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NAGY TAMÁS
„A választási küz-
delemnek az utcá-
kon szabályozottan 
és a résztvevőknek 
azonos mértékű 
hely biztosításával 
illenék lefolynia.”

Aláírták az uniós 
szerződést
4. OLDAL

FOTÓ: KOLESZÁR ADÉL

KÖRNYEZETÜNK

LIPCSEI 
SZABOLCS
Februárban elindul 
a Kós Károly tér 
parkrekonstrukci-
ója, és elkezdődik 
a Hungária úti 
fasor felújítása.

INTERJÚ

CSERKÓ ZSOLT
Másfél éve alakult 
meg a KMO-ban 
működő Kispesti 
Kisszínház, akik 
idén januárban tar-
tották első bemuta-
tójukat.

7. oldal 10-11. oldal 12-13. oldal

INDULHATNAK A MUNKÁK

KÖZBIZTONSÁG

Térfigyelő-kamerák
2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kame-
rák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és 
Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektro-
nikus szemek felszereléséről döntött.  

3. oldal
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Az ingyenes képzé-
sen lehetőség nyílik 

a számítógép és az 
internet felhasználói 
szintű kezelésének 
alapfokú és haladó 
szintű elsajátítására. 
A haladó tanfolyamra 
azok a nyugdíjasok je-
lentkezhetnek, akik már 
sikeresen elvégezték az 
alapszintű képzést.
A kurzusnak a helyi 
általános iskolák ad-
nak otthont: 10 héten 
keresztül heti 4 órában 
szakképzett tanárok 
irányításával folyik 
majd az oktatás. A 10-15 fős csoportokba 
a jelentkezés sorrendjében lehet bekerülni. 
A tanfolyam végén minden résztvevő „házi 

vizsgát” tehet, ahol el-
lenőrizheti megszerzett 
tudását.
Jelentkezési határidő: 
2010. február 1. és 2010. 
február 19. között. 
Jelentkezni a kispest.
hu-ról letölthető jelent-
kezési lap kitöltésével 
és elküldésével (Gajda 
Péter polgármester 
1195 Budapest, Város-
ház tér 18-20.) vagy a 
lapon szereplő e-mail 
címen (gajda@kispest.
hu), illetve telefonon 
(347-4597) lehet.
A tanfolyamok helyszí-

néről és időpontjáról minden jelentkezőt 
levélben vagy e-mailben értesít az önkor-
mányzat.

OKTATÁS

A Fő utcába költözik 
a Gyermekház

Kispest önkormányzata évek óta nagy sikerrel szervez in-
gyenes lakossági tanfolyamokat. Az igények alapján idén 
ismét elindul a számítógép-kezelői kurzus a kerületben élő 
nyugdíjasok számára.

A rendőrség előterjesztése alapján a bi-
zottság javaslata szerint kamerákat 

telepítenek ebben az évben a Hunyadi 
téri játszótér környezetébe, a Határ út 
– Mészáros Lőrinc utca kereszteződé-
sébe, a Kispesti Uszoda környékére, 
a Corvin körút Üllői út felőli részére, 
valamint a Csengő utca végébe. Ezek 
mellett a Kós Károly tér felújítása so-
rán is négy kamerát helyeznek majd ki 
a térre. 

Elekesné Ihász Ibolya, a hivatal vá-
rosüzemeltetési és közbiztonsági 

irodájának vezetője a Kispestnek el-
mondta, a tervek szerint az év során 
folyamatosan helyezik majd üzembe az 
eszközöket, de legkésőbb az ősz végére 
szeretnék, ha már mind működne.

A Kispesti Térfigyelő Programot 2007-
ben indította el a helyi önkormányzat, 

abban az évben 11 kerületi helyszínre tele-
pítettek kamerákat. 2008-ban a térfigyelő
rendszer tovább bővült, újabb 10 helyszínt 
kapcsoltak be a hálózatba, tavaly pedig 4 
eszközt telepítettek Kispestre.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén 
a kerületi videokamerás térfigyelő

rendszer működtetésére vonatkozó együtt-
működési megállapodás megkötéséről is 
döntött. A feladatot korábban is a kispesti 
rendőrkapitányság végezte, de a kamera-
szám folyamatos növekedése miatt ebben 
az évben szükség van a monitorokat figye-
lő szakemberállomány bővítésére, így már 
összesen 4+2 rendőr figyeli a kamerákat,
illetve reagál járőrautóval szükség esetén.

2010-ben is tovább bővül 
a kispesti térfigyelő-

kamerák száma, az 
önkormányzat Városüze-

meltetési és Közbizton-
sági Bizottsága januári 

ülésén újabb elektronikus 
szemek felszereléséről 

döntött. 

Február 1-jén kezdődött az intézmény 
költözése és február 8-tól már a Fő 

utca 22. szám alatti Kispesti Vigadó épü-
letében várja látogatóit a népszerű mű-
velődési ház (a Családi Könyvtár helye 
nem módosul a felújítások alatt). Szabó 
Mária igazgató a Kispestnek elmondta, 
minden eddigi gyermekházi program és 
foglalkozás átkerül a Vigadóba, sőt még 
új programokat is indítanak. Márciustól 
folytatódnak a szombati családi délelőtt 
rendezvényei is, március 6-án Fakutya 

táncházzal indul a sorozat, március 13-
án Mackó Napra várják a kicsiket és 
szüleiket. Megtudtuk, az intézmény min-
den elérhetősége – e-mailek, telefonok, 
faxok – változatlan marad a felújítások 
alatt is, csak a postai cím módosul az új 
helyszínre. Rendezvényeikről, újdonsá-
gaikról a nemrégiben megújult honlap-
jukról – http://gyermekhaz.kispest.hu/ 
–, valamint a február második felében 
megjelenő programfüzetjükből lehet tá-
jékozódni.

Elkezdődik februárban a Wekerlei Gyermekház felújítása, 
a munkálatok idejére a Kispesti Vigadó (Fő utca 22.) épüle-
tébe költözik az intézmény. A művelődési ház megszokott 
programjaival, szolgáltatásaival az új helyszínen is várja az 
érdeklődőket. Az építkezés várhatóan ősszel fejeződik be.

Számítógép-kezelői  
tanfolyam nyugdíjasoknak

KÖZMŰVELŐDÉS

Amint arról az előző számban már 
tájékoztatást adtam, befejeződött a 
szavazókörök kialakítása, a válasz-
tópolgárok már ennek megfelelően 
kapják meg – legkésőbb február 12-ig 
– az országgyűlési választásokról szóló 
értesítőt. 
Van azonban egy másik feladatunk 
is, mely csak az őszi önkormányzati 
választásokat érinti. A választási eljá-
rásról szóló 1997. évi C. törvénynek 
megfelelve – a január 1-jei lakosság-
szám alapján – 15 egyéni választóke-
rületet kell kialakítanunk. Ezt a munkát 
rövidesen befejezzük és a hivatkozott 
jogszabály alapján, legkésőbb február 
15-ig, a Városháza hirdetőtábláján köz-
zéteszem az egyéni választókerületek 
számát, sorszámát és azok területi be-
osztását. Az egyéni választókerületek-
re vonatkozó döntésem ellen, a döntést 
(közzétételt) követő három napon be-
lül, a területi (fővárosi) választási iroda 
vezetőjéhez lehet kifogással fordulni. 
A választással kapcsolatos kérdéseik-
kel a jegyzo@kispest.hu, vagy a 282-
9964-es faxszámon kereshetnek meg.

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR
Helyi Választási Iroda vezetője

VOKS 2010

Választási 
tájékoztató

Tavaly ősztől a Kispesti Helytör-
téneti Gyűjtemény a Vass Lajos 
Általános Iskola épületében (1193 
Bp., Csokonai u. 9.) várja a helytör-
ténet iránt érdeklődőket. A gyűjte-
mény munkatársai előzetes időpont 
egyeztetés után segítséget nyújtanak 
mindazoknak, akik részletesebben 
kívánnak tájékozódni kerületünk 
történetéről.

Cím: Csokonai u. 9., tel.: 281-1619. 
E-mail: helytort@hdsnet.hu

Nyitva tartás: 
Kedd-péntek: 14.00 – 17.00.
Szombat: 10.00 – 14.00.
Vasárnap és hétfőn zárva.

KULTÚRA

Új helyszínen 
a Helytörténeti
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K ispest több mint 700 mil-
lió forintos uniós forrást 
nyert a telep főterének 

megújítására és a hozzá kap-
csolódó beruházásokra. A 
munka februárban indul, és a 
tervek szerint az év második 
felében fejeződik be. 
A városházi eseményen Gajda 
Péter polgármester és dr. 
Lukovich Tamás, a pályázat 
közreműködő szervezete, a Pro 
Régió Ügynökség ügyvezető 
igazgatója látta el kézjegyével 
a dokumentumot. Az alka-
lomból Gajda Péter 2006-os 
polgármesteri programjának 
két fontos vállalását említette: 
beszélt külső források bevoná-
sáról a kispesti fejlesztésekbe, 
valamint a kerület közterülete-
inek megújításáról. „A mai nap 
mindkét vállalás fontos pontja, 
hiszen több százmillió forintos 
uniós támogatáshoz jutott a 
kerület, melynek révén Kispest 
egyik legnagyobb közterülete 
újulhat meg a közeljövőben” 
– hangsúlyozta a polgármester. 
A miniszterelnök azt mondta, 
a válság közepette jó érzés 
olyan ügyek mellett állni, 

melyek azt mutatják, hogy 
van élet a válságon túl is. Az 
ország legismertebb lakópark-
ja, Wekerletelep, szimbóluma 
annak, hogyan kell 100 éven 
túlra tervezni; alkotói olyat 
hoztak létre, mely hosszú tá-

von fenntartható – fogalmazott 
Bajnai Gordon, majd hozzátet-
te: Magyarországnak vannak 
ilyen hagyományai, melyekre 
érdemes építeni. 
Burány Sándor arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a rendszervál-

FEJLESZTÉS

Aláírták az uniós szerződést

Kispesten mintegy 12 ezer 
lakásban lett olcsóbb a 
távfűtés január 15-től: az 

áfa hivatalosan is 5 százalék-
kal csökkent, ugyanis az Eu-
rópai Unió nem emelt kifogást 
az országgyűlés döntése ellen. 
Így egy átlagos fővárosi panel-
lakás éves fűtési díja a számí-
tások alapján megközelítőleg 
45-50 ezer forinttal lesz keve-
sebb idén. Csökkennek annak 

a mintegy kétmillió embernek 
a kiadásai is, akik az ország-
ban lévő csaknem 650 ezer 
távfűtéses lakásban élnek. 
A kormány kezdeményezésére 

már tavaly nyáron kedvez-
ményes kulcs alá sorolták a 
távfűtés áfáját, ami 25 száza-
lékról 18 százalékra csökkent. 
A mostani csökkenés a parla-

ment tavaly őszi döntésének 
eredménye, akkor ugyanis a 
távhődíj áfájának további 5 
százalékos mérsékléséről dön-
tött az országgyűlés.

ÁFACSÖKKENÉS

Kevesebbe kerül 
a távfűtés Hernádi Paula a Duna 

Múzeum Európa Galériá-
jában a Kapcsolat-folyam 
kiállításon szerepel, a tár-
lat február 10-én nyílik. 
Németh Róbertnek a Labor 
Galériában lesz beszámoló 
kiállítása „Az én kis falum” 
címmel. Harasztÿ István 
a londoni Kinetik Artfair 
kiállításon vesz részt.

KISPESTI HELIKON KULTU-
RÁLIS EGYESÜLET

KULTÚRA

Kispesti 
művészek

Bajnai Gordon miniszterelnök és Burány Sándor ország-
gyűlési képviselő jelenlétében a kerület polgármestere és 
a közreműködő szervezet vezetője január 21-én aláírta a 
„Wekerle, ahol értéket őriz az idő” elnevezésű Európai Uni-
ós pályázat támogatási szerződését.

tás óta most először érkezett 
hivatalos látogatás keretében 
miniszterelnök Kispestre. Ki-
emelte, a kormány lehetőséget 
teremtett, ám az eredményhez 
nélkülözhetetlen volt az a 
munka, amit Kispesten vé-
geztek. A beruházás jó példa 
lehet arra, hogy összefogással 
előbbre lehet vinni Kispest 
ügyét – mondta az országgyű-
lési képviselő. 
Az ünnepélyes aláírást követő-
en a résztvevők megtekintették 
a felújítások fő helyszínét, a 
Kós Károly teret. A beruházás 
négy kiemelt fejlesztési terüle-
tet tartalmaz: a Kós Károly tér 
teljes átalakítását, a Wekerlei 
Gyermekház tetőterének 
beépítését, a Wekerletelepi 
Munkás Szent József templom 
homlokzatának felújítását, 
valamint a Gutenberg téri piac 
árusító pavilonjainak cseré-
jét. Kispest önkormányzata a 
Wekerletepi Munkás Szent Jó-
zsef Plébániával és a Wekerlei 
Társaskör Egyesülettel ala-
kított közösen konzorciumot 
azért, hogy együttes erővel, 
támogatásból felújítsák a főte-
ret és a közeli intézményeket. 
Uniós pályázatot nyújtottak be 
„Wekerle, ahol értéket őriz az 
idő” címmel, melyen összesen 
több mint 714 millió forint tá-
mogatást nyertek el. A beruhá-
zások kivitelezése februárban 
indul, és a tervek szerint az év 
második felében fejeződhetnek 
be a munkálatok.

ABRFK XIX. kerületi 
Rendőrkapitányság 

Bűnügyi Osztályának tá-
jékoztatása alapján január 
végén 17 fő volt előzetes 
letartóztatásban, ebből 
betörés miatt 11 fő, csalás 
miatt 1 fő, aki gépkocsival 
kapcsolatos csalásokkal 
(eddig) 40 sértett részére 
55 millió forint kárt oko-

Rendőrségi hírek
KÖZBIZTONSÁG

Burány Sándor országgyűlési képviselő, Bajnai Gordon miniszterelnök 
és Gajda Péter Kispest polgármestere a szerződés aláírása után

zott, valamint egyéb bűncse-
lekmények elkövetése miatt 
5 fő. Megtudtuk, a folyamat-
ban lévő nyomozások száma 
650.
Dr. Mittó Gábor, Kispest 
rendőrkapitánya lapunknak 
hangsúlyozta, még mindig 
sok a főként idős korúak sé-
relmére elkövetett, vagyon el-
leni bűncselekmények száma, 

Helyi tehetségek a 
Magyar Kultúra Napján

KULTÚRA

Önkéntes 
véradás
A Kispesti Véradók Egyesülete 
önkéntes véradást szervez feb-
ruár 27-én (szombaton) 8-15 
óráig. Helyszín: Ady Endre út 
150. (Az MSZP Székházban, 
bejárat a Kossuth L. u. 50. 
szám felől.) Ha tud, segítsen, 
adjon vért Ön is, hogy közösen 
tudjunk segíteni a beteg gyer-
mekeken és embertársainkon. 
A véradás alatt a gyermekek-
nek kézműves foglalkozást 
szervezünk. A véradók és 
gyermekeik kisebb ajándék-
ban részesülnek. Csatlakozzon 
Egyesületünkhöz! A vér élete-
ket menthet.
Nemsokára itt van a személyi 
jövedelemadó bevallás ideje. 
Ha úgy gondolja, hogy adó-
ja 1%-ával Egyesületünket 
kívánja támogatni, akkor a 
következő adószámra várjuk 
felajánlását: 18232651-1-43. 
Köszönjük!

KISPESTI VÉRADÓK EGYESÜLETE

EGÉSZSÉGÜNK

az úgynevezett trükkös lopá-
sok. Elmondta, ezek során az 
elkövetők megtévesztéssel – 
például fűtésszerelőnek, vagy 
szociális munkásnak kiadva 
magukat – bejutnak az áldo-
zatok lakására, majd külön-
böző értékeiket megszerezve 
távoznak onnan. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy az ilyen
jellegű bűncselekmények 

nagy része kellő körülte-
kintéssel, odafigyeléssel
megelőzhető.
A Közrendvédelmi Osz-
tály tájékoztatása alapján 
megtudtuk, elfogásra 
összesen 12 fő esetében 
került sor, bűncselekmény 
elkövetésén 2 embert értek 
tetten ért, és 10 fő körözött 
személy volt. Január 18. 
és 24. között 16 embert 
állítottak elő, akik közül 
7-n nem tudták magukat 
hitelt érdemlően igazolni, 
hatukat pedig bűncselek-
mény elkövetésével gya-
núsítanak.

Zöldkommandó
A Kispesti Zöldkommandó 24 
órában hívható információs 
száma: 06-20/535-1837, ezen 
a számon bejelenthetik, ha 
illegális szemétlerakást látnak 
vagy gyűjtőhelyet találnak.

Áfaváltozás miatt 5 százalékkal 
csökkentek a távfűtött lakások-

ban élők költségei

„Kispesti csillagok” címmel kerületi tehetségek mutatkoztak be a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségén a Kispes-
ti Munkásotthon Művelődési Ház színpadán január 22-én.

Hosszú évek alatt számos 
fiatal tehetség lépett fel a
KMO-ban: olyanok, akik 

innen indultak, és sokan közü-
lük a művészetek valamelyik 
ágát választották hivatásuk-
nak. Tudásukat most a kultúra 
napi gálaműsoron mutatták be 
a közönségnek.A különleges 
program közönségét köszöntő 
Burány Sándor országgyűlési 
képviselő beszédében a ha-
gyományok ápolásának fon-
tosságára hívta fel a figyelmet.
Hangsúlyozta, a kultúra sokkal 

több annál, mint amit az iskolá-
ban a tankönyvekből meg lehet 
tanulni, szülőkről gyerekekre 
száll a hagyomány. „A kultúrát 
mi magunk teremtjük azzal, 
hogy olvasói, nézői, hallgatói 
vagyunk” – fogalmazott. Azt 
mondta, Kispest szép kulturális 
hagyományokkal rendelkezik, 
és ezt a napot legjobban azzal 
ünnepelhetjük, ha teret adunk a 
tehetségeknek. 
A kétrészes műsor első fe-
lében többek között modern 
táncot, musicalrészleteket, 

szavalatot és dalokat láthatott 
és hallgathatott a közönség, 
míg a második blokkban az 
ének mellett már a dalokat kí-
sérő zenék is élőben szólaltak 
meg a Teleki utcai intézmény 
színháztermében.
A műsorban mások mellett 
fellépett az Arcok Táncstúdió 
Bayer Judit nívódíjas koreográ-
fus vezetésével, Balogh Lász-
ló, Bella Adrián, Czakó Máté, 
Nagy Zoltán, Migály Szilvia, 
Sándor Szilvia, Zelencsuk Kata 
és Zelencsuk Tímea.
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KEZDŐDIK A KÓS KÁROLY TÉR 
FELÚJÍTÁSA

Február elején elindul a 
„Wekerle, ahol értéket őriz az 
idő” elnevezésű sikeres (uni-
ós pályázaton több mint 700 
millió forintot nyert rá az ön-
kormányzat) kerületfejlesztési 
terv megvalósítása. A projekt 
része a Kós Károly tér teljes 
megújítása, ezért munkála-
tok idejére – a tervek szerint 
augusztus végéig – a parkot 
lezárják. A parkrekonstrukció 
jelentős faápolási munkával 
kezdődik, amelybe a gallyazás 
és ifjítás mellett összesen 103 
fa kivágása is beletartozik. 
„Nem örülünk a favágásának, 
de ez most elkerülhetetlen. 
A kivágandó egyedek között 
vannak beteg fák, soknak az 
élettere szűkös, ezek hátrányo-
san befolyásolják egymás és a 
korábban tervszerűen ültetett 
növények növekedését, ráadá-
sul a megújuló, reprezentatív 
téren az esztétikai funkciójukat 
sem tudják betölteni” – tájé-
koztatta a Kispestet Lipcsei 
Szabolcs, a Zöldprogram Iroda 

vezetője. Megtudtuk, a döntést 
alapos vizsgálat előzte meg, a 
kivágásra ítéltek mintegy 70 
százaléka 10-20 centiméter 
törzsátmérőjű, vadon nőtt fa, 

17 ecet, 8 beteg zöldjuhar, 28 
ostor- és 18 szilfa van közöt-
tük. Helyettük összesen 438 fát 
ültet az önkormányzat szerte 
Wekerletelepen. 

MEGÚJUL 
A HUNGÁRIA ÚTI FASOR

Ugyancsak februárban kezdő-
dik a Hungária úti fasor meg-
újítása a Kós Károly tér és a 
Határ út közötti szakaszon. Ez 

KÖRNYEZETÜNK

Wekerletelep: parkrekonstrukció 
és fasorfelújítás kezdődik
Faápolási munkákkal február elején elindul a Kós Károly tér park-
rekonstrukciója, a tervezett augusztus végi befejezéséig a parkot 
lezárják. Ezzel párhuzamosan elkezdődik, és várhatóan április vé-
géig tart a Hungária úti fasor felújítása a Kós Károly tér és a Határ 
út közötti szakaszon. A munka célja az esztétikus, egységes utca-
kép megteremtése. Mindkét helyszínen szükséges a beteg egyedek 
kivágása, pótlásként összesen 438 fát ültetnek el Wekerletelepen.

Közel félezer fát 
ültetnek Wekerlén

lesz a harmadik üteme a fasor-
rekonstrukciónak: 2006-ban 
a rendőrkapitányság és a Kós 
Károly tér közötti részen az út-
test melletti nyárfákat újíttatta 
meg az önkormányzat 128 fa 
ültetésével, majd tavaly tavasz-
szal a belső fasor került sorra, 
142 oszlopos juhart telepítet-
tek a házak előtti sávba. Most 
a Határ út felőli utcarészre 
vár rekonstrukció: gallyazás, 
metszés, kivágás, majd új fák 
telepítése.
A munkát koordináló Zöld-
program Iroda vezetőjétől 
megtudtuk, az elöregedett, 
balesetveszélyes egyedeket 
kertészeti igazságügyi szakértő 
vizsgálata alapján vágják ki. A 
kivágandók pótlását és a meg-
lévő hiányokat összesen 200 
előnevelt, földlabdás, legalább 
5 cm törzsátmérőjű, 1,80 mé-
ternél magasabb koronaszintű 
sorfa ültetésével oldják meg 
április végéig. Lipcsei Szabolcs 
elmondta, a fasorfelújítással 
egységes, átlátható utcakép 
megteremtése az önkormány-
zat célja. 
Az esetleges kényelmetlensé-
gek miatt az ott lakók türelmét 
és megértését kéri az iroda. 
Arra is felhívják a figyelmet,
hogy a munkálatok ideje alatt 
autóval ne parkoljanak a zöld 
sávban. A Hungária úti fasor 
felújításával és a tervekkel 
kapcsolatos észrevételeket 
a zoldprogram@kispest.hu 
e-mail címen, a 347-4526-os 
telefonszámon vagy a 282-
9044-es faxszámon tehetik 
meg a lakók.

Ezúton tájékoztatjuk Kis-
pest lakosságát, hogy a 

„Wekerle, ahol értéket őriz az 
idő” KMOP-5.2.2./B-2f-2009-
0001 számú uurópai uniós 
projekt keretében a Kós Kár-
oly téri park rekonstrukciója 
megkezdődik. A munkák be-

fejezésének várható időpont-
ja: 2010. augusztus. Ez alatt 
az időszak alatt biztonság-
technikai okokból a park teljes 
területe lezárásra kerül. Szíves 
megértésüket köszönjük.

Amennyiben a munkákkal 

kapcsolatban bármilyen kér-
dés vagy észrevétel merül 
fel, további információ a 
construm@t-online.hu e-mail 
címen vagy a 321-4073-as te-
lefonszámon kérhető.

CONSTRUM KFT. 

Tisztelt Kispestiek!
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató
Pősze Lajos, a Jobbik kis-
pesti országgyűlési képvi-
selőjelöltjének fogadónap-
ja: minden héten kedden 
és csütörtökön 17.00-19.00 
között, a Határ úti metró 
aluljáróban, a kampány-
asztaloknál.

A z ünnepségen feleleve-
nítettük Bolyai János 
küzdelmes életének ki-

emelkedő eseményeit, életrajz-
íróitól idéztünk életének utolsó 
éveiről. Közreműködött Tarján 
Péter színművész és Tassonyi 
Balázs iskolánk tanulója, vala-
mint Oláh Anna Bolyai-kutató 
előadást tartott „Jeltelen sírtól 
az UNESCO Világemlékezet 
listájáig” címmel. Iskolánk 
meghívott vendége volt Herná-
di Paula kispesti képzőművész, 
aki 2002-ben, Bolyai János 
születésének 200. évfordulójára 
készítette el Bolyai tűzzománc 
portréját. A műsor zárásaként 
az osztályok képviselői a Bo-
lyai-emlékhelynél elhelyezték 
a megemlékezés virágait. A 
földszinti aulában – az állan-
dó kiállítás mellett – időszaki 

kiállítást készítettünk Bolyai 
Jánosról. Ezen a napon peda-
gógusaink minden osztályban 
az UNESCO-val kapcsolatos 
órát tartottak. Az évforduló 

alkalmából megjelent a Bolyai 
Lapok különszáma. A matema-
tikus életében sem szóban, sem 
írásban elismerést senkitől, 
még apjától sem kapott. Halála 
után hét évvel, 1867-ben egy 
német tudós említette Bolyait, 
majd a következő évben franci-
ául és olaszul, ezt követően an-
gol és német nyelven jelent meg 

az eredetileg latin nyelvű műve 
az Appendix (1832). Magyarul 
csak 1897-ben látott napvilá-
got. Bolyai ezzel a munkájával 
megoldotta a geometria több 
mint 2000 éves párhuzamosok 

Bolyai-évforduló
OKTATÁS

Névadója halálának 150. évfordulója tiszteletére tartott ünnepélyes 
megemlékezést január 27-én a Bolyai János Általános Iskola.

problémáját, felfedezésének 
jelentős szerepe van az űrku-
tatásban. 2009-ben Appendix 
című kötetének munkapéldá-
nya felkerült az UNESCO Vi-
lágemlékezet listájára, ahová 
csak a nemzetközi jelentőségű 
szellemi hagyatékok kerülhet-
nek fel. A mű Bolyai geomet-
riájának tételeit tartalmazza. 

Fontos megemlíteni, hogy Bo-
lyai Jánosról nem maradt fenn 
fénykép, az 1960-ban készült 
bélyeg nem őt ábrázolja.

DÁNIEL GÁBORNÉ

A neves matematikusra 
emlékeztek az iskolában
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Az új év első testületi ülésén 
határozat született a kispes-
ti videokamerás térfigyelő
rendszer további fejleszté-
séről, és az önkormányzat 
2010-es közfoglalkoztatási 
tervét is elfogadták a kép-
viselők. Döntöttek civil 
szervezet támogatásáról, 
valamint ingatlan igénylé-
séről. A testület elfogadta 
hét bizottság beszámoló-
ját a múlt évi munkáról, 
valamint a testvérvárosi 
ifjúsági program elmúlt öt 
évéről szóló tájékoztatót. 
A kispesti önkormányzat 
képviselő-testülete január 
19-én tartotta soros ülését.

- A zárt ülést követően a kerü-
leti videokamerás térfigyelő
rendszer működtetésére 
vonatkozó együttműködési 
megállapodás megkötéséről 
határozott a képviselő-tes-
tület. A feladatot az elmúlt 
évben is a kispesti rendőrka-

Megkezdte idei munkáját 
a képviselő-testület

pitányság végezte, de a kame-
raszám folyamatos növekedése 
miatt idén szükség van a mo-
nitorokat figyelő szakember-
állomány bővítésére, így már 
összesen 4+2 rendőr figyeli a
kamerákat, illetve reagál szük-
ség esetén. A napirend kapcsán 
Gajda Péter elmondta, hogy 
a polgármesteri programnak 
megfelelően a meglévők mellé 
idén további 10 kamerát he-
lyeztet ki az önkormányzat.

- Elfogadta a testület az önkor-
mányzat idei közfoglalkozta-
tási tervét, az ülésén a doku-
mentumot ismertető Vinczek 
György alpolgármester hang-
súlyozta, tavaly több mint 100 
emberrel növekedett a kispesti 
közfoglalkoztatottak létszáma. 
A terv a kispesti intézmények 
és civil szervezetek növekvő 
igényeire alapozva 2010-re 20 
fős bővítést irányoz elő.

- Ingatlan igényléséről is dön-

töttek a képviselők: a Bartók 
Béla u. 4. szám alatti területet 
a Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelő Zrt.-től kéri a kerület. A 
területre érvényes szabályozási 
terv tartalmazza a Vak Bottyán 
utca szélesítését, s ebbe szinte 
a teljes ingatlan beleesik.

- Támogatja a jövőben is az 
önkormányzat a Kispesti Ro-
mákért Egyesületet: a szerve-
zetnek kedvezményes bérleti 
díjért adja ki az Attila utcai 
épületét, ahol Roma Közösségi 
Házat üzemeltet az egyesü-
let. Az előterjesztő Vinczek 
György méltatta a civil szerve-
zet tevékenységét: elmondta, 
sok kispesti romának segíte-
nek, aktívan részt vesznek a 
kerületi közéletben.

- Hozzájárultak a képviselők, 
hogy a Kispesti Egészségügyi 
Intézet 7 éves tartós bérleti 
szerződés keretében korszerű-
sítse energetikai rendszerét. 

mikor Bajnai Gor-
don miniszterelnök 
Kispestre látogatott, 

legelőször azon gondolkod-
tam el, mióta is dolgozunk 
Kispest legnagyobb köz-
parkjának és környékének 
megújításán, mikor kezdtük 
el előkészíteni a pályázatot. 
Bizony ez már három éve 
volt 2007-ben, és csak most 
fogjuk elkezdeni a tényleges 
kivitelezést. Rengeteg egyez-
tetés, tervezés, számolás, 
papírmunka, pályázati előké-
szítő munka van egy ekkora, 
majd egymilliárdos pályázat 
elnyerése mögött. No meg 
persze sok-sok ember ösz-

szehangolt munkája kell 
még, köztisztviselőkön át, 
politikusokig. Az elmúlt na-
pokban jó néhány előkészítő 
munkát kellett végiggondol-
nunk, hiszen mindazokat a 
vállalásainkat szeretném tel-
jesíteni, amire még 2006-ban 
tettem ígéretet kollégáimmal 
és még nem valósultak meg. 
A polgármesteri program ré-
sze volt a kerületi Skatepark 
megvalósítása, amit idén fel 
akarunk építeni. A tervek 
készen vannak, hamarosan 
„közbeszereztetni” kell a ki-
vitelezést. Szintén idén sze-
retnénk befejezni a központi 
játszótér második ütemét, 

s mivel ez is több mint 100 
millió forintba fog kerülni, 
bizony itt is szükség van a 
gondos előkészítő munkára, 
hasonlóan egy viszonylag új 
elképzelésünk megvalósítása 
kapcsán. Ez pedig nem más, 
mit az úgynevezett Smatch 
előtti (a Fő utca – Üllői út, 
Petőfi utcák által határolt
évtizedek óta üresen álló) 
terület parkosításának meg-
valósítása. A tervek itt is el-
készültek, a szakbizottságok 
megtárgyalták, a költségve-
tésbe beterveztük, és remél-
hetőleg egy jól előkészített 
nyílt közbeszerzési eljárással 
sikerül kiválasztani a megfe-

lelő kivitelezőt. Néha tényleg 
nem is a valódi munka, a 
kivitelezés a legnehezebb, 
hanem az odáig vezető rögös 
út a számtalan buktatójával. 
Emlékezzenek csak rá, há-
nyan hányszor támadták meg 
például a KÖKI átépítését 
élén ellenzéki politikusok-
kal, míg lett érvényes építés 
engedély és elkezdődhetett a 
munka. Bízom benne, hogy 
idén egyetlen fontos tervünk-
ről sem kell lemondanunk, 
hiszen jó tervekkel, előkészí-
tett anyagokkal és megfelelő 
pénzügyi forrással is rendel-
kezünk ahhoz, hogy tovább 
fejleszthessük Kispestet.

Amíg egy ötletből 
terv lesz

A

GAJDA PÉTER POLGÁRMESTER ROVATA

- Elfogadta a testület a Költ-
ségvetési és Közbeszerzési 
Bizottság, a Közművelődé-
si, Oktatatási, Sport, Ifjúsá-
gi és Egészségügyi Bizott-
ság, a Pénzügyi Bizottság, 
a Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottsága, a Tulajdonosi 
Bizottság, az Ügyrendi 
Bizottság, valamint a Vá-
rosüzemeltetetési és Köz-
biztonsági Bizottság tavalyi 
éves munkájáról szóló be-
számolókat.

- Tudomásul vették a képvi-
selők Kispest testvérváros-
ainak ifjúsági programjairól 
szóló tájékoztatót. Szujkó 
Szilvia, az ifjúsági bizottság 
elnöke kiemelte, a csereüdül-
tetések hatékonyságát az is 
jól tükrözi, hogy az elmúlt 5 
év során 3 intézmény kivé-
telével az összes iskolából 
nyaraltak kerületi gyerekek 
külföldön a program kereté-
ben. A résztvevők számára 
ingyenes programok költ-
ségeit a programhoz csat-
lakozott önkormányzatok 
finanszírozzák. A bizottsági
elnök hangsúlyozta, ilyen 
ifjúsági csereprogrammal a 
fővárosban egyedül Kispest 
büszkélkedhet.

Minden egy – fogalmaz-
ta meg Kő Boldizsár 

képzőművész kiállításának 
mottóját megnyitóbeszé-
dében Szarka Fedor Guidó 
grafikusművés. A pályatárs
Hamvas Béla Scientia Sacra 
című művének asztrológi-
ával foglalkozó részéből 
olvasott idézettel ajánlotta 
barátja műveit a rendezvény 
vendégeinek figyelmébe
január 29-én este a KMO 
Előtér-galériájában. Azt 
mondta, a csillagjegyeket 
ábrázoló grafikák Kő Bol-
dizsár egységet kereső és 
találó világszemléletének 
eredményei.
A Csillagjegyek című tárlat 
megnyitóján a Mini Együt-
test vezető Török Ádám 
játszott fuvolán. A tizenkét 

Személyes csillagjegyek
KULTÚRA

– ahogy az alkotó fogalmazott: 
inkább személyes kötődésű, 
mintsem tudományos mega-

lapozottságú – grafika között
március közepéig kereshetik 
meg saját aszcendensüket a lá-

togatók és az érdeklődők a 
Teleki utcai intézményben.
Kő Boldizsár 1998-ban 
szerzett diplomát a Magyar 
Képzőművészeti Főiskolán. 
Tanított középiskolákban, 
több egyéni és csoportos 
kiállításon vett részt, illuszt-
rált könyveket és folyóira-
tokat, tervezett és készített 
bábokat. Mint az interneten 
is olvasható önéletrajzában 
írja, az utóbbi években a 
kiállítások új lehetőségein 
gondolkodva eljutott a ját-
szóterekig: mesekerteket 
tervez és készít művészba-
rátaival. A mostani kiállítás 
mellett máshol is találkozni 
lehet műveivel Kispesten: 
a Családsegítő Szolgálat 
kertjében szobrai, fajátékai 
fogadják a gyerekeket.

Kő Boldizsár grafikáiból nyílt tárlat január végén a KMO-ban.

K  ispest 134 kilométe-
res 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 közlekedé-
si vállalatok felelősek (BKV, 

Volán). A kerület kezelésében 
lévő közterületi járdák (parko-
kon, tereken, sétányokon átve-
zető gyalogjárdák) tisztításáról 
a kispesti önkormányzat meg-
bízásából a Közpark Nonprofit
Kft-nek kell gondoskodnia. 
Fontos tudni, hogy az ingatla-
nok előtti járda megtisztítása 
az ingatlan tulajdonosának 

(kezelőjének, használójának 
vagy bérlőjének) a feladata. 
A hó és síkosság-mentesítést 
szükség szerint, akár napon-
ta több alkalommal is el kell 
végezni, hiszen egy-egy bal-
esetből adódó kártérítés az in-
gatlan tulajdonosát vagy adott 
esetben a társasház lakóközös-
ségét együttesen terheli.

Síkosság-mentesítés, 
hóeltakarítás

TÁJÉKOZTATÓ

Hosszúra nyúlik az idei tél, december közepétől szinte alig kúszik 
nulla fok fölé a hőmérő higanyszála és azóta már többször esett hó 
a fővárosban is. Kinek mi a dolga, ha havazik?

Az MSZOSZ Kispesti Szerve-
zete a szeretet, az együvé tar-
tozás szép példáját mutatta be 
a 2009-es évben. December hó-
ban az évet értékelő beszámoló 
tartalmazta az év folyamán 
végzet munkát, a végrehajtott 
programokat. Remélem, hogy 
a 2010-es évben programja-
inkat bővíteni tudjuk, célunk, 
hogy a tagság örömét lelje az 
együttlétben, hogy egymást se-
gítve, szeretetben tölthessük el 
a 2010-es évet! Kérem a tagság 
aktivitását, segítségét továbbra 
is, hogy a 2010-es évünk is sze-
retetben, megértésben, egész-
ségben teljen el. Adjunk együtt 
életet az éveknek! Szeretettel 
várjuk a nyugdíjasok jelentke-
zését, várjuk az új belépőket.
MSZOSZ Kispesti Területi 
és Nyugdíjas Alapszervezet: 
1191. Budapest Báthory u 39.
Fogadó órák: kedd: 14-15 óra, 
szerda: 14-15 óra, csütörtök: 
10-11 óra. Tel.: 357-9503.
Éves tagsági díj: 1 200 Ft.
Rengeteg program várja a tag-
ságot, lehet válogatni, itt bará-
tokra talál!

FELHÍVÁS

Nyugdíjasokat 
várnak
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A kampányról

Jómagam mint aktivista és 
mint érintett képviselője-

lölt is 1990 óta veszek részt a 
választási kampányokban. A 
kampányok fontos része az in-
duló pártok és jelöltjeik meg-
ismertetése, népszerűsítése – 
adott esetben a közterületeken 
illegálisan elhelyezett plakátok 
révén. Azt igazából senki nem 
tudja megmondani, hogy a 
plakátok esztétikai kivitele, 
üzenete, illetve kihelyezett 
mennyiségük milyen mérték-
ben befolyásolja a választási 
aktivitást, a választópolgárok 
döntését. Nyilván ez is oka 
annak, hogy esetenként óriási 

verseny, szinte már harc ala-
kult ki esténként, éjszakánként 
a plakátozó brigádok között. 
Egymást követve tépték le, 
vagy ragasztották át az ellenfe-
lek plakátjait. Különösen a vá-
lasztás napját megelőző kam-
pánycsend előtti éjszakákon 
szabadultak el az indulatok. 
Minden párt állandó járőrözés-
sel próbálta védeni a plakátjait 
szinte már abban az irracioná-
lis hitben, hogy a választók a 
szavazóhelyiségek felé menet 
a plakátokat nézegetve hozzák 
meg végső döntésüket. Példá-
ul szemtanúja voltam annak, 
hogy országgyűlési képvise-
lőjelöltünk plakátját, amely a 
Hungária-úti hetes iskola előtti 
villanyoszlopra volt felszerelve 
(az ELMŰ-vel kötött szer-
ződés alapján) megpróbálták 
létrával  elérni és leszerelni, a 
Kós Károly téren plakátjainkat 
gyűlölködő szöveget tartal-
mazó csíkkal ragasztották át, 
a Zalaegerszegutca-Corvin 
krt. sarkán az önkormányzati 

választási kampányban plaká-
tomat minden éjszaka letépték 
ezért képes voltam körülbelül  
hatszor újra felragasztani. 
Gondolom a példákat mások 
is tudnák sorolni. El kellett 
gondolkodni azon, hogy van-
e értelme a környezetünket 
rondító vadplakátozást tovább 
folytatni egyrészt azért, mert a 
pártok a választás után a pla-
kátok eltávolításában már nem 
jeleskednek – ezt a Polgár-
mesteri Hivatalnak közpénzen 
kellett elvégeztetni, másrészt 
megfontolást érdemel a pár-
tok részéről is, hogy mekkora 
energiát célszerű erre az ügyre 
fordítani. Az önkormányzat 
vezetése, a szocialista párt kis-
pesti szervezetének és képvise-
lőcsoportjának többszöri kez-
deményezését követően végre 
a legutóbbi testületi ülésen jó 
javaslattal állt elő. A Közpark 
Kft. a képviselő-testület ál-
tal jóváhagyott 60 helyre A1 
méretű (594x841mm), három-
oldalú, könnyen kezelhető, 

időjárásálló, hosszú éveken 
át felhasználható, esztétikus 
plakát tartó állványt állít fel. 
Most a pártokon a sor, most 
vizsgázunk politikai kultúrá-
ból. Egyrészt a vadplakátozást 
nem szabad folytatni, másrészt 
egy állványra egy pártnak egy 
plakátot illik-lehet elhelyezni. 
Ha valaki az elsőbbség jogán 
minden felületet igénybe vesz, 
ne csodálkozzon, ha mások 
– jogosan – leragasztják. 
Remélem, tudunk élni a lehe-
tőséggel. Más kerületekben 
egyébként – főként a belső 
városrészekben – már ered-
ménnyel alkalmaztak hasonló 
berendezéseket. Bízom benne, 
hogy mi kispestiek sem ma-
radunk el a város közterüle-
teinek tisztaságáért, rendjéért 
érzett felelősségben másoktól. 
Kérem a tisztelt választópol-
gárokat, ellenőrizzék a pártok 
viselkedését, és szavazataikkal 
honorálják azt is, ki hogyan él 
vagy él vissza a rendelkezésére 
bocsátott új eszközzel.

dr. Balogh Pál (MSZP)

2010-ben több választásra 
is sor kerül. A kampányok 

egyik velejárója a különféle 
plakátok elhelyezése. Ezek 
– az érvényes szabályozások 
ellenére – sajnos kaotikus 
állapotokat okoztak rendsze-
resen. Minden arra alkalmas 
felületet elárasztottak a pa-
pírlapok. Ezek egy része a 
választás után is kint maradt 
annak ellenére, hogy azokat 

a kihelyezőknek el kellett 
volna a kampány végével tá-
volítani. A le nem takarított 
felületeket az önkormányzat 
takaríttatta le végül, mely-
nek a költségét az adott 
pártoknak ki kellett fizetni.
Örömmel értesültünk arról, 
hogy idén a kampány idejére 
kikerülnek olyan mobil felü-
letek a köztereinkre, ahová 
a plakátok elhelyezhetőek. 

Egyrészt rendezetté teszi a 
kerületet, másrészt a pár-
tokat a korlátozott felület is 
mértékletességre kényszerí-
ti. Frakciónk a korábbi bel-
városi tapasztalatok ismere-
tében határozottan kiállt az 
intézkedés mellett, és a saját 
kampányunkban is ennek 
megfelelően, a szabályokat 
betartva, (a vadplakátozást 
mellőzve) fogunk eljárni.

Gulyás Zoltán (SZDSZ)

Régi probléma, hogy a válasz-
tások kampányidőszakában 

plakátok lepik el Kispestet. Ez 
még talán elviselhetőnek is 
nevezhető, nagyobb gond az, 
hogy kevés kivételtől eltekintve 
a választások után sem takarít-
tatják ki maguk után kerüle-
tünket. Egy megoldás lehet, a 
közpénzből kihelyezett pla-
káthordozó, amit igazságosan 
elosztva használhatnak a jelöl-
tek, illetve a jelölő szervezetek. 
Persze ehhez a jogszabályi hát-

teret is meg kell teremteni. Ez a 
megoldás persze a nagy, ismert 
pártoknak kedvez, hiszen ró-
luk mindenki tud, a kicsiknek 
pedig kevés lehet az a felület, 
ami így a rendelkezésükre áll. 
Érdekes lehet az is, hogy meg 
lehet-e akadályozni hatósági 
eszközökkel azt, hogy más tu-
lajdonát képező, közterületen 
található tárgyon (pl. villany-
oszlopon) választási plakátot 
helyezzen el valaki. Ez a „pla-
kátháború” egészen addig fog 
tartani, amíg a választáson 
résztvevők nem tanúsítanak 
önmérsékletet, illetve nem 
kapnak más lehetőséget a je-
löltjeik és a programjuk (már 
amennyiben van nekik) meg-
ismertetésére. Ilyen lehetne 
például a helyi televízió, vagy 
újság. Egyenlő esélyük akkor 
sem lesz az indulóknak, mivel 
az anyagi lehetőségek között 

irdatlanul nagy különbségek 
vannak. A parlamenti pártok 
milliárdokra rúgóan közpén-
zekből is támogattatják ma-
gukat, míg mások csak a saját 
erejükre támaszkodhatnak. Itt 
kell megemlíteni, hogy vannak 
civilizált országok, ahol a par-
lamentbe már bejutott pártok 
semmilyen támogatást sem 
kapnak, de az újonnan indu-
lók szabályozott és ellenőrzött 
módon használhatnak fel álla-
mi támogatást. Ez a módszer 
idehaza is lehetőséget adhatna 
arra, hogy az immár húsz éve 
hatalmon lévő politikai ural-
kodó osztályt könnyebben el 
lehessen küldeni, le lehessen 
cserélni. Na de megmaradva a 
plakátoknál, úgy tűnik, hogy 
sajnos egyelőre az üdvözítő, 
ideális megoldást még nem ta-
lálták ki, így valószínűleg idén 
is lesznek bőségesen plakátok. 

Reméljük, hogy akik kira-
gasztják, azok el is távolítják 
záros határidőn belül. A leg-
fontosabb viszont az, hogy ne 
indulatból, az ígérgetéseknek 
bedőlve, hanem megfontoltan, 
hideg fejjel Magyarország és a 
magyarság érdekeinek legjob-
ban megfelelő jelöltre, illetve 
szervezetre adja le mindenki a 
voksát.

Timár Béla (Összefogás Kispestért)

Nagy Tamás (MDF-FKgP-CÉFKE)

Sorsom úgy alakult, hogy 
több külföldi országban 

is megtapasztalhattam, ho-
gyan éli meg az utca embere 
a választási harcot. Kijelent-
hetem, nyugati demokráci-
ákban a miénkhez hasonló 
plakátháborút nem láttam, 

ami – persze – nem jelenti 
azt, hogy ilyen ott nem for-
dulhat elő. Német, osztrák és 
svéd tapasztalataim alapján 
mind az országgyűlési, mind 
a helyhatósági választások 
rendben, az utcák berende-
zési tárgyai (oszlopok, ke-
rítések, utcabútorok) és az 
ingatlanok bemocskolása és 
plakátok elhelyezése nélkül 
történnek. Természetesen, 
ezekben az országokban is 
megjelennek plakátok, de 
azok kizárólag az erre a 
célra létesített felületeken. 
Úgy mint: állandó vagy ide-
iglenes hirdetőtáblákon, a 
városvezetés által kihelyezett 

plakáthordozókon. Illetve a 
városnak előre meghirdetett 
terein választási sátrakban és 
környékükön. Kétségkívül 
az ott lakók postafiókjai is
több politikai tartalmú szóró-
lappal, újsággal lesz ilyenkor 
teli, de kalóz szórólapokkal, 
felülragasztott vagy illegáli-
san elhelyezett plakátokkal 
nem találkoztam. Ugyan-
akkor Kispesten még ma is 
látni 1990. évi feliratokat, 
’98-as és későbbi plakátokat, 
amelyeket ereszcsatornára, 
lámpaoszlopra vagy köz-
művek egyéb rendeltetésű 
építményeire ragasztottak 
egykor. Véleményünk sze-

rint ez a gyakorlat egyrészt 
rendkívüli módon szennyezi 
az amúgy is rendetlen és 
piszkos várost és a látképét, 
másrészt az esélyegyenlősé-
get sem biztosítja. A tehe-
tősebb vagy gátlástalanabb 
„versenyzőnek” sokkal több 
hirdetési felülete keletkezik 
ezen a módon. A választási 
küzdelemnek az utcákon szi-
gorúan szabályozottan és az 
abban résztvevőknek azonos 
mértékű hely biztosításával 
illenék lefolynia. Legszeren-
csésebb volna, ha az utcán 
ennek alig-alig volna nyoma. 
A választást követően az a 
kevés is tűnjék el!

A köztársasági elnök kitűzte az országgyűlési választások időponját, így hivatalosan is elindult  
a kampány. Megakadályozható-e a kerületképet elcsúfító vadplakátozás?

Kispest tisztaságát veszélyez-
tetik a vadplakátok, ezért 

javasoltuk és megszavaztuk 
ezek megtiltását.
Kispest és a választások 
tisztaságát veszélyeztetik 
ugyanakkor a különböző mó-
don terjesztett valótlanságok, 
csúsztatások is. Azok, amelyek 

alaptalanul riogatják szépkorú 
honfitársainkat a Fidesszel,
ahelyett, hogy arról adnának 
számot, miket vett el a már 8 
éve hatalmat gyakorló MSZP 
kormány a nyugdíjasoktól. De 
hát maga az MSZP szóvivője 
árulta el, miért is állítanak 
valótlanságokat folyamato-
san: „ha szavazásra akarjuk 
bírni az embereket, ellenséget 
kell keresni, ha nincs, akkor 
démonizáljunk valakit, mert 
ma már csak ettől mennek el 
az emberek voksolni”.
Nem elegáns a Fideszt rágal-
maznia nyugdíj ügyben pont 
annak a Burány Sándornak 
(MSZP), aki megszavazta a 13. 
havi nyugdíj elvételét. Annak 
a Burány Sándornak (MSZP), 

aki megszavazta a nyugdíjkor-
határ megemelését 62-ről 65 
évre. Annak a Burány Sándor-
nak (MSZP), aki megszavazta 
a nyugdíjak privatizációját. 
Annak a Burány Sándornak 
(MSZP), aki megszavazta a 
fűtéstámogatás megszünte-
tését. Miért tette ezt? Ezekre 
kéne választ adni, ehelyett 
azonban az MSZP jól látható-
an menekül az egyenes beszéd 
elől, ezért folytat kétségbeesett 
hazudozást.
A legkínosabb az egész törté-
netben az, hogy kiderült: ami-
vel az MSZP nyugdíjügyben 
az ellenfelét vádolja, azt pont 
Gyurcsány Ferenc grémiuma 
készítette elő. Magyarán az 
MSZP-s anyag szól a 70 éves 

nyugdíjkorhatárról és a csök-
kentett nyugdíjról. 
Kispest és a választások tisz-
taságát veszélyeztetik azok is, 
akik más tollával ékeskedve 
saját eredmények híján mások 
munkáját akarják eladni sa-
játjukként. Nem illő kispesti 
eredményekre hivatkozni an-
nak, aki 10 év alatt összesen 
kétszer mondta ki a Kispest 
szót az Ország Házában.
Tiszta Kispestet, tiszta kö-
zéletet és tiszta kampányt 
szeretnénk. Ezért kérem az 
érintetteket, ne piszkítsák be 
azt valótlanságokkal, alantas 
támadásokkal. Az én ajtóm 
Burány úrnak (MSZP) és 
mindenki másnak továbbra is 
nyitva áll. 

dr. Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP)
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Kispest: Miként kerültetek 
Kispestre? 

CSERKÓ ZSOLT: 2000-től 2008-
ig a székesfehérvári Prospero 
Színkörben játszottam, ahol 
elég sok minősített és jó elő-
adásban vettem részt, ám az 
évek során megszületett ben-
nem a gondolat, hogy létre kel-
lene hozni egy olyan társulatot, 
ahol a saját elképzeléseimet 
meg tudom valósítani. Székes-
fehérvárról Budapestre kerüle-
tem, és folyamatosan kerestem 
a lehetőségét annak, hogy a 
csapatot kialakítsam. Ez, meg 
kell mondanom, sokáig vára-
tott magára. 2008 februárjában 
Kispestre költöztem, és rátalál-
tam az itteni művelődési ház-
ra. Kiderült számomra, hogy 
az intézmény nagyon profin,
kiválóan működik. Akkoriban 
újították fel, és gyakorlatilag 
ordított azért, hogy itt egy szín-
házi csapat létrejöjjön. Eljöt-
tem, tárgyaltam a vezetőség-
gel, és több találkozó után el is 
kezdhettem a szervezést.

Hogyan zajlott a szervezés? 

CSERKÓ ZSOLT: Ez elég sok 
munkát igényelt, hiszen hir-
detni, szórólapozni kellett, 
megszervezni mindent, hogy 
elindulhasson a megálmodott 
csapat. Először egyedül vol-
tam, majd 2008 júniusában, 
aztán szeptemberében egy-
egy háromnapos meghallgatá-
si sorozattal válogattam ki az 
induló csapat tagjait. Végül 
nagy-nagy nehézségek árán, 
de sikerült összehozni, és 2008 
szeptemberében 27 fővel el 

tudtuk indítani a Kispesti Kis-
színházat. 

Mennyit változott az eltelt 
másfél év alatt a társulat? 

CSERKÓ ZSOLT: Van egy kis 
mag az eredeti csapatból, akik 
még mindig itt vannak, de a 
27 főről 13 főre csökkent a 
létszám. Ez, azt lehet monda-
ni, hogy ideális, hiszen az a 
tapasztalat, hogy amatőr szín-
házi társulatoknál 15-20 fő kö-
zött szokott lenni a színészek 
száma, akikkel gördülékenyen 
lehet dolgozni. A tagok először 
nagyon nehezen viselték, hogy 
ilyen nagy számban távoznak 
a társulatból, de ez az élet tör-
vényszerűsége, hogy egy nagy 
számú induló csoportból csak 
egy kis mag marad meg. 

Milyen koncepció alapján 
szervezted a társulatot? Mi-
lyen színházat szeretnétek 
létrehozni, mire helyezitek a 
hangsúlyt? 

CSERKÓ ZSOLT: Elsősorban a 
prózai színház, a prózai szín-
játszás erősítésére. Az utóbbi 
10 évben nagyon érzékelhető, 
hogy a prózai színjátszás a pro-
fi színházi érában is és az ama-
tőr körökben is erősen háttérbe 
szorult, hiszen a musical és az 
egyéb zenés színházi produk-
ciókkal manapság eléggé ne-
hezen tud versenyezni ez a mű-
faj. Viszont nekem pontosan ez 
a szívügyem. Túl azon, hogy 
magam is szeretek néhány ze-
nés színházi darabot, a szívem 
mélyén mégis azt vallom, hogy 

prózai színész vagyok, és pró-
zai darabokat szeretnék meg-
valósítani. Ezek lehetnek víg-
játékok vagy tragédiák, kortárs 
vagy klasszikus, magyar vagy 
világirodalmi színdarabok, de 
mindenekelőtt a legfontosabb 
az, hogy prózában legyenek 
bemutatva. 

Hogyan különböztetnél meg 
egy amatőr társulatot egy profi
színháztól?

CSERKÓ ZSOLT: Először is tisz-
tázni kell az amatőr megfogal-
mazást, hiszen nagyon sokan 
az amatőr szót negatív értelem-
ben használják. Holott szerin-
tem pont ellenkezőleg van, hi-
szen amatőr színházi közegben 
is lehet nagyon jó előadásokat 
és fantasztikus színészi telje-
sítményt látni, míg profi szín-

Kispesti társulat 
a KMO-ban

KULTÚRA

Másfél éve, 2008 szeptemberében alakult meg a KMO Műve-
lődési Házban működő Kispesti Kisszínház, akik idén január-
ban tartották első bemutatójukat. A társulatot alapító és vezető, 
Cserkó Zsolttal beszélgettünk.

házi darabok között is lehet 
olyat találni, mely olyan rossz, 
hogy fizikailag is fáj végignéz-
ni. Mi nem ebből élünk, hanem 
kedvtelésből játszunk munka, 
iskola és minden egyéb más 
elfoglaltság mellett. Ráadásul 
saját zsebből fizetjük mindazt
a kiadást, ami ahhoz kell, hogy 
színpadra állhassunk: a befo-
gadó helyünkön zajló próbáink 
utáni, és az előadások bérleti 
díját, a produkció költségeit, 
az időnként meghívott óraadók 
tiszteletdíjait, míg a profi szín-
házak tagjai fizetést kapnak
azért, hogy játszanak, nálunk 
viszont mi magunk fizetünk
havi tagdíjat azért, hogy játsz-
hassunk.

Januárban volt első darab-
juk, Moliére Fösvényének a be-

mutatója. Miért erre a darabra 
esett a választás?

CSERKÓ ZSOLT: Igazából ab-
ból indultam ki, hogy manap-
ság az amatőr társulatoknál 
a klasszikus darabok színre-
vitelét visszaszorították, ne-
kem pedig szívügyem, hogy 
klasszikusokat is játszani 
kell. A társulat vezetőjeként, 
és az előadás rendezőjeként 
azt mondom, hogy az előadás 
beváltotta azt a reményt, amit 
hozzáfűztem. A szereplőkből 
előjött mindaz, amit elképzel-
tem – hittem, hogy képesek 
rá – ráadásul az a koncepció, 
amit elgondoltam, illetve amit 
a próbák során a többiekkel 
sikerült kidolgoznunk, bevál-
totta a reményét, mert az első 
három előadás során azt ta-

pasztaltam, hogy a közönség 
jól szórakozott. Természete-
sen vannak még kisebb hibák, 
amiket folyamatosan javítunk, 
és reményeim szerint még él-
vezhetőbb produkció lesz be-
lőle, amit széles körben elő 
tudunk adni. Szeretném ki-
hangsúlyozni, hogy nagyon 
büszke vagyok a társulat min-
den tagjára, hiszen az elmúlt 
időszakban olyan erőbedo-
bással dolgozott mindenki, és 
olyan teljesítményt nyújtottak 
az előadás létrehozásában, 
amely mindenképpen elis-
merésre méltó. Mindeközben 
rengeteget fejlődött mindenki, 
és ez nagyon fontos dolog egy 
ilyen csapatban.

Mik a közeljövő legfontosabb 
terveid? 

CSERKÓ ZSOLT: Eredeti kon-
cepcióm az, hogy évadonként, 
ha a társulat eljut arra a szintre, 
két darabot be tudjunk mutatni: 
legyen egy klasszikus és egy 
kortárs bemutatónk, legyen 
egy külföldi és egy magyar 
előadásunk. Ezt az elképze-
lést folyamatosan szeretnék az 
évek alatt megvalósítani.  Ha 
minden optimálisan alakul, 
akkor június elején egy újabb 
darabbal tudunk előállni, de 
akkor sem történik tragédia, ha 
ez egy kicsit kitolódik, és csak 
szeptemberben lesz új premier. 

Mennyire hosszú távra ren-
dezkedtetek be Kispesten? 

CSERKÓ ZSOLT: Mint ahogy 
nevünk is mutatja – Kispesti 
Kisszínház – mindenképpen 
hosszú távon gondolkodunk 
itt. Az a tapasztalatom, hogy 
nagy az érdeklődés a csapatunk 
iránt, ráadásul fiatalok is elég
sokan kérdezősködnek, hogy 
bekerülhetnek-e a társulatba. 
Jelenleg a 13 fős csapatban 4 
fiú van, így nagyon várjuk a
fiúk jelentkezését, hiszen ak-
kor működik optimálisan egy 
társulat, ha fele-fele arányban 
van a nemek eloszlása. 18 év 
fölött, aki érez magában affi-
nitást a színjátszás iránt, és ne-
talán még tapasztalata is van, 
szeretettel várjuk. Az esetleges 
jelentkezők, és az előadásaink 
iránt érdeklődők bővebb infor-
mációt a honlapunkon, a www.
kispestikisszinhaz.gportal.hu-
n találnak társulatunkról.

Legközelebb mikor vagytok 
láthatók?

CSERKÓ ZSOLT: Február 5-
én, február 19-én és március 
12-én 19 órától a KMO-ban 
játsszuk ismét Moliére vígjá-
tékát. Az előadásokra jegyet a 
06-70-409-6078-as vagy a 06-
30-914-4089-es számon lehet 
lefoglalni, vagy a helyszínen 
az előadás kezdete előtt egy 
órával megvásárolni 1 000 Ft-
os áron.

Cserkó Zsolt 
a Fösvény premier előadásán 
a KMO-ban

Az MSZOSZ Kispesti Szerve-
zete januári sétáját a Magyar 
Kultúra Napjának megünnep-
lésével kötötte össze január 
22-én. Sétánkat a Városliget 
körbejárásával kezdtük. Meg-

néztük szép műemlékeinket, 
majd a Magyar Műszaki és 
Közlekedési Múzeum időszaki 
kiállítását – 150 éves a Märklin 
– látogattuk meg. Gyönyörköd-
tünk a világ legjellegzetesebb 

játékán, a sínen futó kisvas-
útban, mely nemzedékeken 
keresztül ott volt majdnem 
minden fiú polcán. A játék
szót a Märklin cég idézőjelben 
tette, hiszen a fennállása óta 
eltelt 150 év alatt olyan értékes 
darabok kerültek ki üzeméből, 
amelyeket már sokkal inkább 

a felnőttek vásároltak saját 
szórakoztatásukra, vagy gyűj-
tőszenvedélyük kielégítésére. 
Este a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából a Kispesti csillagok 
című gálaműsort néztünk meg 
a KMO-ban.

MEDGYES JANKA

Januári séta
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H egyi Ibolya kárpitművész 
a Kispest Városháza Tár-
laton január 26-án nyílt 

kiállítását Vinczek György al-
polgármester köszöntötte, majd 
Szabó László művészettörté-
nész, a KOGART Ház oktatási 
igazgatója méltatta az alkotót. 
Hangsúlyozta: Hegyi Ibolya 
sok szimbólummal hozza létre 
műveit, a finom felületeken
nem történeteket kell keresni, 
hanem a tiszta művészetet kell 
megérteni. 
A megnyitón Szűcs Renáta, a 
Kispesti Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény tanulója 
Molderings Romantikus kerin-
gő és Weichenberger Courante 
című darabjait adta elő gitá-
ron. A Ferenczy Noémi-díjas 
wekerlei művész alkotásait 
2010. március 17-ig láthatja a 
közönség a városházán.

KULTÚRA

Az idő szövete

Február 1-től, amíg a hideg tart 
jégkorcsolyapálya üzemel a 
Kós Károly Általános Iskolá-
ban  (Hungária út 28.). 
Hétköznap nyitva: 8.00-13.00 
óráig és 16.00-19.00 óráig.
Hétvégén szombat, vasárnap: 
9.00-12.30 óráig és 16.00-
19.00 óráig. Átöltözési lehető-
ség a pálya mellett.

Korcsolyapálya 
Wekerlén

SZABADIDŐ

A körzeti megbízottak foga-
dó órája minden páros héten 
csütörtökön 09.00-12.00-ig, 
az Ady Endre út 29. I. emeleti 
108-as hivatalai helyiségben 
van (tel.: 292-9250, 59-149 
mellék). Hivatali munkaidő-
ben, vagy a körzeti megbí-
zott akadályoztatása esetén 
a fogadóórát Samu Gábor r. 
százados körzeti megbízott 
alosztályvezető tartja (tel.: 
292-9250, 59-125 mellék).

DR. MITTÓ GÁBOR
kapitányságvezető

Körzeti megbízottak
KÖZLEMÉNY

A Kispesti Cukorbeteg Klub 
február 11-én 15 órai kezdettel 
„Gyógynövények az egészség 
védelmében” címmel rendez 
előadást. Az előadás után 
gyógyteakóstolás! Helyszín: 
Kispesti Kaszinó, Fő u. 42.  
Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak! További információ a 
06-30-369-2747-es telefonszá-
mon kérhető.

A gyógy- 
növényekről

FELHÍVÁS

A BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízotta-
inak körzetei és fogadóórái

KMB KÖRZET

I. körzet
II. körzet
III. körzet
IV.  körzet
V. körzet
VI. és VII. körzet
VIII. és IX. körzet
X. körzet

KÖRZETI MEGBÍZOTT

Németh Gyula
Farkas Béla
Tropa Dávid
Ferenczi János
Lakatos János
Szabó János
Katona Zsolt
Imre Ágota

RENDFOKOZAT

főtörzszászlós
r. főtörzsőrmester
r. törzsőrmester
r. zászlós
r. törzsőrmester
r. törzsőrmester
r. zászlós
r. főtörzsőrmester

Azok a kerületi nyugdíjas pe-
dagógusok, akik 50, 60, 65, 70 
évvel ezelőtt szerezték meg ké-
pesítésüket és legalább 30 évet 
töltöttek a pedagógus pályán 
vagy a művelődés területén, 
díszoklevél iránti kérelmüket 
március 5-ig adhatják be szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Irodájára 
(Ady Endre út 7. I. em. 7.sz). 
A kezdeményező kérelemhez 
csatolni kell:
-  a képesítő oklevelet, vagy hi-

teles másolatát, 
- szakmai önéletrajzot,
-  a szolgálati évek számát iga-

zoló okiratot, (munkakönyv 
másolata), 

-  Ha az érintett már megkapta 
a díszoklevél valamelyik fo-
kozatát, úgy a kezdeményező 
kérelemhez csak a díszoklevél 
másolatát kell csatolni.

További felvilágosítás a 3474-
652 telefonon, Mernyei Erzsé-
betnél kérhető.

FELHÍVÁS

Nyugdíjas 
pedagógusok

Az iskola számára így 
lehetővé vált, hogy a 
korszerű technológián 

alapuló, innovatív oktatási 
stratégiákat és tananyagokat 
alkalmazzák a tanulók gazda-
sági, pénzügyi, matematikai 
és angol nyelvi képességeinek, 

teljesítményének növelésére 
– mondta Lóth Éva igazgató. 
Az 5-8. osztályos tanulók ok-
tatására alkalmas gazdasági és 
pénzügyi DVD-ket a Junior 
Achievement Amerikában ki-
fejlesztett és a magyarországi 
viszonyokra adaptált tananya-

gai alapján készítették el. Az 
oktatási intézmény vezetője 
hangsúlyozta: „a tantestület 
örömmel vette, hogy az állam-
polgári ismeretek oktatásában 
hatékony segítséget kapott, így 
diákjaink megtanulnak eliga-
zodni a pénzvilágban”.

Informatikai eszközöket 
kapott a Kós iskola
Egy netbookot és egy projektort, valamint 49 oktató DVD-t 
kapott nemrégiben a Kós Károly iskola a Citibank 2009-2010. 
évi országos iskolatámogatási programja keretében.

OKTATÁS

Varázsszőnyeg sorozatunk 
következő kézműves foglal-
kozása február 13-án (szom-
baton) délelőtt 10 órakor lesz. 
Csák Éva vizuális nevelőtanár 
segítségével kalendáriumot 
készítünk majd színekkel, ál-
latokkal, virágokkal. Február 
18-án délelőtt fél 10-től tartjuk 
sorozatunk következő délelőtt-
jét. A „Három csibe” című 
belga mesét játsszuk el Geren-
csér Valéria drámapedagógus 
vezetésével.
Családi szombatok a könyv-
tárban sorozatunk következő 
programjára február 20-án 
kerül sor „Ez már csak a far-
sang farka, jókedvünket fenjük 
rajta!” címmel! Élőjátékkal 
egybekötött bábjátékkal far-
sangi népszokásokat elevení-
tünk fel sok mesével, dallal 
és mondókával. A bábokat mi 
magunk készítjük el meghívott 
előadónk, Babos Eszter segít-
ségével. Kiszebábot is készí-
tünk, hogy elűzzük a telet. Erre 
a jókedvű farsangi délelőttre 
várjuk a kispesti családok ap-
raját-nagyját. Rendezvényünk 
a Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program keretében kerül 
megrendezésre.
Könyvtári KultúrCafé soro-
zatunk februári programjá-
ra, mely 27-én (szombaton) 
délután 4 órakor kezdődik 
„Örkénységek” címmel. A gro-
teszk irodalmi műsort Örkény 
István írásaiból a Szabad Öt-
letek Színházának művészei 
adják elő. A belépés díjtalan! 
Programunkat támogatta: az 
NKA.
Címünk: Kispesti Szabó Ervin 
Könyvtár (1191 Budapest, Ül-
lői út 255.) Telefonszámunk: 
282-1163.

Programok a 
könyvtárban

SZABADIDŐ

WEKERLE GONDOZÁSI
KÖZPONT IDŐSEK KLUBJA 
CORVIN KRT. 32.
Korábban I. sz. Idősek Klubja

Február 4. 13.00 Keressük a 
legjobb farsangi fánk recep-
tet!

KERTVÁROSI GONDOZÁSI 
KÖZPONT IDŐSEK KLUBJA 
KOSSUTH L. UTCA 202. 
Korábban II. sz. Idősek Klubja

Február 9. 9.00-12.00 
Egészségmegőrző nap 
Február 23. 10.00-12.00 
Egészségmegőrző nap
Február 24. 
14.00 Beszélgetés az álmat-
lanságról
Február 26. 

14.00  Zenehallgatás 
(Princess)

LILA AKÁC GONDOZÁSI 
KÖZPONT IDŐSEK KLUBJA 
ADY ENDRE ÚT 110.
Korábban III. sz. Idősek 
Klubja

Február 9. 13.30 Filmvetítés 
Angyalok és démonok című 
film
Február 12. 13.30 Valentin 
napi megemlékezés 
Február 25. 14.00  „RETRO” 
Zenedélután

ŐSZIRÓZSA GONDOZÁSI 
KÖZPONT IDŐSEK KLUBJA 
TÁNCSICS M. U. 7.
Korábban IV. sz. Idősek 
Klubja

Február 5. 13.00 Kártyaklub
Február 9. 13.00 Étkezési 
tanácsok, egészséges életmód 
jegyében
Február 22. 9.00 -12.00 
Életmódklub 
Február 24. 13.00-15.30 
Mozgásterápia

ZÖLD DIÓFA GONDOZÁSI 
KÖZPONT IDŐSEK KLUBJA 
JÓZSEF ATTILA U. 77.
Korábban V. sz. Idősek Klubja

Február 9. Filmklub 
II. János Pál pápa élete című 
film II. részének vetítése
Február 19. Egészségügyi 
torna, 11.00 Ruhavásár
Február 22. 
Egészségügyi torna, 
fánksütés

Segítő Kéz programok
SZABADIDŐ

A farsangot állította a köz-
pontba az Üllői úti Sza-

bó Ervin könyvtár idei első 
KultúrCafé programja január 
30-án délután. A rossz idő el-
lenére is sokan látogattak el az 
Üllői úti Szabó Ervin könyv-

tár programjára, az érdeklődés 
a tavaly indított kávéházi so-
rozat idei első, különlegesnek 
nevezhető eseményének szólt. 
A vendégek Olasz Etelka 
mesemondó „tolmácsolásá-
ban” a magyar népi biblikus 

történetek gyűjteményéből, 
a Parasztbibliából hallhattak 
részleteket. 
A kulturális élményt a pest-
szentlőrinci Ady iskola lány 
citerazenekara és a kispes-
ti – ugyancsak Ady iskola 

– Sziporka Táncegyüttese tette 
teljessé. Dobrova Zsuzsanna 
programszervező-könyvtáros-
tól  megtudtuk, legközelebb 
február 27-én délután várja a 
vendégeket a KulturCafé. Az 
érdeklődők Örkénységek cím-
mel Örkény István novelláiból, 
humoreszkjeiből kapnak ízelí-
tőt a Szabad Ötletek Színháza 
előadásában.

KultúrCafé a könyvtárban
SZABADIDŐ
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A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

REJTVÉNY  |  EGYHÁZAK

KISPEST KÖZPONTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
(XIX. Templom tér 19., tel/fax: 357 61 07, E-mail: 
ablonczyzso@axelero.hu)
A Lelkészi Hivatal (1196 XIX. Templom tér 19.) 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 konfirmá-
ció, 18 órától felnőtt konfirmáció. Szerda 18 óra gyü-
lekezeti bibliaóra. Csütörtök 10 óra: Baba-mama kör 
(kéthetenként). Péntek: 17 óra gyülekezeti hittanóra, 
18 óra: ifjúsági bibliakör, kóruspróba.

A KISPESTI-RÓZSATÉRI REFORMÁTUS  EGYHÁZKÖZSÉG
(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkalmak (3–6 
és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra, felnőttkórus és 
gyermekkórus vasárnap fél 9, konfirmációi oktatás 12 éve-
seknek vasárnap fél 9, 13 éveseknek péntek este 6 óra, felnőtt 
konfirmáció péntek este 8 óra, Karácsony Sándor Rózsatéri
Református Iskola hétkezdő áhítat hétfő 8 óra, pedagógus 
bibliaóra hétfő du. 5 óra, Nikodémus (értelmiségi) kör hétfő 
este 7 óra (kéthetente), Simeon Rózsatéri Öregotthon biblia-
óra kedd fél 10, imaóra kedd du. 5 óra, bibliaóra kedd este 6 
óra, Kismama kör (kéthetente) csütörtök 10 óra, ifjúsági óra 
(tizenéveseknek és huszonéveseknek külön-külön) péntek 
este 7 óra. 
Havonkénti együttléteink: házaskörök (szombat, vasárnap 
du.), asszonykör (hétfő du.) Fülöp kör (2. vasárnap du. 4 óra), 
családi istentisztelet (1. vasárnap de. 10 óra), családi délután, 
sok játékkal (3. vasárnap du. 4 óra). 
Lelkészi beszélgetések telefonon egyeztetett időpontokban. 

NAGYBOLDOGASSZONY FŐPLÉBÁNIA 
(XIX., Templom tér 21. Tel: 282-9844) 
Plébániai irodaszolgálat: hétfőtől-péntekig: 8.30-18 
óra. Szentmisék hétköznap: 6.45 és 18 óra.(Ádventben: 
 6.00 és 18.00). Szentmisék vasárnap: 7, 9 (gyermekek 
és családok miséje) 11 és 18 óra. 
Hittanórák: Reménység Iskolában: hétfőn, csütörtökön 

7.45 -1/2 9. Önkormányzati iskolákban: órák után az 
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. 
Február 7. 10.00 Leber főapostol - közvetítés

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. 
február 15. A helyes megfejtők között az Ormos Intézet 
gyógyító és egészségmegőrző szolgáltatásaira beváltha-
tó utalványokat sorsolunk ki. 

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejté-
se: „Tényleg azzal jut oda a leggyorsabban”. Nyerteseink: 
Dévai Péterné (Villanytelep utca), Bartos Istvánné (Corvin 
körút). A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

KÖZLEMÉNYEK

RejtvényKépviselői 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.

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
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RENDEZVÉNYEK:

Február 7. vasárnap 15 óra
MAGYARNÓTA-NÉPDAL KLUB

Farsangi nótaszó
Belépődíj: 800 és 900 Ft.
Jegyinformáció és értékesítés 
a 06-30-265-3800 telefonszá-
mon Herr Olivérnél.

Február 13. szombat 11 óra
KOLOMPOS EGYÜTTES KONCERTJE 
TÁNCHÁZZAL

Farsangi mulatság
Belépődíj: felnőtt: 1 000 Ft, 
gyerek: 700 Ft (2 éves kor-
tól), szülő-tipegő: 1 200 Ft

Február 13. szombat 
20-04 óráig

FARSANGI BÁL
Műsor: Farsangi kavalkád 
– zenés-táncos show műsor. 
Zenél a Coctail Együttes
Játékos vetélkedők a far-
sang jegyében! Belépődíj: 
3 500 Ft (éjfélkor virslivel) 
Asztalfoglalás és jegyelővétel 
személyesen a KMO-ban.

Február 14. 9-12 óráig
MODELLVASÚT BÖRZE KLUB 

a Kispesti Kaszinóban (Bp. 
XIX. Fő u. 42.)
További információ: www.
lagyesz.shp.hu

Február 15. hétfő 
8.30 és 10 óra

RENDHAGYÓ ÉNEKÓRA 
A MUZSIKÁS EGYÜTTESSEL

Belépődíj: 400 Ft

Február 19. péntek 19 óra
KAMRA EST: 
FÉLBEVÁGOTT PIPAFÜST

Berecz András ének és mese-
mondó műsora felnőtteknek. 
Belépődíj: 1 000 Ft

Február 20. szombat 
21-03 óráig

SALSA BULI – TIMBA PARTY 
„Farsang”
Belépődíj: 1 000 Ft

SZÍNHÁZAK:

Február 5. péntek 19 óra
KISPESTI KISSZÍNHÁZ
Molière: A fösvény
Belépődíj: 1 000 Ft
Jegyinformáció és értékesítés 
a 06-70-409-6078 telefonszá-
mon Cserkó Zsoltnál.

Február 17. szerda 18 óra
TÁRT KAPU SZÍNHÁZ

A Naphegy téri motorkirály 
– Balkay László önálló estje 
sok meglepetéssel és meg-
lepetésvendéggel, amelyben 
a képzőművész-zeneszerző 
rajzol, zenél és beszélget a 
meghívott Tárt Kapus vendé-
geivel
A Tárt Kapu Színház előadá-
sain a részvétel díjtalan!

Február 19. péntek 19 óra
KISPESTI KISSZÍNHÁZ

Molière: A fösvény
Belépődíj: 1 000 Ft
Jegyinformáció és értékesítés 
a 06-70-409-6078 telefonszá-
mon Cserkó Zsoltnál.

TAVASZI SZÍNHÁZBÉRLET

Február 21. vasárnap 16 óra
NEVESSÜNK EGYÜTT!

zenés kispesti kabaré, fűsze-
rezve operettdalokkal, sanzo-
nokkal,  kuplékkal - a 
Pódium Színház előadása
Szereplők: Arany Tamás, Baj-
za Viktória, Bednai Natália, 
Háda János, Kósa Dénes és 
Kurkó József

Március 21. vasárnap 16 óra
Bernard Slade: 

JÖVŐRE VELED UGYANITT I.
romantikus vígjáték két rész-
ben, a Bánfalvy Stúdió elő-
adása.
Szereplők: Bánfalvy Ágnes és 
Harmath Imre

Április 25. vasárnap 16 óra
Nino Manfredi – Nino Mari-
no: 

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 Pódi-
um Színház előadása 
A bérlet ára: 6.500,-Ft
Belépődíj előadásonként: elő-
vételben 2 000 Ft, az előadás 
napján: 2 500 Ft

KIÁLLÍTÁSOK:

Kispesti Helytörténeti 
Gyűjtemény (1193 Buda-
pest, Csokonai utca 9. – bejá-

rat az iskola jobb oldala felől, 
a kertkapun)

A KISPESTI ATLÉTIKAI CLUB 100 
ÉVE CÍMŰ KIÁLLÍTÁS

Csoportok délelőtti látogatá-
sához előzetes bejelentkezést 
kérünk!

Előtér galéria 
CSILLAGJEGYEK

Kő Boldizsár képzőművész 
kiállítása
A kiállítás megtekinthető már-
cius 17-ig

Február 4. csütörtök 
17.30 óra

NAGY BALOGH JÁNOS 
KIÁLLÍTÓTEREM 

(1191 Budapest, Ady E. út 57.)
Krizbai Sándor Munkácsy-
díjas festőművész kiállításá-
nak megnyitója
A kiállítás megtekinthető: 
március 13-ig

ÉLETMÓD:

Február 8. hétfő 17.30 óra
ÉLETMÓDKLUB: 

Egészségünk visszaszerzé-
sének útjai
Előadó: dr. Molnár Albina
Belépődíj: 300 Ft

Február 11. csütörtök 
18.30 óra 

LÉLEKEMELŐ KLUB: 
Válság dinamikája a kap-
csolatokban 
Előadó: Hargitai Andrea 
kineziológus 
Belépődíj: 800 Ft
További információ: Sza-
bó Andrea Krisztina Tel.: 
06-30-940-0052, www.
belsogyermek.hu 

ISMERETTERJESZTÉS

ÚJDONSÁG!!!!
DIGITÁLIS STÚDIÓ

Heti rendszerességgel jelent-
kező stúdióprogram, ahol 
lehetőség nyílik különböző 
számítógépes programok fel-
fedezésére, kreatív használa-
tára. Elsajátíthatók a képal-
kotáshoz és a grafikai terve-
zéshez szükséges programok 
alapjai. Megismerhetőek az 
elektográfia, a reklámgrafika,
plakát, embléma, illusztráció 
fogalma és lehetőség nyílik 

kisebb animációk, interaktív 
tervek készítésére.
A részvételhez saját hordoz-
ható számítógép szükséges! 
Ingyenes bemutatkozó foglal-
kozás: február 26. péntek 17 
óra
Vezeti: Pál Csaba képzőmű-
vész
Részvételi díj: 7 000 Ft/hó

KLUBOK:

Bélyeggyűjtők klubja

Kispesti Gyöngyvirág Kórus

Modellvasút Börze Klub

Obsitos Fúvószenekar

Relaxa Klub 

TANFOLYAMOK

Akrobatikus rock and roll 

Etka Jóga

Gerinctorna

Hastánc 

Hatha jóga

Jazzbalett és moderntánc

Pilates torna 

Ringató

Salsa con timba tánciskola

Szilva rajziskola 

A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN 
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK  
SZABÓ ERVIN U. 4.

Art'sok táncstúdió

Baranta 

Goju-Ryu Karate

Mágnes Színház 

Maroshévizi Fitness Iskola

Modern Ving Tsun Kung 

Shaolin Kung fu

Tai Ji QuAn

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

A Wekerletelep rehabilitáció-
jának keretén belül hamaro-
san megkezdődik a Wekerlei 
Gyermekház felújítása, tető-
tér beépítése. A munkálatok 
ideje alatt, 2010. február 8-tól 
intézményünk a Kispesti Vi-
gadóban fog működni.
Új címűnk: 1191 Budapest, Fő 
u. 22.

Ízelítő a február 8-tól induló 
programjainkból, melyekre nagy 
szeretettel várjuk régi, valamint 
új látogatóinkat.

GYERMEKFOGLALKOZÁSOK
 

ABRAKA-BABRA BÁB MŰHELY
Aki volt már Meseországban, 
azt visszavárja Mesemondólány, 
aki még nem volt, az feltétlenül 
látogassa meg a rövid bábjá-
tékok valamelyikét. Mesemon-
dólány 1,5-3 éves babákat vár 
szüleikkel együtt. A mese után 
együtt elkészítjük a látott mesék 
szereplőit is.
Ideje: szerda 10.30-11.15
Vezeti: Babos Eszter (06-20-
529-0024) 
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom

MASZATOLÓ
Kreatív festős-maszatolós 
foglalkozás 20 hónapos kortól 
4 éves korig. Nyomdázás, fo-
lyatás, fröcskölés, mázolás a 
legkülönfélébb eszközökkel, 
közös játékkal, dallal, mesével. 
Váltóruha ajánlott, mert bizony 
maszatosak leszünk! A foglal-
kozásokra 5 alkalmas részvételi 
díjat kell fizetni. Részvétel elő-
zetes egyeztetés alapján!
Csoportok ideje: csütörtök 9.30-
10.30
Vezeti: Bene Júlia 
Jelentkezés, információ a ve-
zetőnél: (06-70-317-5199 vagy 
maszatolo@gmail.com).
Részvételi díj: 4 000 Ft/5 alka-
lom

CSIRI-BIRI BABATORNA
1-3 éves korig, járni tudó, izgő-
mozgó kistornászoknak! 
Törpéből óriássá változhatsz, 
versenyt mászhatsz társaiddal, 
fejjel lefelé csodálkozhatsz rá 
a világra, zötyöghetsz a háta-
don, megnézheted, mi fő Gyula 
fazekában, pöröghetsz a szi-
várványos ernyőben, valamint 

kipróbálhatod mozgásfejlesztő 
eszközeinket (alagút, hintaló, 
tölcsérben, rácshinta). Minden 
mozgásformát dalok, mondó-
kák kíséretében hajtunk végre. 
Foglalkozásaink nem épülnek 
egymásra, így a csatlakozás év 
közben bármikor lehetséges!
Jelentkezés, bővebb felvi-
lágosítás: Orszáczky Ildikó 
(csibildi@freemail.hu)
Időpontok: péntek 9.30-10.15, 
10.15-11.00, 
Részvételi díj: 1 000 Ft/gyerek
Testvér kedvezmény: 50% 

BOKÁZÓ
Néptánc kicsiknek 1–4 éves 
korig. 
Ismerkedés az első tánclépé-
sekkel, a népi játékokkal és 
egymással. Két tánc között öl-
beli játékokat játszunk, kalácsot 
sütünk, lovat patkolunk.
Ideje: szerda 16.15-16.55, 17.00-
17.40 
Vezeti: Halmos Kata (20-222-
8111, halmoska@freemail.hu)
Részvételi díj: 800 Ft/ alkalom 
vagy 5 600 Ft/ 8 alkalom

MESEOVI
Ha már elmúltál 3 éves, és elég 
bátor vagy ahhoz, hogy anya nél-
kül elrepülj velünk Meseország-
ba, akkor gyere, és légy részese 
a mesés bábozásoknak és az utá-
na való kézműveskedésnek, ahol 

vágunk, festünk, ragasztunk, és 
mindig történik valami új...
3-5 éves korosztály részére.
Ideje: kedd 16.15-17.00, 17.1-
5-18.00
Vezeti: Babos Eszter (06-20-
529-0024)
Részvételi díj: 800 Ft/ alkalom

GYERMEKJÓGA
Klasszikus jógára, ászanákra 
épített mozgás, mese, játék, drá-
majáték 3 éves kortól.
Elsődleges célja a prevenció, de 
már meglévő fizikai, lelki prob-
lémák „gyógyításában” is nagy 
segítséget nyújt a gyermekjóga. 
Például beilleszkedési zavarok, 
figyelmi, összpontosítási nehéz-
ségek, lúdtalpkorrigálás, gerinc-
ferdülés megelőzése...
Ideje: péntek 16.30-17.30
Vezeti: Gábriel Kati 
Tel.: 06-20-570-5315 
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom
FELNŐTTFOGLALKOZÁSOK

ÚJJÁSZÜLETÉS JÓGA
Jelszó: hosszú, boldog élet. 
Ajánljuk szeretettel mindenki-
nek, aki rugalmas, hajlékony, fi-
atalos szeretne maradni. Lassú, 
kitartott, könnyű gyakorlatokat 
végzünk. Relaxálunk, meditá-
lunk. Harmonizálja a test, lélek, 
szellem energiáit. Különböző jó-
ga irányzatok: hatha, kundalíni, 
meridián, csakra, 5 tibeti. 

Ideje: hétfő 9.00-10.30 és szerda 
18.00 - 19.30
Vezeti: Kováts Krisztina jóga-
oktató 
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom, 
3.500 Ft/hó 
Jelentkezés a tanfolyam veze-
tőjénél (06-70-323-9067, 707-
8828).

KLUBOK

SZÜLŐK KLUBJA
Ismerjük a bennünk és gyer-
mekeinkben rejlő kincseket, 
értékeket? 
Várunk minden olyan szülőt és 
nagyszülőt, akik könnyed, játé-
kos formában szeretnének meg-
ismerkedni a mindennapokat 
segítő értelmes, pozitív „szülői 
eszközökkel”, és azok gyakorla-
ti alkalmazásával.
HAVONTA egyszer CSÜTÖR-
TÖKI NAPOKON.
Szakemberek segítségével élővé 
tenni a bennünk lévő értékeket.
Ideje: február 11. csütörtök 
18.00-20.00
A belépés ingyenes!

Programok
WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR
BUDAPEST, 1191 FŐ U. 22., 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
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SZOLGÁLTATÁS

TELEVIZIÓ, VIDEÓJAVÍTÁS A HELYSZÍ-
NEN. Ingyenes kiszállás, javítás esetén. Meg-
bízható, precíz munka, garanciával, mérsékelt 
ár. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.: 
Kármán Sándor.: 276-9235, 06/20-415-1712 

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

MÉLY VÍZNYOMÁSOS TAKARÍTÓ GÉP-
PEL SZŐNYEG-, KÁRPIT-, AUTÓKÁRPIT 
TISZTÍTÁST, AUTÓ POLÍROZÁST + 
BŐRKÁRPIT ÁPOLÁST VÁLLALOK, 
MINDEZT OTTHONÁBAN. Tel.: 06/70-50-
20-131 

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

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

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

AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST VÁL-
LALOK. Tel.: 06/70-50-20-131 

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

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE 
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT 
ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GA-
RANCIA, OTP-HITELÜGYINTÉZÉS. 
TEL.: 06/70-381-7402

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-, 
fix szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny,
reluxa, ÚJDONSÁGOK! Részletfizetési le-
hetőség! Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény! Műanyag ablakok gyár-
tása, cseréje. Ingyenes és azonnali felmérés. 
Bemutatóteremben megtekinthető. Tel.: 
06/30-401-1029 

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

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

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

Kültéri és beltéri padló csempe és linóleum 
GÉPI TISZTÍTÁSÁT, lakásban, teraszon, 
garázsban vállalom. tel.: 06/70-5020-131 

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

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

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

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is! 
Akciós klíma szerelés. Hibabejelentés, ingye-
nesen hívható zöldszámon: 06/80-625-647, 
06/20-467-7693 

Hidegburkolatok MINŐSÉGI KIVITELE-
ZÉSÉT (csempézést, padlólapozást, üveg 
mozaik, hasított kő). Lakás felújítás: kőműves 
munkák, festés, mázolás, tapétázást ANYAG 
BESZERZÉSSEL. Jó ár - jó minőség! Tel.: 
06/70-298-6433 

Arany és ezüst felvásárlás a napi legma-
gasabb áron 2800 Ft-tól 3600 Ft-ig. Üzlet: 
VII. Wesselényi u. 19, tel.: 06-1/317-9938 

Támogató Szolgálatunk vállalja fogyatékos-
sággal élők lakáson belüli és kívüli személyi 
segítését, személyi szállítását. Érdeklődni: 
325-5299

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

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

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

Minden nemű parkettás munkát, parketta csi-
szolás, lakkozás, átrakás, új parketta lerakása, 
lamináltozás anyaggal is, garanciával. Tel.: 
708-2789, 06/205-202-689 

Redőnyök, szúnyoghálók, (mobil, fix), relu-
xák, napellenzők, szalagfüggönyök, (tisztítá-
sa is), roletták javítása és készítése garanci-
ával!!! Tel.: 06/1 709-7470, 06/20-354-0518, 
06/30-211-9730 

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

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

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

Megbízható, munkámra igényes nő vagyok. 
Hosszú távra keresek (heti 1 - 2 alkalomra) 
bejárónői, illetve takarítási lehetőséget. Ké-
rem hívjon bizalommal. Tel.: 06/20-998-7733 

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

Festés, mázolás, tisztán, precízen, 25 % ár-
engedménnyel, az első 10 megrendelőnek. 
Ha most megrendeli a szolgáltatásunkat, 
akkor ajándékba adunk egy életmentő füst-
jelző vagy szénmonoxid jelző készüléket. 
Megrendeléshez hívja az alábbi telefonszá-
mot: +36/30-388-0926

Víz-, gáz-, fűtés szerelés, csaptelepek, wc 
tartályok javítását, vízóra, radiátorcseréket, 
komplett fürdőszoba és fűtés szerelését, 
valamint családi házak gépészetét vállaljuk 
garanciával. Tel.: 06/20-227-9323 

INGATLAN

XIX. Petőfi u.-i, 63 nm-es, 1 + 3 félszobás,
amerikai konyhás, belseje felújított, kertes 
házrész, saját 178 nm-es kertrésszel, sürgő-
sen eladó. Iá.: 14,5 M Ft, kép megtekinthető: 
http://www.luxusweb.extra.hu. Tel.: 06/70-
4192-705 

Wekerlei házrészre vagy lakásra cserélném 
csepeli, 84 nm-es, 3 szobás, extrán felújított, 
mediterrán stílusú lakásomat, akár érték 
egyeztetéssel is! Iá.: 14,5 M. Ft. Tel.: 06/20-
399-7661 

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

XX. Tóthfalusi sétányon, panelprogramba 
résztvevő társasházban eladó 1 db 75 nm-es, 
1 + 3 félszobás, étkezős, azonnal költözhető, 
jó állapotú panellakás 13,9 M Ft-ért. Tel.: 
06/30-972-3045 

Kispesten, metróhoz közel, 52 nm-es, 1,5 
szobás, felújított öröklakás sürgősen eladó. 
Iá.: 12 M. Ft. Érd.: 06/70-50-717-12 

XVIII., Havanna utcában, 35 nm-es, 1,5 szo-
bás, erkélyes, teljesen felújított, tehermentes 
öröklakás eladó.: 7.900.000 Ft. Tel.: 06/70-
500-8413 

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

Kispesten forgalmas helyen kozmetika fod-
rászat berendezve kiadó vagy eladó. Tel.: 
+36/70-9406-183 

XIX. ker. Kazinczy u.-ban, magasföldszinti, 
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. Te-
tőtér: 2 szoba + fürdőszoba + erkély. Tetőtér 
beépítéses, gáz cirkófűtéses, telefon- UPC, 
340 nöl, panorámás telekkel, szépen gondo-
zott kert, gyümölcsfákkal, borospincével. Iá.: 
25 M Ft. Tel.: 06/30-219-1235, 06/30-251-
9135 

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

Eladó Kispest óvárosában, 330 nm-es teleken, 
egy 128 nm-es, 4 szobás, dupla komfortos, 
cirkófűtéses, igényes kialakítású családi ház. 
Egy gépkocsi elhelyezése megoldott. Iá.: 35,9 
M Ft. Tel.: 06/20-663-0568 

Eladó családi házat, öröklakást, építési tel-
ket keresek Kispesten ügyfeleim részére.  
Hívását előre is köszönöm. Reményi Ágnes 
ingatlanközvetítő és értékbecslő. Telefon: 
+36-30/357-2164

Kispest központjában eladó, 110 nm-es, 3,5 
szobás, két fürdőszobás, gázcirkó fűtéses, 
légkondicionáló és riasztóberendezéssel ellá-
tott, csendes, világos öröklakás, egyedi belső 
megoldásokkal, a fürdőkben masszázskáddal, 
illetve masszázszuhannyal, 2 erkéllyel, gard-
róbszobával, az erkélyekről kellemes belső 
kertre néző kilátással, tárolókkal, 2004-ben, 
minőségi kivitelezésben épült, négyemeletes, 
téglaépítésű, tízlakásos társasházban. A szak-
szerű kivitelezésnek és a korszerű anyagok 
felhasználásának köszönhetően hihetetlenül 
ALACSONY REZSIKÖLTSÉG!! Irányár: 
25,9 M Ft. Telefon: +36-30/357-2164

Felső-Kispest, kertvárosi részében, jó közle-
kedéssel, csendes helyen eladó 100 nöl-es, 
parkosított telken, 160 nm-es, 4 szobás, 
kiváló állapotú, gázcirkó fűtéses ikerház fél, 
mosókonyhával, nagy terasszal, több gépko-
csi tárolására alkalmas süllyesztett garázzsal, 
ami raktárnak, műhelynek is kitűnő. Irányár: 
31,9 M Ft.  Telefon: +36-30/357-2164

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

Eladó Felsőpakonyon (Köki-től ) 20 km-re 
fekvő, 135 nm-es családi ház 720 nm-es 
telken. A ház három önálló, külön bejáratú la-
kásból áll. Villany 3 X 16A. Összközműves, 
fúrt kút, kocsibeálló + műhely. Ára: 19,9 M 
Ft. Érdeklődni: +36/20-663-0567 

Kispesten a 68-as végállomásánál ház el-
adó. 80 nm-es, 3 szobás, 2 fürdőszobás, 2 
gépkocsibeálló, négyféle fűtési lehetőség. 
Ára: 25 M Ft. Tel.: 06/30-415-0135 

Eladó Kispest centrumában a József Attila u-
ban, első emeleti, felújított, 27 nm-es garzon. 
Iá.: 7,4 M Ft. Tel.: + 36/30-2850-947 

Kispesti 80 nm-es kertes ház eladó. Iá.: 23,5 
M Ft. Tel.: 280-9821 

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, kétgenerációs, önál-
ló családi ház, fúrt kúttal, automata locsolás, 
több extrával, áron alul eladó. Tel.: 06/20-
491-6223 

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

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

KERESEK ÉS KÍNÁLOK  A  KERÜLET-
BEN  ELADÓ-KIADÓ INGATLANOKAT. 
TEL.: 06/20-364-4237  HÉTVÉGÉN IS!!! 
TOVÁBBI  AJÁNLATOK:  http://ilonalak.
hu 

XIX.KISPESTEN KIADÓ, 63 NM-ES, KÉT 
SZOBÁS, ÉTKEZŐKONYHÁS, KÖVE-
ZETT, PARKETTÁZOTT, CIRKÓFŰTÉ-
SES, VILÁGOS,  ALACSONY REZSIJŰ, 
BÚTOROZOTT, KIFEJEZETTEN JÓ 
ÁLLAPOTÚ, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ 
ÖRÖKLAKÁS, 60.000,-FT + REZSI + 2 
HAVI KAUCIÓ. TEL.: 06/20-364-4237  
HÉTVÉGÉN IS!!! TOVÁBBI  AJÁNLA-
TOK:  http://ilonalak.hu

XIX. KISPEST WEKERLE – TELEPEN, 
NÉGY LAKÁSOS HÁZBAN, GÁZKON-
VEKTOROS FŰTÉSŰ, ELŐKERTES, 
78 NM-ES TETŐTÉR BEÉPÍTÉSES, JÓ 
ÁLLAPOTÚ HÁZRÉSZ, KERTRÉSSZEL, 
GARÁZZSAL, IRÁNYÁR: 21.900.000 FT, 
UGYANITT 12 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ-
BAN, EMELETI, 45 NM- ES, 2 SZOBÁS, 
ÉTKEZŐ KONYHÁS, PARKETTÁZOTT, 
CIRKÓ FŰTÉSES, VILÁGOS ÖRÖKLA-
KÁS, KERTRÉSSZEL, TÁROLÓVAL. 
IRÁNYÁR 13.700.000 Ft. TEL: 06/20-364-
4237  HÉTVÉGÉN IS!!! TOVÁBBI  AJÁN-
LATOK:  http://ilonalak.hu

XIX. KISPESTEN, BATTHYÁNY U., 59 
NM- ES, 1 + 2 FÉL SZOBÁS, NAGY KONY-
HÁS, VÍZÓRÁS, KÖVEZETT, VIII. EME-
LETI, TEHERMENTES ÖRÖKLAKÁS, 
8.000.000 FT, SZINTELTOLÁSOS, NÉGY 
EMELETES HÁZBAN, II. EMELETI, 68 
NM- ES, 2 + 2 FÉL SZOBÁS, 2 ERKÉLYES, 
KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT, ÖRÖKLA-
KÁS, IRÁNYÁR 11.600.000 Ft, ELADÓ. 
TEL: 06/20-364-4237  HÉTVÉGÉN IS!!! 
TOVÁBBI AJÁNLATOK:  http://ilonalak.hu

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

WEKERLE INGATLANIRODA 
AJÁNLATA!

ELADÓ - KIADÓ INGATLANOKAT 
KERESÜNK, TÖBB MINT TÍZENNÉGY 
ÉVES WEKERLEI TAPASZTALATTAL, 
REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉ-
SZÉRE! HÍVJON BIZALOMMAL! TEL.: 
06/30-9-332-592 www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN, CSENDES HELYEN, 
ADY ENDRE ÚTHOZ KÖZEL, KB. 100 
NÉGYSZÖGÖLES TELKEN, 47 NM- ES, 
KÉTSZOBÁS, GÁZFŰTÉSES, TETŐTÉR 
FELÉ BŐVÍTHETŐ, JÓ ELRENDEZÉ-
SŰ IKERHÁZ, GÉPKOCSIBEÁLLÁSI 
LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! IRÁR.: 
23,990,000 M Ft TEL.: 06/30-9-332-592, 

TOVÁBBI: www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLE EGYIK LEGKEDVELTEBB 
UTCÁJÁBAN ELADÓ, NÉGY LAKÁ-
SOS TÁRSASHÁZBAN, 45 NM- ES, 
KÉT SZOBÁS, TETŐTÉR FELÉ BŐVÍT-
HETŐ, ÜRES, TEHERMENTES, CIRKÓ-
FŰTÉSES HÁZRÉSZ, NAGY KERTTEL, 
MELLÉK ÉPÜLETTEL, GÉPKOCSI-
BEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL! IRÁR.: 
16,500,000 M Ft TEL.: 06/30-9-332-592, 

www.ingatlanvarazs.hu

EGYEDÜLI AJÁNLAT! ELADÓ 
WEKERLÉN, NÉGY LAKÁSOS TÁR-
SAS HÁZBAN, NAGYON JÓ ELREN-
DEZÉSŰ, KELLEMES, HANGULATOS, 
TETŐTÉR BEÉPÍTÉSES, 3 + 1 FÉL SZO-
BÁS, KÉT FÜRDŐSZOBÁS, HÁZRÉSZ! 
ÁLLAPOTA KIVÁLÓ, FŰTÉSE KOMBI 
CIRKÓ FŰTÉS, A TETŐTÉR KLÍMÁS, 
AZ ÁRBAN AZ ÖSSZES BEÉPÍTETT 
BÚTOR IS BELE TARTOZIK! A  LA-
KÁSNAK SAJÁT  SZEPARÁLT, KB. 200 
NM- ES SAJÁT HASZNÁLATÚ KERTJE 
VAN, MELYEN EGY ZÁRT GÉPKOCSI 
TÁROLÓ, ÉS EGY ALÁPINCÉZETT, KB. 
9 NM- ES, ÚJONNAN ÉPÍTETT MEL-
LÉK ÉPÜLET VAN! IRÁR.: 26,990,000 
M Ft TEL.: 06/30-9-332-592,_www.

ingatlanvarazs.hu_

KISPEST KERTVÁROSÁBAN, TEMES-
VÁR UTCAI SORHÁZAKNÁL, ELADÓ 
EGY NAGYON IGÉNYESEN, EGYE-
DIEN KIALAKÍTOTT, KÉT SZINTES, 
102 NM- ES, 1 + 3 FÉL SZOBÁS, KÉT 
FŰRDŐSZOBÁS, PÁR ÉVE FELÚJÍ-
TOTT, KLIMÁS, KANDALLÓS, SOR-
HÁZI LAKÁS, ELŐ - HÁTSÓ KERTTEL, 
HANGULATOS TERASSZAL, GARÁZS-
ZSAL, IGÉNYES BEÉPÍTETT BÚTO-
ROKKAL! IRÁR.: 29,900,000 M FT TEL.: 
06/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu

ÁRZUHANÁS WEKERLÉN! CSEN-
DES HELYEN, TIZENKÉT LAKÁSOS 
TÁRSASHÁZBAN, FÖLDSZINTI, KÉT 
SZOBÁS, JÓ ELRENDEZÉSŰ, CIRKÓ-
FŰTÉSES, JÓ ADOTTSÁGÚ LAKÁS, 
AZONNAL KÖLTÖZHETŐEN ELADÓ! 
A LAKÁS KERT KAPCSOLATOSSÁ 
TEHETŐ, A KERTBEN KÉT MELLÉK 
ÉPÜLET TALÁLHATÓ, GÉPKOCSIBE-

ÁLLÁS MEGOLDHATÓ!
IRÁR.:10,800,000 M FT TEL.: 06/30-9-

332-592, WWW.ingatlanvarazs.hu
 

KIADÓ WEKERLEI LAKÁS! MET-
RÓHOZ KÖZEL, CSENDES HELYEN, 
NYOLC LAKÁSOS TÁRSAS HÁZBAN, 
DÉLI FEKVÉSŰ, SZÉP, NAPOS, HÁ-
ROM ÉVE FELÚJÍTOTT, CIRKÓFŰTÉ-
SES LAKÁS, KÉT KÜLÖN BEJÁRATÚ 
SZOBÁVAL, BÚTOROZVA, HOSSZÚ 
TÁVRA KIADÓ. 65.000 Ft + REZSIÉRT! 

TEL.: 06/30-9332-592

Kispesten, 59 nm-es, II emeleti, nagy kony-
hás, beépített konyhabútorral, felújított, 

járólapos, parkettás lakás eladó vagy elcse-
rélnénk kisebbre. Iá.: 10,2 M. Ft. Tel.: 06/30-
508-2239 

ELADÓ Kispesten Kazinczy utcában, 62 
nm-es, 2+ 1/2 szobás, IX. emeleti, felújított 
lakás. Iá.: 10,8 M. Ft. Tel.: 06/20-434-5945, 
06/20-215-4531 

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

Eladó Széchenyi u-ban, 1 + 2 félszobás, erké-
lyes, fiatalosan felújított, 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 banki tartozás van, hi-
telátvállalással önkormányzatira. Tel.: 06/30-
268-3261

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

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

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

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

Kós Károly téren KIADÓ egy felújított, félig 
bútorozott, 75 négyzetméteres, két szobás, 
összkomfortos lakás. Irányár: 68 000 Ft/ hó + 
rezsi. Tel.: 06/20-584-7489

XIX. kerületben keresek eladó családi 
házat vagy lakást. HETING Ingatlaniroda Hí-
vását köszönöm. 06/30-95-423-26, 290-7442

XIX. KERTVÁROSBAN ÚJ ÉPÍTÉSŰ iker-
ház egyik fele még eladó. Négyszobás, terasz 
kapcsolatos nappalis, étkezőkonyhás, dupla 
fürdőszobás. Saját kert gépkocsi beállóval. 
Ár: 26.000.000 Ft. HETING Ingatlaniroda. 
www.heting.hu 291-3357, 06/30-281-18-77

Kispesthez közel Lőrincen, előkertes, 2 
szobás, étkező - konyhás, jó állapotú, beton 
födémes családi ház, 427 nm-es telken eladó. 
Irányár: 22.800.000 Ft. HETING Ingatlan-
iroda. www.heting.hu 291-33-57, 06/30-954-
2326

XIX. VAS GEREBEN utcánál, téglaház 
első emeletén lévő, két sZobás, jó állapotú, 
cirkó fűtéses lakás, 11.300.000 Ft-ért eladó. 
HETING Ingatlaniroda. www.heting.hu 291-
3357, 06/30-954-2326

Kispesten, Üllői út közelében, előkertes, 
független bejáratú házrész, 75 négyszögöl te-
lekkel eladó. Az folyamatosan karbantartott, 
átlagos állapotú, 70 nm nettó lakóterületű, 
3 szobás. Irányár: 19.200.000 Ft. HETING 
Ingatlaniroda. www.heting.hu 291-3357, 
06/30-954-2326

Kispesten, Szegfű utca környékén, 80 nm-es, 
két szintes, 3 szobás családi ház, különálló 
műhely épülettel, 352 nm-es, összközmű-
ves telken eladó. Irányár: 24.500.000 Ft. 
HETING Ingatlaniroda. www.heting.hu 291-
3357, 06/30-954-2326

Cserélném pesti kis lakásra vagy eladnám 
Jászágói, lakható, 70 nm-es, komfortos, kül-
területi ingatlanomat, gazdálkodásra alkalmas 
területtel, Tel.: 06/70-266-2884 

Eladó vagy elcserélem kispesti kertes házra, 
ráfizetéssel, 3, 4 szobás 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 

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

Lakatos lakótelepen, 43 nm-es, első 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 Mihály 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 társasházban, te-
tőtér beépítéses lakás, garázzsal, magán sze-
mélytől. Iá.: 20 M. Ft. Tel.: 06/30-236-3430 

KIADÓ Az Ady Endre úton, forgalmas fő-
útvonalon, egy 70 nm-es, utcai bejáratú, két 
nagy kirakattal (2 X 220 cm-es) üzlet, illetve 
irodahelyiség. Cirkófűtéses, riasztóval felsze-
relt. Konyha, szociális helyiségek, alacsony 
rezsi, egyedi mérőkkel felszerelt, ideális üz-
lethelyiség. Ára: 150.000 Ft vagy 8 Euro/ nm/ 
hó + rezsi. Tel.: 06/20-663-0568 

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

OKTATÁS

Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, 
haladóknak. Érettségire, felvételire, nyelv-
vizsgára, állásinterjúra, külföldi munkára fel-
készítés, korrepetálás. Tel.: 06/30-858-1068 

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

Általános iskolások felzárkóztatása, minden 
tárgyból, 6. osztályig. Fogyatékosok tanítása, 
felügyelete. Gyermekfelügyelet H- V bármi-
kor. Tel.: 06/70-225-5748, 06/20-555-4547 

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

DOBOKTATÁS. Dobtanítás jól felszerelt 
stúdióban, Kispest központjának közelében. 
A legkorszerűbb módszerek, gyors eredmény. 
Tel.: 215-7467, 06/30-495-7470

Angol, spanyol oktatás, érettségire-, nyelv-
vizsgára felkészítés, tapasztalt, diplomás 
tanártól. Tel.: 06/30-913-7514 

ANGOL - NÉMET NYELVOKTATÁST, 
korrepetálást, középfokú nyelvvizsgára, érett-
ségire való felkészítést vállalok. INFORMA-
TIKAI oktatást is. Telefon: 06/20-92-11-309 

SPANYOL, FRANCIA NYELV OKTATÁ-
SA, KORREPETÁLÁSA. TEL.: 06/70-212-
6553, 377-4667 

Angolt tanít, korrepetál, vizsgára felkészít 
gyakorlott, diplomás tanárnő. 45 perc 1500 
Ft. Tel.: 282-5980, 06/20-989-3988 

Kispesten lakó és dolgozó magyartanár, 
felsős gyerekek korrepetálását vállalja. Tel.: 
06/20-318-4505 

ÁLLÁS

Leinformálható, gyakorlott nyugdíjas, beteg 
ápolást és felügyeletet vállal. Tel.: 06/30-863-
9300, 281-4220 

Otthonról és irodából végezhető telefonmar-
ketinges munkát ajánlok! Érdeklődni: Nagy 
Éva 283-5216 vagy 06/30-540-2894

Biztosítási vagy értékesítési tapasztalattal 
munkatársakat keresek.Érdeklődni: Nagy 
Éva 283-5216 vagy 06/30-540-2894 

EGYÉB

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

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

Sarok- vagy ülőgarnitúrát ( sötétebb színben) 
szeretnék, ami még használható, ajándékul 
kapni. Tel.: 282-5478 (egész nap) 

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

Keresem osztálytalálkozóra Vécsey Általános 
Iskola, 1965 - ben végzett tanulóit. Osztály-
főnök: Galgóczyné. Jelentkezzetek: Bollók 
János: +36/30-996-1865 

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

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

Kisbabák felügyeletét, kisiskolások segítését 
szívesen, ingyen vállalom. Leinformálható, 
gyakorló anya. Tel.: 282-4549 

Varia szekrények olcsón eladók. Tel.: 280-
11-47 

Napi 4 órában vállalok idős embernek főzést, 
takarítást, vasalást. 62 éves friss nyugdíjas 
nagymama vagyok. Tel.: 280-2234, 06/20-
236-6884 

Eladó 56 - 68-as méretig, jó állapotú baba-
ruha, 50 - 500 Ft-os árakon. Tel.: 06/20-364-
1607, k.orsici@gmail.com 

Hagyatékból, 180 cm magas férfi öltöny, ka-
bát, zakó, nadrág eladó. Tel.: 280-4722 

ELADÓ!!! ELSŐ TULAJDONOSTÓL, 
2004- ES, FEKETE YAMAHA XJR 1300 
–AS, 1251 CM3- ES, 4 HENGERES, 9000 
KM- T FUTOTT, KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ,  
ALIG HASZNÁLT, GARÁZSBAN TAR-
TOTT MOTORKERÉKPÁR. IRÁNYÁR: 
1.590.000 FT. VIZSGA: 2011.04-IG, EXT-
RA: BUKÓCSŐ, CSOMAGTARTÓ, RI-
ASZTÓ. TELEFON: 06/20-364-4237  

EGYSZÜLŐS KLUB egyedülálló szülők 
és gyermekeik számára. Problémáiddal 
nem vagy egyedül, gyere és beszéljük 
meg! Foglalkozások és programok két-
hetente péntek délután a VII. Wesse-
lényi u.-ban. Klubvezető: Rónyai Éva, 
egyszulosklub@freemail.hu 

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd Fõszerkesztõ: Bazsó Zoltán Munkatárs: Várnai Zoltán Korrektor: Villás Dániel Tördelés: Ultramarin Design Fotó: Koleszár Adél Szerkesztõség: 1701 Bp., Városház tér 18.  

Telefon: 347-4695 E-mail: ujsag@kispest.hu Hirdetésszervezés: 06-20-330-3785; galamboszs@gonzomedia.hu Nyomdai elõállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelõs vezetõ: 

Jens Dänhardt ügyvezetõ igazgató. Terjeszti a Hír-Trans 6 Bt. Megjelenik kéthetente 27 500 példányban Következõ lapzárta: 2010. február 11. www.kispest.hu
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Havi 1-2 alkalommal, vasalást vállalok. 
Tel.: 281-3648 

Olcsón eladó: ágyneműtartós sarokreka-
mié, tálaló szekrény, kárpitozott székek, 
hintaszék, betongerenda, szobakerékpár. 
Tel.: 281-2553 

Szobai ventilátor, több fokozatú, teleszkó-
pos, 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 rózsa-
színben 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 sze-
mélyes ülőgarnitúra, 2 db fotellel együtt, 
Robotron villanyírógép, Singer táska 
varrógép eladó. Tel.: 357-0890, 06/30-
318-0804. 

RÖVIDÁRU, MÉTERÁRU KIÁRU-
SÍTÁS, EGYES CIKKEKRE. Olcsón, 
szövetbélés 100 Ft-tól/ m, nadrág derék 
bélelő, pántvágás, zsebanyagok, gom-
bok, cérnák, zipp zárak nagy választék-
ban. Kispest, Kossuth Lajos u. 68. Tel.: 
280-1147

Eladó 2 személyes automata felfújható ágy 
(190 X 145 X 45). Ára: 7500 Ft. Újszerű 
állapotban, és többfunkciós kondigép 
féláron. Ára: 25.000 Ft, újszerű állapotban. 
Tel.: 707-2084, 06/70-9400-873 

Eladó gyermek forgószék, férfi váltós ke-
rékpár, nagyméretű pálma kb. 2,5 m. ma-
gas, éjjeli szekrény. Tel.: 06/30-606-8955 

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

Bontott, szürke, nagyméretű márványkan-
dalló és Vaillant kazán 300 literes meleg 
víztárolóval, megegyezéses áron eladó! 
Érdeklődni lehet a 06/30-822-3037-es 
mobilszámon.

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

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

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

60, 100, 120 literes műanyag hordók 
eladók. Ár: 2000,- 3000,- 4000,- 30 
literestálcák is eladók. Tel.: 280-7081 

Konyhai függeszték, 130 x 65 cm-es fre-
goli, különböző méretű szőnyegek eladók. 
Tel.: 214-7564 

2 db. fehér mennyezeti karnis, kézi fény-, 
szín- és ionterápiás készülék eladó. Tel.: 
214-7564 

Gázkonvektor Parapet rendszerű F-8 típu-
sú 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!

A 2008-ban nekünk küldött 
1%-ot azaz 26 688 Ft-ot a 
Kispesti Nagycsaládosok 
gyermekeinek nyári táboro-
zására fordítottuk. Felaján-
lásukat köszönjük, és várjuk 
további segítségüket.  

KISPESTI NAGYCSALÁDOSOK 
EGYESÜLETE

Köszönet




