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Puskás Ferenc
Az elmúlt hetekben számos kerületi rendezvényen
emlékeztek meg a legendás kispesti focista születésének 83. évfordulójáról. Az április 3-i labdarúgó
mérkőzés előtt Puskás Ferenc-emlékdíjakat adtak át
fiatal játékosoknak.
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Először rendezett
egészségmegőrző nyílt napot
április 7-én
a Segítő
Kéz Kispesti
Gondozó
Szolgálat.

Folytatva a tavalyi
évben megteremtett hagyományt,
idén is adományokat gyűjtött
az Europark a
húsvéti készülődés ideje alatt.

Új, korszerűbb
készülékekkel tud
segítséget nyújtani
az idős, beteg és
a fogyatékkal élő
embereknek otthonukban az
önkormányzat.

A Kispest ingyenesen megjelenõ, kétheti tájékoztató újság. Véleményeit, javaslatait, az ujsag@kispest.hu e-mail címre vagy a 347-4658-as telefonszámra várjuk.

FOTÓ: KOLESZÁR ADÉL

ÁPRILIS 25-ÉN ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕRÕL DÖNTHETNEK A KERÜLETIEK
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VÁLASZTÁS 2010

GYÁSZ

Második forduló
április 25-én
AZ ELSŐ FORDULÓ EREDMÉNYE
A parlamenti képviselő-választás első
fordulójában az alábbi eredmények születtek Kispesten (a 28-as sz. egyéni választókerületben):
Az urnáknál a szavazásra jogosult állampolgárok közül 33 515-en jelentek meg,
ez a választásra jogosultak 68,88 %-a.
Az öt egyéni jelölt a következő megoszlásban kapott érvényes szavazatot:
Burány Sándor (MSZP)
9 665 szavazat, 29,13 %.
Faith Balázs (LMP)
3 731 szavazat, 11,25 %.
Pősze Lajos (Jobbik)
3 879 szavazat, 11,69 %.
Ritter János (MDF-SZDSZ)
1 030 szavazat 3,10 %.
dr. Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP)
14 872 szavazat 44,83 %.
Tájékoztatjuk a listás szavazás eredményéről is Önöket, amely szavazólap már
a következő fordulóban nem lesz választási lehetőség.
MSZP
8 784 érvényes szavazat (26,43%)
Jobbik
4 249 érvényes szavazat (12,79 %)
LMP
4 060 érvényes szavazat (12,22 %)
MDF
1 497 érvényes szavazat (4,50 %)
Fidesz-KDNP
14 643 érvényes szavazat (44,06 %)

A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
A bizottság, mielőtt hitelesítette volna az
egyéni választókerületi eredményeket, a
szavazás napján öt kifogást bírált el. Egy
rendkívülinek minősíthető esemény történt, a 21-es számú szavazókörben, ahol
igazolással lehet szavazni. Itt a választás
és az eredmény megállapítása is elhúzódott az igazolással szavazók jelentős
száma miatt.

MÁSODIK FORDULÓ
A fővárosi listás választás már az első
fordulóban érvényes volt, ezért listás választásra a második fordulóban már nem
kerül sor.
Mivel Kispesten az egyéni képviselő-választás az első fordulóban érvényes, de
eredménytelen volt, ezért a második fordulóban csak a legtöbb szavazatot elért
alábbi három jelölt indulhat:

Részvétnyilvánítás

Burány Sándor (MSZP)
Pősze Lajos (Jobbik)
dr. Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP)
A választás második fordulójában tehát
csak egyéni szavazólapon szavazhatnak
a kispesti választópolgárok.
A három képviselő-jelölt közül az lesz
Kispest országgyűlési képviselője, aki a
második fordulóban a legtöbb érvényes
szavazatot kapta, feltéve, hogy a szavazáson a kerület választópolgárainak több
mint 25%-a szavazott.

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK
ÁPRILIS 25-ÉRE
- Kérünk mindenkit, hogy a korábban
átvett választási értesítőben megjelölt
szavazókörbe menjen szavazni. Amenynyiben választási értesítőjét megőrizte,
kérjük, azt vigye magával, ezzel segítve
a szavazatszámláló bizottság munkáját.
- A választás reggel 6.00-tól 19.00 óráig
tart.
- Kérjük, vigye magával személyi azonosításra alkalmas igazolványát, valamint
lakcímkártyáját, mivel ez elengedhetetlen feltétele a szavazásnak.
- Igazolással csak az szavazhat, aki a
második fordulóra már legkésőbb április 9-ig, kért és kapott igazolást. A két
forduló között igazolást kérni már nem
lehet.
- Aki az első választási fordulóban olyan
helyen szavazott igazolással (vagy
szavazhatott volna, de nem vett részt a
szavazáson), ahol az egyéni választás
érvényes és eredményes volt, az a második fordulóban már nem szavazhat.
- Mozgóurnát a második fordulóra is csak
írásban lehet kérni, 24-én 16.00 óráig
az okmányirodánkon, vagy a választás
napján, ugyancsak írásban, a szavazatszámláló bizottságtól.
- Mivel a második fordulót a külképviseleteken is a magyarországi szavazással
egy időben tartják meg, ezért a külképviseleti szavazatok megszámlálására
kijelölt szavazókörökben (Kispesten
a 24-es számú szavazókörben) és az
egyéni választókerületben is csak a
szavazást követő 6. napon lesz megállapítható a hivatalos végeredmény.
- A második fordulós kampányidőszak
április 23-án 24.00 óráig tart. A kampánycsend április 24-én 0.00 órától április 25-én a szavazás befejezéséig tart.
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
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Puskás
Ferencre
emlékeztek
Az elmúlt hetekben számos kerületi rendezvényen
emlékeztek meg Puskás
Ferenc születésének 83.
évfordulójáról.

M

árcius 30-án a legendás focista
és az ugyancsak legendás barát,
Bozsik József közös emléktáblájánál egykori általános iskolájuk falán
Vinczek György alpolgármester és dr.
Istvánﬁ Sándor címzetes főjegyző helyezte el az önkormányzat koszorúját.
A Puskás iskola képviseletében Bihari
Péter igazgató és két diák, a Budapest
Honvéd FC nevében Kaszás Kálmán koszorúzott. Az emlékezés az idén 30 éves
Puskás Ferenc Általános Iskolában folytatódott. A korábban Berzsenyi Dániel

nevét viselő iskola két éve vette fel az
Aranycsapat 2006-ban elhunyt egykori
kapitányának nevét.
30 éves születésnapi ünnepség
résztvevőit köszöntő Vinczek
György alpolgármester felidézte
a kerület első lakótelepi iskolájának
korai időszakát, beszélt az elhivatott,
gyermekszerető vezetők, pedagógusok
munkájáról, s arról, hogy a sport végigkísérte az elmúlt 30 évet az iskola
életében. Elmondta, a tervek szerint
itt épülhet meg Kispest legmodernebb
sportcsarnoka, amely méltó ajándék
lesz az iskolának. Az iskola születésnapi
rendezvénye az ország egyetlen beltéri
Puskás Ferenc-szobra – Kristóf Lajos
alkotása – előtt folytatódott az aulában.
A névadó mellszobránál az önkormányzat, a Budapest Honvéd FC, a Honvéd
Baráti Kör, a Puskás Ferenc Alapítvány
és az iskola képviselői helyezték el az
emlékezés koszorúit.

A

Kispest polgármester részvétét fejezte
ki Kispest lengyel testvérvárosának,
Krzesowice polgármesterének a Lengyelországot ért tragédia miatt.
„Tisztelt Polgármester úr! Mély megrendüléssel és mély fájdalommal értesültem
Lech Kaczynski elnök, hitvese, több
állami vezető, és a katinyi zarándoklatra utazó lengyel barátaink haláláról.
Kispest, mint Krzesowice testvérvárosa
osztozik Lengyelország és a lengyel
családok gyászában. A tragédia súlyát
fokozza, hogy a második világháború
alatti szovjet vérengzés katinyi áldozatainak a hozzátartozói haltak most meg,
akik épp a helyszínre mentek egy megemlékezésre, az államfőjükkel együtt.
Szeretném kifejezni részvétünket Kispest önkormányzata és Kispest lakosai
nevében. Kérem, fogadja személyes legmélyebb együttérzésem.” – fogalmazott
Gajda Péter.

FEJLESZTÉS

Célegyenesben
az Ady Endre út
felújítása

Á

prilis 3-án a Bozsik Stadion bejáratánál, Puskás Ferenc emléktáblája előtt
Kispest díszpolgárára, a Budapest
Honvéd és a Real Madrid egykori sztárjára
emlékeztek. Az ünnepségen Gajda Péter
polgármester méltatta a 2006-ban elhunyt
legendás focistát, a Nemzet Sportolóját. Az
esemény végén az önkormányzat, a Budapest Honvéd FC, a Honvéd Baráti Kör, valamint a Puskás Ferenc Alapítvány képviselői
helyezték el az emlékezés koszorúit.
z aznapi bajnoki labdarúgó mérkőzés
előtt Gajda Péter Kispest polgármestere, Fenyvesi Dezső, a Puskás Ferenc Alapítvány elnöke, valamint Kozma
Mihály a Honvéd egykori játékosa átadták
az idei Puskás Ferenc-emlékdíjakat. A
kiemelkedő teljesítményért és példamutatásért járó elismerést ebben az évben
két tehetséges Honvéd játékos kapta meg:
Debreceni András (21 éves, saját nevelésű
védő) és Vécsei Bálint (17 éves, támadó
középpályás).

A

Módosította március 31-i ülésén a Fővárosi Közgyűlés a 2008–2010. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratát. Ennek része a kispesti Ady Endre
út idei felújítása a Podmaniczky Program
keretében. A kivitelezés a tervek szerint
szeptemberben indul: a munkálatok során
a Baross utcától a Hofherr Albert utcáig
tartó szakaszon megújul az aszfaltút teljes
felülete, valamint az úttest mindkét oldalán a járda is.
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SZABADIDŐ

Locsolóbál

A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat húsvétot megelőzően központi „Locsolóbált” tartott az Őszirózsa
Gondozási Központban (Bp.
Táncsics Mihály u. 7.). A rendezvényen az önkormányzat
képviseletében
Lőrinczi
György, a szociális bizottság
elnöke vett részt, valamint a
Gondozó Szolgálat klubtagjai és a szolgálat munkatársa.
Az eseményt Balázs Piroska
intézményvezető
nyitotta
meg, majd tavaszköszöntő,
húsvétváró műsorral kedveskedtek a vendégeknek. A hagyományőrző műsort követően uzsonnával és jelképes
ajándékkal vendégelték meg
a klubtagokat. A jó hangulatú rendezvényt zenés-táncos
mulatság zárta.
S.K.

EGÉSZSÉGÜNK

Sokan voltak
az egészségnapon
Először rendezett egészségmegőrző nyílt napot április 7-én a Segítő
Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat. Az eseménynek otthont adó József
Attila utcai Zöld Diófa Gondozási Központban bemutatták a szociális
intézmény legfontosabb szolgáltatásait, valamint számos egészségmegőrző ingyenes szűrővizsgálaton is részt vehettek az érdeklődők.

ELŐADÁS

Cukorbeteg
Klub
A Kispesti Cukorbeteg
Klub rendezésében április 8-án folytatódott a
természetes gyógyítással
kapcsolatos
ismeretek
előadássorozat a Kispesti
Kaszinóban. A korábbi
előadáshoz képest kétszer
annyian voltak kíváncsiak, az „emberi szervezet
méregtelenítésével”
kapcsolatos előadásra. A
nagy érdeklődést mutatta
a feltett kérdések sokasága
is, melyekre mindenki kielégítő választ kapott, amit
az előadás végén nagy
tapssal jutalmaztak a jelenlévők. A sorozat következő előadásának témája:
Légzőszervünk működése,
illetve a nem megfelelő
működéséből adódó különböző betegségek (pl.:
asztma, allergia, stb.).
Időpont: május 13. 15 óra.
Helye: Kispesti Kaszinó
(Fő utca 42.). Bővebb információ kérhető Huszák
János klubvezetőtől a 0630-369-2747
telefonszámon.
H. J.

„S

zemléletváltozás szükséges az egészség megőrzése területén, hiszen nagyon
sok betegség kellő odaﬁgyeléssel, tudatos egészségkultúrával megelőzhető. E törekvés
jegyében szerveztük meg hagyományteremtő céllal intézményünk első egészségnapját
– mondta lapunknak Balázs
Piroska, az eseményt rendező
intézmény vezetője.
Az egészségnapon hét standnál
lehetett az egészségmegőrzést
elősegítő ingyenes szűrővizsgálatokat végeztetni, valamint
tájékoztató anyagokkal ismerkedni. Volt SONO-terápia
és Bemer mágneses terápia,
bemutattak táplálékkiegészítő,
testápoló, testhigiéniai és
testsúlykontroll termékeket,
és nyújtottak dietetikai tanácsadást is. A szakemberek

A legtöbben a homeopátiás
termékekről érdeklődtek
a szakemberektől

térítésmentesen mértek vérnyomást, vércukor- és koleszterinszintet, illetve végeztek
szemészeti szűrővizsgálatokat,
és homeopátiás termékekről is
lehetett tájékozódni.
Mindezek mellett a látogatók
részt
vehettek
gyógymasszázson, általános
orvosi tanácsadáson, és még
gyógyteákat is meg lehetett
kóstolni. A rendezvény érdeklődői ajándékokat is kaptak:
egynapos ingyenes uszodai

belépőt, valamint almát – ami
az egészség szimbólumaként,
a rendezvény védjegye volt
– és egy csésze hibiszkusz
teát. Az almából és a teából a
rendezvényre ellátogató Gajda
Péter polgármester és Vinczek
György alpolgármester is kapott.
A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat szolgáltatásairól
szórólapokon és az intézmény
igazgatójának előadásából tájékozódhattak a kispestiek. Az
intézmény elsősorban azoknak
az időseknek nyújt széles körű
ellátást, akik koruk, egészségi
állapotuk miatt rászorulnak,
és ellátásukat kérik. A kérelmező önellátó képességének és
rászorultságának megfelelően
személyre szabott gondozást,
alapápolást, jelzőrendszeres
felügyeletet, és a szabadidő eltöltésének hasznos megszervezését biztosítja az intézmény.
Legfontosabb szolgáltatásaik:
étkeztetés (normál és többféle
diéta), házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali
ellátása (idősek klubja), értelmi fogyatékosok nappali
ellátása, idősek gondozóháza,
valamint a nyugdíjas házban
24 órás nővér felügyelet. Szolgáltatásaikról részletesen személyesen a Táncsics Mihály
utca 7. szám alatt, e-mailen a
segitokez@kispest.hu címen,
vagy telefonon a 282-9501-es
számon lehet érdeklődni.
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Húsvéti adománygyűjtés
az Europarkban

Folytatva a tavalyi évben megteremtett hagyományt, idén is adományokat gyűjtött az Europark Bevásárlóközpont a húsvéti készülődés ideje alatt. A bevásárlóközpont a Mozgássérültek Pető András
Nevelőképző és Nevelőintézete számára ajánlotta fel az ajándékokkal megtöltött két óriástojást, amelyet az intézet gyermekei április
2-án ünnepélyes keretek között vehettek át.

A

z Europark immár hagyományosnak számító
húsvéti programsorozata az idei évben március
28-án indult útjára, azzal a
céllal, hogy az ünnepi családi programok mellett minél
több ajándékot gyűjtsön a
Mozgássérültek Pető András
Nevelőképző és Nevelőintézete számára két, kalocsai
mintával díszített óriástojásba. A vásárlók, bérlők,
valamint kerületi szervezetek
által felajánlott adományok
– többek között játékok,
könyvek, gyerekcipők, édesség, dvd-k és mp3 lejátszók
– ünnepélyes átadására április 2-án került sor. A Pető
Intézet lelkes támogatójaként a gyermekeket Szabó
Győző, színművész kísérte a
helyszínre. Az összegyűjtött
ajándékok átadásában a számos közkedvelt gyermekdala
által is népszerű énekesnő,
Szalóki Ági is közreműködött. Az átadást követően az
intézetben fejlesztett moz-

gássérült óvodás gyermekek
néptáncukkal kedveskedtek
az érdeklődőknek.
Geiger Judit, az Europark
Bevásárlóközpont
marketingvezetője elmondta, hogy
a tavaly megteremtett hagyományokat követve fontosnak
tartották, hogy az idei évben
is tovább folytassák jótékony

KULTÚRA

célú
kezdeményezésüket.
„Ebben is arra törekedtünk,
hogy az ünnepi készülődés idején minél színesebb
programokat kínáljunk látogatóinknak, és mindemellett
olyan szervezetnek gyűjtsünk
adományokat, amelynek igazán nagy szüksége van rá” –
hangsúlyozta az eseményen.

FELHÍVÁS

Színházi beharangozó OsztályA

Kispesti Kisszínház következő, Molière „A fösvény”
című előadását 2010. április
23-án, 19 órai kezdettel láthatják az érdeklődők. Jegyár:
1000 Ft. Helyszín: Kispesti
Munkásotthon
Művelődési
Ház, 1191, Budapest, Teleki
u. 50. A jegyeket a 06-70409-6078-as és a 06-30-9144089-es telefonszámokon vagy
on-line lehet lefoglalni a www.

kispestikisszinhaz.gportal.hu
oldalon, vagy egy órával a kezdés előtt lehet megvásárolni.
A lefoglalt jegyeket az előadás
napján, legkésőbb a kezdés
előtt fél órával kérjük átvenni.

találkozó

A Bp. XIX. ker. Oláh Sándor Ált. Isk. 1959-60-ban
végzett VIII. a. és b. osztályos növendékeinek (és
akik közben velünk jártak)
osztálytalálkozót szervezünk. Jelentkezzetek: 2824527 ill. 06-30-292-4217.
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Zárva

Tisztelt Ügyfeleink!
Értesítem Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2010. április
26-án (hétfőn) zárva tart. Szíves megértésüket köszönöm.
DR. ISTVÁNﬁ

SÁNDOR
címzetes főjegyző

FELHÍVÁS

Ál gázmérőleolvasók
A Fővárosi Gázművek Zrt.
tájékoztatja
fogyasztóit,
hogy a XIX. kerületben
magukat gázmérő-leolvasóknak kiadó személyek
próbáltak személyes adatot
gyűjteni a Báthory utca
lakóitól.
Hangsúlyozni
kívánjuk, hogy a FŐGÁZ
Földgázelosztási Kft. részére 2009. április 1-jétől
az Universitas Kft. és a
Multiplex Kft. munkatársai
végzik a mérőleolvasást. A
gázmérő-leolvasók fényképes igazolvánnyal és
megbízólevéllel rendelkeznek, amelynek meglétét a
leolvasás megkezdése előtt
szíveskedjenek ellenőrizni.
Amennyiben mégis kétely
merülne fel a leolvasó
jogosultságával kapcsolatban, úgy azt a 477-1300
telefonszámon lehet ellenőriztetni. Kérjük, hogy legyenek körültekintőek, és
ne engedjék be otthonaikba
a gyanús személyeket!

EGSZSÉGÜNK

Melanoma nap
A Magyar Dermatológiai Társulat Onkodermatologiai Szekciója országszerte ingyenes
anyajegy-tanácsadást szervez.
Időpontja: 2010. május 3.
(hétfő). Bővebb tájékoztatás a
www.melanomanap.hu oldalon található.
Ezen a napon kerületünkben,
dr. Nagy Magdolna ingyenes
bőrgyógyászati szűrővizsgálatot végez kőbánya-kispesti
Bőrgyógyászati Magánrendelőjében. A vizsgálatra a 06-40900-600 központi telefonszámon lehet jelentkezni.
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ÉVFORDULÓ

Idős kispestieket köszöntöttek

Két idős Kispesten élő férﬁt köszöntött április 15-én az önkormányzat. A 95 éves Oláh Istvánt a polgármester is meglátogatta délelőtt:
Gajda Péter dobostortát és vörösbort vitt ajándékba, az ünnepelt
felesége virágot kapott. Betegsége miatt Beliczki Imre köszöntése
aznap elmaradt, a százéves férﬁ csokoládétortát és bort, lánya virágcsokrot kapott az önkormányzattól.

O

láh István 1915. április
20-án született Úriban,
1942 óta lakik Kispesten. Egy
gyermeke van, nála élnek

Gajda Péter polgármester is
meglátogatta az idős házaspárt

89 éves feleségével együtt.
Itt lakik még lányunokája is.
Két dédunokája van. Oláh
István 1942-től dolgozott
a BESZKÁRT-nál, 1957től 1971-es nyugdíjazásáig
trolivezető volt a BKV-nál.
Beliczki Imre 1910. április
9-én született Kakucson. Két

ﬁa, egy lánya, hat unokája
és két dédunokája van, a
harmadik dédunoka hamarosan
megszületik. Beliczki Imre
1945 előtt gyepmesterként

dolgozott, majd nyugdíjazásáig
betanított munkás volt a
Vegyiművekben és az Állati
Fehérjefeldolgozónál, illetve
annak jogelődjénél.

Felkészült diákok versenyeztek
ásodik az Ady, harmadik az Eötvös, negyedik a Puskás csapata lett. A
Gábor tanulói sorozatban
már harmadik alkalommal
diadalmaskodtak az 1992
óta évenként megrendezett
versenyen, s ezzel véglegesen megszerezték a győ-

TÁRLAT

Apa és ﬁa
kiállítása
Ludvig Zoltán és Ludvig
Dániel tizennyolc festménye
várta áprilisban a közönséget
a Fő utcai Artissimo Galériatárlatán. A megnyitón Győrﬁ
András festőművész titkokkal
teli, organikus alkotásoknak
nevezte a két alkotó műveit, amelyek – mint mondta
– annyira egyediek, hogy a
világ bármely pontján felismerhetők. A kiállítóteremben
április 22-től újabb tárlattal
– Págyi Zsóka képzőművész
és Korbely István festőművész munkáival – találkozhat
a közönség.

KULTÚRA

POLGÁRI VÉDELEM

M

7

zelemért járó vándorkupát.
Tizenhárom állomáson 14
feladat várt a négy kispesti általános iskola 6-6 fős
csapataira a Bókay-kertben
rendezett kerületi katasztrófavédelmi versenyen. A ﬁatalok
alapvetően polgári védelmi ismeretekből – egyebek mellett

árvíz- és vegyvédelemből,
navigációból,
lövészetből
– mérték össze tudásukat,
valamint a főzőversenyen
paprikás krumplit is készíteniük kellett. A feladatok
teljesítése legjobban a Gábor
iskola tanulóinak sikerült.
Harmadszor – végleg – elnyerték a vándorkupát.
A márciusban kinevezett
kispesti polgári védelmi vezető, Fülöp Tibor alezredes a
Kispestnek elmondta, fontos
volt, hogy olyan feladatokat
állítsanak össze, amiket élveznek a gyerekek. Hangsúlyozta, a versenyek hasznos
elfoglaltságot jelentenek, a
diákok jól érzik magukat, és
játékos formában szereznek
használható ismereteket.

Versek
útravalóul a
Tárt Kaputól
Dalokat és verseket kaptak
útravalóul azok a kispestiek
és átutazók, akik az 50-es
villamos Határ úti végállomásánál jártak április
7-én délben. Az embereket
a Balkay László és Kaszás
Nóra vezette Tárt Kapu Színház előadói ajándékozták
meg saját költeményeikkel
és klasszikus magyar költők
verseivel a Költészet Napja
alkalmából. Az ünnepi utcai
performance-t a tavalyi után
másodszor tartották meg.

A Tárt Kapu Színház két éve
talált otthonra Kispesten, korábban az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben
működő társulat. A színház
2005-ben Balkay László művészetterapeuta irányításával
alakult meg, tagjai főként lelki problémákkal küzdő, rehabilitáció alatt álló emberek,
akiket gyógyulásukban segít
az irodalom és a zene.
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BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Megőrizzük-e
Kispestet?
M

árcius 15-én ünnepi
beszédemben röviden
megemlékeztem Kispest
alapító atyáiról, akik között számos 48-as honvéd akadt. Itt alapítottak új otthont, távol az őket
zaklató hatalomtól. Nem véletlen, hogy elsők között állítottunk szobrot Kossuth Lajosnak.
Mintegy száz év múltán azt kérdik a napokban tőlem a Kossuth
szobor mellett mai kispestiek,
hogy megmarad-e kerületünk
önállósága? A kérdés jogos. A
Fidesz ugyanis nyíltan beszélt
róla, hogy át akarja alakítani
Budapestet. Ahhoz képest, hogy
egyéb vonatkozásban gondosan
titkolta programját, sem Répássy
Róbert, sem Rogán Antal, sem
Tarlós István, de még a debreceni Kósa Lajos sem rejtette véka

alá, hogy kevesebb kerületet,
kevesebb hivatalt akarnak. A
Tarlós-Kósa koncepció szerint
Budán három (!), Pesten négy-öt
(!) úgynevezett kerület maradna
az összevonások után. Kispest
beolvadna egy nagy Dél-Pesti
területi egységbe, melynek nem
voltak soha történelmi hagyományai. Kispest alapító atyái,
ha ezt hallanák, forognának a
sírjukban az Öreg-Temetőben.
Ráadásul a kerületek megszűnése a hivatalok számának
csökkentésével is járna, így
csak az a kérdés, hogy mi járunk
Lőrincre ügyet intézni, vagy ők
fognak átjárni hozzánk, esetleg
mindnyájan Erzsébetre járunk
majd ügyes-bajos dolgainkkal
a büszke soroksáriakkal együtt.
Az elképzelésnek egyetlen aka-

dálya van: az Országgyűlésben
kétharmados támogatás kell
hozzá. A Fidesz a választások
első fordulójában megkapta
a felhatalmazást a kormányzásra, a második fordulónak
egy tétje maradt: meg tudjuke akadályozni kétharmados
győzelmét? A Fidesz az első
fordulóban mindent bevetett.
Mint kiderült listákat vezet a
választókról, nyilvántartja, ki
hű hozzá, ki nem, valószínűleg mindnyájan rajta vagyunk,
ilyen-olyan jelekkel, mint az
óvodában, csak éppen itt a jel
a pártszimpátiát tükrözi. Idegeneket hívott Kispestre szavazni, hogy mások döntsenek
helyettünk. Itt fotózkodtak a
Fő utcában a voksturisták többek közt Debrecenből, Pécsről,

Gondozási központ

Pszichés problémákkal küszködő kispestieknek nyújthat majd egy helyen, komplex segítséget az európai uniós támogatással megvalósítható
Forrásház Gondozási Központ.

A

kispesti
önkormányzat
2008 nyarán nyújtott be európai uniós pályázati kiírásra
egy projektötletet a Forrásház
Gondozási Központ megvalósítására. Hasonlóan az országos
viszonylathoz, a szakemberek
tapasztalatai szerint Kispesten
is nő a mentális betegek száma. Ezek a betegek sokszor a
családsegítő szolgálatnál jelentkeznek segítségéért, elsősorban szociális problémákkal
keresik fel a családsegítőket.

Ehhez azonban sokszor komplex probléma kapcsolódik,
melynek csak egyik eleme a
pszichiátriai betegség. Ezért
tervezi az önkormányzat egy
olyan intézmény létrehozását,
ahol egy helyen, egy épületen
belül mindezen problémákat
kezelni lehet, így a családsegítést, a nappali ellátást öszszekötve a rehabilitációs foglalkoztatással. A cél, hogy egy
korszerűbb ellátással hamarabb
túllendüljenek problémáikon,

és visszatérhessen az életük a
normális kerékvágásba.
A centrumban 200 embert tudnak kezelni. A beruházást 450
millió forinttal támogatja az
Unió, és ez az intézmény lehet Kispest első, geotermikus
energiával működtetett önkormányzati épülete.
Megtudtuk, a támogatási szerződés megkötése még nem történt meg, a végleges döntésnél
a lakossági megkereséseket is
ﬁgyelembe veszik.

Nyíregyházáról, Zalaegerszegről. Még Hencidáról is akadt
átjelentkező. Megértem, hogy
fotózkodtak, a sorban állók
zöme szemmel láthatóan először
járt itt és rögtön tetszett nekik
a folyamatosan épülő-szépülő
Kispest. Nekünk, itt élőknek
is tetszik. És szeretünk róla mi
dönteni. Hála az első fordulóban nagy számban szavazó
kispestieknek, az idegenek szavazataival sem tudtak döntést
kicsikarni az első fordulóban
. Ezért újra kérek minden kispestit, hogy jöjjön el választani
a második fordulóban, hogy ne
mások döntsenek helyettünk.
Ha nincs meg a Fidesz kétharmada, Kispest biztosan önálló
marad. Őrizzük meg együtt
Kispestet!

ÁLLÁS

Középiskolai
tanár
A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium pályázatot hirdet informatika-matematika-ﬁzika
szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozott idejű
2010. augusztus 16-tól 2011.
augusztus 15-ig.
Pályázati határidő: április 30.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázat
megküldésével a Kispesti Deák
Ferenc Gimnázium címére
(1192 Budapest, Gutenberg krt.
6.), kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot:
31/111/2010, valamint a munkakör megnevezését: informatika-matematika-ﬁzika szakos
középiskolai tanár vagy elektronikus úton Fencz Györgyné
részére a kdfg19@gmail.com
e-mail címen keresztül. A munkáltatóval kapcsolatban további információ a deak.kispest.hu
honlapon szerezhető.
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Anyák napi
ünnepség
Az édesanyák iránti szeretet és tisztelet jegyében a
Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat központi
Anyák Napi ünnepséget
szervez, melyre szeretettel várunk minden kedves
ellátottunkat,
kispesti
lakosokat,
édesanyákat,
nagymamákat!
Ideje: április 30. (péntek)
11 óra és május 2. (vasárnap) 15.00-16.00 óra között a Szent Ignác Jezsuita
Szakkollégium énekkara
tart ünnepi koncertet.
Mindkét rendezvényünk
helyszíne: József Attila
utca 77. Zöld Diófa Gondozási Központ.
Bejelentkezés és bővebb
felvilágosítás: Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat munkatársainál a 2829501-es telefonszámon.

KÖLTÉSZET NAPJA

Több száz diák szavalt
a Kós iskolában
„V

erset olvasni jó, verset
mondani jó, verset olvasni kell” – mondta március 12én Zuborné Sallai Márta pedagógus a Kós Károly Általános
Iskola versmondó napján. A
költészet napi eseményen mintegy 400-an vettek részt, közülük 250-en álltak színpadra és
szavaltak a közönségnek. A
wekerlei iskola tanulóin kívül
bekapcsolódtak az eseménybe
a pesterzsébeti Kossuth Lajos
Gimnázium
középiskolásai,
valamint a kerületből a Bolyai,
az Erkel és a Reménység iskola
diákjai is.
Reggel 8 órától délután 1 óráig
folyamatosan váltották egymást a szavaló diákok a Kós
iskola színpadán: voltak, akik
csoportban, a bátrabbak egyedül mondtak el egy-egy verset.
Célunk az volt – mondta el a
Kispestnek Zuborné Sallai

Márta –, hogy valamilyen
módon minden diák megemlékezzen a Költészet Napjáról.
Hozzátette, nem megtanulni a
legnehezebb a verseket, sokkal
nagyobb teljesítmény, hogy
közönség előtt színpadon szerepelnek a diákok. A gyerekek
az előadásokkal maguk is aktív
részeseivé váltak az ünnepnek
– hangsúlyozta a pedagógus
–, amely maradandóbb élményt nyújtva közelebb hozta
számukra a költeményeket.
Az eseményt a Theatrum
Hungaricum „Ringató” című
verses zenés előadása zárta, a
műsorban fellépett Kiss Andrea és Losonczi Ilona.

ÁLLÁS

Közbeszerzési
referens
Kispest Önkormányzata pályázatot hirdet közbeszerzési referens munkakör betöltésére.
Feladat: Kispest Önkormányzat közbeszerzéssel kapcsolatos
feladatainak ellátása, Közbeszerzési terv, éves statisztikai
összegzés, közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása, közreműködés a szakmai
bírálóbizottság
munkájában,
a közbeszerzéssel kapcsolatos
adminisztratív tevékenység.
Benyújtási határidő: április 28.
A jelentkezés benyújtási helye
postai úton vagy személyesen:
Budapest Főváros XIX. kerület
Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Jegyzői Kabinet Irodára (1195 Budapest, Városház tér 18-20. I. emelet 53.
szoba). Hivatkozásként kérjük
feltüntetni: „XIX-32068/2010.
közbeszerzési referens” megjelölést.
További információ a www.
kozigallas.gov.hu honlapon és
a 347-4685 számon.
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Kilencedik éve Kispesten a kupa
M

árcius 27-én, Nagykátán
rendezték meg az olimpiai taekwondo sportág kiemelt
hazai versenyét, a X. Diákolimpiát. A Kispesten 20 éve
működő Tájfun Sportegyesület
– mint címvédő – sok sportolóval érkezett a megmérettetésre. Sorozatban nyolc éve a
csapatversenyért járó vándorkupát az egyesület versenyzői
nyerik. Szerencsére idén sem
volt ez másként. A gyermek,
kadet és ifjúsági korosztályban
versenyző sportolók mindent
megtettek a győzelemért. Har-

cos küzdelmeket láthattak a
nézők és a szurkolók hangos
csatakiáltásai tették hangulatossá a csarnokot. 2010. évben
is a csapatversenyt a Tájfun
Sportegyesület nyerte.
A versenyen I. helyezett lett:
Gregor Zoltán, Stangl Édua,
Kolesár-Szundy Fanni, Oláh
Bence, Kolesár-Szundy Kinga,
Élő Bence, Herczeg Vivien,
Braun Tímea, Sobotka Ádám,
Barta Szonja.

III. helyezett: Tihanyi Zoltán,
Kóródy Olivér, Zsirai Tímea,
Szuromi Albert, Szőke Alexandra, Árpási Ádám, Kovács
Bence, Dénes Diána, Piros
Dániel, Simon Mihály, Csiszár
László, Váczy Jonatán, Fekete
Kristóf.

II. helyezett: Szilágyi Norbert,

SOBOTKÁNÉ F. ÉVA

FILMAJÁNLÓ

A Jedi visszatér!

Kecskebűvölők/The Men Who Stare at Goats

I

gen ám, csakhogy ezúttal már
nem az összeaszalódott Mark
Hamill (Luke Skywalker – a
ﬁatalabbak kedvéért), hanem a
még mindig „sármőr” George
Clooney személyében teszi,
aki azért tény, hogy némileg
jobban is néz ki. Mindez persze
mit sem változtat a kérdésen,
hogy ugyan mit keres manapság egy Jedi Irakban?
Először is: ﬁlmünk egy valós
történelmi tényeken és az azok
kutatásain alapuló könyv némiképp kiszínezett bemutatása,
természetesen fogyaszthatóbbá
varázsolva azt (magyarul átírva az egészet). Másodszor:
említett harcos szerzetesünk
azért keveredik az újkori há-

Szuromi Ádám, Lénárt Patrik,
Bács Csenge, Gyurkó S.Attila,
Dénes Csaba, Bodai Levente,
Boda Vanessza, Hepp László,
Domán Blanka.

borúba, merthogy reaktiválták.
Ráadásul mellészegődik egy
szerencsétlen, kiégésnek indult újságíró (Ewan McGregor

– Trainspotting, Star Wars), aki
ki van éhezve az abszurd, szuper katonákról szóló sztorikra.
És a lényeg itt kezdődik azaz,
hogy az amerikai hadseregben
a ’80-as években létrehozott
„Első Föld Zászlóalj” csapatát
nem ám egyszerű mezei bakák
alkották, hanem különleges
hippi médiumok, akik természetfeletti képességeikkel és
nem-halálos
fegyvereikkel
voltak hivatottak legyőzni az
ellenséget, hirdetni a Világbékét, meg egyebek.
Ez az egész így elsőre persze
roppant zavarosnak tűnhet, de
valójában egy rém szórakoztató, olykor megdöbbentő, több
idősíkon futó road movie-val
van dolgunk, amely véleményem szerint senkinek sem fog
megártani, pláne nem, ha már
egyszer sikerült túltennie magát a cím okozta sokkon.
KERESZTESI FERENC

FELHÍVÁS

Zeneiskolai felvételi
A

Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felvételt hirdet a 2010/2011. tanévre. A felvételre jelentkezés
és meghallgatás, valamint az
eddigi előképzősök hangszerválasztásának ideje és helye:
május 13. (csütörtök) és 14.
(péntek), naponta 14-18 óráig,
1193 Budapest, Irányi Dániel
u. 2. A felvételi meghallgatáson
a képességek felmérése történik. A zenei ágazaton működő
tanszakok, tanulható tárgyak,

hangszerek a következők:
elméleti tárgyak:
előképző, szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, zenetörténet; egyéni hangszeres oktatás: zongora, orgona, hegedű,
brácsa, gordonka, nagybőgő
(basszusgitár), furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon,
fagott, kürt, trombita, harsona,
tuba, gitár, citera, ütőhangszer,
valamint magánének;
társas zene:
kamarazene, zenekar.

A tánc ágazat tanszakai:
klasszikus balett, modern-kortárs tánc, néptánc.
Figyelem! Május 3-án, és 4-én,
9, 10 és 11 órakor, a KMO Déryné termében (1191 Bp., Teleki utca 50.) a hangszertanulás
iránt érdeklődők számára 1-1
órás hangszer- és táncbemutató
koncerteket tartunk, a tanulható hangszerek és tánctanszakok ismertetésével. A belépés
díjtalan!
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SZABADIDŐ

Budapest új
Főutcája!
Az MSZOSZ Kispesti
Szervezete áprilisi sétáját
a „Belváros új Főutcája”
megismerésével kezdte a
Kálvin tértől a Szabadság
térig. A Kálvin térről indulva az Egyetem tér, a Kecskeméti utca, a Ferenciek
tere, a Petőﬁ Sándor utca, a
Bécsi utca, az Erzsébet tér,
az Október 6. utcákat végigjárva a Szabadság térre
értünk, ahol a Főutca éke,
a látványos, csobogó interaktív szökőkút fogadott. A
gyönyörűen rendbe hozott,
sétálóutcává alakított útvonalon –, ami főként süttői
mészkőből és gránitból készült, 10 centiméter vastag
burkolatok törésállóbbak a
korábban a fővárosban használt 2-3 centimétereseknél
– végigsétálva a mintegy 2
kilométeres úton nézegettük
a rendbe hozott szép épületeket. Mire a Szabadság
térre értünk, jól elfáradtunk,
de a kellemes meglepetés jó
kedvre derített bennünket.
Volt ott minden, sütemények, pogácsa, szendvicsek, italok, üdítők, pezsgő,
amiből jóízűen fogyaszthattunk. Az igen kulturált
kiszolgálás – üvegpohár és
porcelán tányér igénybevétele – nagy meglepetés
volt. Utána megcsodáltuk a
látványos, mókás szökőkutat, ami olyan, mintha egy
nagy terem volna, melynek
vízből van a fala, és hogyha megközelítik, kinyílik
rajta egy ajtó, amin be lehet
lépni, mint egy szobába.
A Belváros új főutcájának
méltó befejezése. Gyönyörű
fővárosunk ismét gazdagodott, érdemes megnézni!
MEDGYES JANKA

12

2010. április 21.

KISPEST

KORSZERŰSÍTÉS

Megújult a
segítségkérő
jelzőrendszer
A

azok az időskorúak, krónikus betegségben szenvedő
emberek veszik igénybe,

az év végéig 100-ra szeretné emelni azok számát,
akik használják a rend-

Fent:
Balázs Piroska, a szociális
intézmény vezetője
Balra:
Gajda Péter polgármester is
ellenőrizte az egyik új készülék
beüzemelését

akik egyedül élnek és roszszullét vagy baleset esetén
semmilyen más segítséggel nem rendelkeznek. A
készülék a pszichiátriai
betegeknek is segít az
önálló életvitel fenntartása
mellett felmerülő krízishelyzetek megoldásában.
A rendszer évek óta jól
működik, a szolgáltatás
hatékony, és eredményes.
Az alpolgármester elmondta, a régi készülékeket folyamatosan újakra
cserélik, az önkormányzat

szert. A szolgáltatást idén
több mint 4 millió forinttal ﬁnanszírozza az állam,
a kispesti önkormányzat
pedig 8 millió Ft-tal járul
hozzá a jelzőrendszer működéséhez.
A korábbi nyakba akasztható berendezés egy kis
gomb megnyomásával jelezte a segítőknél, ha valami probléma volt. Nem lehetett viszont tudni, hogy
milyen jellegű a gond.
Balázs Piroska, a Segítő
Kéz intézmény vezetője a

KISPEST
nyújtja a kérelmezők saját
otthonában. Célunk – fogalmazott Balázs Piroska
–, hogy a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás keretében a saját otthonukban
élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorúak vagy
betegek részére nyújtsunk
segítséget váratlanul adódó helyzetekben. Megtudtuk, mindez rászorultság
esetén a kérelmező havai
jövedelmének 1 százaléka
havonta. Az intézményvezető lapunknak kiemelte,
a szolgáltatás sok esetben
életet is menthet, akár
rosszullét, akár bűneset,
akár tűz esetén. „Forduljanak bizalommal intézményünkhöz” – hangsúlyozta
Balázs Piroska.
A szolgáltatásról részletesen lehet érdeklődni személyesen a kerületi gondozási
központokban, valamint az
intézmény
központjában
(Táncsics Mihály u. 7.), vagy
telefonon a 282-9501-es és a
281-1621-es számokon.

Új, korszerűbb készülékekkel tud segítséget nyújtani az idős, beteg
és a fogyatékkal élő embereknek otthonukban a Segítő Kéz Kispesti
Gondozó Szolgálat. A csuklóra helyezhető eszközzel a segítséget
kérők kommunikálni tudnak a diszpécserközpont munkatársaival.
A jelzőrendszert 2010-ben továbbfejleszti az önkormányzat: idén
már százan vehetik igénybe a korszerűsített szolgáltatást.
z egyik új berendezést
az egyedül élő, mozgáskorlátozott Fábián
Magdolna lakásában április 1-jén üzemelték be.
„Nagyon örülök neki, mert
úgy érzem, valaki mindig
van velem” – mondta a
75 éves Fábián Magdolna,
amikor a több elemből álló
jelzőberendezés karórára
hasonlító részét felcsatolta
csuklójára a polgármester.
Gajda Péter úgy fogalmazott, a szolgáltatás jól kiegészíti az egyéb szociális
alapszolgáltatásokat, biztonságossá teszi az idősek,
fogyatékkal élők számára
az otthoni életet, így lehetővé válik, hogy tartós
bentlakásos otthon helyett
saját környezetükben élhessék mindennapjaikat.
Kispest rendőrkapitánya,
dr. Mittó Gábor szerint a
berendezésnek a bűnmegelőzésben is komoly szerepe lehet, ugyanis probléma
esetén azonnal riasztani
lehet a rendőröket.
Vinczek György alpolgármestertől megtudtuk,
Kispesten 77 idős vagy betegsége miatt mozgásában
korlátozott ember használ
otthonában működtethető
segítségkérőt. A tapasztalatok szerint elsősorban
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Kispestnek elmondta, az
új, csuklóra helyezhető készülékkel a segítséget kérők kommunikálni tudnak
a szolgálat munkatársaival,
el tudják mondani, hogy
mi a problémájuk, így a
lehető
leghamarabban
célzott segítség érkezhet,
és akár a mentőket, akár a
sürgősségi ügyeletet, akár
a tűzoltóságot vagy a rendőrséget is értesítheti a központ. Az intézmény a szolgáltatást az év bármelyik
napján, a nap 24 órájában
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FELHÍVÁS

Házassági
évforduló
Az önkormányzat ebben
az évben is köszönteni
szeretné – személyes jelentkezése alapján –azokat
a Kispesten élő házaspárokat, akik 2010-ben ünneplik 50. házassági évfordulójukat.
Várjuk
jelentkezésüket
személyesen minden héten
kedden 14-15 óra között,
valamint csütörtökön 1011 óra között a Báthory
utca 39.-ben.
Jelentkezéskor a személyazonossági igazolványt és
a házasságkötést igazoló
okiratot be kell mutatni.
(Időpontot lehet egyeztetni
kedden vagy csütörtökön a
357-9503-as vagy a 06-20340-2552-es telefonszámon). Jelentkezni lehet:
augusztus 12-ig.
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PROGRAMOK

Programok

WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR

BUDAPEST, 1191 FŐ U. 22., TEL.: 358-0690, TEL./FAX: 282-9895
JAPÁN NAP
Milyen Japán igazi arca?
Origamikészítés, aikido bemutató, híres japán rajzﬁlmek, hagyományos japán mesék, anime
és manga bemutató kép- és
hanganyaggal és rajz workshop,
a japán írás rejtelmei, vetítéssel
egybekötött úti beszámoló, japán
logikai játékok (go bemutató),
ﬁlmvetítés, könyvvásár, fotókiállítás. Hogyan készül a sushi?
– vásárlás és kóstolás.
Április 24., szombat 10.00-17.00
Belépődíj: 500 Ft/fő

DIVATTERVEZŐ TÁBOR
7-14 éves korig
Június 28 – július 2. 8.00-17.00
Részvételi díj: 19 000 Ft/fő

VIDÁM FILMEK MOZIJA
Várlak nálad vacsorára
1978, színes, amerikai vígjáték,
98 perc
Rend.:Howard
Zieff,
Fsz.:
Walter Matthau
Április 23., péntek 16.30-18.30
Részvételi díj: 400 Ft/fő

JÁTÉKOS ANGOL NYELVŰ TÁBOR
angol nyelven egész nap
6-13 éves korig
Július 12 – július 16. 8.00-17.00
Részvételi díj: 19 000 Ft/fő

GÁLAMŰSOR
A TÁNC VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
Közreműködnek: Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tánc és zenei ágazatának
növendékei.
Április 29., csütörtök 18.0019.30. A részvétel ingyenes.
JOGOS VAGY NEM JOGOS?
Előadás, beszélgetés jogász vezetésével.
Téma: Házasság, élettársi kapcsolat, „házassági és élettársak
közötti” közös vagyon, „házassági szerződés”. Gyermek és rokontartás. A házasság, illetve az
élettársi kapcsolat megszűnése.
Április 30., péntek 18.00-19.00
Részvételi díj: 400 Ft/alkalom
KALANDOZÁSOK A VILÁG KÖRÜL
FINNORSZÁG - Sztereotípiák
és előítéletek a ﬁnnekkel kapcsolatban. Filmvetítéssel egybekötött előadás.
Május 7., péntek 18.00-19.30
Részvételi díj: 400 Ft/fő
NYÁRI TÁBORAINK
A táborok helyszíne a Kispesti
Vigadó (1191 Budapest, Fő u.
22.). A részvételi díj háromszori
étkezést tartalmaz. A foglalkozások 9 órától 16 óráig tartanak.
További információkat a honlapunkon, telefonon vagy személyesen, a Kispesti Vigadóban
kaphatnak.

PAMACS KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁBOR
6-12 éves korig
Július 5 – július 9. 8.00-17.00
Részvételi díj: 19 000 Ft/ fő
LÉLEKTÜKÖR TÁBOR
rögtönző színjátszó foglalkozások 6-12 korig
Július 5 – július 9. 8.00-17.00
Részvételi díj: 19 000 Ft/fő

KÉZMŰVES-BÁBOS TÁBOR
6-12 éves korig
Július 12 – július 16. 8.00-17.00
Részvételi díj: 19 000 Ft/fő
MESE TÁBOR
mese, kézműveskedés, bábozás
2-6 éves korig. Ovisoknak délután 1 óra tánctanulással!
Aug. 9 – aug. 13.
9.00-16.00 ovisoknak
Részvételi díj: 19 000 Ft/fő
9.00-12.00 bölcsiseknek (szülővel)
Részvételi díj: 10 000 Ft/fő (étkezés nélkül!)
TÁNCTÁBOR
6-14 éves korig. Délután 1 óra
kézműves foglalkozással!
Aug. 9 – aug. 13. 8.00-17.00
Részvételi díj: 19 000 Ft/fő
NAPKÖZIS TÁBOR
A Vass Lajos Általános Iskolában (1193 Bp., Csokonai u. 9.)
egész nyáron várjuk az értelmes elfoglaltságra, változatos
programokra vágyó általános
iskoláskorú gyerekeket! A résztvevőknek háromszori étkezést
biztosítunk. A táborba a XIX.
kerületi iskolákba járó tanulók
jelentkezhetnek! Térítési díja az
iskolában ﬁzetendő étkezés díja.
Június 21. – augusztus 19.
KIRÁNDULÁSAINK
VÍZITÚRAKÖR
Egész napos kenutúrák gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak! Teljes felszerelést biztosí-

HONLAP: HTTP://GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
E-MAIL: GYERMEKHAZ@KISPEST.HU
IGAZGATO@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
GAZDASAGI@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
JAVASLAT@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
tunk, étkezés egyénileg.
Május 8.
Dunakanyar-Visegrád
Május 29.
Soroksári Dunaág 2
Részvételi díj: 1 000 Ft/fő
Négy év alatti gyermekeknek
ingyenes!
Április 23-24-25.
Háromnapos Bodrog-ártér túra
(sátor, hálózsák szükséges, igény
esetén szállást biztosítunk)
Részvételi díj: 5 600 Ft/fő, szállással 7 400 Ft/fő. Az ár tartalmazza a felszerelések bérlését,
a kemping árát, két bográcsvacsorát (aki kéri), a természetvédelmi területre való belépés
árát és az idegenforgalmi adót.
Plusz költségek: vacsorán kívüli
étkezés, utazás.
AUTÓBUSSZAL
Bábolnai arborétum és lovaspark
Az arborétumban mintegy 800
növény található, ezen kívül itt
láthatjuk az Európában is egyedülálló Híres Lovak Emlékparkját. Lovas Múzeum megtekintése, lovaglási, kocsikázási
lehetőség.
Indulás: 8.00 Budapesti Média
Intézet elől (XIX. ker. József A.
u. 80.) és 8.10 a Wekerlei Társaskör elől (XIX. ker. Kós Károly
tér 10.).
Visszaérkezés: 17.00, május 15.,
szombat
Részvételi díj: 2 400 Ft/fő + belépődíjak
Szigliget és Diszel
Látogatás az Első Magyar Látványtárban és a diszeli falukemencéhez. Séta Szigligeten, az
írók alkotóházának parkjában és
a Balatonparton, valamint a falu
műemlék parasztházai között.
Diszelen: látogatás az európai
hírű Első Magyar Látványtárba.
Ebéd: a diszeli falukemencében
a frissen kisült malacokat fogyasztjuk el, rá jó csobánci bort
kortyolunk. Majd, aki le akarja
sétálni a lakomát, fölmászhat
Csobánc várához, vagy a falu
utcáin nézhet körül.
Indulás: 7.30 Budapesti Média
Intézet elől (XIX. ker. József A.
u. 80.) és 7.30 a Wekerlei Társaskör elől (XIX. Ker. Kós Károly
tér 10.). Visszaérkezés: 19.00,
május 29., szombat
Részvételi díj: 5 850 Ft/fő

(Az ár tartalmazza a belépődíjat
és az ebéd árát.)
GYERMEKHÁZI EMLÉKEK
A Wekerlei Gyermekház és Családi Könyvtár Petur utcai épülete
a felújítás után, 2010 őszén nyitja
meg újra kapuját. Az újjávarázsolt épületben új programokat is
indítunk, új, frissebb szemléletet
igyekszünk meghonosítani. Ám a
múltról sem szabad megfeledkeznünk. A megnyitóra elkészül az
intézmény és az épület történetét
bemutató tanulmány, és terveink
szerint a megnyitónkkal párhuzamosan rendezni fogunk egy a
gyermekház történetét bemutató
kiállítást is. A gyermekház intézményi elődje úttörőház volt, a
maga nemében első az országban
–, 1949-ben alapították. Mielőtt a
Wekerletelepre került, több kispesti telephelyen működött. A mai
épület eredetileg pékségnek épült.
Sajnos, intézményünk múltjáról
igen kevés adat és emlék maradt
fenn. Kérjük tehát a kispestieket,
hogy ha otthoni fényképalbumukban, régi irataik és tárgyaik között
vagy videofelvételen bármiféle
emléket őriznek az épületről és az
úttörőházról/gyerekházról, adják
kölcsön azt nekünk lemásolás
céljára. Mire gondolunk? Régi
plakátokra, meghívókra, műsorfüzetekre, oklevelekre, levelekre.
Kitüntetésekre, úttörő egyenruhákra, jelvényekre, sípra, zászlóra. Az eseményeket – beleértve a
nyári táborozásokat - megörökítő
fotókra, hangfelvételekre, videókra. A pékség régi emlékeire:
számlákra, kenyércímkére, hirdetésre. S minden érdekességre.
Akár személyesen, levélben vagy
telefonon megkereshetnek bennünket a gyerekházban vagy a
könyvtárban. Ha leírnák néhány
sorban az emlékeiket, azt is hálásan fogadnánk, elhelyeznénk
könyvtárunk gyűjteményébe. A
szóban elmesélt múltat munkatársaink szívesen rögzítik. Őrizzük
együtt az emlékeket!
Elérhetőségeink: Wekerlei Gyermekház 2010 őszéig a Kispesti
Vigadóban: 1191 Bp., Fő u.
22. Telefon: 282-9895. E-mail:
gyermekhaz@kispest.hu Családi
Könyvtár: 1192 Bp., Kós K. tér
15. Telefon: 282-9634. E-mail:
wekerlei.konyvtar@gmail.com
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KÖZLEMÉNYEK

Rejtvény

Képviselői fogadóórák
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.

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.

Listás képviselõ

Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

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.).

A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: Kispest

REJTVÉNY | EGYHÁZAK
újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés mellé
kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő: 2010.
május 3. A helyes megfejtők között az Ormos Intézet gyógyító és egészségmegőrző szolgáltatásaira beváltható
utalványokat sorsolunk ki.
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Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „Ahányszor mesél róla, a hal egyre nagyobb.”.
Nyerteseink: Tillár Miklósné (Mészáros L. utca), Rózsa
Sándorné (Jókai utca). A nyereményeket postán küldjük.
Gratulálunk!

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

Ügyfélfogadás
Eördögh Gábor
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Polgármesteri Hivatal
Tel.: 3474-500. | H: 14.00-18.00. | K: zárva.
Sz: 8.00-16.30. | Cs: zárva. | P: 8.00-12.00.
Egyéni vállalkozói igazolványok ügyintézése ugyanekkor.
Ügyfélszolgálati Iroda
H: 8.00-18.00. | K: 8.00-16.30. | Sz: 8.00-16.30. |
Cs: 8.00-16.30. | P: 8.00-12.00.
Okmányiroda
H: 8-17.30. | K: zárva. | Sz: 8.00-16.00.
Cs: 8.00-16.00. | P: 8.00-11.30.
Ebédidõ: minden nyitvatartási nap 12.00-12.30-ig.

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei
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.) hétköznaponként 11-13 óra között tart nyitva.
Heti alkalmak: Vasárnap 9 óra: gyermek-istentisztelet,
10 óra: istentisztelet, 16 óra: bibliaiskola (kéthetenként), 18 óra: esti istentisztelet. Hétfő 17.30 óra: CE
bibliaóra. Kedd 10 órától imaóra, 16 órától konﬁrmáció, 18 órától felnőtt konﬁrmáció. Szerda 18 óra gyülekezeti bibliaóra. Csütörtök 10 óra: Baba-mama kör
(kéthetenként). Péntek: 17 óra gyülekezeti hittanóra,
18 óra: ifjúsági 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 éveseknek 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 bibliaóra
kedd fél 10, imaóra kedd du. 5 óra, bibliaóra kedd este
6 óra, Kismama kör (kéthetente) csütörtök 10 óra, ifjúsági óra (tizenéveseknek és huszonéveseknek különkülön) 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 gyermekeknek, felnőttek oktatása, cserkészfoglalkozások,
ministráns-foglalkozás, kismama klub, baba-mama
kör, „keresztény családok beszélgetnek” összejövetel,
Mária kongregáció, nyugdíjasok klubja.
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorultak, kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajléktalanok, 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 ajánljuk fel a szentmisét. Közösségi élet: „Ép testben – Ép
lélek” egészségügyi torna minden hétfőn és szerdán

17.30 órakor a közösségi házban. Ifjúsági délután: kézműves foglalkozás péntekenként 16 órától a közösségi
házban. Hitélet: elsőáldozó korú gyermekekkel való
foglalkozás péntekenként 17 órától a közösségi házban. Középiskolásoknak keddenként 18 órától tartunk
bérmálkozási felkészítőt. Várjuk azokat a ﬁatalokat is,
akik már bérmálkoztak, vagy egyelőre még várni szeretnének a szentség felvételével. Felnőtteket kedden
esténként 19 órától beszélgetésre várjuk, ez a találkozás 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 órakor. Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt
katekézis minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 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 bibliaóra, beszélgetés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor ifjúsági alkalom.

WEKERLETELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA

(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel ½ 8 és 18 órakor, vasárnap: 7, ½ 9, 10, 18 órakor. Csütörtökön 5 órakor szentségimádás, 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 közösségi 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.
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kmo
RENDEZVÉNYEK
Április 23. péntek 19 óra
MOLIÈRE: A FÖSVÉNY
a Kispesti Kisszínház előadása. További információ: www.
kispestikisszinhaz.gportal.hu
Április 24. szombat 11 óra
HÁROMSZÉKLÁB
címmel a Kossuth díjas Kaláka Együttes ad gyermekkoncertet
Április 24. szombat
21-03 óráig
SALSA BULI – TIMBA PARTY
„Parókás party” - megjelenés
parókában esetleg sapkában

KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ

1195 BUDAPEST, TELEKI UTCA 50., TELEFON/FAX: 282-9826, 282-9736,
adói kategóriában kerületünk
általános iskolás korosztálya
részére
Várjuk egyéni és csoportos
produkciók jelentkezését a
következő műfajokban:
- Színpadi játék
- Vers-, próza-, mesemondás
- Hangszeres zene
- Ének
- Tánc
- Egyéb (pld.: bűvészet,
ﬁtness, stb.)
Jelentkezési határidő: április
15. (csütörtök)
Jelentkezési lap kérhető a

vagy e-mailen: kmo@kispest.
hu
Július 5-től július 14-ig
KOMPLEX MŰVÉSZETI SZAKTÁBOR
A közkedvelt kunbaracsi
helyszínen! Színjátszás, tánc,
kreatív-hobby, shaolin önvédelmi szakokkal a 8-16 éves
korosztály részére. A szakmai
programok mellett: lovaglás,
go-kart, medence, játszótér, sportpályák. Egy napot a
kecskeméti élményfürdőben
töltünk, „sajtgyár”látogatás

IDŐPONTVÁLTOZÁS!
Április 25. vasárnap 15 óra
VASÁRNAPI SZÍNHÁZ
Nino Manfredi - Nino Marino: Könnyű erkölcsök
komédia két részben, a Turay
Ida Színház előadása
szereplők: Gregor Bernadett
és Koncz Gábor
KIÁLLÍTÁSOK:
Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény (1193 Budapest,
Csokonai utca 9. – bejárat
az iskola jobb oldala felől, a
kertkapun)
A Kispesti Atlétikai Club 100
éve című kiállítás
Csoportok délelőtti látogatásához előzetes bejelentkezést
kérünk! Tel.: 281-1619
A Kispesti Helikon Kulturális
Egyesület tagjainak és meghívott művészeinek többhelyszínes kiállítása
FEKETÉN-FEHÉREN
Nagy
Balogh
János
kiállítóterem (1191 Budapest,
Ady E. út 57.)
A kiállítás megtekinthető május 30-ig
KMO Előtér galéria (1191
Budapest, Teleki u. 50.)
A kiállítás megtekinthető július 23-ig
FELHÍVÁSOK, FESZTIVÁLOK
XVII. KISPESTI KINDER TOJÁS

FESZTIVÁL
Tehetségkutató verseny elő-

KMO művelődési Házban
személyesen vagy e-mailben:
kmo@kispest.hu
Elődöntők: május 8-9. (szombat-vasárnap)
Döntő: május 29. (szombat)
A versenyen legjobb egyéni
teljesítményt nyújtók ingyenesen vehetnek részt 10 napos
művészeti szaktáborunkban .
A Kinder Tojás Fesztivál támogatója a kispesti önkormányzat
Május 21-22. péntek-szombat
XIV. AMATŐR MODERNTÁNC
FESZTIVÁL
Budapesten működő amatőr
csoportok részére (csoportlétszám 3-20 fő)
3 korcsoportban
A szakmai zsűri a művészileg értékelhető produkciókat
arany, ezüst, bronz oklevéllel
minősíti.
Nevezési díj: 5.000,-Ft/produkciók
Nevezési határidő: április 30.
(péntek)
Részletes felhívás és nevezési
lap igényelhető a KMO Művelődési Háztól személyesen

traktorral, sportprogramok,
vízicsata, stb. Az esték jó hangulatáról mi gondoskodunk!
Részvételi díj: 29.900,-Ft,
mely az utazás, szállás, napi
3 étkezés és a foglalkozások
költségeit tartalmazza.
Jelentkezési határidő: június
20. (vasárnap)
Figyelem! A május 15-ig jelentkezőknek részletﬁzetési
lehetőséget és 1.000,-Ft kedvezményt biztosítunk!
ADÓ 1%
Kérjük mindazokat, akik
szívügyüknek tekintik a
közművelődés létjogosultságát, segítsék jövedelemadójuk 1 %-ával a Kispesti
Munkásotthon
Művelődési Házat. Adószámunk:
15519102-2-43

WWW.KMO.HU
A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!
KALÁKA KONCERT A KMO MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
A közkedvelt együttes lesz a
vendég 2010. április 24-én 11
órakor a művelődési házban.
„Háromszékláb” című gyermekkoncertjüket hallgathatják meg az érdeklődők. Nemigen van hazánkban olyan,
aki ne ismerné a nevüket, ne
hallott volna az együttesről.
A négy Kossuth-díjas zenész
elegáns, más muzsikusokkal
össze nem téveszthető zenei
stílusban nyújtja át a verseket a hallgatóknak. Általuk
ismertük meg még jobban a
magyar költészet zseniális
képviselőinek nagyszerű verseit. Weöres Sándor, Nemes
Nagy Ágnes, Tamkó Sirató
Károly gyermekeknek szóló
varázslatos versei az együttes
zenei előadásában teljesedett
ki igazán és vált felejthetetlen élménnyé. Vajon hányan
ismernék ezeket a verseket,
ha nem lettek volna azok, kik
megszámlálhatatlan
tévé,rádió-, lemezfelvételen és
sok-sok koncerten eléneklik
ezeket? A verseket, amelyeket újból és újból jó meghallgatni, elhozni a gyerekeket,
az unokákat a műsorra és rádöbbenni arra, hogy az igazi
érték sok év múlva is ugyanolyan minőséget képvisel,
nem megy ki a divatból.
TANFOLYAMOK
AKROBATIKUS ROCK AND ROLL
5 éves kortól. További információ: www.mustangse.extra.hu
ETKA JÓGA
GERINCTORNA
HASTÁNC - 12 ÉVES KORTÓL
HATHA JÓGA

Hozzájárulásukat előre is
köszönjük!

JAZZBALETT ÉS MODERNTÁNC

Tanfolyamainkra és klubjainkra jelentkezni lehet munkanapokon 9-20 óráig.

RINGATÓ

PILATES TORNA

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

További információ: www.
lagyesz.shp.hu
OBSITOS FÚVÓSZENEKAR
ÖNISMERETI KREATÍV MŰHELY
Az Ifjúsági Prevenciós Irodában (Bp. XIX. ker. Kós Károly 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 telefonszámon.
A részvétel díjtalan!

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
További információ: www.
modern-ving-tsun.hu
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SHAOLIN KUNG FU

KISPESTI GYÖNGYVIRÁG KÓRUS

TAI JI QUAN
KLUBOK:

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

BÉLYEGGYŰJTŐK KLUBJA

MODELLVASÚT BÖRZE KLUB

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

WWW.KMO.HU
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APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
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 végleges eltávolítása. Tel.: 06/70-561-1524, 276-2985
Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési munkák, mosdók, mosogatók,
wc-k, wctartályok, kádak, csaptelepek
cseréje. Víz- és gázórák hatósági engedélyezése. Tel.: 3248-692, 06/30-9-826269
BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-,
KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI
MUNKÁT
VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 06/20532-7823
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLÓ
CSEMPE ÉS LINÓLEUM GÉPI TISZTÍTÁSÁT, LAKÁSBAN, TERASZON,
GARÁZSBAN VÁLLALOM. TEL.:
06/70-5020-131
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 INGYENES FELMÉRÉSSEL,
BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTPHITEL ÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70381-7402
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól!
Mobil-, ﬁx szúnyogháló, napellenző,
szalagfüggöny, reluxa, ÚJDONSÁGOK! Részletﬁzetési lehetőség! Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Műanyag ablakok gyártása,
cseréje. Ingyenes és azonnali felmérés.
Bemutatóteremben megtekinthető. Tel.:
06/30-401-1029
MÉLY VÍZNYOMÁSOS TAKARÍTÓ GÉPPEL SZŐNYEG-, KÁRPIT-,
AUTÓKÁRPIT TISZTÍTÁST, AUTÓ
POLÍROZÁST + BŐRKÁRPIT ÁPOLÁST VÁLLALOK, MINDEZT OTTHONÁBAN. Tel.: 06/70-50-20-131
Ács, tető, bádogos, lapos tető szigetelés,
pala javítás bontás nélkül. Ingyenes
felmérés. Tel.: 06/20-230-1986, 06/70576-9328
Festőmester vállal szobafestés, mázolást, tapétázást, hosszú távú garanciával,
közületeknek is. Tel.: 285-2882 vagy
06/30-878-8977

Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8
köbméteres). Sóder, homok, föld megrendelhető. Tel.: 282-1201, 06/30-9429460
AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST
VÁLLALOK. Tel.: 06/70-50-20-131
TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE,
FELÚJÍTÁSA,
HOMLOKZATOK
HŐSZIGETELÉSE. INGYENES FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREK. Tel.:
06/20-933-8634, 282-24-98
KERÉKPÁR SZERVIZ! KERÉKPÁROK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA
DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL! SZEZON ELŐTTI ÁTVIZSGÁLÁSI AKCIÓ! HÍVJON! AKÁR HÉVÉGÉN
IS! TEL.: +36/20-933-4279
Bőrgyógyászati és kozmetológiai rendelés. Dr. Kőnig. Kedd: 15.00-19.00,
Szombat: 08.00-12.00. XVIII. Pestlőrinc
Aranyeső u. 2. Tel.: 317-0797, 06/20-9221-629 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
Utánfutó kölcsönzés, hétvégén is. Tel.:
06/20-551-9132
Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban kell átadnia, hívjon mi kipakoljuk! Tel.: 06/70-208-8807
Hidegburkolatok
KIVITELEZÉSÉT
(csempézést, padlólapozást, üveg mozaik, hasított kő.) vállalom. Hozzá kapcsolódó kőműves munkákkal, ANYAGBESZERZÉSSEL. Jó ár - jó minőség! Tel.:
06/70-298-6433
Asztalos, lakatos munkák, készítéstől a
legkisebb javításig. Hívjon bizalommal.
Tel.: 789-3958, 06/20-4114-349
Arany és ezüst felvásárlás a napi legmagasabb áron 2800 Ft-tól 3600 Ft-ig.
Üzlet: VII. Wesselényi u. 19, tel.: 061/317-9938
Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Központi
fűtés kiépítése, mosdók, kádak, WC-k,
csaptelepek cseréje, zuhanykabin 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
Kőműves, Ács, Hideg burkoló, Tetőfedés, Víz szigetelés, Kertépítés-,
Fenntartás, Öntözőrendszer Kiépítés,
Gyepszőnyegezés, Fakivágás, Bozót
irtás, /Kisebb munkákat is/ Wendlen
Zoltán. Tel.: 06/30-9924-514

Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel. Igény
szerint ingyenes kartondobozok! 10%os hétvégi kedvezmény! Tel.: 06/70-2144-235, 280-2542

Számítógépek javítása, helyszínen is,
hétvégén is. Hardver, szoftver munkák
garanciával. Demeter Attila Tel.: 2568680, 06/30-970-4870

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

BURKOLÁSI MUNKÁK IGÉNY
SZERINT. REÁLIS ÁRON KIVÁLÓ
MINŐSÉG. (FÜRDŐ, PADLÓ, LAMINÁLT PARKETTA... STB.) TEL.:
06/20-236-5259
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K I S G É P SZ E R V Í Z: Elektromos
kisgépek, sarokcsiszolók, körfűrészek,
láncfűrészek, fúró gépek, (Flex, Hilti,
Bosch, Black & Decker, Makita, Bolgár,
Aeg, Stil stb.) porszívók, takarítógépek,
stb. szakszerű javítása, villanymotorok,
forgórészek tekercselése, láncélezés
korrekt áron, garanciával. Dóri Péter
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.

Kispest családi házas övezetében, a
Metróvégállomás közelében, 3 lakásos
házban, 30 nm-es garzon, saját víz-,
gáz órával, elkerített saját kertrésszel
ELADÓ. Tel.: 06/1-280-4631, 06/209329-426

KISPESTEN, 3 SZOBA, EBÉDLŐ,
MELLÉKHELYISÉGEK, EMELETEN
UGYANAZ, GARDRÓBSZOBÁVAL,
ELADÓ. A FELSŐ SZINT KÜLSŐ
VAKOLATA HIÁNYZIK. Iá.: 40 M. Ft.
Tel.: 06/20-985-0541, 2828-515

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

Europark közelében, 4 szobás, tetőteres, igényes kialakítású lakás, kerttel,
garázzsal - 22 M Ft. R.ing Bt. – 06/30223-0986

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.
Telefon: 282-4495, mobil: 06/30921-7325

Wekerlén, 4 lakásos házban, 60 nm-es
lakás, + tetőtér beépítési lehetőséggel
ELADÓ. Azonnal beköltözhető. Nagy
udvar, garázs van. Iá.: 15 M. Ft. Tel.:
+36/20-959-3124

Méltányos áron, 1 - 2 óra vasalást vállalok. Csak Kispesten. 06/1-709-7939
Kőműves munkát, burkolást, festést, kisebb javításokat is vállal, kisvállalkozó.
15 % engedmény nyugdíjasoknak. Tel.:
06/30-537-7356
Rendet szeretne a Társasházában?
Agilis közös képviselőt keres? Hívjon!
Tel.: 06-1/284-57-18, 06-20/325-9096,
e-mail: bbela60@t-online.hu
Redőnyök, szúnyoghálók, (mobil, ﬁx),
reluxák, napellenzők, szalagfüggönyök,
(tisztítása is), roletták javítása 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! Ingyenes kiszállás!
Tel.: 285-3488, 06/30-950-1717, www.
megoldasszerviz.hu
VÍZ-, gáz-, központi fűtés szerelés.
Melicher Ferenc, tel.: 06/20-9469-327
Víz-, gáz-, fűtés szerelés, csaptelepek,
wc. tartályok javítását, vízóra, radiátorcseréket, komplett fürdőszoba és
fűtés szerelését, valamint családi házak
gépészetét vállaljuk garanciával. Tel.:
06/20-227-9323
INGATLAN
RENDKÍVÜLI AJÁNLAT! Kós téri,
103 (bruttó 120) nm, három szobás lakás, nappalija 40 nm, TULAJDONOSTÓL eladó. Csere is érdekel. Irányár:
31 millió Ft. Telefon: 06/30-302-9877,
282-8581
Keresem azt a nyugdíjas házaspárt, aki a
XVII. kerületi nyugdíjas otthonban lakik
és látta Kispesten a Templom téren a kis
garzont: Kérem jelentkezzen, megegyezünk! Telefon: 06/30-2850-947
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.: 06/70-4192705
Kispest Corvin krt.-i, 31 nm-es, 1.
emeleti, déli fekvésű, klímás, beépített
erkélyű lakás ELADÓ. Alacsony rezsi.
Iá.: 7.000.00 Ft. Tel.: 06/20-618-0840

ELADÓ Kispesti garzon, 31 nm-es,
erkélyes, jó közlekedés, napfényes, alacsony rezsijű lakás, 7,3 M. Ft-ért. Tel.:
282-3445
KISPESTEN, 150 nöl, összkomfortos,
105 nm-es, családi ház, 2 külön lakrészszel, 2 + 2 fél szobás, garázs + MELLÉK ÉPÜLET ELADÓ. Irányár: 31,9
M. Ft. Tel.: 377-6989, 06/30-975-9572,
megtekinthető: http://www.startapro.hu/
ingatlan_alberlet/lakoingatlan/csaladi_
haz/777906
Kispest Óvárosban, 70 nm-es, felújított házrész, riasztóval, műanyag
nyílászárókkal, kandallóval, klímával,
19,9 M. Ft-ért ELADÓ. Tel.: 06/20971-3397
XIX. Templom téren térre néző, I. emeleti, 2 + 1/2 szobás, erkélyes, cirkófűtéses, 8 lakásos társasházban, 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
150 nm IRODA, garzonlakással,
parkolóval, Budapest XVIII. ker. központjában kiadó. Főútvonal mellett,
repülőtér 10 perc. Érd.: + 36-30-9522825
Batthyány utcában garázs, 18 nm-es, 2.3
M FT-ért ELADÓ vagy KIADÓ. Tel.:
06/20-329-6774

Wekerlei négylakásosban hátsó, saját
kertes, felújított házrész – 29,9 M Ft.
R.ing Bt. – 06/30-223-0986
Belső-Wekerlén, négylakásosban, első
lakás, tetőtér-beépítéssel, nagy kerttel
– 26,5 M Ft. R.ing Bt. – 06/30-2230986
ELADÓ Páty- Mézeshegyen, 2000ben 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
ELADÓ Monorierdőn a vasút állomáshoz közel, 63 nm-es téglaház, 150 nöl
telken. Villany, víz, gáz, csatorna. Tel.:
06/30-999-0389
Lőrincen, 150 nöl-es telken, 3 szobás,
felújításra szoruló, kb. 70 nm-es családi
ház, tulajdonostól ELADÓ. Iá.: 15.8 M.
Ft. Tel.: 06/20-23-66-884
Tulajdonostól eladó, 4 emeletes, magas
földszinti, 1 szoba + 2 fél szobás, étkezős lakás. Jó közlekedés. Tel.: 06/20911-9406
ELADÓ Kispest centrumában, Templom
téren, 4 emeletes, tégla építésű, gázfűtéses ház II. emeletén, szépen felújított kis
mini garzon. Ára: 6.950.000 Ft. Csere
is érdekel Pest, Pest környékén. Tel.:
06/30-319-2758

Farmoson, Muszály utcában, zárt kerti
1200 nm-es telek ELADÓ. Iá.: 450.000
Ft. Tel.: 06/20-329-6774

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

Wekerle egyik legszebb utcájában,
4 lakásos házban, tetőtér beépítéses,
bruttó 94 nm-es, 2 fürdőszobás, felújított, cirkófűtéses, (padló és radiátor),
új nyílászárókkal, átlagosnál nagyobb
kerttel ELADÓ. Iá.: 25,9 M Ft. Tel.:
06/30-9648-055, 281-2391

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

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

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.: 06/30415-0135

Zöldövezeti családi házas részen, téglaépítésű, II. emeleti, 37 nm-es lakás,
1 szoba, amerikai konyha, teljesen felújított, műanyag nyílászárók, mobil-,
ﬁx szúnyoghálóval. Iá.: 9.5 M Ft. Érd.:
06/30-320-1009
Kispesten ELADÓ 2 szobás, alacsony
rezsijű, jó állapotú, Europarkhoz közeli
lakás. Tel.: 06/30-364-1680, 280-0995

XIX. Ker. Szatmár utcában, 2 generációs családi ház ELADÓ. Iá.: 39,5 M. Ft
Tel.: 06/30-969-5517

KIADÓ Wekerlén 8 lakásos társasházban 45 nm-es, 2 szobás, első emeleti
lakás, hosszú távra. Beépített konyhabútorral, kocsibeállási lehetőséggel, jó
közlekedéssel, 55.000 Ft + rezsi + 2 hó
kaucióért. Igény esetén bútorokat biztosítunk. Tel.: 06/30-483-5314
XIX. József Attila utcában, új építésű,
39 nm-es lakás, terasszal, alacsony
rezsivel ELADÓ. Ára: 10.5 M Ft. Tel.:
06/30-573-2604

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
Fő utcában, 100 nöl telken, 70 nm-es,
felújítandó családi ház ELADÓ. Iá.: 20
M. Ft. Tel.: 06/30-219-4598

ELADÓ Kispest kertvárosában, 150
nöl-es telken felújított régi típusú családi
ház, 2 külön lakással (55 nm-es) Ára:22
M. Ft. Tel.: 06/30-311-9108

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

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

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

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 családi ház, fúrt kúttal, automata
locsolás, több extrával, áron alul ELADÓ. Tel.: 06/20-491-6223
Kispesttől 20 Km.- re, Taksonynál,
vízparttól 80 méterre, fűthető tégla nyaraló berendezve ELADÓ. Víz, villany,
csatorna, pince van. Abc- kisboltok,
buszmegálló 300 méterre. Tel. (este):
06/70-516-4701
TULAJDONOSTÓL ELADÓ KISPEST KERTVÁROSI RÉSZÉN A
KISFALAUDY UTCÁBAN, EGY
TELJESEN FELÚJÍTOTT, 28 NM-ES
GARZONLAKÁS, EGY ÖT LAKÁSOS HÁZBAN, KIS ELŐ KERTTEL,
KÜLÖN TÁROLÓVAL. TEL.: 06/30520-9082
Kispest kertvárosban 170 nm-es tetőtér
beépítéses családi ház, 32 M. Ft-ért ELADÓ. Érdeklődni 16.00-órától: 06/20983-8156
Pilisen, 900 nm-es telek ELADÓ. 16
nm-es kis házzal, villany bevezethető,
víz van. Ár: 700.000 Ft. Tel.: 06/30661-7643
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 nmes telken lévő 75 nm-es, 2 szobás, de
könnyen 3 szobássá alakítható, normál
állapotú ház, egy 80 nm-es, felújítandó
épülettel együtt, ami felújítás után a házzal összenyitható, így akár két generáció
részére is alkalmas lehet! Ára: 29,9 M.
Ft. Tel.: 06-20-476-7176
Kispesten, 59 nm-es, II. emeleti, nagy
konyhás, beépített konyhabútorral,

Garázs ELADÓ Wekerlén (Bercsényi
utca). Érdeklődni: 06/30-987-2390
ELADÓ Széchenyi u-ban, 1 + 2 félszobás, erkélyes, ﬁatalosan felújított,
V. emeleti lakás. Iá.: 10,1 M Ft. Akár
gépesítve is. Tel.: 707-2084, 06/709400-873
ELCSERÉLNÉM Kispest Fő utcai VI.
emeleti öröklakásomat, 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.: 06/30-6704867
Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen felújított, magas földszinti lakás,
pince helyiséggel, 17,5 M. Ft vételáron
ELADÓ. Tel.: 06/70-623-7322
Tulajdonostól ELADÓ kispesti ház,
központi fűtéses, 2. emeleti, 37 nm-es,
1 szobás, nagy konyhás, beépített erkélyes, világos, parkra néző, tehermentes
öröklakás 7,5 M Ft-ért. Tel.: 06/70-5854808
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 nmes, komfortos, külterületi ingatlanomat,
gazdálkodásra alkalmas területtel, Tel.:
06/70-266-2884
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
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ELADÓ vagy ELCSERÉLEM kispesti
kertes házra, ráﬁzetéssel, 3,4 szobás
lakásra, nem panel, 2 és fél szobás öröklakást, tehermentes, nagy konyhás, nagy
fürdőszobás, egyedi fűtéses, II. emeleti.
Iá.: 15.2. Tel.: 06/30-627-7764 vagy
378-2508
Kispesten a Rákóczi u-ban, 2 szobás
kertes családi ház ELADÓ. Iá.: 28 M Ft.
Tel.: 06/20-961-3231
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
Wekerlén
ELADÓ,
8
lakásos
tárasasházban, emeleti, tetőteres, 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.: 06/20324-3718
Wekerlén ELADÓ, hat lakásos társasházban, tetőtér beépítéses lakás, garázszsal, magán személytől. Iá.: 20 M. Ft.
Tel.: 06/30-236-3430
Kispesten a Rákóczi u.-ban 31 nm-es
házrész, kerttel ELADÓ. Csak magánszemélynek! Iá.: 9,9 M Ft. Érd.: 06/70389-5067
OKTATÁS
Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul
is jól beszélő nyelvtanár itthon oktat és
felkészít nyelvvizsga szintig. Érdeklődni: 06/20-224-0130
Angol nyelvből érettségire, nyelvvizsgára felkészítést vállal, tapasztalt, diplomás nyelvtanár. Házhoz megyek. Tel.:
06/30-913-7514
EGYÉB
Gyermek
kerékpár
eladó.
Összteleszkópos, kitűnő állapotban, 16os méret, 5-8 éves korosztálynak ideális.
Ára: 20.000 Ft. Tel.: 06/30-232-3157
Kézimunka előnyomás hozott anyagra
is. Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás megvárható. Ady Endre u. 152.
Tel.: 282-2420
Régi rádiókon és műszaki készülékeken
kívül megvásárlom a Rákosi- és Kádárrendszer papírrégiségeit, levelezéseket,
bélyeget és fotókat. Kispesti témában pl.
bármilyen tárgyi relikvia érdekel. Varga
László, tel.:280 3116
Leinformálható, megbízható nyugdíjas
idős gondozást vállal. Tel.: 06/70-3838-525
Konyha bútor: 5 részes, világos, fa erezetű, arany illetve piros díszítéssel. Tel.:
357-9992

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 3 Profi Kft. Megjelenik kéthetente 27 500 példányban Következõ lapzárta: 2010. április 28. www.kispest.hu
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Zalakarosi 2 szobás, két hetes üdülési
jog június 18.-tól eladó! Ára: 450.000
Ft. Tel.: 06/30-908-3631
Olcsón eladó egy porcelán zenélő angyal, egy tésztanyújtó- és cérnametélő
gép és egy német hajvágó gép. Tel.:
377-7212
Mindenféle bútort veszek. Tel.: 06/70553-2405
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.: 2824859, 06/20-542-3169
Eladó
kéményes
öntöttvas
és
lemezkonvektor, Fég fali melgítő és bojler. Tel.: 036/30-364-1680, 280-0995
Megunt, kidobásra szánt könyveit
boldogan elszállítom. Tel.: 06/20-9564084. Nem vagyok kereskedő.
Olcsón eladó: ágyneműtartós sarokrekamié, tálaló szekrény, kárpitozott székek,
hintaszék, betongerenda, szobakerékpár.
Tel.: 281-2553
Szobai ventilátor, több fokozatú, teleszkópos, eladó, 2.000 Ft. Mennyezeti csillárok eladók 1 -3.000 Ft-ig, 12
db. férﬁ öltöny, változatos színben és
méretben, 2.000 Ft/ db., wc. csésze (fe-

déllel) + tartály rózsaszínben 8.000 Ft,
intarziás dohányzóasztal eladó, kerti
tóból tavirózsák, aranyhalak, akvárium
eladó! Telefon: 282-2479, 06/30-2855363
Eladó álló szekrény 195 x 50 x 45, 3
személyes ülőgarnitúra, 2 db fotellel
együtt, Robotron villanyírógép, Singer
táska varrógép eladó. Tel.: 357-0890,
06/30-318-0804

Eladó 2 személyes automata felfújható
ágy (190 X 145 X 45). Ára: 7500 Ft
újszerű állapotban, és többfunkciós
kondigép féláron. Ára: 25.000 Ft, újszerű állapotban. Tel.: 707-2084, 06/709400-873
Burkolásból megmaradt különböző
színű csempék, padlólapok 2,5 nm - 22
nm, 600 - 1200 Ft/ nm áron eladók. Tel.:
06/30-822-3037

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 hirdetési lehetőséget biztosítunk
(15 szóig) az egyéb rovatban, amennyiben nem üzleti tevékenységről van szó. Csak névvel és címmel ellátott megrendelést tudunk
elfogadni, ingyenes hirdetés esetén is. A hirdetések tartalmáért
felelősséget vállalni nem tudunk!

Eladó gombprés, szerszámokkal, 8000
Ft. Fél tekercs kátrány papír 1000 Ft,
fehér zománcos öntött vas fürdőkád,
hibátlan állapotban 10.000 Ft. Budmil
iskola táska 2500 Ft-ért. Tel.: 3783-986
BARÁTI TÁRSASÁGOT SZERETNÉK! (40 - 60 éves) urak jelentkezését
is várom. Tel.: 06/30-675-9964
Számítógépes és konzol videojátékok
eladók. Tel.: 06/20-990-8124
Bontott, szürke, nagyméretű márványkandalló és Vaillant kazán 300 literes
meleg víztárolóval, megegyezéses áron
eladó! Érdeklődni lehet a 06/30-8223037-es mobilszámon.
Nagyméretű, minőségi férﬁ öltönyök,
170 - 175 cm magas termetre, sötét
színekben (5500 Ft), 47-es méretű ingek
500 Ft/ db. áron - utánvétellel is - eladók!!! Tel.: 06/30-822--3037
ÉPÍTKEZŐK, TATAROZÓK 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
Alig használt evezőpad eladó vagy hasonló állapotú szoba kerékpárra elcserélem. Tel.: 06/70-661-0131
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