig láthatja a közönség.

TÁRLAT

Belépés egy 
magánmitológiába

Szurcsik József képzőművész tárlata nyílt 
meg december 19-én a Kispesti Munkás-
otthon Művelődési Ház előterében.

XXXXXXXXX
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Nyugdíjasokat várnak
dén 18 éves az MSZOSZ 
Kispesti területi és Nyugdíjas 

Alapszervezet. A civil szerve-
zet és annak klubja, továbbra 
is szeretne élményekben gaz-
dag programokat biztosítani, 
ahol mindenki megtalálja 
a számára legkedvesebbet, 
ahová szívesen elmegy, és ott 
jól érzi magát. Legnagyobb 
hangsúlyt egészségünk meg-
tartására, megelőzésére kívá-
nunk fordítani. Továbbra is 
kiemelt programunk közé tar-
tozik a „Séta az egészségért”, 
melyre mindenkinek szük-
sége van, hiszen mozogni, 
jó levegőn lenni igen fontos, 
mindeközben hasznos dolgot 
is végzünk, hiszen minden 
alkalommal ismeretszerző 
programot is beiktatunk. Le-
hetőséget nyújtunk gyógytor-
nára heti 1 órában, valamint 
gyógyüdülési lehetőséget is 
biztosítunk, a nyári hónapok-
ban gyógyfürdő látogatást. 
Sportnapokon veszünk részt, 
korunknak megfelelő sport-

ágban mérjük össze erőnket, 
rendszeresen kocogunk. 
Továbbra is rendszeresek 
lesznek a kirándulások, ahol 
minden egyben adott: a séta, 
a kocogás, az ismeretszerzés, 
a jó levegőn a mozgás, a mű-
emlékek megismerése, hiszen 
szép országunkban bőven van 
látnivaló. Bel- és külföldi egy 
vagy többnapos utakat is szer-
vezünk megbeszélés szerint. 
Kézimunkakörünk szeretettel 
várja a kézimunkázni kedvelő-
ket, akik hetente találkoznak, 
és szebbnél, szebb munkák 
kerülnek ki kezeik közül. Igen 
közkedvelt a 75 éven felüliek 
klubja, és csacsogó klubunk-
nak is nagy sikere van, ahol 
beszélgetni lehet a finom zsí-
ros kenyér, a vörös hagyma és 
paprika fogyasztása mellett. 
Itt köszönjük a 80, 85 és 90 
éves tagjainkat is.

Minden programunkra sok a 
jelentkező, ezért időben kell 
jelentkezni!

Fogadóórák: kedden-szerdán 
14-15.30; csütörtökön: 10-
11.45 óra között.

Címünk: 
1191 Budapest, Báthory u 39. 
telefon: 357-9503, 
fax: 280-6093.

Alapszervezetünk íratlan tör-
vénye továbbra is, egymás 
tiszteletben tartása! Kívánunk 
az alapszervezet nevében Ön-
nek és családjának, nagyon 
boldog, békés újesztendőt, jó 
egészséget, és még sok szere-
tetben eltöltött évet! Köszönt-
jük az új belépőket, kívánjuk, 
hogy találják meg helyüket 
közöttünk, örömmel jöjjenek 
a programokra, szerezzenek 
új barátokat, legyen sok szép 
élményben részük amikor ve-
lünk jönnek! 

BOLDOG újévet, együtt ad-
junk életet az éveknek!

MEDGYES LÁSZLÓNÉ

Köszönjük!
A Gyöngysor Alapítvány 
(18251115-1-43) a 2007. évi 
személyi jövedelemadó 1%-
ából 187 056 Ft-ot kapott. 
Az összeget az Alapítvány a 
gyermekei számára készség-
fejlesztő játékok vásárlására 
fordította, illetve csoport-
szobái bútorainak frissítésé-
re használta fel. Köszönjük 
a támogatást!

Az év utolsó hónapjában a Kis-
pesti Tűzőrség állománya hét 
tűzesethez, hat műszaki men-
téshez, két téves jelzéshez és 
egyszer vaklármához vonult a 
XIX. kerületben –  tájékoztatta 
a Kispestet Sándor László, tűz-
oltóhadnagy. Az őrségparancs-
noktól megtudtuk, szerencsére 
a tűzesetek során személyi 
sérülés nem történt, és komo-
lyabb anyagi kár sem kelet-
kezett. A  Kispesti Tűzőrség 
munkatársainak műszaki men-
téseket is – három fakidőlés, 
egy baleset, egy vízkár és egy 
ajtónyitás – kellett végezniük, 
ahol két könnyebb sérültet kel-
lett a mentőknek ellátnia.

TÁJÉKOZTATÓ Kerületi tűzesetek

I
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orsan elteltek az 
ünnepek, s míg év 
végén az eltelt esz-

tendő eredményeit, sikereit és 
kudarcait szedi sorra az em-
ber, ilyenkor az újév kezdete-
kor már nyilván mindannyian 
azon gondolkodunk, mi min-
dennel kell megbirkóznunk 
2009-ben, milyen feladatok 
várnak ránk, melyek ismét sok 
örömet, fáradságot és persze 
néha bosszúságot is jelenthet-
nek.  Valaki azt mondta nekem 
az év végén, hogy a 2008-as év 
fejlesztéseit inkább 2010-ben 
kellett volna megcsinálunk, 
mert annyi minden történt, 
hogy jobb lett volna, ha minél 
közelebb toljuk a 2010-es vá-
lasztáshoz. Persze ezen én is el-
gondolkoztam még a tavalyi év 
elején, hogy valóban érdemes-
e azokba a dolgokba belefogni, 
melyeket tavaly megtettünk. 

Aztán elhessegettem ezeket a 
gondolatokat, mert nemcsak 
2010. a fontos, hanem az is, 
hogy az itt élők minél előbb 
érezhessék, láthassák azokat 
a változásokat, melyek akár 
a térfelújításokban, akár az 
önkormányzati intézmények 
rekonstrukiójában, vagy a 
zöldprogramban nyilvánulnak 
meg. Nem azt ígértem, hogy 
majd 2010-ben megoldjuk a 
kerületi problémákat, hanem 
azt, hogy egy tervszerű, át-
gondolt munkával mindazt, 
amit vállaltunk 2006-ban a 
ciklus végére megpróbáljuk 
befejezni. Kétségtelen, hogy 
az elmúlt évben több területen 
sikerült sok mindent fejlesz-
tenünk, de bőven van még 
tennivalónk idén és jövőre is. 
Például a kerületi gyerekek 
egészségmegőrzése érdekében 
egy új programmal állunk elő 

idén. Két többfunkciós mű-
füves sportpályát szeretnénk 
átadni két nagy iskolánkban, 
annak érdekében, hogy a kis-
pesti gyerekek a kor igényeinek 
megfelelő körülmények között 
mozoghassanak. Hasonló cél 
vezetett bennünket, amikor 
eldöntöttük, hogy folytatjuk 
a kispesti iskolák, óvodák 
komplex felújítását. 2009-ben 
az Ady Endre Általános Iskola 
és az Arany Óvoda kerül sor-
ra. Folytatjuk és megpróbáljuk 
még hatékonyabbá tenni a 
Kispesti Zöldprogramot és a 
térfigyelő rendszer bővítését
is. Ez utóbbi már csak azért 
is fontos, mert a kertvárosi ré-
szeken, ahol még nem működ-
nek a kamerák, néha aggasztó 
események is történnek, akár a 
legutóbbi patikarablásra, vagy 
más támadásokra gondolok. 
Sok a tennivalónk annak ér-

dekében, hogy a rendőrséggel 
közösen meg tudjuk védeni a 
kerületben élők testi épségét 
és vagyonát is. 2009. persze 
olyan feladatokat is ránk 
terhel, melyek nem az önkor-
mányzaton múlnak, viszont 
nagymértékben érintik az itt 
élőket. Keményen kell lob-
biznunk Kispest parlamenti 
képviselőjével, Burány Sándor 
barátommal annak érdekében, 
hogy hosszú évtizedek után 
végre megépüljön a Nagykő-
rösi út mentén a zajvédő fal, 
és további erőfeszítéseket kell 
tennünk annak érdekében, 
hogy a magántulajdonban 
lévő Stefánia-ház területén is 
pozitív változás történjen. Be-
vallom őszintén, ez utóbbi ügy 
sikerességét egyre messzebb 
látom, de bízom abban, hogy 
nem a kudarcról fog szólni ez 
ügyben sem az idei év.

Sok a teendőnk idén is

Gy

GAJDA PÉTER POLGÁRMESTER ROVATA

iközben mindenki az 
ünnepek fáradalmait 
piheni ki, szinte észre-

vétlenül változik ismét Buda-
pest forgalma. 2008. december 
18-án a Fővárosi Közgyűlés 
elfogadta a budapesti teher-
forgalom újabb korlátozását. 
Hosszú, küzdelmes munka 
volt, melynek eredménye az 
lett, hogy 2009. január 1-jétől 
az egész város területe teher-
forgalmi korlátozás alá esik, 
az átmenő teherforgalomnak 
pedig az M0-ás körgyűrűt kell 
használnia. 
Miközben mindenki az ün-
nepek fáradalmait piheni ki, 
észrevehető változásokon tör-
ténnek városunkban. 2009-ben 
még több fejlesztés valósulhat 
meg, hiszen Budapest versenyt 
fut az idővel. A központi ré-
gióban, Budapesten 2010-ig 
lehet lehívni az Európai Uniós 
forrásokat. Minden kerületnek 

az az érdeke, hogy mielőbb 
megvalósulhassanak ezek a 
fejlesztések. Hosszú, küzdel-
mes feladatok vannak még 
előttünk ezekkel a programok-
kal kapcsolatban. Miközben a 
város az ünnepi forgatagokat, 
a gyermekzsivajt és a szilvesz-
teri történéseket piheni ki. A 
munka megy tovább, az újabb 
és újabb kihívásokra válaszo-
kat kell találnunk. Jó válaszo-
kat. 
Ilyenek például a városfejlesz-
téssel kapcsolatos döntések. 
Ilyenkor januárban van egy 
kis ideje az embereknek, hogy 
körbenézzenek mik azok, amik 
megvalósultak terveikből, er-
ről már olvashattak az előző 
cikkemben. 
Idei céljaink között szerepel-
nek azok a fejlesztések, amik 
az embereknek a városhoz 
való viszonyán tud változtatni. 
Ezek egyike a közterek. Nem 

is olyan messze kerületünktől, 
a Népligetben most még nép-
telenek a sétálóutcák, és nem 
azért, mert január van. Uniós 
elbírálás előtt áll a Népliget 
megújítására tervezett 1 milli-
árd 307 millió forintos projekt.
A közpark a város életében 
korábban fontos szerepet 
töltött be, s nagyon népsze-
rű volt. Jelenleg nyomokban 
sem emlékeztet régi énjére, 
egyre inkább elszokott tőle a 
lakosság, nincs kellő infrast-
ruktúrája, ellentétben a Város-
ligettel vagy a Margitszigettel. 
A beruházásokat részben 
önerőből, részben uniós forrá-
sokból valósítanánk meg. Ma-
gát a parkot is átalakítanánk, 
úgy, hogy egy korszerű városi 
közterület jöjjön létre, amely 
magában foglalja a Tölgyfás 
játszótér rekonstrukcióját is. 
Ennek révén egy magas kör-
nyezeti minőségű, a látogatók 

széles rétege által használható 
közösségi játszótér kerülne ki-
alakításra. Budapest nem csak 
kerületekből álló, elszeparált 
területek összessége. Nekünk 
budapestieknek összességé-
ben kell néznünk fővárosun-
kat, egy-egy kerület fejlődése 
egész Budapest fejlődése. Sze-
rencsére ma már sok esetben 
tapasztalom, hogy kerületek 
összefognak egy téma, egy 
fejlesztés során. Legfonto-
sabbnak azt tartom, hogy ezek 
a kezdeményezések idén is 
megmaradjanak. Nem lehet a 
kerületek határait éles vonallal 
elválasztani, hiszen az utca 
egyik oldala még a mi kerüle-
tünk, a másik oldala meg már 
egy szomszédos kerület. 
Miközben mindenki még egy 
kicsit elidőzik a múlt évben 
történteken, addig városunk, 
kerületünk, már az előttünk 
álló újesztendőre készül.

Csökkenő teherforga-
lom és városfejlesztés

BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

M

„Az elmúlt évben több területen sikerült sok mindent fejleszte-
nünk, de bőven van még tennivalónk idén és jövőre is.”

A kispesti önkormányzat 
képviselő-testülete december 
16-án tartotta soros ülését:

- Napirend előtt a testület egy-
perces néma felállással adó-
zott a novemberben elhunyt 
díszpolgár, Ambrusek István 
emlékének.

- Külsős bizottsági tagok tettek 
esküt. Csonka János, a város-
politikai és fejlesztési, Csányi 
Gyula, a szociális és lakás-
ügyi, Balogh Csilla, a közmű-
velődési, oktatási, sport, ifjú-
ságpolitikai és egészségügyi 
bizottságban dolgozik.

- A zárt ülést követően el-
sőként rendeletet alkotott a 
testület a 2009. évi átmeneti 

gazdálkodásról, majd a képvi-
selő-testület és a polgármesteri 
hivatal szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló rendelete-
ket módosították a képviselők.

- Jogharmonizáció miatt kellett 
módosítani, illetve kiegészíteni 
12 – belső piaci szolgáltatásról 
szóló – rendeletet. A Kispest 
címer, zászló és név használa-
táról, a kerületi városrendezési 
és építési szabályozásról, az 
építészeti-műszaki tervtanács 
működéséről, a közművelődés-
ről, a sportról, a talajterhelési díj 
szabályairól, a bérlakásokról, 
az önkormányzat vagyonával 
való rendelkezés szabályairól, 
a környezetvédelmi alapról, a 
helyi környezet védelméről, 
valamint a vendéglátó üzletek 

működésének korlátozásairól 
szóló rendeletek kaptak jog-
harmonizációs záradékot.

- Pályázatot nyújt be az önkor-
mányzat a kompetencia alapú 
oktatás módszertanának és 
eszközeinek elterjesztésére. A 
pályázat kötelező melléklete-
ként együttműködési megálla-
podást köt a Hársfa, a Bóbita 
és a Százszorszép óvodákkal, 
valamint az Eötvös, a Bolyai 
és a Vass iskolákkal, illetve a 
Deák gimnáziummal.

- Az Eötvös és a Vass iskolák 
udvarán létesítendő műfüves 
sportpálya építésére ad be 
pályázatot az Önkormányzati 
Minisztériumhoz a kerület.

- Együttműködési megállapo-
dást köt a Közép-Magyaror-
szági Regionális Munkaügyi 
Központtal az önkormányzat. 
Erre az alacsony foglalkozta-
tási eséllyel rendelkező embe-
rek munkaerőpiaci lehetőségét 
növelő „Első lépés” című 
pályázat benyújtásához van 
szükség. Az önkormányzat 
konzorciumi vezetőként a Csa-
ládsegítő Szolgálattal és a Kis-
pest Biztonságáért Közösségi 
Jóléti Egyesülettel fog össze a 
program megvalósítására.

- Megújította a testület az ön-
kormányzat és a Karácsony 
Sándor Rózsatéri Általános 
Iskola év végén lejáró közok-
tatási együttműködési megál-
lapodását.

Testületi döntések

Kispest.hu

Budapest XIX. ker. Kispest 
Önkormányzat Gazdasági 

Ellátó Szervezete pályázatot 
hirdet a Káptalanfüredi Üdülő-
táborban lévő konyha és étkező 
helyiségek 2009-2011. évi bér-
beadására.
Jelentkezés határideje: 2009. 
január 30. 
A jelentkezés helye: Bp. XIX. 
ker. Kispest Önkormányzat 
Gazdasági Ellátó Szervezet 
1192 Bp. Ady E. út 7.
A Pályázaton minden gazdál-
kodó szervezet, természetes és 
jogi személy részt vehet. 
A pályázat nyertesének vállal-
nia kell a Káptalanfüredi Üdü-
lőtábor konyhájának üzemelte-
tését, az ott nyaraló vendégek 
napi háromszori étkeztetését az 
önkormányzat által előre kikö-
tött feltételek mellett, melyek a 
következők: A tábor férőhelye-
inek száma 200 fő, üzemelése 

minden év május közepétől 
augusztus végéig tart, az önkor-
mányzat által előre megadott 
turnusrend szerint. Az étkezte-
tés kizárólag a tábor szállóven-
dégeire terjedhet ki. A tábor 
vendégei 2009-ben az alábbi 
étkezési díjakat térítik: reggeli 
450 Ft, ebéd 900 Ft, vacsora 550 
Ft, azaz egy napi étkezési díj 
1900 Ft. Az árak az ÁFÁ-t tar-
talmazzák. Fenti étkezési téríté-
sek minden évben a KSH által 
megadott inflációs ráta alapján
emelkednek. Az étkezési díja-
kat a pályázat nyertese közvet-
lenül szedi be a vendégektől. 
A pályázat nyertese a konyha 
teljes körű üzemeltetésére köt 
szerződést, beleértve az alkal-
mazottak (1 konyhavezető, 3 ki-
segítő, 1 pénztáros) bérköltségét 
is. A rezsikiadások fedezésére a 
pályázat nyertese a GESZ ré-
szére 2009-ben 1 900 000 Ft 

összegű térítést fizet. Ez az
összeg az ÁFÁ-t tartalmazza. 
Ez a díj minden évben a KSH 
által megadott inflációs ráta
alapján emelkedik. A rezsiki-
adások fedezésére befizetett díj
nem tartalmazza a gázpalackok 
cseréjének költségét, ennek 
fizetése közvetlenül a bérbeve-
vő feladata. A konyha illetve 
étkező felszerelése a pályázat 
kiírójának tulajdonában van, a 
létesítményt teljes felszereléssel 
együtt adja bérbe. Ezek pótlása 
a bérbevevő kötelessége.
A pályázathoz mellékelni kell: 
Gazdálkodó szervezet esetén 
társasági szerződés másolatát, 
magánszemély esetén egyéni 
vállalkozói igazolvány máso-
latát, melyben a közétkeztetés, 
mint tevékenység szerepel. 
Gazdálkodó szervezet esetén 
eredeti aláírási címpéldányt 
vagy annak közjegyző által hi-

telesített másolatát. Nyilatko-
zatot arról, hogy a pályázónak 
nincs lejárt esedékességű adó,- 
vám- és járuléktartozása, illet-
ve ha van, akkor ennek meg-
fizetésére halasztást kapott. A
pályázó eddigi tevékenységé-
ről szóló bemutatkozó anyagot, 
kitérve benne a közétkeztetés 
terén végzett referenciákra. A 
konyha üzemeltetésével és az 
étkeztetéssel kapcsolatos ter-
veket, elképzeléseket 
A pályázat benyújtható a fenti 
címen és határidőig személye-
sen vagy postai úton. A szemé-
lyes benyújtásra 12.00 óráig 
van lehetőség. 
A GESZ a döntést követően 
legkésőbb 2009. február 27-ig 
értesíti a pályázókat.
A pályázatról érdeklődni lehet: 
a Polgármesteri Hivatal Hu-
mánszolgáltatási Irodáján, a 
3474-667-es telefonszámon.

Konyha bérbeadása
PÁLYÁZAT

A
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Évet értékelnek a politikusok Hogyan értékelik az elmúlt esztendőt a kerületi politikusok, mi a véleményük a tavalyi évről a 
képviselő-testület frakcióinak?

z új esztendő elején sokan 
számot vetünk az elmúlt 

időszak, azaz a 2008. év törté-
néseiről, eredményeiről. Az ér-
tékelés természetesen életünk 
minden területére kiterjed, így 
a családra, munkahelyre és – 
ami a jelen téma szempontjából 
a legfontosabb – a képviselő-
testületi munkára egyaránt. A 
gazdálkodás számait vizsgálva 
végső következtetést még nem 

vonhatunk le a rendelkezésre 
álló adatokból, hiszen még nem 
zárult le az év, ugyanakkor 
azt már bizton kijelenthetjük, 
hogy 2008-ban a tervszerűség 
és takarékosság volt jellemző 
az önkormányzat gazdálko-
dására. Ez azonban nem ment 
a haladás rovására, hiszen a 
2006-ban meghirdetett polgár-
mesteri program végrehajtása 
töretlenül folytatódott, a kerü-
let fejlődése nem állt meg. Ne-
héz volna a teljesség igényével 
felsorolni az utóbbi időszak 
fejlesztéseit, de néhány dolgot 
mindenképpen kiemelendő-
nek tartok. Megszépült több 
közterünk: felújításra került a 
Kossuth tér és a Városház tér, 
ráadásul közpénz felhaszná-
lása nélkül, hiszen az átépítés 
kerületi vállalkozók támoga-

tásával valósult meg. Kerületi 
intézmények felújítására került 
sor, melynek keretében befeje-
ződött a közelmúltban megvá-
sárolt KMO rekonstrukciója is. 
Ezzel a kerületi közművelődés 
lehetőségei tovább bővültek. 
A „Biztonságos Kispestért” 
program keretében forga-
lomtechnikai fejlesztések és 
járdaépítések, útfelújítások 
mellett tovább folytatódott a 
kerületi térfigyelő program
fejlesztése, további kamerák 
elhelyezése. A múlt évben 
megkezdett program eddigi 
eredményeit az érintett lakók 
és a bűnüldöző hatóság egy-
aránt alátámasztják. Az elért 
eredmények felsorolásán túl 
legfontosabbnak azt tartom, 
hogy az önkormányzat kötele-
ző és önként vállalt működési 

feladatainak zökkenőmentes 
biztosításán túl, a fejlesztések 
megvalósítása mellett olyan ta-
karékos gazdálkodás valósult 
meg, amely lehetővé tette a 
költségvetési hiány minimális-
ra szorítását. Az elkövetkező 
évben a nemzetközi gazdasági 
helyzet minden bizonnyal ha-
zánkra és közvetve kerületünk 
gazdálkodására is hatással 
lesz, aminek következményeit 
nehéz lenne pontosan előre 
megjósolni. Azonban takaré-
kos gazdálkodással, az önkor-
mányzat kötelező feladataira 
koncentrálva jó esélyünk van 
a nehéz helyzet kezelésére. A 
lehetőséget megragadva ma-
gam és az MSZP frakció nevé-
ben eredményekben gazdag új 
évet kívánok a kerület minden 
lakójának!

Fekete László (MSZP)

008 legfontosabb politikai 
eseménye a szociális nép-

szavazás volt. Ekkor az embe-
rek hatalmas többsége utasí-
totta el az MSZP és az SZDSZ 
uralomnak a lényegét, vagyis 
azt, hogy a hazudozással és 
semmittevéssel teli kormány-
zásuk árát a dolgozó emberek-
kel akarják megfizettetni. Igen,
Magyarország győzött, a kor-

mány vesztett. Ebbéli felindu-
lásában mutatta meg az MSZP 
egyik vezetője, Nyakó István a 
szocialisták igazi arcát, amikor 
ezt mondta: „Minden szavazat 
számít. Az meg, hogy hogyan 
szerezzük meg, soha ne derül-
jön ki. Ha szavazásra akarjuk 
bírni az embereket, ellenséget 
kell keresni, ha nincs, akkor 
démonizáljunk valakit, mert 
ma már csak ettől mennek el 
az emberek voksolni”.  Szóval 
ezért ócsárolják igaztalanul ál-
landóan a Fideszt. Önök szerint 
ez rendjén van? Lássuk csak, 
miket is szavazott meg Burány 
Sándor a Parlamentben 2008-
ban: először is a TB privatizá-
ciós törvényt, melyet a népha-
rag azóta elsöpört. Aztán a 13. 
havi nyugdíj megkurtítását, és 

most karácsony előtt a 13. havi 
bér elvételét. Önök szerint ez 
rendjén van? Aztán képviselő 
úr idén tavasszal azzal riogatta 
a kispestieket, hogy a Fidesz 
és a Magyar Gárda fenyegeti 
a köznyugalmat, erre ősszel 
már az MSZP alpolgármestere 
a Gárda díszsorfala előtt mon-
dott nyilvános beszédet. Ezt 
Önök mire vélik? Kispesten 
támogatásunkkal idén megva-
lósult a Templom tér, Kossuth 
tér és Városház tér felújítása, 
valamint a Zöldprogram. Ezek 
jó és támogatandó dolgok. 
De történt jó pár furcsa dolog 
Kispesten, melyek ellen fo-
lyamatosan tiltakoztunk: 1. A 
tavaly megszüntetett 100 éves 
wekerlei posta helyén most egy 
nyereségérdekelt magáncég fog 

működni. 2. A Hattyú Ház épí-
tése kapcsán Kispestet 36 mil-
liós veszteség érte. 3. Kispest 
központjában a Stefánia-gödör 
évek óta ott éktelenkedik, a 
parkolót pedig nem használ-
hatják az áruházban vásárlók. 
4. A KÖKI-végállomást még 
mindig nem készítették el, 
erre 6 éves MSZP-SZDSZ-es 
uralom sem volt elég. Önök 
szerint ez rendjén van? Szóval 
a lemez 2008-ban is a régi volt: 
miközben már 6 éve az MSZP-
SZDSZ kormányoz, és csődbe 
vitte országunkat, addig az 
adófizetők pénzéből a teljesen
eszköztelen ellenzéket mocs-
kolják. Önök szerint ez rendjén 
van? Miután ezeken elgondol-
koztak, kívánok Önöknek sok 
erőt és tartást a 2009. évre!

Nagy Tamás (MDF-FKgP-CÉFKE)

Dr. Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP)
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Kispest újságban Gajda 
Péter polgármester de-

cember elején értékelte a 
mögöttünk lévő esztendőt. 
Felemlíti, hogy amit polgár-
mesterjelöltként ígért, abból 
sok mindent megvalósított. 
A polgármester valóban a 
programját hajtja végre, s e 
területen sikeresnek mond-
ható. Elismerjük a Zöld-

program látványos teljesü-
lését, ehhez jó döntés volt a 
szakmai iroda létrehívása és 
a kiváló vezető kinevezése. 
Méltó módon ünnepeltük a 
Wekerle Centenáriumot. 
Nem szól azonban a kima-
radt lehetőségekről, nem 
szól az erőszakkal átvitt 
változásokról, nem szól a 
megszorításokról, a ható-
sági erély hiányáról. Ezek 
közé sorolom az oktatási 
intézmények.  „racionali-
zálását”, a Közpark Kft. 
vezetőjének kinevezését. 
Továbbra is üresen áll a 
nagy csinnadrattával felál-
lított lakótelepi rendőrőrs. 
A Wekerle-telepen elsza-
porodtak a garázdák. A 
szabálytalanságokat ritkán 

torolják meg. Nincs olyan 
kispesti, aki nem látott még 
közterületen italozókat, de 
azok száma elenyésző, akik 
ezek megbüntetéséről hal-
lottak volna. A szabálytalan 
építkezés, a közlekedési 
rend semmibe vétele min-
dennapos eset, a büntetés 
ugyanakkor igen ritka. 
Egész társasházak vívják 
harcukat a szabálytalanul 
tartott állatok gazdáival. 
A kerület – hasonlóan az 
egész fővároshoz – tovább-
ra is koszos, rendetlen. A 
házakat graffitik csúfítják,
az utak tisztítása, a közte-
rületek gondozása sok jogos 
kritikát vált ki. 
Nem hallgathatjuk el: a 
kerület fejlesztési célú be-

ruházásai majdnem minden 
esetben politikai vihart vál-
tottak ki. Nem is teljesen 
alaptalanul. Bár kétségte-
lenül van olyan politikai 
érdek is, amelyik a siker 
meggátolásán fáradozik. A 
Kispesti Gödör nemcsak a 
város szívében éktelenke-
dik, de komoly balesetve-
szélyt is rejt. Minduntalan 
emlékeztet egy, a város 
számára rendkívül káros 
szerződéskötésre és pana-
magyanús ingatlanügyre. 
Véleményünk szerint a 
költségvetés megzabolázá-
sa viszont igen helyes út. 
Egyetértek a polgármester-
rel „Kispest ebben az évben 
stabil, nyugodt fejlődésnek 
indult.”

z idei esztendő végre 
valami reménykeltő 

változást mutatott. 
Egyrészt azért, mert a 
jelenlegi polgármester le-
szokott a képviselők néha 
megalázó minősítgetéséről. 
Másrészt azért, mert az 
előző ciklus MSZP-SZDSZ 
koalíció részéről minden, 
az ő céljaikkal ellentétes, 
vagy azt jobbítani szándé-
kozó vélemény hisztérikus 

elutasítása enyhülni látszik. 
Igaz, hogy ezeket a véle-
ményeket 2008-ban is csak 
ritkán fogadták el, mert 
előre eldöntötték, hogy az 
előterjesztett határozati 
javaslatokra – függetlenül 
a többi képviselő hozzászó-
lásaitól, javaslataitól – mi-
képpen fognak szavazni. 
A „kiszavazást” ugyanis 
szankcióval fenyegették. 
Emiatt a képviselő-testület 
munkája többnyire még 
mindig formális, bár javu-
lás ezen a téren is tapasz-
talható volt. 
Az, hogy az egyes kérdések 
továbbra is pártszinten elő-
re dőlnek el, tulajdonkép-
pen az önkormányzatiság 
megcsúfolását jelenti. 
Az előző ciklusban bemu-
tatott gazdasági ámokfutás 

– aminek a jelenlegi veze-
tés is aktív résztvevője volt 
– a csőd szélére juttatta 
Kispestet. Ez a veszély eny-
hült, részben az ésszerűbb 
gazdálkodásnak, részben a 
külső körülmények szeren-
csés alakulásának (a glo-
bális válság még nem volt 
érzékelhető) köszönhetően. 
Sajnos a jelenlegi vezetés a 
látványberuházásokat tartja 
elsődlegesnek, ettől remél-
ve a következő választáson 
való sikeres szereplést. 
Ezek semmit nem oldottak 
meg, de megvalósításuk az 
adott időpontban, működ-
tetésük, pedig hosszú távon 
fontosabb területekről von 
el pénzt. Szerencsésebb lett 
volna, ha inkább munka-
helyek teremtésére, vagy 
megtartására fordították 

volna, például az egyéb-
ként látványos szökőkutak 
árát. De akár fel lehetett 
volna újítani a Kossuth téri 
Piac lepusztult részét. Je-
lenleg ugyanis egy szépen 
felújított tér mellett van egy 
romhalmaz. 
Sok jóérzésű kispestiből 
vált ki ellenérzést az is, 
hogy a közterületek egy ré-
sze csillogott-villogott, mi-
közben sokaknak nem tel-
lett arra, hogy otthonukban 
karácsonyfát állítsanak. 
Mindezek ellenére az elő-
ző öt évhez képest önkor-
mányzati szinten a 2008-as 
év javulást hozott, de még 
van tennivaló, hogy visz-
szatérjen a 2002 végéig 
megszokott észszerűség, 
hatékonyság és közéleti 
kultúra.

Timár Béla (Összefogás Kispestért)

A
arácsony múltával, újév 
kezdetén az ember akar-

va-akaratlanul átgondolja a 
hátrahagyott esztendőt, és 
számadást végez, mi volt jó, 
és mit kellene másképp ten-
ni. A magam részéről úgy 
vagyok ezzel, mint a régi 
viccben, amikor az egyik 
barát megkérdezi a másikat. 
Hogy vagy? Jól. Bővebben? 

Rosszul. Miért is ez jut az 
eszembe? Talán azért, mert 
azt látom, hogy bajban van 
az ország. Vidéken már régen 
nem épül templom, sem isko-
la, sőt inkább bezár a posta 
is, és lassan nem jön a vonat 
sem. A gazdálkodóknak pedig 
csak a gondjaik gyarapodnak. 
Egyre több a betegség, a fel-
írt gyógyszer, az abortusz és 

a munkanélküli. Kevesebb a 
születő gyermek, a dolgozó 
ember. Fogy a lakosság és 
az ország ereje. Pár éve még 
mintaország voltunk, és most 
szégyenpadra kerültünk. Üres 
a kassza és lassan az ország, 
és most még itt van a pénz-
ügyi és gazdasági válság is. 
Mindez persze nem érdekli 
és érinti a korrupcióval elv-

Szemők Gábor (SZDSZ)

K

telenül meggazdagodókat. 
Honatyáink sem mutatnak jó 
példát azzal, hogy rendszere-
sen kivonulnak a Parlament-
ből. A megszorításokat sem 
magukon kezdik, sőt évek óta 
számla és adó nélkül vesz-
nek fel havi több százezer 
forint költségtérítést. Valami 
elromlott. A politikusok szó-
tárából kiveszett a párbeszéd, 
az összefogás a konszenzus, a 
szolidaritás. Hídépítés helyett 

árokásás folyik, és ettől az 
emberek már megcsömör-
löttek. De ahogy mondani 
szokták, a remény hal meg 
utoljára. Remény és biztató 
jelek, pedig azért vannak. 
Itt van mindjárt szeretett ke-
rületünk, ahol sokkal jobb a 
helyzet. A helyi politikában 
van párbeszéd, helyenként 
összefogás is.  Itt példamuta-
tóan a polgármesteri fizetések
és a képviselői tiszteletdíjak 

csökkentek először.  A felelős 
gazdálkodásnak köszönhetően 
pozitív a mérleg. A fejlődésnek 
és fejlesztéseknek számos lát-
ható jele van. Terek, játszóte-
rek és utak újultak meg, szebb 
és virágosabb lett a kerület. 
Beruházások indultak el vagy 
folytatódtak. Biztonságunk 
érdekében tovább bővült a 
térfigyelő rendszer.  Az egész-
ségügyi intézetünk biztos 
pénzügyi héttérrel fejlődik. 

Wekerle centenáriumának évé-
ben számos kulturális és sport-
esemény színesítette életünket. 
Azt gondolom, sikeres évet 
hagytunk a hátunk mögött. 
Kedves kispesti polgárok le-
gyünk hát büszkék arra, amit 
közösen elértünk, és bízzunk a 
sikeres folytatásban. 
Az SZDSZ és a magam ne-
vében kívánok jó egészséget, 
áldott, békés és sikerekben 
gazdag újesztendőt!

A
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ispesti Kisszínház néven 
új színházi társulat kezdte 

meg működését a kerületben, 
első bemutatójukat decem-
ber 17-én a csapatnak otthont 
nyújtó KMO-ban tartották. 

Cserkó Zsolt, színházi vezető 
a Kispestnek elmondta, ugyan 
amatőr társulatnak indultak, 
de céljuk, hogy színvonalas 
színházi munkát végezzenek. 
A tavaly nyári és ősz eleji 
meghallgatások után teljes lét-
számmal, 27-en kezdték meg 
működésüket – életkori el-
oszlásuk 18 évestől 56 évesig 
terjed –, azonban a decemberi 
előadáson már csak 19-en sze-
repeltek a színpadon. Október-
ben elindult egy belső tréning, 
novembertől pedig a szakmai 
stáb tagjaival a közös munka. 

December közepén a társula-
ti tagok saját repertoárjukból 
adtak ingyenes, verses, prózás, 
zenés és rögtön teltházas estet 
– ami ékesen bizonyítja, hogy 
van igény a kerületben egy kis-
pesti társulatra – a Teleki utcai 
művelődési házban. Érdeklődé-
sünkre a színházi vezető mun-
kájukról elmondta, jelenleg a 
társulat felkészítése zajlik, és 
március-áprilisban kezdik el az 
általa választott darab próbáit, 
melynek bemutatóját a színhá-
zi évad végére tervezik, termé-
szetesen a felújított KMO-ban. 

Új színházi társulat alakult
KULTÚRA

jabb kötettel jelentkezett Ju-
hos-Kiss János író-költő, „A 

lélek örök” című könyvének és 
CD-jének bemutatóját december 
15-én tartották a Halásztanya 
étteremben. Az erdélyi születé-
sű, Wekerle-telepen élő művész 

legutóbbi „Életre-halálra” című 
alkotása hét évvel ezelőtt jelent 
meg. A fiatal költő-prózaíró
mostani dokumentarista elbe-
széléskötetét dr. Farkas Ildikó, 
a Károli Gáspár Református 
Egyetem tanára ajánlotta az 
érdeklődők figyelmébe. El-
mondta, mint ahogy Juhos-Kiss 
korábbi kötetére, a mostanira 
is igazak Szeghalmi Elemér 
irodalomtörténész szavai: „Ju-

hos-Kiss János, a fiatal költő
és prózaíró, akinek családja, 
rokonsága a régi szabad királyi 
városból, Székről származik, 
több mint egy évtizede települt 
át Erdélyből. Szerencsére ma-
gával hozta mindama értékeket: 

a töretlen nemzetszeretetet, az 
elkötelezettséget és a hűséget, 
amely írásait lobogó szenvedé-
lyességével fűtheti föl, és ezzel 
reményt csepegtethet a már-
már csüggedő lelkületű hazai 
olvasókba.”
A bemutatón Galán Géza 
wekerlei színművész részlete-
ket olvasott fel a friss kötetből, 
Baki József és Várnai Miklós 
pedig népdalokat adott elő.

IRODALOM

A lélek örök

ós Károly születésének 125 
éves évfordulója alkalmá-

ból tartottak megemlékezést 
december 16-án Wekerle-telep 
főterén. A róla elnevezett ál-
talános iskola ünnepi műsorát 
követően a jelenlévők koszo-

rúkat, valamint 125 mécsest 
helyeztek el a Kós-szobornál. 
Az ünnepség után a vendégek 
megtekintették az iskolát, va-
lamint az alkalomra készült 
felsős osztályok kiállításait. A 
megemlékezés után egy külön-
leges könyv bemutatójára ke-
rült sor a Wekerle étteremben. 
A Kós Károly Általános Iskola 

– oktatási intézménytől szokat-
lan módon – saját kiadásban és 
szerkesztésben jelentetett meg 
egy erre az alkalomra összeál-
lított emlékkönyvet. A kötetben 
többek között Kányádi Sán-
dor, Csete György és Ildikó, 

Melocco Miklós, Benkő Samu, 
Gerle János, Kós Károly le-
származottai, Turcsány Péter 
és Péterfy László régebbi és az 
évfordulóra készült írásai, képei 
olvashatók és láthatók. Mind-
emellett a könyvben szerepel-
nek még az iskola diákjainak 
versei, rajzai, fotói, valamint 
wekerlei művészek munkái is.

Kós Károlyra emlékeztek

12 tonnás súlykorlátozás 
betartását ellenőrizték a 

rendőrök december 23-án a 
Határ úton. Az akcióban a kis-
pesti rendőrkapitányság mun-
katársai vettek részt tíz fővel. 
A mintegy kétórás ellenőrzést 
a körzet önkormányzati képvi-
selője, dr. Balogh Pál is meg-
tekintette, aki a Kispestnek 
elmondta, sokan keresik meg 
fogadóóráján azzal, hogy több 

járművezető vélhetően nem 
tartja be az útra vonatkozó 12 
tonnás súlykorlátozást, ezért is 
nagyon fontos a gyakori ellen-
őrzés. A képviselő elmondta, a 

fővárosi közgyűlés legutóbbi 
ülésén elfogadta Budapest te-
herforgalmi stratégiáját, amely 
tovább szigorítja a teherforgal-
mat a fővárosban. Dr. Mittó 
Gábor rendőrkapitánytól meg-
tudtuk, havonta végeznek 
közlekedési ellenőrzéseket a 
területen, hozzátette, minél 
gyakoribbak az akciók, annál 
inkább nő visszatartó ereje. A 
decemberi ellenőrzés mérlege 

bizonyítja – öt helyszíni bírsá-
got szabtak és négy feljelentést 
tettek –, hogy folytatni kell az 
akciókat, mert szükség van rá – 
hangsúlyozta a rendőrkapitány.

Akcióban 
a rendőrök

KÖZBIZTONSÁG

Kós Károly születésének 
125. évfordulója alkalmá-
ból Bajnai Gordon nemzeti 
fejlesztési és gazdasági 
miniszter Kós Károly-díjat 
adományozott a Wekerlei 
Társaskör Egyesületnek 
(WTE) Wekerle-telep 
építészeti és közösségi ér-
tékeinek megőrzéséért, a 
centenáriumi évben végzett 
munkájáért. Az elismerést 
dr. Szaló Péter területfej-
lesztési és építési szak-
államtitkár adta át Nagy 
Tamás WTE-elnöknek a 
Nemzeti Fejlesztési és Gaz-
dasági Minisztériumban a 
december 16-án rendezett 
ünnepségen.

A Kós Károly-díjat 1987-
ben alapította az akkori épí-
tésügyi és városfejlesztési 
miniszter, majd a rendszer-
váltást követően 1991-ben 
újraalapítottak. A települési 
értékvédelem, a környezet-
szépítés, valamint az épí-
tészeti hagyományápolás 
területén végzett kiemelke-
dő – egyéni vagy csoportos 
– munkáért adományozha-
tó. Évente legfeljebb három 
személynek adható elisme-
rés egyéni és három szer-
vezetnek vagy csoportnak 
közösségi kategóriában. Az 
elismeréssel emlékplakett, 
az adományozást igazoló 
oklevél és pénzjutalom jár.

DÍJAZÁS

Elismerést kapott 
a Wekerlei Társaskör

züstfenyővel, ajándékok-
kal és zenés műsorral fo-

gadta a kerület iskolásait az 
önkormányzat a december 
18-i városházi karácsonyon. 
A 3,5 méter magas fa alatt 
250 gyermekre várt meglepe-
tés. A Wekerlei Gyermekház 
16 éve szervez programot 
az önkormányzati fenntartá-
sú oktatási intézmények jó 

magatartású és tanulmányi 
eredményt elért diákjainak, 
akiket a pedagógusok vá-
lasztanak ki az ünnepségre 
– tájékoztatta a Kispestet 
Horvay Marianne igazgató. 
A városházi karácsonyon 
Barna Balázs és zenésztársai 
műsorát követően osztották 
ki a sok ajándékot a gyere-
kek között.

Gyerekkarácsony 
a Városházán

A társulat első műsoros estjén
musicaleket, verseket, 

színdarab-részleteket adott elő
a Kispesti Munkásotthonban

Szándékuk szerint az elkövet-
kező néhány évad során széles 
repertoárt kialakítva szeretné-
nek a kerület színházi csapa-

tává felnőni, melyhez, bíznak 
benne, – hangsúlyozta Cserkó 
Zsolt – elnyerik majd a közön-
ség szimpátiáját is.

AJÁNDÉKOZÁS

ÜNNEPSÉG

Dr. Balogh Pál képviselő és dr. Mittó Gábor rendőrkapitány 
az akció helyszínén
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Dobi Eszter 2006-ban 
szenvedett áramütést. Az 
újraélesztés következtében 
súlyos oxigénhiányos ál-
lapotba került. Szülei vál-
lalták, hogy otthonunkban 
ápolják, és mindent meg-
tesznek a gyógyulásáért. 
Ahhoz, hogy felépüljön, 
és iskolába járhasson, újra 
meg kell tanulnia beszélni, 
lélegezni, járni, nyelni.  
A gyógyulásban gyógytor-
na és egy speciális terápia 

segít, ami azonban nagyon 
sokba kerül. Eszter és 
szülei az Önök segítségét 
kérik, hogy mindezt bizto-
sítani tudják a kislánynak. 
Műanyag kupakokat gyűj-
tenek, melynek bevételéből 
finanszírozni tudják a keze-
léseket. 
A műanyag kupakokat a 
Családsegítő Szolgálat épü-
letében (Táncsics M. u. 7.) 
gyűjtik. Minden itt leadott 
kupak segítség a számukra!

FELHÍVÁS

Kupakgyűjtés

ajléktalanokat látott vendé-
gül a Nagyboldogasszony 

Főplébánia Karitásza decem-
ber 22-én. A fedél nélkülie-
ket Hegedűs László plébános 
köszöntötte, aki az emberi 
méltóság fontosságát hangsú-
lyozta, amit meg kell becsülni 
– mondta. Erőt kívánt az em-
bereknek ahhoz, hogy munká-
val keressék meg a mindenna-
pi szükségleteiket, óvta őket az 
önpusztító élettől, és kérte, az 
adományokat önfenntartásra 
használják. Lőrinczi György, 
az önkormányzat szociális bi-
zottságának elnöke a hajlék-
talan-ellátással foglalkozó in-
tézményekben igénybe vehető 
szolgáltatásokra hívta fel az 
utcán élők figyelmét. Vadnai
Tünde előadóművész tanulsá-
gos történetet olvasott fel, majd 
közös énekkel és imával ért 
véget a karácsonyi ünnepség. 
A mintegy 60-70 embernek 
– támogatói segítségével: Kis-
pest Önkormányzata, Rászo-
rultak Megsegítésére Közala-
pítvány, Nagyboldogasszony 
Főplébánia és a plébánia baba-
mama köre –, meleg élelmet, 
valamint ajándékcsomagokat 
(élelmiszert, ruhaneműt) osz-
tott a Karitász. Vezetője, Szi-
getvári Györgyné lapunknak 
elmondta, a Magyar Katoli-
kus Karitász december 7. és 
14. között az egész országban 
gyűjtést szervezett az „Egy-
millió csillag a szegényekért” 

akció keretében, a Kispestre 
érkezett adományokat a haj-
léktalanok között, valamint a 
délelőtti „Idősek karácsonya” 
ünnepségükön osztották szét. 
Ugyanaznap a Magyar Vörös-
kereszt Kispesti Szervezete is 
hajléktalanoknak adott kará-

csonyi vacsorát. A Báthory ut-
cai melegedőben 120 adag töl-
tött káposztával, bejglivel és 
mézeskaláccsal várták a fedél 
nélkülieket. A kerületi Vörös-
kereszt vezetője, Kökényesi 
Györgyné a Kispestnek el-
mondta, december 16-tól fo-
lyamatosan szerveztek adomá- 
nyozásokat a rászorulóknak. 
A Gyermekek Átmeneti Ott-

honába december 19-én vittek 
nagyobb adományt, melyben 
műszaki cikkek, édességek, 
játékok és konyhai eszközök 
is voltak. December 22-én a 
nagycsaládosoknak és a kis-
pesti romáknak több mint fél-
száz élelmiszercsomagot és 

a „Mikulás-gyárból” érkezett 
ajándékokat osztották ki. 
December 24-én Az utca 
embere önkéntes hálózattal 
közösen „Hajléktalan Kará-
csonyt” szerveztek a KÖKI-n, 
ahol karácsonyfát állítot-
tak, és a szociális munkások 
együtt töltötték a Szentes-
tét azokkal, akinek nem volt 
hova menniük.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Karácsonyi adományok
Fővárosi Közterület-fenn-
tartó Zrt. a karácsonyi ün-

nepeket követően szervezetten 
elszállítja a néhány napja még 
a lakások ékeként tündöklő, 
mára azonban már feleslegessé 
vált fenyőfákat. Kérjük, hogy 
Budapest közterületi rendjének 
és tisztaságának megóvása, 
illetve a balesetek elkerülése 
érdekében a karácsonyfákat ne 
dobják az úttestre, a parkokba, 
zöldterületekre, hanem helyez-
zék azokat a hulladékgyűjtő 
tartályok mellé a szemétszállí-
tás napján, vagy tegyék a fővá-
ros valamennyi kerületében a 
kijelölt közös gyűjtőhelyekre, 
ahonnan folyamatosan elszál-
lítjuk!

A kijelölt gyűjtőhelyek listája 
kerületenkénti felsorolásban 
megtalálható társaságunk hon-
lapján a www.fkf.hu címen. 
Kispesten ezeken a helyszíne-
ken: 
Bem u. - Klapka u. sarok; 
Teleki u. - Katica u. sarok; 
Templom tér; 
Rákóczi u. - József A.u. sarok; 

Hunyadi u. - József A. u. sarok; 
Széchenyi u. - József A.u. sarok; 
Petőfi u. - József A.u. sarok;
Kossuth L.u. - József A.u. sarok; 

Jáhn Ferenc u. - József A.u. sarok; 
Városház tér; 
Bem u. - Vécsey u. sarok; 
Móricz Zs. u. - Csokonai u. sarok; 

Vak Bottyán u. - Lehel u. sarok; 
Zalaegerszegi u. - Pincér u. sarok.
A kijelölt gyűjtőhelyekről in-
gyenesen hívható 06-80 204-

386-os zöld számunkon is ér-
deklődhetnek. 
A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az elszáradt, tűlevelüket 

elhullajtott fenyőfákat a la-
kosság többsége Vízkeresztet 
(január 6.) követően bontja le 
és helyezi ki a hulladéktároló 
tartályok mellé, illetve a közös 
gyűjtőhelyekre. Szerencsére 
ma már nem fordul olyan elő, 
mint néhány évvel ezelőtt, 
amikor egy panelház nyolca-
dik emeletéről „kihajítással ár-
talmatlanította” a kedves lakos 
a karácsonyfáját. Társaságunk-
nak  500-600 000 karácsony-
fát kell minden esztendőben 
elszállítani és termikusan ár-
talmatlanítani. Az elszáradt 
karácsonyfákat nem érdemes 
komposztálni egyrészt magas 
gyantatartalmuk miatt, a tűle-
vél savas kémhatású, viszont 
kitűnő, magas fűtőértékű tü-
zelőanyag, melyből az aprítást 
követően a Fővárosi Hulladék-
hasznosító Műben fűtési gőzt 
és villamosáramot állítunk elő. 
Másrészt tele vannak papír- és 
fémhulladékkal, ami rendkívül 
megnehezítené a komposztá-
lást.

FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-
FENNTARTÓ ZRT.

Szervezett fenyőfaszállítás
FELHÍVÁS

A Zöld Ágacska Óvoda (1191 
Budapest, Berzsenyi u. 6.) 
pályázatot hirdet 1 fő gyógy-
pedagógus asszisztensi mun-
kakör betöltésére. A megbízás 
határozatlan időre szól.
Elvárások: gyógypedagógu-
si asszisztensi végzettség, 
egészségügyi alkalmasság, 
erkölcsi bizonyítvány.
Előny: tapasztalat autista 
gyermekek fejlesztésében.
Jelentkezés: önéletrajz, kép-
zettséget igazoló okiratok 
másolata.
Benyújtási határidő: 
2009. január 16.
Benyújtás módja: postai 
úton - Zöld Ágacska Óvoda, 
- 1191 Budapest, Berzsenyi 
u. 6. címre vagy elektronikus 
úton a zoldagacska@ovoda.
kispest.hu címen Szegediné 
Török Tünde óvodavezető 
részére.

ÁLLÁS

Gyógypedagógus

jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás idős, beteg 

emberek számára nyújt ott-
honukban szakszerű ellátást. 
Segíti a kispesti lakosságot a 
magasabb színvonalú szociális 
ellátás igénybevételéhez. A 
biztonság érték! Legyen biz-
tonságban, a saját otthonában. 
Az év bármelyik napján, a nap 
24 órájában, a saját otthonában. 
A segítség csupán egy gomb-
nyomáson múlhat! A szolgál-
tatás célja: a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás keretében 
a saját otthonukban élő, egész-
ségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a 

segélyhívó készülék megfelelő 
használatára képes időskorúak 
vagy betegek részére nyújt 
segítséget, váratlanul adódó 
helyzetekben. Mennyibe kerül 
mindez? Rászorultság esetén 
csupán a havi jövedelmének 
1%-a havonta (például 80 000 
forint nyugdíj esetén ez csupán 
800 forintot jelent havonta). 
Ne feledje a biztonság érték, 
mi vigyázunk Önre! Forduljon 
bizalommal intézményünkhöz: 
Érdeklődni a Segítő Kéz Kis-
pesti Gondozó Szolgálat Gaz-
dasági Központjában lehet: 
1193 Budapest Táncsics M. u 
7., telefon: 282-9501

SZOLGÁLTATÁS

Segítségnyújtás 
gombnyomásra!

A Segítő Kéz Kispesti Gon-
dozó Szolgálat a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. - alapjánpályázatot hir-
det ellátási felelős munkakör 
betöltésére.
Pályázati feltételek: közép-
fokú képesítés, közgazdasági 
szakközépiskola, hasonló 
területen szerzett (legalább 
3-5 év) szakmai tapasztalat, 
felhasználói szintű MS Offi-
ce, vagyonnyilatkozat tételi 
eljárás lefolytatása, magyar 
állampolgár, büntetlen előé-
let, cselekvőképes.
Benyújtási határidő: 
2009. január 5. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Blázy Krisztina nyújt, a 282-
9501-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zatnak a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat címére 
történő megküldésével (1193 
Budapest, Táncsics Mihály 
utca 7. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító 
számot: SZI/R/116/4/2008, 
valamint a munkakör megne-
vezését: Ellátási felelős.

A pályázatok részletei meg-
találhatók a www.kispest.hu 

internetes oldalon.

Ellátási felelős

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kis-
pesten időseknek, betegeknek

Hajléktalanok a  Nagyboldogasszony Főplébánia Karitászánál

KAZINCZY VERS- ÉS PRÓ-
ZAMONDÓ VERSENY a 
KMO szervezésében

2009-ben ünnepeljük Kazinczy 
Ferenc születésének 250. évfor-
dulóját. A magyar nyelvújítás 
úttörőjének tiszteletére vers- és 
prózamondó versenyt hirde-
tünk.
Korcsoportok
- általános iskola felső tagozat
- középiskolások
-  felnőtt korosztály (99 éves 

korig)

A versenyen egy szabadon 
választott verset vagy prózai 
művet kell bemutatni, mely-
nek szerzője Kazinczy Ferenc, 
illetve  kortársa is lehet. (Ba-
tsányi János, Berzsenyi Dá-

niel, Csokonay Vitéz Mihály, 
Fazekas Mihály, Katona József, 
Kölcsey Ferenc, Vörösmarty 
Mihály)

Jelentkezési határidő: 
2009. február 28.
(A jelentkezők létszámától 
függően elődöntőket is szerve-
zünk.)
Döntő: 2009. március 20.
Jelentkezési lap a KMO Műve-
lődési Házban (1191 Bp. Teleki 
u. 50.) és az iskolákban kérhető.

Díjazás:  
I. helyezett 25 000 Ft 

könyvvásárlási utalvány
II. helyezett 10 000 Ft 

könyvvásárlási utalvány
III. helyezett 5 000 Ft 

könyvvásárlási utalvány

Vers- és próza-
mondó verseny

FELHÍVÁS

AH

A
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Képviselői fogadóórák Rejtvény A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt leve-
lezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: 
Kispest újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés 
mellé kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 
2009. január 19. A helyes megfejtők között könyveket és 
Kispest pólókat sorsolunk ki. 

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes meg-
fejtése: „Visszarakod a dobozba a kukoricapelyhet”. 
Nyerteseink: Áron Lajosné (Jókai utca), Hegedűs Károly 
(Esze Tamás utca). A nyereményeket postán küldjük. 
Gratulálunk!

Fogadónapok
Gajda Péter

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

Vinczek György 
alpolgármester fogadónapja:
minden hónap második szerdáján 14.00-16.00 óráig, 
elõzetes telefonos bejelentkezés alapján (347-4523).
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Eördögh Gábor 
alpolgármester fogadónapja:
Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig. 
Wekerlei Társaskör Egyesület, 
Kós Károly tér 10.

Dr. Istvánfi Sándor 
jegyzõ fogadónapja:
minden hónap utolsó hétfõjén 14-18 óra között. 
Bejelentkezés a 3474-550-es telefonszámon. 
A Városháza épületében (I. em. 29.).

Ügyfélfogadás
Polgármesteri Hivatal

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

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

Okmányiroda
H: 8-17.30. | K: zárva. | Sz: 8.00-16.00.
Cs: 8.00-16.00. | P: 8.00-11.30.
Ebédidõ: minden nyitvatartási nap 12.00-12.30-ig.

KISPEST KÖZPONTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
(XIX. Templom tér 19., tel/fax: 357 61 07, E-mail: 
ablonczyzso@axelero.hu)
A Lelkészi Hivatal (1196 XIX. Templom tér 19.) hétközna-
ponként 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 biblia-
kör, 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 éve-
seknek 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 biblia-
óra kedd fél 10, imaóra kedd du. 5 óra, bibliaóra kedd este 6 
óra, Kismama kör (kéthetente) csütörtök 10 óra, ifjúsági óra 
(tizenéveseknek és huszonéveseknek külön-külön) péntek 
este 7 óra. 
Havonkénti együttléteink: házaskörök (szombat, vasárnap 
du.), asszonykör (hétfő du.) Fülöp kör (2. vasárnap du. 4 óra), 
családi istentisztelet (1. vasárnap de. 10 óra), családi délután, 
sok játékkal (3. vasárnap du. 4 óra). 
Lelkészi beszélgetések telefonon egyeztetett időpontokban. 

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 isko-
lákban kitett órarend szerint. 
Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák gyermekek-
nek, 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, pén-
teken 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 vecser- 
nye, 18 órakor szentmise. Vasárnaponként és ünnepna-
pokon 10 órakor szentmise, 17 órakor rózsafüzér, 17.3-
0-kor vecsernye.

KISPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
(XIX., Templom tér 1.)
Vasárnap: 8 órakor istentisztelet (Wekerle, Hungária út 37.) 
10 óra: főistentisztelet, 10 óra: gyermek bibliakör. 
Csütörtök: 18 óra bibliaóra. 
Péntek: 16.30 hittan, 18 óra: ifjúsági bibliaóra. 
Minden hónap első hétfőjén házi bibliaóra, utolsó vasárnap 
16 órakor ifjúsági istentisztelet.
Tel: 378-0859. Tel./Fax: 282-2377.

„JÉZUS SZÍVE” PLÉBÁNIA 
(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Szentmise hétköznap: reggel 8 óra. Szombaton vasárnapi 

előesti szentmise 18 órakor. Vasárnapi miserend: délelőtt 
9; 11 óra, este 18 óra. 
Minden második héten 9 órakor gitáros ifjúsági szent-
mise. „Szabadegyetem az életről”: minden hónap utolsó 
szombat estéje.

WEKERLETELEPI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
(XIX. Hungária út 37.)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 órakor. Is-
tentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt katekézis 
minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 17 óra-
kor. E-mail: wek.reformatus@freemail. hu

KISPESTI I. BAPTISTA GYÜLEKEZET 
(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725) 
Alkalmainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor isten-
tisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, bizony-
ságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor bibliaóra, beszél-
getés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor ifjúsági alkalom.

WEKERLETELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA 
(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel 6 (rorate) és 18 órakor. Va-
sárnap: 7, 8.30, 10 és 18 órakor. Szerdán 6.30-kor és csü-
törtökön 5 órakor szentségimádás, szombaton 5 órakor 
rózsafüzér és litánia. 
Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig de. 9–12 
és du. 4–5 óráig. 
Programok a közösségi házban:
Bibliaóra kedden de. 9-kor. Játszóház kisgyermekek 
részére szerdán de. 9.30-kor.
 

ÚJ APOSTOLI EGYHÁZ
(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 óra. 
Vasárnapi iskola a hónap 2. és 4. vasárnapján 11.20 óra.  

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

KÖZLEMÉNYEK REJTVÉNY  |  EGYHÁZAK

1.sz. választókörzet
Huszár Erzsébet (MSZP)

Minden hónap harmadik szerda 16-17 óráig.
Kispesti Kaszinó, Fõ u. 42.

2.sz. választókörzet
Dr. Fried Miklós (Fidesz-KDNP)

Minden hónap második szerda 18-19.30-ig. 
Eötvös J. Ált. Isk., Eötvös u. 13. 

3.sz. választókörzet
Vinczek György (MSZP)

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

4.sz. választókörzet
Szemõk Gábor (SZDSZ)

Minden hónap második hétfõ 18-20 óráig. 
Vass Lajos Ált. Isk., Csokonai u. 9

5.sz. választókörzet
Bogó Józsefné (MSZP)

Minden hónap elsõ hétfõ 16-18 óráig. 
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

6.sz. választókörzet
Lõrinczi György (MSZP)

Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig. 
Kispesti Kaszinó, Fõ u. 42.

7.sz. választókörzet
Cserny Sándor (MSZP)

Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig. 
Kispesti Kaszinó, Fõ u. 42.

8.sz. választókörzet
Szujkó Szilvia (MSZP)

Minden hónap elsõ péntekén 16-18 óráig. 
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

9.sz. választókörzet
Chernel Erika (MSZP)

Minden hónap elsõ kedd 16-18 óráig 
elõzetes bejelentkezés (06-20-971-1860) alapján.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

10.sz. választókörzet
Eördögh Gábor (SZDSZ)

Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig. 
Wekerlei Társaskör E., Kós Károly tér 10.

11.sz. választókörzet
Dr. Balogh Pál (MSZP)

Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós Károly tér 10.

12.sz. választókörzet
Kolozsy György (SZDSZ)

Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E. Kós Károly tér 10.

13.sz. választókörzet
Kránitz Krisztián (MSZP)

Minden hónap elsõ csütörtök 16-18 óráig. 
Ady E. Ált. Isk., Ady E. út 73-75. 
Telefonos egyeztetés alapján. Tel.: 06-20-971-3397.

14.sz. választókörzet
Lackner Csaba (MSZP)

Minden hónap elsõ szerda 17-19 óráig.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

15.sz. választókörzet
Fekete László (MSZP)

Minden hónap harmadik hétfõ 18.30-20 óráig.
Polgármesteri Hivatal, 
Elõzetes bejelentkezés telefonon: 06-20-549-2456.

16.sz. választókörzet
Mihály András
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap negyedik kedd 17-19 óráig.
Mézeskalács Óvoda (Kelet u. 8-12.), 0
6-20-911-1187

Listás képviselõ
Dr. Tarnai Richárd 
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig. 
Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselõ 
Szathury Kolos
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik hétfõ 16.30-18 óráig. 
Kerületi Fidesz Iroda, Ady E. 91.

Listás képviselõ 
Ékes Gábor
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik szerda 18-19  
óráig. Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselõ
Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik hétfõ, 17-19 óráig. 
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Listás képviselõ
Dr. Lélfai Koppány
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik hétfõ, 17-18 óráig. 
Telefonos bejelentkezés alapján, 06-20-549-2484. 
Polgármesteri Hivatal, 
Városház tér 18-20.

Listás képviselõ
Szabó Istvánné
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap elsõ hétfõ, 17.30-18.30-ig. 
Telefonos bejelentkezés: 06-20-460-4172. 
Kerületi Fidesz Iroda, 
Ady E. út 91.

Listás képviselõ
Tóthné Szabó Éva
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap második szerda, 18-19.30-ig. 
Eötvös J. Általános Iskola, Eötvös u. 13. 
Tel.: 06-20-460-4139

Listás képviselõ
Tóth Tibor (MSZP)

Telefonos egyeztetés alapján. 
Telefonszám: 282-9776.

Listás képviselõ 
Gulyás Zoltán (SZDSZ)

Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: 06-20-549-2424.

Listás képviselõ 
Nagy Tamás (MDF)

Minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig. 
Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselõ 
Timár Béla
(Összefogás Kispestért)

Folyamatosan telefonos egyeztetés alapján. 
Telefonszám: 06-20-921-2099.
Iroda, Ady E. út 17. 
kispestert@freemail.hu
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Programok
WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR
PETUR UTCA 7., TEL./FAX: 282-9895, TEL.: 358-0690, HTTP://GYERMEKHAZ.KISPEST.HU, GYERMEKHAZ@KISPEST.HU

KIÁLLÍTÁS

A dorogi művésztanárok kiállí-
tása január 30-ig látható hétköz-
nap 8.00 órától 20.00 óráig.

PÉNTEKI SOROZATOK 
Zene, tánc, film, báb
 – gyerekeknek és felnőttek

Mesébe szőtt tánc – táncba szőtt 
mese
Mesés táncház citerával, tekerő-
vel.
Január 23. 16.30 – 17.30

BÖLCSIS VILÁG

ZENEBÖLCSI
Ölbeli játékok, mondókák, ének-
lés, ritmushangszerek használa-
ta és közös mozgás a legkisebb 
gyermekeknek és szüleiknek.
Hétfő 16.30 – 17.10 (indul: jan. 
12.)

BABASZÍNHÁZ
Interaktív babaszínház a 1-4 
éves korig, változatos mesékkel, 
játékokkal és előadókkal. Itt 
szabad beleszólni, odaszaladni, 
részt venni az előadásban!
Kéthetente kedd 17.00 – 17.45 
(indul: január 20.)

ABRAKA-BABRA
Báb műhely 2 éves kortól 5 éves 
korig. Mini bábszínház, mese 
és bábkészítés a gyerekeknek és 
szüleiknek.
Szerda 11.00 – 11.45 
(indul: jan. 7.)

MASZAT KLUB
Kreatív kézműves foglalkozá-
sok a legkisebbeknek, 20 hóna-
pos kortól 4 éves korig. Festés, 
nyomdázás, gyurmázás, szórás, 
ragasztás mesével, dallal, já-
tékkal. Előzetes jelentkezést 
kérünk!
Csütörtök 9.30 – 10.00, 
10.30 – 11.00 
(indul: jan.15.)

CSIRI-BIRI BABATORNA
1-3 éves korig. Kúszás, mászás, 
pörgés, forgás, gurulás, ringató-
zás, futkározás, lóbálás, háton 
zötyögés, a térben való mozgás 
minden örömével. Speciális tor-
naszerek használata.
Péntek 9.30 – 10.15 
és 10.15 – 11.00 (indul: jan. 9.)

BÖLCSŐDAL
Énekes, mondókás foglakozások 
várandós mamáknak, pici gyer-
mekes szülőknek és babáiknak 
3 éves korig.
Szerda 16.00 – 16.30 és 16.45 
– 17.15 (indul: jan. 7.) 

OVISOKNAK

ZENEOVI
4-7 éves gyermekeknek. Is-
merkedés a drámajátékokkal, a 
zene és a mozgás művészetével. 
Rengeteg játék, dalok kedves, 
családias légkörben.
Hétfõ 17.10 – 17.50 (indul: jan. 
12.)

OVIS PAMACS SZAKKÖR
Kreatív alkotás 3 - 7 éves gyere-
keknek. Önálló alkotás játékos 
formában, különleges eszközö-
ket 
és technikákat próbálunk ki. 
Csütörtök 17.00 – 18.30 (indul: 
jan. 15.)

KISISKOLÁSOKNAK

PAMACS RAJZ STÚDIÓ
Képzőművészet, alkotás gye-
rekeknek 7 – 13 éves korig. 
Festünk, rajzolunk, nyomatokat 
készítünk, különleges eszkö-
zöket és technikákat próbálunk 
ki (kollázs, montázs, frottázs, 
monotípia, akvarell, viaszkarc 
stb.). 
Csütörtök 17.00 – 18.30 
(indul: jan. 15.)

BABOS BÁBOS STÚDIÓ
6-10 éves korig. Különböző 
anyagokkal, és azok felhaszná-
lási lehetőségével ismerkedünk, 
megtanuljuk a  bábkészítés 
fortélyait rövid mesék, versek 
felhasználásával. 
Hétfő 16.00 – 17.30 (
indul: jan. 5.)

FAZEKAS MŰHELY
6 – 14 éves gyermekeknek. A 
foglalkozásokon megtanítjuk, 
hogyan kell bánni az agyaggal, a 
mechanikus és a gépi koronggal. 
A kész munkákat kiégetjük.
Hétfő 16.30 – 18.00

TÁNCMŰVÉSZETI ISKOLA
7 éves kortól hetente 2 X 45 
percben. A színpadi tánc, a 
klasszikus balett és a modern 
tánc alapjain nyugvó oktatás. 

Csütörtök 16.20 – 17.50 (12 éves 
korig) (indul: jan. 8.)
18.00 – 19.30 (12 év fölött) 

FIATALOKNAK

MÉDIA KÖR
12-16 éveseknek. Sajtó műfajok, 
szerkesztési gyakorlatok, rádió-
zás, interjúkészítés, médiaelem-
zések, a televízió világa és az 
Internet. Látogatás szerkesztő-
ségekbe, stúdiókba. 
Hétfő 18.00 – 19.30 (indul: jan. 
5.)

FELNŐTTEKNEK

FOLTVARRÁS 
KEZDŐ ÉS HALADÓ

20 órás tanfolyam kezdőknek, 
12 alapmotívum elsajátítása.
20 órás tanfolyam haladó szin-
ten.
Csütörtök 17 – 21

SZABÁS - VARRÁS 
HALADÓ

Két hónapos tanfolyam. Egyéni 
szabásminták készítése. Ter-
vezett ruhadarabok: szoknya, 
ruha, blézer, kosztüm.
Kedd 18 – 20

FAZEKAS TANFOLYAM 
Három hónapos, 24 órás tanfo-
lyam felnőttek részére. Koron-
gozás, mázazás, használati és 
dísztárgyak készítése. A kész 
munkákat kiégetjük. Kezdők és 
haladók egyaránt jelentkezhet-
nek. 
Hétfő 18 – 20 (indul: jan. 12.)

JÓGA A MINDENNAPOK-
BAN

A jóga olyan életmód, amely 
belső harmóniához, örömhöz, 
egészséghez, a test-lélek-szel-
lem harmóniájához vezet. Haj-
lékony, fiatalos testet, energiától
sugárzó személyiséget, tiszta 
gondolkodást eredményez. 
Hétfő 9.00 – 10.30 (indul: jan. 
5.).
Szerda 18.00 – 19.30 (indul: jan. 
7.)

TÁNCISKOLA FELNŐTTEK-
NEK

Standard és latin társas táncok 
felnőtteknek kezdő és haladó 
szinten. Partner nélkül is!
Csütörtök 19.40 – 20.30 hala-
dó (indul: jan. 8.), kedd 18.00 

– 18.50 haladó (indul: jan. 6.), 
19.00 – 19.50 kezdő.

KLUBOK

FOLTVARRÓ KLUB
Délelőtti és délutáni időpontban 
is. 
Január 20. kedd 9 – 12
Január 22 csütörtök 17 – 20

AGYKONTROLL KLUB
Relaxációs módszerek gyakor-
lása, előadások.
Hétfő 18 – 21 (indul: jan. 5.)

SZABÁS-VARRÁS KLUB
Varrogatás, beszélgetés, tanács-
adás, ötletcsere varrónő vezeté-
sével.
Páros héten hétfő 18.00 – 19.30

IRKA-FIRKA GRAFOLÓGIA
Ízelítő a grafológiából ínyen-
ceknek. 
Grafológiai előadások pedagó-
gusoknak és érdeklődőknek.
Január 9. 17 – 19

A műsorváltozás jogát fenn-
tartjuk.

Programok KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ
TELEKI UTCA 50., TEL.: 282-9826, 282-9736, WWW.KMO.HU

TV KISPEST 
A TV Kispest Televízió euró-
pai színvonalú, korszerűen 
felszerelt stúdióval és kép-
zett szakemberekkel vállalja 
reklámfilmek elkészítését és
sugárzását, kerületi sport-, 
kulturális és közéleti progra-
mok közvetítését élőben vagy 
felvételről. Nálunk előnyös 
áron adhatja fel hirdetését a 
Képújságban, vagy örökíttet-
heti meg családi eseménye-
it. Rendszeres megrendelő-
inknek külön kedvezmények 
adunk.

ELÉRHETŐSÉGEINK: 
TV KISPEST Stúdió
H-1195 Budapest, 
Batthyány u. 5.
telefon: 
06 1 347 0974
mobil: 
06 20 265 3786
e-mail: 
marketing@tvkispest.hu

RENDEZVÉNYEK

2009. január 11. vasárnap 11 óra
ART’SOK TÁNCSTÚDIÓ ÚJ-
ÉVI GÁLAMŰSORA

Válogatás 5 év koreográfiáiból
Kali harcművészeti bemutató
Sztárvendég LUI a mágus
A belépés díjtalan!

2009. január 24. szombat 11 óra 
Táncház és koncert a Kolom-
pos együttes közreműködésével

Új esztendő – vígságszerző

ELŐZETES

2009. február 6. 19 óra 
Művész Szalon (sorozat)

Tehetséggel „Sáfár”-kodók
Zenés, rendhagyó beszélgetés 
neves művészekkel
Beszélgetőtárs: Sáfár Mónika,  
a Madách Színház művésznője
Vendégművész: Dunai Tamás

2009. február 20. 19 óra
Charlie nénje

zenés bohózat két részben
A Pódium Társulat előadása
Szereplők: Hűvösvölgyi Ildikó, 
Kautczky Armand, Makrai Pál, 
Bednai Natália

2009. február 21. szombat 
20-04 óráig

Farsangi Bál
Zenél a Coctail Együttes
a Salsa Con Timba Tánciskola 
bemutatója és tánctanítása

KIÁLLÍTÁS

Előtér Galéria 
2009. január 16. péntek 18 óra 
A Hetek Csoport 

Varietas Delectat II. 
című kiállítása
A kiállítást megnyitja: Sipos 
Endre művészeti író, festőmű-
vész, tanár
A kiállítás megtekinthető: 
2009. február 12-ig.

A Nagy Balogh János 
Kiállítóterem 

Wekerle-telep 100 éve 
című kiállítás.

A Kispesti Helytörténeti Gyűj-
temény kiállítása.

KLUBOK

2009. január 16. péntek 18 óra
Életmódklub

Nehéz lefogynia? Túlsúlyos?
16 féle növény segítségével ter-

mészetes módszerrel fogyhat.
Előadó: Molnár Klára életveze-
tési tanácsadó
A belépés díjtalan!

2009. január 17. szombat 15 óra 
Magyarnóta-népdal Klub 

„Kukorica, tök…”

Társaságkedvelők klubja
vasárnaponként 16-21 óráig
Zenél: Somogyi Károly

Bélyeggyűjtők klubja
Minden vasárnap 10 órakor.

Kispesti Gyöngyvirág Kórus
Csütörtök 18-20.30 óráig.

Obsitos Fúvószenekar
Hétfő 17-20 óráig.

Kispesti amatőr 
képzőművészek

Hétfő, 14.30-17 óráig
Vezeti: Udvari Hajnalka ipar-
művész, tanár.
A részvétel díjtalan!

Önismereti kreatív műhely
Helyszín: Bp. XIX. ker. Ady 
Endre u. 57. – bejárat a Kisfa-
ludy u. felől
Gyermek csoport
(6-15 éves korig) hétfő 15-17 
óráig.
Ismerkedés az anyagokkal, 
rajzolás, festés, mintázás, szob-
rászkodás, kézműves munkák. 
Fiatal csoport
(16 éves kortól) szerda 15-18 
óráig.
Önismeret a képzőművészet 
eszközeivel. Rajzolás, festés, 
kerámiázás, korongozás, máza-
zás, kosárfonás...
Önsegítő csoport
hétfő 17-19 óráig.
Szenvedélytől szenvedsz? Drog? 
Alkohol? Segítünk!
A foglalkozásokat vezeti:
Nyitrai Zsóka
Jelentkezés a 281-3324-es és a 
282-9826-os telefonszámokon.
A részvétel díjtalan!

TANFOLYAMOK

2009. január 10. szombat 
9-17 óráig

Tanuláskontroll tanfolyam 
Gyerek ill. felnőtt agykontroll 
tanfolyamot végzettek részére 
tanulást elősegítő tanfolyam
Vezeti: Magda Katalin

Akrobatikus rock and roll
5 éves kortól 

a Musztáng Sportegyesület 
szervezésében
Hétfő, szerda, csütörtök 
16-20.30 óráig

Baba-mama jóga
Hétfő, szerda 10-11 óráig

Etka Jóga
Kedd 17.30-19 óráig 

Gerinc Torna
Kedd 19.30-20.30 óráig, 
csütörtök 18.30-19.30 óráig

Hastánc
hétfő 17.30-20.30 óráig, 
csütörtök 18-19 óráig, 
szombat 10-11 óráig
Új kezdő csoport indul:
2009. január 17-től 
szombat 11-12 óráig

Hatha jóga
Szerda 18-20 óráig

Jazzbalett
Kezdőknek: 
kedd, csütörtök 17-18 óráig
Középhaladóknak: 
kedd 18-19 óráig és péntek 15-16 
óráig

Kismamatorna
Hétfő, szerda 9-10 óráig

Latin show tánc
3 éves kortól
Hétfő 17.30- 18.30

Latin tánc gyerekeknek
a Miguel és Timi Stúdió szerve-
zésében 14 éves korig
Hétfő 16.30-17.30 óráig

Ovis torna
Kedd, csütörtök 16-16.45 óráig

Pilates torna
Hétfő, szerda 17,30-19 óráig

Ringató
Kedd 10-11 óráig

Salsa Con Timba Tánciskola 
Felnőtt salsa
14 éves kortól
kedd csütörtök 18-21 óráig
Kubai rumba 
szerda 20 óra 
Gyereksalsa
péntek 16.30-17.30 óráig
Salsa women style
péntek 17.30-18-30 óráig

Szilva rajziskola
5 éves kortól
Szerda 17-18 óráig

A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN 
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
SZABÓ ERVIN U. 4.

ART’SOK Táncstúdió
Modern tánctechnikák, színpadi 
táncok, koreográfiák, fellépések
Szerda 19-20 óráig, péntek 
17.30-19.30 óráig, szombat 11-13 
óráig
2009. januártól új kezdő csopor-
tot indít!
Kedd, 18-19 óráig, 
csütörtök, 16.30-17.30 óráig
Első ingyenes nyílt óra: 
2009. január 15. csütörtök 
16.30 óra

Maroshévizi Fitness Iskola
Kezdőknek: 
Hétfő, szerda 17-18 óráig
Haladóknak: 
Kedd, szerda, csütörtök 
17-18 óráig
Versenyzőknek: 
minden nap 

Modern Ving Tsun Kung Fu
12 éves kortól
Kedd, csütörtök 
19.15-20.45 óráig

Shaolin Kung-fu
8 éves kortól
Szerda 18-20 óráig, 
szombat 9-11 óráig

Tai ji guen
Hétfő 18-20 óráig

SIKEREKBEN 
GAZDAG 

ÚJ 
ESZTENDŐT 
KÍVÁNUNK!

a KMO 
és intézményeinek 

munkatársai
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SZOLGÁLTATÁS

TELEVÍZIÓ- JAVÍTÁS AZON-
NAL, HELYSZÍNEN! Villamos-
mérnök végzettséggel, garanci-
ával! Orion, Videoton, ITT-No-
kia, Nordmende, Vestel, Dual, 
Schneider. Tel.: 06/20-531-7638, 
06/20-542-3529 

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

Teljes körű központi fűtés, víz-, 
gázszerelési munkák, mosdók, mo-
sogatók, wc-k, wc-tartályok, kádak, 
csaptelepek cseréje. Víz- és gázórák 
hatósági engedélyezése. Tel.: 3248-
692, 06/30-9-826-269 

Vállalunk lakás átalakítást, lakás-
felújítást, családi házak szigetelé-
sét, színezését, lomtalanítást, kon-
téner rakást, ablakcserét, kisebb 
munkákat, garanciával, ingyenes 
árajánlattal. Telefon: 06/30-33-12-
170 

OLCI 58 BT. Ács-, tetőfedő-, bá-
dogos-, kőművesmunkák, lapos-
tető-szigetelés, régi tetők felújítása 
garanciával, palatetők javítása. Tel.: 
06/20-439-0846, 258-0846, e-mail: 
olci@t-online.hu 

Bádogos-, tetőfedő-, ács-, kémény-
felújítási munkát vállalok! Tel.: 
280-1271, 06/20-532-7823 

Engedélyezési, kiviteli és látvány-
tervek készítése, épületfelmérés: ez 
mind, mind az „Építő 98” BT. 06-
70-311-0210

Kárpitozott bútorok javítása, áthú-
zása. Bp., XIX., Lehel u. 6. Tel.: 
282-3153, 06-70-215-20-19 

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍ-
TÉSE INGYENES FELMÉRÉS-
SEL, BONTOTT ANYAG EL-
SZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARAN-
CIA, OTP- HITELÜGYINTÉZÉS. 
TEL.: 06/70-381-7402

Festés-mázolás, tapétázás, teljes 
körű lakásfelújítás, homlokzatok 
hőszigetelése. Igényes, precíz szak-
munka, megbízható szakemberek. 
Ingyenes felmérés! Telefon: 06/20-
537-8099, 295-3998 

Női-férfi-gyermek FODRÁSZ ház-
hoz megy! Hétköznapi és alkalmi 
frizurák készítése, otthonában. Kö-
szönöm hívását: 06/20-358-7229 

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS, FAL-
BONTÁS NÉLKÜLI SZAK-
SZERŰ GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBI-
ÁN ISTVÁN, TELEFON: 06/20-
317-08-43

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! 
Mobil-fix szúnyogháló, napellenző,
szalagfüggöny, reluxa akció! Kerü-
letieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény! Bútorgyártás, kony-
ha- és szobabútor egyedi méretre. 
Részletfizetési lehetőség! Tel.:
06/30-401-1029 

Konténeres sitt- és szemétszállí-
tás olcsón. Rakodással is. Sóder, 
homok, termőföld. Tel.: 280-9059, 
06/30-9-968-316

Festőmester vállal szobafestés-
mázolást, tapétázást, hosszú távú 
garanciával, közületeknek is. Tel.: 
285-2882 vagy 06-30-251-5872

Ha tud olyan kis munkát, amit más 
nem vállal el, mi szívesen elvégez-
zük. Kőműves, burkoló, vízvezeték 
szerelő szakemberek állnak ren-
delkezésére. Tel.: 06/20-416-5879, 
06/30-486-7472 

FÜRDŐKÁDAK FELÚJÍTÁSA, 
CSEMPEFESTÉS GARANCIÁ-
VAL. IKKER JÁNOS TEL.: 06/20-
9274-188 

Tetőterek, lakások építése, felújí-
tása, homlokzatok hőszigetelése. 
Ingyenes felmérés. Minőségi 
munka. Megbízható szakembe-
rek. Telefon: 06/20-933-8634, 
282-24-98 

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

Bútorkészítés egyedi méretben, 
egyéni elképzelések alapján, Bosch 
Siemens, Teka háztartási gépek 
kedvező áron. Ingyenes felmérés, 
rövid határidő, garancia. Telefon: 
06/70-209-6081 

Megoldás Dél-pesti Gyorsszervíz. 
Minden típusú háztartási gép 
javítása garanciával! Mikrosütők 
sugárzásmérése! Bármilyen gép 
javításánál ingyenes! Telefon: 
285-34-88 , 06-30-9-50-17-17 

Könyvkötészeti, restaurátori és 
grafikai munkák. Régi, megsérült
kedvenc könyveit, családi iratait 
újrakötöm, illetve helyreállítom. 
Lukácsy Tibor, tel.: 281-4249, 
06/30-931-5840

Zár-lakatos gyorsszolgálat! Zár- 
nyitás, zárcsere, betörésbiztos 
hevederzárszerelés, ajtó- ablak-
rácsok, kapuk, kerítések, egyéb 
lakatosmunkák stb. Telefon: 06/30-
961-37-94 

Hűtőgépjavítás garanciával, hét-
végén is! Akciós klíma szerelés. 
Hibabejelentés, ingyenesen hív-
ható zöldszámon: 06/80-625-647, 
06/20-467-7693

Budapesten és környékén szo-
bafestést, mázolást, tapétázást, 
dryvitozást, laminált parketta 
lerakását vállaljuk rövid határidő-
vel, takarítással. Állapotfelmérés 
ingyenes. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06/30-505-8982, 06/20-805-6743 

Teljes körű felújítás alaptól a tető-
ig, bontás, falazás, vakolás, festés, 
burkolás, szigetelés, tetőfelújítás. 
Üvegezést és tereprendezést is 
vállalunk! Kerületieknek 10% ked-
vezményt biztosítunk! Tel.: 06/30-
345-7130 

Ajtó-, ablak-, csempemosást; sző-
nyeg, kárpit, bőrkárpit, autó kárpit 
tisztítást vállalok, otthonában. Tel.: 
06/70-50-20-131 

Műanyag ablakok, ajtók és kiegé-
szítőik.Teljes körű ügyintézés az 
árajánlattól a beépítésig. Német 
Kömmerling, 5-5 év garancia, 3 
rétegű üveggel , K=0,6-0.8 hő-és 
hangszigetelés. 25%, 30%, 33% 
akciós kedvezménnyel! Szakszerű 
beépítés. Cím: XX. Nagysándor 
J.u.50. Tel./fax: 28405-50, Mo-
bil: 06-70-949-76-90, E-mail: 
pesterzsebet@zoldotthon.hu 

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉP-
VISELETÉT, INGATLANOK 
ÉRTÉKBECSLÉSÉT, SZAKKÉ-
PESÍTÉSSEL, GYAKORLATTAL 
VÁLLALJUK. MÉSZÁROS- 
KERKUSKA TEL.: 06/30-977-6612

Társasházak teljes körű közös kép-
viseletét vállalom. Tel.: 295-3802; 
06/30-9-334-279

INGATLAN
 
XIX. Petőfi utcai, 63 nm-es. 1 + 3
félszobás, amerikai konyhás, bel-
seje feléújított, kertes házrész saját 
178 nm-es kertrésszel, sürgősen 
eladó. Iá.: 17 M Ft. kép megtekint-
hető: http://www.luxusweb.extra.
hu. Tel.: 06/70-4192-705 

ELADÓ WEKERLEI-INGAT-
LANT, TÁRSASHÁZI-LAKÁST, 
CSALÁDI HÁZAT, KERESÜNK 
ITT A KERÜLETBEN VÁSÁ-
ROLNI SZÁNDÉKOZÓ ÜGY-
FELEINK RÉSZÉRE... HATÉ-
KONY - SIKERES KÖZVETÍTÉS 
...HITELÜGYINTÉZÉS, JOGI 
TANÁCSADÁS... supsa ingatlan-
iroda.. Tel: 06-30-830-1179

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 
félszobás, átlagos állapotú, ön-
kormányzati lakást elcserélnék 1 
szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 
06/70-516-2333 

Kispesten eladó kertes ikerház, ami 
különálló, 75 nm-es, kétszobás, 
cirkós. 150 nöl-es kerttel. Ára: 17.2 
M Ft. Vagy elcserélném nagyobb 
kertesre. Tel.: 06/20-427-4559 

Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75 
nm-es házrész, 2 szobás, cirkós, 
nagy konyhás, nagy fürdőszobás, 
kerttel, az udvaron van egy kis 
ház, ami tároló. Ár: 16.2 M Ft. Tel.: 
06/20-427-4559 

Pest megyében Apajon, új családi 
ház eladó! 80 nm-es, 3 szobás, kom-
fortos. 1000 nm-es telekkel. Ár.: 
11.3 M Ft. Tel.: 06/30-32-43461

Kispest zöldövezetében tehermen-
tes, 240 nm-es, két bejáratú, két-
generációs, hat szobás családi ház 
eladó, garázzsal, irodahelyiséggel. 
Iá.: 40 M Ft. Tel.: 06/20-5859-748 

Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 
félszobás, étkezős, gardróbszobás, 
jó beosztású ingatlan, egyedi meg-
oldásokkal, erkéllyel, pincével. Új 
nyílászárók, biztonsági ajtó, klíma. 
Teljes körűen felújítva. (Lehetőség+ 
1 vagy 2 állásos garázs megvásárlá-
sára.) Iá.: 17.3 M Ft. Telefon: 06/70-
319-3427 

KISPESTEN 150 nöl összkomfortos 
105 m˛ családi ház. 2 külön lakrész-
szel 2+2 fél szobás, garázs + MEL-
LÉKÉPÜLET ELADÓ Irányár: 
31,9 mill. Tel: 377-6989 06/30-975-
9572, megtekinthető: http://www.
star tapro.hu/ingatlan_alberlet /
lakoingatlan/csaladi_haz/777906

Eladó Páty- Mézeshegyen, 2000-
ben épült 90 nm-es családi ház, fsz: 
amerikakonyhás nappali + 1 szoba 
+ fürdő + 23 nm terasz. Tetőtér: 2 
szoba + fürdőszoba + erkély. Te-
tőtérbeépítéses, 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 

Wekerlén a kis piac mögött, négy-
emeletes téglaházban, 2 szobás, 
konvektoros, szép lakás eladó. 
Alacsony rezsi költség. Ár: 13,8 M 
Ft. Tel.: 06/30-319-70-01 (délután, 
este) 

Kispesten, Corvin krt.-on, 31 nm.-
es garzon, panorámás lakásom 
eladnám, távfűtés, vízóra van. Irár: 
7,6 M. Ft. Tel.: 282-3445 

2 lakás eladó Kispest kertváros-
ában, 5 lakásos társasházban. A 
lakások 52 és 62 nm-es-ek. Az 
egyik 13,5 a másik 16 M Ft. Fize-
tési könnyítéssel: 75% kp. és a 25% 
havi törlesztés is lehet, megbeszélés 
alapján. Tel.: 280-2851, 06/70-650-
7811 

Kispest kertvárosában eladó négy-
lakásos, újépítésű társasházban, 
első tulajdonostól, kertkapcsolatos 
lakás. 74 nm-+ nagy terasz. Nappali 
+ 3 félszoba. Irányár: 27 M Ft. Tel.: 
06/30-9-303-085 

KISPEST KÖZPONTJÁBAN SÜR-
GŐSEN ELADÓ, 4. emeleti, 53 nm-
es, ERKÉLYES 2 szoba HALLOS, 
KARBANTARTOTT TEHER-
MENTES PANELLAKÁS. Irányár: 
8,9 MFt. Tel.: 06/30-690-8280

Eladó Kispesten 100-as telken 2 la-
kásos kis családi ház tulajdonostól, 
részben felújítandó. Irányár: 30 M 
Ft. Telefon:0620-5162690

Eladó Kispesten a Kasza János 
utcában, csendes környéken, 2 
szobás, első emeleti, egyedi fűté-
ses, vízórás, tégla építésű lakás. 
A nyílászárók műanyagra vannak 
cserélve. Iá.: 12,5 M Ft. Telefon: 
06/20-375-4223

Eladó Kispesten 68+3 m2-es, erké-
lyes, 1+3 félszobás, vízórás magas-
földszinti öröklakás. Zöld környe-
zetben, jó közlekedéssel. Iár:11,5 
millió Ft.Tel.: 06-30-2663939

XIX. Corvin krt. garzon házban, 
metrónál, 32+4 nm.-es, erkélyes, 
liftes, napfényes, csendes lakás, 
alacsony rezsivel eladó. Ár: 8,1 M. 
Ft. Tel.: 357-3742, 06/20-80-60-460

BALATONAKARATTYÁN A100 
NÖL TELKEN, 90 NM-ES, JÓ ÁL-
LAPOTÚ, TISZTA, RENDEZETT 
CSALÁDI HÁZ ELADÓ! 3 SZO-
BA, NAGY KONYHAM FÜRDŐ-
SZOBA, KAMRA. PINCÉZETT+ 
PADLÁS FELÉ BŐVÍTHETŐ. 
GÁZFŰTÉSES, TEHERMENTES, 
AUTÓBEÁLLÓ MEGOLDHATÓ! 
ELŐKERTES + SAJÁT KÚT- LE-
HET , HOGY CSERÉLNÉNK IS! - 
IÁ.: 19,5 M FT. TEL.: 06/70-319-3427

WEKERLEI IKERHÁZ! 530 
nm-es kertes, igényesen felújított 
ikerházfél eladó! Gazdaságos kombi 
cirkó fűtés+ padlófűtés+ kandalló. 
Nappali-konyha-kamra, fürdő, wc. 
Harmóniában az egész ingatlan. Új 
nyílászárók. Tetőtér: 3 kis szoba, wc. 
Beépített bútorok, konyhagépek, jó 
márkájúak, a vételárban. Kerti táro-
lók (pince is), autóbeállók. -Sietős, 
van hová! - Tökéletes szigetelés, új 
vezetékelések. Iá.: 36,8 M Ft. Tel.: 
06/70-319-3427

Keresek eladó lakásokat, házrésze-
ket, házat a kerületben. Wekerle is 
érdekel. Állapotától függetlenül. 
Hívását köszönöm. Minden megol-
dás érdekel. Tel.: 06/30-218-96-97

OKTATÁS

Angoloktatásban nagy gyakorlattal 
rendelkező, nyelvterületen is járt, 
oroszul is jól beszélő nyelvtanár 

itthon oktat és felkészít nyelvvizsga 
szintig. Érdeklődni: 06/20-224-01-
30 

KAMIONSULI tanfolyamot hirdet! 
„B”, „C”, C+E” (nyerges szerelvény-
nyel!) és „D kategóriás jogosítvány, 
illetve árufuvarozói, autóbuszveze-
tői és vállalkozói szaktanfolyamok! 
Tel.: 06-1/264-5045, 30/900-5562, 
30/458-1723

Általános iskolások korrepetálása 
matematikából és más tantárgyak-
ból. Kisebb fogyatékkal tanulók 
megsegítése. 8.-osok felkészítése. 
Pótvizsgára előkészítés. Telefon: 
06/70-243-4850 

Német és angol sikeres egyéni 
nyelvoktatás, nyelvvizsga, korre-
petálás nagy gyakorlattal, igény 
esetén 3 fős csoportos oktatás is. 
Alkalmi tolmácsolás, fordítás. Tel.: 
281-4335, 06/20-211-9077 

Matematika oktatás általános és 
középiskolásoknak. Tel.: 280-9738, 
06/70-337-5703

Matematika, fizika tanítás, általá-
nos és középiskolások részére, nagy 
hatékonysággal, szaktanártól! Ház-
hoz megyek! Tel.: 06/209-590-134 

Vállalom alsó tagozatos gyermeke 
hétköznap délutáni rendszeres fel-
ügyeletét, segítek tanulásában (dip-
lomával, baby sitter tanfolyammal). 
Betegség esetén egész napra is. Tel.: 
06/20-928-1838 

Angol oktatás, korrepetálás álta-
lános iskolásnak, német általános 
és középiskolásoknak. Telefon: 
06/20-435-99-53

ÁLLÁS

Leinformálható, 30 éves tapasz-
talattal rendelkező pedagógus 
kisgyermekek korrepetálását, 
felügyeletét vállalja 10 éves korig. 
Ferencvárosban, Kispesten, Erzsé-
beten. Tel: 06-30-221 92 92

Kötetlen internetes munkavégzés-
hez munkatársat keresek. laszlo.
bauer@t-online.hu 

EGYÉB

Kézimunka előnyomás hozott 
anyagra is. Kézimunkakönyvek 
eladók. Gombbehúzás megvárható. 
Ady Endre u. 152. Tel.: 282-2420

Régi rádiókon és műszaki készülé-
keken kívül megvásárlom a Rákosi- 
és Kádár- rendszer papírrégiségeit, 

levelezéseket, bélyeget és fotókat. 
Kispesti témában pl. bármilyen tár-
gyi relikvia érdekel. Varga László, 
tel.:280 3116 

Promantor 45 típusú gázkonvektor, 
kéménybe köthető, keveset használt 
eladó. Á. 17 E. Ft. Tel.: 357-5420 

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

ADJ ESÉLYT Terhességi Krízisel-
látó Csoport Tanácsadás válságter-
hesség esetén INGYENES TER-
HESSÉGI TESZT. Információs és 
segélyvonal: 06/70-334-5052

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges 
könyvszekrény, pogácsa lábú, to-
rony felépítményes,szalonképes, 
diópácos, kulcsos, kitűnő állapotú, 
4 polcos, + egy ónémet íróasztal. 
Külön és egyben is. Tel.: 06/70-319-
34-27 

Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett 
100% bükkből! A szénnel meg-
egyező fűtőérték, 10-kg-ós csomag, 
könnyű tisztántartás. 400Ft/cso-
mag. www.fabrikettalas.hu 70/9-
400-555

KÖNYVELÉS. Vállalom betéti 
társaságok, kft.-k, egyéni vállalko-
zók könyvelését, bérszámfejtését, 
bevallások készítését, TB-, adóügy-
intézését. Telefon: 281-1320, 06/20-
360-9129

EGYSZÜLŐS KLUB egyedülálló 
szülők és gyermekeik számára. 
Problémáiddal nem vagy egyedül, 
gyere és beszéljük meg! Foglalko-
zások és programok péntek délutá-
nonként a VII. Wesselényi u.-ban. 
Klubvezető: Rónyai Éva, 06/30-
285-75-95

Eladó sd memória kártya, 4 Gb-os, 
kép, zene, adat hordozó. Ára: 6000 
Ft. Tel.: 06/70-50-20-131 

Siemens háztartási hűtők (1 nor-
mál és 1 fagyasztó) 250-250 l-es, 
újszerű állapotban sürgősen eladó. 
Irányárak: 60-60 ezer Ft. Érd.: 06-
20-353-7686 

Eladó étkező Koloniál asztal + 4 
szék. Jó állapotban. Tel.: 282-6920 

Barátnőket keresel? Párban élsz 
vagy egyedül, szereted a jó levegőt, 
kirándulást, utazást, egyéb kultu-
rális szabadidő programokat, akár 
csak jót dumcsizni? Ha időd engedi, 
csatlakozz. 45-55-ös lányok. Tel.: 
06/20-238-20-90 

Egy darab járóka, hálós, 90 X 90 
cm-es, és egy darab babahordozó, 
alig használtan féláron eladó. Tel.: 
06/30-640-4383 

Automata és keverőtárcsás mosó-
gép, ipari- és háztartási villany-
varrógép, női hosszú irhakabát, 55 
kg-os súlyzó, Erika táskaírógép és 
villanyírógép, olajradiátor, villany-
hősugárzók eladók. Tel.: 06/20-
958-8805

TŐKE & HITEL CONSULTING

Hitelügyintézés, lakáshitelek, szabad 

felhasználású hitelek, hitelkiváltás, 

biztosítási tanácsadás, személyi 

kölcsönök. Megtaláljuk a legjobb 

megoldást! A tanácsadás ingyenes 

és nem helyhez kötött, lehet az Ön 

otthonában is. 

TELEFON: 06 20 448 2485

APRÓHIRDETÉS 
DÍJA:

15 szóig: 1 800 Ft, 

keretes: 2 400 Ft.

HIRDETÉSFELADÁS MÓDJAI:

TELEFONON: 

260-2449, 06/20-330-3785

FAXON: 

260-2449

E-MAILEN: 

ujsag@kispest.hu címen

LEVÉLBEN: 

1192 Budapest, Kós Károly tér 

6. 

SZEMÉLYESEN: 

a Kós Károly tér 6. 

és 13. szám alatt. 

Telefon: 260-2449, 

348-0335

vagy az Üllői út 250. szám 

alatti hirdetőirodában.

XIX. kerületi lakosoknak in-

gyenes hirdetési lehetőséget 

biztosítunk (15 szóig) az egyéb 

rovatban, amennyiben nem 

üzleti tevékenységről van szó. 

Csak névvel és címmel ellátott 

megrendelést tudunk elfogadni, 

ingyenes hirdetés esetén is.
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