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MEDGYES 
LÁSZLÓNÉ
„Munkám során 
évek óta a sze-
retetre és egy-
más megbecsü-
lésére fektetem 
a legnagyobb 
hangsúlyt.”

Oktatásfejlesztés

2. OLDAL

FOTÓ: KOLESZÁR ADÉL

VÉLEMÉNY

FEKETE LÁSZLÓ
„A nemzetközi 
válság negatív 
hatásai ellenére 
továbbra is van 
fedezet önkor-
mányzati felada-
taink folyamatos 
ellátására.” 

KÖZBIZTONSÁG

DR. MITTÓ 
GÁBOR
„A rendőrség fel-
hívja a figyelmet az 
időskorúak sérel-
mére elkövetett, 
főként vagyon elleni 
bűncselekmények 
elkövetésére.”

10-11. oldal 12-13. oldal 15. oldal

94 MILLIÓ FORINTOT NYERT AZ ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATON

KULTÚRA

Galéria nyílt a Fő utcában
Új kulturális térrel gyarapodott a kerület, február végén 
nyitotta meg kapuit a Fő utca 38. szám alatt található 
Artissimo Galéria. A tervek szerint a képzőművészet mel-
lett a társművészetek – zene, tánc, film, irodalom és szín-
ház – is teret kapnak az új kispesti kiálllítóteremben. 

3. oldal
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Akonferencián – melyen Szujkó Szilvia, 
az önkormányzat oktatási bizottságá-

nak elnöke, Vinczek György alpolgár-
mester és Bogó Józsefné önkormányzati 
képviselő is részt vett – a házigazda Vass 
iskola igazgatója, Ertelné Csák Judit az 
intézmény elmúlt 15-20 évét tekintette 
át a szülői munkaközösségek vezetőiből, 
pedagógusokból és intézményvezetőkből 
álló hallgatóság előtt. Elmondta, az iskola 
2005 óta folyamatosan részt vesz külön-
böző pályázatokon, amelyeken az elmúlt 
években összesen mintegy 50 millió forint 
támogatást nyertek. 
Siposné Kászonyi Andrea a megbeszélé-
sen az induló program részleteit ismerte-
tette a közönséggel. Elmondta, az isko-
lájuknak jutó mintegy 14 millió forintot 
többek között pedagógusok továbbképzé-

sére, helyettesítési díjak finanszírozására
és taneszközök fejlesztésére tudják for-
dítani. A konferencia zárásában Horváth 
Attila, a Horváth&Dubetz Kft. szakmai 
vezetője a gyermekközpontú nevelésről 
tartott előadást.
 Kispest önkormányzata a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program keretében meghir-
detett „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 
hozzáférés – Innovatív intézményekben” 
című felhívásra 2009 nyarán nyújtott be pá-
lyázatot, melyen több mint 94 millió forin-
tot nyert. A projekt fő céljai: a NAT szerinti 
kompetenciaterületek fejlesztése, modern 
pedagógiai módszerek bevezetése és a pe-
dagógusok továbbképzése. A programban 
a Deák gimnázium, a Bolyai, az Eötvös és 
a Vass iskolák, valamint a Százszorszép, a 
Hársfa és a Bóbita óvodák vesznek részt.

KONFERENCIA

Négymilliárd 
a forrásmegosztásból

Projektindító konferenciával startolt február 22-én „A kom-
petencia alapú nevelés és oktatás bevezetése Kispesten” című 
uniós forrásból megvalósuló oktatásfejlesztési program a Vass 
Lajos iskolában. A szakmai napot megnyitó Burány Sándor 
államtitkár beszédében azt hangsúlyozta, a sikeres szereplés 
újabb jó példája annak, hogyan kell élni azokkal az uniós le-
hetőségekkel, amelyek az ország rendelkezésére állnak.

Karneváli tárlattal 
nyitott az új galéria

A tervek szerint a képzőművészet mellett 
a társművészetek – zene, tánc, film,

irodalom és színház – is teret kapnak a 
korábban a Helytörténeti Gyűjteménynek 
otthont adó új kispesti kiálllítóteremben. 
Nyáron várhatóan irodalmi kávéház is 
nyílik a Fő utca 38. alatti villaépületben.

Győrfi András és Klotz Miklós közös
tárlatának megnyitóján a polgármester 

köszöntötte a kiállító művészeket, a ven-
dégeket és a kerület új kulturális színterét. 
Gajda Péter arról beszélt, hogy több mint 
egy éve kezdődött az a történet, amelynek 
egyik fejezeteként új helyre költözött a 

Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény, másik 
fejezeteként pedig új közösségi hely jött 
létre a Fő utcában. – „Jó az önkormány-
zatnak, hogy az épület nem áll üresen, és 
az állaga sem romlik tovább. Ráadásul 
fenntartóként bevételhez is jut, s a meg-
spórolt adóforintokat más területre tudja 
fordítani” – fogalmazott a polgármester 
sok sikert kívánva a folytatáshoz. 

„A pillanat művészei vagyunk” – mond-
ta Győrfi András, amikor Klotz

Miklóssal közös kiállításukat a közönség 
figyelmébe ajánlotta. Úgy mutatta be ba-
rátját, mint különleges szemüveggel ren-

delkező fotóst, aki azt a pillanatot ragadja 
meg, amit csak ő lát. A két alkotó tárlatát 
március 25-ig láthatják az érdeklődők.

F. Véghelyi Annától, a galéria háziasz-
szonyától megtudtuk, a havonta cse-

rélődő kiállításokon túl – márciusban a 
nagykanizsai Ludvig Zoltán és fia, Dániel
állít ki – a társművészeteknek, a zenének, 
a táncnak, a filmnek, az irodalomnak és a
színháznak is teret akarnak adni a jövő-
ben. Céljuk, hogy a fiatalok is rátaláljanak
az új közösségi helyszínre. Nyáron pedig 
irodalmi kávéház nyitása szerepel a ter-
vek között.

Győrfi András festőművész
és Klotz Miklós fotómű-

vész „Karnevál” című 
közös kiállításával nyitotta 

meg kapuit a közönség 
előtt február 24-én 

az Artissimo Galéria.

Február 15-i ülésén elfogadta a Fővárosi 
Közgyűlés Budapest 2010. évi forrás-

megosztását: Kispest 200 millió forintos 
nagyságrenddel kap többet ebben az évben, 
mint tavaly. A személyi jövedelemadóból, 
a normatívából és az iparűzési adóból 
összesen több mint 4,1 milliárd forint jut 
a kerületnek – tájékoztatta a döntésről a 
Kispestet Gajda Péter polgármester, aki dr. 
Balogh Pál önkormányzati képviselővel 
együtt tagja a közgyűlésnek.

Oktatásfejlesztés 
uniós pénzből

KÖLTSÉGVETÉS

Gajda Péter polgármester
a képviselő-testület ülésén
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JELÖLTÁLLÍTÁS
A kispesti (28. számú) Or-
szággyűlési Egyéni Választó-
kerületi Választási Bizottság 
egyéni országgyűlési képviselő 
jelöltként nyilvántartásba vette 
Burány Sándort az MSZP, és 
Pősze Lajost a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom-Párt 
jelöltjét.

KIFOGÁS
Lapzártáig a Választási Bizott-
sághoz három kifogás érkezett, 
melyeket a bizottság érdemi 
vizsgálat nélkül el kellett, 
hogy utasítson. A fentiek alap-
ján tájékoztatjuk a választókat, 
a kifogásra irányuló jogszabá-
lyokról.
Kifogás a választásra irány-
adó jogszabály, illetőleg a 
választás és a választási el-
járás alapelveinek megsérté-
sére hivatkozással nyújtható 
be a választási bizottsághoz. 
Kifogást bárki benyújthat. A 
törvény értelmében a kifogás-
nak tartalmaznia kell: a jog-
szabálysértés megjelölését, a 
jogszabálysértés bizonyítékait, 
a kifogás benyújtójának nevét, 
lakcímét (székhelyét) és - ha a 
lakcímétől (székhelyétől) eltér 
- postai értesítési címét. (A 
kifogás benyújtója választása 
szerint telefaxszámát, vagy 
elektronikus levélcímét, ille-

tőleg kézbesítési megbízott-
jának nevét és telefaxszámát, 
vagy elektronikus levélcímét 
is megadhatja). Amennyiben 
tehát valaki kifogást nyújt be a 
Választási Bizottsághoz, a fenti 
feltételeknek kell megfelelnie.

TESTÜLETI DÖNTÉSEK
A képviselő-testület február 
16-i ülésén megválasztotta a 
szavazatszámláló bizottságok 
tagjait és póttagjait, összesen 
320 főt. Ez úton is köszönetet 
mondunk mindazoknak, akik 
vállalták ezt a nehéz, de na-
gyon szép feladatot.
A képviselő-testület 83/2010.(-
II.16.) Ökt. határozata. A kép-
viselő-testület úgy foglal állást, 
hogy a választási eljárásról 
szóló 1997. évi C. törvény 43. 
§ (2) bekezdésben foglaltak 
ellenére nem tartja kívánatos-
nak, hogy a 2010. évi ország-
gyűlési képviselő választás 
választási kampánya során a 
jelöltek, jelölő szervezetek a 
kerület közigazgatási területén 
lévő nevelési-oktatási intézmé-
nyekben tartsák meg válasz-
tási gyűléseiket. (A testület a 
határozatot 22 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta.)

PLAKÁTHÁBORÚ
Sajnálatos módon a képvise-

lő-testület döntése ellenére 
több helyen engedély nélkül 
helyeztek el választási pla-
kátot. Felhívjuk a figyelmet,
hogy épület falára, kerítésére, 
plakátot elhelyezni kizárólag 
a tulajdonos, a bérlő, illetve 
– állami vagy önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan ese-
tén – a vagyonkezelői jog gya-
korlójának hozzájárulásával 
lehet. Ugyanez vonatkozik a 
közüzemek tulajdonában lévő 
kandeláberekre, oszlopokra, 
valamint a közterületeken el-
helyezett fákra is. Sajnos több, 
az önkormányzat tulajdonában 
lévő hirdetőtáblát is megron-
gáltak. A jegyző két esetben 
indított szabálysértési eljárást 
rongálás, valamint hirdetmé-
nyek szabálytalan kihelyezése 
miatt, ismeretlen elkövetők 
ellen.

NÉVJEGYZÉK, IGAZOLÁS
2010. február 25-ig 472 vál-
tozás átvezetésére került sor a 
névjegyzéken. Az okmányiroda 
33 fő részére adott ki igazolást 
az I. fordulóra, és 35 igazolást 
a II. fordulóra. A külképviseleti 
névjegyzékbe is többen kérték 
felvételüket. Az I. fordulóra 
13 fő, a II. fordulóra 11 fő lett 
felvéve.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

VOKS 2010

Választási hírek

Tisztelt Lakosok! Kispest ön-
kormányzata és az ÖKOMAT 
Elektronikai Hulladék Haszno-
sítást Koordináló Kht. közösen 
meghirdeti kerületünkben a 
lakosság számára a veszélyes 
hulladéknak minősülő elektro-
mos és elektronikai hulladékok 
ingyenes begyűjtését.
Az akció során március 27-én 
(szombaton), 8-15 óra között 
a kerületben az alábbiakban 
felsorolt négy gyűjtőhelyen 
adhatják le a Fe-Group Invest 
Zrt. munkatársainak a műkö-
désképtelen vagy leselejtezett 
elektromos és elektronikai hul-

ladékaikat:
1.  a Vass Lajos Általános Isko-

la mögötti, Bem J. u. felőli 
parkoló,

2.  Jókai u. - Zrínyi u. közötti 
parkoló (Üllői út mentén),

3.  Wekerletelep: Deák F. Gim-
názium előtti terület,

4.  a Temesvár u. - Lajosmizsei 
vasútvonal kereszteződé-
sénél a szelektív hulladék-
gyűjtő melletti terület.

Amennyiben az Önök ház-
tartásában kidobásra szánt 
elektronikai hulladék mennyi-
sége meghaladja az 500 kg-ot, 
elszállítási igényét jelezheti 

személyesen a Fe-Group 
Invest Zrt. munkatársainál, 
vagy a 236-0506-os telefon-
számon Garai Gabriellánál, az 
ÖKOMAT Kht. munkatársánál. 
Ebben az esetben az elszállí-
tásra a begyűjtési napot követő 
héten, hétköznap kerülhet sor. 
Leadható minden olyan gép, 
készülék, amely árammal vagy 
akkumulátorral vagy elemmel 
működött.
Kérjük, éljenek a lehetőséggel 
környezetünk megóvása érde-
kében!

KISPEST ÖNKORMÁNYZATA

Elektromos hulladék begyűjtése

Tisztelt Kispesti Polgárok!
A Kispesti Kertbarát Klub 
új programot hirdet! Adja 
adója 1 %- át a Kispesti 
Kertbarát Klubnak, és ebből 
a pénzből fát ültetünk köz-
területen, kerületünkben! 
A Kispesti Kaszinó kertjét 
2010-ben tovább gondozzuk. 
Adószám: 18041284-1-43. 
A Klub minden hétfőn a Ka-
szinóban (Fő u. 42.), 17 óra-
kor önképző előadást tart! 
Ha valami kézzel foghatót 
szeretne tenni környezetünk 
épülésére, szeretettel várjuk! 
Köszönjük a 2009-es évi adó 
1 %-ot!

KISPESTI KERTBARÁT KLUB

Kérjük, 2010-ben is se-
gítse a Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Közép-Ma-
gyarországi Regionális 
Egyesülete munkáját adója 
1 %-ának felajánlásával. Az 
elmúlt években felajánlott 
támogatásoknak köszönhe-
tően 2009-ben sikerrel foly-
tathattuk a „Fényközelben” 
látássérültek közösségi 
egészségnapjai című preven-
ciós programunkat. Idén a 
jövő generációinak érzéke-
nyítése a vak és gyengénlátó 
emberek problémáira és ké-
pességeire iskolai és szabad-
idős programok keretében, 
saját élmények nyújtásával, 
mint például a látásnélküli 
tevékenykedés, a pontírás, a 
vakvezető kutya és a speci-
ális segédeszközök megis-
merése. Fontosnak tartjuk, 
hogy a vak és gyengénlátó 
emberek is teljes értékű, 
hasznos tagjai lehessenek 
társadalmunknak, amihez 
a kommunikáción és az ép 
emberek pozitív, személyes 
tapasztalatain keresztül ve-
zet az út. A jövő munkaadóit, 
döntéshozóit, pedagógusait, 
szülőit már most nyitottá, 
érzékennyé kell tennünk a 
másságban és az elfogadás-
ban rejlő lehetőségek iránt. 
Kérjük, adományukkal 
támogassák2010-ben iskolai 
szemléletformáló program-
jaink fejlesztését és meg-
valósítását! Adószámunk: 
18185030-1-42. Bankszám-
laszámunk: 10409015-
90147559.

Köszönjük!
TÁJÉKOZTATÓ

Kristóf Lajos munkáit meg-
hívták a New York Palotában 
rendezendő emlékkiállításra. A 
március 31-én nyíló kiállításon 
egy Puskás Ferencet ábrázo-
ló kisplasztikával, és három 
fotóval vesz részt. Molnár 
Krisztinának nyílik önálló ki-
állítása a Városháza Tárlaton, 
„Akvarell Wekerléről” címmel. 
Prohászka Margitnak a „Csend 
kapuja című” munkája a Budai 
Táncszínház aulájában lesz 
kiállítva a Képző és Iparművé-
szeti Szövetség szervezésében.

KISPESTI HELIKON KULTURÁLIS 
EGYESÜLET

Kispesti 
művészek

KULTÚRA

TÁJÉKOZTATÓ

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

Zöldkommandó

Az új berendezésnek kisebb 
a sugárterhelése, mint a 

régi közel hatvanéves készü-
léké volt, lehet vele gyereke-
ket és felnőtteket vizsgálni, 
valamint digitális kép továb-
bítására is alkalmas. Nagy 
szükség volt már a röntgen-
gép modernizálására, hiszen 
a régi eszközt már közel hat 
évtizeddel ezelőtt állították 
üzembe – mondta dr. Vargha 
Péter, intézményvezető az 
átadón, melyen többek között 
Eördögh Gábor és Vinczek 
György alpolgármesterek is 
részt vettek. Huszár Erzsé-
bet önkormányzati képviselő 
– aki 37 évig dolgozott a fo-
gászaton, ebből 20 évet rönt-
genasszisztensként – a Kis-
pestnek elmondta, régi ügyet 
sikerült most lezárni, hiszen 

már többször kezdeményezte 
mind az önkormányzat szak-
bizottságában, mind a képvi-
selő-testületben a fejlesztést. 
Megtudtuk, a beruházás teljes 

költsége 2 millió forint volt, 
melyből megvásárolták a kor-
szerű, fejleszthető röntgen-
gépet, valamint felújították a 
helyiséget is.

EGÉSZSÉGÜGY

Megújult 
a fogászati röntgen
Új fogászati röntgengépet adtak át február 24-én a Kispesti Egész-
ségügyi Intézetben. A kétmillió forintos fejlesztés költségeinek na-
gyobb részét – mintegy 1,2 milliót – az önkormányzat állta, míg a 
fennmaradó részt a fogászaton praktizáló fogorvosok fizették.

Egy 300 mm átmérőjű víz-
vezeték törött el február 

17-én este az Ady Endre út 
– Arany János utca kereszte-
ződésétől néhány méterre, a 
lakótelepi garázssor mellett. 
Az úttestre ömlő nagy meny-
nyiségű víz és sár miatt a 
Határ út felé közlekedő gép-
járművek forgalmát átmene-
tileg az Ady Endre úti villa-
mossínekre kellett terelni. A 
vezeték javítása rövid ideig 
vízhiányt okozott a környező 
házakban – tájékoztatta az 
esetről a Kispestet a Fővá-
rosi Vízművek ZRt. Másnap 
délután már a méretes gödröt 
temették be a cég dolgozói.

Hatalmas csőtörés volt
KÁRESET
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A kerületi nyugdíjas szerve-
zetek képviselőinek tartott 

tájékoztatót Burány Sándor 
államtitkár, országgyűlési 
képviselő és Kispest pol-
gármestere február 18-án. A 
városházi találkozón elsősor-
ban a nyugdíjrendszert érintő 
legfontosabb kérdésekről, va-
lamint az önkormányzat idő-
seket érintő szolgáltatásairól 
esett szó. Megegyeztek ab-
ban is, hogy idősügyi tanács 
alakuljon Kispesten. Erről a 
képviselő-testület hoz majd 
végleges döntést. Atalálkozón 
a Kispesti Nyugdíjasok és 
Mozgássérültek Klubja, a 
Kispesti Nyugdíjasok Szoci-
ális és Érdekvédelmi Egye-
sülete (KINYE), valamint az 

Nyugdíjról nyugdíjasoknak
MSZOSZ Kispesti Területi és 
Nyugdíjas Alapszervezete kép-
viselői vettek részt. Gajda Péter 
polgármester bevezetőjében el-
mondta, a közelmúlt nyugdíjról 
szóló vitái miatt tartotta fontos-
nak, hogy a jelenlegi nyugdíj-
modellről és az önkormányzat 
időseket érintő szolgáltatásairól 
tájékoztassák a leginkább érin-
tett kispesti szervezeteket.
Burány Sándor, a Nemzeti 
Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztérium államtitkára kijelen-
tette, jól áttekinthető a mostani 
nyugdíjmodell, és stabil, kiszá-
mítható rendszert eredményez a 
jövőben is. A nyugdíjkorrekció 
biztosítja az igazságosságot. 
Kispest országgyűlési képvise-
lője hangsúlyozta, a kormány 

elképzelése szerint a nyugdíjak 
növekedését a nyugdíjprémium 
tudja biztosítani a jövőben, ez 
az évek során akár a korábbi 
13. havi nyugdíj összegét is 
elérheti. A nyugdíjas egyesüle-
tek képviselői jelezték, legtöbb 
tagjuk megérti, hogy a válság 
idején nekik is áldozatot kellett 
hozniuk, és hozzátették, hogy 
elégedettek a nyugdíjkorrekció-
val. Alkalom nyílt arra is, hogy 
működésükről, mindennapjaik-
ról is beszámolhassanak. 
A megbeszélés végén Burány 
Sándor és Gajda Péter java-
solta, hogy a kerületi egyházi, 
civil-, valamint sportfórumok 
mintájára a nyugdíjas szerve-
zetek is rendszeres kapcsolatot 
tartsanak az önkormányzattal, a 

polgármesterrel és az ország-
gyűlési képviselővel. A kerü-
leti Idősügyi Tanács létreho-
zásáról a képviselő-testület 
hozza meg a végső döntést.
Kispest önkormányzata 
számos formában nyújt se-
gítséget a kerületben élő idő-
seknek. A civil pályázatokon 
a szervezetek működésre és 
programokra nyerhetnek tá-
mogatást. A jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást tavasz-
tól már százan vehetik igény-
be. A rászorulók otthoni gon-
dozást igényelhetnek, házhoz 
szállított ebédet kérhetnek, 
az öt gondozási központban 
pedig az étkezés mellett 
klubprogramok is várják a 
nyugdíjasokat. A gondozással 
kapcsolatos szolgáltatásokat a 
Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat (1193 Bp., Táncsics 
M. u. 7.) biztosítja.

A polgármesteri program 
keretében januárban és 

februárban négy alkalommal 
végzett a rendőrség, a közterü-
let-felügyelet, a polgármesteri 
hivatal, a Közpark Nonprofit
Kft és a Vöröskereszt közös 
bejárást. Csökkent a lakossági 
megkeresés és bejelentések 
száma az elmúlt év utolsó hó-
napjához képest. Ezek elsősor-
ban roncsautókkal kapcsolatos 
bejelentéseket, parkolási ügye-
ket és illegális plakátkihelyezé-
sek „problémáit” tartalmazták. 
Fentieken kívül négy nap során 
a közterületi alkoholfogyasz-
tás, ebtartási szabálysértések 
ellenőrzése, illegális árusítás, 
köztisztasági és közlekedési 
szabálysértések vizsgálata folyt 
fokozattan. A bejárások során: 
4 fő előállítására került sor, 
12 esetben tettek feljelentést 
munkatársaim, 21 helyszíni 
bírságot róttak ki, kisebb súlyú 
cselekmények esetében (főleg 
ebtartás) 27 alkalommal éltek 
figyelmeztetéssel, illegálisan
lerakott szemétből több m3 
került elszállításra, vöröske-
resztes kollégák 6 helyszínen 
vizsgálták a hajléktalanok kö-
rülményeit, a késő esti ellenőr-
zések során 9 üzletet vizsgáltak 
a nyitva tartás betartása miatt.

A bejárásokat folytatjuk, vá-
rom észrevételeiket, javasla-
taikat faxon (282-9964) vagy 
e-mailben a jegyzo@kispest.hu 
címre.
Sajnos nem csak a közterülete-
ken vannak különböző jogsza-
bálysértések, de sok esetben 
lakásunkban is bűncselekmény 
áldozatai lehetünk. Kerületünk 
rendőrkapitánya keresett meg 
egy levéllel, melyben arról tá-
jékoztatott, hogy 2009 utolsó 
negyedévében ismeretlen el-
követők 22 esetben követtek el 
kerületünkben időskorú állam-
polgárok sérelmére, saját laká-
sukban ún. „trükkös lopáso-
kat”. A keletkezett kár mintegy 
6,6 millió Ft volt. Egyeztetve 
kapitány úrral, február 18-án 
megbeszélést tartottunk a pol-
gármesteri hivatalban, ame-
lyen illetékes munkatársaimon 
kívül részt vettek a BRFK, a 
kerületi rendőrkapitányság, 
a vízművek, a csatornázási 
művek, az ELMŰ, valamint a 
Kispesti Közbiztonsági Egye-
sület és a Kispesti Nyugdíja-
sok Szociális és Érdekvédelmi 
Egyesületének (KINYE) kép-
viselői. A megbeszélés során 
közösen megállapítottuk, hogy 
csak rendőri eszközökkel 
ezek a bűncselekmények nem 

előzhetőek meg. Szükség van 
jelentős felvilágosító munkára, 
ismeretterjesztésre, az idősek 
fokozott támogatására környe-
zetük, szomszédaik részéről.
A fentiek alapján a teljesség 
igénye nélkül a következő öt-
letek és javaslatok születtek. A 
rendőrség tulajdonában vannak 
néhány perces filmek, melyek
felvilágosító formában mu-
tatnak be hasonló eseteket. A 
filmek akár a Kispest TV-ben,
vagy DVD formájában másutt 
is lejátszhatók lehetnek. Ké-
szülhetnek matricák, melyen 
rajta vannak azon szervek (köz-
művek) telefonszámai, ha vala-
kit ezektől a cégektől keresnek 
meg, azonnal felhívhatók és 
ellenőrizhetők, hogy valóban 
munkatársaik-e? Több helyütt 
működik a „Szem mozgalom” 
azaz a szomszédok figyelnek
egymásra is, gyanús „elemek” 
megjelenése esetén értesítik a 
rendőrséget (pl. ez lehet egy 
rendszám is). A posta vezetője 
vállalta, hogy munkatársai az 
időseknek szóló szórólapokat 
ingyen kihordják. Hivatalunk 
is aktívan részt tud vállalni a 
propagandában (Kispest újság, 
Kispest TV, egyéb hirdetmé-
nyek), de szociális területen 
dolgozó munkatársaink akár a 

közvetlen felvilágosítást is fel-
vállalják. A KINYE és a Kis-
pesti Közbiztonsági Egyesület 
a rendőrséggel a felvilágosító 
munkában és a tájékoztató 
kiterjesztésében vállalhat fel-
adatokat. 
A közművek az igazolványuk 
használatát és mindenkori 
felmutatását kérik munkatár-
saiktól. A beszélgetés során 
megismertünk egy bűncselek-
ményfajtát, melyet eddig több 
tucat módon követtek el. Volt 
aki közmű munkatársnak, ker-
tésznek, rendőrnek, szociális 
munkásnak, de temetkezési 
vállalkozónak is kiadta magát. 
Az elkövetési paletta sokszínű, 
sajnos a végeredmény mindig 
ugyanaz. Főleg idős emberek 
hiszékenységét kihasználva, 
sokszor utolsó forintjaikat is 
ellopva, megkárosítani őket. 
Figyeljenek, figyeljünk egy-
másra és amennyiben bár-
mely ötletük, javaslatuk van 
e cselekményekkel vagy ezek 
megelőzésével kapcsolatban, 
örömmel várom önkormányza-
tunk és rendőrségünk nevében, 
a fentebb megjelölt elérhetősé-
geinken.

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR
címzetes főjegyző

TÁJÉKOZTATÓ

Közbiztonság és köztisztaság
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Aminap a Vass Lajos Álta-
lános Iskola projektindító 
konferenciáján vettem 

részt. Nem először hallottam, 
hogy a modern oktatás kulcsa 
és alapja a kompetencia alapú 
nevelés, mely az alapkészségek 
– pl.: az írás, olvasás, matema-
tika, számítógépes ismeretek 
– fejlesztésére koncentrál. Első 
ránézésre azt kérdezhetnénk, 
hogy jó, jó, de a számítógé-
pet leszámítva mi ebben az 
újdonság? Apáink korában is 
az írás, olvasás, számtan volt 
a sláger, az alap, akkor mi vál-
tozott? Kezdjük a választ kicsit 
messzebbről. A felvilágosodás 
korában az enciklopédisták 
például úgy gondolták, hogy a 
tudatlanság sötétségét azzal le-
het eloszlatni, ha az emberiség 
által felhalmozott – lexikális 
– tudást kötetekbe (enciklopé-
diákba) rendszerezik és nyom-
tatott formában közkinccsé 
teszik. Alapkészségek ide vagy 

oda, egészen a közelmúltig 
úgy gondolták, hogy az oktatás 
célja a kellő ismeretanyag elsa-
játítása, az oktatási rendszerek 
csak magasabb szinten köve-
telték meg az elemzőkészséget. 
Pedig ez a szemlélet már az 
enciklopédisták korában sem 
lehetett sikeres. Mire össze-
gyűlt a kötetekbe szerkesztett 
ismeretanyag, annyi új ismeret 
keletkezett, hogy a szerkesztés 
soha véget nem érő folyamat 
lett. Én például ma is szíve-
sen veszem kezembe a Révay 
Nagy Lexikon nagyapámtól 
rám maradt néhány példányát, 
de inkább mint szép régisé-
get. Érdeklődve nézem az 
„árbócozatok” címszó alatt, 
hogy mi a különbség a bark, 
a szkúner, vagy a klipper 
árbócozata – és ebből követ-
kezően – vitorlázata között, 
de ez az akkor még élő tudás 
ma már csupán a vitorlás hajók 
szerelmeseinek fontos. Ebben 

a lexikonban ugyanakkor hiába 
keresném a repülőgép-anyaha-
jókkal, vagy a számítógépekkel 
kapcsolatos szócikket. Ha in-
formációra van szükségem, azt 
ma már elsősorban az internet 
segítségével szerzem meg.
Ez a bökkenő az oktatással 
kapcsolatban is: a gyorsan vál-
tozó és bővülő lexikális tudás, 
mire megszerezzük, elavul és 
egyébként is lassan befogad-
hatatlan mennyiségű. Arra kell 
tehát képessé tenni a tanulókat, 
hogy egész életük során meg 
tudják szerezni a szükséges 
ismereteket, s ehhez az út az 
alapkészségek (beleértve a szá-
mítógép használatot)  fejleszté-
sén keresztül vezet. Változni és 
változtatni tudni – ez  a kulcs.
Ezt nálam sokkal jobban tudják 
a kispesti pedagógusok. Sőt, 
nem csak tudják, csinálják is. 
Sőt, nem csak csinálják, folya-
matosan pályáznak a fejlesz-
tésre szükséges pénzekre. Sőt, 

nem csak pályáznak, nyernek 
is. A kispesti óvodák, iskolák 
különböző önkormányzati, 
hazai, alapítványi és EU for-
rásokból 2006 és 2009 között 
több mint 200 millió forintot 
nyertek el.
Jó pár hete e hasábokon szóvá 
tettem, hogy milyen disszo-
náns, ha pártvezérek propagan-
da levelekkel bombázzák az is-
kolák igazgatóit. Hozzáteszem: 
legalább ennyire visszatetsző, 
ha egy párt oktatáspolitikusa 
azt üzeni a pedagógusoknak, 
hogy csak alkalmassági vizsga 
után tarthatják meg állásukat. 
Szerintem a kispesti pedagó-
gusok értik a dolgukat. Mi, 
politikusok nem üzenetekkel 
kell, hogy segítsük munkáju-
kat, hanem fejlesztési lehető-
ségekkel. Az elnyert több mint 
200 millió forint azt mutatja, 
hogy ha hagyjuk, a kispesti 
pedagógusok tudnak élni a le-
hetőségekkel.

Az iskolák fejlődése
BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

„A kispesti tanárok értik a dolgukat. Mi, politikusok nem üzenetek-
kel kell, hogy segítsük munkájukat, hanem fejlesztési lehetőségekkel.”

Elfogadták az idei költség-
vetést: lesz pénz a terve-
zett fejlesztésekre. Újabb 
lakáshoz jutnak a kispesti 
rendőrök. Kezdődhet a 
kerékpárút és a Forrásház 
Gondozási Központ épí-
tése. A Bokréta Bölcsőde 
csoportszobával bővülhet 
pályázati forrásból. Ta-
vasztól az önkormányzat 
és a Katolikus Karitász 
együttműködésében EU-s 
élelmiszersegély program 
indulhat Kispesten. A feb-
ruár 16-i testületi ülésen 
több ingatlan értékesíté-
séről és bérbeadásáról is 
döntöttek a képviselők.

- A zárt ülést követően el-
sőként a tavalyi büdzséről 
szóló rendeletet módosította 
a testület, majd a 2010. évi 

Takarékos és stabil 
az idei költségvetés

költségvetést tárgyalták, és fo-
gadták el a képviselők. A pol-
gármester takarékosnak és sta-
bilnak nevezte az idei büdzsét, 
és határozottan cáfolta, hogy az 
– mint a Fidesz állította – vá-
lasztási költségvetés lenne. Azt 
mondta, ha így volna, Kispest 
– hasonlóan azokhoz a fideszes
vezetésű nagyvároshoz, ame-
lyek kötvényt bocsátottak ki 
– jobban el lenne adósodva. 
Gajda Péter hangsúlyozta, 
az elmúlt években azokat a 
fejlesztési feladatokat oldotta 
meg az önkormányzat, amelye-
ket 2006-ban a polgármesteri 
program felvázolt, „se többet, 
se kevesebbet”. Hozzátette: 
„idén is azokat az elképzelése-
ket valósítjuk meg, amiket vál-
laltunk, csak még nem tudtuk 
elvégezni.” Az önkormányzat 
idei bevételi főösszegét csak-

TESTÜLETI DÖNTÉSEK

nem 12,8 milliárd forintban, 
a kiadási főösszeget kicsivel 
több mint 13,1 milliárdban ha-
tározta meg a testület. A hiányt 
350 millió forint működési hi-
tel felvételével finanszírozzák,
a fejlesztési hiányt 70 millió 
forint fejlesztési hitel felvéte-
lével pótolják.

- Nyílt, licitálásos pályázaton 
egyben értékesíti a kerület a 
Báthory utca 2., 4., 6., valamint 
a Kisfaludy utca 1., 3., illetve az 
Ady Endre út 114. és 116. alatti 
felépítményes ingatlanokat. A 
Táncsics utca 1. alatti 725 m2 
alapterületű, korlátozottan for-
galomképes ingatlant pályázat 
útján, bérbeadással hasznosítja 
az önkormányzat.

- Újabb lakáshoz jutnak a kis-
pesti rendőrök. Az önkormány-

zat a kerületben szolgáló 
rendőrök lakásgondjainak 
megoldására eddig hét ingat-
lan bérleti jogát biztosította 
a BRFK-nak. Kettőt már 
használ a kispesti kapitány-
ság, most egy újabb (egy 
szoba, komfortos) lakás bér-
lőkijelölési jogát biztosította 
a BRFK-nak a kerület. 

- Együttműködési szer-
ződést köt a kerületi és a 
fővárosi önkormányzat a 
Kerékpározó Kispest pá-
lyázathoz kapcsolódóan. 
Az önkormányzat 73,5 
millió forint európai uniós 
pályázati támogatást kapott 
a kerületi kerékpárforgalmi 
hálózat bővítésére. A Ha-
tár utat a Kőbánya-Kispest 
intermodális csomóponttal 
összekötő, tervezett kerék-
párút a Pannónia út – Esze 
Tamás utca – Hungária út 
– Ady Endre út – Hunyadi 
utca – Üllői út – Kosárfonó 
utca nyomvonalon halad. Az 
érintett útszakaszok közül 
az Ady Endre út, a Hunyadi 
utca és az Üllői út pályázat-
tal érintett részei a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában 
vannak, ezért kell megkötni 

Minden évben visz-
sza-visszatérő vita a 
képviselő-testületben 

ellenzék és kormánypártok 
között, hogy a kerület éppen 
feléli-e a vagyonát vagy sem. 
A legutóbbi ülésen, amikor 
igen rövid, mindössze egy-
órás vita után elfogadtuk az 
önkormányzat költségvetését 
és volt több olyan más napi-
rend is, amely érintette ezt a 
dokumentumot, felvetődött a 
kérdés. A képviselő-testület 
ugyanis úgy döntött, hogy 
nyílt pályázaton értékesíti két 
nagyobb telkét az Üllői úton 
(a Stefánia telekkel szem-
ben), illetve az Ady Endre út 

mentén, a gumis műhely és 
környékének tömbjében. Volt 
olyan képviselő, aki azt mond-
ta, ezekkel a határozatokkal 
feléljük a kerület vagyonát. 
Nos, persze én ezt egészen 
másként látom, és ezzel a kép-
viselők többsége is így volt. 
Vagyonfelélésről akkor be-
szélhetnénk, s beszélhettünk 
volna az elmúlt években is, ha 
az ilyen típusú bevételeket az 
önkormányzat mondjuk bérfi-
zetésre, vagy intézményeinek 
működtetésére fordítaná. Az 
elmúlt években pedig nem 
volt erre példa és ez idén sem 
fordulhat elő. A telkek eladá-
sával kettős célunk van: az 

egyik, hogy végre városképi 
szempontból rendezni tudjuk 
a területeket, hiszen min-
denki láthatja, hogy bizony 
az utóbbi évtizedekben igen 
lelakott állapotba kerültek a 
szóba forgó tömbterületek. A 
másik célunk pedig az, hogy 
fejlesztési bevételekhez tud-
juk juttatni a kispesti önkor-
mányzatot. Hiszen az ilyen 
telekértékesítésekből lesznek 
például megújuló iskolák, 
óvodák, egészségügyi fejlesz-
tés, parkrekonstrukció, út, jár-
da, önkormányzati bérlakás, 
amely mind-mind a kerület 
vagyonát növelheti. És ezek-
ből a bevételekből lehet olyan 

vagyonelemeket is vásárolni, 
melyek hozamot termelhetnek 
Kispestnek. Egy telekeladás 
tehát nem jelent önmagában 
vagyonfelélést. A dolog a 
bevétel felhasználásán mú-
lik, de erre régóta odafigyel
a városháza vezetése. Talán 
ezért is tudtunk ismét olyan 
költségvetést elfogadni, mely 
stabilan biztosítja a városrész 
működését, minden olyan 
szolgáltatással, melyet eddig 
is nyújtottunk és meg tudjuk 
valósítani azokat a fejleszté-
si elképzeléseinket, melyet 
2006-ban ígértünk, de még 
nem fejeztünk be az elmúlt 
három évben.

Kispesti pénzügyek
GAJDA PÉTER POLGÁRMESTER ROVATA

az együttműködési szerző-
dést.

- A Kispesti Pszichocentrum 
– Forrásház Gondozási 
Központ pályázathoz – a 
megvalósításhoz több mint 
450 millió forint uniós tá-
mogatást kapott a kerület 
– a Kispesti Egészségügyi 
Intézettel (Gyógyító Művé-
szeti Műhely és Tárt Kapu 
Színház), a Védett Műhely 
Rehabilitációs Foglalkoz-
tató Nonprofit Kft.-vel és a
Humán Sztráda Nonprofit
Kft.-vel köt együttműkö-
dési megállapodást az ön-
kormányzat. A szociális és 
foglalkoztatási szolgáltatá-
sokat összekapcsoló nappali 
intézményben a gondozás 
mellett fejlesztőmunkával, 
felkészítő foglalkoztatással, 
mentori támogatással segí-
tik a pszichiátriai betegeket 
visszatérni a munkaerő-
piacra. Idén az intézményt 

alakítják ki, várhatóan 2011 
tavaszától működik majd a 
gondozási központ. 

- Pályázati támogatásból újul-
hat meg a Bokréta Bölcsőde. 
Az intézmény bővítése csoport-
szobával az egyik legsürgetőbb 
megoldásra váró probléma. A 
munkálatok összköltsége va-
lamivel több mint 13,8 millió 
forint, az Önkormányzati Mi-
nisztérium pályázatán ennek 
80 százaléka szerezhető meg. 
A testület biztosította a szük-
séges 20 százalékos pályázati 
önrészt. 

- Támogatási szerződést ír alá 
az önkormányzat a Kispest 
Wekerletelepi Szent József 
Plébániával. A plébánia az ön-
kormányzat egyik konzorciumi 
partnere a „Wekerle, ahol érté-
ket őriz az idő” című sikeres 
uniós pályázatban. A partner-
ség alapján az önkormányzat 
14 millió forint kamatmentes, 

visszatérítendő kerettámo-
gatást biztosít a plébániának 
a projekt építési részének 
megvalósításához. 

- EU-s élelmiszersegély 
program indul Kispesten 
az önkormányzat és a Ka-
tolikus Karitász együttmű-
ködésében áprilistól. Az 
adományközpont az Üllői út 
250. alatti üzlethelyiségben 
működik majd, a program le-
bonyolítását a Közpark Kft. 
végzi. Az új, önként vállalt 
önkormányzati feladat kere-
tében az unióból érkező tar-
tós élelmiszerekkel mintegy 
1500-2000 kispesti rászoru-
lót tudnak támogatni.

- A testület elfogadta a 
polgármesteri hivatal és az 
önkormányzat környezet-
védelmi, valamint szociális 
bizottságainak tavalyi évi 
munkájáról szóló beszámo-
lókat.

„Egy telekeladás nem jelent önmagában vagyonfelélést, a dolog a bevétel 
felhasználásán múlik, amire régóta odafigyel a városháza vezetése.”

Internet-hozzáférés saját lap-
toppal – és wireless kártyával 
– rendelkező regisztrált és 
beiratkozott olvasóink részére 
az Üllői úti könyvtárban! A há-
lózathoz való csatlakozáshoz a 
könyvtáros ad jelszót, valamint 
tájékoztatást a könyvtár terüle-
tén a hozzáférés lehetőségéről.

Térítési díj:  
regisztrált használóknak:

100 Ft/30 perc – a maximális 
időtartamú wifikártya 150
perces; 

beiratkozottak részére:
100 Ft/60 perc – a maximális 
időtartamú wifikártya 300
perces.

Cím: FSZEK kispesti Üllői úti 
könyvtár, 1191 Bp. Üllői út 
255.

Új szolgáltatás 
a könyvtárban

WIFI



10 2010. március 3. 112010. március 3.VÉLEMÉNY VÉLEMÉNY

A költségvetésről

Aképviselőtestület idén is 
időben tárgyalta és fogadta 

el az aktuális költségvetést. A 
tervszerű, kiszámítható gaz-
dálkodás erősíti a végrehajtha-
tóságot, növeli a biztonságot. 
A nemzetközi válság negatív 
hatásai ellenére továbbra is van 
fedezet önkormányzati felada-
taink folyamatos ellátására. A 
korábbi évekhez hasonlóan ön-
ként vállalt feladatok biztosítá-
sára is lehetőség nyílik, aminek 
keretében többek között nő az 
anyasági segélyre fordítható 

összeg és több jut szociális 
ellátásra is. E területen legfon-
tosabbnak az „Út a munkába” 
című kormányzati program 
helyi folytatását tartom, amely 
segély helyett munkát biztosít 
az arra rászorulóknak, meg-
akadályozva az életvitelsze-
rűen segélyre berendezkedni 
kívánók szándékát, igazságo-
sabbá téve a rendszert. 
A polgármesteri program 
végrehajtása idén is folytató-
dik, tovább fejlődik a kerület. 
Biztonságosabbá, szebbé, 
komfortosabbá válik Kispest. 
Tesszük, amit vállaltunk, a 
képviselő-testület többsége 
javaslataival, döntéseivel eh-
hez hozzá is járul. Szeretném 
azt mondani, hogy minden 
képviselő, de ez sajnos nem 
igaz. Az önkormányzati ciklus 
eddigi időszakára visszate-
kintve megállapítható, hogy 
a Fidesz-KDNP frakciónak a 

lakosság érdekében korábban 
ígért együttműködése megma-
radt a (hazug) szavak szintjén, 
szinte minden területen az 
akadályozás érhető tetten. Ha 
ez nem így lenne, akkor ma 
már állhatna a Kö-Ki környéki 
beruházás, működhetnének a 
létesítmények munkalehetősé-
get biztosítva a kerületieknek 
és kulturált közlekedési lehe-
tőséget biztosítva az átutazók-
nak. Emellett a legnagyobb 
arcátlanság az, hogy miközben 
a Fidesz-KDNP frakció tagjai 
civil szervezetek mögé bújva 
bírósági perekkel éveken ke-
resztül akadályozták ezt a be-
ruházást, most rácsodálkozva 
a helyzetre a kerület vezetésén 
kérik számon a lemaradást. 
Erre mondta egy barátom, 
hogy ez olyan „igazi fideszes
tempó”. 
A fejlesztések sorában min-
denképpen említést érdemel a 

kerület jelenlegi legnagyobb 
fejlesztése, a Kós Károly tér 
rekonstrukciója, amely for-
rásának túlnyomó részét pá-
lyázat útján az EU biztosítja, 
megkímélve ezzel a kerületiek 
adóforintjait. A milliárdos 
költséggel járó átépítés Kispest 
országgyűlési képviselőjének, 
Burány Sándornak a nevéhez 
kötődik, az ő érdekérvényesítő 
képességének az eredménye. A 
megszépült teret, amely kerü-
letünk igazi éke lesz, hamaro-
san használatba vehetik az ott 
lakók. 
A költségvetés összeállításá-
ban ismét a felelősségteljes 
gondolkodásmód mutatkozik 
meg. A tervezett csekély hi-
ány gondos gazdálkodással 
visszaszorítható és az elmúlt 
két évhez hasonlóan idén is 
pozitívummal zárhatunk, amit 
az önkormányzatok többsége 
joggal irigyelhet.

Fekete László (MSZP)

Az utóbbi időben gyakran 
kapunk a gazdálkodással 

összefüggő kérdéseket, pedig 
gyanítom az olvasókat más té-
mákkal kapcsolatos vélemény 
is érdekelné. Ilyen lehetne pél-
dául a KÖ-KI helyzete, a Ma-

jomsziget (alias Stefánia ház) 
sorsa, vagy az utak állapota, 
hogy tovább ne is soroljam. De 
ha már a költségvetésről kell 
ismét véleményt alkotni, hát 
akkor azzal kapcsolatosan ejtek 
néhány szót.
Úgy ítélem meg, hogy előrelát-
hatólag kiegyensúlyozott lesz a 
2010-es év gazdálkodása annak 
ellenére, hogy az előző ciklus-
ból örökölt milliárdos adósság 
még mindig terheli a költség-
vetést. A legutóbbi képvise-
lő-testületi ülésen néhányan, 
szerintem álságos módon, azt 
próbálták bizonygatni, hogy a 
fejlesztések kampánycélokat 

szolgálnak. Nem hiszem, hogy 
a választások évében meg kelle-
ne állítani az időt, és semmihez 
nem lenne szabad nyúlni. Az, 
hogy mire mennyit költünk, a 
mindenkori vezetés felelőssége. 
Persze ez nem jelenti azt, hogy 
a javaslatait bárki ne tehetné 
meg, de csak azért kritizálni, 
mert az úgymond ellenzéknek 
ez a dolga, botorság. Ráadásul a 
valóban építő jellegű javaslatok 
is könnyen áldozatul eshetnek. 
A vezetést adó koalíció ugyanis 
néhány demagóg felszólalás 
után már az ésszerű javaslato-
kat is zsigerből utasítja el.
Jó lenne, ha a képviselő-tes-

tületben nem pártkatonák ül-
dögélnének, hanem olyanok, 
akik Kispest, és a kispestiek 
érdekeit tartanák a legfonto-
sabbnak. Akkor talán akár a 
költségvetésről, akár más fon-
tos kérdésekről is érdemi vita 
alakulhatna ki, és optimális, az 
igényekhez és a lehetőségekhez 
legjobban igazodó megoldások 
születhetnének.
Remélem, hogy a következő 
testületben már az ehhez közeli 
álláspontot képviselők lesznek 
túlsúlyban, és ennek eredmé-
nyeként az itt élők még inkább 
magukénak érzik majd kerüle-
tünket, és az önkormányzatot. 

Timár Béla (Összefogás Kispestért)

Nagy Tamás (MDF-FKgP-CÉFKE)

Ezeken a hasábokon írtam 
nemrég, hogy az önkor-

mányzat 2009. évi teljesítmé-
nyét nem tartom rossznak. 
Különösen úgy nem, amilyen 
örökséggel kellett indulnia. 
Az előző évet viszonylag jól 

zárjuk le, ismerjük a kiindu-
lási állapotot, de vajon meg 
tudjuk-e jósolni, milyen külső 
körülmények fogják befolyá-
solni az idei teljesítményün-
ket? Aligha. Ne feledjük, idén 
két választás is lesz Magyar-
országon! Éppen emiatt, azt 
várom az önkormányzat ez 
évi politikai és gazdasági sze-
replőitől, hogy cselekedetei-
ket „a város érdekei mindenek 
fölött” elv vezérelje. 
Bizonyára a nagy frakciók 
szokásukhoz híven nyilatkoz-
nak most is: a várost vezető 
koalíció dicsérik, az ellenzék 
elmarasztalja az idei költség-

vetést. Pedig a számokból 
kiolvasható az eddigi jó trend 
folytatása. Tervezünk ugyan 
költségvetési hiányt, de ha az 
be is következnék, kezelhető 
mértékű. Igazán nagy bajt a 
korábbi ciklus alatt felhalmo-
zott adósságszolgálat jelent.
Tudvalevő, hogy 2009 őszén 
a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal a Wekerletelepet ide-
iglenesen műemlék-jelentősé-
gű területté nyilvánította. Ez 
a helyzet az ott élők számára 
szigorúbb építési szabályokat 
jelentenek.
E sorok szerzője két módo-
sító indítvánnyal élt a vita 

során az építtetők dolgának 
megkönnyítése érdekében. 
Az önkormányzat által tavaly 
megkezdett wekerlei nyílás-
záró-csere támogatási rend-
szer tervezési, dokumentálási 
feladataihoz 2 millió forintot, 
az építtetők támogatásához 
felállítandó keretösszeg meg-
növeléséhez 5 millió forintot 
kért. Az elsőt befogadta az 
előterjesztő polgármester, a 
második esetében ígéretet 
tett arra, hogy félévkor meg-
vizsgáljuk, milyen mértékben 
fogy a támogatási keret, s 
annak ismeretében hozunk 
újabb döntést.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén elfogadta az önkormányzat idei költségvetését. Mi a vé-
leményük a büdzséről az önkormányzat frakcióinak?

A kispesti költségvetés fele-
másra sikeredett. Vannak 

benne olyan dolgok, melyeket 
– mint eddig is – támogatunk. 
Ilyen a zöldfelületek, par-
kok létrehozása és ápolása, 
valamint a játszótér építési 
program. Ezeket jó dolgoknak 
tartjuk, és a következő város-
vezetésnek is majd feltétlenül 
folytatnia kell az ilyen kezde-
ményezéseket. Magyarán min-
ket nem az érdekel, hogy mely 

színezetű vezetéshez kötődik 
egy-egy dolog. Hanem ha jó 
valami, akkor folytatni kíván-
juk, ha pedig rossz, akkor vál-
toztatni rajta.
Ezzel szemben azonban sajnos 
az is kiderült, hogy az összesen 
több, mint 1 milliárd forintnyi  
adósság évente közel 140 mil-
lió forintos kiadást jelent  még 
hosszú éveken át  a kerületnek. 
Az  idősek, a betegek és a kis-
gyermekes családok érdekében 
módosító javaslatot nyújtot-
tunk be. Erre a három célra 
összesen 2-2 millió forinttal 
adtunk volna többet (időskorú-
ak járadéka, közgyógyellátás és 
anyasági támogatás). Ráadásul 
plusz forrásra sem volt szüksé-
günk, hisz a 43 millió forintos 
városházi propagandakeretből 
(leánykori nevén kommuniká-
ciós fejezet)  csoportosítottuk 
volna át ezt az összeget. Sajnos 

a szocialista többség nem tá-
mogatta javaslatunkat, így nem 
emelték meg az időseknek, a 
betegeknek és a kisgyermekes 
családoknak juttatott összeget. 
A propagandakeretet viszont 
nem csökkentették.
Az is sokat mond Kispest valós 
helyzetéről, hogy jelenleg há-
romszor annyi munkanélküli 
van Kispesten, mint 2002-ben 
volt. 
Nemcsak Kispest, hanem az 
ország legnagyobb problémája 
ma a munkanélküliség, ami 
folyamatosan nő. A munka-
nélküliség 10,8 százalékra 
emelkedett, erre 1994 óta nem 
volt példa Magyarországon! 
A szocialista vezetésű kor-
mányzat és önkormányzatok 
sajnos képtelenek úrrá lenni a 
helyzeten, nem kezelik, hanem 
mélyítik a válságot. Nyolc év 
szocialista országlás után nya-

kig ülünk a válságban, a szoci-
alisták legszebb hagyományai 
szerint jönnek a kiválóbbnál 
kiválóbb válságkezelési ötle-
tek, a „reformok”, ahogy ők 
hívják, amelyek mindig brutá-
lis megszorításokat jelentenek, 
soha nem újító lépéseket. 
Szűkebb régiónkban csak a 
magyar gazdaság zsugorodik 
tovább az idén. Tavaly is el-
keserítően teljesített a magyar 
gazdaság- mondják egybe-
hangzóan a külföldi és belföldi 
elemzők. Ezért kíván szinte 
minden gazdasági szakember 
és több millió magyar ember 
Fideszes választási győzelmet. 
Mert a sodródás évei után jó 
lenne végre, ha kiszámítható, 
stabil és erős kormány irányí-
taná az országot. Ez Kispest-
nek, az itt élő embereknek és a 
kerület költségvetésének is jót 
tenne.

dr. Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP)

Az adó alapja: személygép-
kocsik és motorkerékpár 

esetén az adó alapja tovább-
ra is a gépjármű hatósági 
nyilvántartásban KW-ban 
kifejezett teljesítménye. Az 
autóbusz, a nyerges vontató, 
lakókocsi és a lakó-pótko-
csi esetén az önsúly, míg a 
tehergépjármű és a pótkocsi 
esetén változatlanul az ön-
súly + raksúly 50 %-a.
Az adó mértéke: a gépjármű-
adó mértéke 2010. január 1. 

Változások a gépjárműadóban
napjától a gépjárműadóról szó-
ló 1991. évi LXXXII. törvény 
(Gjt.) értelmében átlagosan 
15 %-kal emelkedett. A kép-
viselő-testületnek a gépjármű 
adóztatást befolyásoló hatása 
nincs. A gépjárműadózás során 
érintett járművek központilag 
egységes szabályok alapján 
kerülnek adóztatásra, melyről 
részletesen a www.kispest.hu 
internetes oldalon is lehet tá-
jékozódni. A bejelentési űrlap 
megtalálható a www.kispest.

TÁJÉKOZTATÓ

hu oldalon,  a „gépjárműadó 
utáni adófizetési kötelezett-
ség változásához szükséges 
bejelentés” címszó alatt. 
A változással kapcsolatban 
személyes tájékoztatást a 
polgármesteri hivatal I. em. 
58-59-es irodájában, vagy 
telefonon a 347-4562-es és 
a 347-4572-es számokon 
lehet kérni.

PÉNZÜGYI GAZDASÁGI IRODA
ADÓCSOPORT

Kispest Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet Kispesten mű-
ködő, és a kispesti közéletben 
tevékenykedő öntevékeny la-
kossági szervezetek számára.
A pályázat célja: a kispesti 
öntevékeny lakossági szerve-
zetek támogatása, a kispesti 
lokálpatriotizmus erősítése a 
hagyományőrző tevékenysé-
gek, egyéb programok és azok 
megvalósítása feltételeinek 
támogatásával.
A pályázat beadásának határ-
ideje: április 8.

A pályázat részletes kiírása 
a www.kispest.hu oldalon 
olvasható.

Civil pályázat
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Kispest: Nemrégiben az ön-
kormányzatban a kerületi ve-
zetőkkel konzultáltak a helyi 
nyugdíjas szervezetek vezetői. 
Hasznos volt a találkozó?

MEDGYES LÁSZLÓNÉ: Igen, 
mindenképpen, hiszen nagyon 
fontos, hogy mind Kispest pol-
gármestere, mind a kerület or-
szággyűlési képviselője szívén 
viseli az idősek problémáit, és 
nagyon sokat segítenek a nyug-
díjasoknak. Az ő felvetésükre a 
jövőben hivatalos, rendszeres 
találkozókat is fogunk tartani, 
ahol mi elmondhatjuk gondja-
inkat, bajainkat, a kerület pe-
dig reményeink szerint segíteni 
fog abban, amiben arra lehető-
sége lesz. Kispesten szeren-
csére sok szervezet foglalkozik 
nyugdíjasokkal és mind-mind 
más jellegű. Van, amelyik az 
egészséges életmódra helyezi 
a hangsúlyt, és van, amelyik 
a szociális érzékenységet pró-
bálja erősíteni. Ez nagyon jó, 
hiszen így az időseknek van le-
hetőségük választani, melyikbe 
kívánnak belépni. 

Önök milyen programokat kí-
nálnak a nyugdíjasoknak?

MEDGYES LÁSZLÓNÉ: Szerve-
zetünk az elmúlt 19 év alatt 

nagyon sokat változott, hiszen 
akkor 62 fővel alakultunk, és 
az akkori hatvan évesek ma 
már nyolcvan évesek. A mi 
szabályzatunk szerint a 80 év 
felettiek – akik már a progra-
mokon nem vesznek részt, de 
tagok kívánnak maradni – nem 
fizetnek tagdíjat. Taglétszá-
munk azonban folyamatosan 
gyarapodik, idén januárban 
például harminc új fővel bővül-
tünk. Jelenleg 300 aktív tagja 
van szervezetünknek, akiknek 
igyekszünk tartalmas és vál-
tozatos programokat nyújtani.  
Sok állandó programunk is 
van, így például hetente tartunk 
a Kispesti Kaszinóban kedden-
ként zenés-táncos összejöve-

teleket, csütörtökönként lehet 
gyógytornázni, hétfőnként ké-
zimunka szakkörünk működik. 
Rendszeresen sétálunk – immá-
ron 10 éve – a „Séta az egész-
ségért” mozgalom keretében 
minden hónap első péntekén, 
és Csacsogó klubunkban min-
den hónap második szerdáján 
lehet jó nagyokat beszélgetni. 
Rengeteget kirándulunk, me-
lyeken nagyon nagy hangsúlyt 
fektetünk a kikapcsolódás mel-
lett az ismeretszerzésre is, hi-
szen közülünk sokan a munká-
juk mellett nem tehették meg, 
hogy utazzanak, bejárják az 
országot. Ám nem csak Buda-
pesten, Magyarországon vol-
tunk, hanem jártunk már Spa-
nyolországban, Görögország-
ban és Erdélyben is, szóval 
gyönyörű élményeink vannak. 
Az ilyen nagyobb utak ritkáb-
bak, de egynapos kirándulások 
minden hónapban vannak, a 
nyári hónapokban gyógyfürdő-
ket látogatunk meg. Meg kell 
mondanom, nagy sikere van az 
utazásainknak, köszönhetően 
annak is, hogy olcsón tudjuk 
ezeket a programokat biztosí-
tani. Az egynapos kirándulása-
ink közül a legdrágább utunk 
eddig például 2 500 forint volt, 
utazással, étkezéssel, belépője-
gyekkel együtt. 

Még a kerületi sportnapokon is 
részt vesznek. 

MEDGYES LÁSZLÓNÉ: Igyek-
szünk nagy hangsúlyt fektet-
ni a mozgásra, ezt szolgálja a 
már említett „Séta az egészsé-
gért” programunk, de emellett 
minden kerületi sportnapon 
is részt veszünk. Természete-
sen korunkhoz igazított sport-
ágat választunk, leginkább 
kislabdahajításban „mérkő-
zünk” meg, de vannak, akik 
csak egy kört sétálnak a futó-
pályán.  A többi szervezetet 
is invitáljuk ezekre az esemé-
nyekre, de leginkább csak a mi 
nyugdíjasaink kapcsolódtak be 
eddig a programokba. Pedig 
érdemes lenne, hiszen ezeken 
a rendezvényeken nemcsak jó 
levegőn vagyunk, hanem kicsit 
mozgunk is, valamint mostaná-
ban egyre több a látnivaló is, és 

„Tartalmas programok-
ra és egymás megbe-
csülésére fektetem 
a hangsúlyt”

NYUGDÍJASOK

A kulturált kikapcsolódás biztosítása, az egészséges életmód és a 
szeretetben eltöltött szabadidő gondtalan biztosítása a legfőbb célja 
az MSZOSZ Kispesti Területi és Nyugdíjas Alapszervezetnek.  A 
szervezetet irányítójával, Kispest idősügyi tanácsosával, Medgyes 
Lászlónéval munkájukról és a kerületi nyugdíjasokról beszélgettünk. 

Medgyes Lászlóné,
idősügyi tanácsos

egy jó hangulatú napot töltünk 
el együtt.

Miből finanszírozzák a progra-
mokat?

MEDGYES LÁSZLÓNÉ: Részt ve-
szünk az önkormányzat által 
kiírt pályázatokon, valamint 
1 200 forintos tagdíjunk van. 
A tagdíjat főként beteglátoga-
tásra, segélyekre, koszorúkra, 
értekezletekre fordítjuk. Kirán-
dulásainkhoz, programjaink-
hoz pályázati pénzzel tudunk 
hozzájárulni, és meg kell mon-
danom, a legtöbb helyen még 
kedvezményt is sikerül elérni. 

Mit tart a jövőben a legfonto-
sabbnak?

MEDGYES LÁSZLÓNÉ: Munkám 
során évek óta a szeretetre és 
egymás megbecsülésére fekte-
tem a legnagyobb hangsúlyt. 
A sétát, az egészséget, a spor-
tot, az ismeretszerzést tartom a 
legfontosabbnak, emellett írat-
lan törvényünk egymás tiszte-
letben tartása, tolerálása. Bí-
zom benne, hogy ez az év túl-
szárnyalja az előzőeket, pedig 
azokra sem panaszkodhatok.
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Futsal-ritmikus gimnasztika 
(RG) sportprogramot indít 

leendő elsős tanulók számára 
az Eötvös József Általános 
Iskola (1191 Budapest, Eöt-
vös utca 13.) a 2010/2011. 
tanévben. Olyan gyermekek 
jelentkezését várják, akik az 
angol-informatika profilú is-
kola választása mellett magas 

szinten szeretnének RG-vel és 
futsallal foglalkozni. A prog-
ramba 12 lány (ritmikus gim-
nasztika) és 12 fiú(futsal) felvé-
telét tervezik. Az alkalmassági 
felmérést 2010. március 29-én 
és 30-án délután 4 órától tart-
ják az iskolában. Az alkalmas-
sági felmérésen a jelentkező 
gyerekek mozgásos és men-

tális képességeit vizsgáljuk.
Érdeklődni, előzetesen jelent-
kezni lehet:
-  Paripásné Hosszú Rita testne-

velő tanár, RG edző (06 70/
298-1169, pahori@freemail.
hu) 

-  Dufek János testnevelő tanár, 
futsal edző (06 70/608-14711, 
dufekjanos@gmail.com)

Futsal-ritmikus gimnasztika 
osztály indul

OKTATÁS

ÚTÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSI 
ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL

A BFFH Közlekedési Ügy-
osztály Közlekedési Hatósági 
Alosztály értesíti az érintette-
ket, hogy a Bp. XIX. ker. Kő-

bánya-Kispest Városközpont 
(KÖKI Terminál) külső-belső 
úthálózat, Vak Bottyán út, 
Lehel út, Ferihegyi repülő-
térre vezető út, Keleti bejáró 
út, Sibrik Miklós út, Déli 
bejáró út, új autóbusz pálya-
udvar útépítés engedélyezési 
eljárását megindította. Irat-
betekintés, nyilatkozattétel 
előzetes egyeztetést követően 

lehetséges.  Az engedélyezési 
eljárással kapcsolatos kérdé-
sekkel megkereshető: Szalay 
Gergely tel./fax: 9999-479, 
327-1550. Ügyintézési határ-
idő: 45 munkanap, amelybe 
nem számítanak be a Ket. 33. 
§ (3) bekezdésében foglaltak.

VÁROSÜZEMELTETÉSI 
ÉS KÖZBIZTONSÁGI IRODA

Hirdetmény

RENDEZVÉNYEK

Március 5. péntek 19 óra
GÖRÖG EST 
Fellép a Mydros Együttes
Belépődíj: 800 Ft

Március 8. hétfő 17.30 óra
ÉLETMÓDKLUB: 

Sokkoló igazság az ivóvízről 
és a sóról! Magyarország az 
ásványvíz nagyhatalom?
Előadó: dr. Molnár Albina
Belépődíj: 300 Ft

Március 10. szerda 17 óra 
„JÁTSZD EL, ÉN MEG-NÉZEM!” 
- GÁLA

Információ: Forgon Mik-
lós Tel.: 282- 9826/01-
06, 06-20-326-2620, e-mail: 
forgon@kmo.kispest.hu

Március 11. csütörtök 18.30 
óra 

LÉLEKEMELŐ KLUB
Belépődíj: 800 Ft
További információ: Sza-
bó Andrea Krisztina Tel.: 
06-30-940-0052, www.
belsogyermek.hu 

Március 12. péntek 19 óra
KISPESTI KISSZÍNHÁZ

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

Március 13. szombat 9-18 
óra

TAVASZI ÁSVÁNYBÖRZE
Belépődíj: 600 Ft, gyerek, 
diák, nyugdíjas 400,-Ft

Március 14. 9-12 óráig
MODELLVASÚT BÖRZE KLUB

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

Március 14. vasárnap 11 óra
KOLOMPOS EGYÜTTES KON-
CERTJE TÁNCHÁZZAL

Jönnek a huszárok
Belépődíj: felnőtt: 1 000 Ft, 
gyerek: 700 Ft (2 éves kortól), 
szülő-tipegő: 1 200 Ft

Március 17. szerda 18 óra
TÁRT KAPU SZÍNHÁZ

Gondolomformán – Lőrinczy 
Attila és Balkay László új 
zenés-irodalmi ténfergése, 
amelyben Attila versben kér-

dez, Laci zenével válaszol
A Tárt Kapu Színház előadá-
sain a részvétel díjtalan!

Március 18. csütörtök 10 óra
FELSŐS SZÍNHÁZ

Arany János: Toldi – legenda 
és játék, a Nevesincs Színház 
előadása
Rendező: Rencz Antal
Belépődíj: 500 Ft

Március 19. péntek 19 óra
JAZZ CLUB

ifj. Szakcsi Lakatos Béla
Belépődíj: 1 000 Ft

Március 21. vasárnap 
10-12 óráig

ÚJRA KISPESTI BABARUHA 
BÖRZE

a Kispesti Kaszinóban (Bp. 
XIX. Fő u. 42.). Információ: 
bababorze@indamail.hu 

Március 21. vasárnap 16 óra
TAVASZI SZÍNHÁZBÉRLET

Bernard Slade: Jövőre Veled 
Ugyanitt I. - romantikus víg-
játék két részben, 
a Bánfalvy Stúdió előadása 
Szereplők: Bánfalvy Ágnes és 
Harmath Imre
A bérlet ára: 6 500 Ft
Belépődíj előadásonként: elő-
vételben 2 000 Ft, az előadás 
napján: 2 500 Ft

KIÁLLÍTÁSOK

Kispesti Helytörténeti Gyűj-

temény (1193 Budapest, Cso-
konai utca 9. – bejárat az is-
kola jobb oldala felől, a kert-
kapun)
A Kispesti Atlétikai Club 100 
éve című kiállítás
Csoportok délelőtti látogatá-
sához előzetes bejelentkezést 
kérünk! Tel.: 281-1619

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

Március 19. péntek 18.30 óra
Kispesti Helikon Kulturális 
Egyesület kiállítás megnyitó-
ja

NAGY BALOGH JÁNOS 
KIÁLLÍTÓTEREM 

(1191 Budapest, Ady E. út 
57.)
Krizbai Sándor Munkácsy-dí-
jas festőművész kiállítása. A 
kiállítás megtekinthető: már-
cius 13-ig

Március 19. péntek 17 óra
Kispesti Helikon Kulturális 
Egyesület kiállítás megnyitó-
ja. A kiállítás megtekinthető 
április 30-ig

KLUBOK

Bélyeggyűjtők klubja
Kispesti Gyöngyvirág Kórus
Modellvasút Börze Klub 

(a Kispesti Kaszinóban,
Bp. XIX. Fő u. 42.)
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 UTCA. 4.)

Art’sok táncstúdió
Baranta 
Goju-Ryu Karate
Mágnes Színház 
Maroshévizi Fitness Iskola
Modern Ving Tsun Kung 
Shaolin Kung fu
Tai Ji QuAn

ÉSZAK-FOK, TITOK...
Lappföldi útinapló zenével, 
versekkel, képekkel

Lappföld!
Hogy adhatnám vissza, amit 
tőled kaptam?!
Talán, ha mesélek rólad min-
denkinek, akinek még fontos a 
BÉKE és a TISZTASÁG.

(Papp János)

Március 31-én, szerdán 19 
órakor PAPP JÁNOS szín-
művészt látjuk vendégül, aki 
2006-os lappföldi útjának 
naplóját adja nekünk elő. Akik 
látták és hallották El Camino 
című előadását tudják, hogy 
az utazás naplóját gyönyörű 
képekkel, zenével, remek szí-
nészi teljesítménnyel eleveníti 
föl. Az északi utazását felele-
venítő nagyszerű előadásában 
meghallgathatjuk Ady Endre 
versét a „Szeretném, ha sze-
retnének”-et, később Johan-
Ludvig Runeberg „Paavo 
gazda” című versét, majd pe-
dig Henrik Ibsen „Peer Gynt” 
című színdarabjának befejező 
részéből Aase halálát is hall-
hatjuk. A belépődíj: 1000 Ft

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

A Wekerlei Társaskör Egyesü-
let márciusi programjai:

MÁRCIUS 9.
„Elektrográfia” címmel ki-
állítás Herendi Péter műve-
iből. A kiállítást megnyitja: 
Szombathy Bálint Kassák-díjas 
író, Munkácsy-díjas képzőmű-
vész, művészeti író. Belépődíj 
nincs! A megnyitó ideje: 18 
óra Helyszín: Wekerlei Társas-
kör Egyesület (Kós Károly tér 
10.).

MÁRCIUS 21.
Bolhapiac Wekerlén! 9-12 óra 
között. Helyszín: a wekerlei 
piac területe (a Gutenberg krt.-
Pannónia út-Nádasdy utca által 
határolt terület). Árusítás csak 
előzetes regisztráció és a hely-
pénz előzetes befizetése után
lehetséges! Érdeklődni és re-
gisztrálni személyesen a WTE-
ben, vagy az alábbi telefon-
számokon, illetve email címen 
lehet: WTE: 280-0114, Deb-
receni Zsuzsa: 30/207-5576, 
ill. wekerleibolhapiac@gmail.
com. A helypénzt a Társas-
körben lehet befizetni, a piac
megrendezése előtti napig. 
Helypénz: 500 Ft, WTE tagok-
nak kedvezményesen 300 Ft! 
A piacon elsősorban wekerlei 
lakosok folytathatnak árusítást. 
Regisztrálásnál a WTE tagok 
előnyt élveznek! A további 
szabályok és feltételek „A 
Wekerlei Bolhapiac Házirend-
je” néven a www.wekerletelep.
hu honlapon találhatók.

SZABADIDŐ

Társasköri 
programok

Tisztelt Ügyfeleink!

Értesítem Önöket, hogy a 
polgármesteri hivatal 2010. 
április 12-én (hétfőn) zárva 
tart.

Szíves megértésüket kö-
szönöm.

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR
címzetes főjegyző

Zárva!
TÁJÉKOZTATÓ

BRFK XIX. kerületi Rendőr-
kapitányság Közrendvédel-

mi Osztályának tájékoztatása 
alapján a február 8-21-e kö-
zötti időszakban 18 főt fogtak 
el, közülük 12-en körözött sze-
mélyek voltak, 6 embert pedig 
bűncselekmény elkövetésén 
értek tetten. A kapitányság 
munkatársai ebben az idő-
szakban 32 főt állítottak elő, 
7 ember esetében biztonsági 
intézkedést tettek (mentővel 
elszállítás, intézkedés orvosi 
ellátásra), 50 főnek szabtak ki 
helyszíni bírságot és 69 ember 
ellen tettek szabálysértési felje-
lentést. A vizsgált időszakában 
összesen négy alkalommal ke-
rült sor a közlekedésben részt 
vevő gépjárművek sebességé-
nek ellenőrzésére Kispest terü-
letén, mind a négy időpontban 
2-2 óra időtartamban. 
Kezdetét vette a Soproni Liga 
tavaszi idénye is, amely a ke-
rületi kapitányságot is nagy-
mértékben érinti a Budapest 
Honvéd labdarúgó csapatán 

keresztül. Megtudtuk, a kapi-
tányság Igazgatásrendészeti-, 
ill. Közrendvédelmi Osztály 
dolgozói kiemelt hangsúlyt 
fektetnek a labdarúgó mérkő-
zések kapcsán a vagyonőri iga-
zolványok, ill. jogosultságok, 
a vonatkozó szabályok betartá-
sának ellenőrzésére.
Február közepén az egyik ke-
rületi középiskolából a kerületi 
rendőrök 5 fő tanulót állítottak 
elő kábítószer-használat miatt, 
a nyomozás a fiatalok ügyében
a szakértői vizsgálatok függvé-
nyében folytatódnak. Dr. Mittó 
Gábor, Kispest rendőrkapi-
tánya lapunknak elmondta, 
az erőfeszítések ellenére az 
iskolákban továbbra is jelen 
van a tanulók közötti erőszak, 
amely nagyrészt a tanulók ott-
honából, a családból indul ki, 
de az iskolákban és az iskolák 
környezetében teljesedik ki. 
Az alezredes hangsúlyozta, 
a kerületi rendőrkapitányság 
továbbra is nagy hangsúlyt 
fektet a probléma megoldásá-

ra, ennek keretében a kerületi 
gyermekvédelmi hatósággal 
együttműködve dolgozik a 
gyerekek közötti erőszak le-
hetőség szerinti megelőzésén, 
felderítésén, valamint megaka-
dályozásán.
A rendőrség továbbra is felhív-
ja a figyelmet az időskorúak
sérelmére elkövetett, főként 
vagyon elleni bűncselekmé-
nyek elkövetésére. Az elköve-
tők víz-, gáz- vagy TV-szerelő-
nek, esetleg rendőrnek adják ki 
magukat. Többször előfordult, 
hogy egy orvosra hivatkoztak 
a szakorvosi rendelőből, s így 
próbáltak bejutni a sértettek 
lakásába. Ezért nagyon fontos, 
hogy idegenekkel ne álljanak 
szóba az utcán, vagy az orvosi 
rendelőben. Személyes ada-
tokat, vagy az életvitelükkel 
kapcsolatos adatokat (hányan 
élnek egy lakásban, mikor 
vannak otthon, mennyi a nyug-
díjuk, stb.) ne adjanak ki idege-
neknek! Ha ilyet tapasztalnak, 
azonnal hívják a rendőrséget! 

Rendőrségi hírek
KÖZBIZTONSÁG

Tisztelettel meghívjuk nagy nemzeti ünnepünk
az 1848-49-es FORRADALOM és SZABADSÁGHARC 

évfordulója alkalmából rendezett
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE

2010. március 15-én

A megemlékezés programja:

9 óra: Ökumenikus Istentisztelet
a Kispesti Központi Református Templomban

10.30 óra: 
Koszorúzási ünnepség a Kossuth téri emlékműnél

Ünnepi beszédet mond Burány Sándor, 
Kispest országgyűlési képviselője

Kérjük, hogy koszorúzási szándékát jelezze
2010. március 12-én 12 óráig 

a Polgármesteri Irodán, a 347-4523-as telefonszámon. 
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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 szívetek.”

„JÉZUS SZÍVE” PLÉBÁNIA 
(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Szentmisék: hétfőn este 6 órakor; hétköznap reggel 
8 órakor; szombaton 8 és este 6 órakor; vasárnap: 9 
órakor családok miséje (páratlan héten ifjúsági gitáros 
mise), 11 és este 6 órakor; minden hónap első hétfőjén 
este 6 órakor a kriptánkban nyugvó halottakért 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. 
Március 7. 10.00 Az elhunytakra gondolunk. 
Március 21. 10.00 Kainz apostol + Imhof püspök.

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. 
március 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: „A doki szerint igen, az ügyvédem szerint nem”. Nyer-
teseink: Simon Imréné (Bercsényi utca), Róka Istvánné 
(Fő utca). A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

HIRDETÉS

Rejtvény
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TAVASZKÖSZÖNTŐ MACKÓNAP 
Mackóbál a Fakutya együttes-
sel!
További programok:
Vidám mackóságok, ügyességi 
játékok, kézműves foglalko-
zások, mackójelmez-készítés, 
rajzfilmvetítés híres mackókról,
mackószépségverseny.
Ajándékok minden látogatónak!
 Hozd el kedvenc macidat, és a 
Százholdas Pagonyban lefény-
képezünk vele! 
Március 6. 10:00-13:00
Belépődíj: 500 Ft/ fő 
Aki igazi mackókat akar látni és 
etetni, az a program után külön 
busszal ellátogathat velünk a ve-
resegyházi medveparkba, ahol 
39 barnamedve él természetes 
környezetében. 
Indulás: 13 órakor a Budapesti 
Média Intézet elől (XIX. ker. 
József A. u. 80.) 
A kirándulásra előzetes jelent-
kezés szükséges!
A kirándulás költsége: 1 500 Ft/
fő + a belépődíj a medveparkba

JOGOS VAGY NEM JOGOS? 
Sorozat mindazoknak, akik ke-
resik az igazukat!
A kérdésekre minden alka-
lommal dr. Garamvölgyi János 
válaszol.
Munkajogi kérdések. A mun-
kaszerződés, munkaidő és a 
munkabér, „munkaügyi vita”, 
munkaköri leírás, túlmunka. 
Március 5. 18:00-19:00

MESEFILM KLUB
Szeretettel várjuk az óvodás 
korú gyerekeket a pénteki dia-
vetítéseken és kézműves foglal-
kozásokon! 
A vetítések után mesefigurákat,
kis bábokat, tárgyakat készítünk 
együtt. 
Március 12. 17.00-18.00
Mesebeli nyúlország, A nyúl-
óvoda vendégei, Aranyszőrű 
bárányka.
Kézműves foglalkozás: papírto-
jás-díszítés 

GYEREKEKNEK

BABÁS-MAMÁS JÓGA
Segít a szülés utáni regene-
rációban, átmozgatja a testet, 
tartásjavító hatású. Relaxáció a 
babával, babamasszázs, közös 

mozgás. Kisbabáknak: 8 hetes-
től 8 hónapos korig. Nagyobb 
babáknak: 8 hónapostól 2 éves 
korig. 
Péntek 15:00-16:00
Részvételi díj: 1 200 Ft/fő
Előzetes jelentkezés szük-
séges: Gábriel Katalin (Tel.: 
20/570-5315, e-mail: katalin.
gabriel@gmail.com)

BABA-MAMA JELBESZÉD 
Családi tanfolyamunkra 6-24 
hónapos babákat, szüleiket és 
nagyszüleiket várjuk. A mondó-
kákkal, játékokkal és sok dallal 

színesített 45 perces foglalkozá-
sokon egymásra épülő tematika 
alapján több mint 200 jelet taní-
tunk a résztvevőknek. A jeleket 
értő és használó babák hama-
rabb és nagyobb szókinccsel 
kezdenek el beszélni, ritkább 
náluk a frusztráció, és élénkebb 
érdeklődést mutatnak az olvasás 
iránt.
A tanfolyam minimum 4 főtől 
indul.
Kedd 10.00-10.45 
Első időpont: március 16. 
Előzetes jelentkezés és to-
vábbi információk a tanfo-
lyamvezetőnél: Fodor Zsuzsa 
(Tel.: 06-30-984-1498; e-mail: 
babajeleles@yahoo.com)
Részvételi díj családonként: 
8 900 Ft/ 6 alkalom, mely tartal-
mazza a segédanyagokat és az 
esetleges pótórákat is.

ABRAKA-BABRA BÁBMŰHELY
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.
Szerda 10.30-11.15
Vezeti: Babos Eszter 
(Telefon: 06-20-529-0024).
Részvételi díj: 
800 Ft/ alkalom

MASZATOLÓ
20 hónapos kortól ajánljuk 
kíváncsi, mindent felfedezni 
és tudni vágyó gyerekeknek 
és szüleiknek. A cseperedő 
gyerekek számára fontos, hogy 
megtapasztalják az őket kö-
rülvevő világot, megtapintsák, 
megszagolják, hozzányúljanak. 
A gyerekek kötetlen formában 
ismerkedhetnek az anyaggal, a 
színekkel, az anyag közvetítő 
elemeivel. Váltóruha aján-
lott, mert bizony maszatosak 
leszünk! Részvétel előzetes 
egyeztetés alapján!
Csütörtök 9.30-10.30
Jelentkezés, információ a 
vezetőnél: Bene Júlia (Tele-
fon: 06-70-317-5199, e-mail: 
maszatolo@gmail.com). 
Részvételi díj: 
4 000 Ft/ 5 alkalom

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. Minden moz-
gásformát dalok, mondókák 
kíséretében hajtunk végre. 
Jelentkezés, bővebb felvilágosí-
tás: Orszáczky Ildikó (E-mail: 
csibildi@freemail.hu)
Péntek 9.30-10.15 és 10.15-11.00 
Részvételi díj: 1 000 Ft/ gyerek, 
testvérkedvezmény: 50% 

BORIBABA TORNA
Másfél órás együttlétek szü-
lőkkel, babákkal, amikor 
kitárjuk szívünket, s közben 
tornázunk, énekelünk, bábo-
zunk, kézműveskedünk, alma 
gerezdeket ropogtatunk Mackó 
Marcival. Hétről hétre állandó 
csoportokkal várlak benneteket 
nagy szappanbuborékok közé 
egy kis gondtalan örömtáncra. 
A csoportok előzetes bejelentke-
zés alapján indulnak minimum 
3-4 főtől. Azoknak, akik még 
nem jártak Boribaba tornára, az 
első alkalom ingyenes! Ajánlott 
korosztály: 1-3 éves korig
Hétfő és szerda 9.00-10.30 és 
10.30-12.00
Jelentkezni és a további részle-
tekről érdeklődni a vezetőnél: 
Katona Bori (Tel.: 06-30-523-
0869, e-mail: katona.bori@t-
online.hu). Részvételi díj: 1 300 
Ft/ 1,5 óra

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

BUKFENC OVIS TORNA
A játék életre kel(l)! Játékos 
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ovis torna 5-6 éves korig. Gon-
dolkodás és mozgásfejlesztés. 
Kedd 17:00-17:45
Részvételi díj: 800 Ft/ alkalom 
vagy 5 600 Ft/ 8 alkalom. 
Előzetes jelentkezés és további 
információ a tanfolyamvezető-
nél: Vass Zoltán (Telefon: 06-
20-437-29-59).

MESEOVI
Ha már elmúltál 3 éves, és 
elég bátor vagy ahhoz, hogy 
anya nélkül elrepülj velünk 
Meseországba, akkor gyere, 
legyél részese a mesés bá-
bozásoknak és az utána való 
kézműveskedésnek, ahol vá-
gunk, festünk, ragasztunk, és 
mindig történik valami új. 3-5 
éves korosztály részére.
Kedd 16.15-17.00 és 17.15-18.00
Vezeti: Babos Eszter (Tel.: 06-
20-529-0024). 
Részvételi díj: 800 Ft/ alkalom

OVIS PAMACS SZAKKÖR
Kreatív alkotás 3 - 7 éves gyere-
keknek. Önálló munka játékos 
formában, kísérletezés a tech-
nikákkal (nyomdázás, monotí-
pia, folyatás, fröcskölés, gyur-
mázás, kollázs). Kalandozás a 
mesék birodalmában, az állatok 
és a természet világában.
Csütörtök 15.45 -16.30 
Vezeti: Bene Júlia. 
Részvételi díj: 700 Ft/ alkalom 

GYERMEKJÓGA
Klasszikus jógára/ászanákra 
épített mozgás, mese, játék, 
drámajáték 3 éves kortól. 
Elsődleges célja a prevenció, 
de már meglévő fizikai, lelki
problémák „gyógyításában” 
is nagy segítséget nyújt a 
gyermekjóga. Például beil-
leszkedési zavarok, figyelmi,
összpontosítási nehézségek, 
lúdtalp korrigálása, gerincfer-
dülés megelőzése.
Péntek 16.30-17.30
Vezeti: Gábriel Kati (Tel.: 06-
20-570-5315). 
Részvételi díj: 800 Ft/ alkalom

PAMACS RAJZSTÚDIÓ
Képzőművészet gyerekeknek 
6 - 13 éves korig. Festünk, raj-
zolunk, nyomatokat készítünk, 
különleges eszközöket és tech-
nikákat használunk (kollázs, 
montázs, frottázs, monotípia, 
akvarell, viaszkarc stb.). A 
régmúlt idők és a jövő világá-
ban kalandozunk, meglessük a 
természetet. 
csütörtök 17.00 – 18.30 
Vezeti: Bene Júlia. 
Részvételi díj: 800 Ft/ alkalom 

FELNŐTTEKNEK

KOMPLEX NŐI TORNA
Alakformálás, kondicionáló 
torna, zsírégetés, gerinctorna, 
callanetics.
Egyénre szabott rendszeres test-
mozgás és táplálkozási ismere-
tek a test és lélek harmonikus 
összhangjáért. Hatása: az egész 
test átmozgatása, felfrissülése; 
arányos, testalkatnak megfelelő 
testsúly kialakítása. Egyénre 
szabott, ingyenes táplálkozási 
tanácsadás! 
Hétfő 18:00-19:00, szerda 
18:00-19:00
Előzetes jelentkezés és további 
információ a tanfolyamvezető-
nél: Vass Zoltán (Tel.: 06-20-
437-29-59). Részvételi díj: 800 
Ft/ alkalom, bérlet: 5 600 Ft/ 8 
alkalom. 

GRAFOLÓGIA
A grafológia, azaz az íráspszi-
chológia alapjainak megismeré-
se segíthet a gyermeknevelés-
ben, a harmonikus párkapcso-
latok, munkatársi és más jellegű 
emberi kapcsolatok megélésben, 
kialakításában, megértésében. 
Március 16. 17.00-20.00
Részvételi díj: 20 000 Ft/ 4 alka-
lom vagy 5 000 Ft/ alkalom
Vezeti: Pálmai Anna, grafológus 
írásszakértő, a Magyar Írásta-
nulmányi Társaság elnöke 
(Tel.: 06-30-922-2948)
Jelentkezés és további informá-
ció a tanfolyam vezetőjénél. 

KIRÁNDULÁSOK 

MÁTRAVEREBÉLY (SZENTKÚT), 
TAR, GYÖNGYÖSPATA

Március 24., szerda
Megtekintjük a mátraverebélyi 
ferences templomot, majd el-
megyünk Tar községe. Itt lát-
hatják a Kőrösi Csoma Sándor 
emléksztupát (hagyományos 
buddhista szakrális épület). 
A sztupa mellett áll a Kőrösi 
Csoma Sándor emlékpavilon, 
amely a tibeti szakrális hagyo-
mányok stílusa szerint épült, és 
a nagy tudós-zarándok életútját 
tárja elénk. Igény esetén ebéd: 
Gyöngyöspatán a Nándi ven-
dégházban. Menü: a ház spe-
cialitása, a füstölt csülök vörös 
babbal és boros káposztával, 
buciban tálalt palócleves és a 
híres patai béles. Borkóstoló 
és borvásárlási lehetőség az 
egykori dézsmapincében, amit 
a műemléki szempontból világ-
hírű patai templom építésével 
egyidőben vájhattak. Ezek után 

ellátogatunk a gyöngyöspatai 
Jessze-fa oltárhoz, amely a ma-
gyar művészi gyakorlatban tel-
jesen egyedülálló módon Jézus 
családfáját ábrázolja. 
Indulás: 7.30 Budapesti Média 
Intézet elől (XIX. ker. József A. 
u. 80.) és 7.40 a Wekerlei Társas-
kör elől (XIX. Ker. Kós Károly 
tér 10.). 
Visszaérkezés: 17.00. 
Részvétei díj: 2 700 Ft/ fő + 
ebéd (borkóstolással 2 050 Ft/ 
fő) és belépődíj 

HÍRES CSATÁK NYOMÁBAN:
ISASZEG

Április 6., kedd 
(Tavaszi szünetben!)
A Falumúzeumban az isaszegi 
csata története elevenedik meg 
a terepasztalon. Gyerekeknek: 
kézműves foglalkozás, fel-
nőtteknek: vásárlás, kirakodó 
vásár. Helye: Szoborhegy. Hon-
védsírok megtekintése. Délutáni 
program: látványos műsor tör-
ténelmi játék keretében, korhű 
ruhákban, korabeli fegyverzetet 
viselő huszárok elevenítik fel a 
csatát.
Indulás: 9.00 . Budapesti Média 
Intézet elől (XIX. ker. József A. 
u. 80.) és 9.10 a Wekerlei Társas-
kör elől (XIX. Ker. Kós Károly 
tér 10.). 
Visszaérkezés: 17.00. 
Részvétei díj: 2 500 Ft/ fő + be-
lépődíj

ASZTALITENISZEZÉSI LEHETŐSÉG
Ingyenes sportolási lehetőség 
mindennap nyitvatartási idő-
ben! Zárt teremben, tökéletes 
ping-pong asztalnál próbálhat-
ják ki magukat, a játékos kedvű, 
sportolni szerető látogatók.

Mint arról korábban már 
beszámoltunk, a Wekerlei 
Gyermekház ideiglenesen 
– előre láthatólag idén 
őszig – a Kispesti Vigadó 
(Fő u. 22.) épületébe tette 
át székhelyét, az eredeti 
épület átalakítása miatt.
Szabó Mária, az intézmény 
igazgatója a Kispestnek 
hangsúlyozta, eddigi meg-
szokott programjaik foly-
tatódnak, és újdonságokkal 
is jelentkeznek. „Legköze-
lebb március 6-án mackó 
fesztivállal köszöntjük a 
tavaszt, melyen délelőtt 
mackós mesefilmeket vetí-
tünk a gyerekeknek, utána 
lehet majd mackós jelme-
zeket készíteni, délután 
pedig ellátogatunk a ve-
resegyházi Medveparkba, 
ahol közösen etetjük meg 
a bundásokat” – mondta az 
igazgató.
A Gyermekház számos 
új programmal is várja az 
érdeklődőket: péntek dél-
utánonként Vidám Filmek 
mozijára várják a nézőket, 
a Kalandozások a világ 
körül című programjukon 
meghívott vendégek dia-
vetítés mellett számolnak 
be az országok jellegzetes-
ségeiről, míg a Jogos, nem 
jogos? elnevezésű soroza-
tukban jogi tanácsokkal 
szolgálnak a szakemberek. 
Természetesen eddigi ha-
gyományos rendezvényeik 
sem maradnak el, így 
ugyanúgy lesznek többek 
között tanfolyamok kicsik-
nek és nagyoknak, klub-
délutánok, valamint a többi 
megszokott programjaik is 
folytatódnak. Megtudtuk, 
a Fő utcai épületében in-
gyenes pingpongozásra 
is van mód, így a sportág 
szerelmesei vagy rajongói, 
minden hétköznap, nyitva-
tartási időben játszhatnak.
További programok és 
aktualitások a weboldalon 
(http://gyermekhaz.kis-
pest.hu), valamint a prog-
ramfüzetekben.

PAP VIKTÓRIA

Átköltözött 
a Gyerekház

ÚJDONSÁGOK
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SZOLGÁLTATÁS

TELEVÍZIÓ, VIDEÓJAVÍTÁS A HELYSZÍNEN. 
Ingyenes kiszállás, javítás esetén. Megbízható, precíz 
munka, garanciával, mérsékelt ár. Nyugdíjasoknak 
15% kedvezmény. Tel.: Kármán Sándor.: 276-9235, 
06/20-415-1712 

Asztalos, lakatos munkák, kerítéstől a legkisebb 
javításig. Hívjon bizalommal. Tel.: 789-3958, 06/20-
4114-349 

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

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

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

BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉMÉNYFEL-
ÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! 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 VÁLLALOK. 
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLÓ CSEMPE ÉS 
LINÓLEUM GÉPI TISZTÍTÁSÁT, LAKÁSBAN, 
TERASZON, GARÁZSBAN VÁLLALOM. TEL.: 
06/70-5020-131 

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

Vállalunk TETŐFEDÉST és BÁDOGOS munkát. 
Minden fajta lemezzel dolgozunk. Pontos, precíz mun-
ka. Ingyenes felmérés, ingyenes kiszállás. Garanciát 
vállalunk. Tel.: 06/70-2233-935 

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE INGYENES 
FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍ-
TÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP- HITEL ÜGY-
INTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402 

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-, fix szú-
nyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa, ÚJDON-
SÁGOK! Részletfizetési lehetőség! Kerületieknek 5%,
nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Műanyag ablakok 
gyártása, cseréje. Ingyenes és azonnali felmérés. Be-
mutatóteremben megtekinthető. Tel.: 06/30-401-1029 

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

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

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

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

Bádogos és vízvezeték szerelő munkák, fürdőszoba 
felújítások, javítások, ereszcsatorna javítások. Tel.: 
06/20-391-5982, 291-92-39

Támogató Szolgálatunk vállalja fogyatékossággal élők 
lakáson belüli és kívüli személyi segítését, személyi 
szállítását. Érdeklődni: 329-5299

Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Központi fűtés kiépítése, 
mosdók, kádak, WC-k, csaptelepek cseréje, zuhany-
kabin beépítése, fürdőszoba felújítás, konvektor-, 
kazán-, radiátorcsere, stb. korrekt áron, garanciával. 
Nincs kiszállási díj, nincs felmérési költség. Kérem, 
hívjon bizalommal. Tel.: 06/30-9919-474, www.
szilagyivizgazfutes.hu

K I S G É P SZ E R V Í Z: Elektromos kisgépek, sa-
rokcsiszolók, körfűrészek, láncfűrészek, fúró gépek, 
(Flex, Hilti, Bosch, Black & Decker, Makita, Bolgár, 
Aeg, Stil stb.) porszívók, takarítógépek, stb. szakszerű 
javítása, villanymotorok, forgórészek tekercselése, 
láncélezés korrekt áron, garanciával. Dóri Péter vál-
lalkozó, SZERVIZ: 1141 Bp. Szugló u. 86. Telefon: 
06/20-9506-254 Nyitva tartás: H-Cs: 9-16 óráig 06/1-
363-4867 P: 9-15 óráig. 

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

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

BURKOLÁSI MUNKÁK IGÉNY SZERINT. REÁLIS 
ÁRON KIVÁLÓ MINŐSÉG. (FÜRDŐ, PADLÓ, LA-
MINÁLT PARKETTA. STB.) TEL.: 06/20-236-5259

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

Redőnyök, szúnyoghálók, (mobil, fix), reluxák, nap-
ellenzők, szalagfüggönyök, (tisztítása is), roletták 
javítása és készítése garanciával!!! Tel.: 06/1 709-7470, 
06/20-354-0518, 06/30-211-9730 

HIDEG ÉS MELEG BURKOLÁS, GIPSZKAR-
TONOZÁS, FESTÉSI MUNKÁK, KIVÁLÓ 
MINŐSÉGBEN, MEGBÍZHATÓ SZAKEM-
BEREKTŐL, KORREKT ÁRON. TELEFON: 
06/20-236-5259 

Megoldás délpesti gyors szervíz. Mosógép, bojler, 
tűzhely, mikró, hűtő. Javítása 1 év garanciával! Ingye-
nes kiszállás! Tel.: 285-3488, 06/30-950-1717, www.
megoldasszerviz.hu

KÖNYVELÉS! Cégek teljes körű könyvelését válla-
lom. Bérszámfejtés, bevallások készítése. Mérlegké-
pes könyvelő. Tel.: 06/30-393-6815

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

SZJA bevallás elkészítése 3.000 Ft-tól. Érdeklődni: 
06/30-393-6815, Mérlegképes könyvelő 

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. Áram u., jó közlekedéssel, 30 nm-es lakás. kert-
kapcsolattal, hosszú távra KIADÓ, 45.000 + alacsony 
rezsi (két havi kaucióval). Tel.: 06/70-252-0592 

Budapest XVIII., munkásszállás KIADÓ férfiaknak.
Brigádoknak is. 1.000 Ft/ fő/ nap. Tel.: 06/20-476-
7144 

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

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

Vennék Kispesten 4 emeletes házban 55 nm-es lakást, 
földszintit vagy első emeletit, esetleg második emeleti 
lakást. Tel.:280-4722 

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 

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

Új építésű ikerház egyik fele eladó az Újvidék u.-ban, 
Kispest kertvárosában, 115 nm-es, garázs. Ára: 26,9 M 
Ft. Tel.: 06/20-925-1044 

Házrész eladó Kispesten 62 nm-es, világos, felújított, 
cirkófűtéses, plusz padlófűtés, új ablakok, redőny, 
riasztós.  Telek: 270 nm, garázs van. Irányár: 15.5 M 
Ft. Tel.: 06/30-393-6815

Sürgősen eladó, 54 nm-es kétszobás, 4. emeleti, kon-
vektoros lakás a KISZ lakótelepen. Irányár: 10.9 M Ft. 
Érd.: 06/30-415-78-68 

Eladó Kispest kertvárosában egy 3 szintes családi ház, 
szauna, mosókonyha, egyéb extrák, 45 M. Ft. Tel.: 
06/20-9251-044 

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

XIX. Batthyány utcában, térre néző, I. emeleti, 2 
+ 1/2 szobás, erkélyes, cirkófűtéses, 8 lakásos tár-
sasházban, gépkocsi beállási lehetőséggel, eladó 15 
M. Ft-ért vagy kisebb, 1 + 1/2 szobásra cserélhető, 
értékarányosan ráfizetéssel. Ára: 14,9 M. Ft. Telefon:
06/20-329-6774

Báthory utcában garázs, 18 nm-es, 2.3 M FT-ért eladó. 
Tel.: 06/20-329-6774 

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

Zöldövezeti családi házas részen, téglaépítésű, II. eme-
leti, 37 nm-es lakás, 1 szoba, amerikai konyha, teljesen 
felújított, műanyag nyílászárók, mobil-, fix szúnyoghá-
lóval. Iá.: 9.9 M Ft. Érd.: 06/30-320-1009 

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

XIX. Zrínyi utcában eladó azonnal költözhető 86 nm.-
es családi ház. Iá.: 31 M. Ft www.korrektingatlan.hu, 
tel.: 06/30-206-1414

XIX. Könyvkötő utcában patinás 118 nm-es családi 
ház eladó. Iá.: 31.9 M. Ft www.korrektingatlan.hu, tel.: 
06/30-206-1414

Lőrincen, 150 nöl-es telken, 70 nm-es felújításra szo-
ruló 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, igé-
nyes kialakítású családi ház. Egy gépkocsi elhelyezése 
megoldott. Iá.: 35,9 M Ft. Tel.: 06/20-663-0568 

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

Kispesten a 68-as végállomásánál ház eladó. 80 nm-es, 
3 szobás, 2 fürdőszobás, 2 gépkocsibeálló, 4 féle fűtési 
lehetőség. Ára: 25 M Ft. Tel.: 06/30-415-0135 

Wekerle telepi 50 nm-es, I. emeleti lakás eladó! Két 
szobás, összkomfortos, felújított. Te.: 3299-851 

WEKERLE INGATLANIRODA AJÁNLATA!

ELADÓ - KIADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK, 
TÖBB MINT TIZENNÉGY ÉVES WEKERLEI 
TAPASZTALATTAL REGISZTRÁLT ÜGYFELE-
INK RÉSZÉRE! HÍVJON BIZALOMMAL! TEL.: 
06/30-9-332-592 www.ingatlanvarazs.hu

EGY IGAZÁN JÓ AJÁNLAT!!! WEKERLÉN 
CSENDES HELYEN, KB. 100 NÉGYSZÖGÖLES 
TELKEN, 47 NM-ES, KÉT SZOBÁS GÁZFŰ-
TÉSES, MAGAS TETŐS, BŐVÍTHETŐ, JÓ EL-
RENDEZÉSŰ IKERHÁZ, GÉPKOCSI BEÁLLÁSI 
LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! IRÁR.: 21,990,000 M 
Ft. TEL.: 06/30-9-332-592 www.ingatlanvarazs.hu

ÉBREDJEN MADÁRCSICSERGÉSRE WEKER-
LÉN!!! NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, 
NAGYON JÓ ELRENDEZÉSŰ, KELLEMES, 
HANGULATOS TETŐTÉR BEÉPÍTÉSES, 3 + 
1 FÉL SZOBÁS, KÉT FÜRDŐSZOBÁS, HÁZ-
RÉSZ! ÁLLAPOTA KIVÁLÓ, FŰTÉSE KOMBI 
CIRKÓFŰTÉS, A TETŐTÉR KLÍMÁS, AZ ÁR-
BAN AZ ÖSSZES BEÉPÍTETT BÚTOR IS BELE 
TARTOZIK! A LAKÁSNAK KB. 200 NM-ES 
SAJÁT HASZNÁLATÚ KERTJE VAN, MELYEN 
EGY ZÁRT GÉPKOCSI TÁROLÓ, ÉS EGY ALÁ-
PINCÉZETT, KB 9 NM-ES, ÚJONNAN ÉPÍTETT 
MELLÉKÉPÜLET VAN! IRÁR.: 26,990,000 M Ft. 
TEL.: 06/30-9-332-592 www.ingatlanvarazs.hu

KIADÓ WEKERLEI LAKÁS! METRÓHOZ 
KÖZEL CSENDES HELYEN NYOLCLAKÁSOS 
TÁRSASHÁZBAN, DÉLI FEKVÉSŰ, SZÉP NA-
POS, HÁROM ÉVE FELÚJÍTOTT, CIRKÓ FŰTÉ-
SES LAKÁS, KÉT KÜLÖN BEJÁRATÚ SZOBÁ-
VAL, BÚTOROZVA, HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ 
60000 Ft + REZSIÉRT! TEL.: 06-30-9332-592

WEKERLÉN, KÓS KÁROLY TÉRHEZ KÖZEL, 
CSENDES NYUGODT TÁRSASHÁZBAN ELADÓ 
EGY DÉLI FEKVÉSŰ, 46 NM-ES, CIRKÓ FŰTÉ-
SES, KÉTSZOBÁS, JÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS, ÚJ 
FA NYÍLÁSZÁROKKAL, GARÁZZSAL, SAJÁT 
SZEPARÁLT KERTTEL! IRÁR.: 12,900,000 M Ft. 
TEL.: 06/30-9-332-592 www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN, CSENDES KIS UTCÁBAN, ELADÓ 
EGY TETŐTÉR BEÉPÍTÉSES, HÁROM SZOBA 
NAPPALIS, GÁZFŰTÉSES, DÉLI FEKVÉSŰ, 
JÓ ELRENDEZÉSŰ IKERHÁZ FÉL, KÖZEL 
100 NÉGYSZÖGÖLES SZEPARÁLT KERTTEL! 
IRÁR. :28,900,000 M Ft. TEL.: 06/30-9-332-592 
www.ingatlanvarazs.hu

KISPESTEN, CSENDES HELYEN, ADY ENDRE 
ÚTHOZ KÖZEL, KULTURÁLT, SZÉPEN KAR-
BANTARTOTT TÁRSASHÁZBAN ELADÓ EGY 
AZONNAL KÖLTÖZHETŐ, FELÚJÍTOTT GÁZ-
FŰTÉSES, EGY SZOBA, ÉTKEZŐS, ELŐSZOBA, 
KONYHA, FÜRDŐSZOBA WC-VEL, NAPOS 
DÉLI FEKVÉSŰ, LAKÁS! IRÁR.: 8,400,000 M Ft. 
www.ingatlanvarazs.hu 

Tulajdonostól eladó, négyemeletes, magasföldszinti. 1 
szoba + 2 félszobás, étkezős lakás, jó közlekedés. Tel.: 
06/20-911-9406

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

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

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

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 

ELADÓ – KIADÓ INGATLANOKAT KERESEK 
- KÍNÁLOK A KERÜLETBEN. TEL.: 06/20-364-
4237 HÉTVÉGÉN IS!!! AJÁNLATOK: http://ilonalak.
hu  

XIX. KISPEST WEKERLE-TELEPEN, NÉGY LA-
KÁSOS HÁZBAN, GÁZKONVEKTOROS FŰTÉSŰ, 
ELŐKERTES, 78 NM-ES, TETŐTÉR BEÉPÍTÉSES, 
JÓ ÁLLAPOTÚ HÁZRÉSZ KERTRÉSSZEL, GA-
RÁZZSAL, IRÁNYÁR: 21.900.000 Ft. UGYANITT 
12 LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, EMELETI, 45 
NM-ES, 2 SZOBÁS, ÉTKEZŐ KONYHÁS, PARK-
ETTÁZOTT, CIRKÓFŰTÉSES, VILÁGOS ÖRÖK-
LAKÁS KERTRÉSSZEL, TÁROLÓVAL 12.900.000 
Ft. TEL.: 06/20-364-4237 HÉTVÉGÉN IS!!! TOVÁB-
BI AJÁNLATOK: http://ilonalak.hu 

XIX. KISPEST EGYIK LEGKEDVELTEBB UTCÁ-
JÁBAN, 53 NM-ES, 1 + 2 FÉL SZOBÁS, ERKÉ-
LYES, VÍZÓRÁS, KÖVEZETT, JÓ ÁLLAPOTÚ, VI-
II. EMELETI  ÖRÖKLAKÁS, IRÁNYÁR 8.900.000 
Ft.  SZINTELTOLÁSOS NÉGYEMELETES HÁZ-
BAN, II. EMELETI, 68 NM-ES, 2 + 2 FÉL SZOBÁS, 
2 ERKÉLYES, KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT, 
ÖRÖKLAKÁS. IRÁNYÁR: 11.600.000 Ft. ELADÓ. 
TEL.: 06/20-364-4237 HÉTVÉGÉN IS!!! TOVÁBBI 
AJÁNLATOK: http://ilonalak.hu 

XVIII. BÉLA TELEPEN, SÜRGŐSEN ELADÓ, ÜR-
ESEN ÁLLÓ, 679 NM-ES /189 NÖL/ TELKEN, 80 
NM-ES, KÉT SZOBÁS, BELÜL ERŐSEN FELÚJÍ-
TANDÓ CSALÁDI HÁZ, IRÁNYÁR: 17.300.000 Ft. 
AZ ÁR IRÁNYÁR!!! A TELEK UTCAFRONTJA 
18 M. A HÁZ KB. 50 ÉVES, BETONALAPÚ. TEL.: 
06/20-364-4237 HÉTVÉGÉN IS!!! TOVÁBBI AJÁN-
LATOK: http://ilonalak.hu 

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

TULAJDONOSTÓL ELADÓ KISPEST KERTVÁRO-
SI RÉSZÉN A KISFALUDY UTCÁBAN, EGY TEL-
JESEN FELÚJÍTOTT, 28 NM-ES GARZONLAKÁS, 
EGY ÖT LAKÁSOS HÁZBAN, KIS ELŐ KERTTEL, 
KÜLÖN TÁROLÓVAL. TEL.: 06/30-520-9082 

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

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

XIX. kerületben keresek eladó családi házat vagy la-
kást. HETING Ingatlaniroda. Hívását köszönöm. Tel.: 
06/30-95-423-26, 290-74-42

XIX. VAS GEREBEN utcánál, téglaház első eme-
letén lévő kétszobás, jó állapotú, cirkó fűtéses lakás 
11.300.000 Ft-ért eladó. HETING Ingatlaniroda. www.
heting.hu tel.: 290-74-42, 06/30-954-23-26

Kispesten Üllői út közelében előkertes, független bejá-
ratú házrész, 75 négyszögöl telekkel eladó. Folyamato-
san karbantartott, 70 nm nettó lakóterületű, 3 szobás. 
Irányár: 19.200.000 Ft. HETING Ingatlaniroda. www.
heting.hu 290-74-42, 06/30-954-23-26

XIX. TEMPLOM - TÉRNÉL oldalhatáron álló, utca-
frontos, 100 nm nettó lakóterületű, kétszobás, étkezős, 
folyamatosan karbantartott, beköltözhetően jó állapotú 
polgári családi ház lakható melléképülettel, 150 n-öl 
telken eladó. Irányár: 32 millió Ft. HETING Ingatlan-
iroda. www.heting.hu 290-74-42, 06/30-954-23-26

Kispesten, 59 nm-es, II. emeleti, nagy konyhás, beépí-
tett konyhabútorral, felújított, járólapos, parkettás lakás 
eladó vagy elcserélnénk 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 

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

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

Eladó Kispesten, a Kisfaludy utcában, egy földszinti, 
57 nm-es, 2 szobás, üzletté alakítható lakás, 12 lakásos 
társasházban. Tel.: 06/30-203-8768. Ár: 11,5 M Ft. 

Eladó Szécheny u-ban, 1 + 2 félszobás, erkélyes, fia-
talosan 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 öröklakáso-
mat, amin banki tartozás van, hitelátvállalással önkor-
mányzatira. Tel.: 06/30-268-3261

A K.ING INGATLANIRODA AJÁNLATA
WEKERLE, KÓS KÁROLY TÉR 13.

TAVASZI ÚJDONSÁGOK!

WEKERLÉN, EUROPARKHOZ KÖZELI CSEN-
DES KÖZBEN, KÉTLAKÁSOS HÁZBAN IZGAL-
MASAN ÁTÉPÍTETT, TELJESEN FELÚJÍTOTT, 
84 NM, 4 SZOBÁS, DUPLAKOMFORTOS LAK-
RÉSZ KERTTEL, AUTÓBEÁLLÁSSAL  ELADÓ! 
34 M. FT. BEVEZETŐÁR! 

WEKERLEI HÁROMSZOBÁS IKERHÁZ–FÉL!! 
NAGYON JÓ FEKVÉSŰ, RÉSZBEN FELÚJÍTOTT 
68 NM, TETŐTÉRBEÉPÍTÉSSEL 115 NM-IG 6  
SZOBÁSRA BŐVÍTHETŐ, KIS KERTTEL, GA-
RÁZZSAL 28,7 M. FT. KETDŐÁRON ELADÓ!

WEKERLÉN, MELLKUTCÁBAN, NÉGYLAKÁ-
SOS TÁRSASHÁZ HÁTSÓ, KERTKAPCSOLATOS, 
NAPFÉNYES,  44 NM., KÉTSZOBÁS LAKRÉSZE 
BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉRREL ELADÓ! AZONNAL 
KÖLTÖZHETŐ! IRÁNYÁR: 16,8  M. FT. 

HÁZRÉSZ KISPEST ÓVÁROSÁBAN! CSENDES 
RENDEZETT MELLÉKUTCÁBAN, DE KÍVÁLÓ 
KÖZLEKEDÉSNÉL 62 NM. MÁSFÉL SZOBÁS, 
TELJESEN FELÚJÍTOTT, RAGYOGÓAN NAP-
FÉNYES ÉKSZERDOBOZ, KÉTLAKÁSOS HÁZ-
BAN, 271 NM.  SZEPARÁLT  KERTTEL, GA-
RÁZZSAL 15,5 M. FT: IRÁNYÁRON ELADÓ! 

WEKERLÉN, KIS TÉRRE NÉZŐ 8 LAKÁSOS HÁZ 
FÖLDSZINTJÉN 57 NM. HÁROMSZOBÁS LAKÁS 
16,8 M. FT.IRÁNYÁRON ELADÓ! KERTRÉSZ, 
TÁROLÓ, AUTÓBEÁLLÁS TARTOZIK HOZZÁ.

WEKERLÉN, KÓS KÁROLY TÉRRŐL NYÍLÓ 
UTCÁBAN, 12 LAKÁSOS HÁZ EMELETÉN 45 
NM, KÉTSZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES LAKÁS 
KERTTEL, TÁROLÓVAL, TETŐTÉRBEÉPÍTÉSI 
LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! IRÁNYÁR: 13 M. FT. 

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK – KÍ-
NÁLUNK ÜGYFELEINK RÉSZÉRE! KÖZVE-
TÍTŐI DÍJ: CSAK 2 %, ÁFA NINCS! T: 79 0000 
9 - 06/70/536 58 57 -  06/20/53 00 165 E-mail: 
k.ingatlan@freemail.hu Képek: www.ingatlan.com/
k.ingatlan

TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT VÁLLALJUK!

Eladó Kispesten, téglaépítésű, I. emeleti, 2 szobás, 
egyedi (cirkó) fűtéses, vízórás, műanyag nyílászárós 
lakás. Csendes, nyugodt környéken. Tel.: 06/20-375-
4223 Irányár: 11,3 M Ft. 

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+ 2 félszobás, átlagos álla-
potú, önkormányzati lakást elcserélnék 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 helyiséggel, 17,5 M. Ft 
vételáron eladó. Tel.: 06/70-623-7322 

Tulajdonostól eladó kispesti, házközponti fűtéses, 2. 
emeleti, 37 nm-es, 1 szobás, nagy konyhás, beépített 
erkélyes, világos, parkra néző, tehermentes öröklakás 
7,7 M Ft-ért. Tel.: 06/70-585-4808 

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

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

Eladó vagy elcserélem kispesti kertes házra, ráfizetés-
sel, 3,4 szobás lakásra, nem panel, 2 és fél szobás örök-
lakást, 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 

Wekerlén eladó, hat lakásos társasházban, tetőtér be-
építéses lakás, garázzsal, magán személytől. Iá.: 20 M. 
Ft. Tel.: 06/30-236-3430 

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

OKTATÁS

Gerincprobléma (lumbágó, isiász), nyaki fájdalom, 
zsibbadás kezelése McKenzie, Gerinctorna és 
Pilates mélyizom torna programmal. Személyi edzés 
egyéni és kiscsoportos formában a Wekerle telepen. 
Romhányiné: 06/70-381-6122 

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

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

ÁLLÁS

Wekerlén, Europarknál lévő irodánkba, telefonos 
munkára keresünk, főleg gyakorlattal rendelkező kol-
légákat. Tel.: 06/20-218-4197 

EGYÉB

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

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

FIATAL PÁR, KISGYEREKKEL, KIADÓ KERTES 
LAKÁST KERES WEKERLÉN, 2 VAGY 4 LAKÁ-
SOS. BÚTOROZATLANUL! TEL.: 06/20-380-3903 

Zalakarosi 2 szobás, két hetes üdülési jog június 18.-tól 
eladó! Ára: 450.000 Ft. Tel.: 06/30-908-3631 

ELADÓ: 39-es női bőrcipők, 1000/pár, 5 L. zsíros bö-
dön (új), műanyag szennyes ruha tároló, 5 L. és 30 L. 
üvegballonok, 120 L. műanyag esővíz tároló fedővel, 
10 L. és 20 L. műanyag boros ballonok, 2 db. ködlámpa 
(Hella), különböző helyzetjelző lámpák, 4 részes étel-
hordó edény (Classika rozsdamentes acél). Érdeklődni 
reggel 9-ig vagy este 16.00 után. Tel.: 282-7977 

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

Eladó Robust, 4 fokozatú zsírégető, fogyasztógép, 
újszerű állapotban. 25.000 Ft. Tel.: 282-3315 

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

Három égős gáztűzhely 10.000 Ft-ért eladó. Tel.: 
06/20-984-0244 

Hagyatékból eladó 180 cm magas termetre téli kabát, öl-
töny, zakó, nadrág és 42-es méretű ingek. Tel.: 280-4722 

Mindenféle bútort veszek. Tel.: 06/70-553-2405 

Egy db. Masszázs matrac eladó sürgősen. Tel.: 06/30-
859-1702

RÉGISÉG! Kastély berendezéséhez VÁSÁROLOK 
antik bútorokat, festményeket, porcelánt, ezüstöt, 
bronz szobrot, teljes hagyatékot, stb. Tel.: 06/1-201-
9188, 06/20-323-4104 

EGYSZÜLŐS KLUB egyedülálló szülők és 
gyermekeik számára. Problémáiddal nem vagy 
egyedül, gyere és beszéljük meg! Foglalkozások 
és programok kéthetente péntek délután a VII. 
Wesselényi utcában. Klubvezető: Rónyai Éva, 
egyszulosklub@freemail.hu 

Új Tondah cserép ELADÓ. Hód farkú, sima felületű, 
1100 db. ez 60 nm. 2800-as akciós áron eladó. Tel.: 
282-4859, 06/20-542-3169 

Eladó 1 db. 290 x 220 cm-es rozsda barna, szép, nagy 
szőnyeg, sárga mintával az oldalán, 6.000 Ft-ért. Tel.: 
06/70-308-7665 

Gyermek hordók, mely autóba is szerelhető, nagyon jó 
állapotban, féláron eladó. Tel.: 06/70-549-9689 

A Wekerlei Reménysugár Alapítvány kéri, hogy adója 
1%-át a beteg gyerekek támogatására felajánlani szí-
veskedjenek. Adószám: 18243204-1-43 

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

Szobai ventilátor, több fokozatú, teleszkópos, eladó, 
2.000 Ft. Mennyezeti csillárok eladók 1 -3.000 Ft-ig, 
12 db. férfi öltöny, változatos színben és méretben,
2.000 Ft/ db., wc. csésze (fedéllel) + tartály 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 személyes ülő-
garnitúra, 2 db fotellel együtt, Robotron villanyírógép, 
Singer táska varrógép eladó. Tel.: 357-0890, 06/30-
318-0804. 

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

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

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

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

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

ÉPÍTKEZŐK, TATAROZÓK FIGYELEM!!! 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 fregoli, különböző 
méretű szőnyegek eladók. Tel.: 214-7564 

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

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

ELADÓ!!! ELSŐ TULAJDONOSTÓL, 2004- ES, 
FEKETE YAMAHA XJR 1300 –AS, 1251 CM3-ES, 
4 HENGERES, 9000 KM.-T FUTOTT, KITŰNŐ 
ÁLLAPOTÚ, ALIG HASZNÁLT, GARÁZSBAN 
TARTOTT MOTORKERÉKPÁR. IRÁNYÁR: 1.590
.000 Ft. VIZSGA: 2011.04-IG, EXTRA: BUKÓCSŐ, 
CSOMAGTARTÓ, RIASZTÓ. TEL.: 06/20-364-4237  

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. március 10. www.kispest.hu

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.,
Üllői út 250. vagy a Hunyadi utca 10-14. 

szám alatti hirdetőirodában.

XIX. kerületi lakosoknak ingyenes hirde-
tési 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!
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