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2

2010. május 19.

HÍREK

2010. május 19.

HÍREK

3

BERUHÁZÁS

FOGLALKOZTATÁS

Befejeződött Kispesten az elmúlt évek egyik legnagyobb beruházása, a Csinszka Kert építése. Az épületegyüttest Gajda Péter polgármester és Török Mihály,
a beruházó FirstFund Alapkezelő Zrt. vezetője május
15-én ünnepélyes keretek között adta át. Az Ady Endre
út 97-99. szám alatti 7 épületből álló társasházban 165
lakást alakítottak ki, az új otthonok azonnali költözéssel
várják leendő lakóikat. A beruházás közel 2,5 milliárd
forintból valósult meg.

A szakmunkás végzettséggel rendelkező munkavállalók mostantól akár szakmájuknak megfelelő munkát is
végezhetnek Kispesten a közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében. A Közpark Kft. alkalmazottaiból
már alakult egy festő és mázoló, valamint egy kőműves
brigád. Tervek szerint a szakképzett munkások az önkormányzati intézmények felújításai munkálataiban is
aktívan részt vesznek majd.

Szakmunka
közmunkásoknak

Elkészült
a Csinszka Kert

Gajda Péter polgármester és Török Mihály,
a beruházó cég vezetője az ünnepélyes átadón

FEJLESZTÉS

Újabb uniós pályázati siker

„Építő közösségek - Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” pályázat egyik győztese a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház. A sikeres pályázat
után a napokban indultak el a projekt előkészítői munkái.
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Zarándoklat

Az Élő rózsafüzér zarándoklatot Budapestért, és
a Budapest körül élőkért
május 29-én, (szombaton)
9 szakaszban szervezzük
meg már negyedik alkalommal. Az Élő rózsafüzér
zarándoklat ötlete a bécsi
Andreas Schätzle atyától
származik, aki először
2003-ban, az ottani városmisszióra készülve szervezte meg a Bécs körüli
zarándoklatsorozatot, mely
hagyományt
teremtett
Bécsben és Ausztriában. A
budapesti Élő rózsafüzér
zarándoklat kilenc egyidejű gyalogos zarándoklatból áll, érintve városszéli
plébániákat, kegyhelyeket,
természeti és kulturális értékeket. Egy-egy szakasz
mintegy húsz kilométer
hosszú.
A Kispesthez legközelebbi zarándoklat útvonala:
Soroksár – Pestszentimre
– Pestszentlőrinc Havanna lakótelep. Indulás 7.30 óra: Soroksári
Nagyboldogasszony
főplébánia-templom XXIII.
ker., Templom u. 111. Este
19.00 órakor szentmisét
mond a Havanna lakótelepen – Szent László plébániatemplom, XVIII. ker.,
Kondor Béla sétány 6. – dr.
Katona István.
További
információ
Bernáth Máriától kérhető a
06-70-515-7931-es telefonszámon.
DR. BOLDVAI JÓZSEF

Bolhapiac
és BringaBazár!
Május 30-án 9-12 óra között
bolhapiacot és Bringa-Bazárt
rendeznek a wekerlei piac
területén (a Gutenberg krt.Pannónia út-Nádasdy utca által
határolt terület).

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Tel.:
280-0114,
Debreceni
Zsuzsa:
30/207-5576,
wekerleibolhapiac@gmail.com.

ORSZÁGHÁZ

Felelősségről és a párbeszéd fontosságáról beszélt Kispest újonnan megválasztott országgyűlési képviselője május 7-én a Városházán, amikor ünnepélyes keretek között átvette megbízólevelét a helyi választási bizottság vezetőjétől. Dr. Tarnai Richárd
az országgyűlési képviselő-választás április 25-i második fordulójában kapott 13 800 szavazattal szerzett parlamenti mandátumot a főváros 28. egyéni választókerületében, Kispesten.

Városházán rendezett délelőtti ünnepségen elsőként
dr. Kiss Anna aljegyző, a helyi választási iroda helyettes
vezetője adott tájékoztatást az
országgyűlési képviselő-választás kispesti eredményéről.
Elmondta, a 48 469 választópolgárból 24 788-an adtak le
érvényes szavazatot. Dr. Tarnai
Richárd 13 800 vokssal, a szavazatok 55,67 százalékával
szerezte meg az első helyet.

A megbízólevelet átadó dr.
Bizek Dezső, a 28. Országos
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke gratulált a kerület országgyűlési
képviselőjének, és arra kérte
Tarnai Richárdot, hogy képviselje Kispest lakosságának
érdekeit a parlamentben.
Kispest új parlamenti képviselője arról beszélt, hogy a
felelősség és a párbeszéd fogja
meghatározni az új időszakot,

ezért – mint hangsúlyozta
– parlamenti döntéseiért felelősséget vállal. A párbeszéd
kapcsán elsőként a polgármesterrel való egyeztetést
említette, és hozzátette, hogy
Kispest érdekében a civil szervezetekkel, egyházakkal és a
lakossággal is egyeztetni fog.
Gajda Péter polgármester gratulálva a sikerhez, azt kívánta
Tarnai Richárdnak, hogy
maradéktalanul valósítsa meg
azokat a terveket, amiket elhatározott. Megerősítette, hogy a
polgármester és az országgyűlési képviselő közötti együttműködés előreviheti a kerület
ügyét, ezért kijelentette, hogy
Kispest vezetőjeként együtt
kíván működni a kerület új
parlamenti képviselőjével.
Az április 25-i második fordulóba bejutott mindhárom
kispesti jelölt országgyűlési
képviselő lett. Az egyéni mandátumot szerzett Tarnai Richárd mellett Burány Sándor
az MSZP, Pősze Lajos pedig a
Jobbik listáján került be a parlamentbe.

KULTÚRA

Színházi beharangozó
A Kispesti Kisszínház következő, Moliére: A fösvény
című előadását 2010. május
21-én, 19 órai kezdettel láthatják az érdeklődők.
Jegyár: 1000 Ft. Helyszín:
Kispesti Munkásotthon Mű-
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Átvette megbízólevelét
a parlamenti képviselő
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velődési Ház, 1191, Budapest,
Teleki u. 50.
A jegyeket a 06-70-4096078-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.

Felújítási feladatok az
óvodákban és iskolákban
Személyesen tájékozódott május 11-én az önkormányzat vezetése a kerületi iskolák és óvodák aktuális teendőiről: Gajda
Péter polgármester, Vinczek György alpolgármester és Nagy
Péter humánszolgáltatási igazgató az Eötvös iskolában, valamint a Hársfa és a Szivárvány Óvodákban járt, és az igazgatókkal tárgyalt.

A

z intézménybejárás az
Eötvös iskolában kezdődött, ahol – a Végh
Judit igazgatóval folytatott
beszélgetésen – többek között szó volt az udvari kerítés időszerű felújításáról, és
a műfüves focipálya mellé
szükségessé vált padokról. A
megbeszélésen elhangzott, a
tervek szerint az idei vakáció
alatt az Eötvös iskola nyújt
majd otthont az önkormányzat napközis táborának, mivel
annak megszokott helyszínén,
a Vass iskolában a nyár folyamán építkezés zajlik: udvarán műfüves futballpályát
építenek. A Hársfa Óvodában
Opóczki Istvánné óvodavezető fogadta a vendégeket, aki
elmondta, intézményükben
a vizesblokk felújítása vált
leginkább esedékessé, míg
Horváthné Kaszper Ágnes, a
Szivárvány Óvoda vezetője
az udvar korszerűsítéséhez
kért segítséget.
Gajda Péter a Kispestnek

TÁMOGATÁS

Zenés alapítványi est
Első ízben szervezett,
hagyományteremtő
céllal jótékonysági estet a
Wekerlei
Óvodásokért
Alapítvány május 7-én a
Halásztanya étteremben. A
műsorban fellépett többek
között Juhos-Kiss János
költő, a Wekerlei Szt.
József Plébánia Angyali
Kórusa, Várhegyi Flóra és
Csató Boglárka (fuvola),
Borköles Bence (gitár),
az Ariadné tánccsoport,
Birizdó Ábel (zongora),
Ékes Adél (cselló), Ékes
Ágoston (gitár), az Erkel
iskola elsősei, valamint dr.
Gaudi Nagy Tamás családi
zenekara. Megtudtuk, a
jegyekből és tombolákból
befolyt összeget az Árnyas
Óvoda Vonás utcai udvarának átfogó felújítására és
korszerűsítésére fordítja az
alapítvány.

Önkéntes
véradás
A tanév során minden oktatási
intézményt végiglátogatnak
Kispest vezetői

hangsúlyozta,
elengedhetetlennek tartja, hogy folyamatosan
személyesen
is tájékozódjon a kerületi
intézményekben folyó munkákról és a megoldásra váró
feladatokról. Megtudtuk, a
tanév során az összes kerületi
önkormányzati
fenntartású
oktatási intézményt felkeresi
a polgármester.

KISEBBSÉGEK

Tavaszköszöntés horvát módra

Zenés-táncos kulturális műsorral köszöntötte a tavaszt a kerületi
Horvát Kisebbségi Önkormányzat május 8-án a Kispesti Munkásotthon Művelődési Házban.
A program minden érdeklődő
kerületi lakosnak szólt: mint
Zlatár György, a kisebbség
vezetője a Kispestnek elmondta, a hagyományos műsoros
esten a horvát kultúrát akarták bemutatni a lakosságnak.
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A műsorban a fővárosi Horvát
Hagyományőrző
Egyesület
néptáncosai léptek fel, a zenéről a Prekovac tamburazenekar
gondoskodott. Az est közönségét horvát ételekkel várták a
rendezők. A kispesti horvátok

már a testvérvárosi diákcsereprogramra is készülnek.
Zlatár Györgytől megtudtuk,
a vrboveci gyerekek június végén érkeznek Kispestre, a Vass
iskola diákjai pedig július elején utaznak Horvátországba.

A Kispesti Véradók Egyesülete
önkéntes véradást szervez május 31-én (hétfőn) 8-18 óráig
a kispesti Városházán (1195
Bp., Városház tér 18-20.). A
véradók és gyermekeik kisebb
ajándékot kapnak, a véradás
alatt a gyermekeknek kézműves foglalkozást szerveznek. A
véradáshoz szükséges személyi
iratok: személyi igazolvány,
lakcímkártya, TAJ-kártya és ha
van, véradó igazolvány.
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VERSENY

Többszázan végeztek
az ingyenes képzésen

Fiatal
tehetségek
a KMO-ban

Véget ért a kerületi nyugdíjasok számára szervezett idei első
ingyenes számítógép-kezelői tanfolyam. Ez volt a harmadik
olyan önkormányzati kurzus, amelyen a számítógép- és az
internethasználat alapfokú, illetve haladó szintű elsajátítására
nyílt lehetőségük a kerületben élő időseknek.

Tizenhetedik
alkalommal
rendezett
tehetségkutató
versenyt kerületi általános
iskolásoknak a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház. A
május 14-i döntő közönségét
a rendezvényt támogató önkormányzat nevében Gajda
Péter polgármester köszöntötte, majd az ifjú tehetségeké
lett a főszerep. Az esten hat
kategóriában, közel negyven
produkció során mintegy száz
gyerek lépett a világot jelentő
deszkákra. A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére
május 26-án kerül sor.

A

mostani ingyenes kurzusra február közepéig
jelentkezhettek a kispesti
nyugdíjasok. Az önkormányzat alapfokú és haladó csoportokat indított. A képzésnek a
helyi általános iskolák adtak
otthont: 10 héten keresztül
heti 4 órában, 10-15 fős csoportokban szakképzett tanárok
irányításával folyt a számítógépes oktatás. A tanfolyamon
összesen 370-en végeztek,
180-an a kezdő, 190-en a haladó órákat látogatták.
További 230 jelentkező május
10-től kezdheti meg számítógépes ismereteinek gyarapítását: 80-an a kezdők között,
150-en a halódó csoportban
tanulnak majd. A már ugyancsak oktatásra jelentkezett
mintegy 300 nyugdíjas szeptemberben kezdhet hozzá a
tanulmányokhoz.
A képzés elvégzését tanúsító
okleveleket május 6-án adta át
a polgármester a Bolyai János

FELHÍVÁS

Új tagokat
várunk
Általános Iskolában tanuló
csoport tagjainak. Gajda Péter
a Kispestnek elmondta, nagyon
örül a tanfolyam sikerének, az
óriási érdeklődés is bizonyítja,
hogy az idősebb korosztály
számára is fontos, hogy élni

tudjon a modern kor technikai
lehetőségeivel. Hangsúlyozta,
az önkormányzat partner ebben, már a harmadik ingyenes
komputeres tanfolyamot indította, és a jövőben is folytatja
a képzést.

KONCERT

Hangverseny a gimnáziumban
A Károlyi Mihály
Kéttannyelvű
Gimnázium adott
otthont az idei
Éneklő Ifjúság
kispesti koncertnek május 7-én
este.

A hangversenyen a közönség
hallhatta a Kispesti Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
fúvószenekarát Payr Henrik
vezetésével, az Ady Endre Általános Iskola gyermekkórusait
Borhy Csilla és Szüle Tamásné
dirigálásával, valamint az Erkel Ferenc Általános Iskola
gyerekkórusait Beleznai Katalin és Sebők Szilvia vezetésével. Énekeljünk, énekeljünk
címmel a kerület iskoláinak

egyesített énekkara és tánccsoportja is fellépett, a műsor koreográﬁáját Neuwirth
Annamária készítette.
A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA)
és a szakmai előd Magyar
Kórus, valamint Bartók Szövetség 1934 óta szervezi az
Éneklő Ifjúság hangversenyeket. A sorozat azóta élő
mozgalommá terebélyesedett.

A Nagycsaládosok Kispesti
Egyesülete 1995 óta működik
Kispesten. Az egyesület tagjai dolgozó, gyermekeiket is a
munkára nevelő kispesti családok, ahol 3 vagy több gyermek
is van. Az egyesület igazán
családias, hiszen a kirándulások, táborok, klubnapok alkalmával nagyon jó barátság
alakul ki a tagcsaládok között.
Igyekszünk segíteni egymásnak. Programjaink változatosak és a tagok ötletei alapján
igyekszünk új programokat is
létrehozni. Minden nyáron van
gyerektáborunk, ősszel egy
háromnapos kirándulás és év
közben több egynapos programot szervezünk.
Az egyesület munkájában a
tagok is aktívan részt vesznek.
Sajnos anyagi támogatást nem
tudunk adni a tagoknak, hiszen
erre nincsenek források, de
mindig igyekszünk egymásnak segíteni a problémákban.
Az egyesülethez jelentkezni
személyesen minden hónap 4.
csütörtökén a Kispesti Kaszinóban lehet, valamint telefonon
a 280-4705-ös telefonszámon.
KOVÁCS ÁRPÁD
elnök
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ÉRTESÍTÉS

Tájékoztató

Értesítés a KÖ-KI környéki
úthálózat és az autóbusz-pályaudvar építési engedélyének megadásáról.
Bp. XIX. ker. Kőbánya-Kispest Városközpont közlekedési
kapcsolatai és a beruházáshoz
kapcsolódó felszíni közlekedési fejlesztések terve a Vak
Bottyán u. (KÖ-KI – Lehel
u.), Lehel u., (Vak Bottyán u.
- Ferihegyi repülőtérre vezető út), Ferihegyi repülőtérre
vezető út, Keleti bejáró út,
Sibrik Miklós úti felüljáró,
Déli bejáró út, új autóbusz pályaudvar építési területét érinti.
Értesítjük a tisztelt lakosságot,
hogy a tervre a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Közlekedési Ügyosztály Közlekedési Hatósági Alosztály
az építési engedélyt megadta.
Az engedélyező hatóságnál
Szalay Gergely úrhoz lehet
kérdéseikkel fordulni a 9999479 telefonszámon, ill. ügyfélfogadási időben személyesen
is érdeklődhetnek a hatóságnál
(Bp. Városház u. 9-11.).

Pénzintézeti
támogatás
Egymillió forinttal támogatja az OTP a kispesti Városünnepet. Az erről szóló
megállapodást május 12én írták alá a Városházán.
A pénzintézet a tavalyi Városünnep megrendezését
is ugyanekkora ősszeggel
támogatta. Gajda Péter
polgármester a Kispestnek
elmondta: örül, hogy nagy
cégek is fontosnak tartják
Kispest születésnapját, és
hozzájáruljanak
ahhoz,
hogy június 12-én és 13-án
színvonalas produkciókat
láthasson a lakosság.

Baba-mama
klub
Május 25-től ingyenes babamama klub indul Kispesten.
Időpont: minden kedden 1517 között. Érdeklődésüket a
babaklub.kispest@gmail.com
címen jelezzék.

FEJLESZTÉS

Átadták a Gutenberg
téri piacot

Május 14-én reggel ünnepélyes keretek között átadták a
vásárlóknak a megújult Gutenberg téri piacot. A régi pultok helyén 62 darab új, formatervezett mobil pavilon áll. Az elárusítópavilonok cseréje összesen több mint 15 millió forintba került.

A

munka a „Wekerle, ahol
értéket őriz az idő” elnevezésű sikeres európai uniós
pályázat eredményeképpen valósult meg. Nyár végéig a Kós
Károly tér, a katolikus templom homlokzata és a Wekerlei
Gyermekház is megújul.
„Bízom benne, hogy a felújított
piacra nagyobb örömmel jönnek majd a wekerlei és kispesti
vásárlók, valamint az árusok
is” – mondta a reggeli átadóünnepségen Kispest polgármestere. Gajda Péter arról beszélt,
hogy a Pannónia út–Gutenberg
krt.–Nádasdy utca által határolt
háromszögben található piac
megújítása a maga 15 milliós
költségével a „Wekerle, ahol
értéket őriz az idő” projekt első
és legkisebb eleme. Az összesen csaknem egymilliárd forintból megvalósuló városrészfejlesztési beruházás a tervek
szerint a nyár végére fejeződik
be: elkészül a Kós Károly tér
parkrekonstrukciója, a katolikus templom homlokzata és
beépül a Wekerlei Gyermekház tetőtere is. A polgármester
Nagy Tamással, a Wekerlei
Társaskör Egyesület elnökével
együtt vágta át az átadást jelképező nemzeti színű szalagot.

KISPEST
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DR. TARNAI RICHÁRD, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

„Legyen béke, szabadság
és egyetértés”
E

vvel
a
gondolattal
kezdődik
annak
a
nyilatkozattervezetnek a szövege, melyet elsőként nyújtottunk be az
Országgyűlés alakuló ülésén. Mert a következő korszaknak végre nem a politikusokról, hanem az emberek
mindennapjairól kell szólnia.
Önök a választásokon egyértelműen véget vetettek a sárdobálás, a magánérdekeket
képviselő politika időszakának. Mostantól a felelősség
és párbeszéd időszaka kezdődik el. Ennek megfelelően
van két olyan ügy, amely
nem tűr halasztást, minden
mással szemben elsőbbsé-

get élvez: az elszámoltatás
és az ország megmentése a
gazdasági összeomlástól. A
felelősség alól ugyanis senki
sem bújhat ki. Sem az elmúlt,
sem pedig a következő évek
tekintetében.
Rendkívüli
intézkedésekre lesz szükség azért, hogy a gazdasági
vészhelyzetet el lehessen
hárítani. Azonnal meg kell
kezdeni a korrupció viszszaszorítását, a BKV-típusú
szerződések megszüntetését,
a végkielégítések felülvizsgálatát. Hozzá kell fogni az
adórendszer átalakításához
és az adócsökkentéshez is,
hiszen ezzel a munkahelyteremtésen keresztül lehet a

költségvetést stabilizálni.
„Munka, otthon, család,
egészség és rend lesznek
közös jövőnk tartóoszlopai.
A Nemzeti Együttműködés
Rendszere minden magyar
számára nyitott, egyaránt
részesei a határon innen és
túl élő magyarok. Lehetőség mindenki számára és
elvárás mindenki felé, aki
Magyarországon él, dolgozik és vállalkozik. Szilárd
meggyőződésünk, hogy a
Nemzeti
Együttműködés
Rendszerében megtestesülő
összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és
sikeressé tenni hazánkat. Ez

a roppant erőket felszabadító
összefogás minden magyar
embert, legyen bármilyen
korú, nemű, vallású, politikai
nézetű, éljen bármely pontján
a világnak, nagy reményekre
jogosít, és hosszú évtizedek
után megadja a lehetőséget,
hogy a magyarok végre megvalósíthassák saját céljaikat.
Erre tesszük fel életünk most
következő éveit.”
Remélem, ezt a nyilatkozattervezetet valamennyi parlamenti képviselőtársammal
közösen fogadjuk majd el,
hisz a magyar emberek érdekében történő összefogás
minden más szempontnál
fontosabb kell, hogy legyen.

TÁJÉKOZTATÓ

A piac régi, rozsdás pultjait 62
darab új, formatervezett mobil
elárusító-pavilonra cserélték a
munkák során. A fazsindelytető alatti asztalok 2,1 méter
szélesek és 1 méter mélyek,
mindegyiket ugyanolyan motívumok – varjú, kakas, pillangó, napsugár – díszítik, mint
amilyenek a Kós Károly téri
parkban is lesznek. A munkálatok összesen több mint 15,5
millió forintba kerültek.
A
Közép-Magyarországi
Operatív Program Budapesti
kerületi központok fejlesztése
elnevezésű kiírására Kispest
önkormányzata 2008 júniusában nyújtott be pályázatot

konzorciumi partnereivel, a
Wekerlei Társaskör Egyesülettel és a Wekerletelepi Munkás Szent József Plébániával.
A pályázat csaknem 715 millió
forint európai uniós támogatást kapott, az önkormányzat
több mint 200 millió forinttal
járul hozzá a pályázati elképzelések
megvalósításához.
A beruházás teljes költsége
mintegy 928 millió forint. A
„Wekerle, ahol értéket őriz az
idő” projekt keretében a piac
pavilonjainak cseréje mellett
teljesen megújul a Kós Károly tér, a Wekerlei Gyermekház és a katolikus templom
homlokzata.

FELHÍVÁS

50 éves találkozó
Találkozóra gyűltek össze
nemrégiben az Ady Endre úti
általános iskola, 1960-ban a
8/b osztályában végzett növendékei. 50 év sok idő, azóta nem
találkoztunk. Felhasználtunk
minden lehetőséget, hogy felkutassuk volt osztálytársainkat.
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16 diáktársunk címét találtuk
meg. A találkozón 10 fő jelent
meg. Nagy volt a viszontlátás
öröme, véget nem érő beszélgetéssel hamar telt az idő. Régi
diákévek szép emlékei elevenedtek meg, megbeszéltük az
50 év alatt velünk történteket,

örömeinket, sikereinket, bánatunkat. Jó volt együtt lenni!
Köszönetet mondunk az iskola
igazgatónőjének, dr. Molnárné
Ruszinkó Máriának, aki szeretettel fogadott, és egy termet
biztosított az „öreg diákoknak”, hogy volt iskolájukban
emlékezhessenek. Szép volt!
Köszönjük!
SZEGHALMI ILDIKÓ

Gondolatok a nyárfákról
A

Zöldprogram
Irodához
az elmúlt évek során sok
panasz érkezett általában május folyamán a „nyárfavatta”
okozta kellemetlenségek miatt. Igen sokan jelzik ebben
az időszakban a „vattával”
kapcsolatban allergiás-asztmatikus megbetegedésüket,
sokszor kérve az adott körzetekben a nyárfák kivágását.
Mivel a „vattázás” időszaka
ebben az évben is elérkezett,
a kerületi több ezer darabos
nyárfaállomány védelme érdekében több félreértést, tévhitet
szeretnénk eloszlatni.
A nyárfa vattája sok más
kellemetlenség mellett nem
okoz, nem okozhat allergiás
tüneteket! Ismert lehet, hogy
a növényekkel kapcsolatos
allergiás tüneteket egyes növények virágpora (pollenje)
okozza, helyesebben: váltja ki.
Ezzel szemben a nyárfa „vattája” nem más, mint a különböző nyárfaváltozatok nőivarú
egyedeinek a termése: repítő
szőrökkel – tulajdonképpen ez
a vatta – ellátott magvak. So-

kan hiszik azt, hogy a nyárfa
vattája (termése) allergiás tüneteket válthat ki, ez azzal van
összefüggésben, hogy a fák
termésérése (szórása) a pázsitfűfélék virágzásával szokott
egybeesni. Egyes fűfélék (pl.
angol perje, csomós ebír, stb.)
pollenje viszont igen gyakran
válthat ki allergiás tüneteket. A
fűfélék által kiváltott allergiás
tüneteket ebben az időszakban
sokan nem véletlenül nevezik
szénanáthának is.
A
nyárfákkal
kapcsolatban
az
Országos
Környezetegészségügyi Intézet, az Országos Aerobiológiai
Hálózat, valamint egyéb
szakmai szervezetek is állásfoglalásokban hívják fel az
érintettek – önkormányzatok,
intézmények,
telektulajdonosok, stb. – ﬁgyelmét, hogy
önmagában a fa termése
miatt nem szabad kivágni-,
vagy visszavágni a nyárfákat!
Mindezek alapján önkormányzatunk
Környezetvédelmi
Bizottsága is hozott egy ilyen
ok miatti fakivágási tilalmat

tartalmazó határozatot a tavalyi év során. Természetesen
ez a termés is sok problémát
okozhat (mint ahogy a leg-

több díszfa termése, levélzete
is). Szakmai szervezetek sora
és irodánk is úgy gondolja
azonban, hogy a termésszórás
maximum egyhónapos időszakában gyakoribb takarítással
bőven ellensúlyozni lehet a
kellemetlenségeket. Ugyanakkor egy kifejlett, nagy
lombozatú nyárfa oxigéntermelő, páratermelő és egyéb
képességével javít a közvetlen
környezeten! Egy kifejlett

koronájú, jó korban lévő
nyárfa például 10 ember napi
oxigénszükségletét „termeli
meg”, 400 liter vizet fesz fel
és párologtat el, és mintegy 9
400 liter szénmonoxidot alakít
át naponta. Képzeljük el például az Ady Endre út wekerlei
szakaszát egyetlen fa nélkül
– itt ugyanis túlnyomó részt
vattázó nyárfák találhatók –,
ezeknek a fáknak a kivágása
esetén, hasonló lombfelülettel,
rendelkező fasor kifejődéséhez, még gyorsan növekedő
faj esetében (pl. nyárfa) is
legalább 20-25 év kell. Lényegében ez a tény adja meg
a jelenlegi kispesti nyárfaállomány – köztük, a vattázó
nyárfák – jelentőségét.
Más kérdés az elöregedő és
esetenként balesetveszélyes
nyárfák kezelése. Ezeket értéküktől és állapotuktól függően
– ha indokolt –, a Zöldprogram
Iroda a mindenkori költségvetési kereteken belül lecseréli,
vagy visszavágatja.
ZÖLDPROGRAM IRODA
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Lírai absztrakt képek
a Városházán

Klimaj György festőművész tíz olajképe látható a május 11-én
nyílt Kispesti Városháza Tárlaton.

A

kiállítást Gajda Péter polgármester köszöntötte, és
Kőrösi Papp Kálmán festőművész ajánlotta a közönség
ﬁgyelmébe. „Tiszta geometrikus formavilág, amely az
egybeolvadásokban személyesül meg” – jellemezte Klimaj
munkáit a barát és pályatárs. A
megnyitón Balla Domonkos, a
kispesti zeneiskola növendéke
játszott el két klasszikus gitárművet. A tárlat július 12-ig
tekinthető meg – tudtuk meg
Gombos Veronikától, a kiállítás szervezőjétől.
Az 1942-ben született kispesti
művész gimnáziumi éveiben
kezdte a festést, rajzolást és
a kifejezési technikák megismerését. „Több technika megismerése és gyakorlása után
az akvarellezésnél, valamint
az olajfestésnél állapodtam
meg… Munkáim jelentős

részében ugyan átlényegítek,
absztrahálok, de az alkotások
gyökerei a valóság, a természet által megtapasztalt, átélt
élmények” – olvasható önéletrajzában a munkásságát bemutató kiadványban.
„Míg korábbi munkáin szinte

mindig betölti a képmezőt
valamilyen
festői
motívum, addig ezeken az újabb
munkákon tiszta, homogén
felületek is képződnek, ám
sosem törekszik valamiféle
perfekt, tökéletes(nek gondolt)
monokrómitásra,
felületein
érezni ecsete vagy festőkése
szigorúan manuális alkalmazását… Korábbi esetleges
nyersessége, keménysége most
jellemzően emócionális festésmódot állít elénk, (lehetséges) indulatai most egy
nyugalommal is érintkező
aurát árasztanak. Míg korábbi
művein a szerves világ tárul
elénk, a különböző mikro- és
makroorganizmusok teljességével, addig újabb képein a
szervezett világ alakul képpé”
– írja Feledy Balázs művészeti
író a Klimaj Györgyről szóló
kiadványban.
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Sporttábor
A nyári szünet első, második, harmadik illetve igény
és megfelelő létszám (20 fő)
esetén a negyedik hetében
(június 14. – július 2. között)
– megfelelő létszám jelentkezése esetén a 4. héten is
– úszó-sport napközis tábort
szervezünk a Hungária u.
28. alatti Tanuszodában.
A táborba elsősorban nagycsoportos óvodás és alsó
tagozatos gyermekeket veszünk fel. A táborban reggel
7 órától 17 óra tartózkodhatnak a gyermekek.
Részvételi díj: 15 000 Ft/
fő/hét, testvérek beﬁzetése
esetén: 13 000 Ft/fő/hét.
Napi program: egy órás
irányított úszás naponta két
alkalommal, szabad játék a
vízben egy alkalommal, egy
vezetett sportfoglalkozás,
egyéb sportolási lehetőség,
két étkezés, reggeli és ebéd.
Egésznapos
felügyeletet
biztosítunk. A táborra jelentkezési lapot valamint a
foglalkozásokkal kapcsolatos felvilágosítást a Tanuszodában adunk (telefon:
282-27-26).
BAJCZÁR ISTVÁN

SZABADIDŐ

KAC Sportnap

KACagva főzzön és bulizzon egy délutánt!

A

Kispesti Atlétikai Club és
a Kispesti Önkormányzat
közösen szervez sportnapot június 6-án (vasárnap) a Katona
József u. 3. szám alatti sporttelepen reggel 9 órától este 21
óráig (volt Gránit pálya).
A sportversenyekre bárki
nevezhet a következők sportágakban: tenisz, atlétika, asztalitenisz, kézilabda, sorverseny, sakk, go, céllövészet.
Reggel 8, 9 és délelőtt 10
órakor a Kossuth téri áruház
mellől a sporttelepre ingyenes
mikrobusz szerelvény indul!

KISPESTI AMATŐR MŰVÉSZEK PRODUKCIÓI

A sportrendezvény eredményhirdetése után, idén először ad

lehetőséget a kispesti sportnap
kerületi ﬁatal tehetségek bemutatkozására. A színpadokon
énekprodukciók, táncbemutatók, koncertek várják a szórakozni vágyó közönséget.

17: 00 – 17: 40: Cundra
zenekar.
17: 40 – 18: 10: Musical.
18: 10 – 19: 10: Patent zenekar.
19: 10 – 19: 30: Hastánc
bemutató.
19: 30 – 21: 00: Sprotni
zenekar.

SZÍNPADI PRODUKCIÓK
13.00-TÓL 21.00-IG

13: 00 – 13: 30: Musical.
13: 30 – 14: 00: Hacklife
zenekar.
14: 00 – 14: 15: Nick Árpád.
14: 15 – 14: 45: Mood Project
együttes.
14: 45 – 15: 00: Akrobatikus
rock and roll.
15: 00 – 16: 00: Thousand
eyes zenekar.
16: 00 – 17: 00: Főzőverseny
eredményhirdetése.

KISPESTI GULYÁSFŐZŐ VERSENY

A sportversenyek és sportbemutatók folytatásaként kezdetét
veszi az I. Kispesti Gulyásfőző
Verseny. A főzés helyszíne: a
KAC sporttelep (XIX. Katona

József utca 3.)
Maximum 20 kerületi csapat
mutathatja meg főzőtudományát, melyet a Gulliver és a
törpék vendéglőjének séfje,
Nick Árpád, kispesti erőművész, Los Angelesből Herbert
Cheeseman, a magyar gulyás
ínyence zsűriznek. A versenyre
kerületi intézményeket várunk
szeretettel.
Az eddig jelentkezett kerületi
csapatok: Kispesti MSZOSZ,
Kispesti OBI áruház csapata,
Kispesti Művészeti Iskola,
Kispesti Szabó Ervin Könyvtár, Kispesti Természetbarát
Egyesülete, Kispesti Egészségügyi Intézet (1. csapat), Kispesti Egészségügyi Intézet (2.
csapat), Kispesti Egészségügyi
Intézet (3. csapat), Kispesti
Rendőrség, Kispesti Önkormányzat, Helyi Téma, Kispest
1. Postahivatal, Kispesti Nagycsaládosok, Kispesti Árnyas
Óvoda.
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Sakktavasz
A Barcza Gedeon Sport
Club ifjú sakkozói nagy
sikerrel szerepeltek áprilisban az első ízben megrendezett Budapesti Rapid
Csapatbajnokságon.
Aranyérmet nyertünk a 10
éven aluliak csoportjában
(csapattagok: Egyed Judit,
Mályusz Attila, Korondi
Márton, Gyimesi Péter),
míg a 14 évesek között
harmadik helyen végeztünk. Itt testvércsapatunk,
a BEAC végzett az első
helyen. Örömünkre egyre
több kispesti ﬁatal csatlakozik hozzánk, többen a
diákolimpiákon ismerték
meg versenyeinket. Májusban négy nagyszabású
gyerekversenyt rendeztünk
illetve rendezünk, a május
29-i és május 30-i meghívót honlapunkon, a www.
bgsc.hu is megtalálhatják
az érdeklődők. A most
befejezett csapatbajnoki
évet csehországi sakk kirándulással köszönjük meg
a gyerekeknek, Hluk városában nagyszabású nemzetközi csapatversenyen
veszünk részt. Erről, és az
előttünk álló szombathelyi országos bajnokságról
szeretnénk eredményekkel
gazdagon visszatérni.
ÁDÁM GYÖRGY

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 10-11 óra között a
Báthory u. 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 06-20-3402552-es telefonszámon). Jelentkezni lehet: augusztus 12-ig.

A Madarak és fák napján

rajzolásban is összemérhették
tehetségüket.
A rendezvényen indult el az
önkormányzat és a Gyermekház közös faápolási programja

leket vagy a perecet éppúgy,
mint a kalitkákból kikotort
magvakat, és az udvaron még
bébiétellel is megpróbálkozott.
A „tiszteletbeli madár” mellett
persze valódi szárnyasokkal is
találkozhattak az érdeklődők:
az Ifjú Díszmadártenyésztők
– Természetvédők Regionális
Egyesületének tagjai mintegy
60 madarat mutattak be a
rendezvényen. Délelőtt nyílt
Mészáros András természetfotós kiállítása is, a június 4-ig
látható tárlatnak is a madarak
a főszereplői.
A gyerekeket többféle kéz-

Roma művészek
bemutatkozása
Képzőművészeti
kiállítás, egy kis szépirodalom,
nagyecsedi néptáncok és komolyzenei előadások várták
a kerületi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
kulturális
rendezvényének vendégeit
május 8-án este a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár kispesti Üllői úti könyvtárában.
Az Üllői úti könyvtár közönségének Illés-Bódi Barbara
festőművész, Bogdán Árpád
író, költő, ifj. Csonka Gábor
hegedűművész és Suki András zongoraművész, valamint

műves-foglalkozás
várta:
készíthettek madáretetőt és
terményképet, lehetett papírmadarat hajtogatni, megnézhették egymás rajzait,
festményeit, és még aszfalt-
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Június 5-én lesz
a Székelykapu Napok

A rossz időjárás miatt elmaradt a május 16-ra tervezett 6. Wekerlei
Székelykapu Napok nagyrendezvénye, melyet a szervezőbizottság
június 5-re halasztott. Május 15-én azonban beltéri programokat
tartottak: megnyílt „A legjobb dolog a Wekerlén” című fényképkiállítás és a Wekerlei Pódiumon bemutatkozott a Szabad Alkotók Köre.

T

avasszal hirdette meg a
Wekerlei Társaskör Egyesület „A legjobb dolog a
Wekerlén” című fotópályázatot, melyre összesen 65 felvétel érkezett – mondta a tárlat
megnyitóján Nagy Tamás, társasköri elnök. A pályázatokat

egymástól függetlenül háromtagú zsűri bírálta el, a legtöbb
szavazatot kapott alkotások
tekinthetők meg a következő
hetekben a Kós Károly téri
Társaskörben. Egyéni hangvételű megnyitójában Halmos
Kata Wekerléhez kötődő él-

családok és gyerekek számára. A „Fogadj örökbe egy fát”
program keretében a jelentkezőknek a pályázatban kiírt
feladatokat kell elvégezniük.

KULTÚRA

Díszmadárbörzével, természetfotó- és
rajzkiállítással, gyermekek számára kézműves-foglalkozásokkal, valamint fa
örökbefogadási programmal ünnepelte az
önkormányzat és a Wekerlei Gyermekház a Madarak és fák napját május 8-án
Kispesten. Wekerletelepen a Zrumeczkykapu alatt a városrész fáit ábrázoló fényképekből rendeztek szabadtéri tárlatot.
Annak ellenére, hogy a Madarak és a fák ünnepét hirdette
meg május 8-ra az ideiglenesen a Kispesti Vigadó Fő utcai
épületében működő Wekerlei
Gyermekház, a nap sztárja
vitathatatlanul egy amerikai
törpemalac volt. Szotyi, mint
„tiszteletbeli madár”, remekül
érezte magát a madárcsicsergés és gyerekzsivaj közepette.
Az apró sertés hamar belakta
a termeket, mindenütt ott volt,
ahol táplálékra, társaságra és
simogató gyermekkezekre talált. Nem válogatott: elégedett
csámcsogással falta be a leve-
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ményeiről beszélt, az ünnepségen közreműködött Alexa
Fanni és Csabai Bence. A
képeket hangok követték ezen
az estén Wekerlén, a Munkás
Szent József Közösségi Házban a Szabad Alkotók Köre
adott koncertet.

FELHÍVÁS

„Fogadj örökbe
egy fát!”
A

Wekerlei Gyermekház és
a XIX. ker. Önkormányzat
Zöldprogram Irodája meghirdeti a „Fogadj örökbe egy
fát!” programot!
Várjuk azoknak a gyerekeknek és felnőtteknek a jelentkezését, akik szeretnének
örökbe fogadni fát az utóbbi
években Kispesten elültetett
több száz facsemete közül. A
fát vagy akár fákat egy éven
keresztül kell „gondozni”,
az örökbe fogadók neve a fa
mellett elhelyezett kis táblán kerül feltüntetésre. Egy
év során várjuk a fáról szóló
alkotásokat is (fotót, rajzot,
mesét, történetet, leírást stb.).
A munkákat egy év múlva
kiállítjuk és jutalmazzuk. A
pontos részletekről tájékozódhatnak, az örökbe fogadható

facsemeték listáját, a jelentkezési lapot és a részletes
felhívást megkaphatják a Kispesti Vigadóban vagy a Kós
Károly téri könyvtárunkban,
valamint letölthető a kispest.
hu honlapról.
WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI
KÖNYVTÁR
A Kispesti Vigadó épületében: 1191 BUDAPEST,
FŐ U. 22.
TELEFON:
358-0690,
TELEFON/FAX.:
282-9895
HONLAP:
http://gyermekhaz.kispest.hu
E-MAIL:
gyermekhaz@kispest.hu

a Közös Esély Egyesület
táncegyüttese mutatta be
tehetségét a roma kulturális
rendezvényen. A következő
nemzetiségi programot május végén a középkori szerb
ortodox kolostorok világáról
rendezi a könyvtár.
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KÖZBIZTONSÁG

Tanácsok lakásbetörés ellen

A lakosság számára a bűncselekmények közül talán
legfájóbbak a lakásbetörések,
melyek leginkább a családi
házas környékeken jellemzőek. Az elkövetők legtöbbször
ablakbetöréssel, ablak vagy
ajtóbefeszítéssel jutnak be az
ingatlanba. A leghasznosabb
megelőzési módszerek: a megfelelő minőségű nyílászárók
vagy biztosítóeszközök, biztonsági lánc, esetleg riasztók
felszerelése. A tulajdonosok
sok esetben azzal is megkönynyíti az elkövetők dolgát, hogy
meleg nyári napokon nyitva
hagyják az ablakokat, bízva
csupán a szúnyogháló védelmében. A betörők ezt nagyon
szeretik, hiszen így pillanatok
alatt bejuthatnak a lakásban.
Emeletes családi házakban
nagyon gyakran előfordul,
hogy amíg az emeleten alszik
a család, a földszinten a betörő
kézitáskából iratokat, pénztárcát, bankkártyát lop el. Ezért
sose hagyják lent a földszinten
személyes irataikat, kézitáskájukat, autókulcsaikat!
A jó idő beköszöntével elszaporodtak Wekerletelepen a garázs-, és sufnifeltörések is. Az

emberek többszázezer forintos
értéket tartanak ezekben az
építményekben, melyeket sokszor még a legalapvetőbb biztonságtechnikai védelemmel
sem látnak el. Leggyakrabban
drága kerékpárokat, téli autókerekeket, láncfűrészt, sövényvágót és egyéb technikai
eszközöket tárolnak csupán
egy lakattal zárt fabódéban.
Az elkövetők rendszerint
gyalog érkeznek a helyszínre,
általában éjfél és hajnali öt óra
között, több kerten átmásznak, és nem közvetlenül az
utcáról mennek be a kiszemelt
helyre. Egy területen az sem
ritka, hogy akár több garázst
vagy sufnit is felnyitnak. Leggyakrabban vagy az építmény
fa oldalát bontják ki, vagy a
lakatpántot feszítik le, esetleg
a lakatot elvágják erővágóval.
Kapitányságunk tapasztalata,
hogy a sértett szinte mindig
hallja a hajnali zajokat, aminek azonban csak utólag látja
a jelentőségét. A sértettek
sok esetben elmondják, hogy
kinéztek, de nem láttak semmit, így visszamentek aludni,
reggel pedig észrevették a
betörést. Néhány olyan eset

is történt, amimkor rászóltak
az elkövetőre vagy bejelzett
a riasztó, ekkor meghiúsult a
betörés. Kapitányságunk kérése, hogy ha komolyabb értéket
tárolnak a fészerekben, ne sajnálják a pénzt mozgásérzékelős lámpákra, riasztókra, komolyabb zárakra. Ha éjszaka,
hajnalban furcsa zajokat hallanak, menjenek le megnézni a
sufnit, ha kerítéseken átugráló
alakokat látnak, AZONNAL
telefonáljanak a rendőrségre!
Ismereteink szerint az ilyen
betöréseket
leggyakrabban
a Nagykőrösi úthoz közeli
wekerletelepi utcákban követik
el, itt fokozottan ﬁgyeljenek a
kispesti lakosok!
Ha már megtörtént a baj, és
a betörésben kerékpárokat,
valamint egyéb, azonosítható
műszaki cikkeket tulajdonítottak el a betörők, érdemes az ellopott tárgyakat a
használtcikk-piacon, vagy az
interneten nézegetni, hiszen
gyakran ezeket a tárgyakat ott
is próbálják értékesíteni.
MARTICSEK JÁNOS
R. ALEZREDES
bűnügyi osztályvezető

FILMAJÁNLÓ

Tüzek a szürkeségben

Az Út / The Road

S

okkoló… Sőt mi több!
Megrázó, lehangoló és elgondolkodtató. Mert bizony,
végül majd utolér bennünket
is ez a vég, és közben felmerül
majd a kérdés: mit tettünk - mit
tehetünk ellene? Nohát semmit.
Cormac McCarthy Pulitzer-díjas regényének ﬁlmadaptációja, immáron a magyar mozikba
is eljutott és oly kíméletlenül
sújt le a nézőre, hogy azt még
annak mindennapjai is megemlegetik... Kihagyhatatlan.
Mellesleg nem tudni, mi történt. Valami apokalipszis,
annyi szent. De nem is ez a
lényeg. Az emberiségnek bealkonyodott, és az ezt prezentáló
szürke pusztulásban egy apa és
ﬁa próbálnak életben maradni,

valahol az Egyesült Államokban. Délnek tartanak. Útjuk
során a borzalom és szenvedés
számtalan válfajával találják

szemben magukat, kezdve az
éhezéssel, a reménytelenség
kísértésén túl és a kannibál
bandákon át, ami csak szemszájnak ingere. Na jó, persze

mégsem az. A motiváció pedig
nem más, mint hogy továbbvigyék azt a bizonyos „tüzet”,
amely mindennemű kitartásnál
fontosabb a túlélésükhöz. A
cselekmény esszenciáját jelentő erőt: a szeretetet.
Noha elszomorító, ám de tökéletes a mozgóképes változat,
viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy hálával tartozunk
a Magvető könyvkiadónak,
melynek jóvoltából a számunkra is elérhetővé vált eme
történet eredeti formájában.
Hogy miért is? Mert a ﬁlm az
egy valóban csodálatos dolog,
de Az Út (és úgy általában a
McCarthy könyvek) zseniális
nyelvezetét még az sem képes
visszaadni.
KERESZTESI FERENC
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SZABADIDŐ

Uszodabuli
Tizenharmadik alkalommal rendezett vizes bulit
a Kispesti Ifjúsági Önkormányzat (KIFÖ) és a
Humánszolgáltatási Iroda
május 8-án a Kispesti
Uszodában.
Délutántól
estig tartottak a sport- és
szórakoztató programok. A
rendezvényen mintegy 200
kispesti általános és középiskolás diák vett részt. Az
Uszodabuli megvalósításához civil szervezet, vállalkozás és cég, valamint
a kerületi önkormányzat
biztosított támogatást.
Vinczek György alpolgármester
megnyitóját
követően az Unió Kispest
Sportegyesület, illetve a
Thetis Egyesület szinkronúszói tartottak látványos
bemutatót. Idén újdonsággal is előrukkoltak a
szervezők: vízi négytusát
rendeztek a kerületi általános- és középiskolákból
érkezett diákok számára.
Az első versengést a KIFŐ
nyerte, második a Puskás,
harmadik a Pannónia iskola csapata lett. A program
diszkóval ért véget.

SPORT

Gó bajnokság
Május 10-én zajlott le az
„Ezersárkány”
elnevezésű
Első Rapid Előnyadásos Gó
Csapatbajnokság a kőbányai
„Ezersárkány” étteremben. A
versenyre három klub nevezett
az országból, a Magyar Gó
Egyesület (MGE) két csapatot
nevezett, ezen kívül a Pagoda és
a házigazda Barcza Gedeon SC
indított 1-1 csapatot. A Pagoda
„Agro” csapata veretlenül lett
az első, legyőzve a „Világverő
csapatot” (MGE1) és az „Európa verő bandát” (MGE2) valamint a házigazda Ezersárkány
(Barcza) csapatot is. Az első
három helyezettek érmet és kupát kaptak, a Gó Szövetség által
felajánlott Vándordíjat, a Pagoda nyerte el egy évre. Az érdeklődők megismerkedhetnek a gó
játékkal szerdánként 17-19 óra
között a Kispesti Kaszinóban
(Fő u. 41.).
KATONA CSABA
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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 31. 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: „Hogy előtte ki sem nyitotta az ajtót.”. Nyerteseink:
Darai József (Hunyadi utca), Vábró Jánosné (Bem 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

2010. május 19.

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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RENDEZVÉNYEK
Május 21. péntek 19 óra
MOLIÈRE: A FÖSVÉNY
a Kispesti Kisszínház előadása. További információ: www.
kispestikisszinhaz.gportal.hu
Május 22. szombat 9 óra
XIV. BUDAPESTI AMATŐR MODERNTÁNC FESZTIVÁL
Május 28. péntek 18 óra
AZ EZEREGY ÉJSZAKA VILÁGA
Varázslatos
hastánc
est
Czvetko Anett és tanítványainak közreműködésével
Május 29. szombat 10 óra
XVII. KINDER TOJÁS FESZTIVÁL
DÖNTŐ
MŰSORVÁLTOZÁS!
Május 30. vasárnap 16 óra
VASÁRNAPI SZÍNHÁZ
Vajda Katalin: ANCONAI
SZERELMESEK - zenés komédia két részben, a Budaörsi
Játékszín előadása
Június 5. szombat 10 óra
MODERNTÁNC ÉS JAZZ
BEMUTATÓ
Földi Fruzsina tanítványainak
bemutatója
Június 12-13.
szombat-vasárnap
VÁROSÜNNEP
a kispesti Templom téren
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

KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ

1195 BUDAPEST, TELEKI UTCA 50., TELEFON/FAX: 282-9826, 282-9736,

WWW.KMO.HU

Budapest, Teleki u. 50.)
A kiállítás megtekinthető július 23-ig

ARCOK TÁNCSTÚDIÓ
További információ: www.
arcoktanc.hu

A műsorváltoztatás
fenntartjuk!

TÁBOR

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

SZÍNHÁZ
A KMO MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Július 5-től július 14-ig
KOMPLEX MŰVÉSZETI
SZAKTÁBOR
A közkedvelt kunbaracsi
helyszínen!
Színjátszás, tánc, kreatívhobby, 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
traktorral, sportprogramok,
vizicsata, 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)
TANFOLYAMOK
AKROBATIKUS ROCK AND ROLL
5 éves kortól
További információ: www.
mustangse.extra.hu

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-vingtsun.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

ETKA JÓGA

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

GERINCTORNA

OBSITOS FÚVÓSZENEKAR

HASTÁNC - 12 ÉVES KORTÓL

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!

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.)

ANCONAI SZERELMESEK
zenés komédia két részben
a Budaőrsi Játékszín előadásában.
A tavaszi színházbérlet
utolsó előadását láthatják
a kedves nézők a művelődési házban. Vajda Katalin
Anconai szerelmesek című
a reneszánsz mestereket
megszégyenítő vérbő komédiájában rengeteg jól
ismert olasz sláger is felcsendül, csipetnyi erotikával, kacagtató poénokkal
és természetesen happy
enddel.
A történet egy dél-olasz városka Ancona terecskéjére
röpít el nem is a nagyon
régmúltba, csupán a 70-es
évekbe.
A szereplők: Don Tomao
az enyhén beszédhibás
gyermekét egyedül nevelő, korosodó amorosó,
könnyűvérű szobalánya,
szomszédja a magányos
panziósnő, a pocsék kávét
felszolgáló kávéház tulajdonos, az idevetődő hátrányos helyzetű utcazenész,
és mindezeket megspékelő
egy tűzről pattant magyar
lány. Mire vége az előadásnak kiderül, mi köti össze
a szereplőket, de addig a
közönség nagyon jól szórakozik a történeten és élvezi
a kiváló színészi játékot.
Főbb szerepekben Magyar
Attilát, Páder Petrát, Szakács Tibort, Pikali Gerdát,
Tóth Augusztát láthatják.
Viszontlátásra az előadáson!

WWW.KMO.HU
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WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR

BUDAPEST, 1191 FŐ U. 22., TEL.: 358-0690, TEL./FAX: 282-9895
PALACSINTÁS VIGADALOM
Közhírré tétetik, hogy a
Wekerlei Gyermekház PALACSINTASÜTŐ VERSENYT
hirdet a környék lányainak, ﬁainak, hölgyeinek és urainak!
A verseny ideje: június 19. 10.00-15.00 óra.
Jelentkezési határidő: június 5.
Helyszíne: A Wekerlei Gyermekház királyi udvara (1192 Bp.
Fő u. 22).
A versenyre 2-4 fős csapattal
lehet benevezni.
Kategóriák:
1. hagyományőrző palacsinták
2. édes csodák
3. sós palacsinták
További választható próbatételek:
1. próba: a csapatnak 10 perc
alatt minél több értékelhető
palacsintát kell kisütni
2. próba: palacsinta feldobó
verseny
3. próba: palacsintatekerő
verseny
4. próba: palacsintaevő verseny
A nevezés módja: e-mailben,
drótpostával (telefonon), vagy
személyesen a Wekerlei Gyermekházban. Cím: Wekerlei
Gyermekház, 1191 Budapest, Fő
utca 22. Tel.: 282-9895. E-mail:
gyermekhaz@kispest.hu vagy a
szervezes.wgyh@gmail.com
Amit a versenyzőknek hozniuk
kell: otthon kikevert palacsintatészta, töltelék (tetszés szerinti),
palacsintasütő serpenyő (olajat,
sütőhelyet biztosítunk).
A királyi zsűri: Detre Annamária, színművésznő (Kökényszemű Katica), Halásztanya
Étterem szakácsa (Csöröge főszakács), és meghívott vendég.
A győztesek és résztvevők
kincstári jutalomban részesülnek!
Várjuk a családok, intézmények
jelentkezését!
TOVÁBBI PRPGRAMJAINK:

RELAXA KLUB
Új agykontrollos klub. További információ: www.
kineziologia1.hu
Tanfolyamainkra és klubjainkra jelentkezni lehet munkanapokon 9-20 óráig

jogát
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KIPPKOPP ÉS GYERMEKEI
A Nefelejcs Bábszínház zenés
gyermeknapi bábelőadása
A Dimbes-Dombos erdőben
lakik Kippkopp Tipptoppal. Vidám az élet a Kippkopp házban,
de valami mégis hiányzik… Ám
egy szép napon megérkeznek a

kis gesztenyék.
Az előadás végén minden gyermek ajándékot kap.
Május 29. 10.00-10.45
Belépődíj: 700 Ft/fő
BABOS-BÁBOS-BORIBABA
MAJÁLIS
Programok:
- Kézműveskedés
- Boribaba torna
- Babos-Bábos Társulat bábelőadása: Boribon
- Rajzos Dalos Mese…a tavaszi
virágokról
- Kerékpáros bemutató
- Kerékpár- és motorverseny a
Fő utcában
- Aszfaltrajz-verseny
- Meglepetés fotózás
- Friss-tiszta harmatvízzel várunk
Eljön közénk a Csodabogár Játszóház, Zo-Zo Gyermekbolt,
Liliput Játékország – játékbemutatóval.
Május 31. 9:30-12:00
Belépőjegy: 600 Ft/ fő
BOLGÁR NAP
Napos-parttól az Aranyhomokig. Programok:
- bolgár irodalmi műsor
- bolgár táncház
- bolgár ételek
- kézműves foglalkozás
- bolgár ﬁlmek
- utazási irodák bemutatkozása,
nyaralási lehetőségek
Június 5. 10.00-15.00
Belépődíj: 300 Ft/ fő
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HONLAP: HTTP://GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
E-MAIL: GYERMEKHAZ@KISPEST.HU
IGAZGATO@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
GAZDASAGI@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
JAVASLAT@GYERMEKHAZ.KISPEST.HU
MESE-FILM-KLUB
A levetítésre kerülő diaﬁlmek:
A kiskakas gyémánt fél krajcárja, A három kismalac, Pincérfrakk utcai cicák, Jumbó egy kis
elefánt kalandjai. A vetítés után
állatbábokat készítünk.
Május 21. 17.00-18.00
Belépődíj: 300 Ft/ gyerek
VIDÁM FILMEK MOZIJA – ﬁlmklub
felnőtteknek
Amerikába jöttem
1988, színes, amerikai vígjáték,
116 perc
Rend.: John Landis, Fsz.: Eddie
Murphy
Május 28. 16.30-18.30
Belépődíj: 400 Ft/ fő
KIRÁNDULÁSOK
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 Látványtárban.
Május 29., szombat
Részvételi díj: 5 850 Ft/ fő (Az
ár tartalmazza a belépődíjakat
és a falukemencében sült malacpecsenyéből álló ebéd árát).
NEMZETI PARKOK SOROZAT- “AZ
IGAZI TÜSKEVÁR”
A Kis-Balaton nádasaiban meg-

leshetünk az ország 370 madárfajából közel 150 félét. Itt fészkel
a gém, a kormorán, a gyurgyalag
és a nemes kócsag is. Ellátogatunk a Fekete István-emlékszobához és a Matula-kunyhóhoz
a Diás-szigeten. Felkeressük
Közép-Európa egyetlen bivalyrezervátumát
Június 19.
Indulás: 7.00 Budapesti Média
Intézet elől (XIX. ker. József
A. u. 80.) és 7.10 a Wekerlei
Társaskör elől (XIX. ker. Kós
Károly tér 10.)
Visszaérkezés: 17.00
Részvétei díj: 3 700 Ft/ fő + belépődíjak
JÁSZBERÉNYI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT – MOGYORÓDI HUNGARING
Látogatás a Jászberényi Állat- és
Növénykertben, látványetetési
programok. Délután megnézzük
a Mogyoródi Hungaroringet.
A pályalátogatás tartalma:
SuperGold tribün, főépület,
szoborpark, lelátó, versenyirányítás, pódium, a pálya ismertetése, a motoros és autósiskola,
vezetéstechnikai centrum bemutatása.
Június 21., hétfő (Az iskola befejezése után!)
Indulás: 7.30 Budapesti Média
Intézet elől (XIX. ker. József A.
u. 80.) és 7.40 a Wekerlei Társaskör elől (XIX. ker. Kós Károly
tér 10.)
Visszaérkezés: 17 óra
Részvételi díj: 2 500 Ft/ fő +
belépődíj
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APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
TÁRSASHÁZKEZELÉS,
KÖNYVELÉS
GYAKORLATTAL,
LEINFORMÁLHATÓAN, INGYENES AJÁNLATKÜLDÉS,
HÁZFELMÉRÉS. TEL.: 06-30/359-3976
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.: 06/70561-1524, 276-2985
Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési
munkák, mosdók, mosogatók, w.c.-k, wc.
tartályok, kádak, csaptelepek cseréje. Víz- és
gázórák hatósági engedélyezése. Tel.: 3248692, 06/30-9-826-269
BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 06/20-532-7823

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, 06/30931-5840
KERÉKPÁR SZERVIZ! KERÉKPÁROK
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA DÍJTALAN
KISZÁLLÁSSAL! SZEZON ELŐTTI ÁTVIZSGÁLÁSI AKCIÓ! HÍVJON! AKÁR
HÉVÉGÉN IS! TEL.: +36/20-933-4279
Zár-, lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás,
zárcsere, betörésbiztos hevederzár szerelés,
ajtó-, ablakrácsok, kapuk, kerítések, egyéb
lakatosmunkák stb. Tel.: 06/30-961-3794
Utánfutó kölcsönzés, hétvégén is. Tel.:
06/20-551-91 32

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

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

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

Kéményjavítást, tisztítást, kisebb tetőfedő
munkát, padlás takarítást vállalok, azonnali
kezdéssel. Tel.: 06/1-950-4531

Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp.,
XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 06/70-2152019

Hidegburkolatok KIVITELEZÉSÉT (csempézést, padlólapozást, üveg mozaik, hasított
kő.) vállalom. Hozzá tartozó kőműves munkákkal, ANYAGBESZERZÉSSEL. Jó ár - jó
minőség! Tel.: 06/70-298-6433

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT
ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP - HITEL ÜGYINTÉZÉS.
TEL.: 06/70-381-7402
AJTÓ-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST VÁLLALOK. Tel.: 06/70-50-20-131
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
Konténeres sitt- és szemétszállítás olcsón.
Rakodással is. Sóder, homok, termőföld. Tel.:
280-9059, 06/30-9-968-316
Mindennemű szállítást, költöztetést, pincétől a padlásig lomtalanítást, elszállítással,
takarítással, azonnali kezdéssel vállalok.
Tel.: 06/1-950-4531
Festőmester vállal szobafestés, mázolást, tapétázást, hosszú távú garanciával, közületeknek is. Tel.: 285-2882 vagy 06/30-878-8977
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLÓ CSEMPE
ÉS LINÓLEUM GÉPI TISZTÍTÁSÁT,
LAKÁSBAN, TERASZON, GARÁZSBAN
VÁLLALOM. TEL.: 06/70-5020-131
Ha tud olyan kis munkát amit más nem vállal
el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek állnak
rendelkezésére. Tel.: 06/20-416-5879, 06/30486-7472
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel. Igény szerint
ingyenes kartondobozok! 10%-os hétvégi
kedvezmény! Tel.: 06/70-2-144-235, 2802542
TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA, HOMLOKZATOK HŐSZIGETELÉSE. INGYENES FELMÉRÉS. MINŐSÉGI MUNKA. MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREK. Tel.: 06/20-933-8634, 282-2498

Asztalos, lakatos munkák, készítéstől a legkisebb javításig. Hívjon bizalommal. Tel.:
789-3958, 06/20-4114-349
GYÓGYULÁS
KINEZIOLÓGIÁVAL:
Stresszoldás gyengéd módszerrel, sikeres
alkalmazás allergia, szorongás, depresszió,
klimaxos panaszok, diszlexia, stb. esetén.
Bach virágterápia, Numerológia Jantrával.
Ruszkay Judit One Brain tanácsadó, asztrológus. Bejelentkezés: +36/30-450-1225
INGATLANKÖZVETÍTÉS- FORGALMI
ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: +36 30 357 6367
Arany és ezüst felvásárlás a napi legmagasabb áron 2800 Ft-tól 3600 Ft-ig. Üzlet:
VII. Wesselényi u. 19, tel.: 06-1/317-9938
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
K I S G É P SZ E R V ÍZ: 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.
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: 06/30-9217325
Bádogos és vízvezetékszerelő munkák, fürdőszoba felújítások, javítások, ereszcsatorna
javítások. Tel.. 06/20-391-5982, 291-92-39

Kőműves, Ács, Hidegburkoló, Tetőfedés,
Víz szigetelés, Kertépítés-, Fenntartás, Öntözőrendszer Kiépítés, Gyepszőnyegezés,
Fakivágás, Bozót irtás, /Kisebb munkákat
is/ Wendlen Zoltán. Tel.: 06/30-9924-514
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
Számítógépek javítása, helyszínen is, hétvégén is. Hardver, szoftver munkák garanciával.
Demeter Attila Tel.: 256-8680, 06/30-9704870
BURKOLÁSI MUNKÁK IGÉNY SZERINT.
REÁLIS ÁRON KIVÁLÓ MINŐSÉG.
(FÜRDŐ, PADLÓ, LAMINÁLT PARKETTA, STB.) Tel.: 06/20-236-5259
Megoldás dél-pesti gyors szerviz. 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
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.: 06/704192-705
Tahitótfaluban üdülőövezetben parkosított
300 nöl telek 30 nm-es téliesíthető faházzal,
fúrt kúttal eladó. Iár: 5,2 M Ft. Tel.: 06/20225-4074
ELADÓ – KIADÓ INGATLANOKAT KERESEK - KÍNÁLOK A KERÜLETBEN.
HÍVÁSÁT KÖSZÖNÖM. TEL.: 06/20-3644237 HÉTVÉGÉN IS! AZ IRODA TOVÁBBI AJÁNLATAI: www.ilonalak.hu e-mail:
ilonalak@freemail.hu
XVIII. Kispesthez közeli részén, 150 nöl
telken, 110 nm, két szintes, két generáció
számára kialakított, összesen 4,5 szobás,
masszív, gázkazános fűtésű ház eladó. Lent
2,5 szoba, konyha, fsz. és wc. található, fent 2
szoba, fsz., wc. és konyha került kialakításra.
Fenti szobához erkély, a lenti részhez terasz
tartozik. Dupla garázs és pince van. A ház
1982-es építésű nagyon masszív ház. Irányár:
23.800.000 Ft. Tel.: 06/30-919-7375
Pesterzsébeten, 100 nöl, körben teljesen zárt
telken, műszakilag is teljesen felújított, két
szobás, cirkófűtéses, polgári jellegű, kiváló
elrendezésű ház eladó. A szobák külön nyílnak, a konyha étkezőkonyhás. A telken van
még egy 25 nm szoba, összkomfortos kis ház,
tehát két generáció együtt, ám mégis külön
lakására teljesen alkalmas. Ára: 21.500.000
Ft merjen alkudni! Tel.: 06/30-919-7375
Wekerlei ingatlant vásárolnék saját részre.
hívását várom: 06/30-568-7865
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,
06/20-9329-426
Keresem azt a nyugdíjas házaspárt, aki a
XVII. kerületi nyugdíjas otthonban lakik és
látta Kispesten a Templom téren a kis garzont: Kérem jelentkezzen, megegyezünk!
Tel.: 06/30-2850-947
Tulajdonostól eladó, 4 emeletes, magas földszinti, 1 szoba + 2 fél szobás, étkezős lakás.
Jó közlekedéssel. Tel.: 06/20-911-9406

A K.ING INGATLANIRODA
AJÁNLATA
WEKERLE, KÓS KÁROLY TÉR 13.
A KÓS KÁROLY TÉR LEGGYÖNYÖRŰBB MŰVÉSZLAKÁSA ÁRON ALUL
ELADÓ! 103 NM., NÉGYSZOBÁS (42
NM. NAPPALI) DUPLAKOMFORTOS,
KOMBICIRKÓS, PINCERÉSSZEL, 2
AUTÓ SZÁMÁRA UDVARI BEÁLLÓVAL SZÉP RENDEZETT HÁZBAN.
IRÁNYÁRA CSAK 28,8 M. FT!
WEKERLEI CSENDES UTCÁBAN, 6 LAKÁSOS HÁZ EMELETÉN, 46 NM. KÉTSZOBÁS, FELÚJÍTOTT, KOMBICIRKÓS
SZÉP LAKÁS, KERTRÉSSZEL, TÁROLÓVAL TETŐTÉRBEÉPÍTÉSI HOZZÁJÁRULÁSSAL 14,9 M. FT. IRÁNYÁRON
ELADÓ!
WEKERLEI CSENDES UTCÁBAN,
SZÉP 12 LAKÁSOS HÁZ EMELETÉN 44
NM: KÉT KÜLÖNBEJÁRATÚ SZOBÁS
FELÚJÍTOTT KOMBI CIRKÓS LAKÁS
KERTRÉSSZEL, GARÁZZSAL 14,7 M.
FT. IRÁNYÁRON ELADÓ!
WEKERLÉN KIS TÉRRE NÉZŐ 45 NM.
KÉTSZOBÁS, KOMBICIRKÓS, NAGYRÉSZT FELÚJÍTOTT NAPFÉNYES
LAKÁS KERTTEL, AUTÓBEÁLLÓVAL
13,2 M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ!
WEKERLÉN, KÓS KÁROLY TÉRHEZ
KÖZEL, CSENDES UTCÁBAN, 12
LAKÁSOSHÁZ EMELETÉN 45 NM.,
KÉT EGYBEN ÉS KÜLÖN IS NYÍLÓ
SZOBÁS , CIRKÓS, CSERÉPKÁLYHÁS,
FELÚJÍTANDÓ LAKÁS KERTRÉSSZEL,
TÁROLÓVAL 12, 9 M. FT. IRÁNYÁRON
ELADÓ! REMEK BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉR!
WEKERLÉN, NÉGYEMELETES HÁZ
ELSŐ EMELETÉN 2 SZOBA+ ÉTKEZŐS, ERKÉLYES, KOMBICIRKÓS,
TELJESEN FELÚJÍTOTT, NAGYON
ALACSONY KÖZÖS KÖLTSÉGŰ LAKÁS 13,5 M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ!
ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK
– KÍNÁLUNK ÜGYFELEINK
RÉSZÉRE! KÖZVETÍTŐI DÍJ: CSAK 2%,
ÁFA INCS! T: 79 0000 9 - 06/70/536 5857
- 06/20/53 00165
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Kispesten, Jókai utcában, egy jó beosztású, barátságos, 75 nm-es, 1 + 3 fél szobás,
étkezős, gardrób szobás, kitűnő állapotú,
tehermentes öröklakás eladó, négy emeletes
házban, áron alul. A világos szobák parkettázva, a többi helység kövezve. A nappali
egybe nyitva az étkezővel és a konyhával / 27
nm /. Az új, világos konyhabútor nincs egy
éves. Új ablakok, rolós szúnyog hálóval van
ellátva + redőnyös. A beltéri ajtók vadkörte
színűre lettek cserélve. Biztonsági kültéri
ajtó van. A fürdőszoba egyedi megoldással
lett felújítva. Erkélye kövezett. A lakáshoz
pince is tartozik. Kisebb rezsi, alacsonyabb
közös költség. A háznak hőközpontja van.
Kedvezőbb fűtés számlák. A társasház tiszta
rendezett. Sietünk! eladási ár: 15.450.000 Ft.
Ezenkívül garázsvásárlásra is van lehetőség.
Tel.: 06/30-218-9697
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 lakrésszel, 2 +
2 fél szobás, garázs + MELLÉK ÉPÜLET
ELADÓ. Irányár: 31,9 M. Ft. Tel.: 377-6989,
06/30-975-9572, megtekinthető: http://www.
startapro.hu/ingatlan_alberlet/lakoingatlan/
csaladi_haz/777906
Kispest Óvárosban, 70 nm-es, felújított
házrész, riasztóval, műanyag nyílászárókkal, kandallóval, klímával, 19,9 M. Ft-ért
eladó. Tel.: 06/20-971-3397
Monostorapátiban a főúton ELADÓ, 1000
nm-es, osztatlan telken, kétszobás, 2 fürdőszobás, konyhás parasztház, félkész állapotú
melléképülettel. Ára: 8.000.000 Ft. Tel.:
06/30-931-2390
Eladó Pestlőrincen, 150 nm-es telken, 110 +
24 nm-es ház. Irányár: 32.000.000 Ft. Tel.:
295-5089, 36/30-522-6751 este.
XIX. Templom téren térre néző, I. emeleti, 2
+ 1/2 szobás, erkélyes, cirkófűtéses, 8 lakásos
társasházban, gépkocsi beállási lehetőséggel,
eladó 14,9 M. Ft-ért vagy kisebb, 1 + 1/2 szobásra cserélhető, értékarányosan ráﬁzetéssel.
Ára: 14,9 M. Ft. Tel.: 06/20-329-6774
Batthyány utcában garázs, 18 nm-es, 2 M FTért eladó. Tel.: 06/20-329-6774

E-mail: k.ingatlaniroda@gmail.com
KÉPEK: www.ingatlan.com/k.ingatlan
TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT
VÁLLALJUK!

Tápiószentmártonban, 1720 nm telek, nincs
bekerítve 3 % beépítési lehetőséggel, a ház
előtt közvetlen közmű villany, gáz, víz, telefon, 1 millió Ft eladó. Tel.: +36/20-333-7209

Eladó Velencefürdőn, 2 szintes, 48 nm-es
nyaraló, 160 nm-es telekkel. Gáz csatorna
van, és panoráma kilátás! Érdeklődni du.: 1218h -ig. Tel.: 282-6658 telefonszámon.

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

DÖMSÖDÖN, 615 nm-es üres telek, csendes, jó helyen olcsón ELADÓ. Iá.: 550.000
Ft. Tel.: 06/24-435-229
Elcserélném 1 + 1/2 szobás, önkormányzati
lakásomat nagyobbra cserélném! Kizárólag
XIX. kerületi önkormányzati lakás érdekel.
Tel.: 06/70-605-2622
Eladó Kispesten 27 nm-es garzon a József
Attila utcában. Érdeklődni lehet a következő
telefonszámon: 0630 551-8745
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
Lőrincen 150 nöl-es telken 70 nm-es, felújításra szoruló családi ház eladó. Magánkézből.
Iá.: 14,6 M Ft. Érd: 06/20-236-6884
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

XIX. kerület, zöldövezeti családi házas részen, téglaépítésű, II. emeleti, 37 nm-es lakás,
amerikai konyha, teljesen felújított, műanyag
nyílászárók, mobil-, ﬁx szúnyoghálóval. Iá.:
9.5 M Ft. Érd.: 06/30-320-1009
KISPESTEN, 3 SZOBA, EBÉDLŐ, MELLÉKHELYISÉGEK, EMELETEN UGYANAZ, GARDRÓBSZOBÁVAL, ELADÓ.
A FELSŐ SZINT KÜLSŐ VAKOLATA
HIÁNYZIK. Iá.: 40 M. Ft. Tel.: 06/20-9850541, 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, 06/30-2519135

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
Eladó Kispest centrumában, Templom téren,
4 emeletes, tégla építésű, gázfűtéses ház II.
emeletén, szépen felújított kis mini garzon.
Ára: 6.890.000 Ft. Vagy kis panel csere is
érdekel. Tel.: 06/30-319-2758
Kispest, Könyvkötő utcában eladó, 100
nöl-es, összközműves telken, 70 nm-es, 3
szobás (külön bejáratúak), nagyon szépen
karbantartott, összkomfortos családi ház, parkosított kerttel, garázzsal. A fűtést és meleg
víz ellátást kombi-cirkó biztosítja. Rendkívül
barátságos, kellemes hangulatú otthon, akár
egy személy vagy többgyermekes család
számára is alkalmas. Azonnal költözhető, de
hitelfelvételre is van lehetőség. Irányár: 18,5
M Ft. Telefon: 06-30/357-2164
Kispest kertvárosában, Nádasdy utca közelében eladó 150 nöl-es, összközműves telken
110 nm-es, egyszintes, háromszobás, nagy
konyhás, teraszos, betonalapú, felújítandó
családi ház 19,9 M Ft vételáron. Telefon: 0630/357-2164
Felső-Kispesten eladó, 180 nöl-es, összközműves telken, 98 nm-es, egyszintes, tetőtér
felé bővíthető, alápincézett, masszívan megépített, polgári jellegű családi ház. Dryvit
szigetelés, hang- és hőszigetelt nyílászárók,
22 nm-es terasz, nagy garázs, gyönyörű kert.
Irányár: 26,5 M Ft. Telefon: 06-30/357-2164
Keresek eladó családi házat, öröklakást, építési telket Pestlőrincen. Felújítandó, bontandó
is érdekel. Hívását előre köszönöm. Telefon:
06-30/357-2164
Eladó Kispest óvárosában, 330 nm-es teleken,
egy 128 nm-es, 4 szobás, dupla komfortos,
cirkófűtéses, igényes kialakítású családi ház.
Egy gépkocsi elhelyezése megoldott. Iá.: 29,5
M Ft. Tel.: 06/20-663-0568
ELADÓ: 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, klímás, konyha, szociális helyiségek,
alacsony rezsi, egyedi mérőkkel felszerelt
ideális üzlethelyiség. 19,9 M. Ft Tel.: 06/20663-0568
Eladó Felsőpakonyon (Köki-től) 20 km-re
fekvő, 135 nm-es családi ház 720 nm-es
telken. A ház három önálló, külön bejáratú lakásból áll. Villany 3 X 16A. Összközműves,
fúrt kút, kocsibeálló+ műhely. Budapesti lakást beszámítok. Ára: 17,9 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
Kispesten eladó 2 szobás, alacsony rezsijű,
jó állapotú, Europarkhoz közeli lakás. Tel.:
06/30-364-1680, 280-0995
Kispesti 80 nm-es kertes ház eladó. Iá.: 23,5
M Ft. Tel.: 280-9821
Wekerlén beépített tetőterű hátsó négylakásos, tulajdonostól eladó. Két fürdőszoba,
hatalmas garázs, cirkó. Ár: 23,9 M Ft. Tel.:
06/30-972-2860
Kispesttől 20 Km- re, Taksonynál, vízparttól
80 méterre, fűthető tégla nyaraló berendezve
eladó. Víz, villany, csatorna, pince van. Abckisboltok, buszmegálló 300 méterre. Tel.
(este): 06/70-516-4701

Velencén az északi strandhoz közel, sorházi
nyaraló eladó vagy Kispesti lakóingatlanra
cserélném. Tel.: 06/20-984-0244
Hunyadi Utcában tulajdonostól eladó 53 nmes, 1 + 2 félszobás, szövetkezeti öröklakás, a
VII. em.-en. Iá.: 10,2 M. Ft. Tel.: 06/30-9085964
WEKERLE INGATLANIRODAAJÁNLATA! ELADÓ - KIADÓ INGATLANOKAT
KERESÜNK, TÖBB MINT TIZENHAT
ÉVES WEKERLEI TAPASZTALATTAL,
REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE! GYORS KORREKT ÜGYINTÉZÉS, ALACSONY JUTALÉK! HÍVJON
BIZALOMMAL! TEL.: 06/30-9-332-592
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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, 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

MÉZESKALÁCS HÁZIKÓ WEKERLÉN!
WEKERLE EGYIK LEGSZEBB UTCÁJÁBAN, CSENDES HELYEN, NÉGY
LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN ELADÓ,
EGY 2004-BEN FELÚJÍTOTT, TETŐTÉR
BEÉPÍTÉSES, CIRKÓ / PADLÓ FŰTÉSES, HŐSZIGETELT 1 + 2 FÉL SZOBÁS,
ÉTKEZŐS, AMERIKAI KONYHÁS,
ÉTKEZŐS, KÉT FÜRDŐ SZOBÁS HÁZRÉSZ, SAJÁT KB. 200 NM-ES SZEPARÁLT KERTEL, GÉPKOCSI BEÁLLÁSI
LEHETŐSÉGGEL! IRÁR.: 25.900.000
M Ft. TEL.: 06/30-9-332-592 www.
ingatlanvarazs.hu

Kispesti garzon, metrónál, erkélyes, napfényes, alacsony rezsivel, tulajdonostól eladó
7,2 M. Ft-ért. Tel.: 06/20-806-0460, 3573742

WEKERLEI ÁRZUHANÁS! METRÓHOZ
KÖZEL, CSENDES HELYEN ELADÓ,
EGY ELSŐ EMELETI, CIRKÓFŰTÉSES,
TETŐTÉR FELÉ BŐVÍTHETŐ, ÉTKEZŐKONYHÁS, KIS REZSIJŰ, DÉLI
FEKVÉSŰ LAKÁS, KÜLÖN BEJÁRATÚ
SZOBÁKKAL! IRÁR.: 12.600.000 M Ft.
TEL.: 06/30-9332-592 www.ingatlanvarazs.
hu

Elcserélném Kispest Fő utcai VI. emeleti
öröklakásomat, amin banki tartozás van, hitelátvállalással önkormányzatira. Tel.: 06/30268-3261

WEKERLEI, EGYSZOBÁS, TELJESEN
FELÚJÍTOTT, GÁZ FŰTÉSES, KIVÁLÓ
ELRENDEZÉSŰ, KIS REZSIJŰ, FIATALOS LAKÁS, ÚJ NYÍLÁS ZÁRÓKKAL,
SAJÁT SZEPARÁLT KB. 80 NM-ES
KERTTEL, 9 NM-ES TÉGLA MELLÉKÉPÜLETTEL, SÜRGŐSEN ELADÓ!
IRÁR.: 8.900.000 M Ft. TEL.: 06/30-9332-592 www ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN, CSENDES MELLÉKUTCÁBAN, GYÖNYÖRŰ ÁPOLT HATALMAS KERTTEL, 2007-BEN TELJESEN
FELÚJÍTOTT, NAGYON IGÉNYES,
VIDÁM, SZÍNES, JÓ ELRENDEZÉSŰ,
KÉT FÜRDŐSZOBÁS, 1 + 2 FÉL SZOBA, NAPPALIS, GARDRÓB SZOBÁS,
KLÍMÁS, IKERHÁZFÉL, METRÓHOZ
KÖZEL ELADÓ! IRÁR.: 32.990.000
M Ft. TEL.: 06/30-9-332-592 www.
ingatlanvarazs.hu

Kispest Fő utcai önkormányzati 1 + 2 félszobás lakásomat nagyobb önkormányzati
lakásra cserélném. Tartozást átvállalok. Tel.:
06/30-972-4962
Eladó Szécheny u-ban, 1 + 2 félszobás, erkélyes, ﬁatalosan felújított, V. emeleti lakás. Iá.:
10,1 M Ft. Akár gépesítve is. Tel.: 707-2084,
06/70-9400-873

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.: 06/30-670-48-67
Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen
felújított, magas földszinti lakás, pince helyiséggel, 17,5 M. Ft vételáron eladó. Tel.:
06/70-623-7322
Tulajdonostól eladó kispesti, házközponti
fűtéses, 2. emeleti, 37 nm-es, 1 szobás, nagy
konyhás, beépített erkélyes, világos, parkra
néző, tehermentes öröklakás 7,5 M Ft-ért.
Tel.: 06/70-585-4808
Wekerlei, beépített tetőterű ikerházrész (3 + 2
szoba, 82 nm) két lakásos házban eladó. Kertkapcsolatos wekerlei csere is érdekel. Ár: 33
M Ft. Érd.: 06/30-652-8788

Kispesten három szintes, kétgenerációs, önálló családi ház, fúrt kúttal, automata locsolás,
több extrával, áron alul eladó. Tel.: 06/20491-6223

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

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

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

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

Kispesten a Rákóczi u-ban, 2 szobás kertes
családi ház eladó. Iá.: 28 M Ft. Tel.: 06/20961-3231
Kispesten a Nagykőrösi út 142-ben, 125 nöles 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

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. május 27. www.kispest.hu
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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 nmes saját használatú kert, garázs és tároló tartozik. Irányár: 21.9 M Ft. Érd.: 06/20-324-3718

Leinformálható, megbízható nyugdíjas idős
gondozást vállal. Tel.: 06/70-3838-525

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

Használt lányka ruhák 122 - 146 méretig,
ugyanitt BODY SCULPTURE kondi gépek
és boksz zsák újszerű állapotban eladók. Tel.:
06/30-462-3345, 06/20-911-5798

Kispesten a Rákóczi u.-ban 31 nm-es házrész,
kerttel eladó. Csak magánszemélynek! Iá.:
9,9 M Ft. Érd.: 06/70-389-5067
OKTATÁS
Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul is jól beszélő
nyelvtanár itthon oktat és felkészít nyelvvizsga szintig. Érdeklődni: 06/20-224-0130
DOBOKTATÁS. Dobtanítás jól felszerelt
stúdióban, Kispest központjának közelében.
A legkorszerűbb módszerek, gyors eredmény.
Tel.: 215-7467, 06/30-495-7470.
ÁLLÁS
XIX. kerület központjában lévő fodrász
üzletünkbe vállalkozói igazolvánnyal, vendégkörrel rendelkező női fodrászt keresünk,
beﬁzetési kedvezménnyel. Érd.: 294-9502,
+36/30-904-6378
Takarítást
VÁLLALOK,
referenciával,
Kispest egész területén. Érdeklődni: Szabó
Nikolett 06/70-949-1616
EGYÉB
Hétvégi munkát keresek a kerületben, félvagy egész napos elfoglaltsággal. Tel.: 06/70546-4186
Neobarokk szobagarnitúrám eladó: könyvszekrény, komód, asztal, dohányzóasztal,
összecsukható ágyneműtartós ágy, karfás
székek, székek, puff. Tel.: 06/20-946-6896
Gyermek kerékpár eladó. Összteleszkópos,
kitűnő állapotban, 16-os méret, 5-8 éves korosztálynak ideális. 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 Kádár- rendszer
papírrégiségeit, levelezéseket, bélyeget és fotókat. Kispesti témában pl. bármilyen tárgyi
relikvia érdekel. Varga László, tel.:280 3116
Eladó valódi bőr számzáras aktatáska: 4000
Ft. Tiszta új 2 literes és 1 literes szódásszifon
2000-1000 Ft, 6 személyes és 2 személyes
presszókávé főző 2-1000 Ft, 2 személyes
zománcos ételhordó új állapotban: 800 Ft.
Tel.: 3783-986

Eladó egy Zanussi fagyasztóláda, 6 ﬁókos
fagyasztószekrény. Érdeklődni 16-19 óra
között: 06/1-281-0784

Zalakarosi 2 szobás, két hetes üdülési jog
2011.- től eladó! Ára: 400.000 Ft. Tel.: 06/30908-3631
Neobarokk szobagarnitúrám eladó: könyvszekrény, komód, asztal, dohányzóasztal,
összecsukható ágyneműtartós ágy, karfás
székek, székek, puff. Tel.: 06/20-9-466-896

színben és méretben, 2.000 Ft/ db., wc. csésze (fedéllel) + tartály rózsaszínben 8.000 Ft,
intarziás dohányzóasztal eladó, kerti tóból
tavirózsák, aranyhalak, akvárium eladó! Tel.:
282-2479, 06/30-285-5363.
Eladó álló szekrény 195 x 50 x 45, 3 személyes ülőgarnitúra, 2 db 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.: 7072084, 06/70-9400-873
Számítógépes és konzol videojátékok eladók.
Tel.: 06/20-990-8124

1950-60 között készült magyar gyártmányú,
pénzverde által gyártott vasúti modelleket vásárolnék. Saját részre. Tel.: 06/30-9-317-853

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

Trabant 601 Speciál, 30 éves, veteránnak számító gépkocsi műszaki vizsga nélkül eladó.
Érdeklődni: 06/30-945-2185

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

Másfél szobás 2 X 2 hetes gyulai üdülőszövetkezeti jog eladó. Tel.: 06/30-275-9334

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.: 06/30822--3037

Yamaha XVS 1100A motor (chopper) megkímélt állapotban, műszaki vizsga nélkül eladó.
Érdeklődni: 06/30-945-2185
IKEA polcos, akasztós szekrény, és OBI polcrendszer féláron eladó. Tel.: 06/20-438-5120
Kerekes szék átadó: 06/20-438-5120
AUTÓ TETŐCSOMAGTARTÓ. UNIVERZÁLIS ELADÓ 7000 FT-ÉRT, VAGY KERTI ZUHANYZÓ HORDÓRA CSERÉLNÉM.
TEL.:06/30-908-3631
Kézi fény-, szín- és ionterápiás készülék és 1
Db. konyhai függeszték eladó. Tel.: 214-7564
1 db. 28-as, váltós férﬁ kerékpár és 1 db. új,
szifontakarós mosdókagyló eladó. Tel. 2147564
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 kéményes öntöttvas és lemezkonvektor,
Fég falimelgítő és bojler. Tel.: 036/30-3641680, 280-0995
Eladó gyermek forgószék, férﬁ váltós kerékpár, nagyméretű pálma (kb. 2.5 m), éjjeliszekrény. Tel.: 06/30-606-8955
Olcsón eladó: tálaló szekrény, kárpitozott
székek, 3 részes mosogató, betongerenda.
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

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.:
06/70-661-013

APRÓHIRDETÉS
DÍJA:
15 szóig: 1 875 Ft,
keretes: 2 500 Ft.
15 szó felett 120 Ft / szó.
HIRDETÉSFELADÁS MÓDJAI:
TELEFONON: 260-2449, 06/20330-3785
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!
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