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TIMÁR BÉLA
„Kispesten az egyik 
legfontosabb, hogy 
a kiegyensúlyozott 
gazdálkodás ne vál-
jék a kampány áldo-
zatává.” 

Felújítások 
a mentőállomáson

2. OLDAL

FOTÓ: KOLESZÁR ADÉL

TESTÜLET

VINCZEK GYÖRGY
Szolgáltatástervezési 
koncepciót fogadott el 
a testület, az anyag töb-
bek között meghatároz-
za a rászorulók részére 
az ellátási formákat.

KÖZBIZTONSÁG

DR. MITTÓ GÁBOR
Kispest rendőrkapitánya 
az utóbbi időben a kerü-
letben elszaporodott 
úgynevezett „trükkös 
lopások” megakadályo-
zásához nyújt hasznos 
tanácsokat olvasóinknak.

8. oldal 10-11. oldal 15. oldal

KULTÚRA
SZOTYORY LÁSZLÓ
Január végéig látható a 
KMO Előtér-galériájában a 
Munkácsy-díjas festőmű-
vész kiállítása. A tárlaton 
16 szitanyomatot tekinthet-
nek meg az érdeklődők.

7. oldal
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A kicsiket a díszteremben 
egy közel háromméte-

res feldíszített karácsonyfa 
várta alatta számtalan aján-
dékkal. A gyerekeket és 
kísérőiket az önkormányzat 
nevében Vinczek György 
alpolgármester köszön-
tötte, majd a Fogi Színház 
előadásában a Suszter és 
a karácsonyi manók című 
mesejátékot nézhették meg 
a meghívottak. Megtudtuk, 
a jó magatartású óvodáso-
kat és a jó tanulmányi ered-
ményt elért alsó tagozatos 
általános iskolásokat az 
önkormányzati fenntartású 
intézmények vezetői vá-

lasztották ki. A műsor után 
minden gyerek ajándékkal 
térhetett haza, az ovisok 
plüssállatokat, míg a na-
gyobbak logikai társasjáté-
kokat, dartsokat és kirakó-
játékokat kaptak. 
A rendezvényt szervező 
Wekerlei Gyermekház igaz-
gatója, Szabó Mária a Kis-
pestnek elmondta, a köz-
művelődési intézmény idei 
utolsó rendezvényét másnap 
tartotta, a Gyermekházban 
karácsonyi kézműves fog-
lalkozásra várták a gyere-
keket. Az intézmény január 
4-től fogadja újra progra-
mokkal az érdeklődőket.

ÜNNEPSÉG

Önkormányzati 
ajándékok gyerekeknek
Közel 300 kerületi kisgyereknek tartott december 17-én karácsonyi ünnepséget az 
önkormányzat a városházán.

„Régóta húzódó probléma 
oldódott meg múlt évben 

azzal, hogy felújították állo-
másunk garázsait, a korszerű-
sítéssel a legtöbbet a kispes-
tiek nyerték” – hangsúlyozta 
a Kispestnek Vojnár Róbert 
állomásvezető. Megtudtuk, 
korábban fűtetlen garázsok-
ban álltak a dél-pesti régiót 
járó mentőautók, ezért télen, 
ha a kerületbe riasztották őket 
– a rövid távolság miatt – a 
gépkocsik nem tudtak eléggé 
felmelegedni, így a kispesti 
betegeket a legtöbbször csak 
hideg járművekben tudták 
szállítani. Idén télen már a 
fűtött épületből indulhatnak a 
mentők.
A tavaly nyáron kezdődött 
és késő ősszel befejeződött, 

mintegy harmincmillió forin-
tos beruházást az Országos 
Mentőszolgálat finanszírozta

– tájékoztatta lapunkat az ál-
lomásvezető. A négyállásos 
garázs a korszerűsítés után 

kívül-belül megújult, vala-
mint még egy orvosi szobát 
is modernizáltak az 5 autóval 
rendelkező, összesen 40 fős 
létszámú Kossuth utcai állo-
máson. 

A korszerűsített garázs de-
cemberi átadásán részt vett 
Makács János nyugdíjas ga-
rázsmester is –, aki 30 éve 
dolgozik mentősként, 16 éve 
Kispesten.

FEJLESZTÉS

Megújult a mentőállomás garázsa
Modernizálták tavaly az Országos Mentőszolgálat kispesti, Kossuth utcai állomásának 
garázsát. A több hónapig tartó munkálatok harmincmillió forintba kerültek, ezután már 
fűtött épületből indulhatnak a mentőautók. A mentőállomás felújított épületrészét decem-
ber 22-én ünnepélyesen is felavatták.

Gajda Péter polgármester (jobb-
ra) a megújult garázs átadásán

Hajléktalanoknak rendezett 
karácsonyi ünnepséget 

december 21-én a Magyar Vö-
röskereszt Kispesti Szervezete. 
A Báthory utcai Nappali Me-
legedőben Hegedűs László, a 
Nagyboldogasszony templom 
esperes-plébánosa mondott 
közös imát a hajléktalanokkal, 
majd a kerületben működő 
Tárt Kapu Színház vezetője, 
Balkay László énekelt és gi-
tározott. A műsor után közel 
100 adag székelykáposztával 
látta vendégül a szociális 
intézmény az embereket. A 
hajléktalanok használt téli 

ruhák közül is válogathattak. 
Másnap a Nagyboldogasszony 
Főplébánia Karitásza szerve-
zett karácsonyi ünnepsége-
ket: délelőtt az Erkel iskola 
diákjainak közreműködésével 
nyugdíjasokat, délután hajlék-
talanokat ajándékoztak meg. 
A fedél nélküliekhez először 
Hegedűs László protono-
tárius kanonok szólt, majd 
az önkormányzat nevében 
Lőrinczi György, a szociális 
és lakásügyi bizottság elnöke 
köszöntötte a megjelenteket. 
Az ünnepi műsorban Vadnai 
Tünde előadóművész tanul-

ságos történetet mondott el, 
majd közös énekkel és imával 
ért véget a karácsonyi ünnep-
ség. 
A termet zsúfolásig megtöltő 
mintegy 60-70 embernek a 
támogatók – Kispest Ön-
kormányzata, Rászorultak 
Megsegítésére Közalapítvány, 
Nagyboldogasszony Főplé-
bánia és a plébánia hittanos 
gyermekeinek szülei – segít-
ségével meleg ételt, valamint 
ajándékcsomagokat (élelmi-
szert, ruhaneműt) osztott a 
Karitász. Szigetvári Györgyné 
vezetőtől megtudtuk, a hét fo-

lyamán összesen 98 karácso-
nyi ajándékcsomagot is kiosz-
tottak időseknek, rászoruló 
családoknak és nagycsaládo-
soknak. Emellett több, nehéz 
körülmények között élő csa-
láddal elmentek bevásárolni, a 
számlát a Karitász fizette, vala-
mint adományokkal – liszttel, 
olajjal, tésztával – támogatták 
a Kispesti Romákért Egyesü-
letet is. Szigetvári Györgyné 
elmondta, a közösségi házban 
decemberben festést-mázolást 
végeztek, így januártól már a 
felújított helyiségben várják a 
híveket.

Hajléktalanok karácsonya
SZOCIÁLIS ÜGYEK

EGÉSZSÉGÜGY

A két év alatt 1 760 – ebből 
400 elméleti és 100 gya-

korlati – órát kell teljesíteniük 
a hallgatóknak. A gyakor-
lati képzés az intézetben, 
illetve Kínában teljesíthető 
– tájékoztatta a Kispestet az 
intézet igazgatója. Dr. Hegyi 
Gabriella, aki egyben a Pécsi 
Tudományegyetem Általá-
nos Orvostudományai Kara 
Komplementer Medicina 
Tanszékének vezetője is, el-
mondta, hogy olyan orvosokat 
szeretnének képezni, akik ezt 
a fajta hagyományos gyógy-
módot is alaposan ismerik, és 
be tudják majd építeni min-
dennapi gyógyítási gyakor-
latukba. Megtudtuk, az előző 
– eddigi harmadik – kurzus 
két hete ért véget, 75-en tettek 
sikeres vizsgát. 
A tanszék 16 ország komple-
menter medicina tanszékével 
együtt Európai Uniós prog-
ramban vesz részt, a jövőre 
vonatkozó tervekről pedig He-
gyi doktornő elmondta: Pécs 
jövőre lesz Európa Kulturális 
Fővárosa, ezért 2010-ben kí-

nai-magyar orvostudományi 
kongresszust rendeznek a vá-
rosban.
A Kispesten működő 
Yamamoto Rehabilitációs 
Intézet 1989-ben alakult ala-
pítványi háttérrel: főképp 
mozgásszervi betegek, stroke-
on átesettek és veleszületett 
szülési sérült gyermekek tü-
neteit javítják komplex mód-

szerekkel. 2000-től Magyar-
országon egyedül itt folyik a 
hagyományos kínai orvoslás 
egyetlen minőségi, elméleti 
és gyakorlati oktatása szakor-
vosok számára. Ezt a képzést 
fogadta be 2008-ban a Pécsi 
Tudományegyetem Általános 
Orvostudományai Kara, és 
akkreditálta elsőként az or-
szágban.

Kínai orvoslás Kispesten
A negyedik egyetemi kurzusát kezdte meg hagyományos kínai 
orvoslástanból a Yamamoto Intézet december 12-én a KMO-ban. 
A kétévente induló kétéves posztgarduális képzésre 140-en jelent-
keztek az ország minden részéből, közülük 85 szakorvos kezdhette 
meg tanulmányait.

A Gázművek Zrt. központi 
ügyfélszolgálati irodája 
(1081 Budapest, Fiumei 
út 9-11.) 2009. december 
1-jétől felújítási munkála-
tok miatt zárva tart. 2010. 
január 18-tól megújult kör-
nyezetben, az eddig meg-
szokott nyitvatartási rend 
szerint várják ügyfeleinket.
A főpénztár, illetve a FŐ-
GÁZ Földgázelosztási Kft. 
ügyfélszolgálata a megje-
lölt időszakban is zavarta-
lanul működik, valamint az 
előrefizetős gázmérők kár-
tyafeltöltését is folyamato-
san biztosítják. Telefonos 
ügyfélszolgálatuk a 06-40/
474-474-es telefonszámon 
továbbra is munkanapon 
8-18 óra között, csütörtö-
könként 8.00-20.00 között 
hívható. Kizárólag gáz-
szivárgások bejelentésére, 
vészhelyzet és üzemzavar 
elhárítására a 477-1300-as 
és a 477-1333-as szám éj-
jel-nappal áll az ügyfelek 
rendelkezésére. 

A kispesti ügyfélszolgá-
lati iroda elérhetőségei: 
Üllői út 201. (Europark 
Bevásárlóközpont) hétfő: 
10.00-20.00 kedd-péntek: 
10.00- 18.00 (pénztárzárás 
17.30-kor).

TÁJÉKOZTATÓ

Főgáz ügyfél-
szolgálat
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A Közép-Magyarországi 
Operatív Program Bu-
dapesti kerületi köz-

pontok fejlesztése elnevezé-
sű kiírására 2008 júniusában 
nyújtott be pályázatot az 
önkormányzat konzorciu-
mi partnereivel, a Wekerlei 
Társaskör Egyesülettel és a 
Wekerletelepi Munkás Szent 
József Plébániával. A pályá-
zat több mint 700 millió fo-
rintot kapott. A projekt 2010 
elején indul, ősszel pedig be 
is fejeződhet a beruházás. Az 
elképzelés szerint teljesen 
megújul a Kós Károly tér, a 
Wekerlei Gyermekház és a 
katolikus templom homlok-
zata, a Gutenberg téri piacon 
kicserélik az elárusító pavilo-
nokat. 
A Közép-Magyarországi 
Operatív Program Szoci-
ális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások 
komplex fejlesztése című 
kiírásra ugyancsak 2008-ban 
nyújtott be pályázatot az ön-
kormányzat. A Dobó Katica 
utca 18. alatti Pszichocentrum 
kialakításának terve mintegy 

félmilliárd forint támogatást 
kapott, idén tavasszal indulhat 
a beruházás. Az elképzelés 
szerint olyan intézményegy-
ség jön létre, amely nappali 
ellátás keretében komplex 
szociális és foglalkoztatási 
szolgáltatást nyújt pszichiát-
riai betegek számára. 
A Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretében 
meghirdetett Kompetencia 
alapú oktatás, egyenlő hoz-
záférés – Innovatív intéz-
ményekben című felhívásra 
2009 nyarán nyújtott be 
pályázatot az önkormányzat, 
és nyert több mint 94 millió 
forintot. A projekt fő céljai a 
NAT szerinti kompetencia-
területek fejlesztése, modern 
pedagógiai módszerek be-
vezetése és a pedagógusok 
továbbképzése jelentik a pro-
jekt fő céljait. A programban 
a Deák gimnázium, a Bolyai, 
az Eötvös és a Vass iskolák, 
valamint a Százszorszép, a 
Hársfa és a Bóbita óvodák 
vesznek részt.
Burány Sándor, Kispest or-
szággyűlési képviselője és 

Gajda Péter polgármester 
a Kispestnek elmondták: 
mindent megtesznek azért, 

hogy minél több fővárosi, 
állami és uniós pályázati 
lehetőséggel élhessen Kis-
pest. Hozzátették: „az ered-
mények igazolják, hogy jó 
úton járunk”. A 2009-es év 
jelentős uniós pályázati sike-
reket hozott a kerületnek. A 
kompetencia alapú oktatás, a 
Pszichocentrum és a wekerlei 
pályázatok mellett további 5 
kerületi program kapott uni-
ós támogatást. 
A polgármesteri hivatal szer-
vezetfejlesztésére, magas 
színtű közszolgáltatásainak 

TÁMOGATÁS

Uniós pályázati sikerek
A kispesti MSZP a Család-

segítő Szolgálattal kö-
zösen ajándékozta meg 

a rászoruló kerületi családok 
gyermekeit december 13-án. 
A KMO-ban tartott hagyomá-
nyos rendezvényen 220 gye-
rek kapott ajándékcsomagot, 
ezen kívül megnézhették a 
Dzsungel könyve című musi-
calt a Pódium Színház előadá-
sában. 
Dr. Tarnai Richárd, a Fidesz-
KDNP önkormányzati frakció 
vezetője 10 tonna környe-

zetbarát, szalmából préselt 
tüzelőanyagot osztott szét a 
kerületben élőknek decem-
berben. A bio brikett vegyes 
tüzelésű kályhába, cserép-
kályhába és kandallóba egy-

aránt használható. A politikus 
a környezetbarát tüzelőanyag-
gal a környezettudatosságra 
is szerette volna felhívni a 
kispestiek figyelmét. Emellett
a politikus ajándékokkal és 

egy karácsonyfával is kedves-
kedett a Gyermekek Átmeneti 
Otthonában élő apróságok-
nak. A Fidesz Kispesti Szer-
vezetének immár húszéves 
hagyománya a kedvezményes 
karácsonyfavásár. Az óév vé-
gén 600 darab fát vásároltak 
termelőktől, amelyeket beke-
rülési áron, haszon nélkül, így 
a piaci árnál jóval olcsóbban 
árusítottak a kispestiek kö-
zött. Több kerületi oktatási 
intézmény ingyenesen kapott 
a karácsonyfát a Fidesztől.

ADOMÁNY

Jótékony támogatások 
Jól zárult az év Kispesten: három jelentős önkormányzati pá-
lyázat kapott európai uniós támogatást az óévben.

biztosítására és az ügyfélba-
rát működésre több mint 47 
millió forintot nyert az önkor-
mányzat. Csaknem 45 millió 
forint támogatást kapott az 
önkormányzat, a Családsegítő 
Szolgálat és a Kispesti Jóléti 
Egyesület közös pályázata: a 
Lépésről lépésre projekt kere-
tében 50, a dél-pesti régióban 
élő és a munkaerőpiacról ki-
szorult ember számára szervez-
nek támogató szolgáltatásokat, 
öngondoskodási képességet és 
kulcskompetenciákat fejlesztő 
tréningeket, hogy könnyebben 
beilleszkedhessenek a munka 
világába. A Segítő Kéz Kis-
pesti Gondozó Szolgálat III. 
és V. gondozási központjainak 
akadálymentesítésére csaknem 
26 millió forintot nyert a ke-
rület. Tanulási kudarcokkal és 
családi problémákkal érintett 
fiatalok iskolai felzárkózását
segítő program megvalósítá-
sára 19,5 millió forint támoga-
tást kapott az önkormányzat. 
A kerületi kerékpárforgalmi 
úthálózat fejlesztésére mint-
egy 75 millió forintot nyert az 
önkormányzat: 1,5 km épített 
út és 3 km egyéb kerékpár-
forgalmi létesítmény valósul-
hat meg a támogatásból. A 
beruházás tavasszal indulhat: 
az út tervezett nyomvonala 
a Határ úttól Wekerletelepet 
is érintve Kőbánya-Kispest 
metróvégállomásig tart, több 
közintézményt kapcsol össze 
a két intermodális közlekedési 
csomóponttal.

Kispesti 
Kisszínház

A PakTom Sakk-Ovi, a 
Kispesti Sakkszövetség és 

a Barcza Gedeon SC január 
9-én óvodásoknak rendez 
sakkbajnokságot. A ver-
seny célja, hogy lehetőséget 
biztosítsanak a sakk iránt 
érdeklődő óvodásoknak, és 
kortársaikkal összemérhes-
sék tudásukat, „iskolásoktól 
mentesen” gyakorolhassák, 
megismerhessék a sakkver-
senyzés szabályait, valamint 
pozitív élményekkel gazda-
godjanak az óvodásokhoz 
szabott körülményeknek és 
díjaknak köszönhetően.
Verseny résztvevői: idén 
óvodába járó gyerekek, a 

Óvodások sakkbajnoksága
SPORT

A zsúfolásig megtelt díszte-
remben a társaság elnöke, 

egyben az est házigazdája, 
Rostás-Farkas György a ba-
rátság jegyében köszöntötte 
az előadókat és a közönséget. 
A József Attila-díjas költő a 
cigányság és a többségi tár-
sadalom közötti hídépítésről 
beszélt, s azt mondta, „békés 
Magyarországot álmodtunk, 
amit csak együtt tudunk meg-
valósítani”. Úgy fogalmazott, 
„elég volt a 700 esztendő, hogy 
bebizonyítsuk, nem vagyunk 

ellenségek”. Rostás-Farkas 
György hangsúlyozta, a cigány 
kultúra – amelybe az esten be-
pillantást nyerhet a közönség 
– az egyetemes emberi kultúra 
szerves része. Az önkormányzat 
részéről a rendezvényt köszön-
tő Vinczek György alpolgár-
mester arra hívta fel a figyel-
met, hogy a többség is sok-sok 
kisebbségből áll, és a pozitív 
diszkrimináció gyümölcsét az 
egész társadalom élvezheti. Az 
egész estés kulturális műsort a 
Kispesti Romákért Egyesület 

zenészei és táncosai indították 
a mindennapokhoz kapcsolódó 
énekekkel, táncokkal, majd 
cigány írók és költők műveiből 
hallhatott válogatást a közön-
ség. Szabóné Kármán Judit 
romológus a cigányság törté-
nelméről tartott rövid előadást, 
hangsúlyozva, hogy ennek 
ismeretében a többségi társa-
dalomban pozitív kép alakulhat 
ki, a cigányság pedig büszke 
lehet gyökereire. Az előadó be-
szélt egyebek mellett az indiai 
eredetről, a vándorlásokról és a 
magyarországi megjelenésről, 
a Mária Terézia alatti erőszakos 
asszimilációról, a mesterek és 
zenészek szerepéről az 1848-
49-es szabadságharcban, a ci-
gány holocaustról, 1956 cigány 
hőseiről, a 60-as évek elkülöní-

tésre épülő oktatáspolitikájáról 
és a 70-es évektől egyre erősö-
dő értelmiségi rétegről.
A folytatásban ifj. Suki And-
rás zongoraművész, majd 
Beregszászi Olga színművész 
lépett a közönség elő, nagy si-
kert aratva. A színiakadémiát 
Moszkvában végzett művész-
nő cigány, magyar és orosz 
cigánydalokkal lepte meg a 
közönséget. Gergely Dezső 
rashaj „a lélek népe” vallási 
gyökereiről és hitéről beszélt, 
majd vetítés következett hazai 
cigány festőművészek alko-
tásaiból. A zenés, kulturális 
időutazást a Szecső Kovács 
Zoltán táncművész-koreográ-
fus vezette Shukar Táncegyüt-
tes vastapssal jutalmazott 
fellépése zárta. A program 
Hegedűs László áldásával ért 
véget, „becsüljük meg egymás 
emberi méltóságát”– mondta 
útravalóul az est szereplőinek 
és vendégeinek a római katoli-
kus esperes-plébános.

Ízelítő a cigány kultúrából
Cigány kulturális estre várta a vendégeket 
a Cigány Tudományos és Művészeti Társa-
ság, valamint a Mi és Ők Talentum Klub 
december 10-én a Városházára. 

KISEBBSÉG

Dr. Tarnai Richárd adományt 
nyújt át rászorulóknak

Cserny Sándor és Fekete László 
képviselők osztanak karácsonyi 

ajándékot gyerekeknek

A Kispesti Kisszínház Cserkó 
Zsolt rendezésében bemutatja 
Moliére A fösvény című vígjá-
tékát két részben január 15-én 
19 órai és január 16-án 19 órai 
kezdettel a Kispesti Munkás-
otthon Művelődési Házban 
(Teleki u. 50.). Vajon mi tör-
ténik akkor, ha egy pénzéhes, 
zsugori apa a fiatalok útjába áll?
Hogyan lehet megoldást találni 
és szabadulni a béklyók fog-
ságából, s miként találhatnak 
szabadon egymásra a szerelme-
sek? Egy klasszikus vígjáték a 
pénz mindent uraló hatalmá-
ról, az emberi jellemet negatív 
irányban befolyásoló hatásáról, 
és az igazi, emberi érzések 
küzdelméről. Jegyár: 1000 Ft.

koruktól függetlenül.
Verseny helyszíne: Százszor-
szép Óvoda, Táncsics Mihály 
u. 9. 
Verseny ideje: január 9. (szom-
bat), 10.00 – 14.00 óráig.
Helyszíni regisztráció: 9.00 
– 9.45 között.
A verseny lebonyolítása: 6 
forduló, svájci rendszer; 2x13 
perc gondolkodási idő, majd 
az idő lejártával figyelmeztetés
és újabb 2 perc leesésig. Ezzel 
a segítséggel kívánjuk elérni, 
hogy a kicsik játszmáját lehető-
leg ne a sakkóra döntse el!
(Nevezési díj: 1300 Ft /fő (csak 
előzetes nevezés esetén!). Ked-
vezményes nevezési díj: 950 

Ft/fő, kedvezményes nevezé-
si díjat a Sakksuli tagságival 
rendelkező gyerekek fizet-
nek! Előzetes nevezés ha-
tárideje: január 7. Nevezést 
lehetőleg e-mailen várjuk az 
info@sakkovi.hu címre, vagy 
SMS-ben a 06-20-544-7776-
os telefonszámra. Esetleg 
telefonon a fenti számra. 
A nevezésnek tartalmaz-
nia kell a résztvevő nevét, 
pontos születési dátumát, 
óvodája nevét, helyét (város, 
kerület). Aki elmulasztja az 
előzetes nevezést, és csak a 
helyszínen jelentkezik, 200 
Ft pótdíjat fizet, és elveszíti a
kedvezményre való jogát is.)

KULTÚRA
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Szotyory László 1983-ban 
végzett a Magyar Kép-
zőművészeti Főiskolán, 

a közelmúltban elhunyt Kokas 
Ignác és Dienes Gábor tanít-
ványaként. A Munkácsy-díjas 
alkotó műveit számos egyéni 
és csoportos kiállításon is-
merhették meg az érdeklődők, 
képei hazai és külföldi köz-
gyűjteményekben is megtalál-
hatók. 
„A 80-as évek első felében 
bontakozott ki festészete. 
Kifejezésmódja piktúránk 
impresszionisztikus, figurális
hagyományaiból táplálkozik, 
ám nem színhangulatokra épí-
tő plein air festészetet művel, 
hanem tárgyiasabb stílusban 
alkot. Ezredvégi témákat 

dolgoz fel. Közülük az egyik 
legjellemzőbb Észak-Ame-
rika: az amerikai mozi, az 
amerikai autók, a táj, az utak, 
az országutakon futó hatalmas 
személykocsik. Feldolgoz 
továbbá filmjeleneteket, ké-
szít Canova-parafrázisokat és 
fest szobrokkal teli titokzatos 
parkokat is. Bár első pillantás-
ra látványfestészetet művel, 
piktúráját mégsem a látvány, 
hanem a képzelet alakította.” 
– olvasható Szotyoryról az 
artportal.hu oldalon.
„Szotyory festészetének 
különlegessége elsősorban 
témaválasztásában rejlik, 
nem teszi idézőjelbe a témát, 
nem ironizál. Ő egyszerűen 
lelkesedik és ábrázol a maga 

érzékletes-szenzuális módján. 
’Azt festem meg, amit magam 
köré szeretnék varázsolni, 
azt a képzeletbeli közeget, 
amelyben élek, amelyben jól 
érzem magam.’...Végső soron 

tehát Szotyory László kifeje-
zésmódja-szemlélete poszt-
modern: egy már értelmezett 
világ újbóli értelmezése. Vir-
tuális-szellemi utazásait festi 
meg a művész, járjon az USA-
ban, Itáliában vagy Budapes-
ten; és ezen nagyon érzékletes 
élményeit osztja meg velünk.” 
– írja Szotyoryt is idézve a 
www.dunapartgaleria.hu ol-
dalon Lóska Lajos művészet-
történész.

KIÁLLÍTÁS

Virtuális-szellemi utazások képei

H. Vidra Gabriellának 
– az Erkel iskola igaz-

gatójának – A Tudás köny-
vei című kötetét ajánlották a 
Halásztanya étterem Irodal-
mi pódiumának házigazdái 
– Tar István és  Juhos-Kiss 
János – az érdeklődők fi-
gyelmébe december 21-én.
H. Vidra Gabriella könyve 
mai iskolásokról szól. Fő-
hőse Krisztián és barátai 
bonyodalmak után rájön-
nek, hogy valaki ellopta a 
tudást tőlük, amit igen ne-
hezen szereztek meg. Egy 
földrajzszertárban talált 
obszidián és néhány dél-
amerikai feketecsiga segít-
ségével elindulnak felkutat-
ni a világ öt táján elrejtett 

A tudás könyvei
KULTÚRA

Tudás könyveit, hogy egy 
helyre gyűjtve megelőzzék 
a bajt. Meseszövés közben 
a pedagógusszerző megta-
nítja a főhőst az ismeretek 
módszeres megszerzésére, 
észrevétlenül megismer-
kedhetünk a szereplőkkel 
együtt a kalandos helyszí-
nek földrajzával és törté-
nelmével. Közben apróbb 
csínytevéssel, verekedéssel 
zajlik az iskolai élet, nem 
hiányozhat a diákszerelem 
és a szigorú tanárnő sem. 
A decemberi est vendége-
inek az ifjúsági regényből 
részleteket olvasott fel 
Gundy-Tóth Bálint, gitáron 
közreműködött Horváth 
Bálint.

Szotyory László kiállítását a tavalyi év 
utolsó tárlataként ajánlotta a megjelentek 
figyelmébe Gábor Ilona, a KMO igazga-
tója december 11-én. Az Előtér-galériában 
január végéig látható 16 színes szitanyo-
matot a kiállítást megnyitó Petz György 
költő mutatta be a közönségnek.

Január végéig láthatók Szotyory 
László képei a KMO-ban

Pál Csaba a Magyar Rézkar-
colók és Litográfus Egyesület 
kiállításán vesz részt a Galéria 
IX-ben január 15-től a Ráday 
utcában. Ruttkay Sándor mű-
vei januártól a Kondor Béla 
Művelődési Házban láthatók a 
XVIII. kerületben. 

KISPESTI HELIKON 
KULTURÁLIS EGYESÜLET

Kispesti 
művészek

KULTÚRA
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A közhasznú szervezet fő 
feladatának a roma ha-

gyományok ápolását tekinti 
– hangsúlyozta lapunknak 
Balogh Elek, a szervezet 
elnöke, aki egyben a helyi 
cigány önkormányzatnak is 
tagja. Olyan klubot szerettek 
volna létrehozni, ahol cigány 
és magyar gyerekek együtt 
töltik szabad idejüket. 2009 
júniusában az önkormány-
zattól megkapták az Attila 
utca 52. alatti épületet, ahol 
közösségi házat alakítottak ki. 
Számítógépeket szereltek be 
azért, hogy a számítástechni-
ka alapjaival megismertessék 
a gyerekeket, de társasjátéko-

kat és biliárdot is elhelyeztek, 
hogy a fiataloknak minél több
szórakozást tudjanak nyújta-
ni. Hetente négy alkalommal 
– hétfőn, szerdán, pénteken 
és szombaton délután 13 óra 
és 17 óra között – klubdélutá-
nokat tartanak, ahol ingyenes 
programokkal várják a gyere-
keket. Megtudtuk, munkájuk 
forrását pályázati pénzekből 
és önkormányzati támogatá-
sokból tudják előteremteni. A 
ritka kezdeményezésnek nagy 
sikere van – a szervezet elnö-
ke elmondta – szinte már ki is 
nőtték a kis helyiséget, sok-
szor annyian vannak, hogy a 
gyerekek jó része már le se tud 

ülni. Az elmúlt években szá-
mos karitatív akciót is szer-
veztek, tavaly nyáron például 
joghurtot osztottak a rászo-
rulóknak, legutóbb december 
16-án pedig nagy mennyisé-
gű lisztet, tésztát, háztartási 
kekszet adtak több mint száz 
kispesti családnak. Az ado-
mányból még a Közpark Kft. 
– amely közhasznú és közcélú 
foglalkoztatást végez a kerü-
letben – foglalkoztatottainak 
is jutott. Az élelmiszert a Ma-
gyar Ökumenikus Segélyszer-
vezettől kapták, Bauer Diána 
közreműködésével. Nemrégi-
ben felvették a kapcsolatot a 
József Attila Gyermekotthon-

nal, decemberben már onnan 
is fogadták a gyerekeket. Az 
egyesület munkatársa, Balogh 
Csilla elmegy az otthonba a 
gyerekekért, áthozza őket, 
majd a programok után vissza-
kíséri a fiatalokat. Munkájuk
során együttműködnek a Vö-
röskereszt helyi szervezetével, 
valamint a jövőben be szeret-
nék vonni a Családsegítőt is. 
Terveikről szólva Balogh Elek 
elmondta, próbálják kezdemé-
nyezésüket tovább bővíteni, 
mivel láthatóan van rá igény, 
fel akarják venni más kerüle-
tekkel is a kapcsolatot azért, 
hogy ott is hasonló közösségi 
házakat hozzanak létre. Kis-
pesten a jövőben a korrepetá-
lásra szeretnének nagy hang-
súlyt fektetni, ingyenes angol 
nyelvtanfolyam beindítását 
tervezik. Balogh Elek végül 
hangsúlyozta: „célunk, hogy 
a gyerekek hasznos progra-
mokon minél többet legyenek 
együtt, így egymás kultúráját 
megismerve felnőtt korukra 
talán nagyobb lesz a toleran-
cia egymás iránt”.

KISPEST KISPEST

Azt remélem, hogy jobb, 
mint a tavalyi, bár őszin-
tén szólva annál tényleg 

csak jobb jöhet. A gazdasági 
világválság az elmúlt eszten-
dőt rendesen elintézte, ebben 
vigasz legfeljebb az lehet, 
hogy ilyen megpróbáltatás 
durván kilencven évente for-
dul elő, így  a következő szűk 
száz évre ezt már kipipálhat-
juk. Remélem erről valaki 
értesítette a sorsot, és ő is így 
tudja. Arról nem a válság tehet, 
hogy  a közbeszéd színvonala 
is alulmúlta a sokévi átlagot. 
Az első, amin biztosan változ-
tatni kell, az a közélet légköre, 
a vita hangvétele és tények 
mellőzése. Az nem megoldás, 
hogy amikor a legnagyobb 
a baj, akkor szabaduljon el a 
demagógia és a populizmus 
a Fidesz és a Jobbik jóvol-
tából. Ennél többet érdemel 

az ország ügye. Ehhez a vál-
tozáshoz nem kell pénz, nem 
kell a Valutaalap, a Világbank, 
az Európai Unió segítsége, 
elég hozzá a belátás és a fe-
lelősségérzet. Ezen a téren is 
– optimista vagyok – jobb évet 
várok a tavalyinál. Kispesten 
pedig azt remélem, hogy foly-
tatódik a fejlődés. Erre pedig 
minden esélyünk megvan. 
Szűkebb hazánk rengeteget 
szépült. Végre vannak olyan 
köztereink, melyek vonzzák 
az embereket egy kis kikap-
csolódásra, melyek méltók a 
kispestiekhez. Ezt a fejlődést 
látni a megújult játszótereken, 
a Kossuth téren, a Templom 
téren, a Városháza téren. Ez 
a tendencia folytatódik idén 
Wekerlén, a Kós Károly té-
ren. Ehhez több, mint 700 
millió forint támogatást nyert 
az önkormányzat az Európai 

Uniós forrásból. Ez a tér eddig 
se volt csúnya, öreg fáival, 
világszerte csodált építészeti 
együttesével. Most Kispest 
legnagyobb parkja, tere méltó 
lesz az építészeti örökség-
hez. A Wekerlei Társaskör, a 
Wekerle-telepi Munkás Szent 
József Plébánia és az önkor-
mányzat közös pályázata szép 
példa arra is, hogy lokálpatrió-
ták együttműködéséből „csuda 
dolgok” születnek. Ha min-
denki úgy gondolná, hogy a 
viták nem kizárják, hanem fel-
tételezik az együttműködést, 
előbbre tartanánk. De ami ké-
sik nem múlik, különösen igaz 
ez az M5 bevezető szakaszán 
megépítendő zajvédő falra. 
Ez a beruházás is elkezdődik 
végre ebben az esztendőben, 
annyi év után végre sikerült a 
szükséges pénzt biztosítani a 
Fővárosi Közgyűlés költség-

vetésében. Ha kell igenis ösz-
sze lehet egyeztetni az ellen-
tétes érdekeket. Ez időnként 
szinte lehetetlen, jó példa erre 
a Határ út forgalma is. Nem 
sokkal azután, hogy kitiltot-
tuk a kamionokat, felkerestek 
fogadóórámon a fuvarozók 
képviselői is. Ők ugyanolyan 
vehemensen védték érdeke-
iket, mint a Határ út mellett 
élők. Ami az emberek egy ré-
szének nyugalom, az mások-
nak többletköltség. De van, 
hogy a nyugalmat, a kisebb 
zajt kell választani, még akkor 
is, ha a szabálytalankodó ka-
mionosok nem teszik teljessé 
a nyugalmat. Kispest tehát 
fejlődik, jó itt élni. Kívánom 
mindenkinek, hogy 2010-ben 
személyes sorsa egészséget, 
boldogságot hozzon, s legyen 
külön-külön és együtt is szebb 
és jobb évünk, mint a tavalyi!

Milyen évünk lesz?
BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Kerületi roma egyesület
KISEBBSÉG

Bő két éve – 2007 júniusában – alakult meg a Kispesti Romákért 
Egyesület, azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a kispesti 
romáknak. Tavaly nyáron az Attila utcában Roma Közösségi Házat 
is létrehoztak, ahol klubdélutánokat tartanak a gyerekeknek.

„Azt remélem, hogy Kispesten folytatódik a fejlődés. Erre 
pedig minden esélyünk megvan.”

A kispesti önkormány-
zat képviselő-testülete 
december 15-én tartotta 
soros ülését:

- A tavalyi év utolsó ülésén 
a képviselők az első napi-
rendek között tárgyaltak a 
„Wekerle, ahol értéket őriz 
az idő” című uniós pályá-
zatról. Támogatta a testület, 
hogy az önkormányzat, a 
Wekerlei Társaskör Egye-
sület és a Wekerletelepi 
Munkás Szent József Plé-
bánia a projekt megvaló-
sítására szóló konzorciumi 
megállapodást kössön. A 
pályázat eddig sikeresen 
szerepelt, november végén 
a hivatalos értesítést is 
megkapta az önkormány-
zat arról, hogy több mint 
700 millió forintnyi uniós 
támogatásban részesült a 
projekt. A kerületi forrá-

Testületi döntések
sokkal is kiegészített – csakis 
városközpont megújítására 
felhasználható – pénzből jö-
vőre felújítják a Kós Károly 
teret, a Wekerletelepi Munkás 
Szent József templomot, a 
Wekerlei Gyermekházat, va-
lamint a Gutenberg téri piac 
pavilonjait. A testület elfo-
gadta a pályázat teljes körű 
lebonyolításának koordiná-
lásra létrehozott Kispest Vá-
rosfejlesztési és Üzemeltetési 
Kft. tavalyi második féléves 
munkájáról szóló beszámolót 
is.

- Elfogadták a képviselők a kis-
pesti önkormányzat szolgálta-
tástervezési koncepcióját. Az 
előterjesztő Vinczek György 
alpolgármester elmondta, tör-
vényi kötelezettsége az önkor-
mányzatnak, hogy kétévente 
aktualizálja, felülvizsgálja a 
dokumentumot. Az anyagot 

nemrégiben a kerület szo-
ciális szakembereiből álló 
szociális kerekasztal is 
megtárgyalta, és elfogatás-
ra javasolta. A dokumen-
tum részletesen ismerteti a 
Kispesten élő szociálisan 
rászorulók részére bizto-
sítandó szolgáltatásokat, 
valamint meghatározza a 
különböző ellátási formák 
megszervezésének módjait 
is.

- Százezer forinttal támo-
gatja Kispest a Misszió 
Alapítványt, a szervezet a 
kerületi hajléktalan-ellátás-
ban vállal szerepet.

- Módosította a testület a 
Kispesti Egészségügyi In-
tézet, a Gazdasági Ellátó 
Szervezet, valamint a Kis-
pesti Uszoda Szervezeti és 
Működési Szabályzatait.

téli szünet egyik napján 
Gergő fiammal felkere-
kedtünk és kimentünk 

a még hivatalosan át nem 
adott, de ténylegesen már 
működő központi játszótérre, 
melynek első üteme készült 
el idén. Ugyan hideg volt, de 
rengetegen voltak. Anyukák, 
apukák, gyerekek és fiatalok
egyaránt. Az első közterüle-
ten felépült műfüves focipá-
lyánkon annyian, hogy alig 
fértek el. Jó érzés volt látni 
a sokaságot, ahogy örömmel 
használják, amit építettünk. 
Amikor még csak a viták 
zajlottak, hogy kell-e ezt a 
közparkunkat, itt a Petőfi és

a Nagysándor között átépíte-
nünk, felújítanunk, már ak-
kor is tudtam, hogy nagyon 
kellenek ezek a közösségi 
terek Kispestnek, az itt élők-
nek, tudtam, hogy jó döntést 
hoztunk.  Most ezt az érzés 
csak megerősödött bennem. 
Mert szeretünk sportolni, 
kikapcsolódni a gyerekeink-
kel, kulturált körülmények 
között. Hát ezért is fogjuk 
folytatni 2010-ben is azokat 
a programokat, melyekkel 
szebbé, kellemesebbé tehet-
jük a kerületet. Teljesen meg-
újulhat a kerület legnagyobb 
közparkja a Kós Károly téren, 
folytatjuk a központi játszótér 

második ütemét, a Fő utca és 
Üllői út találkozásánál lévő 
nagy üres terület parkosítá-
sát is szeretnénk elvégezni, 
és persze számtalan kisebb-
nagyobb térrekonstrukció 
lesz még. Hál’ Istennek az 
év utolsó napjára is akadt 
jó hír. Több mint 500 millió 
plusszal zárta az évet Kispest 
önkormányzata, így ha jövőre 
kevesebbet is kapunk a köz-
ponti költségvetésből, mégis 
juthat elegendő pénzünk a 
kerület biztonságos működ-
tetésére és azokra a fejlesz-
tési feladatokra is, melyeket 
még 2006-ban határoztunk 
el, ígértük meg és a hátralévő 

hónapokban szeretnénk meg-
valósítani. 2010 különleges 
év lesz, hiszen két választás 
is vár ránk, parlamenti és ön-
kormányzati egyaránt. Meg 
is kérdezte tőlem még tavaly 
egy újságíró, hogy kampány-
költségvetése lesz-e Kispest-
nek. Akkor is csak azt tudtam 
mondani, mint most. Nem 
kampányköltségvetés, csu-
pán azokat a terveket szeret-
nénk megvalósítani, amiket 
a polgármesteri programban 
kollégáimmal együtt ígér-
tünk és még nem csináltunk 
meg. Egyébként továbbra is 
takarékosan gazdálkodunk a 
kispestiek pénzével.

Idén is folytatjuk, 
amit megígértünk

A

GAJDA PÉTER POLGÁRMESTER ROVATA

Éves közmeghallgatását tar-
totta meg december 21-én az 
önkormányzat képviselő-tes-
tülete. A fórumon a tavalyi év 
legfontosabb eseményeiről és 
az elvégzett feladatokról adott 
tájékoztatást a polgármester. 
Gajda Péter a kerület stabil 
költségvetését, a közterületi 
rekonstrukciókat, a közleke-
dés és közbiztonság javítását 
célzó fejlesztéseket, az uniós 
pályázati sikereket, valamint 
az oktatási-nevelési intézmé-
nyekben elvégzett felújításokat 
emelte ki.

FÓRUM
Közmeghallgatást 
tartott az 
önkormányzat
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A 2010-es évről

Vegyes várakozásokkal te-
kinthetünk az idei év elé 

gazdasági és politikai téren 
egyaránt, melyeket nem lehet 
rövid visszatekintés nélkül 
értékelni. Az elmúlt év leg-
fontosabb eredménye a sikeres 
válságkezelés volt, amit a nem-
zetközi piaci elemzők egyértel-
műen visszaigazoltak. Így ha-
zánk lehet a következő az Euro 
zónához történő csatlakozás-
ban. Nemzeti valutánk stabili-
zálódott, aminek köszönhetően 
sok valutaadós fellélegezhetett.  

A pénzügyi stabilitást szolgálta 
az idei költségvetés időben tör-
tént elfogadása is. Mindezt ked-
vezőtlen politikai környezetben, 
az ellenzék ellenpropagandája 
mellett – más országoktól elté-
rően nemzeti konszenzus nélkül 
– kellett végrehajtani. Belegon-
dolni is rossz, mi történt volna 
a forinttal és a hiteltörlesztők-
kel az ellenzéki acsarkodás ér-
vényesülése esetén, a pénzpiaci 
befektetők bizalmának elvesz-
tésével. Bár a válság még nem 
ért véget, az elfogadott költség-
vetés végrehajtása garanciát je-
lent annak további eredményes 
kezelésére. A 2010. évi büdzsé 
kétség kívül a takarékosság 
jegyében született, amely érinti 
az önkormányzatok finanszí-
rozását is. Kevesebb lesz a fel-
használható keret, de változnak 
a feladatok is. Ennek elsődleges 
oka az adó- és járulékterhek 
idei csökkentése. Kevesebb 

lesz az állami elvonás, így több 
marad a fizetésből élők zsebé-
ben, és kedvezően változnak a 
vállalkozók terhei is. Az állami 
bevételek csökkennek, tehát 
a közfeladatok ellátására for-
dítható pénz is kevesebb lesz, 
ezért sajnos önkormányza-
tunknak is forráscsökkenéssel 
kell számolnia. Az elmúlt két 
– pozitív eredménnyel zárult 
– év tükrében optimista vagyok 
Kispest költségvetését tekintve. 
Takarékos gazdálkodás mel-
lett jó esélyünk van a korábbi 
eredmények megismétlésére. 
Többször hallhattuk ellenzéki 
képviselőtársainktól, hogy ők 
bizony lobbiztak országos szin-
ten is kerületünk érdekeiért és 
módosító javaslatot nyújtottak 
be a költségvetéshez forrásaink 
bővítése érdekében. A dolog 
komolysága azonban kétséges, 
hiszen az általuk megjelölt 
költségvetési sorhoz több mint 

170 javaslatuk volt, a soron 
szereplő 2,4 milliárd forintból 
pedig több mint 100 milliárdot 
költenének el. Sajnos az efféle 
demagógiával sikerült elérni-
ük, hogy a közelgő választá-
sokon egy esetleges ellenzéki 
győzelem az ígéretek betartása 
esetén komoly gazdasági koc-
kázatot jelentene hazánk szá-
mára a nemzetközi pénzpiacon. 
A fennálló bizalom megingása 
mindnyájunknak nagy gon-
dot jelentene. Amennyiben a 
nemzetközi helyzet lehetővé 
teszi, hazánk előtt megnyílhat 
a felemelkedés útja, amihez 
garanciát csakis az elfogadott 
költségvetés nyújthat. Remé-
lem, hogy a kétes értékű, ámde 
hangzatos és népszerű ellenzé-
ki  demagógia helyett a józan 
ész kerekedik felül és a valós 
helyzettel való szembenézés az 
állampolgári hangulat javulásá-
val párosul.

Fekete László (MSZP)

2010-ben Magyarországon 
választások lesznek, ami-

kor az ország és a társadalom 
helyzetét sokan a köztársaság 
válságaként írják le. Sok fel-
adat elvégezetlenül maradt az 
elmúlt 20 évben, ami aláásta a 

demokrácia támogatottságát. 
Meg kellett volna reformálni az 
államháztartást, átalakítani az 
adók szerkezetét és csökkente-
ni a mértéküket, szabályozni a 
párt- és kampányfinanszírozást
(Kis János szavaival élve: „… 
megakadályozandó, hogy a pár-
tok szervezetileg süllyedjenek 
bele a korrupció mocsarába”), 
és még sorolhatnánk: munka-
nélküliség, szegénység, cigány-
kérdés. 2006 után rohamosan 
csökkent a demokratikus intéz-
mények teljesítőképességébe, az 
állam hatékonyságába, a politi-
kai osztály egészének erkölcsi 
tartásába és kompetenciájába 

vetett bizalom. Kerületünk en-
nek az országnak része és így 
alapvető helyzetét, lehetőségeit 
ez meghatározza, de ennek el-
lenére az elmúlt évek követke-
zetes és céltudatos munkájának 
eredményeképpen egy stabil, 
kiegyensúlyozott működés és 
fejlődés volt biztosítható. Noha 
anyagi lehetőségeink 2010-ben 
nem javulnak, reményeink sze-
rint intézményeink működése 
és fejlesztéseink az elmúlt idő-
szak színvonalán és mértékén 
tartható lesz. Azzal kezdtem, 
hogy választások lesznek az 
idén. Tettem ezt azért, mert 
eddigi tapasztalataim szerint 

ilyenkor ígéretdömpingben van 
részünk, de remélem, hogy eb-
ben a helyzetben már nagyon 
kevesen lesznek azok, akik a 
nem reális tervekre vevők len-
nének. Saját frakcióm tagjainak 
eddigi munkája teremtett annyi 
bizalmat és elismerést, hogy el-
képzeléseinket és véleményein-
ket Kispest polgárai hitelesnek 
tartsák. Nyilván ezt majd az 
őszi önkormányzati választás 
eredménye igazolhatja vissza, 
például azzal, ha pártállásától 
függetlenül a jelenleg általunk 
is támogatott polgármester kap 
lehetőséget a kerület további 
vezetésére.

Eördögh Gábor (SZDSZ)

Az elég sok rosszat hozó 
2009-es év után remélhe-

tőleg egy jobb következik. Ön-
kormányzatunk működésében 
ugyan csak kis mértékben volt 
érzékelhető az egész országot 
sújtó visszaesés, de azért pél-
dául a panelprogram támoga-

tása, vagy a városházi dolgo-
zók anyagi elismerése enyhén 
szólva is elmaradt a kívána-
tostól. Remélhetőleg 2010-ben 
megindul a fellendülés, és így 
Kispesten is több jut az itt élők 
életét könnyebbé tevő kiadá-
sokra. Abban csak bízni lehet, 
hogy a választásokat megelőző 
kampány tisztességes lesz, és 
az érdekeltek nem a többiek 
pocskondiázásával hergelik az 
embereket, hanem pontosan 
megfogalmazott, mindenki ál-
tal érthető, és számonkérhető 
programmal igyekeznek a vá-
lasztók bizalmát és szavazatát 
elnyerni. Kispesten az egyik 

legfontosabb, hogy a kiegyensú-
lyozott gazdálkodás ne váljék a 
kampány áldozatává. Folytatód-
janak azok a programok, amik 
kevéssé látványosak, de jelentő-
sen hozzájárulnak a kispestiek 
jobb közérzetéhez, ilyen például 
a kamerás térfigyelő rendszer
további fejlesztése, vagy a már 
említett panelprogram jelentő-
sebb támogatása. Persze azért 
mert választások lesznek, nem 
kell leállítani a közterületeink 
szebbé tételét sem, csak nem 
kellene túlzásba esni. Bízni kell 
abban is, hogy legalább helyi 
szinten a józan ész fog felülke-
rekedni, és nem önző egyéni és 

pártérdekek, hanem a közérdek 
kerekedik felül a képviselők 
munkájában. Az sem lenne 
rossz, ha a testületi üléseken 
kevesebb lenne az időpocséko-
ló, finoman fogalmazva is csak
nehezen érthető, magamutogató 
hozzászólás. Az így elpocsékolt 
időt érdemi problémák megbe-
szélésére kellene inkább for-
dítani. Mindannyiunk érdeke, 
hogy összefogjunk, és konst-
ruktív hozzáállással próbáljuk 
a kispesti lakótársaink érdekét 
szolgálni. Egy jó 2010-es évben 
bízva minden kedves kispesti 
lakótársamnak boldog, sikeres 
új esztendőt kívánok!

Timár Béla (Összefogás Kispestért)

Nagy Tamás (MDF-FKgP-CÉFKE)

2010 a választások éve lesz, 
tavasszal parlamenti, ősszel 

helyhatósági. Félek, ez a dolog 
igen rá fogja nyomni bélyegét az 
előttünk álló évre. Szeretném, 
ha félelmem nem igazolódnék 
be. Jó lenne, ha a választások 
sokszor tébolyult harci zaja nem 

érné el a Városházát, hiszen sok 
teendőnk van és a megvalósí-
táshoz nyugodt légkörre, költ-
ségvetési fegyelemre, a város 
iránt érzett felelős tettekre van 
szükség. A költségvetésben az 
előző években felmutatott pozi-
tívumokat tovább kell erősíteni 
és vinni. A választások eddig 
minden esetben megcsapolták a 
kerület költségvetését, és dőre 
kampányelemekre fecséreltek 
el 100 milliókat. Ezt a gyakor-
latot be kell fejezni, úgysem 
az utolsó év tettei állítanak ki 
bizonyítványt a polgármester-
ről és a várost irányító pártok-
ról. 2010-ben – így vagy úgy 
– el kell tűnnie a városközpontot 

csúfító gödörnek. Kívánatosabb 
lenne egy csinos épület, sem-
mint egy egyszerű betemetés. 
A Kossuth tér hátsó traktusára 
vonatkozóan évek óta hallunk 
ígéreteket. Itt közparknak és 
parkolónak kellene épülnie. 
Folytatását várom a zöldprog-
ramnak és a közterek csinosítá-
sának, rendbetételének. A város 
tele van alig járható járdákkal, 
úttestekkel. A Wekerletelep 
épületei a pangó esővíz elveze-
tésének hiányában vizesednek, 
károsulnak. A 4-5 évvel ezelőtt 
leállított csapadékvíz elvezetési 
programnak folytatódnia kell. 
Sajnálatos, hogy a mai wekerlei 
egyéni választókerületi képvise-

lők ezt nem tűzték zászlajukra. 
Tudjuk, Wekerlén megszépül a 
főtér, nagyobb befogadású lesz 
a Gyermekház, kényelmesebb 
és környezetbe illőbb a kispiac, 
de vajon a közbiztonság javulni 
fog-e? Azt várom az új évtől, 
ezen a téren is legyen jelentős és 
a lakosság biztonságát szolgáló 
változás. A telepen élő kisgyer-
mekes szülők és nagyszülők, s 
az érintett korosztályok nevében 
óhajtom, hogy legyen gyermek-
orvosi rendelője az itt élőknek. 
Végül kívánom a kispestieknek, 
hogy boldogabb, örömökben 
gazdagabb új év köszöntsön 
rájuk. Jó egészséget, nagyobb 
létbiztonságot!

Mit várnak a 2010-es esztendőtől a kerületi politikusok Kispesten? Mi a véleményük az új évről 
a képviselő-testület frakcióinak?

Bächer Iván, a Népszabadság 
közismerten baloldali pub-

licistája pontosan leírta, mit is 
várhatunk az MSZP-től: „Ahol 
felbukkannak, ott lopás esik. 
Metró: lopás. MÁV: lopás. Posta: 
lopás. Autópálya: lopás. BKV: 
lopás. Villamos művek: lopás. 
Margit híd: lopás. Nem tudnak 
lopás nélkül lenni már. Javítha-
tatlanok.” Ezt támasztja alá az 
MSZP parlamenti képviselője, 

Karsai József is, aki beismeri, 
hogy: „Balatonöszöd óta jobban 
hazudunk.” Ezért a szocialisták-
tól ma már senki sem vár semmit. 
Az év első felében tehát az fog 
folytatódni, ami 8 éven át ment. 
Amit úgy lehet összefoglalni, 
hogy titkolózás, hazudozás, az 
emberek átvágása és sarcolása. 
Meg persze a Fidesz rágalmazá-
sa, aljas, törvénytelen eszközök 
kíséretében. Mint ahogy Tóbiás 
József MSZP-s vezető már meg-
mondta: „Nem érdekelnek az 
etikai és a választási kódexek, a 
végén majd megbeszéljük, hogy 
mennyi a bírság.” Nyakó Ist-
ván, az MSZP szóvivője szerint 
pedig: „ha szavazásra akarjuk 
bírni az embereket, ellenséget 
kell keresni, ha nincs, akkor 
démonizáljunk valakit, mert ma 
már csak ettől mennek el az em-
berek voksolni. Minden szavazat 

számít. Az meg, hogy hogyan 
szerezzük meg, soha ne derül-
jön ki”. A választások után nem 
csodát várunk. Ha a Fidesz kap 
felhatalmazást az ország irányí-
tására, akkor sem lesz kolbászból 
a kerítés. De vége lesz a sodró-
dásnak. Tudni fogjuk végre, hová 
tartunk és mi várható a jövőben. 
És végre nem lesz kordonok mögé 
terelve az ország. Szabadságot 
is várunk tehát. Biztos lesznek 
hibák, de azok nem lesznek leta-
gadva, a szőnyeg alá söpörve. És 
ami talán a legfontosabb: vége 
lesz az állandó és értelmetlen 
sarcolásoknak (amik jórészt ma-
gánzsebeket gyarapítottak). Ehe-
lyett minden energia a gazdaság 
motorjainak beindítására fog 
menni. Magyarán bizonytalan-
ság helyett biztonságot várunk. 
És ezért teszünk is. Kispesten 
azt az elvet követjük, amit min-

dig is: a jó dolgokat támogatjuk 
(parkfelújítás, sportfejlesztés) a 
rosszak ellen viszont határozot-
tan fellépünk (pl.: elértük, hogy 
az anyasági támogatást nem 
szüntették meg, hogy az agyvér-
zéses betegeket nem Kistarcsára 
viszik, hanem a Bajcsy kórházba 
stb.). Azonban a jó dolgokat nem 
csak támogatjuk, hanem mi ma-
gunk csináljuk meg azokat, akár 
ellenzékből is. A Fidesz 2006-
ban egyetlen posztot kért csak 
Kispesten. Ez pedig a fejlesz-
téspolitikáért felelős tanácsnok 
tisztsége. A fideszes tanácsnok
közel 2 milliárd forintot hozott 
eddig a kerületnek. Ebből lettek 
parkok, terek, ebből lesz kerék-
párút és még sok egyéb más. 
2010-ben tehát reményeink sze-
rint vége lesz a sodródásnak és 
megkezdődik a kiszámíthatóság 
időszaka.

Dr. Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP)
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2002 és 2005 között a ke-
rületi kisebbségi önkormány-
zatok kezdeményezésére test-
vérvárosi megállapodásokat 
írt alá Kispest önkormányzata 
Zombor (Szerbia), Vrbovec 
(Horvátország) Smolyan (Bul-
gária) városával.  A testvérvá-
rosi kapcsolat azonban akkor 
sikeres, ha megfelelő előkészü-
lettel megismerhetik egymás 
kultúráját szokásait az együtt-
működők. 2005-ben elkezdő-
dött a három alapszerződésben 
foglalt ifjúsági programok szer-
vezése. Az első évben Smolyan 
és Vrbovec város látogatott el 
egy 25 fős csoporttal Kispest-
re, az általunk szervezett ifjú-
sági programra.  A felkészülés 
során megpróbáltunk minden-
re kiterjedően odafigyelni – ét-
kezési szokások, programok, 
tolmácsok a helyszínen – és 
egy-két kis zökkenővel azért 
jól helytálltunk. Természetesen 
adódott olyan is amivel nem 
számoltunk, például a bolgár 
csoporttal muszlim vallású is 
érkezett, így neki más étrendet 
kellett biztosítanunk. A magyar 
programot úgy állítottuk össze, 
hogy Kispest, Budapest és a 
Balaton nevezetességeire he-
lyeztük a fő hangsúlyt. Lehet, 
hogy egy talán sokat is szeret-
tünk volna bemutatni, mert azt 
tapasztaltuk, hogy a tíznapos 
program végére már sokszor 
hangzott el: „egy kicsit pihen-
jünk”. E kezdeti tapasztalatok-
kal vágtunk neki a következő 
öt évnek.

Természetesen a mi progra-
munkkal párhuzamosan 2005-
ben az említett két ország, majd 
a következő évtől Zombor 
is fogadta a saját programjá-
ra a kispesti fiatalokat. Kik is
utazhattak? A kerület a fogadó 
országokba egy-egy általános 
iskolát, illetve a Kispesti Deák 
Ferenc Gimnáziumot, vala-

mint a Kispesti Családsegítő 
Szolgálat és Gyermekjóléti 
Központot jelölte ki, és annak 
tanulói közül választotta ki az 
oktatási intézmény a kiutazó 
gyerekeket és a kísérő tanáro-
kat. Hova utaztunk?

Testvérvárosunk Smolyan 
(Bulgária): Smolyan Buda-
pesttől 1 050 km-re helyezkedik 
el a Rodope hegység központ-
jában. Két folyó a „fekete” és a 
„fehér” völgyében fekszik kb. 
10 km-es hosszúságban 850-
1050 m-es tengerszint feletti 
magasságban. Smolyan megye 
megyeszékhelye a város, mely 
három kerületből áll: Smolyan, 
Rajkovo, és Usztovó. Jelentős 
téli sportolási centrumok talál-
hatók a közelében, mint példá-
ul Pamporovo, 2 000 m feletti 
hegycsúcsokkal. Eddig június 
és augusztusi időszakban utaz-
tunk a vendégszerető városba. 
Smolyanba az első két évben a 
„fapados” légitársaságnak kö-
szönhetően repülővel tudtunk 
kiutazni – olcsóbb volt, mint az 
autóbusz – ennek nagyon örül-
tek a kiutazó „Deákos” gimna-
zisták. A repülőút, és a csodá-
latos környezet és a részükre 
szervezett programok lenyű-
gözték őket. Az első két évben 
pont a repülőút miatt tenger-
parti programot is szerveztek 
részünkre. A következő évek-
ben már autóbusszal mentünk, 
így Rodopéban szerveztek ré-
szünkre élménydús programot. 
Az elhelyezés évente változott, 
általában 2-3 ágyas kollégiumi 
vagy szállodai szobákban lak-
tak a gyerekek.  Miket is lát-
tunk? Minden évben találkoz-
tunk a város vezetőivel, akik 
mindig meglepték a gyerekeket 
valami kis ajándékkal. Meg-
látogattuk Nagy László híres 
magyar írónk smolyani házát, 
a planetáriumot, az új központi 
pravoszláv templomot. Jár-

tunk az uhlovicai barlangban, 
struccfarmon, pisztrángtele-
pen, tejüzemben és a bab „fő-
városában”, Smilianban. Sok-
sok kirándulást tettek meg fia-
taljaink a 2 000 m feletti Hófe-
hérke csúcsra, a Rodope védett 
területein. Az utolsó év legem-
lékezetesebb kirándulása során 
egy drótkötélen siklottunk le a 
hegyoldalról egy víztároló fö-
lött. Autóbuszvezetőnk, Erzsi 
néni, aki férfiakat megvető bá-
torsággal az elsők között tette 
meg a távot.  A tengerparton 
az Aranyhomok és Napospart 
egy kis részét ismerhettük 
meg, voltunk Neszebárban a 
híres félszigeten is. A kellemes 
fürdőzés mellett nagyon sokat 
játszottunk, és ezen felül folk-
lór programon is részt vettünk 
egy-egy este. Bulgáriában a 
programjainkat az első három 
évben Siika Radeva, majd 
a következő években Aneta 
Shehonova szervezte. Minden 
évben bekapcsolódott a prog-
ramba a helyi polgári védelem, 
és a tűzoltóság munkatársai is 
látványos érdekes programok 
szervezésével, Bojkó Matev és 
Blagoj Jankovszkij szervezé-
sével.

Testvérvárosunk Zombor 
(Szerbia): Zombor a magyar 
határtól 25 km-re fekszik déli 
irányban a Ferenc csatorna 
mellett. Zombor történelme 
az 1400-as évek elejére nyú-
lik vissza. A jellemzően ma-
gyarlakta település 2006-ban 
kapcsolódott a programunk-
hoz és tőlük a Zombor járás 
általános iskoláinak kitűnő ta-
nulmányi eredményű tanulói 
érkeznek évente programunk-
ra. A kispesti fiatalok autó-
busszal utaznak közel négy-
órás úttal Zomborba, ahol egy 
korszerűen felszerelt modern 
kollégiumban kaptak szállást 
kétágyas, zuhanyzós szobák-

ban. A program során min-
den évben fogadta a csoportot 
Zombor polgármestere és a 
csoport részére kisebb aján-
dékkal is kedveskedett. A Kis-
pesti Családsegítő Szolgálat és 
Gyermekjóléti Központ három 
alkalommal, majd az Ady End-
re Általános Iskola csoportja 
egy alkalommal vett részt a 
programon. A kiutazások so-
rán a gyerekek nagyon sokat 
fürödtek a város strandján és 
nyílt vizekben is. Szerencsére 
minden esetben a kánikula jel-
lemezte az időjárást. A magyar 
csoport részére minden évben 
egy speciális programot szer-
vezett a Zombori Tűzoltóság. 
Bemutatták tűzoltószereiket, 
és habszőnyeget varázsoltak 
a gyerekek részére egy kis lo-
csolkodásos játék kísérőjeként. 
Múlt évben a Kispesti Tűzőr-
ség parancsnoka személyesen 
is tudott találkozni a zombori 
tűzoltóság parancsnokával, 
ahol összehasonlították a két 
város tűzoltóságának ifjúsá-
gi programját. Miket láttunk? 
Bácsmonostorban a helyi ne-
vezetességeken felül a Vörös-
kereszt szervezett programot, 
a felső-Duna melléki rezervá-
tumba látogattak, kirándultak 
Újvidékre, Péterváradra. A 
Palicsi tavak-nál felejthetetlen 
strandoláson vettek részt. Több 
évben csatlakozott a kiutazó 
csoport a Zombori Halász-
lé főző verseny programján. 
Zombori programunkat Odry 
Márta és Tamara Madzarev 

Ötéves testvérvárosi 
ifjúsági programok

szervezi a kezdetek óta.
Testvérvárosunk Vrbovec 

(Horvátország): Vrbovec 
mintegy hatórás autóbuszos 
út után érhető el 2009-től már 
végig autópályán. Vrbovecet 
1244-ben említi először írásos 
dokumentum. Gazdaságára az 
élelmiszer-feldolgozó iparága 
a jellemző és egyben megha-
tározója is. A Zágrábtól nem 

messze lévő, közel 15 ezer fős 
város az A/4-es autópályáról 
érhető el. Kettő általános isko-
lája van, melyből érkeznek a 
vrboveci tanulók hozzánk 10-
10 fővel. Itt megemlíthetjük azt 
is, hogy a két város polgármes-
teri focicsapata minden évben 
kiáll egymás ellen. Az ifjúsági 
program családi programmal 
kezdődik Vrbovecben. Min-

den kispesti tanuló (2009-től 
már nálunk is itthon) vrboveci 
családnál került elhelyezésre. 
Nagyon nagy vendégszeretettel 
fogadják azokat a gyerekeket, 
aki az ő gyerekeik kispesti fo-
gadásában részt vettek. Mindig 
visszatérő emlék a nagy lako-
ma, amit a gyerekek érkezésére 
szerveznek. Tanáraink ez idő 
alatt egy panzióban laktak. A 
program második napja mindig 
a fővárosé, Zágrábé. A város 
megtekintése egész napos prog-
ram, mely igen kifárasztja már 
a második napon a gyerekeket, 
főként a még aznap esti helyi 
városnézéssel. A város vezetői 
szintén fogadják a magyar cso-
port vezetőit. Harmadik napon 
megkezdődik a tengerparti üdü-
lés, helyi általános iskolások-
kal indulnak útba Nerezinébe, 
a Cres szigeti városba az Adri-
ai-tenger partjára. Itt a tanárok 
leleményességére bízva jó és 
rossz időben kell „eltölteni” 
8-10 napot, mely mindig sok 
és gazdag élménnyel párosul. 
Sok-sok fürdés, hegyi kirándu-
lás, hajókirándulás, városnézés 
szerepel a programban, melyet 
a horvát partner szervez gyere-
keinknek. Természetesen nem 
maradhat ki a közelebbi ismer-
kedés a tengeri sünökkel sem, 
mert ez is hozzátartozik a ten-
gerparti fürdőzéshez. Az elhe-
lyezés 4-6 ágyas önkormány-
zati gyermeküdülőben történik. 
Egy évben volt csak rossz idő, 
a többi évben a gyerekek és 
kísérőik csokibarnán érkeztek 
haza. A visszautazás mindig a 
horvát gyerekekkel együtt tör-
ténik, és Vrbovecben várja a 
magyar autóbusz a csoportot, 
ami hazahozza őket Kispestre. 
A horvát program szervezésé-
ben Vrbovecben Tomica Pisacie 
elöljáró segíti a kapcsolatot. 

Végezetül a hazai progra-
mok és néhány érdekesség. A 
csoportok általában autóbusz-
szal vagy vonattal érkeznek 
Kispestre, ahol kollégiumban, 
egy közeli hotelban, illetve 
családoknál kerülnek elhelye-
zésre a fiatalok. Kispest és Bu-
dapest nevezetességeit az első 
három nap tekintik meg. Gye-
rekekre tekintettel a legked-
vesebb programjuk a Vidám-
parki látogatás szokott lenni. 
Minden évben egy kis folklór 
program keretében fogadta a 
polgármester a csoportokat, 
az utolsó évben már a kiutazó 
magyar gyerekekkel együtt. A 
budapesti program után irány a 
Balaton, ahol az önkormányzat 

Káptalanfüredi Ifjúsági Tábo-
rában töltenek el hét napot. Itt 
különös figyelmet fordítunk
kényelmes elhelyezésükre, és 
étkezési szokásaikra. Minden 
évben versenyt rendezünk ré-
szükre, melyek közül a sport 
után a katasztrófavédelmi ver-
seny a legnépszerűbb. Balato-
ni hajókázás, Tihany, Nagy-
vázsony, Veszprém szerepel a 
kirándulások programjában. 
Az esti programokat általában 
diszkó teszi gazdagabbá. Min-
den évben lehetőség volt a sa-
ját városuk bemutatására, ami 
szintén nagyon népszerű volt a 
gyerekek körében.

Az elmúlt öt év alatt, 675 
személy vett részt a három or-
szág által közösen szervezett 
programban, ami összesen  
6 750 külföldi vendégéjszakát 
jelentett. E program mellett 4. 
éve a smolyani tűzoltóság szer-
vezésében egy 8-9 fős csoport 
is utazhat a két város program-
jára, mint ifjúsági katasztrófa-
védelmi program keretében. 
Ez négy év alatt 32 főt érintett. 
Tőlünk a Kispesti Deák Ferenc 
Gimnáziumból utaztak a leg-
többen erre programra.

Programszervezőként záró-
gondolattal már az év elejére 
gondolok. 2010-ben a tervek 
szerint ismét fogadjuk testvér-
városi barátainkat, és a kis-
pesti gyerekek is utazhatnak, 
most már nem csak az emlí-
tett három országba, hanem a 
negyedik testvérvárosunkba, 
Krzesowicébe is. A testvérvá-
rosi szerződéseket áttekintve és 
a lehetőségeket is figyelembe
véve, úgy érzem, ez a fejezet, 
ez a program valósul meg leg-
inkább minden ország testvér-
városánál. Lehet egy városnak 
sok testvérvárosa, de ha nem 
töltik meg hasonló tartalom-
mal a kapcsolatot, akkor cse-
kély az értelme. A programot 
az EU is figyelemmel kíséri,
egyes szakaszait támogatásá-
val segítette. Az alapprogram 
címe „Európaiság és biztonság 
gyerekekkel”. Programunkról 
folyamatosan informálódhat-
nak az alábbi címen: http://
testvervaros.kispest.hu vagy a 
http://towntwinning.kispest.eu 
internetes portálon. Ezekkel a 
gondolatokkal zárva a beszá-
molót és elkezdve a 2010-es 
év programszervezését Boldog 
Új Évet Kíván a Kispesti Ön-
kormányzat testvérvárosi prog-
ramszervezője!

SZILÁGYI ISTVÁN

CSEREÜDÜLTETÉS

2005 – 2009
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Kispest Önkormányzata nyílt 
pályázatot hirdet Budapest, 
XIX. kerület kerékpárút út-
építési és forgalomtechnikai 
kiviteli terveinek elkészítésére. 
A pályázat részletes feltételeit, 
elvárásait tartalmazó doku-
mentáció átvehető a Budapest, 
XIX. ker. Kispest Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatalának 
Városüzemeltetési és Közbiz-
tonsági Irodáján: Budapest, 
XIX. ker. Városház tér 18-20. 
III. emelet 103. szoba ügyfél-
fogadási időben: 2010. január 
04-től – 2010. január 15-ig 
12.00 óráig.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2010. január 15-én 
12.00 óráig.
A pályázat benyújtásának címe: 
Budapest, XIX. ker. Városház 
tér 18. Polgármesteri Kabinet 
Iroda A ép. I. em. 75. szoba.

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖZBIZ-
TONSÁGI IRODA

Pályázat

SPORT

Újabb szép sporteredményeket 
ért el decemberben Komiszár 
Kriszta. A kispesti futónő a 
dohai Gymnasiaden 100 és 

200 méteres síkfutásban vég-
zett a harmadik helyen, míg a 
leány vágtaváltó küzdelmeiben 
a Komiszár Kriszta, Nguyen 
Anasztázia, Vincze Dorina és 
Loránd Lilla alkotta csapat 
ezüstérmet szerzett az olasz 
négyes mögött.

Eredményes 
a kispesti 
futónő

2010. tavaszán országgyű-
lési képviselő, ősszel pe-

dig helyhatósági választások 
lesznek hazánkban.
A választási eljárásról szóló 
1997. évi C. tv. 23. § (1) be-
kezdése értelmében a szava-
zatszámláló bizottság három 
tagját és szükséges számban 
póttagokat a települési önkor-
mányzat képviselő-testülete 
az országgyűlési képviselők 
általános választásának ki-
tűzését követően választja 
meg: személyükre a helyi 
választási iroda vezetője tesz 
indítványt.
A választott tagok megbízatá-

sa négy évre szól. A választási 
bizottságnak nem lehet tagja 
a köztársasági elnök, állami 
vezető, közigazgatási hivatal 
vezetője, képviselő, megyei 
közgyűlés elnöke polgármes-
ter, jegyző, főjegyző, válasz-
tási iroda tagja, a választási 
bizottság illetékességi terü-
letén működő közigazgatási 
szerv köztisztviselője, vala-
mint jelölt. Nem lehet a vá-
lasztási bizottság választott 
tagja a választókerületben 
jelöltet állító jelölő szervezet 
tagja, valamint a választóke-
rületben induló jelölt hozzá-
tartozója sem.

Fentiekre tekintettel várjuk 
Kispesten lakcímmel rendel-
kező választópolgárok jelent-
kezését, akik vállalják ezt a 
rendkívül fontos és megtisz-
telő megbízatást, függetlenül 
attól, hogy korábban ezt a 
funkciót már betöltötték.
Jelentkezni a Polgármes-
teri Hivatalban Holicska 
Sándornénál lehet, a 3474-
567 és a 2829-041 telefon-
számokon február 12-ig.
A jelentkezők nyilvántartási 
lapjának, nyilatkozatának 
felvételére személyesen kerül 
sor a Polgármesteri Hivatal-
ban. Segítő közreműködésü-
ket köszönjük!

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Választás
FELHÍVÁS

Tisztelt Kispesti polgárok!

Sajnálatos módon az 
utóbbi hónapokban ke-
rületünkben elszaporod-

tak az úgynevezett „trükkös 
lopások”, amelyeknek szinte 
kivétel nélkül időskorúak az 
áldozatai. A jelenség nemcsak 
a kerületünkben jellemző, ha-
nem országos probléma, több 
kerületi és városi rendőrka-
pitányság folytat nyomozást 
ezekben az ügyekben.
Korábban magukat gáz- és 
villanyóra leolvasónak kiadó 
elkövetők keresték fel az 
idős korú embereket, vagy 
egyszerűen becsengettek és 
segítséget kértek tőlük vala-
milyen indokkal csak azért, 
hogy a lakásukba bejutva 
onnan készpénzt vagy éksze-
reket lopjanak el. Az utóbbi 
hónapokban azonban „újabb 
módszerekkel” próbálják meg 
megszerezni az idős, sokszor 
egyedül élő emberektől pén-
züket, értékeiket. Ezek közül 
ismertetnék néhányat, melyek 
kerületünkben előfordultak.
Az utóbbi időben előforduló 
egyik ilyen módszer, amikor 
a lakásba valamelyik rokonra, 
többnyire gyermekükre vagy 
unokájukra hivatkozással 
jutottak be. Ilyenkor azzal 
az indokkal érkeztek, hogy  
10 000 Ft tartozásukat szeret-
nének megadni, de csak 20 000 

Ft címletű bankjegyük van, 
ezért kérték, hogy azt váltsák 
fel számukra.  Miközben az 
idős emberek ezt megtették, 
megfigyelték, hogy honnan
veszik elő kézpénzüket, majd 
figyelmüket elterelve azt eltu-
lajdonították.
Másik módszer, amikor te-
lefonon felhívtak idős, több-
nyire egyedül élő embereket, 
mintha gyermekük, vagy 
unokájuk lennének és sürgő-
sen nagyobb összegű pénzt 
kértek tőlük. A telefonáló 
elmondta, hogy nem ő megy 
a pénzért, hanem valamelyik 
barátja, barátnője, és annak 
adják át a pénzt, ami több 
esetben is megtörtént. Közben 
több alkalommal is felhívták 
az időseket és megkérdezték, 
hogy megérkezett-e már a 
pénzt átvevő személy, illetve 
elment-e már a pénzzel.
Több esetben előfordult, hogy 
az elkövetők az önkormány-
zat dolgozóinak adták ki ma-
gukat, és arra hivatkozással 
jutottak be a lakásba, hogy 
segélyt hoztak az idős embe-
reknek és a már fentebb emlí-
tett pénzváltásra hivatkoztak, 
vagy a nyugdíjszelvényüket 
kérték el az ügyintézésre való 
hivatkozással, miközben a 
figyelmüket elterelve egyikük
a lakásból kézpénzt és értéke-
ket tulajdonított el.
Két esetben, a lakásba magát 

rendőrnek kiadva jutott be az 
elkövető és arra kérte az idős 
embert, hogy mutassa meg, 
hol tartja a pénzét, értékeit, 
mert azt ellenőrizni szeretné 
a közelmúltban idősek sérel-
mére történt bűncselekmé-
nyek miatt. Ilyen ellenőrzést a 
rendőrség nem végez és soha 
nem is végzett!
Nem új módszer, de kerü-
letünkben a közelmúltban 
fordult elő először, hogy idős 
embert kerestek fel azzal az 
indokkal, hogy a háziorvos –, 
aki egyébként valós személy 
és tényleg a háziorvosa – kül-
dött neki egy gépet, amely 
szükséges a kezeléséhez. A 
gépért 60 000 Ft készpénzt 
vett át az elkövető, és azt 
mondta, hogy az orvos majd 
másnap kijön és beállítja, ami 
természetesen nem történt 
meg. A háziorvos másnap el-
mondta, hogy ő nem küldött 
senkit az idős emberhez és azt 
tanácsolta neki, hogy tegyen 
feljelentést a rendőrségen. Az 
átadott csomagban egyébként 
egy néhány ezer forint értékű 
masszírozó gép volt.
Kérem, hogy figyeljenek oda
idős, sokszor egyedül élő 
rokonainkra, szomszédaikra, 
hiszen ők hamarabb válnak, 
válhatnak bűncselekmények 
áldozataivá. 
Végül egy szintén gyakori 
bűncselekményt szeretnék 

megemlíteni. A Kispesti Új-
temetőben a nyári időszak-
ban rendszeresen történtek 
és azóta is, szerencsére már 
jóval ritkábban, de történnek 
táskalopások. A temetőben 
van biztonsági szolgálat, de 
a terület nagysága miatt nem 
lehetnek ott mindenütt, ezért 
fontos, hogy mi magunk is vi-
gyázzunk az értékeinkre és ne 
könnyítsük meg az elkövetők 
dolgát. Többször előfordult, 
hogy a sírok gondozása, tisz-
títása közben a táskát a sírra 
tették és miközben a néhány 
méterre lévő kúthoz vagy 
szemeteshez mentek a táska, 
benne az okmányokkal, kész-
pénzzel és egyéb számunkra 
fontos, mások számára azon-
ban értéktelen személyes tár-
gyakkal eltűnt. Ugyanakkor 
a nyitva hagyott személygép-
kocsikból is elvisznek minden 
értéket és így sokszor több 
tízezer, nem egyszer százezer 
forint nagyságrendű kár ke-
letkezett. Ezért célszerű, ha a 
temetőbe csak a legszüksége-
sebb dolgokat és a szükséges 
készpénzt vigyék, illetve ha 
gépkocsival vannak, akkor 
is zárják be a gépkocsit, ha 
csak néhány méterre parkol a 
sírtól.
Remélem, hogy a leírtakkal 
segítséget nyújthattunk ah-
hoz, hogy a kerületünkben 
lakók ne váljanak a leírt bűn-
cselekmények áldozataivá.

DR. MITTÓ GÁBOR 
r. alezredes

kapitányságvezető

Rendőrségi tanácsok
KÖZBIZTONSÁG

A 2009-as évben végzett 
munkáról szóló beszá-

moló értekezletet tartott 
az MSZOSZ Kispesti 
Szervezete december 16-
án a Kispesti Vigadóban, 
ahol az önkormányzat 
nevében Tóth Tibor kö-
szöntötte a nyugdíjasokat. 
Medgyes Lászlóné titkár 
hangsúlyozta, céljuk idén 
is az, hogy tartalmas, 

Nyugdíjasok 
évzárója

A Deák Ferenc Gimnázium 
Öregdiákok Baráti Köre a 

Kispesti Kaszinóban tartott év-
záró összejövetelén Kazinczy 
Ferencre, az irodalomszerve-
ző, író és nyelvújítóra emléke-
zett. Stéhlí Ferenc „öregdiák” 
tanár színvonalas előadását ér-
deklődve hallgattuk, méltatta 
az író sokoldalúságát, idézett 
írásaiból. A kellemes délután 
beszélgetéssel, Kispest életé-
ben történt változások, régi 

Évzáró 
az Öregdiákoknál

az érdeklődést felkeltő 
programok szervezésével 
érjék el, hogy nyugdíjasaik 
örömmel jöjjenek a meg-
hirdetett programjaikra. 
Az előtérben babakiállítást 
rendeztek, a babaruhákat 
kézimunkakörük tagjai, a 
babák állványait Smidéliusz 
Jenő készítette. A beszámo-
ló után ünnepi műsorral ért 
véget a rendezvény.

szokások, emlékek felidé-
zésével hamar elszaladt. Jó 
hangulatban búcsúztunk a 
2009-es évtől, és kívántunk 
egymásnak Boldog, békés 
ünnepeket, abban a re-
ményben, hogy jövőre újra 
találkozunk, és folytatjuk 
a több, mint 20 éve alakult 
Baráti Kör színvonalas 
klubdélutánjait.

MEDGYES JANKA

Több mint kétszáz kerü-
leti kisgyermek írta meg 

karácsonyi kívánságait az 
Adventi vásár ideje alatt mű-
ködő Kossuth téri Kispesti 
Mikulásházban. Közülük hat 
gyermek kívánságát tudta 
teljesíteni az önkormányzat. 
A szerencséseknek Gajda 
Péter polgármester adta át az 
ajándékokat karácsony előtt. 
Prohászka Petra babát, Farkas 
Roland társasjátékot, Lippai 
Levente legót, Ordasi Dániel 
meséskönyvet és kisautót, 
Mousa Anna plüss lovacskát, 
Gregor Márton fa építőkockát 
kapott.
Az önkormányzat és a Se-
gítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat december 22-i, ha-
gyományteremtő szándékkal 
rendezett karácsonyi műso-
rára az intézmény nyugdíjas 
klubjainak tagjait hívták meg. 
A vendégeket Balázs Piroska 
igazgató és Gajda Péter pol-
gármester köszöntötte. 

A műsorban Sándor Szilvia 
előadóművész két áriát éne-
kelt, a Vass iskola diákjai 
– Vargáné Vankó Katalin ké-
szítette fel őket – több jelenet-
ből álló mesefüzért adtak elő. 
Riegerné Stick Judit, az intéz-
mény szociális gondozónője 

Pál apostolnak a korinthusi-
akhoz írt első leveléből A sze-
retet himnuszát mondta el. Az 
Idősek karácsonyát Sebestyén 
Márta előadása zárta: Kispest 
díszpolgára Örvendjünk cím-
mel adott ajándékműsort a 
nyugdíjasoknak.

Karácsonyi ajándékok
Hat kerületi kisgyermeknek teljesítette karácsonyi kívánságát 
az önkormányzat: az ajándékokat december 21-én a Kossuth 
téri Mikulásházban vehették át a polgármestertől. A Segítő 
Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat nyugdíjasklubjainak tagjait 
műsoros Idősek karácsonyával lepte meg az önkormányzat és 
az intézmény december 22-én a városházán.

ÜNNEPSÉG

MSZOSZ
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Képviselői fogadóórák

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.

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

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 Egyesület, 
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 második szerda 17-19 óráig.
Egyéni bejelntkezés alapján. 
Tel.: 06-20-549-2400, e-mail: lackner@kispest.hu, 
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.), 06-20-911-1187

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 Egyesület, 
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

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.) hét-
köznaponként 11-13 óra között tart nyitva.
Heti alkalmak: Vasárnap 9 óra: gyermek-istentisztelet, 
10 óra: istentisztelet, 16 óra: bibliaiskola (kétheten-
ként), 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 biblia-
óra. Csütörtök 10 óra: Baba-mama kör (kéthetenként). 
Péntek: 17 óra gyülekezeti hittanóra, 18 óra: ifjúsági 
bibliakör, kóruspróba.

A KISPESTI-RÓZSATÉRI REFORMÁTUS  EGYHÁZKÖZSÉG
(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkalmak (3–6 
és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra, felnőttkórus és 
gyermekkórus vasárnap fél 9, konfirmációi oktatás 12 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.(Ádventbe-
n: 6.00 és 18.00). Szentmisék vasárnap: 7, 9 (gyerme-
kek és családok miséje) 11 és 18 óra. 

Hittanórák: Reménység Iskolában: hétfőn, csütörtökön 
7.45 -1/2 9. Önkormányzati iskolákban: órák után az 
iskolákban kitett órarend szerint. 
Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák gyerme-
keknek, 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 rászo-
rultak, kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajlék-
talanok, pénteken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek 
részére.

GÖRÖG KATOLIKUS KÁPOLNA ÉS PARÓKIA 
(XIX., Kossuth L. u.10.) Hétköznaponként 17 órakor 
rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye, 18 órakor szentmise. 
Vasárnaponként és ünnepnapokon 10 órakor szentmise, 
17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye.

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

„JÉZUS SZÍVE” PLÉBÁNIA 
(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Szentmisék: hétfőn este 6 órakor; hétköznap reggel 
8 órakor; szombaton 8 és este 6 órakor; vasárnap: 9 
órakor családok miséje (páratlan héten ifjúsági gitáros 
mise), 11 és este 6 órakor; minden hónap első hétfőjén 
este 6 órakor a kriptánkban nyugvó halottakért ajánl-
juk fel a szentmisét. Közösségi élet: „Ép testben – Ép 
lélek” egészségügyi torna minden hétfőn és szerdán 

17.30 órakor a közösségi házban. Ifjúsági délután: kéz-
műves foglalkozás péntekenként 16 órától a közösségi 
házban. Hitélet: elsőáldozó korú gyermekekkel való 
foglalkozás péntekenként 17 órától a közösségi ház-
ban. Középiskolásoknak keddenként 18 órától tartunk 
bérmálkozási felkészítőt. Várjuk azokat a fiatalokat is,
akik már bérmálkoztak, vagy egyelőre még várni sze-
retnének a szentség felvételével. Felnőtteket kedden 
esténként 19 órától beszélgetésre várjuk, ez a találko-
zás a bérmálkozásra való felkészülést is szolgálja. A 
kripta látogatható irodai idő alatt, valamint szombat és 
vasárnap 9-12 óra között. Irodai ügyintézés: H, Sz,Cs: 
9 - 13 óra; K, P: 12-18 óra között.

WEKERLETELEPI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
(XIX. Hungária út 37., wek.reformatus@freemail. hu)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 óra-
kor. Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt 
katekézis minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütör-
tökön 17.00.

KISPESTI I. BAPTISTA GYÜLEKEZET 
(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725) 
Alkalmainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor 
istentisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, 
bizonyságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor biblia-
óra, beszélgetés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor if-
júsági alkalom.

WEKERLETELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA 
(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel ½ 8 és 18 órakor, vasár-
nap: 7, ½ 9, 10, 18 órakor. Csütörtökön 5 órakor szent-
ségimádás, szombaton 5 órakor rózsafüzér és litánia. 
Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig de. 9-12 du. 4-5 
óráig (Tass u. 5. Tel: 357-0547). Programok a közös-
ségi házban (Kós Károly tér 16.): Bibliaóra kedden 
de. 9-kor; Játszóház kisgyermekek részére szerdán de. 
½ 10 órakor. 

 ÚJ APOSTOLI EGYHÁZ
(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 óra.

A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelező-
lapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: Kispest 

újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés mellé 
kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2010. ja-
nuár 18. A helyes megfejtők között könyveket és Kispest 
pólókat sorsolunk ki. 
Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejté-

se: „És még le akarom fotózni a szállodát is.”. Nyerteseink: 
Varga József (Báthory utca), Lengyel Ingrid (Jókai utca). A 
nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

KÖZLEMÉNYEK

Rejtvény
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RENDEZVÉNYEK

Január 22. péntek 18 óra
A MAGYAR KULTÚRA NAP-
JA
Kispesti csillagok címmel a ke-
rületünkben élő tehetséges fiata-
lok gálaműsora
Ingyenes belépőjegyek igényel-
hetők a KMO Művelődési Ház-
ban!

KOLOMPOS Együttes koncert-
je táncházzal
Január 23. szombat 11 óra: Kő-
leves mese

SALSA BULI – TIMBA PARTY 
Január 23. szombat 21-03 óráig
„Salsa buli a kubai zászló színei-
ben” - öltözék piros, fehér és kék 
színekben

SZÍNHÁZAK:

VASÁRNAP DÉLUTÁNI SZÍNHÁZ 
MŰSORVÁLTOZÁS!
Január 24. vasárnap 16 óra 
Huszka Jenő – Martos Ferenc: 
Lili bárónő – vígoperett 2 fel-
vonásban, a Bal Négyes Páholy 
előadása. Főbb szerepekben: 
Mahó Andrea, Pankotay Péter, 
Váradi Eszter Sára. Rendező: 
Váradi Eszter Sára. Belépődíj: 
elővételben 2 000 Ft, az előadás 
napján: 2 500 Ft

TAVASZI SZÍNHÁZBÉRLET
Február 21. vasárnap 16 óra
Nevessünk együtt! - zenés 
kispesti kabaré, fűszerezve 
operettdalokkal, sanzonokkal, 
kuplékkal - a Pódium Színház 
előadása. Szereplők: Arany Ta-
más, Bajza Viktória, Bednai Na-
tália, Háda János, Kósa Dénes és 
Kurkó József.
Március 21. vasárnap 16 óra
Bernard Slade: Jövőre Veled 
Ugyanitt I. - romantikus vígjáték 
két részben, a Bánfalvy Stúdió 
előadása. Szereplők: Bánfalvy 
Ágnes és Harmath Imre.
Április 25. vasárnap 16 óra
Nino Manfredi – Nino Marino: 
Könnyű erkölcsök – komédia 
két részben, a Turay Ida Színház 
előadása. Szereplők: Gregor 
Bernadett és Koncz Gábor.
Május 30. vasárnap 16 óra
Van aki forrón szereti! - vígjáték 
két részben, a Pódium Színház 
előadása 
A bérlet ára: 6 500 Ft.
Belépődíj előadásonként: elő-
vételben 2 000 Ft, az előadás 
napján: 2 500 Ft.

KISPESTI KISSZÍNHÁZ
Kedves Színházbarátok!
A Kispesti Kisszínház társulata 
2008 októbere óta működik a 
szó legpozitívabb értelmében 
amatőr színházi társulatként, de 
célunk, hogy legjobb képessége-
ink szerint igazi, minőségi pro-
dukciókat állítsunk színpadra.
Szeretettel várjuk Önöket januári 
Premierünkre és későbbi előadá-
sainkra.
Addig is társulatunkról a www.
kispestikisszinhaz.gportal.hu 
címen találhatnak még több in-
formációt a tisztelt érdeklődők.
Üdvözlettel: Cserkó Zsolt, a tár-
sulat vezetője

MOLIÈRE: A FÖSVÉNY
Januári előadások:
Január 15. péntek 19 óra: Premi-
er
Január 16. szombat 19 óra
Jegyinformáció és értékesítés a 
06-70-409-6078 telefonszámon 
Cserkó Zsoltnál.

KIÁLLÍTÁSOK

ELŐTÉR GALÉRIA
Szotyory László festőművész 
kiállítása. A kiállítás megtekint-
hető: Január 29-ig

NAGY BALOGH JÁNOS 
KIÁLLÍTÓTEREM

(1191 Budapest, Ady E. út 57.)
Mesetár 7 főre - Gyermekkön
yvillusztrátorok Egyesületének 
kiállítása. A kiállítás megtekint-
hető: Január 30-ig

KISPESTI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTE-
MÉNY

(1193 Budapest, Csokonai utca 
9. - bejárat az iskola jobb oldala 
felől, a kertkapun)
A Kispesti Atlétikai Club 100 
éve című kiállítás
Csoportok délelőtti látogatá-
sához előzetes bejelentkezést 
kérünk!

ISMERETTERJESZTÉS

ÚJDONSÁG!!!!
OLASZ NYELVTANFOLYAM

Alaptól a középhaladó szintig 3 
hónap alatt!
Beszédcentrikus, gyakorlatias, 
a mindennapi nyelvhasználatot 
előtérbe helyező oktatási mód-
szer, heti 2 x 2 órában.
Tanfolyami napok: kedd 17-

18.30 óráig, péntek: 16-17.30 
óráig
Beiratkozás: Január 19. kedd 17-
18 óráig
Vezeti: Sike Nóra
Részvételi díj: 15 000 Ft/hó

ÉLETMÓDKLUB
Január 25. hétfő 17.30 óra
A betegségek közös gyökere
Előadó: dr. Molnár Albina
Belépődíj: 300 Ft

ÚJDONSÁG!
LÉLEKEMELŐ KLUB 

Január 14. csütörtök 18.30 óra 
Az újrakezdés művészete... 
Előadó: Szabó Andrea Krisz-
tina spirituális gyógyító, 
kineziológus 

Január 28. csütörtök 18.30 óra 
CSALÁDI MINTÁINK A HELLINGER 
CSALÁDÁLLÍTÁS TÜKRÉBEN... 

Előadó: Stépán Katalin családál-
lító terapeuta, pszichológus 
Belépődíj: 800 Ft
További információ: Szabó And-
rea Krisztina Tel.: 06-30-940-
0052, www.belsogyermek.hu 

MÁGNES SZÍNHÁZ 
gyermek színjátszó-musical stú-
dió 5 éves kortól 18 éves korig
Ének, tánc, drámajáték, vívás, 
bemutatók, fellépések, jó hangu-
latú közösség
csütörtök, péntek, szombat - cso-
portbeosztás szerint 
Januárban új kezdő csoport in-
dul!
Beiratkozás: Január 17. vasárnap 
10 óra (a KMO Mozgásműhe-
lyében)
Művészeti vezető: Kiss Ágnes
Tanfolyami díj: 4 500 Ft/hó 
Az első foglalkozáson való rész-
vétel díjtalan!
További felvilágosítás: www.
magnesszinhaz.try.hu

Január 10. 9-12 óráig
MODELLVASÚT BÖRZE KLUB

Minden hónap második vasár-
napján a Kispesti Kaszinóban 
(Bp. XIX. Fő u. 42.). 
További információ: 
www.lagyesz.shp.hu

ÚJDONSÁG!
RELAXA KLUB 
ÚJ AGYKONTROLLOS KLUB

Adj esélyt magadnak, sikeres 
életre születtél!
szerda 18.30-20.30 óráig 
Részvételi díj: 1 100 Ft/alkalom, 
4 alkalmas bérlet 4 000 Ft.
Használd ki életed nagy lehető-

ségét, gyere közénk!
Baráti szóval vár: Farkas László
Telefon: 06-30-83-47-467, 
E-mail: farkaslac@freemail.hu
További információ: www.
kineziologia1.hu 

TANFOLYAMOK

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL 
További információ: www.
mustangse.extra.hu 

ETKA JÓGA

GERINCTORNA

HASTÁNC
12 éves kortól ajánlott

HATHA JÓGA

JAZZBALETT ÉS MODERNTÁNC

PILATES TORNA 

RINGATÓ

SALSA CON TIMBA TÁNCISKOLA
További információ: www.
salsacontimba.hu 

SZILVA RAJZISKOLA
5 éves kortól

A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN 
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
SZABÓ ERVIN U. 4.

ART’SOK TÁNCSTÚDIÓ
További információ: www.
arcoktanc.hu

BARANTA 
További információ: www.
baranta.net 

GOJU-RYU KARATE
További információ: www.
gojukai.hu

MAROSHÉVIZI FITNESS ISKOLA
További információ: www.
marosfitness.hu

MODERN VING TSUN KUNG FU
12 éves koról
További információ: www.mo-
dern-ving-tsun.hu 

SHAOLIN KUNG FU

TAI JI QUAN

KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ
1195 BUDAPEST, TELEKI UTCA 50., TELEFON/FAX: 282-9826, 282-9736,                                         WWW.KMO.HUkmo

WWW.KMO.HU

JANUÁRI 
SZOMBATI PROGRAMJAINK: 

Január 9. 10.00-13.00
ZÖLD SZOMBAT

A Zöld Hajtás klubbal együtt-
működve a szelektÁRT hul-
ladék-műhelyben készíthetsz 
övet bicikligumiból, kesztyűt 
pulóverből, ékszert gyapjúpul-
csiból. Elsajátíthatod a bicik-
liszerelés fortélyait Wekerle 
Bringa-barlangban, megtanul-
hatod, hogyan kell szigetelni. 
Összességében minden ener-
giatakarékossággal, klíma- és 
környezetvédelemmel kapcso-
latos kérdésedre választ kapsz, 
és megoszthatod gondolatai-
dat. Közben kistermelői kávét 
és teát kóstolgathatsz.

Január 16. 9.00-12.00
ELKÖLTÖZÜNK! – BOLHAPIAC

Várunk mindenkit, aki csat-
lakozni akar hozzánk, és meg 
szeretne szabadulni felesleges 

holmijaitól. Lehet csereberél-
ni, ajándékozni vagy eladni 
megunt apróságokat, ruhákat, 
játékokat. 

Január 23. 10.00-12.00
FARSANGI FAKUTYA TÁNCHÁZ

Játékos néptánc kicsiknek és 
nagyoknak. Tánctanítás mold-
vai-csángó magyar népzenére, 
élő zenével, mesével, daltanu-
lással. Mackó Marci állandó 
vendégünk! 
Erre a napra gyere farsangi jel-
mezben, legyél bármi, amiben 
jól érzed magad!

Január 30. 10.00-13.00
BATYUS BÁL

Felújítás előtti utolsó záró 
szombatunkat tartjuk!
Gyermekműsorok, kézműves 
foglakozások, közös zenélés, 
éneklés tarkítja a vidám, ün-
nepi bált, ahová mindenki be-
lépője egy kis batyu süti vagy 
üdítő. Jelen lesznek foglalko-

zásvezetőink. Várunk minden-
kit, aki ismer bennünket, vagy 
meg akar ismerni!

JANUÁRI PÉNTEK DÉLUTÁNI 
PROGRAMJAINK:

Január 15. 17.00-18.00
Mesefilmklub
Óvodások figyelem! Párnákon
üldögélve bámulhatunk a nagy 
vászonra, ahol régi, kedves 
mesék elevenednek meg diafil-
men. A vetítések után mesefi-
gurákat, kis bábokat, tárgyakat 
készítünk együtt.
Hozhatod a kedvenc diádat, 
levetítjük azt is!

Január 22. 18.00-21.00
TIK – TIZENÉVESEK KÖRE

Fellépnek: Csongorok
Most újból a közös zenélésé az 
este. Mécsesek és tea, keksz 
mellett elnyúlhatsz hallgatva 
konga és a doromb hangját. Ha 
van hangszered, amin játszani 

szeretnél, azt feltétlenül hozd 
magaddal!

Január 29. 16.30-19.00
ÉLETRAJZI FILMKLUB FELNŐT-
TEKNEK

Érdekes és tartalmas nagy 
játékfilm egy híres emberről.
A film megtekintése után egy
csésze tea mellett beszélge-
tünk a filmről.

2010 februárjától a Wekerlei 
Gyermekházat felújítják, tető-
terét beépítik. A munkálatok 
bő félévet vesznek igénybe. Az 
új épület felavatása előrelát-
hatóan 2010 őszére várható. A 
gyermekház addig sem szűnik 
meg, csak átmenetileg máshol 
működik. Kérünk mindenkit, 
hogy a helyszín és a pontos 
programok iránt január folya-
mán érdeklődjön telefonon, 
személyesen vagy e-mailen 
keresztül. 

Programok
WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR
BUDAPEST, 1192 PETUR U. 7., TEL.: 358-0690, TEL./FAX: 282-9895

HONLAP: HTTP://GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
E-MAIL:    GYERMEKHAZ@KISPEST.HU

IGAZGATO@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
GAZDASAGI@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
JAVASLAT@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU

A Kispesti Gyermekekért 
Mentálhigiénés Alapít-
vány köszönettel fogadta 
a 2008-as költségvetési 
évben a szja 1%-ából be-
folyt összeget, 214 366 
Ft-ot, melyet pedagógi-
ai fejlesztő programok, 
szakkönyvek vásárlására 
használt fel.

JUHÁSZ KATALIN
kuratóriumi elnök

Köszönet
TÁJÉKOZTATÓ

Január 12., kedd
A kifizető, munkáltató eddig
fizeti meg az általa levont sze-
mélyi jövedelemadó előleget 
vagy magát a levont személyi 
jövedelemadót, valamint a 
járulékokat: az egészségbiz-
tosítási és nyugdíjjárulékot, a 
fizetendő társadalombiztosítá-
si járulékot, az egészségügyi 
hozzájárulást, a munkaadói 
és munkavállalói járulékot, 
az EKHO-t, a START-kártyák 
valamelyikével rendelkező 

foglalkoztatott után a 0/10/20 
% járulékot.  Az egyéni vállal-
kozó és a társas vállalkozó után 
a vállalkozás eddig fizeti meg a
vállalkozói járulékot. 
A fenti kötelezettségekről a 
foglalkoztató a 0908-as, az 
egyéni vállalkozó saját magá-
ról a 0958-as számú bevalláson 
adja be az adatokat, kizárólag 
elektronikus formában. 

Január 20., szerda
Esedékes a társasági adóelőleg 

befizetése, a havi ÁFA befize-
tése és bevallása, a havi köte-
lezettségekről a 0901-es be-
vallás benyújtása, a fogyasztói 
árkiegészítés és a költségvetési 
támogatás igénylése a 0911-es 
nyomtatványon, az Európai 
Közösségből történő beszerzés 
esetén meghatározott adó-
alanyok 0986-os számú beval-
lásának benyújtása.

APEH Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatósága

Januári adózási határidők
APEH

December közepén esett idén 
először hő a fővárosban, ám az 
igazi fagyok valószínűleg még 
hátra vannak. Kinek mi a dol-
ga, ha leesik a hó? Kispest 134 
kilométeres közúthálózatának 
hóeltakarítását teljes mértékben 
a Fővárosi Közterület-fenntar-
tó Rt.(FKF Rt.) végzi, míg az 
összesen 190 kilométer hosszú 
közjárdák megtisztításában a 

fővárosi cég mellett a kerületi 
Közpark Nonprofit Kft. is tevé-
kenyen részt vesz. Budapesten 
a Fővárosi Közgyűlés úgyne-
vezett Köztisztasági Rendelete 
szabályozza azt, hogy kinek 
hol kell eltakarítania a havat. 
Kispesten a burkolt utak és 
közjárdák megtisztítását a 
Fővárosi Önkormányzat meg-
bízásából az FKF Rt. végzi. 

A megállóhelyek takarításáért az 
azokat üzemeltető közlekedési 
vállalatok felelősek (BKV, Vo-
lán). A kerület kezelésében lévő 
közterületi járdák (parkokon, 
tereken, sétányokon átvezető 
gyalogjárdák) tisztításáról a kis-
pesti önkormányzat megbízásá-
ból a Közpark Nonprofit Kft-
nek kell gondoskodnia. Fontos 
tudni, hogy az ingatlanok előtti 

járda megtisztítása az ingatlan 
tulajdonosának (kezelőjének, 
használójának vagy bérlőjének) 
a feladata. A hó és síkosság-
mentesítést szükség szerint, 
akár naponta több alkalommal 
is el kell végezni, hiszen egy-
egy balesetből adódó kártérítés 
az ingatlan tulajdonosát vagy 
adott esetben a társasház lakó-
közösségét együttesen terheli.

Síkosság-mentesítés, hóeltakarítás
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SZOLGÁLTATÁS

TELEVÍZIÓ, VIDEÓJAVÍTÁS A 
HELYSZÍNEN. Ingyenes kiszál-
lás, javítás esetén. Megbízható, 
precíz munka, garanciával, mérsé-
kelt ár. Nyugdíjasoknak 15% ked-
vezmény. Tel.: Kármán Sándor.: 
276-9235, 06/20-415-1712

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

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

Vállalunk lakás átalakítást, felújí-
tást kompletten, családi házak szí-
nezését, lomtalanítást, konténerra-
kást, ablakcserét, kisebb munkákat 
is, garanciával, ingyenes árajánlat-
tal. Tel.: 06/30-33-12-170 

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

BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, 
ÁCS-, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI 
MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 
280-1271, 06/20-532-7823

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

Kárpitozott bútorok javítása, áthú-
zása. Bp., XIX., Lehel u. 6. Tel.: 
282-3153, 06/70-215-2019 

MŰANYAG ABLAKOK BE-
ÉPÍTÉSE INGYENES FELMÉ-
RÉSSEL, BONTOTT ANYAG 
ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GA-
RANCIA, OTP-HITELÜGYIN-
TÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402

Redőnyök legolcsóbban a gyár-
tótól! Mobil-, fix szúnyogháló,
napellenző, szalagfüggöny, reluxa, 
ÚJDONSÁGOK! Részletfizetési
lehetőség! Kerületieknek 5%, 
nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! 
Műanyag ablakok gyártása, cseré-
je. Ingyenes és azonnali felmérés. 
Bemutatóteremben megtekinthető. 
Tel.: 06/30-401-1029 

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

TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍ-
TÉSE, FELÚJÍTÁSA, HOM-
LOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. 
INGYENES FELMÉRÉS. MINŐ-
SÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ 
SZAKENBEREK. TEL.: 06/20-
933-8634, 282-24-98

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

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

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

Zár-, lakatos gyors szolgálat! 
Zárnyitás, zárcsere, betörésbiztos 
hevederzár szerelés, ajtó-, ablak-
rácsok, kapuk, kerítések, egyéb 
lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30-
961-3794 

AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMO-
SÁST VÁLLALOK. Tel.: 06/70-
50-20-131 

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

MÉLY VÍZNYOMÁSOS TA-
KARÍTÓ GÉPPEL SZŐNYEG-, 
KÁRPIT-, AUTÓKÁRPIT TISZ-
TÍTÁST, AUTÓ POLÍROZÁST 
+ BŐRKÁRPIT ÁPOLÁST 
VÁLLALOK, MINDEZT OTT-
HONÁBAN. TELEFON: 06/70-
50-20-131 

KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLÓ 
CSEMPE ÉS LINÓLEUM GÉPI 
TISZTÍTÁSÁT, LAKÁSBAN, TE-
RASZON, GARÁZSBAN VÁL-
LALOM. TEL.: 06/70-5020-131 

KÖNYVELÉS. Vállalom betéti 
társaságok, kft.-k, egyéni vállal-
kozók könyvelését, bérszámfej-
tését, bevallások készítését, TB-, 
adóügyintézését. Tel.: 281-1320, 
06/20-360-9129

Budapesten és környékén, festést, 
mázolást, tapétázást, laminált 
parketta lerakását, lakások, házak 
teljes körű felújítását vállaljuk, 
takarítással. Állapot felmérés 
ingyenes. Hívjon bizalommal: 
06/30-571-1886 

Számítógépek javítása, helyszínen 
is, hétvégén is. Hardver, szoftver 
munkák garanciával. Demeter 
Attila Tel.: 256-8680, 06/30-970-
4870 

Mindennemű parkettás munkát, 
parketta csiszolás, lakkozás, 
átrakás, új parketta lerakása, 
lamináltozás anyaggal is, garanci-
ával. Telefon: 708-2789, 06/205-
202-689 

HÁZHOZ MEGYEK, GYÓGY-
PEDIKŰR, MANIKŰR, NYI-
ROK, SVÉD TALPMASSZÁZS, 
TELJES TEST (NEM SZEX) 
MASSZÁZS. MÁGNES TERÁ-
PIÁS, BIOREZONANCIÁLIS 
KÉSZÜLÉK INGYENES KIPRÓ-
BÁLÁSA! VÉRCSEPP ANALÍ-
ZIS! ILDIKÓ, TEL.: 295-3998, 
06/20-335-5653 

Megoldás dél-pesti gyors szerviz. 
Mosógép, bojler, tűzhely, mikró, 
hűtő. Javítása 1 év garanciával! 
Ingyenes kiszállás! Telefon: 285-
3488, 06/30-950-1717, www.
megoldasszerviz.hu

Munkájára igényes festő és kő-
műves vállal teljes körű felújítást: 
festés, gipszkartonozás, burkolás, 
tereprendezés, takarítás. IGÉ-
NYES MUNKA OLCSÓN! Tel.: 
06/30-832-9092 

VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés. 
Melicher Ferenc, telefon: 06/20-
9469-327 

Festés, víz-, fűtés-, klímasze-
relés, karbantartás, teljes körű 
lakás-, házfelújítás, átalakítás. 
Tiszta, precíz munka. Díjmen-
tes helyszíni felmérés. Tele-
fon: +36/30-388-0926, www.
ingatlangeneral.hu

INGATLAN

Kispesten 2 generációs családi 
ház, külön bejárattal eladó. Iár: 34 
M Ft. Tel.: 06/30-238-4148 Érdek-
lődni 6 óra után. 

XIX. Petőfi u.-i, 63 nm-es, 1 + 3
félszobás, amerikai konyhás, bel-
seje felújított, kertes házrész, saját 
178 nm-es kertrésszel, sürgősen 
eladó. Iá.: 15 M Ft, kép megtekint-
hető: http://www.luxusweb.extra.
hu. Tel.: 06/70-4192-705 

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 
félszobás, átlagos állapotú, önkor-
mányzati lakást elcserélnék 1 szo-
bás önkormányzati lakásra. Tel.: 
06/70-516-2333 

Kispesten eladó kertes ikerház, 
ami különálló, 75 nm-es, kétszo-

bás, cirkós, 150 nöl-es kerttel. 
Ára: 17.2 M Ft, vagy elcserélném 
nagyobb kertesre. Tel.: 06/20-427-
4559 

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

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

Kispest zöldövezetében tehermen-
tes, 240 nm-es, két bejáratú, két-
generációs, hat szobás családi ház 
eladó, garázzsal, irodahelyiséggel. 
Iá.: 38,1 M Ft. Tel.: 06/20-5859-
748 

LAKÁS KIADÓ! XX. kerület, 
Erzsébet központjában, 1,5 szobás, 
41 nm-es, 9. emelet, budai he-
gyekre néző lakás, jó állapotban, 
bútorozottan, hosszú távra kiadó. 
Iá.: 50.000 Ft/ hó + 1 havi kaució. 
Tel.: 06/70-237-8303 

KIADÓ. Kispesten, 5 lakásos tár-
sasházban, bútorozott, 2 szobás, 
egyedi fűtésű lakás: 50.000 Ft+ 
rezsi áron, jó közlekedésnél. Tel.: 
06/30-364-1680 

Új építésű, 115 nm-es ikerházfél, 
nagy kerttel, garázzsal eladó az 
Újvidék u.-ban. Ára: 27,5 M Ft. 
Tel.: 06/20-9-251-044

KISPESTEN, 150 nöl, összkom-
fortos, 105 nm-es, családi ház, 2 
külön lakrésszel, 2 + 2 fél szobás, 
garázs + MELLÉK ÉPÜLET EL-
ADÓ. Irányár: 31,9 M. Ft. Tel.: 
377-6989, 06/30-975-9572, meg-
tekinthető: http://www.startapro.
hu/ingatlan_alberlet/lakoingatlan/
csaladi_haz/777906

XIX. Hunyadi u. 14-ben, 25 nm-
es, egyedi fűtésű üzletherlyiség 
KIADÓ! Tel.: 06/020-886-4887

Magánszemélytől eladó az Ady-n 
egy 68 m2-es 2+2 félszobás fiata-
losan felújított lakás. Lakásonként 
egyedi mérőórák a fűtés elszámo-
lására. Ár: 11.000.000 Ft. Tel.: 20-
929-9342

Nettó 800 Ft/m2 áron KIADÓ, 
utcára nyíló 105 nm-es ingatlan,  
irodának, tárolás céljára. Bővíthe-
tő. Tel.: 06/30-466-8078

Kispesten a Rákóczi u-ban, 2 szo-
bás kertes családi ház eladó. Iá.: 28 
M Ft. Tel.: 06/20-961-3231 

Eladó a XIX. ker Fő utcában egy 
IV. emeleti 53 nm-es, 1+2 félszo-
bás, tehermentes, sétálóutcára néző 
panellakás jó közlekedéssel, széles 
vásárlási lehetőséggel, 7.800.000 
Ft-ért. 0630-968-9350 Közvetítői 
szolgáltatást nem kérek!

BALATONAKARATTYÁN, A 
100 NÖL TELKEN, 90 NM-ES, 
JÓ ÁLLAPOTÚ, TISZTA, REN-
DEZETT CSALÁDI HÁZ EL-
ADÓ! 3 SZOBA, NAGY KONY-
HA, FÜRDŐSZOBA, KAMRA. 
PINCÉZETT + PADLÁS FELÉ 
BŐVÍTHETŐ. GÁZFŰTÉSES, 
TEHERMENTES, AUTÓBEÁL-
LÓ MEGOLDHATÓ! ELŐKER-
TES + SAJÁT KÚT- LEHET, 
HOGY CSERÉLNÉNK IS! - IÁ.: 
20 M FT. TEL.: 06/70-319-3427

XIX. ker. Kazinczy u.-ban, magas-
földszinti, 37 nm-es, világos nagy 
étkezőkonyhás lakás eladó. Iá.: 9 
M. Ft. Tel.: 243-1484 

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

Hunyadi utcában tulajdonostól 
eladó 53 nm-es, 1 + 2 félszobás, 
szövetkezeti öröklakás, a VII. em.-
en. Iá.: 10,2 M. Ft. Tel.: 06/30-
908-5964 

Kispesten három szintes, kétge-
nerációs, önálló családi ház, fúrt 
kúttal, automata locsolás, több ext-
rával, áron alul eladó. Tel.: 06/20-
491-6223 

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

GARÁZS ELADÓ! Elektromos 
ajtó, SALGÓ polc, tetőrész beépít-
ve! Érdeklődni: 06/30-360-4339, 
280-1923 (Ady E. - Toldy sarok.) 

Mérsékelt áron sürgősen eladó 
Érd központjához és az M6-os 
feljárójához közel, egy 210 nm-
es, 6 szoba + nappali, családi ház, 
amely két generáció részére is al-
kalmas. Az udvaron többfunkciós 
melléképület, medence, szaneszli, 
két garázs található. Irányár: 30 
millió Ft. Érdeklődni: 06-30/389-
8579 

Lőrincen, 150 nöl-es telken, 70 
nm-es felújításra szoruló családi 
ház, magánkézből eladó. Iá.: 16.5 
M. Ft. Tel.: 06/20-23-66-884

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

Kispesten, 59 nm-es, II emeleti, 
nagy konyhás, beépített konyhabú-
torral, felújított, járólapos, parket-
tás lakás eladó vagy elcserélnénk 
kisebbre. Iá.: 10,2 M. Ft. Tel.: 
06/30-508-2239

ELADÓ Kispesten Kazinczy ut-
cában, 62 nm-es, 2 + 1/2 szobás, 
IX. emeleti, felújított lakás. Iá.: 
11.3 M. Ft. Tel.: 06/20-434-5945, 
06/20-215-4531 

Kispesti garzon, metrónál,erkélyes, 
napfényes, alacsony rezsivel, tulaj-
donostól eladó 7,2 M. Ft-ért. Tel.: 
06/20-806-0460, 357-3742

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

Eladó Szécheny u-ban, 1 + 2 fél-
szobás, erkélyes, fiatalosan felújí-
tott, V. emeleti lakás. Iá.: 10,1 M 
Ft. Akár gépesítve is. Tel.: 707-
2084, 06/70-9400-873 

Elcserélném Kispest Fő utcai VI. 
emeleti öröklakásomat, amin ban-
ki tartozás van, hitelátvállalással 
önkormányzatira. Tel.: 06/30-268-
3261 

Eladó Kispesten, téglaépítésű, I. 
emeleti, 2 szobás, egyedi (cirkó) 
fűtéses, vízórás, műanyag nyí-
lászárós lakás. Csendes, nyugodt 
környéken. Tel.: 06/20-375-4223 
Irányár: 11,5 M Ft. 

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+ 2 
félszobás, átlagos állapotú, önkor-
mányzati lakást elcserélnék 1 + 
1/2 szobás önkormányzati lakásra. 
Tel.: 06/30-670-48-67 

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

Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 
szobás, teljesen felújított, magas 
földszinti lakás, pince helyiséggel, 
17,5 M. Ft vételáron eladó. Tel.: 
06/70-623-7322 

RITKASÁG! Eladó wekerlei, 
tetőtér beépítéses, 80 nm-es, (3+2 
szobás), cirkófűtéses, ikerházfél 
csendes helyen, kerttel, tárolóval, 
35 millióért. Tel.: 06/30-652-8788 

Cserélném pesti kis lakásra vagy 
eladnám jászágói, lakható, 70 nm-
es, komfortos, külterületi ingatla-
nomat, gazdálkodásra alkalmas te-
rülettel, Telefon: 06/70-266-2884 

Lakatos lakótelepen, 43 nm-es, el-
ső emeleti, felújított, parkra néző, 
vízórás, másfél szobás lakás eladó, 
9,9 M. Ft-ért. Tel.: 282-6082, 
06/20-9-429-577 

Eladó Kispesten, a Táncsics Mi-
hály utcában, 6. emeleti, erkélyes, 
szabályozható fűtéses, 53 nm-es, 
felújítandó, tehermentes lakás tu-
lajdonostól! Azonnal költözhető. 
Ár: 8,1 M Ft. Érdeklődni: 06/70-
293-5755

Wekerlén eladó, hat lakásos társas-
házban, tetőtér beépítéses lakás, 
garázzsal, magán személytől. Iá.: 
20 M. Ft. Telefon: 06/30-236-
3430 

Eladó Kispest centrumában, József 
Attila u.-ban, I. emeleti, felújított, 
27 nm-es garzon. Iá.: 7.590.000 
Ft, tulajdonostól. Tel.: 06/30-285-
0947 

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

OKTATÁS

Angol nyelv kezdőknek, újrakez-
dőknek, haladóknak. Érettségire, 
felvételire, nyelvvizsgára, állásin-
terjúra, külföldi munkára felkészí-
tés, korrepetálás. Tel.: 06/30-858-
1068 

Angol oktatásban nagy gyakor-
lattal rendelkező, nyelvterületen 
is járt, oroszul is jól beszélő 
nyelvtanár itthon oktat és felkészít 
nyelvvizsga szintig. Érdeklődni: 
06/20-224-0130 

Tapasztalt spanyol tanár, nyelv-
vizsgára, érettségire felkészít, kor-
repetál. Tel.: 06/20-575-3365 

KORREPETÁLÁS KISPESTEN 
Általános iskolásoknak minden 
tantárgyból, középiskolásoknak 
matematikából. Tel.: 377-4448, 
06/30-581-6069 

EGYÉB

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

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

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

Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett! 
A szénnel megegyező fűtőérték, 
Bükkből 500 Ft/10 kg, Mező-
gazdasági alapanyagból: 450 Ft/ 
10 kg www.fabrikettalas.hu, tel.: 
06/70-9-400-555

Jó állapotú parapet konvektor 
18.000 Ft/db, valamint koloinál 
bútorok kedvező áron eladó. Tel.: 
06/20-476-5779

Szobanövények, fikusz,termő cit-
romfa, valamint dióbél: 1.000 Ft/ 
kg, eladó. Tel.: 06 1 282- 2859 

Olcsón eladó egy porcelán zenélő 
angyal, egy tésztanyújtó- és cérna-
metélő gép és egy német hajvágó 
gép. Tel.: 377-7212 

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges 
könyvszekrény, pogácsa lábú, to-
rony felépítményes,szalonképes, 
diópácos, kulcsos, kitűnő állapotú, 
4 polcos, + egy ónémet íróasztal. 
Külön és egyben is. Tel.: 06/70-
319-3427 

EGYSZÜLŐS KLUB egyedülál-
ló szülők és gyermekeik számára. 
Problémáiddal nem vagy egyedül, 
gyere és beszéljük meg! Foglal-
kozások és programok kéthetente 
péntek délután a VII. Wesselényi 
u.-ban. Klubvezető: Rónyai Éva, 
egyszulosklub@freemail.hu

Havi 1-2 alkalommal, vasalást vál-
lalok. Tel.: 281-3648 

Olcsón eladó: ágyneműtartós 
sarokrekamié, tálaló szekrény, 

kárpitozott székek, hintaszék, be-
tongerenda, szobakerékpár. Tel.: 
281-2553 

Szobai ventilátor, több fokoza-
tú, teleszkópos, eladó, 2.000 Ft. 
Mennyezeti csillárok eladók 1 
-3.000 Ft-ig, 12 db. férfi öltöny,
változatos színben és méretben, 
2.000 Ft/ db., wc. csésze (fedéllel) 
+ tartály rózsaszínben 8.000 Ft, 
intarziás dohányzóasztal eladó, 
kerti tóból tavirózsák, aranyhalak, 
akvárium eladó! Tel.: 282-2479, 
06/30-285-5363

Eladó álló szekrény 195 x 50 x 45, 
3 személyes ülőgarnitúra, 2 db fo-
tellel együtt, Robotron villanyíró-
gép, Singer táska varrógép eladó. 
Tel.: 357-0890, 06/30-318-0804

Számítógépes és konzol 
videójátékok eladók. Tel.: 06/20-
990-8124 

60, 100, 120 literes műanyag 
hordók eladók. Ár: 2000 Ft, 3000 
Ft, 4000Ft-ért,  30 literes tálcák, 
eladók. Tel.: 280-7081 

39-es vadonat új, női, hokikorcso-
lya, élezett, jutányos áron eladó, 
megegyezünk. Tel.: 281-0208 

Bontott, szürke, nagyméretű már-
ványkandalló és Vaillant kazán 
300 literes meleg víztárolóval, 
megegyezéses áron eladó! Érdek-
lődni lehet a 06/30-822-3037-es 
mobilszámon.

Burkolásból megmaradt különbö-
ző színű csempék, padlólapok 2,5 
nm - 22 nm, 600 - 1200 Ft/ nm 
áron eladók. Telefon: 06/30-822-
3037

Nagyméretű, minőségi férfi öltö-
nyök, 170 - 175 cm magas termet-
re, sötét színekben (5500 Ft), 47-
es méretű ingek 500 Ft/ db. áron 
- utánvétellel is - eladók!!! Tel.: 
06/30-822--3037

ÉPÍTKEZŐK, TATAROZÓK FI-
GYELEM!!! Jó minőségű, külön-
böző méretű beltéri ajtók, zárral, 
réz kilincsel, 17.500 Ft-os áron 
eladók. Érdeklődni lehet a 06/30-
822-3037-es mobilszámon. 

Gázkonvektor Parapet rendszerű 
F-8 típusú eladó. Felszerelve is. 
Tel.: 3781-240, du. 4 óra után. 

Alig használt evezőpad eladó vagy 
hasonló állapotú szoba kerékpárra 
elcserélem. Tel.: 06/70-661-0131

APRÓHIRDETÉS DÍJA:

15 szóig: 1 875 Ft, keretes: 2 500 Ft.
15 szó felett 120 Ft / szó. 

HIRDETÉSFELADÁS MÓDJAI:
TELEFONON: 260-2449,  06/20-330-3785

FAXON: 260-2449
E-MAILEN: ujsag@kispest.hu címen

LEVÉLBEN: 1192 Budapest, Kós K. tér 6. 
SZEMÉLYESEN: a Kós Károly tér 6. szám alatt, 

vagy az vagy Esze Tamás utca 84.,
vagy az Üllői út 250. szám alatti hirdetőirodában.

XIX. kerületi lakosoknak ingyenes hirdetési lehetőséget biztosítunk (15 szóig) 
az egyéb rovatban, amennyiben nem üzleti tevékenységről van szó. Csak névvel 
és címmel ellátott megrendelést tudunk elfogadni, ingyenes hirdetés esetén is.

A hirdetések tartalmáért felelősséget vállalni nem tudunk!




