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GÁZKRÍZIS

KULTÚRA
GÁBOR ILONA
Elkészült a Kispesti 
Munkásotthon Művelődési 
Ház tavaszi tájékoztató füze-
te, a tél végétől tavaszig tartó 
művelődési házi programokat 
az igazgató ajánlja olvasó-
inknak.

9. oldal

KÖZLEKEDÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

XV. évfolyam, 2. szám

BLÁZY KRISZTINA
A hetek óta tartó 
kemény mínuszoknak 
nagyon kevesen örülnek, 
a tartósan hideg idő-
ben az idősek vannak 
a legnagyobb veszély-
nek kitéve.

ELEKESNÉ 
IHÁSZ IBOLYA
Kispest nagy részén 
az elmúlt években 
többször korlátozták 
a teherforgalmat, 
januártól tovább szigo-
rodott a szabályozás.

4. oldal

Kerületi korcsolyapályák
4. OLDAL

HORVÁTH ZOLTÁN
A kerületi fenntartású 
intézményekben  a gáz-
krízis nem okozott fűtési 
gondokat, problémamen-
tesen működtek az intéz-
mények a gázkorlátozások 
alatt is. 

2. oldal 3. oldal

KÉT HELYSZÍNEN IS VÁRJÁK A TÉLI SPORTOK SZERELMESEIT

FOTÓ: KOLESZÁR ADÉL
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Közel félmilliárdos 
plusszal indult 
a 2009-es év
A gazdasági világválság még nem tudni mennyire 
érezteti majd hatását a kerület idei költségvetésében, 
de a tavalyi évet többszáz millió forintos többlettel 
zárta Kispest önkormányzata.

avaly is folytatódott a 2006 végén 
megkezdett takarékos gazdálkodás, 

a bevételek a tervezett felett, a kiadások 
a tervezett alatt alakul-
tak, ennek köszön-
hetően mintegy 440 
millió forintos több-
lettel zárt 2008-ban az 
önkormányzat költség-
vetése – tájékoztatta a 
Kispestet a polgármes-
ter. Az idei évvel kap-
csolatban Gajda Péter 
elmondta, a kerület 
megkapta a forrásmeg-
osztásra vonatkozó fő-
városi javaslatot, ebből 
úgy látja, mintegy 6 
százalékkal többet kap 
majd Kispest, mint ta-
valy. „Ha a gazdasági válság nem lesz 
súlyosabb a vártnál, tartani tudjuk a 
költségvetésben meghatározott 3 szá-
zalékos hiányt” – tette hozzá. Hang-

súlyozta, szeretné, ha 2008-hoz hason-
lóan idén, is sikerülne megvalósítani a 
kiemelt fejlesztési célokat: a térfigyelő

hálózat bővítését, a 
Zöldprogram folyta-
tását, valamint a ne-
velési-oktatási intéz-
mények – a Mese-Vár 
és az Arany óvodák, 
illetve az Ady iskola 
– komplex felújítását. 
Kijelentette, folytató-
dik a panelprogram, 
amelyre idén is több 
mint 50 millió forintot 
szán az önkormány-
zat, és forrást biztosít 
a társasházak felújí-
tására is. Elmondta, a 
tervek szerint tavasszal 

műfüves focipálya építése indul a Vass 
és az Eötvös iskolákban, és 2009-ben 
intenzív játszótér-felújítási program is 
kezdődik Kispesten.

SOK BÜNTETÉST KISZABTAK A RENDŐRÖK

Januártól 
szigorodott a rendelet

ég 2007 végén, a főváros környezeti 
programjának felülvizsgálatakor ha-

tározott úgy a Fővárosi Közgyűlés, hogy 
el kell készíteni a város új teherforgalmi 
koncepcióját. 2008-ban már történtek vál-
tozások a budapesti közlekedésben, melyek 
a kamionforgalom csökkentését célozták 
meg, idén tovább szigorodott a rendelet. 
Eszerint január 1-jétől az egész város te-
rülete teherforgalmi korlátozás alá esik, az 
átmenő teherforgalomnak pedig az M0-ás 
körgyűrűt kell használnia. Az M0-ás au-
tóút 10-es és 11-es út közötti szakaszának 
megépüléséig a tehergépjárművek használ-
hatják az M3-as autópálya bevezető szaka-
szát, a Hungária és a Róbert Károly körutat, 
valamint több óbudai utat is. A kitáblázást 
folyamatosan végzik a szakemberek. 

urány Sándor, Kispest országgyűlési 
képviselője, aki kezdeményezője volt 

az új szabályozásnak, lapunknak elmond-
ta, a koncepció leglényegesebb eleme, hogy 

2009. január 1-jével a legerőteljesebben 
légszennyező nehéz gépjárműveket kitilt-
sák Budapestről, és az átmenő forgalmat az 
M0-s körgyűrű használatára kötelezzék.

ispest nagy részén már az elmúlt évek-
ben folyamatosan korlátozták a teher-

gépjárművek forgalmát. A kertvárosból 
már 1996-ban kitiltották a 3,5 tonna feletti 
járműveket, majd az évek során fokozato-
san a kerület többi területén is korlátozta 
az önkormányzat a forgalmat. A fővárosi 
közgyűlés legutóbb tovább szigorította 
a szabályozást, hiszen Budapest egészén 
korlátozza a teherforgalmat. Kispesten 
a 12 tonnát meghaladó járművek csak a 
Nagykőrösi utat használhatják, azt is csak 
célforgalom számára, máshova behajtási 
engedélyt kell kérniük, mint ahogy azok-
nak a járműveknek is, amelyek a 3,5 tonnás 
súlykorlátozás alatti területekre kívánnak 
behajtani – hangsúlyozta a Kispestnek 
Elekesné Ihász Ibolya, a Városüzemelte-

tési és Közbiztonsági Iroda vezetője. Az 
engedélyeket a Parking Kft. adja ki,  akik-
kel jó az együttműködése a kerületnek, 
a kispesti szakemberek bekacsolódnak 
az engedélyezési eljárásba, és közösen 
választják ki a legoptimálisabb útvonalat 
a járműveknek. Volt arra is példa – tette 
hozzá az irodavezető –, hogy figyelembe
véve  a kerület véleményét, nem adta ki a 
cég az engedélyt.

szigorú szabályozás azonban csak ak-
kor lehet hatásos, ha betartását folya-

matosan ellenőrzik is. A Kispesti Rend-
őrkapitányság az önkormányzattal és a 
Parking Kft.-vel közösen legutóbb január 
15-én ellenőrizte a 12 tonnás súlykorlá-
tozás betartását a Határ úton. Dr. Mittó 
Gábor rendőrkapitánytól megtudtuk, a 
szakadó ónos esőben kollégái kétórás 
ellenőrzésük során végül nyolc esetben 
szabtak ki bírságot. Hozzátette, a jövőben 
tovább folytatják az ellenőrzéseket.

Decemberben fogadta el a 
Fővárosi Közgyűlés 

Budapest új teherforgalmi 
stratégiáját. A szabályozás 
idén január 1-jétől tovább 

szigorítja a tehergépjármű-
forgalmat a fővárosban. 

Kispesten január 15-én már 
az új szabályozás alapján 

ellenőrizték a közlekedőket 
a Határ úton.

KÖLTSÉGVETÉS

Nem volt fűtési gond 
a gázkrízis miatt

anuárral nemcsak az új év, hanem a 
hideg idővel beköszöntött a gázkrízis 

is. Január 1-jével kevesebb gáz, január 
6-tól pedig egyáltalán nem érkezik gáz 
Magyarországra Ukrajnán keresztül 
Oroszországból. A gázvita lapzártánk-
kor még javában tart, nem tudni mi lesz 
a végkimenetele. A kerületi fenntartású 
intézményekben  a gázkrízis nem oko-
zott fűtési gondokat, problémamentesen 
működtek az intézmények – jelentette 
ki a Kispestnek Horváth Zoltán, a Kis-
pesti Vagyonkezelő Műszaki Szervezet 
(VAMÜSZ) vezetője. A kerület kezelésé-
ben 18 távfűtéses intézmény – 7 iskola, 7 

óvoda és 4 bölcsőde – , valamint 23 olyan 
épület van, melyben nem a távhő szolgál-
tatja a meleget. A távfűtő műveket a gáz-
behozataltól függetlenül át tudják állítani 
(át is állították) olajtüzelésre, így azok 
működése zavartalan, egyedül a melegítő 
konyhákat érinti a távfűtéses épületekben 
az esetleges gázkorlátozás. 
A gázkrízis kapcsán gázkorlátozásokat is 
bevezettek az országban, de az igazgató 
lapunknak hangsúlyozta, csak a IV-es fo-
kozatú gázkorlátozás jelentene problémát 
a helyi oktatási-nevelési intézmények-
ben, hozzátéve, januárban az I-es és II-es 
fokozatú nagyfogyasztókat korlátozták.

KORLÁTOZÁSOK
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orcsolyapályát alakítot-
tak ki idén is Wekerle-

telepen a Kós Károly 
Általános Iskola udvarán. 
Megfelelő időjárás esetén 
– ha marad a hideg – hét-
köznapokon reggel 8 órától 
12-ig csak az óvodások 
és az általános iskolások 
korcso-lyázhatnak, délután 
4 órától este 7-ig, valamint 
szombaton és vasárnap 8 
és 12 óra, illetve 16 és19 
óra között viszont minden 
kispesti ingyen használ-
hatja a Hungária út 28. 
alatti oktatási intézmény 
jégpályáját – tájékoztatta a 
Kispestet a polgármesteri 

hivatal humánszolgáltatási 
irodája. A kerületben a Kós 
iskola mellett február 15-
ig az Europark Korizónája 
is várja a jeges sportok 
szerelmeseit. Az Europark 
Korizóna minden nap  9-
20 óra között tart nyitva 
(15-16 óra között jégkar-
bantartás miatt zárva). A 
helyszínen lehet korcsolyát 
bérelni, valamint a Ferenc-
városi Torna Club Jég-
korong Szakosztály Hoki 
Akadémiájának profi edzői
igény szerint korcso-lyázni 
és hokizni is megtanítják 
a gyerekeket, felnőtteket 
egyaránt.

SPORT

Jégpályák 
Kispesten

fűtést biztosító kazán 
hibáját kijavították, így 

január 13-án reggel újra el-
indult a tanítás a Kós Károly 
Általános Iskolában – tájé-
koztatta a Kispestet Nagy 
Péter humánszolgáltatási 
igazgató. Az intézményben 
a január 11-ről 12-re virradó 
éjszaka jelentkezett kazán-
probléma miatt maradt el 
január 12-én az oktatás. A 

szülők reggel szembesültek 
a helyzettel, ám senki nem 
vette igénybe a felügyeletet 
a Wekerlei Gyermekházban, 

hanem mindenki hazavitte 
gyermekét.
Horváth Zoltántól, az ön-
kormányzat Vagyonkezelő 
Műszaki Szervezetének 
(VAMÜSZ) igazgatójától 
megtudtuk: egy régi kazán 
működésében keletkezett 
hiba, amit részben január 12-
én már kijavítottak, s még 
13-én is folytatták a munkát. 
Ez azonban nem okozott 

gondot az iskola működé-
sében. Hozzátette, a kazán 
részleges felújítását idén és 
jövőre végzi el a VAMÜSZ.

OKTATÁS

Fűtés van, a 
tanítás is elindult

ispest wekerle-telepi ré-
szén 2008. november 25. 

és december 10. között hat 
esetben követett el – akkor 
még – ismeretlen elkövető 
rablást egyedül gyalogló höl-
gyek sérelmére – tájékoztat-
ta a Kispestet dr. Mittó Gá-
bor kerületi rendőrkapitány. 
Elmondta, a cselekmények 
között rengeteg hasonló 
vonást lehetett felfedezni. 
A bűncselekményeket – egy 
kivételével – késő délutáni 
vagy kora esti időpontok-
ban követték el, a sértettek 
minden esetben a buszról 
leszállva hazafelé gyalogló 
magányos nők voltak, aki-
ket kihalt utcákon hátulról 
támadott meg az elkövető, 
akiről a személyleírások 
alapján csak annyit tudtak a 
kispesti rendőrkapitányság 
munkatársai, hogy egyedül 
lévő 25-30 év körüli férfi.
A rendőrkapitánytól meg-
tudtuk, a rabló sietős 
léptekkel közelítette meg 
áldozatait, és megpróbálta 
a kezükben vagy vállukon 
lévő táskát elvenni a höl-

gyektől. Mivel minden eset-
ben ellenállásba ütközött, a 
sértetteket megütötte, földre 
lökte, egyes esetekben meg 
is rúgta, és a dulakodások 
során egy eset kivételével 
meg is szerezte a táskákat, 
amelyekkel elmenekült. Az 
egyik hölgy viszont segít-
ségért kiabált és aktívan 
ellenállt, ami miatt a rabló 
megijedt és elfutott, de a 
dulakodás során ellökött 
sértett elesett, amely során 
vállát kificamította, így kór-
házba kellett szállítani.
A rabló elfogására a kis-
pesti rendőrök esténként 
akciószolgálatot szervez-
tek, eredményeként de-
cember 15-én elfogtak egy 
büntetett előéletű budapesti 
férfit, aki alaposan gyanú-
sítható a bűncselekmények 
elkövetésével. A rendőrség 
előterjesztésére és a kerü-
leti ügyészség javaslatára a 
bíróság előzetes letartózta-
tásba helyezte a feltételez-
hető elkövetőt, így jelenleg 
fogdában várja az eljárás 
befejezését.

A cselekményeket novem-
ber 25-én 19 óra körül a 
Bercsényi utcában, novem-
ber 28-án 19.15 órakor a 
Petúr utcában, december 
8-án 7.15 órakor a Kós 
Károly téren, ugyanaznap 
20.15 órakor a Zrínyi utcá-
ban, december 9-én 19.20 
órakor szintén a Bercsényi 
utcában és december 10-én 
16.30 órakor a Határ úton 
követték el. 

A kerületi kapitányság kéri, 
hogy aki a cselekményekről 
érdemleges információval 
rendelkezik, a felsorolt 
időpontokban a helyszín 
környékén járt, és esetleg 
látta a cselekményeket vagy 
esetleg az elkövetéssel gya-
núsítható férfit, jelezze azt
az ügy előadójának, Srankó 
Tamás r. főhadnagynak a 
XIX. kerületi Rendőrkapi-
tányságon.

Brutális rablót fogtak
KÖZBIZTONSÁG

nálló önkormányzati 
kiadványokkal is igyek-

szik a kerület minél jobban 
tájékoztatni a lakókat Kispest 
kiemelkedő eseményeiről, va-
lamint a kerület legfontosabb 
közérdekű információiról. 
Tavaly év végén jelent meg a 
„Wekerle – 2008” című füzet, 
amely a 100 éves Wekerle-
telep centenáriumi ünnep-
ségsorozatot tekinti át. A ki-
advány nyomtatott formában 
megtalálható a városházán, 
valamint letölthető a www.
kispest.hu oldalról. Év elején 
került a postaládákba az „Egy 
év – 2008” című brosúra, 
amely az elmúlt év legjelen-
tősebb kerületi történéseit 
foglalja össze. A kiadványhoz 
ugyancsak a városházán lehet 
hozzájutni, ami a www.kis-

pest.hu oldalról is letölthető. 
Előkészületben vannak és 
január végén jelennek meg 
a kerületi oktatási-nevelési 
intézményeket – óvodákat, 

iskolákat – bemutató füzetek. 
A Kispesti Hívogatóban és 
a Kispesti Kopogtatóban az 
olvasók tájékozódhatnak a 
kerületi intézmények pedagó-

giai programjairól, nyílt nap-
jairól és elérhetőségeikről. A 
füzeteket az önkormányzat 
eljuttatja majd az érintett 
intézményekbe, valamint ter-
mészetesen a városházán is 
megtalálhatók lesznek, és az 
önkormányzat weboldaláról 
is le lehet majd tölteni. Nagy 
Endre, az önkormányzat 
kommunikációs igazgatója 
lapunknak elmondta, az ön-
kormányzat célja, hogy minél 
szélesebb körben megismer-
jék a kerületiek az őket érintő 
legfontosabb információkat. 
Hozzátette, az év folyamán 
Kispest kitüntetettjeiről, va-
lamint „Civil Kalauz” néven, 
a kerületi civil szervezetek 
bemutatkozásairól tervez 
még megjelentetni önálló ki-
adványt az önkormányzat.

Információs füzetek
TÁJÉKOZTATÓ

hetek óta tartó kemény mí-
nuszoknak nagyon kevesen 

örülnek, a tartósan hideg időben 
az idősek vannak a legnagyobb 
veszélynek kitéve. Az Euró-
pán, így hazánkon is  végig-
söpörő zord időjárás a legtöbb 
embernek nehézséget okoz, a 
kihűlés és a fagyás mellett a 
hideg az emberek szív-érrend-
szerét és légzőszervrendszerét 
is meggyengítheti, melynek 
következtében a tüdő érzéke-
nyebbé válik a fertőzésekre. 

Különösen fontos ilyenkor, 
hogy fokozottabban figyel-
jünk oda az idős emberekre. 
A kerületben a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat 
nyújt személyes gondoskodást 
az arra rászoruló kispestiek-
nek. Blázy Krisztina megbízott 
intézményvezető a Kispestnek 
elmondta, az intézmény mun-
katársai folyamatosan látogat-
ják területi gondozottjaikat. A 
szociális munkások amellett, 
hogy igyekeznek mindenben 

segítségükre lenni, elsősorban 
arról is meggyőződnek, hogy 
nincs az idős embereknek 
fűtési problémájuk. Gond 
esetén segítenek orvosolni a 
bajt. Ha anyagi nehézségek 
állnak a háttérben, akkor pél-
dául felveszik a polgármesteri 
hivatal szociális irodájával a 
kapcsolatot, és segélyt kérnek 
a rászorulónak, de arra is akadt 
már példa – mondta lapunknak 
a szakember –, hogy elromlott 
a fűtőberendezés, és a szociális 

munkások hívták ki szerelőt. 
Az intézményvezető hozzá-
tette, idősklubjaikban ebben 
a fagyos időszakban gyakran 
hosszabb időt töltenek a klub-
tagok. Blázy Krisztina kiemel-
te, a látókörükbe kerülőknek 
igyekeznek a lehető legtöbb 
segítséget megadni, és a meg-
felelő ellátás irányába vezetni 
őket. Megtudtuk, a kerületben 
szerencsére komolyabb tragé-
dia még nem történt a hideg 
időjárás miatt.

Időseknek segítenek a hidegben
SZOCIÁLIS ÜGYEK
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dzéssel egybekötött 
szinkronúszó bemutatót 

tartott január 16-án az Unio 
Sport Kispest SE szinkron-
úszó szakosztálya a Kispesti 
Uszodában. A klub 2004-ben 
nyitotta meg kapuit a spor-
tolni vágyóknak, ahol eddig 
leginkább csak boxszal és 
futballal foglalkoztak. Ta-
valy szeptembertől azonban 
új sportággal színesítik a 
kerületi sportlehetőségeket, 
szinkronúszó szakosztályt in-
dítottak. Erdei Adrienn szak-
osztályvezetőtől megtudtuk, 
a szinkronúszást 6-8 éves 
korban érdemes elkezdeni, de 

12 éves korban sem túl késő. 
Előnyt jelent, ha a kislányok 
két úszásnemet ismernek és 
van vízbiztonságuk - hangsú-
lyozta. Az edzéseken eleinte 
játékosan tanulják a gyakor-
latokat a növendékek, majd 
később igyekeznek tökéletes-
re fejleszteni a szinkronúszó 
alap kar- és lábmunkát is.  A 
szakosztályvezető kiemelte, 
mindenképpen szeretnék, 
ha a gyerekek többsége ver-
senysportként űzné a szink-
ronúszást. Edzéseik több-
ségét a Kispesti Uszodában 
tartják (további információ: 
adrinalin22@vipmail.hu). 

SPORT

Szinkronúszók mutatkoztak be

tervek szerint műfüves 
focipályát létesít az önkor-

mányzat két általános iskola 
területén tavasszal – tudta 
meg a Kispest Gajda Pétertől. 
A polgármester lapunknak 
elmondta, a Vass és az Eötvös 
iskolákban szeretné a kerület 
létrehozni a rosszabb időjá-
rási körülmények között is 

használható sportpályákat. Az 
egyenként mintegy húsz millió 
forintos beruházásokat vagy az 
OLLÉ-program keretében vagy 
közcélú felajánlásból szeretnék 
megvalósítani. A polgármester 
hozzátette, a fejlesztés része 
az elmúlt időszakban elindult 
sportot támogató önkormány-
zati programnak.

FEJLESZTÉS

Műfüves foci-
pálya épülhet

Búcsúzunk
Szomorú szívvel értesítünk 
benneteket, hogy Sándor 
Sándorné, a Kispesti Nyug-
díjas Egyesület (KINYE) 
elnöke 2008. december 15-
én hosszas betegség után 
elhunyt 78 éves korában. 
Évánk nyugdíjasként az 
idősek mozgalomban igen 
aktívan vett részt. 1991. év-
ben férjével megalapították 
a Kispesti Nyugdíjas Egye-
sületet. Először csak 30 fő-
vel működött az egyesület, 
az évek során mintegy 1000 
fős tagsága volt kiváló szer-
vezőkészségének köszön-
hetően. Az elmúlt 17 évben 
elnöke volt a KINYÉ-nek. 
Munkáját fáradságot nem 
ismerve végezte. A hosszú 
betegségét hihetetlen ön-
fegyelemmel, nagy akarat-
erővel viselte, és a közös-
ségi életet az utolsó napig 
élte. Emberszeretete, segí-
tőkészsége miatt igen nép-
szerű volt. Egy jó barátot, 
munkatársat veszítettünk el 
halálával. Nyugodjon béké-
ben!

a KINYE elnöksége 
és tagsága

jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás idős, beteg 

emberek számára nyújt ott-
honukban szakszerű ellátást. 
Segíti a kispesti lakosságot a 
magasabb színvonalú szociá-
lis 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 időskorú-
ak vagy betegek részére nyújt 
segítséget, váratlanul adódó 
helyzetekben. Mennyibe kerül 
mindez? Rászorultság esetén 

TÁJÉKOZTATÓ

Segítségnyújtás 
gombnyomásra!

Köszönet
A KMO Művelődési Ház 
tisztelettel megköszöni 
mindazoknak, akik a 2007. 
évi adójuk 1%-át, 41 053 
Ft-ot felajánlották intézmé-
nyünknek!

A Wekerlei Társaskör 
Egyesület köszönetet mond 
mindazoknak, akik 2008-
ban adójuk 1%-át az Egye-
sület számára ajánlották fel. 
A beérkezett 81 ezer forintot 
közhasznú célra, a Wekerle 
Centenárium rendezvényei-
re használta fel.
A Wekerlei Társaskör Egye-
sület elsőrendű feladatának 
tekintette, és ezért méltóan 
megünnepelte a Wekerle-te-
lep 100 éves fennállásának 
jubileumát. Az Egyesület 
ilyen színvonalon kívánja az 
épített örökség védelmét is 
ellátni, az ott élők közössé-
gét összekovácsolni. Ha Ön 
egyetért célkitűzéseinkkel, 
ha Ön támogatni kíván-
ja programjainkat, kérjük, 
támogassa az egyesületet 
személyi jövedelemadójá-
nak 1 %-ával. Adószám: 
19010179-2-43.

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 bi-

zalommal intézményünkhöz: 
Érdeklődni a Segítő Kéz Kis-
pesti Gondozó Szolgálat Gaz-
dasági Központjában lehet: 
1193 Budapest Táncsics M. u 
7., telefon: 282-9501.

A

A
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Színvilág” címmel Frida 
Lucia textiltervező fest-

ményeiből nyílt tárlat január 
15-én a King Galériában. A ki-
állítást megnyitó Frida Balázs 

beszédében a képekről sugárzó 
nőiességre hívta fel a figyel-
met. Legszembetűnőbb jel-
legzetessége az alkotásoknak 
– mondta –, hogy „készítőjük 
asszony, aki bátran felvállalja 
és megéli nőiességét, témái, 
színhasználata, képzelete, 
egész gondolkodása és élet-
műve mind erről árulkodik. 
Portréiban új és új formában 

láthatjuk megfogalmazódni ’A 
Nőt’, mintha megannyi válto-
zatban elevenedne meg a tiszta 
nőiesség: a szégyenlős, a szere-
tő, a vonzó és csábító, a féltő és 

gondoskodó, a bölcs vagy ép-
pen alávetett asszony… Lucia 
női arcképeiben termékenyen 
újra- és újrafogalmazza saját 
magát, tucatnyi módon jeleníti 
meg önnön tiszta képmását, 
és a játékos megjelenés során 
valójában önmaga lényegét 
keresi: a nőt, az anyát”. Frida 
hangsúlyozta, Lucia nem profi,
így függetlenség és szárnyaló 

szabadság jellemzi, nem kötik 
őt a művészeti stílusok, isko-
lák, a rögzült konvenciók, ám 
nem tekinthető naiv festőnek 
sem, hiszen képzett iparművész 
– mondta. „A kiállított alkotá-
sok nem pusztán dekorációk, 
valójában ablakok, amelyek 
egyszerre távolra és közelre, 
másfelől kívülre és belülre, 
saját magunk felé nyílnak” 
– zárta gondolatait. A megnyi-
tón Jicsinszky Flóra az Erkel 
iskola volt diákja Kovács Béla 
„Bartók Béla hommage” című 
művét adta elő klarinéton.
Frida Lucia bukovinai székely 
családból származik, aki a 
rajzolás miatt 1963-ban köl-
tözött Budapestre. Először az 
óbudai Goldberg textilgyárba 
került, majd a Kistex textil-
tervezője lett. 1977-től ’85-ig 
a Pécsi Zsolnai Porcelángyár 
dekor tervezője volt, ebben az 
időben dolgozott a gyárban 
vendégművészként Amerigo 
Tot és Viktor Vasarely. Később 
hosszabb időt töltött Dél-Afri-
kában és Namíbiában.
Frida Lucia 23 munkáját feb-
ruár 18-ig tekinthetik meg az 
érdeklődők a Kós Károly téri 
King Galériában.

A textiltervező festményei
KISPESTI VÁROSHÁZA TÁRLAT 
(Városház tér 18-20.)
Prohászka Margit textil-
művész „Zászlók” című 
kiállítását január 26-ig 
láthatja a közönség. Utána 
Németh Róbert grafikus
munkái láthatók majd 
március végéig, a tárlat 
megnyitója január 27-én 
16 órakor lesz.

NAGY BALOGH JÁNOS 
KIÁLLÍTÓTEREM 
(Ady E. út 57.)
„Centenáriumi helytörté-
neti kiállítás – Wekerle-
telep 1908-2008” címmel 
a Kispesti Munkásotthon 
Művelődési Ház és a 
Kispesti Helytörténeti 
Gyűjtemény közös tárlata.

KING GALÉRIA 
(Kós Károly tér 13.)
Frida Lucia „Színvilág” 
című kiállítását február 
18-ig lehet megtekinteni.

WEKERLEI GYERMEKHÁZ 
(Petur u. 7.)
Négy – Kapa Melinda, 
Kolonics Péter, P. Tóth-
Major Krisztina és Végh 
Éva – Dorogon dolgozó 
művésztanár alkotásaiból 
láthatnak válogatást az 
érdeklődők január 30-ig.

WEKERLEI TÁRSASKÖR 
EGYESÜLET 
(Kós Károly tér 10.)
A „Kós Károly házai 10.” 
című kiállításon Nagy 
Tamás, Romhányi András 
és Tóth Pál a wekerlei fő-
téri házakról készült fotói 
láthatók március végéig.

KMO ELŐTÉR-GALÉRIA
(Teleki utca 50.)
A Hetek Csoportjának kiál-
lításán tizenhat képet néz-
hetnek meg az érdeklődők 
február 12-ig. 
A kiállításról bővebben az 
„Útkeresők tárlata” című 
írásunkban olvashatnak.

Kerületi 
kiállítások

TÁRLAT

KIÁLLÍTÁS

Hetek Csoportjának ki-
állítása nyílt meg január 

16-án a Kispesti Munkásotthon 
Művelődési Házban. Tizenhat 
kép fogadja a látogatót az Elő-
tér-galéria falán: a Fazekas Mi-
hály Gimnáziumban működő 
„Képépítő Stúdió” hét tagjának 
és vezetőjének művei. Sipos 
Endre festőművész-tanár, Bor-
sos Margó, É. Novák Veronika, 
dr. Gellért Marianna, Kemenes 
Kata, Kerezsi Éva Mária, Koó 
Éva és Lipcsei Judit alkotásait 
február 12-ig láthatja a közön-
ség az intézményben.
Mintegy 40 amatőr és profi
tagja van a 25 éve működő, 
eredetileg rajztanároknak szer-
veződött stúdiónak, amelynek 
Fischer Ernő festőművész 
– ő vezette a Fáklya Klub fes-

tőkörét – volt a szellemi atyja 
– tudtuk meg Sipos Endrétől, a 
„képépítők” egyik vezetőjétől 
(a másik Szkotniczky Péter). 
Elmondta, a baráti társaság 

havonta egyszer találkozik, 
olyankor művészeti előadást 
hallgatnak meg, és mindenki 
bemutatja, hol tart munkájával: 
a befejezett vagy félig kész 
műveket elemzik, s ha kell, 
megkritizálják, hiszen – mint 
hangsúlyozta – fontos, hogy 
mindenki megtalálja a saját, 
egyéni stílusát. 

Útkeresők tárlata

endhagyó módon „dolgoz-
za fel” idén a Farsang té-

makörét az intézmény. Február 
21-én délelőtt a KMO-ban két 
éve működő Kolompos-tánc-
ház várja farsangi mulatságra 
a lehetőleg jelmezben érkező 
gyerekeket. Estére a felnőt-
teket várják: a reggelig tartó 
farsangi bálba latin elemek is 
keverednek majd, hiszen az 
ősszel indult Salsa Con Timba 
Tánciskola bemutatót tart a 
vendégeknek. (A népszerű 
iskola új kezdő csoportot is 
indít: a tagok a kubai rumbával 
ismerkedhetnek.) 
Február végén jelentős állomá-
sához érkezik a KMO „Mondj 
nemet!” drogellenes és szen-
vedélybeteg-segítő programja: 
az iskolai erőszak kezelésé-
nek lehetőségei témakörében 
szakmai konferenciát rendez-
nek, amelyen mások mellett 
Ranschburg Jenő pszichológus 
is előadást tart.
Különlegességgel bővül az 
intézmény börzekínálata: az 
ásvány- és rovarbemutató után 
március 8-án a horgászokat 
és a vadászokat várják. Már-
cius 22-én kerületi kismamák 

szerveznek babaruhabörzét, a 
hónap végén pedig egészség-
börze lesz „Élj egészségesen, 
gyógyulj és tanulj!” címmel.
Kazinczy Ferenc születésének 
250. évfordulója alkalmából 
vers- és prózamondó versenyt 
hirdet az intézmény három 
korcsoportban – felső tagoza-
tos, középiskolás és felnőtt (99 
éves korig) –, amelyre február 
végéig lehet majd jelentkezni, 
a döntőt pedig március 14-én 
rendezik.
Május elsején idén is lesz Majá-
lis a Zrínyi és a Jókai utcák kö-
zötti területen: a KMO gárdája 
ezúttal is változatos program-
mal várja majd a kispestieket. 
A május még egy különleges 
programot tartogat „Ezeregyéj 
varázsa” címmel a hastánc-est 
a mesés kelet hangulatát vará-
zsolja az intézménybe. 
A színházi palettán figyel-
met érdemel február 20-án a 
„Charlie nénje” című zenés 
bohózat a Pódium Társulattól, 
majd közkívánatra márciusban 
a Budapesti Kamaraszínház 
„Edith Piaf” című előadása. 
Minden hónapban újdonsággal 
jelentkezik a Tárt Kapu Szín-

ház: április közepén a Kultúra 
a rendelőben rendezvényso-
rozat keretében passiójátékot 
adnak elő a Templom téren, és 
„Psychiart” címmel kiállítást 
tartanak a Kaszinóban. Az 
óvodások „A nagy ho-ho-hor-
gászt”, „A brémai muzsikuso-
kat” és „A bátor nyulacskát”, a 
kisiskolások „A kis herceget”, 
„Vitéz Lászlót és az ördögö-
ket”, valamint „A holdbéli 
csónakost” láthatják februártól 
áprilisig. 
„Művész Szalon” címmel új 
sorozat is útjára indul február 
6-án a KMO-ban. Sáfár Móni-
ka, a Madách Színház művésze 
hónapról hónapra hobbijáról is 
beszélget egy neves művésztár-
sával: Dunai Tamással, Mikó 
Istvánnal, Esztergályos Cecíli-
ával és Sasvári Sándorral.
Februártól nyárig négy kiál-
lítás lesz az Előtér-galériá-
ban: Haraszty Zsófiát, Vágó
Zoltánt, Mészáros Borit, 
illetve Csizmadia Istvánt és 
műveiket ismerheti meg a kö-
zönség. A Nagy Balogh János 
Kiállítóteremben március vé-
géig lesz látható a „Wekerle-
telep 100 éve” című helytör-

téneti tárlat, áprilistól pedig 
Kamár János szobrászművész 
mutatja be alkotásait.
Áprilisban 40 órás akkreditált 
agykontroll kurzus indul peda-
gógusok és egészségügyi szak-
alkalmazottak számára, de lesz 
tanfolyam gyermekeknek is.
Április végéig lehet jelent-
kezni a hagyományos iskolás 
tehetségkutató versenyre, a 
Kinder Tojás fesztiválra, s 
ugyancsak áprilisban – 20-án 
– jár le a nevezési határideje 
a Budapesti Amatőr Modern-
tánc Fesztiválnak is.
Gábor Ilonától megtudtuk, a 
napi teendők mellett jelenleg 
egy uniós pályázat beadásán 
dolgoznak, együttműködve a 
Budapesti Művelődési Köz-
ponttal. A kulturális alap-
feladatokon túl a jövőben a 
felnőttképzésbe is szeretne 
bekapcsolódni az intézmény. 
Siker esetén munkaerő-pia-
ci felkészítő és vállalkozóvá 
válást elősegítő akkreditált 
tanfolyamokkal szeretnék 
megkönnyíteni és segíteni a 
munkanélküliek és azok életét, 
akik szeretnének visszatalálni 
a munka világába. 

Tél végétől tavaszig a KMO-ban
PROGRAMOK

Elkészült a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház tavaszi programfüzete. A ren-
dezvények közül Gábor Ilona igazgatóval szemezgettünk.

em csak véradással se-
gítenek az embereken a 

Kispesti Véradók Egyesü-
letének önkéntesei: ezúttal 
január 15-én és 16-án ruha-
börzét rendeztek a Vöröske-
reszt, a Láncszem Egyesület 
és a véradók adományaiból, 
hogy a bevételből a Kispesti 
Rászorultak Megsegítésére 
Közalapítványt támogassák. 
A lakosság gyermek- és fel-
nőtt ruhákból válogathatott, 
de voltak gyerekkönyvek, 
játékok, videokazetták, edé-
nyek és étkészletek is a Tu-
dásházban felállított aszta-
lokon. „Sikeres volt a börze, 

felülmúlta a várakozásokat, 
mintegy 40 ezer forint gyűlt 
össze a két nap alatt” – ér-
tékelte az akciót Somogyi 
Lászlóné, az egyesület ve-
zetője.
A véradók tavaly három 
börzét rendeztek, amelyek 
bevételét - 100 ezer forintot 
- az alapítvány jótékony-
sági estjén adták át, ezen 
kívül tombolatárgyakat is 
vásároltak a rendezvényre. 
Megtudtuk, 2009-ben a ter-
vek szerint havonta egyszer 
tartanak majd ruhabörzét, 
hogy a bevétellel segíthesse-
nek a rászorulókon.

ADOMÁNY

Ruhabörze rászorulók támogatásáraA

„
R
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Nyelvvizsgáztak az 
általános iskolások

z Eötvös József Általános 
Iskola már alapítása óta 

angol tagozatos. Az emelt 
óraszámú csoportok diákjai 
lehetőséget kapnak egy, a 7. 
évfolyamon kezdődő, ingye-
nes nyelvvizsga előkészítőre. 
A 8. évfolyam első félévében, 
december hónapban pedig sor 
kerül magára a nyelvvizsgá-
ra. Kezdetben a Rigó utcai 
nyelvvizsgát tették le diákja-
ink, majd áttértünk a Pitman 
nyelvvizsga Young Learners’ 
Elementary változatára. Idő-
közben az ELTE Idegennyelvi 
Továbbképző Központja is be-
vezette a Junior nyelvvizsgát, 
jóval ésszerűbb áron, sikeres 
nyelvvizsga esetén ugyanolyan 
szintű bizonyítványt nyújtva.
A junior nyelvvizsga nem 
azonosítható egyfajta iskolai 
számonkéréssel, hiszen jóval 
több annál: egy szakmailag 
elismert, nagy tekintélyű 
nyelvvizsgaközpont szintező 
mérése, az európai követel-

ményrendszer alapján. A tanu-
ló számára mindenképp siker-
élményt ad, ösztönző hatású, 
kedvteremtő és jelentős mo-
tiváló tényező, a tanároknak 
és a szülőknek pedig fontos 
és hiteles visszajelzés arról, 
hogy egy világnyelv elsajátí-
tásában mit ért el, hová jutott 
tanítványuk, gyermekük.
Az előző   tanévben 20 tanu-
lónk tett sikeres nyelvvizsgát, 
míg a mostani tanévben 21 
diákunk – közülük első alka-
lommal 3 hetedikes gyermek 
– vizsgázott eredményesen. 
A jövőben is szeretnénk foly-
tatni ezt a hagyományt, arra 
törekszünk, hogy emelt óra-
számú csoportjaink minden 
tagja képes legyen letenni a 
vizsgát. Az iskolánk Angol 
Nyelvtudásért Alapítványa 
minden sikeresen letett nyelv-
vizsga díját visszafizeti a ta-
nulóknak. 

EÖTVÖS ISKOLA

OKTATÁS

Kispesti Nyugdíjasok és 
Mozgássérültek Klubja, 

mint minden évben, tavaly év 
végén is megrendezte, uzson-
nával és ajándékosztással 
egybekötött karácsonyi ünnep-
ségét.  A délutánra Adventista 
vendégeket hívtunk, az  egyház 
fiatal lelkész jelöltje mondott
karácsonyi meghitt beszédet, 
majd trombitaszólókat hal-
hattunk tőle. Ezután Anikó, 
akinek csodálatos hangja van, 
karácsonyi énekeket énekelt, 
saját zongorakíséretével. Majd 
a karácsony meghitt hangulatá-
ban, közös imával köszöntöttük 
egymást.
Ezután uzsonnázás következett, 
majd csillagszóró és gyertya-
fénynél, közösen énekeltük a 
„Mennyből az angyal”-t. Már 

besötétedett, mire az est megle-
petésére, az ajándékosztásra sor 
került, amit mindenki izgalom-
mal várt. A klubtagok egy szép 
doboz desszertet, kávét, csoko-
ládét és ajándékutalványokat 
kaptak. Az emberek távozóban 
boldogan ölelték át egymást, 
mindenféle jókívánságok kö-
zepette, és a viszontlátás remé-
nyében búcsúztak egymástól. 
A karácsonyi délután megren-
dezéséhez az önkormányzat és 
a Kispesti Rászorultak Megse-
gítésére Közalapítványtól kap-
tunk támogatást. A klubtagok 
nevében köszönet érte. (Klub-
délután minden szerdán 15-20 
óra között a Kispesti Kaszinó-
ban.)

HUSZÁR ERZSÉBET
klubtitkár

ÜNNEPSÉG

Karácsony délután

avaly év végén  több sza-
badidős programokat kínál-

tunk a környék kicsinyeinek, 
segítségünkre volt ebben a Zab-
hegyező Gyerekanimátorok 
Egyesülete. E lelkes társaság 
célja, hogy a gyerekek haszno-
san töltsék el szabadidejüket, 
és barátokra leljenek. A „Száz-
holdas Pagony” programjaiban 
Micimackóval és barátaival ta-
lálkozhattak a gyerekek. Nagy 
öröm volt látni, ahogy a kis 
ovisok haladtak az akadály-
pályákon: volt itt gyümölcs-
vadászat, Malacka-keresés, és 
Füles farkincáját is meg kellett 
találni. Az arcfestés sem ma-

radhatott ki a délutáni prog-
ramból. December 16-a már a 
karácsony jegyében telt. Tün-
dérország lakói ünnepi hangu-
latot varázsoltak körénk. 
A kézműves műhelyekben 
hangulatos mécsesek és csil-
logó karácsonyfadíszek ké-
szültek. A játékok közül a 
lisztfújás és a narancscipelés 
aratta a legnagyobb sikert. 
Köszönjük az érdeklődőknek, 
hogy ellátogattak hozzánk, re-
méljük, hogy a szülők is nagy 
gyermekként újra átélték a já-
ték örömét!

EÖTVÖS ISKOLA

Zabhegyezők az 
Eötvös iskolában

Keleti táblás játék: „GO”
eleti táblás játék, szerepel 
a keresztrejtvényekben: 

két betűs szó, mi az? „GO”. 

A go kínai eredetű, több ezer 
éves táblás játék. Az európai 
elnevezés a japán karakter-

ből ered, de inkább igo néven 
nevezik ott. A kínaiak wei-qi, 
(ejtsd: veicsi) néven nevezik, 

ami területfoglalós táblás já-
tékot jelent, Koreában baduk 
néven ismert. A játékot egy 

19×19-es táblán játsszák, 
azonban nem a mezőkre, 
hanem a vonalak kereszte-
ződéseire teszik a köveket. 
Hagyományosan sötét kezd, 
és a neki jobb felső sarokban 
szokás kezdeni. Ezután fehér 
és fekete felváltva lép. A go 
alapszabályai annyira egysze-
rűek, hogy Japánban már óvo-
dás korban tanítják a játékra a 
gyerekeket. Ez azonban ko-
rántsem jelenti, hogy a játék 
maga is egyszerű. Ellenkező-
leg: tartalmas szellemi játék, 
amelyben a gondolkodás, a 
kombinációs készség és a 
stratégiai tudás egyaránt dön-
tő. Egy go-játszma lehetsé-
ges variációinak száma 10750, 
ehhez még az univerzumban 
található atomok száma sem 
mérhető. Az aktív játékosokat 
hasonló rendszerben minő-
sítik, mint a harcművészeket 

(dzsúdó, karate stb.). A kezdő 
játékos, aki a szabályokat is-
meri, az 30 kjus (angol átírás-
sal kyu). A tudás növekedésé-
vel a kjuk száma csökken, és 
1 kju után következik az első 
mester fokozat az 1 dan (1d), 
amely 7 amatőr danig nőhet. 
Úgy tartják, hogy az amatőr, 
7 danos játékosok játékere-
je körülbelül megegyezik a 
profi 1 danos (1p) játékosok
erejével. A profi játékosokat
1-9 danig minősítik. A legerő-
sebb magyar játékos jelenleg 
1 profi danos. (Forrás: http://
hu.wikipedia.org/wiki/Go)
Ha felkeltette az érdeklődé-
sét, várjuk szerdánként a Kis-
pesti Kaszinóban 17 órától! 
http://www.barczago.eoldal.
hu

KATONA CSABA
szakosztályvezető

Barcza Gedeon SC

SPORT

vodásoknak rendeztek 
országos sakkbajnokságot 

január 10-én a Százszorszép 
Óvodában. A szellemi derbire 

az ország számos pontjáról 
érkeztek a fiatal sportolók,
legtöbben természetesen a fő-
városból, de Kispest is nyolc 
versenyzővel képviseltette ma-
gát a harmincfős mezőnyben – 
tudtuk meg a versenyt szervező 
Barcza Gedeon Sakk Club és 
Sakkovi szakosztályvezetőjé-

től. Ádám György színvona-
las, izgalmas és fegyelmezett 
versengésként jellemezte a 
Kispestnek a viadalt, melynek 

célja a győzelem mellett első-
sorban a sakk megszerettetése 
és népszerűsítése volt. 
A verseny bajnoka Kozák Ádám 
lett, második helyen végzett 
Dobos Károly, és a képzeletbeli 
dobogó harmadik fokára Mol-
nár Attila állhatott. A leányok 
között Róth Rebeka bizonyult a 

SPORT

Óvodások 
sakkbajnoksága

z előrejelzések alapján 
számítani kell arra, hogy 

– várhatóan a hideg időben 
hulló csapadék miatt kialakuló 
jegesedés következtében – sí-
kossá válnak a járdák Budapest 
területén. Ez ismét feladatot 
jelent a háztulajdonosoknak, 
házgondnokoknak és házkeze-
lőknek, hiszen a Főváros terü-
letén, többek között az épüle-
tek előtti járdák tisztán tartása, 
illetve síkosság-mentesítése 
elsősorban az ő feladatuk. A 
hideg időben hulló eső vagy 
hó, hamar ráfagy az ingatlanok 
előtti járdákra, ami baleset-
veszélyt jelent a közlekedők 
számára. Ezért fontos, hogy a 

járdák síkosság-mentesítése, 
az időjárás függvényében, 
akár naponta több alkalommal 
is megtörténjen.
Kinek mi a dolga, ha leesik 
a hó? Kispest 134 kilo-
méteres közúthálózatának 
hóeltakarítását teljes mérték-
ben a Fővárosi Közterület-
fenntartó Rt.(FKF Rt.) végzi, 
míg az összesen 190 kilométer 
hosszú közjárdák megtisztí-
tásában a fővárosi cég mellett 
a kerületi Közpark Nonprofit
Kft. is tevékenyen részt vesz. 
Budapesten a Fővárosi Köz-
gyűlés úgynevezett Köztisz-
tasági Rendelete szabályozza 
azt, hogy kinek, hol kell elta-

karítania a havat. Kispesten 
a burkolt utak és közjárdák 
megtisztítását a Fővárosi Ön-
kormányzat megbízásából az 
FKF Rt. végzi. A megállóhe-
lyek takarításáért az azokat 
üzemeltető közlekedési válla-
latok felelősek (BKV, Volán). 
A kerület kezelésében lévő 
közterületi járdák (parkokon, 
tereken, sétányokon átvezető 
gyalogjárdák) tisztításáról a 
kispesti önkormányzat megbí-
zásából a Közpark Nonprofit
Kft.-nek kell gondoskodnia. 
Fontos tudni, hogy az ingatla-
nok előtti járda megtisztítása 
az ingatlan tulajdonosának 
(kezelőjének, használójának 

vagy bérlőjének) a feladata. 
A hó- és síkosság-mentesítést 
szükség szerint, akár napon-
ta több alkalommal is el kell 
végezni, hiszen egy-egy bal-
esetből adódó kártérítés az in-
gatlan tulajdonosát vagy adott 
esetben a társasház lakóközös-
ségét együttesen terheli.
A szakemberek azt javasolják, 
hogy a síkosság-mentesítésre 
lehetőség szerint durva szem-
cséjű homokot, illetve homok-
kal keverve fűrészport vagy 
forgácsot használjanak, leg-
inkább azokon a területeken, 
ahol a járdaszakaszokon vagy 
annak közelében növények 
találhatók.

Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás

SZABADIDŐ

TÁJÉKOZTATÓ

legjobbnak. A verseny győztese 
kupát, az első három helyezett 
pedig érmet, valamint minden 
gyermek oklevelet és ajándé-
kot kapott – tudtuk meg Ádám 
Györgytől.
A sakk klub ügyvezetője és 
lánya, Ádám Olga is már évek 
óta foglalkoznak gyerekek 
sakkoktatásával, valamint 
edzőképzéssel a fővárosban. 
A Sakkovinak Budapesten már 
több mint kétszáz tagja van. A 

kerületi óvodákban Orgován 
Sándor tanítja az ifjakat a mes-
terfogásokra, valamint a Sakk-
ovihoz is járhatnak a nebulók. 
(A szülők az info@sakkovi.
hu e-mail címen, valamint a 
06-20-544-7776-os telefonszá-
mon érdeklődhetnek a lehető-
ségről.)
Kispesten legközelebb a ter-
vek szerint március 13. és 15. 
között rendezik majd meg a 
nyolcévesek sakkbajnokságát.
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ÁTTEKINTÉS

ÁTÉPÜLT A KMO
A tavalyi év elején a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából 
rendezett január 18-i ünnep-
ségen hivatalosan is megnyílt 
a Kispesti Munkásotthon 
Művelődési Ház. A KMO 
modernizálásnak első üteme 
2006-ban kezdődött, majd 
2007-ben folytatódtak a mun-
kálatok, véglegesen 2008-ra 
készült el az épület. A közel 
félmilliárdos beruházást az 
állam és az önkormányzat kö-
zösen finanszírozta.

MEGSZÉPÜLT A POSTA
Április végén adták át a 
kispesti 1. postahivatalt a 
Templom téren. Az átala-
kítások során az épület kí-
vül-belül teljesen megújult, 
a korszerűsítésre csaknem 
360 millió forintot költött a 
Magyar Posta.

ÁTKÖLTÖZÖTT 
A KISEBBSÉGEK HÁZA
Április 18-án átadták az új 
helyszínre költözött Kisebb-
ségek Házát. Az Áruház köz 
2-4. alatti – a korábbi ÁNTSZ 
– épület ünnepélyes meg- 
nyitóján a kispesti kisebbségi 
önkormányzatok képviselői 
mellett Carmen Florsic, a hor-
vát nagykövetség konzulja, va-
lamint Marcin Soko Lowski, a 
lengyel nagykövetség konzuli 
osztályának vezetője is részt 
vett.

ELINDULT 
A ZÖLDPROGRAM
Átfogó programot indított a ke-
rület, mellyel szebbé, komfor-
tosabbá lehet tenni Kispestet. 
A Zöldprogram alappillérei: a 
koordinációs szerepet betöltő, 
2008-ban létrehozott Zöld-
program Iroda, a közterületi 

rendet óvó Zöldkommandó, a 
„Fogadj örökbe egy közteret” 
program, valamint a Kispestért 
díj, amellyel azok munkáját is-
merik el, akik sokat tesznek sa-
ját környezetük rendezéséért, 
virágosításáért.

SZÉKELYKAPU-NAPOK 
WEKERLÉN
Május 17-én játékkiállítás és eh-
hez kapcsolódó művelődéstörté-
neti program, fotótárlat, napja-
ink slágerei gitáron, másnap 
futás és egész napos műsor-
dömping várta az érdeklődőket 
a Kós Károly téren. A Wekerlei 
Székelykapu-Napokat negyed-
szer rendezte meg a Wekerlei 
Futóklub, a Magyar Kollégium 
és a Wekerlei Társaskör Egye-
sület (WTE).

MAJÁLIS
Az eddigi legnagyobb érdek-
lődés mellett, jó időben zajlott 
le a 2008-as Majális Kispesten. 
Utoljára 2006-ban volt ilyen 
rendezvény a kerületben.

VÁROSÜNNEP 
A TEMPLOM TÉREN
A 20-as, 30-as évekbe forgatta 
vissza az idő kerekét a június 
21-22-i hétvégén az önkor-
mányzat Városünnepe. A látvá-
nyos múltidézéssel és színvo-
nalas programokkal a település 
137. születésnapját ünnepelte a 
kerület.

TÖBB RENDŐR 
A KERÜLETBEN
Tavaly nyáron huszonhárom új 
rendőr érkezett a kispesti rend-
őrkapitányságra. A bővülés 
sokat segített a létszámhiány-
gondokon.

JÁTSZÓTÉR-FELÚJÍTÁS
Júliusban kezdődött, augusz-
tus végén fejeződött be a Deák 
utca 3-5. és a Vécsey utca kö-
zötti játszótér felújítása, a par-
kot szeptember 24-én adták át 
hivatalosan. A beruházást 18 
millió forintból valósította meg 
az önkormányzat A mintegy 
600 négyzetméteres területet 
az uniós szabványoknak meg-
felelően újította fel a kerület.

HATTYÚ PARKBÓL 
CSINSZKA KERT
Folytatódott a sokáig álló be-
ruházás az Ady Endre út és 
Vas Gereben utca keresztező-
désében lévő területen. A ge-
nerál kivitelező cég augusztus 
elején átvette a munkaterületet 
és a szükséges bejelentéseket 
követően megkezdte a projekt 
befejezését.

TELJESEN MEGÚJULT 
A MESE-VÁR ÓVODA
Június végén kezdődött a Zrí-
nyi utcai Mese-Vár Óvoda 
komplex felújítása, a munká-
latok a nevelési év kezdetére 
elkészültek, augusztus 27-én 
pedig ünnepélyes keretek kö-
zött átadták a teljesen megújult 
intézményt.

ÖNÁLLÓ HELYEN 
A ZENEISKOLA
Régi probléma oldódott meg a 
tanévben a Kispesti Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
életében. Eddig a kerületben 
szétszórtan működtek, szep-
tembertől saját épületbe köl-
tözhettek.

FOLYTATÓDOTT 
A PANELPROGRAM
Tavaly tovább folytatódott az 
iparosított technológiával épült 
társasházak felújításának támo-
gatása. Az önkormányzat szak-
bizottsága nyár végén bírálta el 
a beérkezett pályázatokat.

RENESZÁNSZ BÚCSÚ
Benépesült szeptember utol-
só hétvégéjén a Templom tér. 
Szeptember 27-én reneszánsz 
búcsút rendezett a kerület. Az 
idei reneszánsz év jegyében a 
kispesti búcsú is igazodott a 
XV. század Magyarországá-
hoz, lovagok, udvarhölgyek, 
zászlódobálók népesítették be 
a Templom teret.

MODERNIZÁLTÁK 
A ZRUMECZKY-KAPUT
Szeptember 17-én ünnep-
ség keretében átadták a nyár 
végén felújított Kós Károly 

téri Zrumeczky-kaput, majd 
bekapcsolták a díszkivilágí-
tást kapott építmény fényeit. 
A munkálatok során teljesen 
megújult a tetőszerkezet. A 
korszerűsítés mintegy har-
mincmillió forintba került.

ÚJABB TÉRFIGYELŐ-
KAMERÁK
2006 őszén határozta el az 
önkormányzat, hogy Kispesti 
Térfigyelő Programot indít el.
2007-ben kiépítették a rendszert 
és felszerelték az első kamerá-
kat, melyek száma 2008-ban 
tovább bővült. Az év végére a 
jobb közbiztonság érdekében 
már 21 elektronikus szem pász-
tázta a kerület közterületeit.

EGÉSZSÉGÜGYI 
FEJLESZTÉSEK
Ősszel átadták az egészségügyi 
intézet felújított udvarát, mely-
re mintegy 20 millió forintot 

biztosított az önkormányzat.  
A beruházás keretében új asz-
faltburkolatot kapott a belső 
tér, megoldották a felszíni csa-
padékvíz-elvezetés problémá-
ját, és parkosításra is sor került: 
virágos, zöld szigetek látváy-
nya töri meg a parkoló autók 
egyhangúságát. Tavaly egy 

modern, 15 milliót érő szívult-
rahang-készülékkel is gazda-
godott az intézet műszerparkja.

PUSKÁS ISKOLA
A kispesti futball-legendáról 
nevezték el a korábbi Berzse-
nyi iskolát, az oktatási intéz-
mény a jövőben Puskás Ferenc 
nevét viseli. Novemberben 
Bozsik József és Puskás Ferenc 
emléktábláját is elhelyezte az 
önkormányzat a volt Kertvá-
rosi iskola falán. A legendás 
focisták, Kispest díszpolgárai 
a Szegfű utcai iskola tanulói 
voltak az 1930-as években.

SZOBORAVATÓ
Születésének 160. évfordulóján 
a róla elnevezett kertvárosban 
állíttatott szobrot Wekerle Sán-
dornak Kispest önkormányza-
ta. Péterfy László alkotását a 
Kós Károly téren avatták fel 
november 14-én.

MEGÚJULT 
A KOSSUTH TÉR
Szeptember elején kezdték 
el a munkákat, melyek no-
vember végére fejeződtek 
be, és tél elején átadták a 
teljesen felújított Kossuth 
teret. A 4 000 négyzetmé-
teres felület átépítése több 

mint 50 millió forintba ke-
rült, a felújítást közcélú fel-
ajánlásából valósította meg 
az önkormányzat.

WEKERLE-TELEP 
CENTENÁRIUMA
Kispest önkormányza-
ta év elején arról döntött, 
hogy méltó módon kíván 
megemlékezni a Wekerle-
telep centenáriumáról. A 
döntés nemcsak erköl- 
csi, de anyagi támogatásról 
is szólt. A képviselők arról 
döntöttek, hogy hatvanmil-
lió forinttal támogatják a ke-
rület költségvetéséből a te-
lep százéves fennállása előtt 
tisztelgő rendezvénysoroza-
tot. Az év során számtalan 
szabadtéri rendezvény, kul-
turális és sportesemények, 
valamint  fejlesztések való-
sultak meg a centenáriumi 
programsorozat keretében.

Ez történt 2008-ban — röviden

Fent
Közcélú felajánlásból modernizálták a Kossuth teret

Jobbra fent
Teljes felújítás után adták át a Mese-Vár Óvodát

Jobbra lent
A Wekerle-Napoknak is nagy sikere volt tavaly

Balra
Wekerle Sándor első köztéri 
szobra a nevét viselő telepen

Lent
Biztonságosabb és korszerűbb 
lett a Deák és Vécsey utcák kö-
zötti játszótér
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Kispesti Szabó Ervin Könyvtár, 
1191 Budapest, Üllői út 255. 

Varázsszőnyeg
Kedves Gyerekek! Januártól 
Mesefotel sorozatunktól el-
búcsúzunk. Varázsszőnyeggel 
kalandozunk tovább, s a világ 
népeinek meséivel ismer-
kedünk. Minden csütörtöki 
délelőtthöz szombatonként 
kapcsolódik egy kézműves 
foglalkozás. A következő ja-
nuár 31-én szombaton délelőtt 
10 órakor lesz. „Készítsünk 
bábszínházat…” címmel. 
Papírból elkészíthetitek majd 
Kisvakondot és barátait. Eb-
ben segítségetekre lesz Csák 
Éva vizuális nevelőtanár.
Szeretettel várunk Bennete-
ket!

Kispesti KultúrCafé 
A kispesti Üllői úti könyvtár 
minden hónap utolsó szom-
bat délutánján olyan kultu-
rális kávézóvá alakul, ahol a 
kötetlen beszélgetés mellett 

mindig kínálunk irodalmi, 
művészeti és zenei csemegét 
egy csésze kávé vagy egy 
pohár tea mellett. Terveink 
között szerepel egy kalandos 
utazás a kávéházak világába, 
bor- és sörtörténeti kalando-
zás, de visszaidézzük a hatva-
nas éveket is. Kávéházunkból 
nem hiányozhat az aktuális 
témához illő élőzene sem.  
A szombat délutánokra sze-
retettel várjuk mindazokat, 
akik irodalom-, művészet- és 
zenekedvelők, nem vetik meg 
a játékot, vagy akik „csak” 
egy jó társaságra, tartalmas 
beszélgetésre vágynak. 
A Kispesti KultúrCafé soro-
zatunk első programja janu-
ár 31-én szombat délután 4 
órakor lesz. Ide varázsoljuk 
könyvtárunkba a nyár édes, 
meleg pillanatait. Akik ebben 
segítségünkre lesznek: Szabó 
Tilda előadóművész és Cson-
ka Gábor hegedűművész. 
Jöjjenek el, s melegedjenek 
ezen a hideg januári napon 

a nyár hangulatát idéző zene 
és irodalom mellett. Remél-
jük Önöknek is örömöt okoz 
majd a virtuóz hegedűjáték és 
a vidám történetek.

Meghívó

Királylányok, tündérek,
Pókemberek, varázslók,
Kiskaticák, pillangók,
Tigrisek és kismackók. 
Februárban jelmezben,
Harmadikán kiskedden,
vár a könyvtár ötkor rád,
Kezdődjön a mulatság!

Móka, játék, vigalom,
Farsangi fánk jutalom,
Zenélünk és táncolunk,
Mindenkit megmozgatunk.
Inni kapsz, ha szomjazol
De csak azt, mit Te hozol.
Tombolára ajándék,
mindenkinek jut játék.

Hozzad húgod, öcsikéd,
Aput, anyut, nénikéd,
Szomszédod és barátod,
Így lesz vidám farsangod.

Programjainkon a részvétel 
díjtalan! Érdeklődni a 281-11-
63-as telefonszámon lehet.

SZABADIDŐ

Könyvtári programok

Jezsuita Napok Kispesten: Jé-
zus Szíve Plébánia – 1196 Bp. 
Achim András u. 78.

JANUÁR 22. 18 ÓRA 
(Közösségi Ház):
„padre Piter” dokumentumfilm
Mustó Péter atya kolumbiai 
missziós munkájáról. Utána 
beszélgetés az atyával.

JANUÁR 24. 11 ÓRA 
(Templom):
Emlékezés a KALOT hősökre, 
akik a Don kanyarban vesztet-
ték el életüket.
Ünnepi szentmise 11 órakor.
Főcelebráns: P. Vértesaljai 
László templomigazgató.

JANUÁR 25. 11 ÓRA 
(Templom):
Emlékezés P. Palánkay Gausz 
Tiborra és az általa 60 évvel 
ezelőtt alapított „Vinculum 
Caritatis Közösségre”.
Ünnepi szentmise és emléktáb-

la avatás 11 órakor.
Főcelebráns: Dr. Székely János 
püspök

JANUÁR 26. 15 ÓRA 
(Közösségi Ház):
„Misszió” című film vetítése a
Közösségi Házban. Bevezetőt 
tart P. Hofher József SJ plébá-
nos.

JANUÁR 27. 18 ÓRA 
(Közösségi Ház):
Médiaapostolság a magyar 
provinciában. Előadást tart: P. 
Horváth Árpád, a Szív újság 
főszerkesztője.

JANUÁR 28. 18 ÓRA 
(Közösségi Ház):
Jezsuiták a XXI. Században. A 
jezsuita rendfőnök, P. Lukács 
János előadása.

JANUÁR 29. 18 ÓRA 
(Közösségi Ház):
A XX. század két nagy jezsuita 
munkássága: P. Bíró Ferenc és 
P. Csávossy Elemér. Előadás: 
P. Bartók Tibor SJ, a Sapientia 
Szerzetesi Főiskola tanára.

JANUÁR 30. 18.30 ÓRA 
(Közösségi Ház):
A jezsuita missziók: Múlt és Je-
len. Előadást tart: P. Koronkai 
Zoltán, a hivatásgondozó bi-
zottság vezetője.

PROGRAMOK

Jezsuita Napok Kispesten
Budapest Főváros XIX. ke-
rület Kispest Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala (1195 
Budapest, Városház tér 18.) 
pályázatot hirdet pályázati 
ügyintéző munkakör betölté-
sére 1 fő részére.

Feladat: A hazai és az euró-
pai uniós pályázatok meg-
írásában, lebonyolításában 
és elszámolásában történő 
részvétel, pályázatfigyelés,
pályázatgenerálás.

Elvárások: egyetemi vagy 
főiskolai szintű közgazdasági 
felsőoktatásban szerzett szak-
képzettség, felsőfokú iskolai 
végzettség, angol nyelvtudás, 
középfokú C típusú általános 
szinten, magyar állampolgár-
ság, büntetlen előélet, felhasz-
nálói szintű MS Office (irodai
alkalmazások) számítógépes 
ismeret.

A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: legalább 3 éves 
szakmai tapasztalat.

Jelentkezés: szakmai önélet-
rajzzal, mely részletezi eddigi 
tevékenységét, végzettséget, 
képzettséget igazoló okiratok 
másolatával, három hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány beadásával.
A kinevezés 1 fő részére hatá-
rozatlan időre szól 6 hónapos 
próbaidő kikötése mellett. 

Díjazás: a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény (Ktv.) szerint.

Benyújtási határidő: 2009. 
január 27.

A jelentkezés benyújtási 
helye és további információ 
postai úton vagy személye-
sen: Budapest Főváros XIX. 
kerület Kispest Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala 
Jegyzői Kabinet Irodára 
(1195 Budapest, Városház 
tér 18-20. I. emelet 53. szo-
ba). Hivatkozásként kérjük 
feltüntetni: „pályázati ügy-
intéző” megjelölést. További 
információt a 347-4685-ös 
számon kérhetnek.

ÁLLÁS

Pályázati 
ügyintéző

űvelődési házunkban 
továbbra is folytatni sze-

retnénk a korábbi nagy sikerű 
színházi előadásokat.
Február 20-án 19 órakor a 
Pódium Társulat legújabb elő-
adását mutatjuk be. Thomas 
Brandon „Charlie nénje” című 
darabját, parádés szereposztás-
sal. A közkedvelt zeneszámok 
és Szenes Iván dalszövegei két 
óra felhőtlen szórakozást és 
nevetést ígér.
Az előadás tartalma röviden:
A történet egy oxfordi diákkol-
légiumban játszódik, ahol a kor 
szabályai szerint a fiúk csak
gardedám felügyelete alatt fo-
gadhattak leányvendéget. Jack 
és Charley szerelemtől égnek 
és meghívják kiszemelt höl-
gyeiket villásreggelire, hogy 

megvallják nekik érzelmeiket. 
A gardedám Charley nénje 
lesz, egy özvegy brazíliai 
milliomosnő, aki bármelyik 
percben betoppanhat. Minden 
készen áll a lányok fogadására, 
de utolsó pillanatban érkezik 
egy távirat, mely tudatja, hogy 
a néni késni fog, talán napokat 
is. Nincs mit tenni: elő kell te-
remteni a gardedámot. Ki lesz 
Charley nénje arra az időre, 
míg a fiúk udvarolnak? Mi
történik, amikor megérkezik 
az igazi nagynéni? Az, amire 
ilyenkor számítani lehet: ká-
osz, tele tréfával, slágerdalla-
mokkal, tánccal..
A főbb szerepekben: Hűvös-
völgyi Ildikó, Bednai Natália, 
Kautzky Armand, Makrai Pál, 
Arany Tamás, Németh Gábor.

CHARLIE NÉNJE

Zenés vígjáték 
KMO-ban

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

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

M
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KIÁLLÍTÁS

A dorogi művésztanárok kiál-
lítása január 30-ig látható hét-
köznap 8.00 órától 20.00 óráig.

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

Újévi mese - Mesébe szőtt tánc, 
táncba szőtt mese. Mesés tánc-
ház citerával, tekerővel.
Január 23. 16.30-17.30

BÖLCSIS VILÁG

ZENEBÖLCSI
Ölbeli játékok, mondókák, 
éneklés, ritmushangszerek 
használata és közös mozgás 
a legkisebb gyermekeknek és 
szüleiknek.
Hétfő 16.30-17.10 

BABASZÍNHÁZ 
Farsang van már, áll a bál 
Interaktív babaszínház a 1-4 
éves korig. Közös mondókázás, 
éneklés, mesélés, játék. 
Január 27. 17.00-17.45

JABRAKA-BABRA
Báb műhely 2 éves kortól 5 éves 
korig. Mini bábszínház, mese 
és bábkészítés a gyerekeknek 
és szüleiknek.
Szerda 10.30-11.15

MASZAT KLUB
Kreatív kézműves foglalkozá-
sok a legkisebbeknek, 20 hóna-
pos kortól 4 éves korig. Festés, 
nyomdázás, gyurmázás, szórás, 
ragasztás mesével, dallal, játék-
kal. Előzetes jelentkezést kérünk!
Csütörtök 9.30-10.00 
és 10.30-11.00 

CSIRI-BIRI BABATORNA
1-3 éves korig. Kúszás, má-
szás, pörgés, forgás, gurulás, 
ringatózás, futkározás, lóbá-
lás, háton zötyögés, a térben 
való mozgás minden örömé-
vel. Speciális tornaszerek 
használata.
Péntek 9.30-10.15 
és 10.15-11.00 

BÖLCSŐDAL
Énekes, mondókás foglakozá-
sok várandós mamáknak, pici 
gyermekes szülőknek és babá-
iknak 3 éves korig. 
Szerda 16.00-16.30 és 16.45-17.15 

OVISOKNAK

OVIS PAMACS SZAKKÖR
Kreatív alkotás 3 - 7 éves gyere-
keknek. Önálló alkotás játékos 
formában, különleges eszközö-
ket és technikákat próbálunk 
ki. Csütörtök 15.45-16.30

KISISKOLÁSOKNAK

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

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 

FAZEKAS MŰHELY
6 –14 éves gyermekeknek. A 
foglalkozásokon megtanítjuk, 
hogyan kell bánni az agyag-
gal, 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 mo-
dern tánc alapjain nyugvó 
oktatás. 
Csütörtök 16.20 – 17.50 
(12 éves korig), 
18.00 – 19.30 
(12 év fölött) 

FELNŐTTEKNEK

FOLTVARRÁS 
KEZDŐ ÉS HALADÓ

20 órás tanfolyam kezdőknek, 
12 alapmotívum elsajátítása. 
20 órás tanfolyam haladó 
szinten.
Csütörtök 17.00-21.00 

SZABÁS - VARRÁS 
HALADÓ

10 alkalmas, 20 órás tanfo-
lyam. Egyéni szabásminták 
készítése. Tervezett ruhada-
rabok: szok-nya, ruha, blézer, 
kosztüm.
Kedd 18.00-20.00 
(tervezett indulás: február 3.)

SZABÁS - VARRÁS 
KEZDŐ 

Kezdő szinten két hónap alatt 
a varrásfajták, a varrás alapjai-
nak elsajátítása. Blúz, szoknya, 
nadrág, zsebek, cipzár, gombo-
ló-pántok készítése.
Kedd 18.00-20.00

JÓGA A MINDENNAPOKBAN
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 
szerda 18.00 - 19.30 

TÁNCISKOLA 
FELNŐTTEKNEK

Standard és latin társas táncok 
felnőtteknek kezdő és haladó 
szinten. Partner nélkül is!
Csütörtök 19.40 - 20.30 haladó; 
kedd 18.00-18.50 haladó; 
19.00.-19.50 kezdő

KLUBOK

FOLTVARRÓ KLUB
Délelőtti és délutáni időpontban 
is. 
január 22 csütörtök 17.00-20.00

AGYKONTROLL KLUB
Relaxációs módszerek gyakor-
lása, előadások.
hétfő 18.00 – 21.00 

SZABÁS-VARRÁS KLUB
Varrogatás, beszélgetés, ta-
nácsadás, ötletcsere varrónő 
vezetésével.
páros héten hétfő 18.00-19.30 
(első: február 2.)

IRKA-FIRKA GRAFOLÓGIA
Ízelítő a grafológiából ínyen-
ceknek. 
Grafológiai előadások pedagó-
gusoknak és érdeklődőknek.
február 20. 17.00-19.00 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

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

RENDEZVÉNYEK

Január 23. péntek 18 óra
a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából 

Boldog, szomorú dal
klasszikus magyar költők vers-
ben és zenével, Huzella Péter és 
vendége előadásában
Belépődíj: 800 Ft, diákoknak, 
nyugdíjasoknak 500 Ft

Január 24. szombat 11 óra 
Táncház és koncert a Kolompos 
együttes közreműködésével

Új esztendő – vígságszerző

Január 30. péntek 19-22.30 
Kánaán Klub

- Újévi Kánaán koncert 
- meglepetés vendég
- karaoke, süti, ropi, tánc, móka, 
kacagás... :-)
Belépődíj: 1 500 Ft

Január 31. szombat 21-03 óráig 
SALSA BULI

Fellép: a Salsa Con Timba Tánc-
iskola tánccsoportja
Belépődíj: 1 000 Ft

Február 6. 19 óra 
Művész Szalon (sorozat)
Tehetséggel „Sáfár”-kodók

Zenés, rendhagyó beszélgetés 
neves művészekkel. Beszélge-
tőtárs: Sáfár Mónika, a Madách 
Színház művésznője. Vendég-
művész: Dunai Tamás

Február 8. vasárnap 15 óra
Magyarnóta-népdal Klub 

Harminckettes baka vagyok én...

Február 20. 19 óra
Charlie nénje

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

Február 21. szombat 20-04 
Farsangi Bál

Zenél a Coctail Együttes

a Salsa Con Timba Tánciskola 
bemutatója és tánctanítása

KLUBOK

Életmódklub
Január 30. péntek 18 óra
Mitől lesz egészséges, szép és 
dús a hajunk? Milyen módsze-
reket alkalmazhatunk?
Előadó: Kis Éva hajgyógyász
Belépődíj: 500 Ft

február 2. hétfő 18 óra
A Candida diéta - Tóth Lívia 
előadása. Az előadás után étel-
kóstoló! Belépődíj: 500 Ft

Társaságkedvelők klubja
vasárnaponként 16-21 óráig

Mágnes Színház
Gyermek színjátszó-musical 
stúdió 5-14 éves korig
Csütörtök 16.30-18.00, péntek 
16-19 óráig, vasárnap 15-17 órá-
ig (csoportbeosztás szerint)
Vezeti: Kiss Ágnes 
Részvételi díj: 4 500 Ft
További információ: www.
magnesszinhaz.try.hu

Bélyeggyűjtők klubja
Minden vasárnap 10 órakor.

Kispesti Gyöngyvirág Kórus
Csütörtök 18-20.30 óráig

Osbsitos Fúvószenekar
Hétfő 17-20 óráig

Kispesti Amatőr 
képzőművészek

Hétfő, 14.30-17 óráig

Önismereti kreatív műhely
Új helyszínen februártól: Bp. 
XIX. ker. Kós Károly tér 9.  az 
Ifjúsági Prevenciós Irodában
Önismeret a képzőművészet 
eszközeivel. Rajzolás, festés, 
kosárfonás…
szerda 15-18 óráig.
Önsegítő csoport: hétfő 17-19 
óráig.

Szenvedélytől szenvedsz? Drog? 
Alkohol? Segítünk!
A foglalkozásokat vezeti: Nyitrai 
Zsóka és Nagy Roland
Jelentkezés a 282-9826/0106-os 
telefonszámon.
A részvétel díjtalan!

TANFOLYAMOK

Baba-mama torna 
Tipegő kortól 3 éves korig
Február 4-től, szerdán 10.30-
11.30 óráig
Vezeti: Grünwald Krisztina 
táncpedagógus. Részvételi díj: 
600 Ft, +testvéreknek: 250 Ft/
fő, bérlet: 5 000 Ft/10 alkalom

Várandós torna
Február 4-től
szerda 9.30-10.30 óráig
Vezeti: Grünwald Krisztina 
táncpedagógus
Részvételi díj: 800 Ft, bérlet: 
7 000 Ft/10 alkalom

Akrobatikus rock and roll
5 éves kortól 
Hétfő, szerda, csütörtök 16-
20.30 óráig

Etka Jóga
Kedd 17.30-19 óráig 

Gerinc Torna
Kedd 19.30-20.30 óráig, csütör-
tök 18.30-19.30 óráig

Hastánc
hétfő 17.30-20.30 óráig, csütör-
tök 18-19 óráig, szombat 10-11 
óráig

Hatha jóga
Szerda 18-20 óráig

Jazzbalett
Kezdőknek: kedd, csütörtök 
17-18 óráig, középhaladóknak: 
kedd 18-19 óráig és péntek 15-16 
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 
ÚJ kezdő csoport indul:
február 3. kedd 18 óra
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
Kezdő csoport: kedd, 18-19 órá-
ig, csütörtök, 16.30-17.30 óráig
Középhaladók, haladók: szerda 
19-20 óráig, péntek 17.30-19.30 
óráig, szombat 11-13 óráig

Latin Show Tánc
0-14 éves korig
Hétfő 16.30-17.30 óráig

Maroshévizi Fitness Iskola
Kezdőknek: 
hétfő, szerda 17-18 óráig
Haladóknak: kedd, szerda, csü-
törtök 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 órá-
ig, szombat 9-11 óráig

Tai ji guen
Hétfő 18-20 óráig

Az évek óta sikeresen működő 
klub továbbra is érdekes témák 
bemutatásával várja a látoga-
tókat. Az egészséges életmód, 
a megelőzés, a tudatos, pozitív 
életszemlélet fejlesztése mind 
témaköre a foglalkozásoknak. 
Az előadások után beszélge-
tés, tanácsadás következik.

Februárban Tóth Lívia élet-
mód tanácsadó két közkedvelt 
témakörű előadására invitál-
juk az érdeklődőket. Február 
2-án: A Candida diéta; február 
16-án: A lúgosítás fontossága. 
Mindkét előadást után egész-
séges ételekből ételkóstolót 
tartunk.

Életmódklub a KMO-ban

Egy új rendezvényt szeretnénk 
ajánlani a kedves közönsé-
günknek: a KMO Művelődési 
Ház Művészszalonjában egy 
sokakat érdeklő programso-
rozat indul február 6-án este 

19 órakor. Ismert művészek 
lesznek a neves színművésznő 
Sáfár Mónika vendégei. Olyan 
művészek, akik ezen alkal-
makkor más „szerepben” is 
bemutatkoznak.

Februárban Dunai Tamás, 
márciusban Mikó István, ápri-
lisban Esztergályos Cecília és 
májusban Sasvári Sándor.
Első vendégünk Dunai Tamás 
a Madách Színház színművéz-

sze, aki kiválóan klarinétozik. 
A talk-show jellegű műsorban 
beszélgetés, ének, zene segít-
ségével találkozunk a művéz-
szekkel. Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket!

KMO MŰVÉSZSZALON

Tehetséggel Sáfár-kodók

Dobi Eszter 2006-ban szenve-
dett áramütést. Az újraélesztés 
következtében súlyos oxi-
génhiányos állapotba került. 
Ahhoz, hogy felépüljön, és is-
kolába járhasson, újra meg kell 
tanulnia beszélni, lélegezni, 
járni, nyelni.  A gyógyulásban 
gyógytorna és egy speciális 
terápia segít, ami azonban 

nagyon sokba kerül. Eszter és 
szülei az Önök segítségét ké-
rik, hogy mindezt biztosítani 
tudják a kislánynak. Műanyag 
kupakokat gyűjtenek, melynek 
bevételéből finanszírozni tud-
ják a kezeléseket. A műanyag 
kupakokat a Családsegítő 
Szolgálat épületében (Táncsics 
M. u. 7.) gyűjtik. Minden itt 
leadott kupak segítség a szá-
mukra!

Segítséget vár!
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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. február 2. A helyes megfejtők között könyveket és 
Kispest pólókat sorsolunk ki. 

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes meg-
fejtése: „Lehetőleg inkább a sínekhez legyen közel”. 
Nyerteseink: Kiss Jánosné (Árpád utca), Molnár Zoltánné 
(Dobó Katica 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 ház-
ban: Bibliaóra kedden de. 9-kor. Játszóház kisgyer-
mekek 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.  
Februári esemény:
1-én: 10 óra: Majechrzak kör-v.

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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SZOLGÁLTATÁS

TELEVÍZIÓ  JAVÍTÁS AZONNAL, 
HELYSZÍNEN! Villamosmérnök vég-
zettséggel, garanciával! Orion, Videoton, 
ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, Dual, 
Schneider. Tel.: 06/20-531-7638, 06/20-
542-3529 

Ajtó-, ablak-, csempe mosást; szőnyeg, 
kárpit, bőrkárpit, autó kárpit tisztítást, autó 
polírozást vállalok, mindezt otthonában, + 
festést, mázolást. Tel.: 06/70-50-20-131 

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

GYÓGYPEDIKŰRÖS-, manikűrös házhoz 
megy. Hétvégén is hívható! Körömbenövés, 
tyúkszem végleges eltávolítása. Telefon: 
06/70-561-1524, 276-2985 

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

Vállalunk lakás átalakítást, lakásfelújí-
tást, családi házak szigetelését, színezé-
sét, lomtalanítást, konténer rakást, ab-
lakcserét, kisebb munkákat, garanciával, 
ingyenes árajánlattal. Telefon: 06/30-33-
12-170 

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

BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉ-
MÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLA-
LOK! TEL.: 280-1271, 06/20-532-7823 

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

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

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE 
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BON-
TOTT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 
ÉV GARANCIA, OTP- HITELÜGYIN-
TÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! 
Mobil-fix szúnyogháló, napellenző, sza-
lagfüggöny, reluxa akció! Kerületieknek 
5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! 
Bútorgyártás, konyha- és szobabútor egye-
di méretre. Részletfizetési lehetőség! Tel.:
06/30-401-1029

Női-,férfi-, gyermek FODRÁSZ házhoz
megy! Hétköznapi és alkalmi frizurák 
készítése, otthonában. Köszönöm hívá-
sát: 06/20-358-7229

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

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

Ha tud olyan kis munkát amit más nem vál-
lal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, 
burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek 
állnak rendelkezésére. Tel.: 06/20-416-
5879, 06/30-486-7472 

FÜRDŐKÁDAK FELÚJÍTÁSA, CSEM-
PEFESTÉS GARANCIÁVAL. IKKER 
JÁNOS TEL.: 06/20-9274-188

TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE, 
FELÚJÍTÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZI-
GETELÉSE. INGYENES FELMÉRÉS. 
MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ 
SZAKEMBEREK. TEL.: 06/20-933-8634, 
282-24-98 

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

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

Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés. 
Dr. Kőnig. Kedd: 15.00-19.00, Szombat: 
08.00-12.00. XVIII. Pestlőrinc, Arany-
eső u. 2. Tel.: 317-0797, 06/20-9-221-629 
Magnetoterápiás kezelés. 

Megoldás Délpesti Gyors szerviz. Minden 
típusú háztartási gép javítása garanciával! 
Mikró sütők sugárzásmérése! Bármilyen 
gép javításánál ingyenes! Tel.:285-34-88,  
06-30-9-50-17-17

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

Bútorasztalos munkák a kisbútoroktól a 
teljes lakberendezésig. Konyha, előszoba, 
fürdőszoba, nappali és hálószobabútorok 
készítése garanciával és kedvező fizetési
feltételekkel. Tel.: 06/20-434-7088

Ezüst felvásárlás! Keressen bennün-
ket, a legjobb árat és készpénzt adunk. 
Evőeszközök, tálcák, gyertyatartók, cu-
kortartók, gyümölcstál, stb. vétele. Tel.: 
317-9938, 1077 Bp., Wesselényi u. 19.

Zár-lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, 
zárcsere, betörésbiztos hevederzár szerelés, 
ajtó- ablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb 
lakatosmunkák, stb. Tel.: 06/30-961-37-94

Műanyag ablakok, ajtók és kiegészítőik. 
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: 
284-05-50, Mobil: 06-70-949-76-90, E-
mail: pesterzsebet@zoldotthon.hu 

Ingyenes felmérés, olcsóbban festés, má-
zolás, tapétázás, teljes körű lakásfelújítás, 
kádbeépítés, burkolás, parkettázás. Oli 
Imre: 06/70-573-0683, 06/20-522-4731

Épület-, lakásfelújítás, hőszigetelés, kő-
műves, tetőfedő, burkoló, festő munkák 
garanciával, műszaki vezetéssel, refe-
renciákkal, építőipari szakvállalkozástól. 
Tel.: 06-30-242-8771

Teljes körű felújítás alaptól a tetőig, bontás, 
falazás, vakolás, festés, burkolás, szigete-
lés, tetőfelújítás. Üvegezést és terepren-
dezést is vállalunk! Kerületieknek 10% 
kedvezményt biztosítunk! Tel.: 06/30-345-
7130 

Kedvezményes riasztórendszer! Házak, 
lakások riasztórendszerét kiépítjük és 
korszerű távfelügyeleti rendszerhez csat-
lakoztatjuk. Ha rendelkezik riasztórend- 
szerrel kedvezményesen távfelügyeleti 
rendszerhez csatlakoztatjuk. Akciónk 
keretében Ön akár 1.000 Ft. -ért meg-
kaphatja rendszerünket! Felszerelve, fel-
ügyeletre csatlakoztatva. Tel.: 291-0215, 
06/70-3100-785, Power Expressz Kft.

Számítógépek javítása, helyszínen is, 
hétvégén is. Hardver, szoftver munkák ga-

ranciával. Demeter Attila Tel.: 256-8680, 
06/30-970-4870

Tanulási problémák, magatartási-, önérté-
kelési zavarok, stb. kezelése, lelki kiváltó 
okok feltárása. Nagy Gabriella, Tel.: 06/20-
952-74-42, napsugarak@citomail.hu 

HITELÜGYINTÉZÉS Bár listásoknak 
is, ingatlanfedezetre, pontos, gyors. Tel.: 
06/30-906-7229

INGATLAN

Balatongyörök külterületén 1000 nm-es 
telken kétszintes nyaraló eladó. Garázs, 
gondozott kert, kb. 300 nm megművelt sző-
lő, borospince és a bortermeléshez szüksé-
ges eszközök tartoznak hozzá. A panoráma 
a Balatonra gyönyörű. A közelben 18 lyukú 
golfpálya épül. Ár: 18 millió. Wekerlei in-
gatlan cseréje is érdekel. 
Tel.: 20-947-8299 vagy 87-322-115

XIX. Petőfi u.-i, 63 nm-es, 1 + 3 félszobás,
amerikai konyhás, belseje felújított, kertes 
házrész, saját 178 nm-es kertrésszel, sür-
gősen eladó. Iá.: 17 M. Ft. Kép megtekint-
hető: http://www.luxusweb.extra.hu. Tel.: 
06/70-4192-705

ELADÓ WEKERLEI INGATLANT, 
TÁRSASHÁZI LAKÁST, CSALÁDI 
HÁZAT, KERESÜNK ITT A KERÜ-
LETBEN VÁSÁROLNI SZÁNDÉKOZÓ 
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE...HATÉKONY 
- SIKERES KÖZVETÍTÉS...HITELÜGY-
INTÉZÉS, JOGI TANÁCSADÁS...supsa 
ingatlaniroda.. Tel.: 06-30-830-1179

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

Kispesten eladó kertes ikerház, ami külön-
álló 75 nm-es, kétszobás, cirkós. 150 nöl  
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 el-
adó! 80 nm-es, 3 szobás, komfortos, 1000 
nm-es telekkel. Ár.: 11.3 M Ft. Telefon: 
06/30-32-43461 

Kispest zöldövezetében tehermentes, 240 
nm-es, két bejáratú, kétgenerációs, hat 
szobás családi ház eladó, garázzsal, iroda-
helyiséggel. Iá.: 40 M. Ft. Telefon.: 06/20-
5859-748

Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 félszobás, 
étkezős, gardrób szobás, jó beosztású in-
gatlan, egyedi megoldásokkal, erkéllyel, 
pincével. Új nyílászárók, biztonsági ajtó, 
klíma. Teljes körűen felújítva. (Lehetőség 
+ 1 vagy 2 állásos garázs megvásárlására.) 
Iá.: 17.3 M Ft. Tel.: 06/70-319-3427 

INGATLANKÖZVETÍTŐ KERES SÜR-
GŐSEN KISPESTEN ÉS WEKERLÉN 
ELADÓ TÉGLA, VAGY PANELLA-
KÁST, HÁZAT, HÁZRÉSZT REÁLIS 
ÁRON, TOVÁBBÁ KÍNÁL ELADÓ 
INGATLANOKAT! TEL: 06-20-364-4237 
www.ilonalak.fw.hu

XIX. KISPESTEN, TÉGLAHÁZBAN 
PARKRA NÉZŐ ZÖLDÖVEZETI, 
NAPFÉNYES, II. EMELETI, 50 NM-ES, 
KÉTSZOBÁS, ÉTKEZŐKONYHÁS, 
SPÁJZOS, ERKÉLYES, KÖVEZETT, 
PARKETTÁZOTT, CIRKÓFŰTÉSES, ÚJ 
NYÍLÁSZÁRÓS, FELÚJÍTOTT GYOR-
SAN KÖLTÖZHETŐ ÖRÖKLAKÁS 
IRÁNYÁR 12.900.000 FT. TEL.: 06-20-
364-4237 www.ilonalak.fw.hu

KISPESTEN, METRÓKÖZELI, SZINT-
ELTOLÁSOS, NÉGY EMELETES 
HÁZBAN, 67 NM-ES, 2,5 SZOBÁS, 
GARDRÓBOS, ÉTKEZŐKONYHÁS, 
SPÁJZOS, KÖVEZETT, PARKETTÁ-
ZOTT, ÁTLAGOS ÁLLAPOTÚ ÖRÖK-
LAKÁS ELADÓ. IRÁNYÁR 10.900.000 
FT, VAGY ELCSERÉLNÉNK 50-53 NM-
ESRE LIFTES HÁZBA. TEL.: 06-20-364-
4237, www.ilonalak.fw.hu

SÜRGŐSEN ELADÓ!!! XVIII. GANZ 
TELEPEN 556 NM-ES / KB. 29 M X 19 
M/ ÖSSZKÖZMŰVES SAROKTELKEN 
ELADÓ KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDI 
HÁZ, AMELY EGYBE IS NYITHATÓ. 
FÖLDSZINT 102 NM-ES FELÚJÍTÁSRA 
SZORULÓ 60-AS ÉVEK VÉGÉN ÉPÜLT, 
TETŐTÉR NETTÓ 55 NM-ES + 21 NM 
FEDETT TERASZ 90-ES ÉVEK ELEJÉN 
ÉPÜLT, ÁTLAGOS ÁLLAPOTÚ. A HÁZ 
ELŐKERTES, GARÁZS, PINCE VAN. 
A BEÉPÍTHETŐSÉG 30%. AZ ÁRA 
23,9 MFT. TEL.: 06-20-364-4237 www.
ilonalak.fw.hu

XIX. KISPEST METRÓKÖZELI 59 NM-
ES 1+2 FÉL SZOBÁS, NAGYKONYHÁS, 
VÍZÓRÁS, VILÁGOS, KÖVEZETT 
PANELLAKÁS IRÁNYÁR 9.900.000, 
FT, III. EMELETI, 52 NM-ES 1+2 FÉL 
SZOBÁS, ERKÉLYES, KÖVEZETT, 
PARKETTÁZOTT, ÚJ NYÍLÁSZÁRÓS, 
REDŐNYÖS, BEÉPÍTETT KONYHÁS 
9.900.000 FT. TEL.: 06-20-364-4237 www.
ilonalak.fw.hu

KISPESTEN 150 nöl, összkomfortos, 105 
nm-es családi ház, 2 külön lakrésszel, 2+2 
fél szobás, garázs + MELLÉKÉPÜLET 
ELADÓ. Irányár: 31,9 M. Tel.: 377-6989 
06/30-975-9572, megtekinthető: http://
www.star tapro.hu /ingatlan_alberlet /
lakoingatlan/csaladi_haz/777906

BALATONAKARATTYÁN 100 NÖL 
TELKEN, 90 NM-ES, JÓ ÁLLAPOTÚ, 
TISZTA, RENDEZETT CSALÁDI HÁZ 
ELADÓ! 3 SZOBA, NAGY KONYHA, 
FÜRDŐSZOBA, KAMRA. PINCÉZETT+ 
PADLÁS FELÉ BŐVÍTHETŐ. GÁZFŰ-
TÉSES, TEHERMENTES, AUTÓBEÁL-
LÓ MEGOLDHATÓ! ELŐKERTES + 
SAJÁT KÚT. LEHET, HOGY CSERÉL-
NÉNK IS! IÁ.: 19,5 M. FT. TELEFON.: 
06/70-319-3427

WEKERLEI IKERHÁZ! 256 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 szo-
ba, wc. Beépített bútorok, konyhagépek, 
jó márkájúak, a vételárban. Kerti tárolók 
(pince is), autóbeállók. -Sietős, van hová! 
- Tökéletes szigetelés, új vezetékelések. Iá.: 
35,9 M Ft. Tel.: 06/70-319-3427

Keresek eladó lakásokat, házrészeket, házat 
a kerületben. Wekerle is érdekel. Állapotá-
tól függetlenül. Hívását köszönöm. Minden 
megoldás érdekel. Tel.: 06/30-218-96-97

Kispesten, felújított, 2 szobás házrész eladó 
a Kisfaludy u. családi házas övezetében. 
Egyedi fűtésű. Tiszta, rendezett udvar, 62 
nm-es. Iá.: 15.5 M Ft. Tel.: 06/70-319-3427

Üllői út mellett, Kispesten, saját tulajdonú, 
önkormányzati területen-, 48 nm-es, beve-
zetett, felújított üzlet (2 üzlet egybenyitva!) 
eladó. (Piac, Spar közelben, villamosmeg-
álló). Dupla komfortos, 2 bejáratú, 2 üzlet-
ként is üzemeltethető. Köszönöm hívását! 
TEL.: 06/70-319-3427

KISPEST KÖZPONTJÁBAN SÜRGŐ-
SEN ELADÓ, 4. EMELETI, 53 NM-
ES, ERKÉLYES 2 SZOBA, HALLOS, 
KARBANTARTOTT, TEHERMENTES 
PANELLAKÁS. IRÁNYÁR: 8,9 M.FT. 
TEL.: 06 30/690-82-80
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XIX. ker. Kazinczy u.-ban, magasföld-
szinti, 37 nm-es, világos nagy étkezőkony-
hás lakás eladó. IÁ: 9 M. Ft. Tel.: 243-14-
84 

Eladó Páty Mézes hegyen, 2000-ben 
épült 90 nm-es családi ház, fsz: amerikai 
konyhás nappali + 1 szoba + fürdő + 23 
nm terasz. Tetőtér: 2 szoba + fürdőszoba+ 
erkély Tetőtér beépítéses, gáz cirkófűtéses, 
telefon, UPC, 340 nöl panorámás telekkel, 
szépen gondozott kert, gyümölcsfákkal, 
borospincével. Iá.: 25 M Ft. Tel.: 06/30-
219-1235, 06/30-251-9135 

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

Wekerlén a kis piac mögött, négyemeletes 
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 gar-
zon, panorámás lakásom eladnám, távfűtés, 
vízóra van. IÁ.: 7,6 M. Ft. Tel.: 282-3445

Téglaépületben lévő magasföldszinti, 
Kispesti, másfél szobás, konvektoros laká-
sunkat megegyezéssel balatoni ingatlanra 
cserélnénk. Tel.: 06/30-641-6145 

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

III. kerületi, 1 + 2 félszobás, étkezős, 
önkormányzati lakásunkat, kisebb önkor-
mányzati lakásra cserélnénk, értékkülön-
bözettel. Tel.: 06/30-578-2626 

Kispest centrumában, négyemeletes panel-
ház első emeletén, egy felújított 27 nm-es 
garzon, 8,3 M Ft-os irányáron eladó! Tel.: 
06/30-2850-947 

Eladó öröklakást (tégla, panel) vagy csa-
ládi házat keresek Kispesten. Felújítandó, 
bontandó is érdekel. Hívását előre is köszö-
nöm. Telefon: 06-30/357-2164

Hunyadi Utcában tulajdonostól eladó 53 
nm-es, 1+2 félszobás, szövetkezeti örök-
lakás VII. em.-en. IÁ.: 10,2 M. Ft. Tel.: 
06/30-908-59-64 

OKTATÁS

KAMIONSULI tanfolyamot hirdet! „B”, 
„C”, C+E” (nyerges szerelvénnyel!) és 
„D kategóriás jogosítvány, illetve árufu-
varozói, autóbusz vezetői és vállalkozói 
szaktanfolyamok! Tel.: 06-1/264-5045, 
30/900-5562, 30/458-1723

Angol oktatásban nagy gyakorlattal ren-
delkező, nyelvterületen is járt, oroszul 
is jól beszélő nyelvtanár itthon oktat és 
felkészít nyelvvizsga szintig. Érdeklődni: 
06/20-224-01-30 

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

Matematika, fizika tanítás, általános és
középiskolások részére, nagy hatékonyság-
gal, szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 
06/209-590-134 

KORREPETÁLÁS KISPESTEN. Általános 
iskolásoknak minden tantárgyból, középis-
kolásoknak matematikából. Felnőtteket is 
vállalok. Tel.: 377-4448, 06/30-581-6069 

Általános iskolások korrepetálása mate-
matikából és más tantárgyakból. Kisebb 
fogyatékkal tanulók megsegítése. 8.-osok 
felkészítése. Pótvizsgára előkészítés. Tel.: 
06/70-243-4850 

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

Leinformálható nyugdíjas betegápolást, 
betegfelügyeletet vállal, ünnepnapokon is, 
gyakorlattal! Tel.: 281-42-20 

Angol nyelvoktatást vállalok, Kispest 
kertvárosban, kezdőtől nyelvvizsga felké-
szítőig, dinamikus nyelvórákkal, rugalmas 
időbeosztással. Érdeklődni a 06 70 313-
5605 számon lehet. 

ÁLLÁS

Leinformálható, 30 éves tapasztalattal 
rendelkező pedagógus kisgyermekek 
korrepetálását, felügyeletét vállalja 10 
éves korig. Ferencvárosban, Kispesten, 
Erzsébeten. Tel.: 06-30-221 92 92

Kötetlen internetes munkavégzéshez mun-
katársat keresek laszlo.bauer@t-online.hu 

Pesterzsébeti irodánkba keresünk admi-
nisztratív munkakörbe, 4-6-8 órás mun-
katársakat (nyugdíjas is). Érd.: 06/30-
218-8388 

44 éves nő, általános ápoló és asszisztens 
szakképesítéssel, érettségivel és felsőfokú 
szociális szakképzéssel munkát keres. 

150.000 Ft. fizetéssel, minimum érettségi-
vel rendelkező munkatársat keresek. Hívja 
Trényi Tamásnét a 06/70-336-8317-es tele-
fonszámon

ORIFLAME -es Szépségtanácsadó kollé-
gákat keres. Jó kereset, ingyenes képzés. 
Tel.: 06/20-586-5413 

TÁRSKERESÉS

Ne ébredjen egyedül! TÁRSKERESŐ 
IRODA FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL 
és színvonalas rendezvényekkel! Telefon: 
420-59-58

EGYÉB

ELADÓ ERIKA MECH. TÁSKAÍRÓGÉP 
(4,5.E. Ft.), Szalagos SZÁMOLÓGÉP 
(3.E. Ft.), fehér fából készült KULCSOS 
SZEKRÉNY (fali), új állapotban (1,5.E. 
Ft.). Kérésre házhoz viszem. Tel.: 06/20-
373-55-40

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

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

Régi és új katalógusok ingyen elvihetők. 
Alig használt masszázs fotel eladó. Tel.: 
377-97-13

Lampart típusú parapetes gázkonvektor 
5.000 Ft-ért, és Dömötör víztartály wc-hez 
1.000 Ft-ért eladók. Tel.: 3575-420 

ADJ ESÉLYT Terhességi Krízisellátó 
Csoport Tanácsadás válságterhesség esetén 
INGYENES TERHESSÉGI TESZT. In-
formációs és segélyvonal: 06/70-334-5052

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

Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett 100% 
bükkből! A szénnel megegyező fűtőér-
ték, 10 kg-os csomag, könnyű tisztán 
tartás. 400ft/csomag. www.fabrikettalas.
hu. Tel.: 70/9-400-555

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyv- 
szekrény, pogácsa lábú, torony felépít-
ményes, szalonképes, diópácos, kulcsos, 
kitűnő állapotú, 4 polcos, + egy ónémet 
íróasztal. Külön és egyben is. Tel.: 06/70-
319-34-27 

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

Internetezést tanulna díjazás ellenében, 
nyugdíjas hölgy. Némi ismeretem már van. 
Tel.:06/30-453-8652 

KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társasá-
gok, kft.-k, egyéni vállalkozók könyvelé-
sét, bérszámfejtését, bevallások készíté-
sét, TB-, adóügyintézését. Tel.: 281-1320, 
06/20-360-9129

Eladó SD memória kártya, 4 Gb-os, kép, 
zene, adat hordozó. Ára: 5000 Ft. Tel.: 
06/70-50-20-131 

Eladó nagyméretű pálma, gyermek BMX 
kerékpár, íróasztal, éjjeli szekrény, Tv-
VIDEÓ-HIFI állvány, gyermek forgószék, 
férfi váltós kerékpár. Tel.: 06/30-606-8955

Barátnőket keresel? Párban élsz vagy 
egyedül, szereted a jó levegőt, kirándulást, 
utazást, egyéb kulturális szabadidő prog-
ramokat, akár csak jót dumcsizni? Ha időd 
engedi, csatlakozz. 45-55-ös lányok. Tel.: 
06/30-238-20-90 

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

Barna, marhabőr, billenős, lábtartós TV 
fotel eladó. IÁ.: 52.000 Ft. Állítható ter-
helésű szobakerékpár eladó. IÁ.: 4000 Ft. 
Tel.: 282-2479 

Narancs színű textilbőr ülőgarnitúra költö-
zés miatt eladó. Tel.: 06/20-984-0244

Elektromos lapgitár VADI ÚJ! (39˝ Fender 
test, Sunburts színben) 5 W-os erősítővel, 
tartozékaival 19.000 Ft.-ért és Olasz akusz-
tikus gitár, 99 cm.-es VADI ÚJ! tokkal 
8.500 Ft.-ért ELADÓ! 

Gáz konvektor F-8 típusú, parapetes, eladó. 
SZERELÉS MEGOLDHATÓ! Telefon: 
06/70-703-2275 

ELADÓ MINIHIFI, CD-LEJÁTSZÓ, 
DECK, ÉS ERŐSÍTŐ, GYERMEK DÖM-
PER, LÉGZÉSFIGYELŐ. ÁRBAN MEG-
EGYEZÜNK! TEL: 06/30/2728518

Megbízható idős hölgy gyermek felügyele-
tet, idős gondozást, takarítást vállal. Tel.: 
06/20-262-47-24 

Eladó 250 L-es, 6 fiókos jó állapotban lévő
fagyasztó, 50.000 Ft. és egy 140x220 fran-
ciaágy, vadonatúj, 60.000 Ft, egy db. egy-
ajtós szekrény, 15.000 Ft. Kenguru baba 
kocsi 5.000 Ft, takarítógép szinte új 30.000 
Ft. Tel.: 377-69-09, 06/70-251-79-11 

Lampart típusú parapetes gázkonvektor 
5.000 Ft, és Dömötör wc tartály 1.000 Ft-
ért eladó. Tel.: 3575-420 

Wekerlén a Kós Károly téren 57 nm-es, 2 
szoba, konyha, előszoba, fürdőszobás lakás 
eladó. Érdeklődni: 06/20-392-78-86 

Mennyezet lámpák, konyhai függeszték, 4 
fokú létra, fregoli, előszobafal eladó. Tel.: 
214-7564 

Harmonika ajtó, fotelek, dohányzó asztal, 
televízió, szőnyegek eladók. Tel.: 214-7564 

Nyugdíjas vízszerelő mester dugulás elhá-
rítás, csőszerelést, falszigetekést, lakatos-
munkákat, kisebb vasszerkezetek vállalja, 
korrekt feltételekkel. Tel.: 06/70-528-35-72 

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 ingyenes 

hirdetési lehetőséget biztosítunk 

(15 szóig) az egyéb rovatban, ameny-

nyiben nem üzleti tevékenységről 

van szó. Csak névvel és címmel ellá-

tott megrendelést tudunk elfogadni, 

ingyenes hirdetés esetén is.




