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BALOGH PÁL
Megvan a pénz a 
Nagykőrösi úti zajvédő 
fal második ütemének 
megépítésére.  
A Fővárosi Közgyűlés 
elfogadta Budapest 
2010. évi költségvetését, 
amely ezt a fejlesztést 
is tartalmazza.

Gőzerővel épül a KÖKI

3. OLDAL

FOTÓ: KOLESZÁR ADÉL

BŰNMEGELŐZÉS

KISBERK ÁGNES
Újabb szakembereket 
tanítottak meg a kis-
pesti Gyermekjóléti 
Központ munka-
társai az általuk 
kifejlesztett „Kiabál” 
elnevezésű bűnmeg-
előzési társasjáték 
használatára. 

A LEGIDŐSEBB KISPESTI

GÖNCZI 
SÁNDORNÉ
Kispest legidősebb 
emberét a polgár-
mester köszöntötte 
wekerletelepi ott-
honában. Rózsika 
néni 1908. márci-
us 1-jén született 
Kunhegyesen.

2. oldal 5. oldal 15. oldal

MÁRCIUS 15.

Emlékezés a forradalomra
A hagyományokhoz hűen a Kossuth téren rendezett 
ünnepségen emlékezett a kerület az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc 162. évfordulójára márci-
us 15-én. A program a Kispesti Központi Református 
Templomban tartott ökumenikus istentisztelettel kezdő-
dött, majd a megemlékezés a Kossuth téren rendezett 
ünnepséggel folytatódott.

3. oldal
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Az eseményen Bozsó Zoltán tábornok, 
a budapesti rendőrfőkapitány közbiz-

tonsági helyettese, és Fekete László, az 
önkormányzat közbiztonsági tanácsnoka is 
részt vett.
Dr. Mittó Gábor, Kispest rendőrkapitánya 
alapvetően jónak értékelte a kapitányság 
elmúlt évi munkáját bemutató statiszti-
kát. Kiemelte, összességében csökkent 
a bűncselekmények száma a kerületben. 
Elmondta, ugyanannyi rablást, ám több 
lakásbetörést követtek el Kispesten 2009-
ben, mint a korábbi évben. Lényegesen 
növekedtek tavaly a trafipaxos közúti
megfigyelések, duplaannyiszor végeztek
műszeres sebességmérő akciókat kerület-

szerte, mint az előző évben. Megtudtuk, a 
közlekedési balesetek száma emelkedett, 
de halálos kimenetelű tragédia tavaly 
nem történt Kispest útjain. A kapitányság 
létszámáról szólva az alezredes elmondta, 
többen érkeztek a kerületbe, de közben az 
áthelyezések miatt fogyatkozott is a rend-
őrök száma. Az idei év legfontosabb céljai 
között a választások eseménymentes lebo-
nyolítását és a súlyponti bűncselekmények 
visszaszorítását említette Kispest rendőr-
kapitánya.
Az évértékelő állománygyűlés jutalma-
zással ért véget, azok a rendőrök kaptak 
elismerést, akik az elmúlt év során kiemel-
kedően végezték munkájukat.

ÉVÉRTÉKELÉS

Bűnmegelőzési 
társasjáték fiataloknak

A tavalyi évben végzett munkát összegezték a kispesti 
rendőrkapitányság munkatársai a március 4-i évérté-
kelő állománygyűlésükön. Az adatok jó eredményeket 
mutatnak: összességében csökkent a bűncselekmények 
száma a kerületben.

Modern központ lesz
a KÖKI Terminál

J ó hír mindenkinek, hogy hamarosan 
vége a tarthatatlan állapotoknak, ami 

évtizedekig jellemezte a lepusztult KÖKI 
csomópontot – mondta lapunknak Légrádi 
Petra, a beruházó cég marketing- és kom-
munikációs igazgatója. A KÖKI Terminál 
beruházása keretében a jelentős közle-
kedési fejlesztések mellett háromszintes 
multifunkcionális bevásárlóközpont épül 
látványos tempóban, amelyben több mint 
200 üzlet kap majd helyet. Épül egy új 
OBI barkácsáruház, de lesznek irodahe-
lyiségek, ügyfélszolgálatok, éttermek, ká-
vézók és egyéb szórakoztató egységek is. 

Burány Sándor, Kispest országgyűlési 
képviselője lapunknak azt mondta, 

régen áldatlan állapotok uralkodtak a 
KÖKI-n, nemsokára egy beruházó által 
újulhat meg a terület, melyet már nagyon 
várnak a kispestiek.

Gajda Péter polgármester a beruházás 
kapcsán úgy fogalmazott: „az ön-

kormányzat mindvégig támogatta a fej-
lesztést, hiszen fontos számunkra, hogy 
építészetileg rendeződik a környezet, és 
megszűnnek a korábbi kaotikus közleke-
dési állapotok. Mindezek mellett – hang-
súlyozta – a beruházó összességében több 
mint 3 milliárd forintnyi közcélú felaján-
lást tett: egyebek mellett utakat épít, par-
kot alakít ki és átépíti a csomópontot.” 

A cégtől kapott tájékoztatás alapján az 
építkezés az ütemezésnek megfelelően 

halad. Az épület pinceszintje teljes egészé-
ben elkészült és megkezdődtek a szakipari 
munkálatok. A földszint már 80%-ban és az 
e feletti részek is közel 20% szerkezetkész 
állapotban vannak. Az előzetes ütemterv 
alapján 2010 októberére a teljes építmény 
szerkezetkész átadása megtörténik.

Megtudtuk, erőteljes érdeklődés ta-
pasztalható a bérlők kapcsán. A 

stabil beruházói és anyagi háttérnek, 
valamint a KÖKI TERMINÁL Bevá-
sárlóközpont látványos építkezésének 
eredményeként az elmúlt időszakban 
ismét több „mágnes-bérlő” írta alá szer-
ződéseit. Elemzések azt mutatják, hogy 
a KÖKI TERMINÁL Bevásárlóközpont, 
rendkívüli adottságainak köszönhetően, 
Budapest egyik legnagyobb vásárlófor-
galmú plázája lesz! 

A kerületben élők vásárlási és szóra-
kozási lehetőségeit nagymértékben 

javítani fogja az épülő központ, valamint 
a környéken lakók és az erre közlekedők 
kényelme érdekében egy szolgáltató 
központ is működik majd az új üzletköz-
pontban, különféle ügyfélszolgálatokkal 
és postahivatallal.

A Kőbánya-Kispest cso-
mópont területén gőzerő-

vel épül az új üzletköz-
pont és a hozzá tartozó 

intermodális közlekedési 
csomópont. Ezzel a be-
ruházással megvalósul 

Budapest egyik legkomp-
lexebb városrész-megújító 

beruházása. 

AKispesti Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ és a kerületi rendőrkapitány-

ság még 2007-ben 
dolgozott ki egy 
komplex bűnmeg-
előzési programot, 
melyhez a Kispes-
ti Munkásotthon 
Művelődési Ház 
(KMO) is csatla-
kozott. A program 
egy társasjáték 
keretében kívánja 
a prevenciót meg-
valósítani.
A játék szakszerű 
l e v e z e t é s é h e z 
szükséges ismereteket háromnapos 
képzés keretében sajátíthatták el a szak-
emberek március első hetében. A KMO 

sikeres pályázatának eredményeképpen a 
tanfolyam mellett a társasjátékot is meg-

kapták a részt-
vevők – mondta 
el a Kispestnek 
Kisberk Ágnes, 
a Gyermekjóléti 
Központ bűnmeg-
előzési koordiná-
tora. Megtudtuk, 
összesen 43 esz-
közt tudtak szét-
osztani, főként 
gyermekvédelmi 
i n t é z m é n y e k 
között. A tervek 
szerint hasonló 

képzést legközelebb április 19-21. között 
szervez a Kispesti Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Központ.

Javul a közbiztonság

BŰNMEGELŐZÉS

Március elején szakembereket tanítottak meg a kispesti 
Gyermekjóléti Központ munkatársai az általuk kifej-
lesztett „Kiabál” elnevezésű bűnmegelőzési társasjáték 
használatára a KMO-ban.
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Több mint 20 éves kispesti 
probléma végére tett pon-
tot a Fővárosi Közgyűlés, 

amikor elfogadta Budapest idei 
költségvetését. A büdzséhez 
Burány Sándor államtitkár, or-
szággyűlési képviselő támoga-
tásával két kispesti közgyűlési 
tag, Gajda Péter polgármester 
és dr. Balogh Pál önkormány-
zati képviselő módosító javas-
latot nyújtott be, amely 500 
millió forintot biztosít a Nagy-
kőrösi úti zajvédő fal második, 
két kilométeres XIX. és XX. 
kerületi szakaszainak megépí-
téséhez. Kispest esetében ez 
a Kund utca–Határ út közötti 
részt jelenti, a Vas Gereben 
uta–Kund utca közötti fal és a 
pesterzsébeti oldal megvalósí-
tására a tavalyi fővárosi költ-
ségvetés már biztosított 574 
millió forintot. 
Gajda Pétertől megtudtuk, 
előző nap, amikor a fővárosi 

MSZP-SZDSZ frakció elfo-
gadta a zajvédő fal építésének 
fedezetére vonatkozó módo-
sító javaslatot, levelet írt a Fi-
desz kispesti választókerületi 
elnökének, amelyben azt kérte 
dr. Tarnai Richárdtól, hogy 
„hívja fel az ügy fontosságra a 
fővárosi Fidesz-KDNP frakció 
figyelmét, és biztosítsuk együtt
a fedezetét e nemes célnak a 
főváros 2010-es költségveté-
sében”. Kispest polgármestere 
ezzel kapcsolatban elmondta, a 
módosító javaslatot támogatta 

az ellenzéki frakció, a költség-
vetést viszont nem.
Összességében tehát egy több 
mint egymilliárd forint értékű, 
a környéken lakók életminő-
ségén javító beruházás indul 
el hamarosan és valósul meg a 
kerület határán. A Vas Gereben 
utcától a Kund utcáig tartó, 
mintegy 2,5 kilométeres rész 
építése hosszú előkészítési 
munka után március végén 
elindul, és a tervek szerint 
szeptember végén befejező-
dik: a munka során 4 méter 
magas, úgynevezett fabeton 
szerkezetű fal épül a szükséges 
alapozással és tartószerkezet-
tel. Várhatóan ezután rajtolhat 
a Kund utca–Határ út közötti 
szakasz: Wekerletelepet át-
látszó fal védi majd. „Bízunk 
benne, hogy a második ütem 
indulása utoléri az első szakasz 
végét” – jelentette ki a Kispest-
nek Gajda Péter.

FEJLESZTÉS

Épülhet a zajvédő fal

Jól sikerült a Kispesti 
Véradók Egyesületének 
idei első akciója február 
27-én a kispesti MSZP-
irodában. 

Összesen 160-an mentek 
el a véradásra, az orvosi 
vizsgálat 12 jelentkezőt 
szűrt ki, viszont a többiek 
– 148-an, köztük hat fiatal
első véradó – segíthetett a 
vérkészletek pótlásában: 
több mint 59 liter vért 
szállíthatott el az Orszá-
gos Vérellátó Szolgálat. 
A véradás megszervezé-
sében és zökkenőmentes 
lebonyolításában az egye-
sület több mint huszonöt 
önkéntese működött 
közre. – Többségében a 
régi, stabil véradók jöt-
tek segíteni, a mostani 
náthás időszakban a 148 
sikeres véradó nagyszerű 
teljesítmény – értékelte 
az eredményt a Kispesti 
Véradók Egyesületének 
vezetője. 
Somogyi Lászlóné hang-
súlyozta, a mostani és 
az eddigi véradások gör-
dülékeny lebonyolítása 
nagyban köszönhető a 
civil szervezet több mint 
25 önkéntesének, akik 
már csaknem húsz éve 
segítenek a munkában.

Másfélszázan 
adtak vért

EGÉSZSÉGÜGY

Kispesti Rák Betegek Klub 
alakult a kerületben – tájékoz-
tatta lapunkat Huszár Erzsé-
bet, önkormányzati képviselő. 
A klubba várnak minden 
rákbeteget és hozzátartozóit. 
Céljuk az életminőség javítá-
sának segítése, a betegséggel 
kapcsolatos információk meg-
osztása, terveik között orvos-
beteg találkozók szervezése és 
klubfoglalkozások rendezése 
is szerepel. Jelentkezés és in-
formáció: Mondovics Erikánál 
a 06-30-576-0744-es telefon-
számon.

Új klub
TÁJÉKOZTATÓ

A Segítő Kéz Kispesti Gon-
dozó Szolgálat április 7-én 
14.00-18.00-ig a Zöld Diófa 
Gondozási Központban (József 
Attila u.77.sz.) Egészségmeg-
őrző Nyílt Napot tart.
Program: A Gondozó Szolgálat 
szolgáltatásainak bemutatása. 
Egészségmegőrzést elősegítő 
ingyenes szűrővizsgálatok: 
vércukorszint-mérés, vérnyo-
másmérés, koleszterinmérés, 
szemészeti szűrővizsgálat, stb. 
Gyógymasszázs a helyszínen – 
előzetes bejelentkezés alapján. 
Gyógytea-kóstoló. Dietetikai 
tanácsadás. 
Részletesebb tájékoztatás és 
bejelentkezés az alábbi tele-
fonszámokon: 282-9501, 281-
1621.
Mindenkit szeretettel várnak!

Egészség- 
nap

SZABADIDŐ

Megvan a pénz a Nagykőrösi úti zajvédő fal második ütemének 
megépítésére is: a Fővárosi Közgyűlés Gajda Péter kispesti polgár-
mester és dr. Balogh Pál önkormányzati képviselő 500 millió forin-
tos módosító indítványával március 11-én elfogadta Budapest 2010. 
évi költségvetését. A döntéssel így már teljes hosszában megépülhet 
a régóta várt zajvédő fal az M5-ös autópálya fővárosi bevezető sza-
kaszának XIX. és XX. kerületi oldalain.

„Legyen béke, szabadság 
és egyetértés” – kezdte 
beszédét Burány Sán-

dor – felidézve a ’48-as márci-
usi ifjak legfontosabb eszméit. 
Méltó helyen ünnepeljük a 
kerületben az egykori hősöket, 
forradalmárokat – mondta –, 
hiszen az országban elsők kö-
zött állított Kispest Kossuth 
Lajosnak szobrot. A település 
helytörténetét felelevenítve 
emlékeztetett arra, hogy sokan 
voltak, akik a hatósági zaklatás 
elől menekültek ide, számos 
’48-as honvéd itt keresett nyu-
godt lakóhelyet. Mások mellett 
például itt települt le Madarász 
József, aki Kossuth eszméinek 
öregkorában is legkövetkeze-
tesebb híve volt. A 162 évvel 
ezelőtti eseményekről szólva 
elmondta: „1848 forradalma 
egyszerre volt nemzeti és egye-
temes jellegű. Nemzeti volt, 
mert a magyar nép a szabadsá-
gát akarta kivívni, és ezért ha 
kellett, a honvédek életüket is 
áldozták. Egyetemes volt, mert 
az emberiség régi törekvéseit 
kötötte csoportba, egy táborba 
fűzve mindazokat, akik ezen 
eszméket magukénak vallot-
ták.” Emlékeztette a hallgató-
ságot arra is, hogy a magyar 
szabadságért sokan küzdöttek 
olyanok is, akik nem magyar-
nak születtek.
Kijelentette, 1848 eszméi örök 

alapok. „Nem egyszerűen egy 
demokratikus köztársaság 
alapjai, hanem olyan alapok, 
amelyek századok óta benne 
vannak az emberiség történel-
mében, melyek nélkül nehéz 
lenne a megszokott keretek kö-
zött élni életünket – fogalma-
zott – ….. Ezeket az alapokat 
időnként kikezdi a történelem, 
melynek során számos nagy 
válságot kellett már átvészelni 
az emberiségnek. Ma is egy 
válságnak, ha nem is közepén, 
de vége felé tartunk. A válsá-
goknak egyforma a természete: 
háttérbe szorítják az alapokat.” 
Ilyen időszakban pedig na-
gyobb tere van a szélsőségek-
nek – figyelmeztetett Burány
Sándor, aki beszédét a „legyen, 

béke, szabadság és egyetértés” 
gondolattal is zárta.   
Az ünnepség a KMO szerve-
zésében zenés-táncos irodalmi 
összeállítással folytatódott, 
melyen közreműködött a Kis-
pesti Kisszínház társulata, a 
Forgatag Táncegyüttes és az 
Obsitos zenekar. A megem-
lékezés végén az egyházak, a 
pártok, az intézmények, vala-
mint a civil szervezetek kép-
viselői és a lakosság helyezett 
el koszorúkat és virágokat a 
Kossuth-szobornál. Az önkor-
mányzat nevében Gajda Péter 
polgármester, Eördögh Gábor 
és Vinczek György alpolgár-
mesterek, valamint dr. Istvánfi
Sándor címzetes főjegyző ko-
szorúzott.

MÁRCIUS 15.

A forradalomra emlé-
keztek a kispestiek
A hagyományokhoz hűen a Kossuth téren rendezett ünnepségen 
emlékezett a kerület az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
162. évfordulójára március 15-én. Az önkormányzat hivatalos prog-
ramja a Kispesti Központi Református Templomban tartott ökume-
nikus istentisztelettel kezdődött, majd a megemlékezés a Kossuth 
téren rendezett ünnepséggel folytatódott. A megemlékezés szónoka 
Burány Sándor, Kispest országgyűlési képviselője volt.

Gajda Péter polgármester, 
Burány Sándor Kispest ország-
gyűlési képviselője, valamint 
Balogh Pál kerületi és fővárosi 
képviselő

Január 30-ától 5 héten ke-
resztül minden szombaton 70 
adag meleg ebédet osztott a 
Magyar Vöröskereszt Nappali 
Melegedője egy támogatónak 
köszönhetően. Az Amerikai 
Ház Alapítvány támogatásá-
ból 350 adag ételt osztottak ki 
a legszegényebbeknek, akik 
kerületünkben élnek, vagy 
életvitelszerűen itt tartózkod-
nak – tájékoztatta lapunknak 
Kökényesi Györgyné, a helyi 
Vöröskereszt vezetője.

Étel 
rászorulóknak

TÁMOGATÁS
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V erssel és zenével is ké-
szültek a Deák gimnázi-

um diákjai a kiállítás meg-
nyitójára: a Főpolgármesteri 
Hivatal Oktatási Ügyosztá-
lyának galériájában a fenn-
állásának 90. évfordulóját 
tavaly ünneplő kispesti in-
tézmény művésztanárai és 
diákjai állították ki képeiket. 
Petrovics Judit igazgatótól 
megtudtuk, az alkotások 
az ünnepi év alkalmából 
rendezett tárlaton már lát-
hatóak voltak az iskolában, 
a mostani bemutató a Mérei 
Ferenc Fővárosi Pedagógiai 
és Pályaválasztási Tanács-
adó Intézet közreműködésé-
vel jött létre. 

Deákos tárlat a belvárosban

A kiállítást előbb Ifi István, a
tárlatnak otthont adó ügyosz-
tály vezetője, majd Vinczek 
György alpolgármester kö-
szöntötte. „Kívánom, hogy az 
alkotások mögötti jó tanár-diák 
viszony tovább folytatódjon. 
Várjuk Kispestre is az anyagot” 
– mondta az alpolgármester. 
Szakmai megnyitójában Kohán 
Angéla művésztanár a mester 
és tanítvány kapcsolatról, a 
szellemi vezetők hatásáról be-
szélt. Úgy fogalmazott, hogy a 
„művészet személyiségformá-
ló erejét ünnepeljük”, hiszen, 
mint mondta, az órákon több-
ször is megtörténik a csoda, az 
alkotás, amit katartikus élmény 
közösen megélni.  

Örkényről a
könyvtárban
A technika közbeszólt febru-
ár 27-én az Üllői úti könyv-
tárban, ezért a KultúrCafé 
megszokott műsorrendjét 
megfordították a szervezők, 
Tóthné Hamar Krisztina és 
Dobrova Zsuzsanna könyv-
tárosok. Az „Örkénységek” 
című program a XX. századi 
magyar irodalom kiemelke-
dő alakjának életéből és mű-
veiből összeállított totóval 
kezdődött: a jó megfejtőknek 
stílszerűen dobozból osztot-
ták ki az ajándékokat. Aztán 
dobozhajtogató verseny raj-
tolt el, majd a híres Örkény-
műből, a Tóthékból készített 
szintén híres Fábri-film, az
„Isten hozta, őrnagy úr!” egy 
részlete következett. A film
alatt a technikai problémák 
is elhárultak, így a progra-
mot rendhagyó módon a gro-
teszk irodalmi műsor zárta 
a Szabad Ötletek Színháza 
művészeinek előadásában.

KULTÚRCAFÉ

Ismét megtelt a WTE galé-
riája a megnyitón: pálya-

társak, barátok, ismerősök 
voltak kíváncsiak Herendi 
Péter „Elektrográfia” című ki-
állítására. Szombathy Bálint 
képzőművész, művészeti író 
megnyitójában olyan különutas 

művésznek nevezte Herendit, 
aki képbeolvasóval fényképez. 
A 2003-as VII. Nemzetközi 
Rajz- és Grafikai Biennálé fő-
díját elnyert képzőművész há-
rom, fénymásoló segítségével 
készített képsorozatát április 6-
ig tekintheti meg a közönség.

Ki van a maszkok mögött?
KULTÚRA

Második állomásához érkezett március 9-én Varga Géza 
elektrografikával (is) foglalkozó wekerlei alkotókat bemutató tár-
latsorozata. Ezúttal Herendi Péter állította ki műveit a Wekerlei 
Társaskör Egyesület (WTE) galériájában a Kós Károly tér 10. alatt.

„Mindenkiben ott a lehetőség – tehetségek a Deák gimiben” címmel nyílt kiállítás a 
Kispesti Deák Ferenc Gimnázium művésztanárainak és diákjainak alkotásaiból márci-
us 11-én a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztályának galériájában.

Szombathy Bálint és 
Herendi Péter

TÁRLAT
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Minap sajtótájékoztatót 
tartottam a Nagykőrösi 
út zajvédő falának ér-

dekében. Ott volt a szomszéd 
kerület polgármestere, ország-
gyűlési képviselője és mi hár-
man: Gajda Péter polgármester, 
Balogh Pál önkormányzati 
képviselő és jómagam. Ismerős 
felállás, évek óta harcolunk mi 
együtt a zajvédő falért. Ennek 
első ütemét a kivitelező elkezdi 
építeni. Abban a döntésben is 
benne voltunk mindhárman. 
Jómagam a szocialisták dele-
gációját vezettem a végső koa-
líciós egyeztetésen, és érveink 
előtt végül a szabad demokra-
ták is meghajoltak. Az együtt-
működés szinte teljes volt, a 
Fidesz azonban nem szavazta 

meg a szükséges forrásokat 
tartalmazó költségvetést. Meg-
jegyzem: ha a Fidesz ebben a 
kérdésben (is) együtt működött 
volna, a zajvédő fal már állna. 
Csakhogy mikor a kerület és 
az országgyűlés többségét is 
a Fidesz adta, akkor törekvé-
seimben egyedül maradtam, 
kisujjukat sem mozdították 
a zajvédő falért. Mi azonban 
kitartóak voltunk, így az első 
ütem indulhat. Sőt, most már 
a zajvédő fal teljes hosszára is 
megvan a pénz. Közös sajtótá-
jékoztatónk után néhány nappal 
a szabad demokraták ugyanúgy 
rábólintottak az egyeztetésen 
a javaslatunkra, mint tavaly. A 
Fővárosi Közgyűlés pedig azóta 
elfogadta az ennek (is) megfele-

lő költségvetést. A Fidesz most 
sem támogatta, de a zajvédő fal 
ennek ellenére teljes hosszában 
meg fog épülni. A történet ezzel 
együtt tanulságos. Ez a történet 
arról szól, hogy akkor haladunk 
előre, ha a pártok politikusai 
együttműködőek. Ha a politi-
kusok betartanak egymásnak, 
az szűk látókörre vall. Ezek a 
politikusok azt hiszik, hogy jó, 
ha a másikat megakadályozzák 
a siker elérésében. Nem értik, 
hogy a zajvédő fal például több, 
mint személyes siker. Sokkal 
több. Az itt lakók környezete 
és életminősége és régi jussa. 
Ezért dolgozni, ebben együtt-
működni nem szégyen. Lehetne 
akár közös öröm is. Mikor a saj-
tótájékoztatót tartottuk, odajött 

hozzám egy szépkorú hölgy és 
elmondta, hogy 1996 óta él itt 
Kispesten közel a Nagykőrösi 
úthoz. Kérdezte: lesz-e végre 
zajvédő fal? Elmondtam neki 
dióhéjban törekvéseink rövid 
történetét, és hogy most már 
rendben lesz a dolog. Örült, de 
csóválta a fejét. Nem értette, 
hogy miért nem lehetett az ügy 
érdekében összefogni? Ezt va-
lóban nem lehet megmagyaráz-
ni. A magam részéről továbbra 
is együttműködő leszek. Nem 
csupán azért, mert így köny-
nyebb az ötről a hatra jutni, 
hanem azért is, mert sokkal 
jobban érzem magam. Sokkal 
jobb érzés alapokat ásni, mint 
árkokat. Ajánlom ezt a jó érzést 
ellenfeleim figyelmébe is.

Megépül a zajvédő fal
BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

„Ez a történet arról szól, hogy akkor haladunk előre, ha a pártok poli-
tikusai együttműködőek.”

JELÖLTÁLLÍTÁS
Országgyűlési képviselő 
jelöltet legkésőbb 2010. 
március 19-én 16.00 óráig 
lehet bejelenteni a válasz-
tási bizottságoknál. A 28-
as számú (XIX. kerületi) 
Országgyűlési Egyéni Vá-
lasztókerületi Választási 
Bizottság (OEVB) lapzár-
táig három országgyűlési 
képviselőjelölt nyilván-
tartásba vételéről döntött. 
A nyilvántartásba vétel 
sorrendjében:
Burány Sándor MSZP
Pősze Lajos Jobbik 
Dr. Tarnai Richárd Fidesz-
KDNP
Az OEVB-be ez ideig két 
jelölőszervezet delegált 
tagot: dr. Koblencz István 
az MSZP, Németh János a 

Választási hírek
Jobbik képviseletében vesz 
részt a választási bizottság 
munkájában.
Az OEVB március 1-jei ülé-
sén döntött arról, hogy a 24-
es számú szavazókört (Buda-
pest, XIX. ker. Árpád u. 14.) 
jelöli ki a külképviseleteken 
leadott szavazatok megszám-
lálására.

ÚJÓLAG A PLAKÁTOKRÓL:
A kampány egyik kedvelt, 
közterületeket is érintő esz-
köze a plakát, mely engedély 
és bejelentés nélkül előállít-
ható sajtóterméknek minősül 
(egyebekben a plakátra a 
sajtóról szóló jogszabályokat 
kell alkalmazni). A plakátok 
elhelyezésére azonban csak 
bizonyos korlátozások mel-
lett van lehetőség. Ismételten 

VOKS 2010

szeretnénk felhívni a figyel-
met – különösen most, hogy 
önkormányzatunk 50, a fővá-
rosi önkormányzat 31 helyre 
helyezett ki hirdetőtáblát –, 
hogy épület falára, kerítésére 
plakátot elhelyezni kizárólag 
a tulajdonos, a bérlő, illetőleg 
állami vagy önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan 
esetén a vagyonkezelői jog 
gyakorlójának hozzájárulásá-
val lehet. Plakátot fára kiszö-
gezni, kiragasztani tilos. A 
kihelyezett plakátokat pedig 
2010. május 25-ig köteles 
eltávolítani az, aki elhelyezte, 
vagy akinek érdekében elhe-
lyezték azt.

FELKÉSZÍTŐK:
A választási iroda vezetője 
levélben értesítette a szava-

zatszámláló bizottságok 
tagjait és póttagjait megvá-
lasztásukat követően. Tá-
jékoztatta az érdekelteket, 
hogy felkészítésükre és az 
eskütételre a polgármeste-
ri hivatal tanácstermében 
kerül sor, beosztásuktól 
függően március 29., 30., 
vagy 31. napján 15-órától 
kezdődően.
A pártok által delegált ta-
gok felkészítésére és eskü-
tételére április 7-én és 8-án 
kerül sor.

NÉVJEGYZÉK, IGAZOLÁS:
2010. március 10-ig a vá-
lasztói névjegyzékből 421 
fő lett törölve, a felvettek 
száma 246 fő, a külképvi-
seleti névjegyzékre felvet-
tek száma 28 fő, igazolás 
52 fő részére lett kiadva. 
Az egyéb módosításokkal 
(pl. névváltozás) együtt, 
összesen 792 változás át-
vezetésére került sor.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Az ingyenes képzéseken a 
számítógép és az internet 

felhasználói szintű kezelésé-
nek alapfokú és haladó szintű 
elsajátítására nyílik lehetőség. 
Az ingyenes tanfolyamokra 
– a számítógép-kezelés mellett 
angol nyelvi kurzus is indul a 
közeljövőben – összesen mint-
egy ötmillió forintot fordít az 
önkormányzat.
A tanfolyamindítón a polgár-
mester köszöntötte a diákokat 
a Bolyai iskolában. Gajda Péter 
elmondta, a számítógépes kur-
zus célja, hogy a nyugdíjasok 
számára is megnyíljon az út az 
internet nyújtotta lehetőségek 
előtt. Az ingyenes programra 

jelentkezett közel ezer résztve-
vőnek két turnusban tartanak 
képzéseket, melyeknek a helyi 
általános iskolák adnak ott-
hont – mondta el a Kispestnek 
Nagy Péter, humánszolgálta-
tási igazgató. Az oktatás 10 
héten keresztül heti 4 órában 
szakképzett tanárok irányítá-
sával folyik majd 10-15 fős 
csoportokban. A programba a 
kerület összes általános iskolá-
ja mellett a Deák gimnázium is 
bekapcsolódott.
Kispest önkormányzata évek 
óta nagy sikerrel szervez ingye-
nes lakossági tanfolyamokat. 
2003 óta tart a lakossági angol 
nyelvtanfolyam, 2006-ban pe-
dig a kismamák ismerkedhet-
tek ugyancsak a számítógéppel 
az önkormányzat jóvoltából. 
A számítógépes képzés tavaly 
indult először két turnussal.

Újabb számítógépes tanfolyam 
nyugdíjasoknak

OKTATÁS

Ismét indult számítógép-kezelői kurzus a kerületben élő nyug-
díjasok számára az önkormányzat szervezésében: a program 
március 9-én rajtolt a Bolyai iskolában.

Aterületen park kialakítását 
tervezi az önkormányzat. 

Az „Eperfa” tér rendezéséről 
lakók, építészek, a WTE, a 
Zöldprogram Iroda, a körzet 
önkormányzati képviselője, 

valamint a tervező részvételé-
vel lakossági tervezési napot 
tartott a Wekerlei Társaskör 
Egyesület (WTE) Zöld Haj-
tás Klubja március 6-án.
A Zalaegerszeg utca–Thö-

köly utca kereszteződésénél 
lévő szelektív hulladékgyűj-
tő sziget az önkormányzat 
Környezetvédelmi Bizottsá-
gának február végi döntése 
szerint március 20-ig a Deák 

gimnázium melletti részre 
költözik. 
A szelektív gyűjtés kapcsán 
Brázainé B. Ágnes Tácia, a 
Zöldprogram Iroda munka-
társa arról beszélt a találko-
zón, hogy kevés a gyűjtő-
sziget Wekerletelepen, így 
a meglévőkre szükség van. 
Elmondta, a Zalaegerszeg 
utcai „Eperfa” tér rendezé-
sére 10 millió forintot tud 
biztosítani az önkormányzat, 
a három szigetből álló teret a 
tervek szerint április 24-én, a 
Föld napján adják át a lakos-
ságnak. 

Költözik a szelektív hulladéksziget
KÖRNYEZETÜNK

Új helyre, a Deák gimnázium melletti részre költözik az ellen-
zett szelektív hulladékgyűjtő sziget a Zalaegerszeg utca–Thö-
köly utca kereszteződéséből.

Az ünnepelt kedvenc édes-
ségével, gesztenyetortával 

és virágcsokorral köszöntötte 
Kispest polgármestere a 
102 éves Gönczi Sándornét 
wekerletelepi otthonában 
március 2-án. Rózsika néni 
pezsgővel koccintott Gajda 
Péterrel, majd az ünnepi tor-
tát is együtt vágták fel a pol-
gármesterrel. Az eseményen 
jelen voltak a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat 

munkatársai is, akik a min-
dennapokban segítenek az 
idős asszonynak és vele élő 
lányának.
A legidősebb kispesti 1908. 
március 1-jén született Kun-
hegyesen, 1995-ben Vecsésről 
költözött Kispestre. Négy 
gyermeket nevelt, három fia
már nem él. Születésnapját 
az előző hétvégén ünnepelte 
családja – unokái, valamint 
déd- és ükunokái – körében.

A legidősebb kispesti
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Kispest önkormányzata 
2009 januárjában nyújtott 

be pályázatot a Társadalmi 
Megújulás Operatív Prog-
ram Lépésről lépésre című 
felhívásra azzal a céllal, 
hogy támogató szolgáltatá-

sokkal, képzésekkel, trénin-
gekkel segítse a dél-pesti 
régióban élő, a munkaerő-
piacról kiszorult embereket 
beilleszkedni a munka vilá-
gába. Konzorciumi tagként 
csatlakozott a pályázathoz 

a Kispesti Családsegítő 
Szolgálat és Gyermekjóléti 
Központ, valamint a Kispest 
Biztonságáért Közösségi Jó-
léti Egyesület. A projekt 45 
millió forint európai uniós 
támogatást kapott.

A „Lépésről lépésre” programról
SZOCIÁLIS ÜGYEK

Előadássorozat indult március 
11-én a Kispesti Cukorbeteg 
Klub rendezésében a természe-
tes gyógyítással kapcsolatban. 
A nyitóelőadáson az érdeklő-
dés középpontjába a táplálko-
zással kapcsolatos kérdések 
kerültek, tisztázódott több 
tévhit a táplálék-kiegészítő, 
a mesterségesen előállított 
élelmiszerek egészségkárosító 
hatásával kapcsolatban is. A 
sorozat következő állomásain 
– elméleti és gyakorlati fog-
lalkozások keretében – arról 
lesz szó, milyen természetgyó-
gyászati módszerekkel milyen 
betegségeket lehet megszün-
tetni – mondta el lapunknak 
Huszák János, a klub vezetője. 
Az előadásokat Zolnai Antal 
reflexológus, a Természetes
Gyógyítás Alapítvány elnöke 
vezeti. A sorozat következő 
előadását – melynek témája 
szervezetünk méregtelenítése 
– április 8-án 15 órától tartják 
a Kispesti Kaszinóban (Fő u. 
42.) Bővebb információ a 06-
30-369-2747-es telefonszámon 
kérhető.

SZABADIDŐ

A természetes 
gyógyításról

A Zrínyi/Gordiusz Mate-
matikaverseny eredményes 
versenyzőinek adtak át 
tegnap díjakat a Puskás 
iskolában. A februári terü-
leti fordulókban 6 kerület, 
8 oktatási intézményéből 
1440 diák mérte össze tudá-
sát – Kispestről több, mint 
300-an. Bihari Pétertől, a 
Puskás iskola igazgatójától 
megtudtuk, intézményük 
évek óta részt vesz a ver-
senyben, melyre tanulóikat 
Gratzer Károlyné készítette 
fel. Csütörtökön összesen 
128 általános és középis-
kolás diák kapott jutalmat.

Díjátadó
VERSENY

A „Lépésről lépésre” programról tartottak szakmai konzultációt 
március 9-én, melyen a kispesti civil szervezetek vezetői ismer-
kedhettek meg az eddig végzett munkával.

FOTÓPÁLYÁZAT
„Wekerletelep fái” szabadtéri 
fotókiállítás
A Wekerlei Társaskör Egye-
sület (WTE) és a Kós Károly 
Általános Iskola fotópályázatot 
hirdet  „A FÖLD NAPJA” al-
kalmából. Lakóhelyünk fáiról 
várunk fényképeket. A pályáza-
ton bárki részt vehet életkortól, 
lakóhelytől és foglalkozástól 
függetlenül. Kategóriák: álta-
lános iskolás, középiskolás és 
felnőtt korosztály. A beadható 
képek száma: szerzőnként 
maximum 3 db. A legjobb ké-
pekből a Wekerlei Társaskör 
Egyesület szabadtéri kiállítást 
rendez, május 10-től, a Mada-

rak és fák napja alkalmából. 
Beérkezési határidő: A FÖLD 
NAPJA, április 22.

„MŰVÉSZET ÉS HULLADÉK”
Felhívás szelektív/újrahasz-
nosítható anyagokból készült 
szobrok alkotására
A Wekerlei Társaskör Egye-
sület „A FÖLD NAPJA” 
alkalmából szelektív/újrahasz-
nosítható anyagokból készült 
szobrok alkotására ír ki pályá-
zatot 10 éven felüli diákok, 
diákcsoportok, ill. felnőttek, 
felnőtt csoportok számára. 
Téma: „Művészet és hulladék”. 
A szobrok magassága max. 150 
cm, tömege max. 10 kg lehet. 

Az alkotásokat művészekből 
álló zsűri bírálja el. Beérkezési 
határidő: április 12.

„A MI VILÁGUNK”
Felhívás esszé írására
A Wekerlei Társaskör Egyesület 
„A FÖLD NAPJA” alkalmából 
esszé írására hirdet pályázatot 
diákok számára (10-18 éves ko-
rig). Téma: „A mi világunk” (A 
Föld nevű bolygón). A művek 
hossza maximum 3 oldal lehet. 
Az alkotásokat két kategóriá-
ban díjazzuk: általános iskolás, 
középiskolás. Az alkotásokat 
magyartanárokból álló zsűri 
bírálja el. Beérkezési határidő: 
2010. 12.

A részletes információkat 
keressék a kosiskola.hu, a 
wekerletelep.hu, ill. a kis-
pest.hu honlapokon, illetve a 
Wekerlei Társaskörben vagy a 
Kós Károly iskolában.

Társasköri pályázatok
FELHÍVÁSOK

Atéltemetés, tavaszköszöntés 
ünnepe hagyományosan a 

tél elűzésére szolgál, ahol a 
kicsik és nagyok ijesztő masz-
kokat és egy, a telet jelképező 
kiszebábot készítenek, majd 
óriási hangzavar kíséretében 

tűzbe dobják a bábot, ezzel 
véget vetve a rossz időnek, 
a borongós téli napoknak. A 
wekerlei gyerekek is hason-
lóképp igyekeztek elűzni a 
telet: a Munkás Szent József 
Közösségi Házban órákon 

át gyártották a maszkokat és 
a legkülönbözőbb zajkeltő 
eszközöket. Miután elkészült 
minden, a közel kétszáz fős 
csoport együtt vonult a Győri 
Ottmár térre. Első körben a tér 
három pontján meg-megállva 
újból elhangoztak a télűző da-
lok, majd a máglyát körülállva 
egyre hangosabban énekeltek 
a gyerekek. Végül fellobban-
tak a lángok, és elégették a 
kiszebábot, melyre előzőleg 
mindenki feltűzhette a meg-
szabadulni vágyott gondját-
baját tartalmazó cetlit.

VILÓ ZSÓfiA

Elűzték a telet!
TAVASZKÖSZÖNTŐ

Február végén ismét sor került a szokásos 
téltemető, tavaszköszöntő ünnepségre a 
Wekerletelepen.
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Igen, megérkeztek hazánkba 
is a bombák (és társaik: a 

merénylők), amelyeknek jósze-
rivel semmi közük sincs a film
sokatmondó eredeti címéhez. 
Mert miről is szól ez az újkori 
háborús dráma; nem, nem a 
látványos robbanásokról, de 
még csak nem is az Irakban ál-
lomásozó „hős” amerikai kato-
nákról… hanem a függőségről.
Ki hitte volna hogy majd pont 
Kathryn Bigelow rendezőnő 
tesz le egy ilyen ütős és fe-
szültséggel teli alkotást az asz-
talra - avagy azt hogy majd épp 

ebben a kényes témában? Hát 
valószínűleg sokan nem. Pedig 
valóban jogosnak bizonyult 
minden egyes Bafta-, és Oscar-
jelölés. Ráadásul ha szigorúak 
akarunk lenni, még inkább 
megérdemelten is hullottak a 
díjak, semmint hogy ex-férjé-
nek, Mr. „a Világ Ura” James 
Cameron-nak gyűjteményét 
gyarapították volna. Mert hogy 
a (tragikus magyar címmel 
megvert) Bombák Földjén tö-
kéletes hitelességgel mutatja be 
a katonák mindennapos, ide-
gen földön megélt küzdelmeit 

és gyötrelmeit, plusz rávilágít a 
„főhős” William James őrmes-
ter (Jeremy Renner) tulajdon-
képpeni különös kálváriájára 
is.
Szóval erősen ajánlott kategó-
ria ez a rendhagyó, sztárokban 
(szerencsére) igencsak szűköl-
ködő mozi, melyben amellett, 
hogy a nyomasztó valósággal 
szembesítenek bennünket, még 
a hétköznapi ember számára 
(jobbára) szokatlan betegsé-
gekkel is megismerkedhetünk.

KERESZTESI FERENC

FILMAJÁNLÓ

Viva Adrenalin!

A jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás szolgáltatást 
elsősorban azok a 65 év 
feletti, időskorúak, króni-
kus betegségben szenvedő 
lakosok vehetik igénybe, 
akik egyedül élnek, rosz-
szullét vagy baleset esetén 
segítséggel nem rendelkez-
nek. Havi térítési díja jelen-
leg – szociális rászorultság 
esetén – az ellátott rend-
szeres havi jövedelmének 
1%-a. A szolgáltatás jól 
kiegészíti az egyéb szoci-
ális alapszolgáltatásokat, 
biztonságossá teszi az idő-
sek, fogyatékkal élők, pszi-
chiátriai betegek számára 
saját lakókörnyezetükben 
történő életvitelüket, ki-
váltja a költségesebb és a 
tartós bentlakásos otthoni 
ellátásokat. Összességében 
elmondható, hogy a szol-
gáltatás Kispest lakosságá-
nak életminőségét javítja, 
biztonságérzetét növeli, 
melyet az állam 2010. évben 
több forrással finanszíroz
az előző évekhez képest. 
Amennyiben szeretné Ön 
is ezt a biztonságot nyújtó 
szolgáltatást saját maga 
vagy rászoruló hozzátar-
tozója, illetve ismerőse 
számára, a következő tele-
fonszámokon várjuk jelent-
kezését, vagy személyesen 
a gondozási központokban. 
Hétfőtől – péntekig 8-16 
óráig az igénylésről, vára-
kozási időről tájékoztatást 
adunk telefonon: Wekerle 
Gondozási Központ (I.sz. 
Gond.Kp.) 282-9828, Kert-
városi Gondozási Központ 
(II.sz. Gond.Kp.) 357-9901, 
Lila Akác Gondozási 
Központ (III.sz. Gond.
Kp.) 282-9651, Őszirózsa 
Gondozási Központ (IV.sz. 
Gond.Kp..): 281-1621, Se-
gítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat: 282-9501. Várjuk 
mielőbbi jelentkezését!

Segítség 
időseknek

A Bolyai-gála egyben névadó 
ünnepség is volt. Két szó 

változott: az alapítványi est 
felnőtt már, és megszületett a 
kicsinye, a Bolyai-gála. A tan-
testület, a szülői közösség is el-
fogadta a névcserét, mert a be-
vételt a kiadásokra fordítottuk, 
hogy méltó, színházi keretet 
nyújtsunk, évek óta, a gyere-
kek produkcióinak. Ha marad a 
bevételből, a fellépő osztályok 
kapják meg, amelyet kulturális 
célokra fordítanak, így közösen 
színházlátogatást szervezhet-
nek. A gála szó ünnepélyesebb, 
kifejezi a különleges alkalmat. 
És valóban, március 4-én a 
Csiliben különleges alkalomra 
gyűltünk össze. Sokan, nagyon 
sokan. Az 500 fő befogadására 
alkalmas nagy színházterem 
szűknek bizonyult. A tavaszt 
köszöntő rendezvényünk késő 
estig tartott. És köszöntöt-
tük a szülőket, az iskolánkba 
járó gyerekeket, az egykori 
bolyaisokat, akik visszatértek 
hozzánk erre az eseményre. 
A gálát egykori tanítványunk, 
Kispest polgármestere, Gajda 
Péter nyitotta meg. Az est fő 
motívumát, az összetartozást, 
a műsorvezetők foglalták ben-
sőséges keretbe. Az 1. részt a 
Vereczkei család, a 2. részt a 
Bálint család gyermektagjai 

vezették. Ezzel megköszönte 
a tantestület a szülők bizalmát 
iskolánk iránt, főleg azoknak 
a nagycsaládosoknak, akiknek 
valamennyi gyereke az Árpád 
utcai iskolába jár, járt. Vereckei 
Roland 2 éve végzett, jelenleg 
gimnazista, 2 húga még bolyais, 
öccsét idén íratják be a szülők, 
hozzánk. Bálint Zoltán szintén 
2 éve végzett, 2 bájos húga még 
bolyais. A gálán szebbnél szebb 
produkciók bizonyították: a 
gyerekek szeretnek idejárni, jól 
érzik magukat. Ezt az érzést 

közvetítette a sok mosoly, a 
színpadi mozgás, a felkészült 
színpadi fesztelenség. A taná-
rok ír táncát hatalmas ováció 
kísérte. A közönség a ráadást 
is elérte, vastapssal. A hónapok 
óta tartó felkészülést megérde-
melt siker koronázta: remekül 
éreztük magunkat. Bőséges 
képösszefoglalónk az iskola 
honlapján megtekinthető: bo-
lyai.kispest.hu

RÖHRIG ÉVA
igazgató

Sikeres Bolyai-gála
ÜNNEPSÉG

A Bombák Földjén / The Hurt Locker

Több mint tíz ország kultú-
rájából adtak ízelítőt a Vass 
Lajos Általános Iskola diákjai 
és pedagógusai a február végi 
hagyományos gálán. A műsor 
az európai uniós támogatás-
ból megvalósuló kompetencia 
alapú oktatási projekt része, 
egyben egy háromhetes felké-
szülési program záróeseménye 
is volt. A „Népek kultúrája” 
című háromrészes műsorról 
készült DVD-vel az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium egyik 
pályázatán is indulni kíván az 
iskola.

Népek és kul-
túrák bemu-
tatkozása

VASS-GÁLA

Arendezvényen óriási sikere 
volt a Százholdas Pagony-

nak, ahol – a szülők nagy 
örömére – a csemetét saját ma-
cijával profi fotós fényképezte
le. A színes képeket a szülők 
hazavihették. Szinte minden 
kisgyerek akart mackóálarcot 
készíteni, és a kicsik körében 
a mackós színezők is nagyon 
kedveltek voltak. A Fakutya 
együttes a tőlük megszokott 
profizmussal zenélt és táncolt,
játszott a gyerekekkel. A Bu-
dapesti Média Intézet egyik 
hallgatója számtalan, ötletes 
mackós versenyjátékkal ké-

szült, többek között gumibogyó 
szörptől ugráltak a gyerkőcök. 
A mackó-szépségversenyre kö-
zel 30 játék mackót neveztek be 
a gazdik. A program vége felé 
a kitartó gyerekek még végig-
nézték a nagyteremben levetí-
tett klasszikus mesesorozatot, 
a Dörmögő Dömötör kalandjait 
is. Aki még ezután sem fáradt 
el, arra még egy program várt: 
13 órakor indult a busz a Ve-
resegyházi Medveparkba, aho-
vá korosztálytól függetlenül 
kisgyermekek, középkorúak és 
idősek is ellátogattak mackókat 
nézni és etetni. 

A Wekerlei Gyermekház kö-
vetkező tavaszi, családi ren-
dezvénye a víz világnapján 
lesz, március 27-én, ahol a Fő-
városi Vízművek támogatásá-
val különleges, vizes játékok és 
egyebek mellett rajzfilmvetítés,
kézműves foglalkozás, fotóki-
állítás lesz. A rendezvényre a 
vízi tündéreket is meghívták. 
Az intézmény további prog-
ramjairól a honlapon (www.
gyermekhaz.kispest.hu), a 
programfüzetből és szemé-
lyesen, a 282-9895-ös tele-
fonszámon tudhatnak meg 
részleteket.

SZABADIDŐ

Mackónap a Gyermekházban
A Wekerlei Gyermekház március 6-án tartotta új helyszínén 
(a Fő utca 22. szám alatt található Kispesti Vigadóban) első 
tavaszi nagy programját. A Mackónapra mintegy 250 látogató 
volt kíváncsi. 

A március 3-i városházi 
tanácskozáson a roma 
kisebbség helyzetével, 
képzésével, átképzésével, 
valamint foglalkoztatásá-
val kapcsolatos kérdéseket 
járták körül a szakembe-
rek.Újabb megbeszélést 
tartottak „Az öt muskétás 
– Egy mindenkiért, min-
denki egyért” elnevezésű 
dél-pesti Foglalkoztatá-
si Paktum résztvevői: a 
XVIII., XIX., XX., XXI., 
és XXIII. kerületi önkor-
mányzatok munkatársai. 
A konferenciának ezúttal 
Kispest nyújtott otthont.

A roma foglal-
koztatásról

KONFERENCIA

Kispest önkormányzata 
pályázatot hirdet táborok 

és nyári szünidős programok 
támogatására. A pályázatokat 
Budapest Főváros XIX. ker. 
Kispest Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Irodájára 
(1192 Bp. XIX. ker. Ady Endre 
út 7.) a pályázati feltételeknek 
megfelelően lehet benyújtani 
április 9-ig.
Kispest önkormányzata pályá-
zatot hirdet a kispesti szerveze-
tek egészségmegőrző és beteg-

ség-megelőző tevékenységének 
támogatására. A pályázatokat 
Budapest Főváros XIX.ker. 
Kispest Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Irodájá-
ra (1192 Bp. Ady Endre út 7.) 
kizárólag pályázati adatlapon 
lehet benyújtani, mely átvehető 
a Humánszolgáltatási Irodán 
vagy hozott floppyra másolva,
illetve letölthetők a www.kis-
pest.hu honlapról. Benyújtási 
határidő: április 15.
Kispest önkormányzata pá-

lyázatot hirdet a Kispesten 
működő sportszervezetek sza-
badidősport tevékenységének 
támogatására. A pályázatokat 
Budapest Főváros XIX. ker. 
Kispest Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Irodájára 
(1192 Bp. Ady Endre út 7.) le-
het benyújtani postai úton vagy 
személyesen ügyfélfogadási 
időben. Benyújtási határidő: 
április 15.
A pályázatok részletei a www.
kispest.hu oldalon olvashatók.

TÁJÉKOZTATÓ

Pályázati felhívások

A női kadett szerenkénti baj-
nokság március 7-i versenyén 
első helyet végzett Kolozsy 
Cintia, a KSI versenyzője.

Sportsiker
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BÁBSZÍNHÁZ

KIPPKOPP ÉS TIPPTOPP
zenés bábelőadás a Nefelejcs 
Bábszínház előadásban
Március 20. 10.00-10.45
Belépődíj: 700 Ft/ fő

CSALÁDI SZOMBAT DÉLELŐTT

VÍZ-VÍZ TISZTA VÍZ, HA NEM TISZTA 
VIDD VISSZA…

…vagy inkább tégy azért, hogy 
mindig tiszta legyen! 
A víz világnapja alkalmából 
ügyességi játékokon vehetsz 
részt. Az ajándékokat egy szép-
séges vízi tündér fogja átadni. 
Megtudhatod, mi is az a tün-
dérvíz, készíthetsz a kézműves 
foglalkozáson halacskát, vízili-
liomot, és láthatod a híres mese-
figuráról, Vízipók-Csodapókról
szóló diafilmet is.   
A rendezvény a Fővárosi Víz-
művek közreműködésével és 
támogatásával, valamint a WTE 
Zöld Hajtás közreműködésével 
kerül megrendezésre. 
Március 27. 10.00-13.00
Belépődíj: 300 Ft/ fő

HÚSVÉTI NYUSZIBULI
Várjuk együtt a Húsvétot a Hús-
véti Nyúllal! 
Programok a kicsi és nagy 
„nyulaknak”: fürge nyuszi 
futóverseny, tojáskeresés, 
tojásgurítás, nyusziugró ver-
seny. A legügyesebb nyuszik, 
nyuszis érmet kapnak. Ezen 
kívül lesz tojásfestés, kicsik-
nek és nagyoknak, húsvéti 
ajtódísz, tojástartó és nyuszi 
bábkészítés. 
Vendégeink lesznek igazi élő 
nyuszik is, akik alig várják, 
hogy megsimogasd. 
Időpont: április 3. 10.00-12.00
Belépődíj: 500 Ft/gyermek 

PÉNTEK DÉLUTÁN 
FELNŐTTEKNEK

VIDÁM FILMEK MOZIJA 
Magas szőke férfi felemás ci-
pőben
1972, színes, francia vígjáték, 
90 perc. Rendező: Yves Robert. 
Főszereplő: Pierre Richard
Március 26. 16.30-18.30
Részvételi díj: 400 Ft/ fő

KALANDOZÁSOK A VILÁG KÖRÜL
Vetítéssel egybekötött úti beszá-
moló.

SKÓCIA
Skócia – a titkok, legendák me-
seszép világa 
Március 19.  18.00-19.30
Részvételi díj: 400 Ft/ fő

MEXIKÓ
Mi Mexico lindo y querido - Az 
én imádott, szeretett Mexikóm! 
Előadó: Alejandro Retiz
Ideje: április 2. 18.00-19.00
Részvételi díj: 400 Ft/fő

GYEREKEKNEK

BABA-MAMA JELBESZÉD 
Családi tanfolyamunkra 6-24 
hónapos babákat, szüleiket és 
nagyszüleiket várjuk. 
Kedd 10.00-10.45 
Első időpont: március 16. 
Előzetes jelentkezés és továb-
bi információk: 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.    

KIRÁNDULÁSOK

VÍZITÚRA KÖR
Egész napos kenutúra gyerekek-
nek, felnőtteknek, családoknak! 
Kezdőket és tapasztaltakat egy-
aránt várunk! Teljes felszerelést 
biztosítunk, étkezés egyénileg.
Március 27. Úti cél: Soroksári 
Dunaág 1. 
Részvételi díj: 1 000 Ft/fő

Négy év alatti gyermekeknek 
ingyenes! 
Előzetes jelentkezés 1 héttel az 

indulás előtt. Részletes informá-
ció a túravezetőnél: Kis András, 
Eventus Egyesület (Tel.: 06-20-
941-9320). 

MÁTRAVEREBÉLY (SZENTKÚT), 
TAR, GYÖNGYÖSPATA

Március 24., szerda
Megtekintjük a mátraverebélyi 

ferences templomot, majd el-
megyünk Tar községbe. Itt lát-
hatják a Kőrösi Csoma Sándor 
emléksztupát és a mellette álló 
emlékpavilont.
Igény esetén ebéd 
Gyöngyöspatán. Borkóstoló 
és borvásárlási lehetőség az 
egykori dézsmapincében. Majd 
megtekintjük a gyöngyöspatai 
Jessze-fa oltárt.
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 szünet-
ben!)
A Falumúzeumban az isaszegi 
csata története elevenedik meg 
a terepasztalon. Gyerekeknek: 
kézműves foglalkozás, felnőt-
teknek kirakodó vásár. Honvéd-
sírok megtekintése. 
Délutáni program: látványos 
műsor történelmi játék kereté-
ben, 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 
Részvételi díj: 2 500 Ft/ fő + 
belépődíj

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.

Programok
WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR
BUDAPEST, 1191 FŐ U. 22., TEL.: 358-0690, TEL./FAX: 282-9895

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

IGAZGATO@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
GAZDASAGI@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
JAVASLAT@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU MÁRCIUS 20.

Wekerlei Pódium: Önál-
ló programsorozatunkban 
wekerlei művészek lépnek 
fel, akikkel a wekerlei élet-
ről is beszélgetünk. „Az idő 
óráján” Mészáros Gábor dia-
képei különböző zenei alapo-
kon nyugvó hanganyaggal, 
Wass Albert, Márai Sándor, 
Reményik Sándor gondolata-
ival. Belépődíj nincs! Kezdés: 
19 óra. Helyszín: a Munkás 
Szent József Közösségi Ház 
(Pannónia út 26., a római ka-
tolikus templom kertje).

MÁRCIUS 25.
Wekerlei Esti Mesék: Min-
den csütörtökön délután 18 
órától várunk kicsiket és 
nagyokat egy esti mesére a 
Wekerlei Társaskör Egyesü-
let klubhelyiségébe. A mesék 
időtartama nem haladja meg 
a 20 percet. Március 25.: dia-
filmvetítés Kovácsné Mezőfi
Krisztinával. Április 1.: raj-
zos dalolás Katona Borival 
és Gáspár Tamással. Amíg a 

nagyobb tesók lent hallgat-
ják a mesét, addig a kicsik a 
fenti irodarészben kedvükre 
válogathatnak színes mese-
könyvek közül, és anyával 
együtt lapozgathatják, így a 
csütörtöki esti meséből azok 
sem maradnak ki, akiket még 
nem köt le az a varázslat, ami 
lent történik.

MÁRCIUS 26.
Wekerlei Játékbarlang: 
Minden emberben rejtve ott 
található a játék utáni vágy. 
A játék – a kikapcsolódáson 
túl – fejleszti a memóriát, 
a logikát, a kommunikáci-
ós képességet, a humort és 
fegyelemre nevel. Minden 
hónap utolsó péntek estéjén 
20 órakor játszani hívjuk a 
fiatalokat, és játékos ked-
vű felnőtteket a Wekerlei 
Társaskör székhelyére (Kós 
Károly tér 10.). Az este so-
rán a résztvevők különböző 
fejlesztő-, kommunikációs-, 
kártya- és társasjátékokat 
próbálhatnak ki.

Társasköri tallózó
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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 21. 10.00 Kainz apostol + Imhof püspök.
Március 28. Nyári időszámítás kezdete.

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. 
április 5. A helyes megfejtők között az Ormos Intézet gyó-
gyító és egészségmegőrző szolgáltatásaira beváltható 
utalványokat sorsolunk ki. 

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejté-
se: „De jó, már aggódtam, hogy sokat késtem.”. Nyertese-
ink: Szőke Ferencné (Rákóczi utca), Téglás Péter (Petőfi
utca). A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

KÖZLEMÉNYEK

RejtvényKépviselői fogadóórák

Fogadónapok
Gajda Péter

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

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

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

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

Ügyfélfogadás
Polgármesteri Hivatal

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

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

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

1.sz. választókörzet
Huszár Erzsébet (MSZP)

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

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

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

3.sz. választókörzet
Vinczek György (MSZP)

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

4.sz. választókörzet
Szemõk Gábor (SZDSZ)

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

5.sz. választókörzet
Bogó Józsefné (MSZP)

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

6.sz. választókörzet
Lõrinczi György (MSZP)

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

7.sz. választókörzet
Cserny Sándor (MSZP)

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

8.sz. választókörzet
Szujkó Szilvia (MSZP)

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

9.sz. választókörzet
Chernel Erika (MSZP)

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

10.sz. választókörzet
Eördögh Gábor (SZDSZ)

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

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

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

12.sz. választókörzet
Kolozsy György (SZDSZ)

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

13.sz. választókörzet
Kránitz Krisztián (MSZP)

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

14.sz. választókörzet
Lackner Csaba (MSZP)

Minden hónap második szerda 17-19 óráig.
Egyéni bejelntkezés alapján. 
Tel.: 06-20-549-2400, e-mail: lackner@kispest.hu, 
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

15.sz. választókörzet
Fekete László (MSZP)

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

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

Minden hónap negyedik kedd 17-19 óráig.
Mézeskalács Óvoda (Kelet u. 8-12.), 06-20-911-1187

Listás képviselõ
Dr. Tarnai Richárd 
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ 
Szathury Kolos
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ 
Ékes Gábor
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Dr. Lélfai Koppány
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Szabó Istvánné
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Tóthné Szabó Éva
(Fidesz-KDNP)

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

Listás képviselõ
Tóth Tibor (MSZP)

Telefonos egyeztetés alapján. 
Telefonszám: 282-9776.

Listás képviselõ 
Gulyás Zoltán (SZDSZ)

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

Listás képviselõ 
Nagy Tamás (MDF)

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

Listás képviselõ 
Timár Béla
(Összefogás Kispestért)

Folyamatosan telefonos egyeztetés alapján. 
Telefonszám: 06-20-921-2099.
Iroda, Ady E. út 17. 
kispestert@freemail.hu
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RENDEZVÉNYEK

Március 19. péntek 19 óra
JAZZ CLUB - ifj. Szakcsi La-
katos 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
Belépődíj előadásonként: 
elővételben 2.000,-Ft,
az előadás napján: 2.500,-Ft

Március 22. hétfő 10 óra
„MONDJ NEMET!” 
KONFERENCIA

Alternatív módszerek a pre-
vencióban

Március 23. kedd 18 óra
KUBAI SALSA – ÚJ KEZDŐ TAN-
FOLYAM 

Vezeti: Domonkos Zsuzsa, 
Palless Péter, Varsányi Gábor
Részvételi díj: 
bérlet: 8.000,-Ft/8 alkalom, 
diákbérlet: 6.000,-Ft/8 alka-
lom, alkalmi belépő: 1.500,-
Ft.

Március 24. szerda 17 óra
FELNŐTT AGYKONTROLL 
TANFOLYAM

Ingyenes tájékoztató előadás
Vezeti: Domján Gábor
További információ: www.
agykontroll.hu  

Március 25. csütörtök 
18.30 óra 

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

Március 26. péntek 18 óra
Kispesti Kaszinó (1191 Buda-
pest, Fő u. 42.)

UTAK ÉS FÉNYEK
Vámosi Ildikó fotókiállításá-
nak megnyitója

A kiállítás megtekinthető áp-
rilis 25-ig

Március 27. szombat 
21-03 óráig

SALSA BULI – TIMBA PARTY 
„Nosztalgia kontra újhullám” 
- a régebbi salsa slágerek mel-
lett a legújabb timba számok 
szólnak
Belépődíj: 1.000,-Ft

Március 28. vasárnap 18 óra
AZ OBSITOS ZENEKAR KÖNNYŰ-
ZENEI HANGVERSENYE

Vezényel: Fejes István kar-
nagy. Belépődíj: 600,-Ft

Március 30. kedd 17.30 óra
ÉLETMÓDKLUB

Mindent az izületekről! A 
mozgás szabadsága! Előadó: 
Lencsér Nóra gyógytornász 
Belépődíj: 300,-Ft

Március 31. szerda 19 óra
KAMRA EST: 
ÉSZAK-FOK, TITOK... 

Papp János lappföldi naplója
Belépődíj: 1.000,-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

Március 19. péntek
FEKETÉN-FEHÉREN

A Kispesti Helikon Kulturális 
Egyesület tagjainak és meghí-
vott művészeinek többhely-
színes kiállítás megnyitója
Köszöntőt mond Gajda Péter 
Kispest polgármestere, 
a kiállítást megnyitja Szabó 
Noémi művészettörténész

17 óra
Nagy Balogh János 
kiállítóterem (1191 Budapest, 
Ady E. út 57.) A kiállítás meg-
tekinthető április 17-ig

18.30 óra
KMO Előtér galéria (1191 
Budapest, Teleki u. 50.)
A kiállítás megtekinthető má-
jus 7-ig

20 óra
Skoda Éva Műterem-Galéria 
(1196 Budapest, Hunyadi u. 
129/a)
Fekete-fehér  – akció-közös-
ség-színház-performansz.  
A kiállítás megtekinthető áp-
rilis 17-ig

TANFOLYAMOK

Március 26. péntek és 28. va-
sárnap 

EGY HÉTVÉGE AZ EGÉSZSÉ-
GÉRT! INTIMTORNA TRÉNING 
HÖLGYEKNEK

Mi is az intim torna?
A női életminőség javítására 
szolgáló módszer, mely az 
alhas egészségét hivatott szol-
gálni. A tréningen résztvevők 
megtanulják:
-  az izomgyengeségből adó-

dó vizeletvesztési panaszok 
csökkentését, illetve meg-
szüntetését

-  aranyér panaszok és az 
altestre kiterjedő gyulladási 
hajlam csökkentésének 
módszerét

-  kismamáknak segít a gáterő 
megtartásában

-  a szexualitásban résztvevő 
izmok feszesebbé tételével 
elősegíti a párkapcsolatok 
minőségének javulását

Tervezett tanfolyami időbe-
osztás: március 26. péntek 
16-20 óráig és március 28. 
vasárnap 10-13 óráig. Vezeti: 
Katonáné Szilágyi Olga
Részvételi díj: 7.500.-Ft/fő
Előzetes jelentkezések sor-
rendje szerint indítjuk a tanfo-
lyamot. Jelentkezési határidő: 
március 22. hétfő

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

ETKA JÓGA
GERINCTORNA
HASTÁNC - 12 éves kortól 
HATHA JÓGA
JAZZBALETT ÉS MODERNTÁNC
PILATES TORNA 
RINGATÓ

SALSA CON TIMBA TÁNCISKOLA
Kubai salsa
Gyerek salsa 14 éves korig 
Salsa women style – női salsa 
További információ: www.
salsacontimba.hu 

SZILVA RAJZISKOLA
5 éves kortól

A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN 
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK
(SZABÓ ERVIN UTCA. 4.)

ARCOK TÁNCSTÚDIÓ
További információ: www.
arcoktanc.hu

BARANTA EDZÉS
5 éves kortól
További információ: www.
baranta.net

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

MAROSHÉVIZI FITNESS ISKOLA
További információ: www.
marosfitness.hu

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

SHAOLIN KUNG FU

TAI JI QUAN

KLUBOK:

BÉLYEGGYŰJTŐK KLUBJA

KISPESTI GYÖNGYVIRÁG KÓRUS

MÁGNES SZÍNHÁZ
gyermek színjátszó-musical 
stúdió. További információ: 
www.magnesszinhaz.try.hu

MODELLVASÚT BÖRZE KLUB
További információ: www.
lagyesz.shp.hu

OBSITOS FÚVÓSZENEKAR

ÖNISMERETI KREATÍV MŰHELY
Az Ifjúsági Prevenciós Irodá-
ban (Bp. XIX. ker. Kós Kár-
oly tér 9.)
Önismeret a képzőművészet 
eszközeivel. Rajzolás, festés, 
kosárfonás…
szerda 15-18 óráig.
Önsegítő csoport: hétfő 17-19 
óráig.
Szenvedélytől szenvedsz? 
Drog? Alkohol? Segítünk!
Jelentkezés Forgon Miklósnál 
a 282-9826/0106-os telefon-
számon.

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

RELAXA KLUB
Új agykontrollos klub
További információ: www.
kineziologia1.hu 

„MONDJ NEMET!” KONFERENCIA 
A Kispesti Munkásotthon 
Művelődési Ház a „Mondj 
Nemet!” drogprevenciós  
program keretében szakmai 
konferenciát szervez „Alter-
natív módszerek a prevenció-
ban” címmel.
Művelődési házunk 1997-
ben indította el háromlépcsős 
drogprevenciós program-
ját „Mondj Nemet!” cím-
mel. Ez a program a 10-18 
éves korosztálynak biztosít 
drogprevenciós előadásokat, 
drámapedagógiai foglalkozá-
sokat és a Kreatív Műhelyben 
művészetterápiás foglalko-
zásokat Kispesten és Buda-
pesten egyaránt. Programun-
kat térítésmentesen vehetik 
igénybe a kerületi iskolák 
diákjai és pedagógusai, vala-
mint a szülők és nevelők is. A 
program az évek során egyre 
bővült - mentálhigiénés kér-
dések, alkohol, dohányzás, 
szexuális nevelés témái is be-
kerültek a prevenciós temati-
kánkba. 
Immár évek óta, a nemzetkö-
zi és hazai trendnek megfele-
lően a gyermekkori és iskolai 
agresszióval is foglalkozik 
programunk. Eddigi konfe-
renciáink a drogok témakö-
rének széles skáláját ölelték 
fel, de sajnálatos módon a 
„bullying” jelenségek ha-
zánkat sem kerülték el, ezért 
fontosnak tartottuk azt, hogy 
kilencedik konferenciánk is 
az iskolai erőszak témáját 
járja körül nagyhírű előadók 
segítségével. A konferencia 
időpontja: március 22. 10.00-
16.00
Cím: 1191 Budapest, Teleki 
u. 50.
Információ és jelentkezés: 
Forgon Miklósnál a 06 20 326 
26 20-as telefonszámon

SALSA BULI
Március 27-én, 21.00 - 03.00
„Nosztalgia kontra újhullám”- 
régebbi salsa slágerek mellett 
a legújabb timba számok szól-
nak. Ismét salsa buli - timba 
party kerül megrendezésre 
a Salsa Con Timba Táncis-

kola szervezésében.  A party 
este kilenctől hajnalig tart. 
Nosztalgia vagy újhullám? 
Ha gondolod, öltözz retro-
ruhába, bár a nosztalgia vs. 
újhullám buli elsősorban az 
est folyamán hallható zenékre 
vonatkozik. A régi idők salsa, 
timba zenéi mellett felcsen-
dülnek a legújabb kedvencek 
is. Lesznek kifejezetten nosz-
talgia salsa zenét tartalmazó 
blokkok, lesz egymást követő 
két dal egy előadótól - akkor 
és most jelleggel. A buli vé-
gére minden kiderül... Sok 
szeretettel várjuk és fogadjuk 
más tánciskolák tanulóit is!

KIÁLLÍTÁS FEKETÉN-FEHÉREN
Rendhagyó kiállítással mu-
tatkozik be a Kispesti He-
likon Kulturális Egyesület. 
Március 19-én, egy napon 
három helyszínen mutatják 
be új munkáikat Kispest mű-
vészei és meghívott vendége-
ik. A közel negyven művész 
„Feketén-fehéren” című ki-
állítását Szabó Noémi művé-
szettörténész nyitja meg. Az 
első tárlat a Nagy Balogh Já-
nos Kiállítóteremben 17 óra-
kor nyílik az 1191 Bp. Ady 
Endre u. 57. szám alatt, majd 
18.30-kor a Kispesti Mun-
kásotthon Művelődési Ház 
Előtér Galériájában nyílik 
tárlat. Cím: 1191 Bp. Teleki 
u. 50. Az est a Skoda Éva 
Műterem – Galériában ér vé-
get a Fekete-fehér akció-kö-
zösség-színház-performansz 

című programmal. A galéria 
címe: 1196 Bp. Hunyadi u. 
129/a.

AGYKONTROLL TANFOLYAMOK 
A KMO-BAN

(április 10-11. és 17-18.)
A KMO-ban évek óta szerve-
zünk 20 órás gyermek és 40 
órás felnőtt agykontroll tan-
folyamokat, melyet már pe-
dagógusok és egészségügyi 
dolgozók részére akkreditált 
tanfolyamnak fogadnak el. 
Mire jó az agykontroll?
Van, aki stresszkezelésre, 
van, aki memóriájának fej-

lesztésére, van, aki célkitűzé-
seinek megvalósítására, van, 
aki fejfájásának elmulasztá-
sára, van, aki a dohányzásról 
való leszokásra, más pedig 
fogyókúrájának elősegítésé-
re használja, és van, akinek 
az alvászavarokat segít le-
küzdeni.
A 40 órás képzés során kü-
lönböző technikákat ta-
nulunk, amelyek lehetővé 
teszik, hogy saját agyunk 
kapacitását az eddigieknél 
jobban ki tudjuk használni.
Ezekben a módszerekben az 
a jó, hogy akkor és arra hasz-
náljuk, amire – életünk adott 
szakaszában – éppen szüksé-
günk van.
Nem ad csodákat, csak annak 
a felismerését, hogy a csoda 
bennünk van!
Akinek kételyei vannak, jöj-

jön el a 2010. március 24-én 
(szerdán) 17 órára a KMO 
Művelődési Házba, ahol az 
ingyenes tájékoztatón választ 
kaphat kérdéseire a felnőtt 
agykontrollal kapcsolatban.
A felnőtt agykontroll tanfo-
lyam 2. hétvégéjén (április 
17-18.) 10-16 éveseknek 
indítunk gyerek agykont-
roll tanfolyamot. A gyerek 
agykontroll tanfolyam sokat 
segít a hatékonyabb tanulás-
ban, az önbizalom erősítésé-
ben, jobbá teheti a társas kap-
csolatokat, segíthet a rossz 
szokások leküzdésében.
Részvételi jegyeket és to-
vábbi információkat a KMO 
Művelődési Házban kaphat-
nak az érdeklődők. 

TAVASZI KONCERT AZ OBSITOS 
ZENEKARRAL

A KMO Művelődési ház-
ban 2 éve alakult fúvószenei 
együttes legújabb műsorát 
láthatják az érdeklődők már-
cius 28-án 18 órakor a KMO 
színháztermében.
Az előadás érdekessége a 
könnyűzenei hangulat lesz, 
hiszen a zenekar alapre-
pertoárját tartalmazó ka-
tonazene mellett népszerű 
operettrészleteket, filmzené-
ket és világhírű musicaldalla-
mokat is hallhatunk. Két ven-
dég is fellép az esten: Németi 
Pál és Szenti Anna énekel.
Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt! 

JÖVŐRE VELED UGYANITT
A KMO Művelődési Házban 
elindított Tavaszi színház-
bérlet következő előadása 
minden bizonnyal nagyon 
kellemes élmény lesz a né-
zőknek. Március 21-én va-
sárnap 16 órakor mutatjuk 
be a Bánfalvy Stúdió elő-
adásában Bernard Slade so-
kak által ismert romantikus 
vígjátékát a „Jövőre Veled 
ugyanitt” című darabot.
A főszerepeket két kiváló 
színész alakítja: Bánfalvy 
Ágnes és Harmath Imre
A kedves nézők egy új hite-
les és rendkívül szórakoztató 
produkciónak lehetnek tanúi, 
amire garancia a két fősze-
replő, akik már eddigi szín-
padi, TV-s és filmes alakítá-
saikkal is belopták magukat 
a közönség szívébe. 
Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt! 
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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 

MÉLY VÍZNYOMÁSOS TAKARÍTÓ GÉPPEL 
SZŐNYEG-, KÁRPIT-, AUTÓKÁRPIT TISZTÍ-
TÁST, AUTÓ POLÍROZÁST + BŐRKÁRPIT ÁPO-
LÁST VÁLLALOK, MINDEZT OTTHONÁBAN. 
Tel.: 06/70-50-20-131 

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 

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

Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési munkák, 
mosdók, mosogatók, wc-k, wctartályok, kádak, csap-
telepek cseréje. Víz- és gázórák hatósági engedélye-
zése. 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

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

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE INGYE-
NES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG 
ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP- 
HITEL ÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402

AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST VÁLLALOK. 
EZEN KÍVŰL KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLÓ 
CSEMPE ÉS LINÓLEUM GÉPI TISZTÍTÁSÁT, 
LAKÁSBAN, TERASZON, GARÁZSBAN VÁL-
LALOM. TEL.: 06/70-5020-131 

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

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

Vállalunk tetőfedést és bádogos munkát. Minden 
fajta lemezzel dolgozunk. Pontos, precíz munka. 
Garanciát vállalunk. Tel.: 06/70-2233-935 

Festőmester vállal szobafestés, mázolást, tapétázást, 
hosszú távú garanciával, közületeknek is. Tel.: 285-
2882 vagy 06/30-878-8977

Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, precíz 
munkavégzéssel. Igény szerint ingyenes kartondo-
bozok! 10%-os hétvégi kedvezmény! Tel.: 06/70-
2-144-235, 280-2542

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

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

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

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

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

Víz-, gáz-, fűtés szerelés, wc., mosdó, csaptelepek, 
mosogatók szerelése, javítása, központi fűtés pad-
lófűtés javítása, karban tartása garanciával. Tel.: 
06/20-486-9192 

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

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

TETŐFEDÉS, BÁDOGOZÁS, LAPOS TETŐ 
SZIGETELÉS, KIS ÉS NAGY MUNKÁK, JA-
VÍTÁSOK, PALA, CSERÉP, ZSINDELY. Tel.: 
06/30-301-6694

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 ÍZ: Elektromos kisgépek, 
sarokcsiszolók, körfűrészek, láncfűrészek, fúró gé-
pek, (Flex, Hilti, Bosch, Black & Decker, Makita, 
Bolgár, Aeg, Stil stb.) porszívók, takarítógépek, stb. 
szakszerű javítása, villanymotorok, forgórészek te-
kercselése, láncélezés korrekt áron, garanciával. Dóri 
Péter vállalkozó, 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 At-
tila Tel.: 256-8680, 06/30-970-4870 

BURKOLÁSI MUNKÁK IGÉNY SZERINT. RE-
ÁLIS ÁRON KIVÁLÓ MINŐSÉG. (Fürdő, padló, 
laminált parketta, stb.) Tel.: 06/20-236-5259 

HÁZHOZ MEGYEK, GYÓGYPEDIKŰR, MANI-
KŰR, NYIROK, SVÉD TALPMASSZÁZS, TEL-
JES TEST (NEM SZEX) MASSZÁZS. MÁGNES 
TERÁPIÁS, BIOREZONANCIÁLIS KÉSZÜLÉK 
INGYENES KIPRÓBÁLÁSA! VÉRCSEPP ANA-
LÍZIS! ILDIKÓ, TEL.: 295-3998, 06/20-335-5653 

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

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

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

HIDEG ÉS MELEG BURKOLÁS, GIPSZKAR-
TONOZÁS, FESTÉSI MUNKÁK, KIVÁLÓ MI-
NŐSÉGBEN, MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREK-
TŐL, KORREKT ÁRON. TEL.: 06/20-236-5259 

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

INGATLAN

RENDKÍVÜLI AJÁNLAT! Kós téri, 103 (bruttó 
120) nm., három szobás lakás, nappalija 40 nm., TU-
LAJDONOSTÓL eladó. Csere is érdekel. Irányár: 31 
millió Ft. Tel.: 06/30-302-9877, 282-8581 

Kispest, Wekerlén, egy 45 nm.-es két szobás lakás, 
bútorozottan kiadó. Tel.: 06/30-590-4351 

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 
üzlethelyiség. Ára: 150.000 Ft vagy 8 Euro/ nm/ hó+ 
rezsi. Tel.: 06/20-663-0568 

54 nm-es, egy + 2 fél szoba, bútorozott, kábel tv + 
internet, parkra néző. erkélyes, IV. emeleti panel 
lakás, Centrum áruháztól nem messze, fiataloknak
KIADÓ. Tel.: 06/30-931-2751 

Összkomfortos lakásrész kiadó 1 vagy 2 személy 
részére. 50.000 Ft + 1 havi kaució, kedvezményes 
rezsiköltséggel. A tulajdonos nem lakik a lakásban. 
Tel.: 06/20-564-2030 

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 

Kispest - Óváros, csendes, szép utcájában eladó, 168 
nm-es, két generációs családi ház. Impozáns terek, 5 
szoba, ebédlő, társalgó, terasz, Dryvit szigetelés, kan-
dalló, grillező a kertben, fúrt kút, pince, nagy garázs, 
műhely, parkosított kert. Irányár: 36,9 M Ft. Telefon: 
+36-30/357-2164 

Wekerlén, eladó 89 nm bruttó alapterületű, 4 szobás, 
két fürdőszobás, I. emeleti, belső két szintes, nagyon 
kellemes hangulatú, felújított öröklakás, nyolc laká-
sos társasházban. Felújított lépcsőház és folyosók, 
szép kert, garázs, tároló. Metró, Europark közel. 
Irányár: 22,9 M Ft. Telefon: +36-30/357-2164 

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

KÉT MILLIÓVAL OLCSÓBBAN 30,9 M. FT. 
IRÁNYÁRON ELADÓ EUROPARKHOZ KÖZEL 
CSENDES  KÖZBEN, KÉTLAKÁSOS  HÁZBAN 
KÉTSZINTES, NÉGYSZOBÁS,  CIRKFŰTÉSES 
REMEK  ÁLLAPOTÚ LAKRÉSZ  GARÁZZSAL,  

KERTTEL, FEDETT TERASSZAL.

WEKERLÉN KIS TÉRRE NÉZŐ 8 LAKÁSOS 
HÁZ EMELETÉN 45 NM., KÉTSZOBÁS,  
CIRKÓS RAGYOGÓAN NAPFÉNYES LAKÁS 
KORSZERŰ ABLAKOKKAL, BEÉPÍTHETŐ 
TETŐTÉRREL KERTTEL, AUTÓBEÁLLÁSSAL 
13,2 M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ! TAVASZI 

KÖLTÖZÉS!

WEKERLEI HÁROMSZOBÁS IKERHÁZ 
– FÉL!!  NAGYON JÓ FEKVÉSŰ, RÉSZBEN 
FELÚJÍTOTT 68  NM., TETŐTÉRBEÉPÍTÉSSEL 
6 SZOBÁSRA   115  NM.,-RE BŐVÍTHETŐ, KIS 
KERTTEL, GARÁZZSAL 28,7 M. FT. KEZDŐ-

ÁRON ELADÓ!

KISPEST ÓVÁROSÁBAN, CSENDES UT-
CÁBAN NÉGYLAKÁSOS, FÖLDSZINTES, 
RENDEZETT HÁZBAN 36 NM. EGY SZOBA 
HALLOS, NAPOS LAKÁS CIRKÓFŰTÉSSEL, 
AUTÓBEÁLLÓVAL, KERTRÉSSZEL 9,6 M. FT. 

IRÁNYÁRON ELADÓ!

WEKERLE ICSENDES UTCÁBAN, 4 LAKÁ-
SOS HÁZBAN KÉTSZINTES, 90 NM. NÉGY-
SZOBÁS ELSŐ LAKRÉSZ KÉT FÜRDŐVEL, 
GARÁZZSAL  PINCÉS TÁROLÓVAL 26,8 
M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ! EXTRÁK: 
KLÍMA, BEÉPÍTETT KONYHA MOSOG
ATÓGÉPPEL,TŰZHELLYEL, BEÉPÍTETT 
SZEKRÉNYEK,ÜVEGEZETT TOLÓAJTÓ- FA 
UDVARI GYEREKJÁTÉKOK, MIND TARTO-

ZÉK! 

VEGYEN TÁRSASHÁZAT! FELSŐKISPESTEN 
CSENDES , RENDEZETT UTCÁBAN, 150 NÖL. 
KERTBEN NÉGY HÁZRÉSZ EGYBEN ELADÓ!  
80-50-30-28 NM. GÁZFŰTÉSES, JÓ ÁLLAPO-
TÚ,  KOMFORTOS LAKRÉSZEK. BEVEZETŐ 

ÁR: 31 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 
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KÉPEK: www.ingatlan.com/k.ingatlan
TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT VÁLLALJUK!

Pestlőrinc, Bókay telep, Kossuth Lajos utcában, 
családi okok miatt, sürgősen eladó, 150 nöl-es, össz-
közműves, rendezett telken, összesen 150 nm-es, öt 
szobás, két generációs, jó állapotú ingatlan. Teraszok, 
légkondi, riasztórendszer, kút, 3 autó beállására 
alkalmas gépkocsi-tároló. Az ingatlan tehermentes, 
rugalmas fizetési feltételekkel és fizetési határidővel
megvásárolható. Irányár: 28,5 M Ft. Telefon: +36-
30/357-2164 

Pestlőrinc, Tarkő utca vonzáskörzetében, 160 nm-
es, öt szobás ikerház fél, erkélyekkel, a szuterénben 
két férőhelyes garázzsal, mosókonyhával, tárolóval 
eladó. Az ingatlan Kelet - Dél - Nyugat fekvésű, 
napsütötte, tágas terek, gépesített konyha, mindkét 
szinten fürdőszoba, légkondicionáló, riasztórend-
szer, beépített szekrények. Tehermentes, 10% 
foglalóval leköthető. Irányár: 32,9 M Ft. Telefon: 
+36-30/357-2164 

Pestlőrinc, Nimród utcánál, sürgősen eladó, 190 nöl-
es, K - D - Ny fekvésű telken, 85 nm-es, két szobás, 
alápincézett, beton alapú, felújítandó családi ház. 
Irányár: 17,3 M Ft. Telefon: +36-30/357-2164 

Tízéves ingatlanközvetítői tapasztalattal, széles 
vevőkörrel, ügyvédi háttérrel keresek eladó családi 
házat, öröklakást, építési telket Kispesten ügyfeleim 
részére. Bizalmát és hívását előre köszönöm. Remé-
nyi Ágnes ingatlanközvetítő és értékbecslő. Telefon: 
+36-30/357-2164 

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 – KIADÓ INGATLANOKAT KERESEK 
- KÍNÁLOK A  KERÜLETBEN ÜGYFELEI-
M RÉSZÉRE! TEL.: 06/20-364-4237  HÉTVÉ-
GÉN IS! AJÁNLATOK: www.ilonalak.hu E-mail: 
ilonalak@freemail.hu 

XIX. KISPEST WEKERLE - TELEPEN, NÉGY 
LAKÁSOS HÁZBAN, GÁZKONVEKTOROS 
FŰTÉSŰ, ELŐKERTES, 78 NM-ES, TETŐTÉR 
BEÉPÍTÉSES, JÓ ÁLLAPOTÚ HÁZRÉSZ, KERT-
RÉSSZEL, GARÁZZSAL. IRÁNYÁR 21.900.000 
Ft., UGYANITT, 12 LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, 
EMELETI, 45 NM-ES, 2 SZOBÁS, ÉTKEZŐ-
KONYHÁS, PARKETTÁZOTT, CIRKÓFŰTÉSES, 
VILÁGOS ÖRÖKLAKÁS, KERTRÉSSZEL, TÁ-
ROLÓVAL 12.900.000 Ft. TEL.: 06/20-364-4237 
HÉTVÉGÉN IS! TOVÁBBI AJÁNLATOK: www.
ilonalak.hu E-mail: ilonalak@freemail.hu 

XIX. KISPEST EGYIK LEGKEDVELTEBB UT-
CÁJÁBAN, 53 NM-ES, 1 + 2 FÉL SZOBÁS, ER-
KÉLYES VÍZÓRÁS, KÖVEZETT, JÓ ÁLLAPOTÚ, 
VIII. EMELETI ÖRÖKLAKÁS, IRÁNYÁR 8.900
.000 Ft., SZINT ELTOLÁSOS NÉGY EMELETES 
HÁZBAN, II. EMELETI, 68 NM-ES, 2 + 2 FÉL 
SZOBÁS, 2 ERKÉLYES, KÖVEZETT, PARKET-
TÁZOTT, ÖRÖKLAKÁS IRÁNYÁR 11.600.000 Ft 
ELADÓ. TEL.: 06/20-364-4237. HÉTVÉGÉN IS! 
TOVÁBBI AJÁNLATOK: www.ilonalak.hu E-mail: 
ilonalak@freemail.hu  

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 

Sürgősen eladó, 54 nm-e,s kétszobás, 4. emeleti, 
konvektoros 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 

Eladó Kispesti garzon, 31 nm-es, erkélyes, jó köz-
lekedés, napfényes, alacsony rezsijű lakás, 7,3 M. 
Ft-ért. Tel.: 282-3445 

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, megtekint-
hető: 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 társas-
házban, gépkocsi beállási lehetőséggel, eladó 15 
M. Ft-ért vagy kisebb, 1 + 1/2 szobásra cserélhető, 
értékarányosan ráfizetéssel. Ára: 14,9 M. Ft. Tel.:
06/20-329-6774

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

XIX. Derkovics utcában, másfél szobás, felújított, 60 
nm-es családi ház, 130 nöl-es telken, mélyen ár alatt, 
11.800.000-ért eladó. Tel.: 06/30-267-9602 

Wekerle egyik legszebb utcájában, 4 lakásos házban, 
tetőtér beépítéses, bruttó 94 nm-es, 2 fürdőszobás, 
felújított, cirkófűtéses, (padló és radiátor), új nyílás-
zárókkal, átlagosnál nagyobb kerttel eladó. Iá.: 27,9 
M Ft. Tel.: 06/30-9648-055, 281-2391

Eötvös utcában, harmadik emeleti, 1 + 1/2 szobás, 36 
nm-es lakás eladó. 8,5 M Ft Tel.: 06/30-399-8990 

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. 
emeleti, 37 nm-es lakás, 1 szoba, amerikai konyha, 
teljesen felújított, műanyag nyílászárók, mobil-, fix
szúnyoghálóval. Iá.: 9.9 M Ft. Érd.: 06/30-320-1009 

Kispest kertvárosi részén, 2 szobás, összkomfortos, 
déli fekvésű családi ház, 330 nm-es telekkel eladó. 
Iá.: 25 M. Ft. Tel.: 06/30-577-3881 

Kispesten, több mint 200 nm lakóterületű, közepesen 
berendezett, emeletes családi ház ELADÓ. Fsz.: 
előszoba, nappali, háló szoba, és egy szoba amiben 
fodrászat üzemelt + konyha, fürdőszoba. Emeleten: 
2 szoba, nappali, konyha, fürdőszoba. Beépíthető 
tetőtér. Kertel, pincével. Iá.: 40 M. Ft. Tel.: 06/20-
985-0541, 2828-515 

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 

Lőrincen, 150 nöl-es telken, 3 szobás, felújításra szo-
ruló, kb. 70 nm-es családi ház, tulajdonostól eladó. 
Iá.: 15.8 M. Ft. Tel.: 06/20-23-66-884

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

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

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 

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

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

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

TULAJDONOSTÓL ELADÓ KISPEST KERT-
VÁROSI RÉSZÉN A KISFALAUDY UTCÁBAN, 
EGY TELJESEN FELÚJÍTOTT, 28 NM-ES GAR-
ZONLAKÁS, 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, 
medence, 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 ál-
lapotú 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

Kispesten, 59 nm-es, II. emeleti, nagy konyhás, be-
épített 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

A BALLA Ingatlaniroda, KISPESTI területre, 
számítógép felhasználói ismerettel rendelkező, 
agilis, pozitív beállítottságú ingatlan értékesítő 
MUNKATÁRSAT KERES. Feltételek: rátermett-
ség, lakóhely a munkaterületen vagy közvetlen kö-
zelében, jó kommunikációs készség, jó megjelenés, 
kitartó, kreatív személyiség, ingatlanközvetítői 
szakmai végzettség, vagy szakmai gyakorlat. A 
jelentkezőket elküldött önéletrajzuk alapján érte-
sítjük! E-mail: kispest@ballaingatlan.hu , www.
ballaingatlan.hu.

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, 
fiatalosan felújított, V. emeleti lakás. Iá.: 10,1 M Ft.
Akár gépesítve is. Tel.: 707-2084, 06/70-9400-873 

Elcserélném Kispest Fő utcai VI. emeleti öröklaká-
somat, amin banki tartozás van, hitelátvállalással 
önkormányzatira. Tel.: 06/30-268-3261

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 
állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 + 1/2 
szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/30-670-4867 

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

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

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

Eladó vagy elcserélem kispesti kertes házra, ráfize-
téssel, 3, 4 szobás lakásra, nem panel, 2 és fél szobás 
öröklakást, tehermentes, nagy konyhás, nagy für-
dőszobás, 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 

Kispesten a Nagykőrösi út 142-ben, 125 nöl-es telken 
lévő 1 + 1/2 szobás, 44 nm-es, garázzsal, tárolóval, 
összkomfortos, felújítandó családi házamat eladom 
vagy Balaton északi partján hasonlóra cserélem. 
Irányár: 13,5 M Ft. Tel.: 06/20-347-9936 

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK ÜGYFE-
LEINK RÉSZÉRE KISPESTEN - WEKERLÉN! 
NAGYOBB ESÉLY A SIKERES ELADÁSHOZ! 
www.ballaingatlan.hu , kispest@ballaingatlan.hu 
06-70/251-4421 

Eladó Wekerlén 8 lakásos tárasasházban, emeleti, te-
tőteres, 79 nm-es, 3,5 szobás, 6 éve teljesen felújított, 
jól karbantartott, dupla komfortos, cirkófűtéses lakás, 
A lakáshoz 80 nm-es saját használatú kert, garázs és 
tároló tartozik. Irányár: 23 M Ft. Érd.: 06/20-324-3718 

Kispesten önkormányzati, 1 szobás felújított lakáso-
mat, nagyobb önkormányzatira szeretném CSERÉL-
NI. Tel.: 06/20-268-7466 

2010 április 1-től sürgősen garázst/ teremgarázs he-
lyet bérelnénk. Üllői, Hunyadi, Ady Endre út, Petőfi
Sándor u. között. 10-15.000 Ft/hó. Tel.: 06/30-999-
7808 

WEKERLE INGATLANIRODA AJÁNLATA!
ELADÓ - KIADÓ INGATLANOKAT KE-
RESÜNK, TÖBB MINT TIZENNÉGY ÉVES 
WEKERLEI TAPASZTALATTAL, REGISZT-
RÁLT ÜGYFELEINK 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, KÉTSZOBÁS, GÁZ 
FŰTÉSES, MAGAS TETŐS, BŐVÍTHETŐ, 
JÓ ELRENDEZÉSŰ IKERHÁZ, GÉPKOCSI 
BEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ! IRÁR.: 
21,000,000 M Ft TEL.: 06/30-9-332-592 www.

ingatlanvarazs.hu

ÉBREDJEN MADÁRCSICSERGÉSRE 
WEKERLÉN!!! NÉGY LAKÁSOS TÁRSAS-
HÁZBAN, NAGYON JÓ ELRENDEZÉSŰ, KEL-
LEMES, HANGULATOS, TETŐTÉR BEÉPÍTÉ-
SES 3 + 1 FÉL SZOBÁS, KÉT FÜRDŐSZOBÁS, 
HÁZRÉSZ! ÁLLAPOTA KIVÁLÓ, FŰTÉSE 
KOMBI CIRKÓFŰTÉS, A TETŐTÉR KLÍMÁS, 
AZ ÁRBAN AZ ÖSSZES BEÉPÍTETT BÚTOR 
IS BELE TARTOZIK! A LAKÁSNAK KB. 200 
NM-ES SAJÁT HASZNÁLATÚ KERTJE VAN, 
MELYEN EGY ZÁRT GÉPKOCSI TÁROLÓ, 
ÉS EGY ALÁPINCÉZETT KB. 9 NM-ES ÚJON-
NAN ÉPÍTETT MELLÉKÉPÜLET VAN! IRÁR.: 
26,990,000 M Ft. TEL.: 06/30-9-332-592 www.

ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN, KÓS KÁROLY TÉRHEZ KÖZEL, 
CSENDES NYUGODT TÁRSASHÁZBAN 
ELAD, EGY DÉLI FEKVÉSŰ, 46 NM-ES, CIR-
KÓFŰTÉSES, KÉT SZOBÁS, JÓ ÁLLAPOTÚ 
LAKÁS, ÚJ FA NYÍLÁSZÁROKKAL, GARÁZS-
ZSAL, SAJÁT SZEPARÁLT KERTTEL! IRÁR.: 
12,900,000 M Ft. TEL.: 06/30-9-332-592 www.

ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN CSENDES KIS UTCÁBAN, EL-
ADÓ EGY TETŐTÉR BEÉPÍTÉSES HÁROM 
SZOBA, NAPPALIS, GÁZFŰTÉSES, DÉLI 
FEKVÉSŰ, JÓ ELRENDEZÉSŰ IKERHÁZFÉL, 
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
 
Wekerlén eladó, hat lakásos társasházban, tetőtér 
beépítéses lakás, garázzsal, magán személytől. Iá.: 20 
M. Ft. Tel.: 06/30-236-3430 

Eladó családi házas övezetben, a Metró végállomása 
közelében, 3 lakásos házban, 30 nm-es, egyedi gázfű-
téses, vízórás, kertkapcsolatos laskás. Tel.: 280-4631, 
06/20-9329-426 

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 fájda-
lom, 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, 
nyelvterületen is járt, oroszul is jól beszélő nyelvtanár 
itthon oktat és felkészít nyelvvizsga szintig. Érdek-
lődni: 06/20-224-0130 

Támogatott OKJ-s képzések indulnak! Kéz-, 
lábápoló, műköröm építő, fodrász, kozmetikus, 
masszőr. Tel.: 06/70-533-6379 

Tanulási, olvasási nehézségek leküzdése, Angol 
- Német - Olasz beszéd centrikus tanítás, speciális 
gyerek angol, agytrénernél. Tel.: 291-6844, mobil 
06/70-617-7311 

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 

ÉPÍTKEZŐK! LAKÁSFELÚJÍTÓK! Eladó 4 db 
új, bükk színű, üveges beltéri ajtó kilinccsel, 15.000 
Ft/db! Tel.: 06/20-955-6180 

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

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

Nyugdíjas hölgyet otthonomba fogadnék, teljes el-
látással. Cserébe egy kis segítségért, házimunka és 
gyerekfelügyelet. Tel.: 06/70-513-4246

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

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

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!!! 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 

Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszál-
lítom. Tel.: 06/20-956-4084. Nem vagyok kereskedő. 

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

Ápolnám, gondoznám, eltartási szerződést vagy 
életjáradékot kötnék. Hívjon bizalommal. Minden 
megoldás érdekel. Angéla: 06/70-513-4246 

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! 
Telefon: 282-2479, 06/30-285-5363. 

2 darab mélyhűtőláda eladó. Tel.: 06/20-222-1849 

Eladó álló szekrény 195 x 50 x 45, 3 személyes 
ülőgarnitúra, 2 db fotellel együtt, Robotron villany-
írógép, 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 több-
funkciós kondigép féláron. Ára: 25.000 Ft, újszerű 
állapotban. Tel.: 707-2084, 06/70-9400-873 

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

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

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

Nagyméretű, minőségi férfi öltönyök, 170 - 175 cm
magas termetre, sötét színekben (5500 Ft), 47-es 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 

Pácolt fenyőfa íróasztal, alsó kifolyású Hajdú konyhai 
vízmelegítő csapteleppel, rozsdamentes, 2 medencés, 
beépíthető mosogató eladó. Tel.: 06/30-324-0661 

Különböző méretű szőnyegek és egy db. konyhai 
függeszték, eladó. Tel.: 214-7564 

2 db férfi, váltós kerékpár, újszerű szifontakarós mos-
dó eladó. Tel.: 214-7564 

FÉNYMÁSOLÓ, működő, síklapos, Gestetner 2613, 
(60 x 60 x 40) könyvből másolásra is alkalmas, 
csuklós fedéllel + festékpatronnal 18.000.Ft. Tel. 
06/30-576-5479 

Bükkfürdői 2 x 2 hetes üdülő jog eladó. Érdeklődni: 
06/1-357-2346 este. 

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

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. április 1. 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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