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Biztonságosabb lesz
a csomópont
Folytatódik a Biztonságosabb Kispestért Program, 
keretében a közeljövőben a Vas Gereben – Nádasdy 
utcai közlekedési csomópont válik biztonságosabbá. A 
munkálatokat még ősszel szeretnék elvégezni.
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LiPcsei 
szABoLcs
idén is indul 
Kispest a Virágos 
Magyarországért 
környezetszépítő  
versenyben,
a zsűri augusztus-
ban szemlézte
a kerületet.

ViNczeK 
GyörGy
A hónap végére 
befejeződik a 
Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat 
két gondozási  
központjának
a korszerű-
sítése.

beruházás interjú

KoVácS 
árpád
„családias a légkör, 
hiszen a kirándulá-
sok, táborok, klub-
napok alkalmával 
barátság alakul ki a 
tagcsaládok között. 
igyekszünk segíteni 
egymásnak.”

2010. augusztus 18.
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Családi park kispesten

A szánkózódomb körül arcfestés, 
ügyességi verseny, lufit hajtogató 
bohóc, pónilovaglás és kígyósi-

mogató várta a játszótéravató gyermek 
és felnőtt vendégeit augusztus 9-én a 
Nagysándor utca és a Petőfi utca között. 
Köszöntőjében Gajda Péter polgármester 
a kispesti Zöldprogram egyik céljáról be-
szélt: a kerületi nagy közparkok, játszó-
terek úgy újuljanak meg, hogy minden 
korosztálynak örömet okozzanak, a kis-
pestiek kikapcsolódhassanak. Említette, 
hogy idén a Kossuth utca és a Zrínyi utca 
között aprók játszóterét alakíttatta ki az 
önkormányzat, és az Üllői út túloldalán, 
a Klapka utca és a Szigliget utca között 
is modern játszótér és gumiborítású foci-
pálya épült. Végezetül azt mondta, bízik 
benne, hogy az új központi játszótéren 
mindenki megtalálja a számára megfele-
lő kikapcsolódási lehetőséget. Az avatást 
jelképező szalagvágást követően egy Hu-
pikék Törpike óriásbáb, majd Zozo Bohóc, 
végül pedig a Buborék együttes interaktív 
műsora szórakoztatta a gyerekeket.
A játszótérkomplexum építése 2009. ok-
tóber elején kezdődött. Az első ütemben 
525 m²-es műfüves focipálya épült a domb 
tövében. A sportpályát 4 méter magas – a 
kapuknál 2 méteres hálóval kiegészített 
– hangtompító kerítésrendszer veszi 
körül. A mellette lévő „kaland játszó-
tér” az 6 évesnél nagyobb gyerekeknek 
nyújt kikapcsolódást. Hozzá csatlakozik 
a „kicsik tere”. A két játszótér összesen 
csaknem 600 m² ütéscsillapító műfüves 

burkolatot kapott. Mindkettőt 1,5 méter 
magas kerítés veszi körül. A munkára 
mintegy 100 millió forintot fordított az 
önkormányzat.
Az átépítés második, idei ütemében, a 12 
évnél idősebb gyerekeknek alakítottak 
ki játszóteret: a szánkózódombra két, 
speciálisan ide tervezett rézsűcsúszdát 
szereltek, közéjük mászóháló, alájuk kék 
ütéscsillapító burkolat került. A domb 
aljában, a Petőfi utcai részen mozgás-
sérült hinta áll (a Toldy utca–Széchenyi 
utca közötti játszótérről hozták ide), nem 
messze ettől egy óriási mászóháló, több 
ügyességi játék és három, nagy dobókoc-
kából álló mászófal várja a gyerelkeket. 
A műfüves focipálya felé eső részen ta-
lálható a dombba épített, akadálymente-
sített nyilvános WC, amelynek előterében 
kisbabákat is pelenkázni tudnak a szülők. 
A sportpálya sarkánál virágágyást alakí-
tottak ki, mellette ivókút áll.
A Nagysándor utcai részen fitnesz- és 
futópálya épült nyolc kültéri erősítő be-
rendezéssel, illetve sporteszközzel. A 
park körül összesen mintegy 860 cserjét 
ültettek el. A sövényen kívül kutyapi-
szok-gyűjtőket is felállítottak, itt lehet a 
kutyákat sétáltatni. A második szakasz 
munkái megközelítőleg 110 millió forin-
tot tesznek ki. A lakók kérésére jövőre 
egy lengőhintát is felszerelnek az Üllői 
út felőli oldalon. A központi játszótér 
rekonstrukciója része volt a nagy kerü-
leti közterek felújítását célzó Zászlóshajó 
projektnek is.

fejlesztés

Zenés műsoros program keretében vehették birtokukba 
a gyerekek a teljesen felújított központi játszótér érde-
kes és izgalmas eszközeit augusztus 9-én. Az egyéves 
parkrekonstrukció során teljesen átalakult a Nagysándor 
utca–Petőfi utca közötti szánkózódomb és környéke.

április óta folyamatosan dolgoznak 
a fővárosi önkormányzat finan-
szírozásában és beruházásában a 

Nagykőrösi úti zajvédő fal építésén – 
tájékoztatta lapunkat az önkormányzat 
Városüzemeltetési és Közbiztonsági 
Irodája. A munkák egyszerre zajlanak 
mind a pesterzsébeti, mind a kispesti 
oldalon, kerületünkben jelenleg a Vas 
Gereben utca és Kund utca közötti sza-
kaszon dolgoznak.
Augusztus elejére a Vas Gereben utca és 
a Pannónia út között a 4 méter magas, 
fabeton alapanyagú fal nagy része már 
megépült, monotóniáját a tájékozódás 
érdekében 2x8 mm vastagságú, üveg fal-
szakaszok szakítják meg a becsatlakozó 
utcák egy részénél. Az „Öregtemető” 
előtt nem készül fal, a buszmegállóknál 
pedig hátul, a lakóingatlanok vonalába 
kerül a fal, biztosítva egyszerre a meg-
állók megközelíthetőségét, valamint a 
mögöttes ingatlanok hangvédelmét. 

A fabeton felületeket külön színterv 
alapján festik le. A munkák során 
fontos szempont volt a tűzvéde-

lem biztosítása, melyet a tűzoltósággal 

egyeztetve tűzcsapok áthelyezésével, 
valamint új tűzcsapok létesítésével olda-
nak meg. Elekesné Ihász Ibolya iroda-
vezető a Kispestnek elmondta, a kerület 
külön kérte a kivitelezőt a növényzet 
megóvására, megtartására, és a fal meg-
építését követően kontroll zajméréseket 
kell végeznie a kivitelezőnek. Megtud-
tuk, a Pannónia út - Kund utca közötti 
szakaszon az elektromos kábelek nyom-
vonalának rendezését követően épülhet 
a fal. A Vas Gereben utca és Kund utca 
közötti szakasz kivitelezésének befeje-
zési határideje 2010. szeptember 30.

A zajvédő fal Határ útig tartó részének 
megvalósítására sokáig nem voltak 
meg a szükséges források a fővá-

rosi önkormányzatnál. A közel 20 éves 
probléma végére idén kerülhetne pont, 
mivel a 2010-es költségvetésben Gajda 
Péter és dr. Balogh Pál módosító javasla-
ta alapján – magát a módosító javaslatot 
a fővárosi Fidesz-KDNP frakció is támo-
gatta – a fővárosi közgyűlés biztosította 
a pénzt a beruházás második ütemére is. 
A tervek szerint Wekerletelepet átlátszó 
fal védi majd a zajtól.

Augusztus elején a környékbeliek a 
Nagykőrösi úton tüntettek a zajvédő 
fal ellen azért, mert úgy gondolják, 

hogy a fal negatívan befolyásolja majd 
az életüket. Gajda Péter polgármester 
ezzel kapcsolatban elmondta: „húsz év 
késlekedés után végre megkezdődött a 
zajvédő fal építése, ami csendesebbé és 
nyugodtabbá alakítja a zajos útszakasz 
mellett élők mindennapjait.” Hangsú-
lyozta: „kerületünk különböző pártál-
lású vezetőinek folyamatos és eltökélt 
célja volt 1990 óta, hogy rendeződjön 
ez a kérdés. Számos lakossági egyez-
tető rendezvényt tartottunk, míg végül 
széles társadalmi vita után nemcsak 
általános támogatást élvezett a zajvédő 
fal építése, hanem minden kerületi párt 
és társadalmi szervezet az ügy mellé 
állt, hiszen több évtized után végre 
sikerült megoldanunk egy fontos prob-
lémát.” A polgármester egyben kérte 
azokat, akik bármilyen kényelmetlen-
séget, rendezetlenséget tapasztalnak a 
beruházást érintően, vegyék fel az ön-
kormányzatban vele vagy kollégáival a 
kapcsolatot.

Tavasszal kezdődtek el 
a Nagykőrösi út zajvé-

delmét biztosító fal első 
ütemének építési  

munkálatai az M5-ös 
bevezető szakaszának  

Vas Gereben utca és 
Kund utca közötti sza-

kaszán. A beruházás 
jól halad, ám a második 

ütem – a Kund utcától 
a Határ útig tartó sza-

kasz – megépítése ellen 
tüntetésen tiltakoztak a 

környékbeliek. 

jó ütemben épül 
a zajvédő fal 

Gajda Péter polgármester gyerekekkel avatta fel az új játszóteret
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beruházás

A hónap végére befejeződik a Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat két gondozási központjának akadálymentesítése és 
felújítása. A munkálatokat két, összesen csaknem 30 millió 
forintos európai uniós pályázaton elnyert támogatásból finan-
szírozza az önkormányzat. Októbertől egy 40 millió forintos, 
ugyancsak uniós dotálású projekt keretében egy másik gondo-
zási központot is korszerűsítenek.

Több száz magyarországi 
település és hét fővárosi 
kerület között Kispest is 

elindult a 2010-es Virágos 
Magyarországért környezet-
szépítő versenyen. Augusz-
tus 12-én a budapesti zsűri 
tagjai – Kanászné Szandy 
Éva és Szabó Mária ker-
tészmérnökök – 14 kispesti 
helyszínt tekintettek meg. A 
Zöldprogram Iroda vezetője 
a Kispestnek elmondta, a 
zsűri észrevette és értékelte a 
tavaly óta elvégzett kispesti 
közterületi zöldfejlesztése-
ket. Lipcsei Szabolcs főker-
tész arról is beszámolt, hogy 
a versenybírók dicsérték a 
parkfenntartási munkát, és 
külön kiemelték a virágágyak 

gazdag összeállítását, illetve 
gondozását. Elmondta, na-
gyon tetszett a zsűrinek, 
hogy a „Fogadj örökbe egy 
közteret” programot a kerület 
kibővítette a „Fogadj örökbe 
egy fát” programmal. 
A tisztább, élhetőbb és 
virágosabb kerület megte-
remtését célzó Zöldprogram 
elindulása óta Kispest már 
harmadszor vesz részt a 
Virágos Magyarországért 
környezetszépítő versenyen. 
2008-ban sikerrel szerepelt: 
a legszebb kerületnek járó dí-
jat kapta meg. A fővárosi ön-
kormányzat akkor a kerületi 
Zöldprogram beindítását és a 
Zöld Kispestért polgármesteri 
díj megalapítását ismerte el.

Az elmúlt években szá-
mos baleset fordult elő 
a kereszteződésben, így 

olyan megoldásokat keres-
tek a szakemberek, melyek 
jelentősen növelhetik az arra 
közlekedők biztonságát. A 
szakmai vizsgálatok meg-
állapították, hogy a legna-
gyobb problémát az okozza, 
hogy az autósok nem tartják 
be a megengedett 50 km/h 
sebességhatárt és sokszor fi-
gyelmen kívül hagyják a Vas 
Gereben utcában kihelyezett 
„STOP”-táblát.  A hatágú 
közlekedési csomópontban 
négy gyalogátkelőhely is 
van, melyek a gyakori köz-
lekedési szabálysértések 
miatt veszélyesek a gyalogo-
sok számára – tájékoztatta 
lapunkat az önkormányzat 
Városüzemeltetési és Köz-
biztonsági Irodája. A kerület 
ezért felvette a kapcsolatot a 
fővárosi önkormányzat Köz-
lekedési Ügyosztályával és a 

rendőrséggel, majd a szak-
tervezővel egyeztetetten 
több olyan szakmai megol-
dás is szóba került – például 
jelzőlámpa, körforgalom 
kialakítása –, amely jelentő-
sen javíthat a közlekedésbiz-
tonságon. 
A kerület szakmai elkép-
zelése szerint – mondta 
lapunknak Elekesné Ihász 
Ibolya irodavezető – a Vas 
Gereben utcában szegély-
korrekcióval, útszűkítéssel, 
felfestéssel, illetve burkolat-
prizmák elhelyezésével tud-
nák megállásra, sebesség-
csökkentésre kényszeríteni 
az autósokat. A Nádasdy ut-
cában középsziget (gyalogos 
és elválasztó) építéssel, illet-
ve az úttesten lassító haránt-
csíkos felfestéssel, valamint 
ugyancsak burkolatprizmák 
elhelyezésével lehet rászo-
rítani az autósokat az előírt 
sebesség betartására. A gya-
logos átkelőhelyeket piros 

burkolatfestéssel alakítják 
ki. A tervek szerint a csomó-
pontban a járda- és úttest-
csatlakozásokat is átépítik, 
mely a mozgáskorlátozottak, 
illetve a vakok és gyengén 
látók gyalogos közlekedését 
teszi majd biztonságosabbá. 
Megtudtuk, a csomópontban 
ezeket a forgalombiztonsági 
beavatkozásokat még szep-
tember-október hónapban 
szeretnék elvégezni.
A Biztonságos Kispestért 
Program keretén belül az I. 
ütemben tervezett forgalom-
biztonsági beavatkozások 
költségeit a kerületi önkor-
mányzat finanszírozza majd. 
Az irodavezető lapunknak 
hangsúlyozta, természetesen 
a csomópont átépítése után, 
a szakmai felülvizsgálat és 
a baleseti statisztikák érté-
kelését követően, további 
közlekedésbiztonságot javí-
tó beavatkozások is felme-
rülhetnek. 

Virágos Magyarországért

biztonságosabb lesz a csomópont
fejlesztés

Folytatódik a Biztonságosabb Kispestért Program, keretében a 
közeljövőben a Vas Gereben – Nádasdy utcai közlekedési cso-
mópont válik biztonságosabbá. 

Idén is indul a kerület a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyben: a zsűri 
augusztus 12-én tizennégy kispesti közterületet látogatott meg. 2008-ban már szép si-
kert ért el Kispest: a legszebb kerületnek járó díjat nyerte el. 

Gondozási központok 
akadálymentesítése

A József Attila utcai Zöld 
Diófa (korábban V.) 
Gondozási Központban 

június végén, az Ady Endre 
úti Lila Akác (korábban III.) 
Gondozási Központban július 
elején indult a munka. Mind-
két beruházás célja, hogy a 
szociális alapellátások vala-
mennyi fogyatékossági cso-
port számára akadálymente-
sen elérhetővé váljanak. Az 
átalakítás eredményeként 
a gondozási központokban 
akadálymentes mellékhe-
lyiségek, fürdők lesznek. A 
bejáratokhoz – a Zöld Dió-
fában az udvari kijárathoz is 
– rámpákat építettek, a Lila 
Akácban a bejárati lépcső 
mögött felvonó is működik 
majd. Az épületek belső – a 
József utcai intézményben 
csak a gondozóház és az 
ebédlő – ajtóit kiszélesítették. 
A látássérültek nagyméretű 

feliratokkal, illetve Braille-
írásos információs táblákkal 
találkozhatnak mindkét épü-
letben. A hallássérültek szá-
mára a Zöld Diófa aulájába 
és a Lila Akác nagytermébe 
indukciós hangerősítőt tele-
pítettek. 
A gondozási központok átala-
kítását Balázs Piroska intéz-
ményvezető kalauzolásával 
Vinczek György alpolgár-
mester is megtekintette. Az 
alpolgármester a Kispestnek 
elmondta, a felújítások az 
idős, de egészséges emberek-
nek is segítséget nyújtanak, és 
könnyebbséget jelent számuk-
ra, hogy akadálymentes kör-
nyezetben tölthetik idejüket. 
Vinczek György véleménye 
szerint indokolt lenne egy lift 
építése is a Zöld Diófa Gon-
dozási Központba, amellyel 
az emeleti nyugdíjasház idős, 
nehezen közlekedő lakói is 
könnyen lejuthatnak majd a 

földszintre. Ennek megva-
lósítására ajánlatokat kér az 
önkormányzat.
Az alpolgármester arról is 
beszámolt, hogy a többi há-
rom gondozási központ aka-
dálymentesítését is tervezi 
az önkormányzat. Legelőbb, 
októberben a Corvin körúti 
Wekerlei Gondozási Köz-
pontban kezdődik a munka 
több mint 40 millió forintos 
európai uniós támogatásból. 
A komplex beruházás a teljes 
akadálymentesítés és épü-
letgépészeti rekonstrukció 
mellett a szolgáltatások bőví-
tésére és az udvar felújítására 
is kiterjed. Lesznek kreatív 
foglalkozások, az udvaron 
fedett pihenőhelyet, bográ-
csozó-szalonnasütőt, 2-2 bio-
hobbikertet és komposztálót 
alakítanak ki, valamint négy 
kültéri tornaszert is felszerel-
nek a mozgásterápiás foglal-
kozásokhoz. 

Tájékoztatom a tisztelt 
érdeklődőket, hogy 2010. 
július 28-tól a Tudásháza 
intézményében történő 
Információnyújtó Szolgál-
tatás megszűnt. 

Szociális információs 
szolgáltatás az alábbi hely-
színeken és időpontokban 
vehető igénybe:

Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat 1193 
Budapest, Táncsics M. út 
7.sz. (Intézményvezetés)
Hétfő, Kedd: 8:00 órától 
16:00 óráig
Szerda: 8:00 órától 17:00 
óráig
Péntek: 8:00 órától   14:00 
óráig 

Wekerlei Gondozási Köz-
pont 1192 Budapest Cor-
vin Krt. 32.    
hétfőtől péntekig 8:00 órá-
tól 16:00 óráig

Kertvárosi Gondozási 
Központ 1196 Budapest, 
Kossuth Lajos u. 202. 
hétfőtől péntekig  8:00 
órától 16:00 óráig

Lila Akác Gondozási Köz-
pont 1191 Budapest, Ady 
E. u. 110.
hétfőtől péntekig 8:00 órá-
tól 16:00 óráig

Őszrózsa Gondozási Köz-
pont 1193 Budapest, Tán-
csics Mihály u. 7.sz. 
hétfőtől péntekig  8:00 
órától 16:00 óráig

Zöld Diófa Gondozási 
Központ 1195 Budapest, 
József A. u. 77. 
hétfőtől péntekig    8:00 
órától 16:00 óráig

Csillagok Napközi Ottho-
na 1193 Budapest, Tán-
csics M. u. 7. 
hétfőtől péntekig  8:00 
órától 16:00 óráig  

BALáZS PIrOSKA 
intézményvezető 

Tájékoztató

A Kispesti Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény 
2010. szeptember 1-jén 
(szerdán) pótfelvételi meg-
hallgatást tart a 2010/2011. 
tanévre, 14-18 óráig csak a 
zenei ágazat hegedű és gor-
donka tanszakára, valamint 
a táncágazatra (helyszín: 
Irányi D. u. 2.)
Szeptember 2-án (csütörtö-
kön) az intézmény pótbe-
iratkozást tart a 2010/2011. 
tanévre, 14-18 óráig.

Ingyenes baba-mama klub 
indult Kispesten a Kossuth 
Lajos utca 50. szám alatt. 
Minden kedden 15-17 között 
szeretettel várunk. Bővebb 
információ: www.babyclub.
mlap.hu

felhívás

Baba-
mama 
klub

Vinczek György alpolgármester és 
Balázs Piroska intézményvezető 
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Fájó szívvel búcsúzunk 
ismét egy kedves baráttól, 
Marcsitól, az MSZOSZ 
Kispesti Szervezetének 
egyik alapító tagjától. Szü-
letünk és meghalunk - ez 
az egyetlen igaz törvény, 
ez mindenkire – fiatalra, 
öregre, szegényre és gaz-
dagra is – érvényes. Mégis 
tudjuk, amikor szeretteink 
közül valaki hosszú útra 
távozik, nagyon nagy a fáj-
dalom. Hosszú évek alatt 
sok szép együtt szerzett 
élmény marad bennünk, 
ezekre emlékezve búcsú-
zunk, amíg élünk szívünk-
ben megmarad emléked. 
Nyugodj békében!

Medgyes Janka

Búcsú
elhunyt

VOks 2010

önkormányzati választások
A helyi önkormányzati 

képviselők és polgár-
mesterek általános 

választásán – amint arról 
az előző számban már szól-
tunk – kevesebb képviselői 
mandátumról döntenek a 
választópolgárok. A beérke-
zett kérdésekre is válaszolva 
szeretnénk tájékoztatni az 
olvasókat, hogy az egyéni 
választókerületek száma 
ugyan 16-ról 12-re csökkent 
(az egyéni választókerületek 
területe, határa és sorszáma 
is módosult), de a tavasszal 
kialakított szavazókörök 
érdemben nem változtak. 
Szavazni most is csak a vá-
lasztási értesítőben megjelölt 
szavazókörben lehet, ezért 
kérjük, hogy azt minden 
választópolgár előzetesen 
ellenőrizze. 
Kispesten a 12 egyéni kép-
viselő mellett 5 képviselő 
kompenzációs listáról sze-
rezhet majd mandátumot. A 
polgármesterrel együtt így 
18 fős lesz a Kispesti Önkor-
mányzat Képviselő-testülete.

Kisebbségi önkormányzati 
képviselők választása
A XIX. kerületi Helyi Vá-
lasztási Bizottság (HVB) 
első ülésén kitűzte a kispesti 
bolgár, cigány, görög, hor-
vát, lengyel, német, román, 
ruszin és szerb települési 
kisebbségi önkormányzati 
képviselők választását. A 

helyi önkormányzati vá-
lasztással egy időben, tehát 
október 3-án sorra kerülő 
választáson csak a kisebbsé-
gi választói jegyzékbe felvett 
választópolgárok szavazhat-
nak majd. Erre vonatkozóan 
külön értesítést kapnak majd 
a kisebbségi jegyzéken sze-
replő választópolgárok.  

Névjegyzék
A választójoggal rendelkező 
választópolgárok adatait tar-
talmazó névjegyzék 2010. 
augusztus 18-án 8.00 órá-
tól - augusztus 22-én 16.00 
óráig tekinthető meg az 
Okmányirodán. A névjegy-
zékből való kihagyás vagy 
törlés, ill. a névjegyzékbe 
való felvétel miatt augusztus 
22-én 16 óráig lehet kifogást 
benyújtani.

Választási értesítő
A névjegyzékbe való felvé-
teléről a választópolgárok 
augusztus 16. és 19. között 
kapnak értesítőt. Ha meg-
kapják a választási értesí-
tőt, feltétlenül nézzék meg, 
ugyanabban a szavazókör-
ben voksolhatnak-e, mint az 
elmúlt évek során. Ameny-
nyiben augusztus 19-ig nem 
kapja meg az értesítőt, kér-
jük, keresse fel Okmányiro-
dánkat.

Igazolással történő szava-
zás

Az a választópolgár, aki la-
kóhelyén kívül bejelentett 
tartózkodási hellyel is ren-
delkezik, választójogát vagy 
a lakóhelyén, vagy – igazolás-
sal – bejelentett tartózkodási 
helyén gyakorolhatja. Csak 
abban az esetben szavazhat 
a tartózkodási helyén, ha azt 
2010. június 16-át megelő-
zően jelentette be, és az a 
szavazás napjáig nem szűnik 
meg. Igazolást személyesen 
vagy meghatalmazott útján 
2010. október 1-jén 16.00 
óráig lehet kérni a lakóhely 
szerinti jegyzőtől. Ha meg-
hatalmazott útján nyújtja be 
kérelmét, a meghatalmazást 
is csatolni kell. Ajánlott le-
vélben is kérhető igazolást 
úgy, hogy a kérelem 2010. 
szeptember 28-ig megérkez-
zen a lakóhelye szerinti helyi 
választási irodába.

Ajánlás
A választási értesítővel 
együtt kapják meg a választó-
polgárok a jelölési fajtánként 
eltérő színnel és biztonsági 
jelzésekkel megjelölt ajánló-
szelvényeket. Jelöltet ajánla-
ni 2010. szeptember 3-án 16 
óráig lehet. 
Egyéni választókerületi 
képviselő jelölt az lehet, 
akit az adott választókerület 
választópolgárainak legalább 
1%-a jelöltnek ajánlott. Kis-
pest 12 egyéni választókerü-
letében a jelöltséghez szüksé-
ges érvényes ajánlások száma 
a következő: 1.sz.EVK: 41,  
2.sz.EVK: 42,  3.sz.EVK: 39,  
4.sz.EVK: 44,  5.sz.EVK: 42,  
6.sz.EVK: 47,  7.sz.EVK: 38,  
8.sz.EVK: 45,  9.sz.EVK: 46,  
10.sz.EVK: 44,  11.sz.EVK: 
40,  12.sz.EVK: 35
Polgármesterjelölt az lehet 
Kispesten, akit a település 
választópolgárainak 2%-a – 
legalább 996 fő - érvényesen 
jelöltnek ajánlott.
Főpolgármesterjelölt az le-
het, akit a főváros választó-
polgárainak 2%-a ajánlott.

Jelöltek bejelentése
Jelöltet legkésőbb 2010. szep-
tember 3-án 16 óráig lehet 
bejelenteni. A kisebbségi je-
lölteket ugyanezen időpontig 
jelenthetik be a kisebbségi 
jelölő szervezetek. 

Jelölő szervezetek tájékoz-
tatása
Nyolc jelölő szervezet és egy 
független jelölt részvételével, 
augusztus 12-én, egyeztető 
megbeszélést tartott a Helyi 
Választási Iroda. A kötetlen 
találkozón áttekintették az 
önkormányzati választással 
kapcsolatos feladatokat és 
kötelezettségeket, majd meg-
vitatták az eljárási szabá-
lyokat és a kampányt érintő 
kérdéseket. A résztvevők 
egyetértettek abban, hogy a 
kampány idején (pl. a plaká-
tok kihelyezése során) min-
denkinek önmérsékletet kell 
tanúsítania. 

Választással kapcsolatos kér-
déseikkel a jegyzo@kispest.
hu címen, vagy a 282-9964-
es faxszámon kereshetnek 
meg bennünket.

HELyI VáLASZTáSI 
IrODAA kép illusztráció
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egy hölgy keresett meg a 
napokban és a következő-
ket mondta el: 14 évesen 

kezdett el szakmunkásképzőben 
tanulni és egyúttal dolgozni. 
Ettől kezdve folyamatos mun-
kaviszonya van. Élete során 
már több, mint 4  évtizedet vé-
gigdolgozott, és ezalatt épített 
családjával egy házat és autót is 
vásárolt. Mostanáig ez a hölgy 
nem mehetett nyugdíjba, hiába 
dolgozott le 40 évet. Mégpedig 
azért nem, mert nem volt meg a 
törvényben meghatározott élet-
kora. Az senkit sem érdekelt, 
hogy egy egész életet végig-
dolgozott már. Ha pedig házat 
vagy más vagyontárgyát gyer-
mekére szerette volna örökíteni, 
vagy ajándékozni, az állam egy 

halom pénzt elvett tőle ajándé-
kozási vagy örökösödési illeték 
formájában, noha ő ezt egyszer 
már leadózott pénzből vásá-
rolta. Jómagam is tudok olyan 
esetről, amikor a nehéz anyagi 
körülmények közt élő gyermek 
azért nem örökölhette édesanyja 
házát, mert nem bírta a horribi-
lis mértékű illetéket kifizetni. 
Az állam tehát korlátozta az 
emberek gazdasági szabadsá-
gát, megélhetését ilyenfajta sar-
cokkal. Júliustól azonban ebben 
is gyökeres fordulatot hoztak a 
kormányzat intézkedései. Július 
1-jével ugyanis megszűnt az 
öröklési és ajándékozási illeték 
vér szerinti rokonok, valamint 
örökbefogadott gyermekek 
esetében. Emellett nem emel-

kedik a lakossági földgáz ára 
sem, noha az MSZP kormány 
idején hatályban lévő törvé-
nyek szerint emelkedett volna. 
Mellesleg 7 kisadó is megszűnt 
ezen időponttól. Ez azt jelen-
ti, hogy ha az említett hölgy 
gyermekére vagy unokájára 
szeretné örökíteni, vagy ajándé-
kozni valamely vagyontárgyát, 
azt mostantól ingyen teheti. Az 
állam nem áll ott lesben, hogy 
újabb pénzekre tegye rá a kezét. 
Aki megdolgozott valamiért és 
leadózott utána, az rendelkezik 
vele. Ez így normális és etikus. 
Ezért valósította meg a Fidesz 
kormány. A hölgynek van még 
egy jó hírem! A kormány tervei 
szerint 40 év szolgálati idő után 
életkortól függetlenül nyugdíjba 

mehetnek a nők. A Fidesz kor-
mány már döntött erről, ősszel 
pedig a Parlament is szavazhat 
róla. Ezek a hölgyek tehát a 
teljes jogú öregségi nyugdíjat 
megkapják. Beszélgetésünk vé-
gén a hölgy elmondta, hogy őt 
nem érdekli a politika. De most 
azt látja, hogy végre jó irányba 
indultak el a dolgok az elmúlt 
évek egy helyben járása után. 
Ezért aztán nem kérdés számára, 
hogy a soron következő válasz-
tásokon melyik pártszövetség 
jelöltjeit támogatja majd. Mert 
nem tudja, hogy a Fidesz meg-
hozott intézkedései jobboldaliak 
vagy baloldaliak. Csak azt tudja, 
hogy ezek életszerűek, normáli-
sak és az emberek életét segítik. 
Országosan is és Kispesten is.

illeték és nyugdíj
dr. tarnai richárd, kisPest orszáGGyűlési kéPviselőjének rovata

sok fejlesztés, beru-
házás zajlik ilyenkor 
nyár vége felé Kispes-

ten. Ez általában így szokott 
lenni minden évben, ebben 
az időszakban. 
Így a választások közeled-
tével persze megkapom 
politikai ellenfeleimtől, 
hogy persze-persze azért 
csinálunk meg most ennyi 
mindent, mert jön a válasz-
tás. Hiába próbálom cáfolni, 
nyilván sokan közülük nem 
hiszik el. Pedig, ha végig-
nézünk az elmúlt négy év 
eseményein látható, hogy 
minden évben megpróbál-
tunk fejleszteni valamit 
Kispesten, megpróbáltuk 
szebbé, barátságosabbá, 

kellemesebb hellyé tenni 
kerületünket. Úgy, ahogy 
azt 2006-ban ígértük. Ha 
ezt nézem, tulajdonképpen 
azóta folyamatos kampány 
van. Igen, minden erőnkkel 
azon vagyunk kollégáim-
mal, képviselőtársaimmal, 
hogy azt lássák az itt élők, 
hogy minden igyekezetünk-
kel megpróbálunk javítani 
az itt élők helyzetén, meg-
próbáljuk megvalósítani azt 
a programot, melyre négy 
évvel ezelőtt szavaztak a 
kispestiek. 
Nem csak ebben az évben. 
Hiszen a térfigyelő prog-
ram már 2006-ban elindult 
úgy, hogy a korábbi évek-
ben egyetlen kamera sem 

működött a kerületben. 
2007-ben teljesen megújult 
Kispest legnagyobb kultu-
rális intézménye a KMO. 
Abban az évben indítottuk 
be a Zöldprogramot, felállt 
a Kispesti Zöldkommandó, 
elkezdtük a nagy közparkok 
felújítását, teljesen megújult 
a Templom tér, a rákövetke-
ző esztendőben hasonlóan 
szépült meg a Kossuth tér, 
majd tavaly a városháza 
épületével együtt a Város-
ház tér is. 2006 óta minden 
évben több játszóteret tet-
tünk szebbé, alakítottunk 
át. 2008-ban, 2009-ben és 
idén is több tízmilliós fej-
lesztéseket hajtottunk végre 
az egészségügy területén 

és a szociális szférában 
is. Lehetne még sorolni. 
Igen, sok minden maradt az 
utolsó évre is, mert közben 
rendbe kellett tenni a ke-
rület költségvetését, mely 
hál Istennek két éve pozitív 
szaldóval fordul, és stabilan 
gazdálkodunk. Ez volt min-
den fejlesztés alapja. 
Tudom, sok feladatunk van 
még, de bízom benne, hogy 
a következő négy évre is a 
múlt héten megjelent új pol-
gármesteri program alapján 
tehetünk azért, hogy to-
vábbra is kellemes, barátsá-
gos hely lehessen Kispest, 
ahol jó élni. 
Ezért szívesen kampányolok 
éveken át.

kampány négy éven át
GAjdA péter pOlGármester rOVAtA

„Minden évben megpróbáltunk fejleszteni valamit, megpróbáltuk 
szebbé, barátságosabbá, kellemesebb hellyé tenni kerületünket.”

Döntött a kormány: teljes összegű nyugdíjba mehetnek  
a nők 40 év szolgálati idő után (függetlenül életkoruktól)



10 2010. augusztus 18. 112010. augusztus 18.hirdetés Kispest  |  Fizetett politiKAi hirdetés

ebben az évben is foly-
tatódik a már tavaly is 
nagy érdeklődést ki-

váltó Komposztáló Kerület 
Program. Az idén újabb 600 
darab komposztáló vár gaz-
dára.

Ha a kerületben évente 
keletkező komposztálható 
szervesanyagokat vagonok-
ba raknánk, a szerelvény 
hozzávetőleg hat kilométer 
hosszúra nyúlna. Ez a kö-
rülbelül kilencezer tonna ir-
datlan mennyiség, s ha még 
hozzáfűzzük, hogy jelenleg 
nagyrészt a szemétbe kerül, 
nyilvánvaló, hogy jobb sor-
sot érdemelne. A komposzt 
ugyanis a természet számára 
pótolhatatlan erőforrás, a 
növények tápanyagellátásá-
ért felelős alapanyag. 
A Komposztáló Kerület 
Programnak éppen az a 
lényege, hogy minél töb-
beket rábírjunk arra, hogy 
kertükből, udvarukból 
néhány négyzetméternyi 
területet feláldozva, csat-
lakozzanak a komposztáló 

családok, lakóközösségek 
egyre népesebb táborához. 
A programra tehát nemcsak 
családiház tulajdonosok je-
lentkezhetnek, hanem olyan 
társasházak is, ahol a lakók 
egy része hajlandó ezen 
túl a konyhai zöldjavakat a 
kuka helyett a komposztá-
lóedénybe dobni. A kertben 
keletkező, hasonló eredetű 
komposztálható nyersanya-
gok, elsősorban az őszi hóna-
pokban nagy mennyiségben 
keletkező falevelek számára 
külön lombkomposztálót 
adunk.
Apropó falevél: a lombból 
ugyanolyan kiváló minőségű 
komposzt keletkezik, mint 
akár a zöldség-gyümölcs 
maradványokból. Hivatalos 
adatok szerint évente tizen-
hatezer honfitársunk hal meg 
a légszennyezés következ-
tében. Ebben a közlekedési 
eredetű szennyezés mellett 
előkelő szerep jut az ősszel 
elsöprő erővel előtörő lomb-
égetésnek. A programnak ép-
pen az az egyik kitűzött célja, 
hogy a hulladékcsökkentés 

és a tápanyagvisszaforgatás 
mellett sikerüljön visszaszo-
rítani a levélégetés immár 
kultikussá váló szokását.
A jóféle házi komposzt sok 
örömet szolgáltat szorgos 
tulajdonosainak. Ez a táp-
anyagban gazdag, természe-
tes képződmény, valójában 
humusz ugyanis feleslegessé 
teszi a bolti virágföld meg-
vásárlását, ne adj isten a mű-
trágya használatát. Ez utóbbi 
rendkívül sok kárt okozott, és 
okoz ma is környezetünknek, 
és ezen belül a talajoknak, a 
talajban lévő vízadórétegek 
elnitrátosodásáról nem is 
beszélve. Érdemes tehát a 
programhoz csatlakozni. Az 
idei programra is már szép 
számmal jelentkeztek, de 
még sok komposztáló vár 
gazdára.
A komposztálók átadására 
egy ismeretterjesztő előadás 
keretében kerül sor. Az elő-
adás időpontjával kapcsolat-
ban minden jelentkezőt meg-
keresünk e-mailben vagy 
telefonon. Az átvétel előtt 
még az önkormányzattal kö-

tött használati megállapodást 
kell a résztvevőknek aláír-
nia.  A – konyhai komposz-
táló esetében– lapraszerelt, 
illetve – ombkomposztáló 
esetében – összetekert kom-
posztáló hazaszállítását azu-
tán mindenkinek magának 
kell megoldania. Ha ez aka-
dályba ütközne, igyekszünk 
segíteni!

Jelentkezni a SZIKE Kör-
nyezet- és Egészségvédelmi 
Egyesület honlapján (www.
szike.eu) lehet. A honlapon a 
jelentkezés fülre, majd a je-
lentkezés programokra me-
nüre kattintva ki kell keres-
ni a XIX. kerületet és beírni 
a szükséges adatokat. Ezen 
kívül lehetőség van még az 
egyesület telefonszámán 
(409-0449), Horváth Ilona 
programasszisztensnél hét-
köznap 10 és 16 óra között 
jelentkezni.

További jó komposztálást!

GELLÉrT MIKLóS
a SZIKE egyesület elnöke

komposztáljon, mi támogatjuk!
Tisztelettel

Meghívjuk
a magyar állam alapítása

alkalmából megrendezésre kerülő

ÜNNEPSÉGRE
2010. augusztus 20-án 

a Nagyboldogasszony Katolikus Templom elé
 (Templom tér)

Program:

10 óra: Ökumenikus Istentisztelet
a Nagyboldogasszony Katolikus Templomban

11 óra: ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Ünnepi beszédet mond

Gajda Péter
Kispest polgármestere

KOSZORÚZÁS

Augusztus 19-én 18 órakor a Városház téren
ünnepi térzene a KMO Művelődési Ház 

Obsitos Fúvószenekarával.
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eGyesületszületésnAp

spOrt

kispesti nagycsaládosok

Kispest: Mióta vezeti az egye-
sületet, és milyen programokat 
szerveznek?

kovács árpád: 10 éve vagyok 
tagja, és 8 éve vezetem az 
egyesületet három elnökhe-
lyettessel és egy titkárral. Szer-
vezetünk a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületének egy 
helyi „képviselője”. Igazán 
családias, hiszen a kirándulá-
sok, táborok, klubnapok alkal-
mával barátság alakul ki a tag-
családok között. Igyekszünk 
segíteni egymásnak. A prog-
ramjaink változatosak és a ta-
gok ötletei alapján igyekszünk 
mindig valami újdonságot is 
kitalálni. Nyaranta szervezünk 
gyerektábort, ami szinte már 
elmaradhatatlan része a nyár-
nak, hiszen a gyerekek mindig 
nagyon várják. Ősszel egy 
háromnapos kirándulást, és év 
közben több egynapos progra-
mot szervezünk.

Milyen bevételei vannak az 
egyesületnek? Miből finanszí-
rozzák a kirándulásokat?

kovács árpád: Folyamatosan je-
lentkezünk az önkormányzati 
és egyéb pályázatokra, vala-
mint a tagok tagdíjat fizetnek, 
és az adó 1%-os felajánlásai 
is bővítik forrásainkat.
Ezek a bevételek sokat segí-
tenek, de minden kirándulás 
és program során igyekszünk 
a lehető legolcsóbb megoldá-
sokat megtalálni, hiszen egy 
családnak még a kis költség-
vetésű program is sokba ke-
rülhet, ha a három gyermeket 
elhozza a két szülő.

Kiket várnak az egyesületbe?

kovács árpád: Minden olyan 
kispesti családot, ahol három 
vagy több gyermek van és 
szívesen ismerkedne új em-
berekkel. Esetleg van kedve 

kirándulásokon részt venni. 
Sajnos sokan azt gondolják, 
hogy az egyesület anyagi tá-
mogatást is tud nyújtani. Saj-
nos erre nincsen semmilyen 
lehetőségünk. Természetesen 
azért az adományok sokat 
tudnak segíteni egy család 
költségeinek csökkentésében. 
Szoktunk kapni játékokat, 
élelmiszert, színházjegyet 
kedvezményesen vagy in-
gyen, bár az utóbbi időben 
ezek is egyre ritkábbak. Az 
egyesület tagjai között dol-

gozó családok vannak, akik 
gyermekeiket is a munka fon-
tosságára nevelik.

Hol találkozhatnak az érdek-
lődő családok az egyesület 
tagjaival?

kovács árpád: Minden hónap 
4. csütörtökén klubnapot tar-
tunk a Kispesti Kaszinóban 
17:00-19:00 között. Minden 
érdeklődőt szívesen foga-
dunk. Telefonon is el lehet 
bennünket érni a 280-4705 te-

lefonszámon. Az új tagcsalá-
doknak nagyon örülünk, hisz 
egy kis újdonságot tudnak 
hozni az egyesület életébe.

Idén 15 éves a szervezet. 
Terveznek valamilyen ünnep-
séget?

kovács árpád: Nem, nem terve-
zünk ünnepet, de szeretnénk, 
ha több kispestihez is eljutna 
az egyesület létezésének híre 
és csatlakoznának a tagjaink 
közé.

A Nagycsaládosok Kispesti Egyesülete 1995 óta működik Kispesten. „Egyesületünk tagjai 
dolgozó, gyermekeiket is a munkára nevelő kispesti családok, ahol három vagy több gyer-
mek is van” – mondta lapunknak a civil szervezet jelenlegi elnöke, Kovács árpád, akivel 
egyesületükről beszélgettünk.

filmAjánló

Hová lett Arnold 
és a szivarja?
ragadozók/Predators

szerintem egyszerűen 
csak legyünk büsz-
kék és kész. Tudom, 

természetesen ez nem egy 
magyar film (a szó klasz-
szikus értelmében…), de 
mindenesetre a gól az, hogy 
a „mi kutyánk kölke”, Antal 
Nimród direktorálta még an-
nak ellenére is, hogy a pro-
duceri-karmesteri székben, 
bizonyos robert rodriguez 
filmes zseni ült. Ugyanak-
kor ez az igaz magyar néző 
számára csupán mellékes 
körülmény. Mert a lényeg 
az, hogy a 7 évvel ezelőtt a 
Kontrollal nagyot dobbantó 
Antal barátunk, több ígéretes 
lehetőség kihasználása során 
elverekedte magát idáig, és 
végre egy remek kis ször-
nyes filmet csinált odakünn.
Szóval hát így kell ezt, 
kérem szépen. Így kell jól 
megfelelni a bő két évtize-
des elvárásoknak: tiszte-
letteljesen, egy letűnt kort 
idézve mégis naprakész 
eszközökkel. Szűrők, szét-
zilált kamerajátékok, idétlen 
vizuális és hangeffektusok 
mellőzésével, de mindezt 
profin bevilágítva, izgalmas 
szögekből, frissen és dina-
mikusan fényképezve. Ezt a 
filmet ugyanis jó nézni, pedig 
az ultramodern HD kamerá-
ra foroghatott, mégis Antal 
Nimród és operatőr társa, 
Pados Gulya olyan ügyesen 
és tehetségesen használja 
ezt az egyre nagyobb teret 
követelő eszközt, hogy a 
Predators egy pillanatra sem 
veszít filmszerűségéből.
Viszont ez azonban legalább 
annyira köszönhető a remek 
narratívának, mint a tech-
nológiai megközelítésnek: 
a film ugyanis történetme-
sélésben is a régi iskolát 
követi. Előbb a helyszínt 
és a karaktereket festi meg, 
mindeközben megteremti a 
kívánt atmoszférát, na meg 
a szorongató „leselkednek 
ránk” érzést a nézőben, majd 

pedig csak eztán vezeti elő 
a főszereplőt, akit ugyan 
mindenki kívülről-belülről 
ismerhet már (a hasonsző-
rű filmek tömkelegének 
hála…), de a kiváló felve-
zetésnek és a megváltozott 
környezetnek hála olyan 
izgalommal fogadhatjuk, 
mintha legalábbis most lát-
nánk őt először. Egyébiránt 
a jobbára drámai alakításai 
révén ismert Adrien Brody 
(A Zongorista, A Falu, 
Hollywoodland, etc.), így 
11 kilogramm izommal 
megspékelve is meglepően 
hitelesen hozzá az igazából 
hozzá nem nagyon illő, Ar-
nold Schwarzenegger hős-
korát idéző, kemény és bölcs 
katona szerepét.
Összességében a film tehát 
egy bő 100 percnyi oldschool 
örömmenet, ráadásul nem 
csak hogy magyar rendező-
vel, de félig-meddig még 
magyar alkotói gárdával is, 
amelyet illetően az én ré-
szemről csupán csak azért 
fog élni emlékeimben némi 
keserű szájíz, mert hát felet-
tébb sajnálatos módon még 
mindig ott tartanak az amcsi 
filmgyártásban, hogy ezt az 
Antal Nimródos darabot is 
szinte kizárólag a fölötte 
atyáskodó, robert rodriguez 
nevével próbálják eladni vi-
lágszerte…

KErESZTESI FErENC 

Kapitány Miklósné, leány-
kori nevén Szabó Mag-
dolna 1908. augusztus 

22-én született a Pest megyei 
Herceghalmon, 1942 óta él 
Kispesten. Négy fia közül há-
rom él, nyolc unokája és három 
dédunokája van. Háztartásbe-
liként nagy családja ellátása 
volt a fő feladata. Laktak a Vil-
lanytelepnél, a Teleki utcában, 
a Simonyi Zsigmond utcában, 

majd szanálás után kerültek az 
Irányi Dániel utcába, a jelen-
legi lakásába. Férje 1988-ban, 
60 évnyi házasság után hunyt 
el, a néni azóta egyedül él. 
Hallása, látása megromlott, de 
egészségi állapota megfelel a 
korának. A Segítő Kéz Kis-
pesti Gondozó Szolgálat látja 
el napi egy-két alkalommal, 
valamint fia, Kapitány Gábor 
segít neki minden nap.

Budapesten és Visegrádon 
8 sakktábort rendezünk 
illetve a nyáron gyerek-

sakkozóinknak, legjobbjaink 
pedig hazai és nemzetközi ver-
senyeken gyakorolnak a baj-
nokság kezdetéig. Augusztus 
13-16 között Lengyelországban 
jártunk, a versenysorozat aktu-
ális rendezvényén 13 ország 
húsz gyerekcsapata vetélkedett. 
Csapatunkban 18 éves ellenfe-
lek ellen küldtük csatába 10 
éven aluli rapid Európa-bajnoki 
dobogósunkat, Egyed Juditot. 
Mellette testvére, Viktória és a 

Grimm testvérek alkották erő-
sebbik csapatunkat. A tanulás 
és a tisztes helytállás mellett 
a szeptemberi hazai rendezésű 
versenyre való felkészülés volt 
a fő a célunk. Idén két hely-
színen rendezzük meg verse-
nyünket: a sakkozókat ezúttal 
elsősorban Budapestre várjuk, 
míg kispesti gószakosztályunk 
ismét Balatonfüreden rendezi 
meg az év első számú nemzet-
közi versenyét.

ÁdÁm GyörGy
Barcza Gedeon SC

nyári sakkörömök

102 éves nénit 
köszöntöttek 
Idén augusztusban ünnepli 102. szüle-
tésnapját az a négygyermekes asszony, 
akinek az alkalomból augusztus 9-én sze-
mélyesen gratulált a polgármester. Gajda 
Péter tortával és virággal köszöntötte ott-
honában az idős nénit. 
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Ősszel két olyan tanfolyam 
is indul Kispesten, amely a 
szépség, a nőies kisugárzás, 
az önértékelés és a testi-lelki 
harmónia szolgálatában áll. 
Októbertől szombatonként 
négy alkalmas SMINKTAN-

FOLyAM indul Magyarország 
egyik vezető sminkmesteré-
nek, Larion Oscarnak a vezeté-
sével. Ez a képzés kifejezetten 
hölgyeknek szól, korosztálytól 
függetlenül. A Barsy Laura 
által indított FLAMENCO 
TáNCTANFOLyAM viszont 
gyerekeket, felnőtteket, nőket, 
férfiakat egyaránt megszólít.
A szépség a hozzáállás művé-
szete! – vallja Larion Oscar, 
aki 15 éves tapasztalattal ren-
delkezik a szépségiparban. Tíz 
éve egy világcég nemzetközi 
márkájának sminkmestere-
ként dolgozik. Az októberben 
induló női önértékelést is fej-
lesztő sminktanfolyamon az 
első alkalommal azt vizsgálják 
majd meg a résztvevők, hogy 
a meglévő smink készletük 
miről árulkodik, és mivel kell 
feltétlenül kiegészíteni. Sze-
mélyre szabott tanácsot kapnak 
arcforma meghatározásával, 
színelmélet tanulnak, és elsa-

játítják a sminkelés alapjait. A 
következő alkalmakon megis-
merkednek a szépítő smink, a 
natúr smink, az alkalmi smink, 
valamint a klasszikus smink 
fogalmával és elkészítésével, és 
még trendi, füstös szemeket is 
fognak tudni készíteni. A profi 
sminkes sokoldalú művész 
is, tizenhárom évadot töltött 
mozgásművészként a Magyar 
állami Operában. Képzőmű-
vészként huszonegy önálló 
tárlatot tudhat maga mögött. 
Több filmszerepe volt, és sok 
közkedvelt színházi produkció 
komplett sminkjét tervezte. Hí-
rességet, színészeket, sztárokat 
sminkel, valamint divatbemu-
tatókon, fotózásokon dolgozik. 
Zsűritagként az idei nyáron 
több neves szépségversenyen 
találkozhatott vele a közönség. 
A másik neves művész, 
Barsy Laura, aki FLAMEN-
CO TáNC kurzusokat indít 
Kispesten. Szenvedély, erő, 

vadság, kecsesség – ez is a fla-
menco, amelyben az elegancia 
és a szenvedéllyel párosul. Ez 
a karakteres tánc a hölgyeknek 
nőies kisugárzást, az uraknak 
férfias erőt kölcsönöz. Az 
andalúziai hangulatú órákon 
kartechnika, lábtechnika, 
lépéskombinációk mellett 
hagyományos koreográfiákat 
tanulhatnak a résztvevők. A 
gyerekeknek szóló tanfolyam-
ra 6-12 éves korú fiúkat és 
lányokat várnak, akik játékos 
formában ismerkednek a fla-
menco tánccal és a spanyol 
nyelvvel, fejlődik a ritmusér-
zékük, mozgáskoordinációjuk. 
Barsy Laura nemzetközileg is 
elismert, vérbeli táncművész, 
nyolc évig tanult Sevillában. 
Chicagoban végzett tánc és 
musical szakon, majd Sevillá-
ban elvégezte a Manolo Marin 
flamenco akadémiát, ahol a 
legnagyobb nevektől tanulta a 
kecses mozgás fortélyait.

szépség és harmónia a kispestieknek is!
Két nemzetközileg is elismert, neves szakember képzéseinek ad helyet októbertől a 
Wekerletelepen a Wekerlei Gyermekház.

A KMO modernizálása 2008 elejére készült el. A közel félmilliárdos beruházást az 
állam és az önkormányzat közösen finanszírozta, így kívül-belül megújult az épület.

programok Wekerlei Gyermekház és CsAládi könyVtár
A KiSpeSti ViGAdó épületébeN: 1191 bUdApeSt, FŐ U. 22. • 2010 oKtóberétŐl: 1192 bp., petUr U. 7.

tel.: 358-0690, tel./FAX.: 282-9895

HoNlAp: Http://GyerMeKHAz.KiSpeSt.HU • e-MAil: GyerMeKHAz@KiSpeSt.HU

Kedves Látogatóink!

Foglalkozásaink októbertől 
az intézmény felújított, Petur 
utca 7. szám alatt található 
épületében kerülnek megren-
dezésre, ahol nagy szeretettel 
várják régi és új látogatói-
kat a Wekerlei Gyermekház 
munkatársai.
Ízelítő október elsejével indu-
ló gyermekprogramjainkból:
 

BABÁKNAK

kerekÍtő  
A Kerekítő cirókázós-lógázós-
dögönyözős-éneklős- mondó-
kás móka,  0-3 éves babáknak 
és szüleiknek.
Ideje: Kerekítő dalolás hétfő 
9.15-9.45
Kerekítő játékklub hétfő 
10.00-11.00

tüCsökzene
A Tücsök Zene a legfogéko-
nyabb időszakban, 6 hónapos-
tól 4 éves korig kínálja ritmus-
ének-zene foglalkozásait. 
Újonnan érkezőknek az első 
foglalkozás ingyenes. 
Ideje: csütörtök 10.15-10.45

iCiri-piCiri tánCház
Játékos néptánc tanítás nép-
tánc-pedagógus vezetésével.
Ideje: kedd 10.15-10.45.

bAbA-mAmA tOrnA bOriVAl
átmozgatjuk a szoptatástól 

kissé megfáradt hátizmokat, a 
hasizmokat újra felfedezzük, 
kinyújtogatjuk végtagjainkat, 
tornázunk babánkkal együtt.
Ideje: péntek 11.00-11.45

varázsszőnyeG MesekUckÓ
20 hónapostól 3 éves korig. 
A szülőkkel, nagyszülőkkel 
együtt elrepülünk Meseország-
ba, ahol bábokkal megelevení-
tett meséket hallhatunk.
Ideje: szerda 10.30-11.15

mAszAtOló
Festős-maszatolós foglalkozás 
20 hónapos kortól 4 éves ko-
rig.
Előzetes jelentkezés szüksé-
ges.
Ideje: csütörtökön 9.30-10.00 
és 10.30-11.00 

Csiri-biri bAbAtOrnA
1-3 éves korig, járni tudó, izgő-
mozgó kistornászoknak! 
Időpontok: péntek 9.30-10.15, 
10.15-11.00 

ÓVODÁSOKNAK ÉS 
ISKOLÁSOKNAK

aPrÓ Marok Fazekas Mű-
hely
Új tematikával és vezetővel 
indul el a fazekas tanfolyam! 
Olyan 5-12 éves gyerekeket 
várunk, akik szeretnének ma-
radandó alkotások készíteni 
agyagból.
Ideje: hétfő: 16.30-18.00

pAmACs rAjzstúdió
Játékos alkotás, képzőművé-
szet 5-10 éves korig.
Ideje: csütörtök 16.00 – 17.00 

hAnGszerVArázs zenetA-
nOdA
AndAntinO zeneOVi
Zenei fejlesztő foglalkozás 3-4 
éveseknek. Ajánlott minden 
óvodát kezdő gyermeknek, 
aki szeret játszani, játszani és 
játszani.
Ideje: csütörtök 16.00-16.45

hAnGszerVArázs zenetA-
nOdA
mOderAtO zeneOVi
Zenei fejlesztő foglalkozás 
5-7 éveseknek. A muzsikaszó 
varázslatával és segédletével 
eljutunk a logikai gondolko-
dás, a beszéd-, a mozgás koor-
dinálásáig.
Ideje: csütörtök: 16.45-17.30 

bukfenC OVis tOrnA
Ideje: hétfő és szerda 17.00-
18.00

mAzsOlA AerObiC OVisOknAk
Ismerd meg a mozgás és spor-
tolás örömét! Egy varázslatos, 
meseszerű világba kalauzoljuk 
el a 3-7 éves gyerekeket az ae-
robic segítségével.
Ideje: kedd és csütörtök 
17.30-18.15

diVAtsuli
10-15 éveseknek
Sz í nek-fo r m á k-a nyagok-

trendek-stílusok
Megtudhatod, hogyan „találják 
ki” a tervezők a divatot, és te 
is megpróbálkozhatsz divatot 
alkotni! 
Ideje: csütörtök 17.30-19.00 

flAmenCO OktAtás bArsy 
lAuráVAl
6-12 éves korig, fiúknak és lá-
nyoknak egyaránt!
Ideje: kedd 16.30-17.30 

fOtós tAnfOlyAm 
Első bemutató óra ingyenes, 
ahová a szülőket is várjuk!
Ideje: kedd 16.30-18.30

CApOeirA
Brazíliából származó, zené-
vel kísért akrobatikus-játékos 
küzdősport, amit gyerekeknek 
6 éves kortól ajánlunk, és fel-
nőttek is bátran gyakorolhat-
ják, akár családi programként 
is együtt
Ideje: kedd 17.30-18.30 és 
péntek 17.30-18.30

ninjutsu
Ősi, japán technikán alapu-
ló harcművészet hétköznapi 
eszközök használatával 14-20  
éveseknek.
Ideje: csütörtök 18.30-20.00

Felvételi előkészÍtő rajz-
tAnfOlyAm
Ha művészeti iskolába, főis-
kolára, egyetemre szeretnél 
jelentkezni, itt a helyed!
Ideje: hétfő 17.00-20.00

NéVVálASztáS!
Kedves Látogatóink!

Kérjük, segítse döntésünket! A 
beérkezett szavazatok alapján 
válasszon a következő nevek 
közül! 

1.) Wekerlei Ifjúsági és Kulturá-
lis Intézmény (WIKI)
2.) Wekerlei Kulturális Központ 
(WEKK)
3.) Wekerlei Kultúrház
4.) Wekerlei Játék- és Kultúrtér 
(WJK)
5.) Wekerlei Varjúvár Kulturális 

Központ (WVK)
6.) WekerleVár Kulturális Köz-
pont (WVK)
7.) Egyéb javaslat: .......................

Választásukat a sorszám és a 
rövidítés elküldésével juttathat-
ják el e-mailben, levélben vagy 
sms-ben:

Sms szám: 06 20 535 7160
E-mail: 
kommunikacio.wgyh@gmail.
com
Cím: 1191 Budapest, Fő u. 22.

fejlesztés

ilyen lett 2008-ra a kmOilyen volt 2006 előtt a kMo

ilyen volt, ilyen lett
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A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

rejtvény  |  egyházAK

kispest közpOnti refOrmátus eGyházközséG
(XIX. Templom tér 19., tel/fax: 357 61 07, E-mail: 
ablonczyzso@axelero.hu)
A Lelkészi Hivatal (1196 XIX. Templom tér 19.) hét-
köznaponként 11-13 óra között tart nyitva.
Heti alkalmak: Vasárnap 9 óra: gyermek-istentisztelet, 
10 óra: istentisztelet, 16 óra: bibliaiskola (kétheten-
ként), 18 óra: esti istentisztelet. Hétfő 17.30 óra: CE 
bibliaóra. Kedd 10 órától imaóra, 16 órától konfirmá-
ció, 18 órától felnőtt konfirmáció. Szerda 18 óra gyü-
lekezeti bibliaóra. Csütörtök 10 óra: Baba-mama kör 
(kéthetenként). Péntek: 17 óra gyülekezeti hittanóra, 
18 óra: ifjúsági bibliakör, kóruspróba.

A kispesti-rózsAtéri refOrmátus  eGyházközséG
(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkal-
mak (3–6 és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra, 
felnőttkórus és gyermekkórus vasárnap fél 9, konfir-
mációi oktatás 12 éveseknek vasárnap fél 9, 13 évesek-
nek 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, if-
júsági óra (tizenéveseknek és huszonéveseknek külön-
külön) péntek este 7 óra. 
Havonkénti együttléteink: házaskörök (szombat, vasár-
nap 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 időpon-
tokban. 

naGyBoldoGasszony FőPléBánia 
(XIX., Templom tér 21. Tel: 282-9844) 
Plébániai irodaszolgálat: hétfőtől-péntekig: 8.30-18 
óra. Szentmisék hétköznap: 6.45 és 18 óra.(ádventben: 
 6.00 és 18.00). Szentmisék vasárnap: 7, 9 (gyermekek 

és családok miséje) 11 és 18 óra. 
Hittanórák: reménység Iskolában: hétfőn, csütörtökön 
7.45 -1/2 9. Önkormányzati iskolákban: órák után az 
iskolákban kitett órarend szerint. 
Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák gyerme-
keknek, felnőttek oktatása, cserkészfoglalkozások, 
ministráns-foglalkozás, kismama klub, baba-mama 
kör, „keresztény családok beszélgetnek” összejövetel, 
Mária kongregáció, nyugdíjasok klubja. 
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászo-
rultak, kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajlék-
talanok, pénteken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek 
részére.

GöröG kAtOlikus kápOlnA és pArókiA 
(XIX., Kossuth L. u.10.) Hétköznaponként 17 órakor 
rózsa füzér, 17.30-kor vecsernye, 18 órakor szentmise. 
Va sár naponként és ünnepnapokon 10 órakor szentmise, 
17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor ve cser nye.

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: hit-
tan, 18: ifjúsági bibliaóra. Ezen kívül: fiatal házasok 
köre, baba-mama klub, házi bibliaórák, hittan, konfir-
máció stb. Lelkipásztori beszélgetések kérésre, igény 
szerint. Jézus mondja: „Békességet adok nektek, ne 
legyen nyugtalan a szívetek.”

„jézus szíVe” plébániA 
(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Szentmisék: hétfőn este 6 órakor; hétköznap reggel 
8 órakor; szombaton 8 és este 6 órakor; vasárnap: 9 
órakor családok miséje (páratlan héten ifjúsági gitáros 
mise), 11 és este 6 órakor; minden hónap első hétfőjén 
este 6 órakor a kriptánkban nyugvó halottakért ajánl-
juk fel a szentmisét. Közösségi élet: „Ép testben – Ép 
lélek” egészségügyi torna minden hétfőn és szerdán 

17.30 órakor a közösségi házban. Ifjúsági délután: kéz-
műves foglalkozás péntekenként 16 órától a közösségi 
házban. Hitélet: elsőáldozó korú gyermekekkel való 
foglalkozás péntekenként 17 órától a közösségi ház-
ban. Középiskolásoknak keddenként 18 órától tartunk 
bérmálkozási felkészítőt. Várjuk azokat a fiatalokat is, 
akik már bérmálkoztak, vagy egyelőre még várni sze-
retnének a szentség felvételével. Felnőtteket kedden 
esténként 19 órától beszélgetésre várjuk, ez a találko-
zás a bérmálkozásra való felkészülést is szolgálja. A 
kripta látogatható irodai idő alatt, valamint szombat és 
vasárnap 9-12 óra között. Irodai ügyintézés: H, Sz,Cs: 
9 - 13 óra; K, P: 12-18 óra között.

Wekerletelepi refOrmátus eGyházközséG 
(XIX. Hungária út 37., wek.reformatus@freemail. hu)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 óra-
kor. Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt 
katekézis minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütör-
tökön 17.00.

kispesti i. bAptistA Gyülekezet 
(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725) 
Alkal mainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor 
istentisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, 
bizony ságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor biblia-
óra, beszélgetés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor if-
júsági alkalom.

Wekerletelepi szent józsef plébániA 
(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel ½ 8 és 18 órakor, vasár-
nap: 7, ½ 9, 10, 18 órakor. Csütörtökön 5 órakor szent-
ségimádás, szombaton 5 órakor rózsafüzér és litánia. 
Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig de. 9-12 du. 4-5 
óráig (Tass u. 5. Tel.: 357-0547). 
Programok a 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. 

A KiSpeSt újság rejtvényének megfejtését nyílt levelező-
lapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre: Kispest 

újság szerk., 1701 bp., Városház tér 18. A címzés mellé 
kérjük, írják rá: „rejtvény”. beküldési határidő: 2010. 
augusztus 30. A helyes megfejtők között az ormos intézet 
gyógyító és egészségmegőrző szolgáltatásaira beváltha-
tó utalványokat sorsolunk ki. 

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes 
megfejtése: „...ha nem, máris dolgozom egy gyil-
kossági ügyön?!” Nyerteseink: dr. rózsa Mónika 
(Kisfaludy utca), Schömbaum ágnes (Kisfaludy utca).  
A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

KözleményeK

rejtvényképviselői fogadóórák

Fogadónapok
gajda péter

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

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

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

dr. istvánfi sándor 
címzetes fõjegyzõ fogadónapja:
minden hónap utolsó hétfõjén 14-18 óra között. 
Bejelentkezés a 3474-550-es telefonszámon. 
A Városháza épületében (I. em. 29.).

ügyfélfogadás
polgármesteri hivatal

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

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

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

1.sz. választókörzet
huszár erzsébet (mszp)

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

2.sz. választókörzet
dr. Fried miklós (Fidesz-Kdnp)

minden hónap második szerda 18-19.30-ig. 
eötvös j. ált. isk., eötvös u. 13. 

3.sz. választókörzet
vinczek györgy (mszp)

minden hónap harmadik csütörtök 17-19-ig. 
vass lajos általános iskola, 
Csokonai u. 9.

4.sz. választókörzet
szemõk gábor (szdsz)

minden hónap második hétfõ 18-20 óráig. 
vass lajos ált. isk., Csokonai u. 9

5.sz. választókörzet
Bogó józsefné (mszp)

minden hónap elsõ hétfõ 16-18 óráig. 
mszp Kispesti iroda, Kossuth l. u. 50.

6.sz. választókörzet
lõrinczi györgy (mszp)

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

7.sz. választókörzet
Cserny sándor (mszp)

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

8.sz. választókörzet
szujkó szilvia (mszp)

minden hónap elsõ péntekén 16-18 óráig. 
mszp Kispesti iroda, Kossuth l. u. 50.

9.sz. választókörzet
Chernel erika (mszp)

minden hónap elsõ kedd 16-18 óráig 
elõzetes bejelentkezés (06-20-971-1860) alapján.
mszp Kispesti iroda, Kossuth l. u. 50.

10.sz. választókörzet
eördögh gábor (szdsz)

minden hónap második hétfõ 17-18 óráig. 
Wekerlei társaskör egyesület, 
Kós Károly tér 10.

11.sz. választókörzet
dr. Balogh pál (mszp)

minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei társaskör e., Kós Károly tér 10.

12.sz. választókörzet
Kolozsy györgy (szdsz)

minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei társaskör e. Kós Károly tér 10.

13.sz. választókörzet
Kránitz Krisztián (mszp)

minden hónap elsõ csütörtök 16-18 óráig. 
Ady e. ált. isk., Ady e. út 73-75. 
telefonos egyeztetés alapján. tel.: 06-20-971-3397.

14.sz. választókörzet
lackner Csaba (mszp)

minden hónap második szerda 17-19 óráig.
egyéni bejelntkezés alapján. 
tel.: 06-20-549-2400, e-mail: lackner@kispest.hu, 
mszp Kispesti iroda, Kossuth l. u. 50.

15.sz. választókörzet
Fekete lászló (mszp)

minden hónap harmadik hétfõ 18.30-20 óráig.
polgármesteri hivatal 
elõzetes bejelentkezés telefonon: 06-20-549-2456.

16.sz. választókörzet
mihály András
(Fidesz-Kdnp)

minden hónap negyedik kedd 17-19 óráig.
mézeskalács óvoda (Kelet u. 8-12.), 06-20-911-1187

listás képviselõ
dr. tarnai richárd 
(Fidesz-Kdnp)

minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig. 
Wekerlei társaskör e., Kós K. tér 10.

listás képviselõ 
szathury Kolos
(Fidesz-Kdnp)

minden hónap harmadik hétfõ 16.30-18 óráig. 
Kerületi Fidesz iroda, Ady e. 91.

listás képviselõ 
ékes gábor
(Fidesz-Kdnp)

minden hónap harmadik szerda 18-19  
óráig. Wekerlei társaskör e., Kós K. tér 10.

listás képviselõ
gombi Attila
(Fidesz-Kdnp)

minden hónap harmadik hétfõ, 17-19 óráig. 
polgármesteri hivatal, városház tér 18-20.

listás képviselõ
dr. lélfai Koppány
(Fidesz-Kdnp)

minden hónap harmadik hétfõ, 17-18 óráig. 
telefonos bejelentkezés alapján, 06-20-549-2484. 
polgármesteri hivatal, 
városház tér 18-20.

listás képviselõ
szabó istvánné
(Fidesz-Kdnp)

minden hónap elsõ hétfõ, 17.30-18.30-ig. 
telefonos bejelentkezés: 06-20-460-4172. 
Kerületi Fidesz iroda, 
Ady e. út 91.

listás képviselõ
tóthné szabó éva
(Fidesz-Kdnp)

minden hónap második szerda, 18-19.30-ig. 
eötvös j. általános iskola, eötvös u. 13. 
tel.: 06-20-460-4139

listás képviselõ
tóth tibor (mszp)

telefonos egyeztetés alapján. 
telefonszám: 282-9776.

listás képviselõ 
gulyás zoltán (szdsz)

telefonos egyeztetés alapján.
telefonszám: 06-20-549-2424.

listás képviselõ 
nagy tamás (mdF)

minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig. 
Wekerlei társaskör egyesület, 
Kós K. tér 10.

listás képviselõ 
timár Béla
(összefogás Kispestért)

Folyamatosan telefonos egyeztetés alapján. 
telefonszám: 06-20-921-2099.
iroda, Ady e. út 17. 
kispestert@freemail.hu
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rendezVények

Augusztus 19. csütörtök 18 óra
Szeptember 3. péntek 17 óra
OBSITOS ZENEKAR TÉR-
ZENÉJE a Városháza előtt 
(XIX. ker. Városház tér)
Karnagy: Fejes István
A koncert ingyenes!

MAGYARNÓTA-NÉPDAL 
KLUB
Szeptember 5. vasárnap 15-18 
óráig
NYÁRVÉGI NÓTASZÓ
Jegyinformáció és értékesítés a 
06-30-265-3800 telefonszámon 
Herr Olivérnél.
Szeptember 12. vasárnap 17 óra
15 ÉVES A ROCKY A KMO-
BAN
Szeptember 17. péntek 18 óra
KERÜLETI KISEBBSÉGEK 
KULTURÁLIS ESTJE
Fellépnek: A bolgár, cigány, 
görög, horvát, lengyel, német, 
román, szerb kisebbségek ven-
dégművészei. 
Ingyenes belépőjegyek igényel-
hetők a kerületi kisebbségi ön-
kormányzatoktól!

ÚJ!!!
Szeptember 18. péntek 18-02 
óráig
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-
NAPPAL
Művelődési házunk a Kultu-
rális Örökség Napjaihoz kap-
csolódó országos programso-

rozatba illeszkedve, izgalmas 
programokkal várja látogatóit 
este 6 és éjjel 2 óra között. A 
programsorozat középpont-
jában idén a képzőművészet 
áll. Kiállítással, beszélgeté-
sekkel, zenével, filmekkel 
várjuk Önöket egy izgalmas 
vernissage keretében. 
részletes program: www.
kmo.hu 
A belépés díjtalan!

Szeptember 11. szombat 21-03 
óráig
SALSA BULI
Szeptember 19. vasárnap 11 óra
KOLOMPOS KONCErT

Szeptember 25. szombat
MIHÁLY NAPI BÚCSÚ
11-21 óráig a Templom téren
Programok
délelőtt: gyermekműsorok – 
vásári mókás erőfitogtató ve-
télkedők
délután: kisebbségek nép-
zenei és néptánc bemutató-
ja, operett a színpadon, MC 
Hawer és Tekknő, Márió, 
Kutyakölykök vidám néptánc 
műsora, Koncert és táncház a 
Kolompos együttessel
Kiegészítő programok

Szeptember 30. csütörtök 14-
20 óráig
„LÉPÉSELŐNY - több tu-
dás, több esély a munkaerő-
piacon”

I. Felnőttképzési Börze – 
projektnyitó nap
képző intézmények, cégek 
kínálata, munkajogi pályavá-
lasztási tanácsadás, 
Előadások: EU-kompetenciák
Előadó: Drimál István, a 
BKIK tanácsadás osztály el-
nöke
Hogyan tanulunk? IQ, EQ 
tanulási motivációink
Előadó: Horváth Tamás, hu-
mánerőforrás-tanácsadó

Október 2. szombat 9-18 óráig
KISPESTI ÁSVÁNYBÖRZE
Kagylók, csigák, ásványok a vi-
lág minden tájáról

FelnőttkéPzés

„LÉPÉSELŐNY - több tu-
dás, több esély a munkaerő-
piacon”

FELNŐTTKÉPZÉSI INFOr-
MáCIóS SZOLGáLAT
• felnőttképzési információk
• személyes és csoportos ta-
nácsadások
• munkajogi tanácsadások
• felnőttkori tanulást segítő 
tréningek
• álláskeresést segítő tréningek 
• képzéseink: 
◦ munkaerő-piaci kompeten-
ciafejlesztő képzés 
◦ vállalkozói alapismeretek 
képzés
A szolgáltatások térítésmen-

tesen vehetők igénybe!
A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg.

színházAk

ŐSZI SZÍNHÁZBÉRLET
RENDKÍVÜLI AJÁNLAT!
A négy előadás ára csak 
7.500,-Ft!
Október 24. vasárnap 16 óra
ray Conney: PÉNZ ÁLL A 
HÁZHOZ 
- vígjáték, a Budapesti Bul-
várszínház előadása 
November 14. vasárnap 16 
óra
Noel Coward: VIDÁM KÍ-
SÉRTET 
- komédia két felvonásban, a 
Bánfalvy Stúdió előadása 
December 12. vasárnap 16 
óra
Oli Peagen: AZ AJÁNDÉK 
GÉSA 
- vígjáték két felvonásban, a 
Körúti Színház előadása 
2011. január 
Andrew Bergman: TÁRSAS-
JÁTÉK NEW YORKBAN 
- vígjáték két részben, az 
Éless Szín előadása 
Belépődíj előadásonként: elő-
vételben 2 200 Ft, az előadás 
napján 2 600 Ft 
Őszi színházbérlet árusítása: 
szeptember 1-től

KöSZöNTŐ

Kedves Barátaink, régi és új 
látogatóink!

Köszönjük a számtalan elis-
merést, melyet Kispest kö-
zönsége a júniusi Városünnep 
retró buliját követően eljutta-
tott hozzánk. Bízunk abban, 
hogy az őszi programkínála-
tunkban sem fognak csalódni. 
Nem ígérünk most sem többet, 
mint amit valójában teljesíteni 
tudunk. Nem ígérünk mást, 
mint színvonalas programo-
kat a színház- és zeneszerető 
közönség részére. Kiállítá-
sainkon keresztül rendkívüli 

művészeti csemegéket a vi-
zuális kultúra iránt érdeklődő 
vendégeink részére. Komplex 
családi programjaink, börzé-
ink, ismeretterjesztő rendez-
vényeink igényesek és a gaz-
dasági nehézségek ellenére is 
megfizethető áron érhetők el, 
még a nehezebb körülmények 
között élők számára is. Ebben 
az évadban is számtalan tanfo-
lyam és klub várja a fiatalokat 
és felnőtteket egyaránt, melyek 
különböző módon segítik a te-
hetséggondozást, a mozgáskul-
túra fejlesztését, a személyiség 
fejlődését és az egészséges élet-
móddal kapcsolatos ismeretek 
bővítését. Egy új szakmai terü-

leten is komoly munkába fog-
tunk, mellyel úgy gondoljuk, 
hogy intézményünk társadal-
mi beágyazódottsága tovább 
erősödhet. Egy közel 30 millió 
Ft-os európai uniós pályázat 
eredményeként megkezdjük 
felnőttképzési tevékenységün-
ket, mellyel a Kispesten élő 
emberek számára kívánunk se-
gítséget nyújtani továbbképzé-
si információk biztosításával, 
konkrét képzések, munkaügyi 
és jogi tanácsadások szervezé-
sével. Kérjük, figyeljék felnőtt-
képzési kiadványainkat.
Látogassák programjainkat, 
intézményeinket: a Kispesti 
Helytörténeti Gyűjteményt, a 

Nagy Balogh János Kiállító-
termet, a Kispesti Kaszinót, a 
Mozgásműhelyünkben műkö-
dő önvédelmi csoportjainkat, 
fitnesz- és táncstúdiónkat.
Jöjjenek el akkor is, ha csak 
egy kis beszélgetésre vágy-
nak, mondják el ötleteiket, 
programjainkkal kapcsolatos 
kéréseiket – hiszen tudják: kell 
egy hely ahol szívesen fogad-
ják az embert, ahol barátokra 
találhatnak, ahol számítanak 
Önökre, ahol kikapcsolódhat-
nak!
És a KMO egy ilyen hely!

gábor Ilona
igazgató

kisPesti MUnkásotthon Művelődési ház
1191 bUdApeSt, teleKi UtcA 50. 
teleFoN/FAX: 282-9826, 282-9736 • www.kmo.hukmo

A KMO MŰVELŐDÉSI HÁZ
2010 őszi ProGraMajánlÓja 

(a részletes ProGraM elérhető a www.kMo.hU honlaPon.)

TÁRT KAPU SZÍNHÁZ
Szeptember 15. szerda 18 óra
Őszi szonáta
A Tárt Kapu Színház őszi gá-
laműsora, új saját versekkel, 
dalokkal és vidám nyári emlé-
kekkel.
A Tárt Kapu Színház előadásain 
a részvétel díjtalan!

CSALÁDI DÉLELŐTT A 
KMO-ban
Minden hónap első vasárnapja 
10 óra
Október 3. vasárnap 10 óra
ANDERSEN MESÉK

KISPESTI KISSZÍNHÁZ
Új meghallgatás!
részletes információ, valamint 
a jelentkezési lap letölthető a 
www.kispestikisszinhaz.gportal.
hu oldalról.
Jelentkezési határidő: augusz-
tus 31. (kedd)
A meghallgatás időpontja: szep-
tember 4-5. (szombat-vasár-
nap)
Érdeklődni Cserkó Zsoltnál a 
06-70-409-6078-as telefonszá-
mon lehet.

kiállításOk

ELŐTÉR GALÉRIA
Szeptember 17. péntek 18 óra
Kispest lengyel testvérvárosa, 
Krzeszowice képzőművészei-
nek kiállítása

NAGY BALOGH JÁNOS KI-
ÁLLÍTÓ TEREM (1195 Bu-
dapest, Ady E. u. 57.)
Szeptember 25-ig 
Játékok világa
Játékok és modellek 0-99 éves 
korig
Szeptember 30- november 20.
Viola József festőművész kiál-
lítása

KISPESTI HELYTÖRTÉ-
NETI GYŰJTEMÉNY (1193 
Budapest, Csokonai utca 9.)
Decemberig
A Kispesti Atlétikai Club 100 
éve című kiállítás 

tAnfOlyAmOk

AKROBATIKUS ROCK 
AND ROLL 
Első foglalkozás: szeptember 1. 
További információ: 
www.mustangse.extra.hu 

ETKA JÓGA - JÓGATORNA
Első foglalkozás: szeptember 7.

GERINCTORNA
Első foglalkozás: szeptember 14. 

HASTÁNC - 12 éves kortól 
ajánlott
Ingyenes bemutató óra: 2010. 
szeptember 5. vasárnap 11 óra
Első foglalkozás: szeptember 4.

HATHA JÓGA
Kezdő csoport:
Ingyenes nyitó előadás: szep-
tember 22-én 18 óra
Első foglalkozás: szeptember 
29.
Haladó csoport: 
Első foglalkozás: szeptember 8. 

JAZZBALETT ÉS MO-
DERNTÁNC
Beiratkozás: 2010. szeptember 
2. 17-18 óráig és szeptember 3. 
16-17 óráig
Első foglalkozás: szeptember 7.

KLASSZIKUS BALETT 5 
ÉVES KORTÓL
Beiratkozás: szeptember 2. csü-
törtök 17-18 óráig és szeptem-
ber 3. péntek 16-17 óráig

ÚJ!!!
MENŐ-MANÓ TORNA – 
Zenés foglalkozás 6 hónapos-
tól 4 éves korig
Dalokkal, mondókákkal, moz-
gásfejlesztő eszközökkel – 
trambulin, egyensúlyfejlesztő 
játékok, labdák, babzsákok.
Péntekenként két csoportban
Kiscsoport 9.30 – 10 óráig 
(6 hónapos kortól)
Nagycsoport 10.10 – 10.55 
óráig (másfél éves kortól 4 
éves korig)
Vezeti: Bihari Katalin 
Tel.: 06-20-392-1833
Első foglalkozás: szeptem-
ber 3.

PILATES TORNA 
Első foglalkozás: augusztus 30.

RINGATÓ
Énekes, mondókás, játékos fog-
lalkozások 
Első foglalkozás: szeptember 7.

ÚJ!!!
SAHAJA JÓGA 
Nem kell különleges képessé-
gekkel rendelkezni, nem kell 
rá hosszasan előkészülni, sem 
jóga vagy meditációs ismere-
tekkel rendelkezni. A Sahaja 
jóga a természetünkből fakad 
és a lélekkel való spontán 
kapcsolatra épül.
szombat 10.00-11.30
Beiratkozás: folyamatosan
Első foglalkozás: szeptem-
ber 18.

SALSA CON TIMBA TÁNC-

ISKOLA
Kubai salsa
Első foglalkozások: szeptem-
ber 7.
Új kezdő csoportok indulnak: 
szeptember 14-én és novem-
ber 2-án.
Gyerek salsa, Salsa women 
style és Reggaeton tanfolya-
mok
péntek 17-20 óráig
További információ: www.
salsacontimba.hu 

SZILVA RAJZISKOLA 
Első foglalkozás: szeptember 8.

A KMO Mozgásműhelyében 
működő tanfolyamok:
(1191 Budapest, Szabó E. u. 4.)

ARCOK TÁNCSTÚDIÓ
Ingyenes nyílt óra és bemutató: 
szeptember 11. 11-13 óráig
Beiratkozás: A nyílt órán és év 
közben folyamatosan a tanfo-
lyami napokon.
Első foglalkozás: szeptember 3.
További információ: www.
arcoktanc.hu

BARANTA 
További információ: www.
baranta.net 

GOJU-RYU KARATE
Ingyenes próbaedzés és beirat-
kozás: szeptember 3. 18.30 
További információ: www.
gojukai.hu

MAROSHÉVIZI FITNESS 
ISKOLA
Fitness és showtánc
Beiratkozás: szeptember hó-
napban
Első foglalkozás: augusztus 23.
További információ: www.
marosfitness.hu

MODERN VING TSUN 
KUNG FU
Jelentkezz ingyenes próbaedzés-
re a www.modern-ving-tsun.hu 
címen!
Első foglalkozás: szeptember 2. 

SHAOLIN KUNG FU
Első foglalkozás: szeptember 1.

TAI JI QUAN
hétfő: 18-20 óráig

ISMERETTERJESZTÉS

AGYKONTROLL TANFO-
LYAMOK A KMO- ban 
Október 9-10. és 16-17. szom-
bat-vasárnap 
Felnőtt agykontroll tanfolyam 
Ingyenes tájékoztató előadás: 

2010. szeptember 22. 17 óra
További információ: www.agy-
kontroll.hu  
Október 16-17. szombat-va-
sárnap 
Gyermek agykontroll tanfo-
lyam 
További információ: www.
tanulaskontroll.hu  
Az agykontroll tanfolyamokra 
előzetes jelentkezés és részvéte-
li jegy vásárlása a KMO-ban. 

klubOk

KISPESTI GYÖNGYVIRÁG 
KÓRUS
Indul: szeptember 2.

OBSITOS FÚVÓSZENE-
KAR
Indul: augusztus 30.

BÉLYEGGYŰJTŐK KLUB-
JA
Minden vasárnap 10 órakor

ÉLETMÓDKLUB
Program: www.kmo.hu 

RELAXA KLUB - agykont-
rollos klub
További információ: www.
kineziologia1.hu 

„MONDJ NEMET!”
„MONDJ NEMET!” – drogel-
lenes és szenvedélybeteg segítő 
program
Akiknek segítünk:
• veszélyeztetett fiatalok
• szenvedélybetegek
• közvetlen hozzátartozók
• oktatási intézmények
• civil szervezetek

ÖNISMERETI KREATÍV 
MŰHELY
Az Ifjúsági Prevenciós Irodá-
ban (Bp. XIX. ker. Kós Károly 
tér 9.)
Önismeret a képzőművészet 
eszközeivel. rajzolás, festés, 
kosárfonás…
önsegítő csoport: hétfő 17-19 
óráig.
Szenvedélytől szenvedsz? Drog? 
Alkohol? Segítünk!
Jelentkezés a 282-9826/0106-
os telefonszámon Forgon Mik-
lósnál.
A részvétel díjtalan!
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TárSASHáZKEZELÉS, KÖNyVE-
LÉS GyAKOrLATTAL,
LEINFOrMáLHATóAN, INGyE-
NES AJáNLATKÜLDÉS, HáZFEL-
MÉrÉS. TEL.: 06-30/359-3976 

Nyugdíjas szűcs kedvező áron vállalja 
szőrmebundák átalakítását, javítását, 
tisztítását (cipzárcsere, nadrág felhajtá-
sát.) 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 

MÉLy VÍZNyOMáSOS TAKArÍ-
TóGÉPPEL SZŐNyEG-, KárPIT-, 
AUTóKárPIT-TISZTÍTáST, AUTó-
POLÍrOZáST + BŐrKárPIT áPO-
LáST VáLLALOK, MINDEZT OTT-
HONáBAN. Tel.: 06/70-50-20-131

Megbízható, munkájára igényes nő 
takarítást vállal a IX., XIX. kerületben. 
Tel.: 06/30-2477-011 

Teljes körű központi fűtés, víz-, gáz-
szerelési munkák, mosdók, mosogatók, 
wc-k, wc-tartályok, kádak, csaptelepek 
cseréje. Víz- és gázórák hatósági en-
gedélyezése. Tel.: 3248-692, 06/30-9-
826-269 

BáDOGOS-, TETŐFEDŐ-, áCS-, 
KÉMÉNyFELÚJÍTáSI MUNKáT 
VáLLALOK! TEL.: 280-1271, 06/20-
532-7823 

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

AJTó-, ABLAK-, CSEMPEMOSáST 
VáLLALOK. KÜLTÉrI ÉS BELTÉ-
rI PADLóCSEMPE ÉS LINóLEUM 
GÉPI TISZTÍTáSáT, LAKáSBAN, 
TErASZON, GAráZSBAN VáLLA-
LOM. TEL.: 06/70-5020-131 

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

MŰANyAG ABLAKOK BEÉPÍTÉ-
SE INGyENES FELMÉrÉSSEL, 
BONTOTT ANyAG ELSZáLLÍ-
TáSSAL. 9 ÉV GArANCIA, OTP-
HITELÜGyINTÉZÉS. TEL.: 06/70-
381-7402 

redőnyök legolcsóbban a gyártótól! 
Mobil-, fix szúnyogháló, napellenző, 
szalagfüggöny, reluxa, ÚJDONSá-
GOK! részletfizetési lehetőség! Ke-
rületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény! Műanyag ablakok gyártá-
sa, cseréje. Ingyenes és azonnali felmé-
rés. 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

Festőmester vállal szobafestést, mázo-

lást, tapétázást, hosszú távú garanci-
ával, közületeknek is. Tel.: 285-2882 
vagy 06/30-878-8977

Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügy-
intézéssel, precíz munkavégzéssel. 
Igény szerint ingyenes kartondobo-
zok! 10%-os hétvégi kedvezmény! 
Tel.: 06/70-2-144-235, 280-2542 

TETŐTErEK, LAKáSOK ÉPÍTÉSE, 
FELÚJÍTáSA, HOMLOKZATOK 
HŐSZIGETELÉSE. INGyENES 
FELMÉrÉS. MINŐSÉGI MUNKA. 
MEGBÍZHATó SZAKEMBErEK. 
Tel.: 06/20-933-8634, 282-2498 

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

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

Lépcsőházak takarítását, nagytakarítá-
sát vállalom. Tel.: 06/70-502-0131

Könyvkötészeti, restaurátori és grafi-
kai munkák. régi, megsérült kedvenc 
könyveit, családi iratait újrakötöm, il-
letve helyreállítom. Lukácsy Tibor, tel.: 
281-4249, 06/30-931-5840

KErÉKPárSZErVIZ! KErÉK-
PárOK HELySZÍNI JAVÍTáSA 
DÍJTALAN KISZáLLáSSAL! 
HÍVJON! HÉVÉGÉN IS! BP., XIX. 
BErCSÉNyI U. 3. +3620/933-4279 

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

IDŐS EMBErEK HáZTArTáSá-
BAN BESEGÍTEK! Vasalás, főzés, 
ügyintézés, takarítás, fürdetés, haj- és 
a körömápolás, séta. -fiatal nagyma-
ma-. Tel.: 06/70-516-7889  

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

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

K I S G É P SZ E r V Í Z Elektromos 
kisgépek, sarokcsiszolók, körfűrészek, 
láncfűrészek, fúrógépek, (Flex, Hilti, 
Bosch, Black&Decker, Makita, Bolgár, 
Aeg, Stil stb.) porszívók, takarítógépek, 
stb. szakszerű javítása, villanymotorok, 
forgórészek tekercselése, láncélezés 
korrekt áron, garanciával. Kispesti 
átadás-átvétel lehetséges. Dóri Pé-
ter vállalkozó SZErVIZ: 1141 Bp. 
Szugló u. 86. Telefon: 06/20-9506-254 
Nyitvatartás: H-Cs: 9-16 óráig, tel.: 
06/1-363-4867 P: 9-15 óráig. 

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

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

Cipőjavítás, varrás, cipzárcsere. rö-
vidáru, tű, cérna, gomb. XIX. Ady 
Endre út 138. H-P: 15-18 óráig. 
Arany és ezüst felvásárlás a napi leg-
magasabb áron 2800 Ft-tól 3600 Ft-
ig. Üzlet: VII. Wesselényi u. 19, tel.: 
06-1/317-9938

Vállalunk tetőfedést és bádogos mun-
kát. Mindenfajta lemezzel dolgozunk. 
Pontos, precíz munka. Garanciát válla-
lunk. Tel.: 06/70-2233-935 

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

Gyakorlott, leinformálható nyugdíjas, 
betegápoló munkát vállal jutányos áron. 
Tel. este: 281-4220 

Köműves, ács, hidegburkoló, tetőfe-
dés, víz szigetelés, kertépítés-, fenn-
tartás, öntözőrendszer kiépítés, gyep-
szőnyegezés, fakivágás, bozót irtás, 
(kisebb munkákat is) Wendlen Zoltán. 
Tel.: 06/30-9924-514

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

rendet szeretne a társasházában? 
Agilis közös képviselőt keres? Hív-
jon! Tel.: 06-1/284-57-18, 06-20/325-
9096, e-mail: bbela60@t-online.hu

Megoldás délpesti gyorsszervíz. Mosó-
gép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítá-
sa 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 

TárSASHáZAK KÖZÖS KÉP-
VISELETÉT VáLLALJUK teljes 
körű ügyintézéssel. Tartozások be-
hajtását kiemelten kezeljük. WWW.
GENErAL-F.HU Tel:216-8802 iro-
da@general-f.hu  

inGAtlAn

2% + áFA JUTALÉKÉrT VáL-
LALJUK DÉL-PESTEN LÉVŐ 
INGATLANáNAK KÖZVTÍTÉSÉT. 
ELADáS-VÉTEL, CSErE, BÉr-
LEMÉNy. INGATLAN CENTrUM 
KFT., XIX. ADy ENDrE ÚT 43. 
TEL./FAX.: 280-5830, 06/20-663-
0568, www.ingatlan-centrum.eu 
 

Albérletet keresünk: nyugdíjas házas-

pár, nyugdíjas korú kutyájukkal házat, 
házrészt keres. Tel.: 06/30-937-607-9

Wekerlén metróközeli részen leadó 
felújított 47 nm-es, I. emeleti, kedvező 
adottságokkal rendelkező 2 szobás la-
kás. ára: 14.999.000  Ft-os áron. Tel.: 
06/30-345-5639 

Szép, frekventált környéken 63 nm-es, 
1+ 3 félszobás, belseje felújított, de 
a külseje felújítandó, kertes házrész, 
melyhez 178 nm-es saját kertrész 
tartozik. Új bejárati biztonsági ajtó. 
Fürdőszobában berendezések újak. 
Jogtiszta ingatlan. 4-lakásos udvarban. 
Kedves, kulturált szomszédok. Irányár: 
13 600 000 Ft. ár alkuképes. Érdeklőd-
ni: 06/70-4-192-705. E-mail: luxus@
fibermail.hu Weblapunk: http://www.
luxusweb.extra.hu 

A Corvin körúti garzonházban eladó 
egy 32 nm-es magasföldszinti erkélyes 
öröklakás. Irányár: 7.300.000 Ft Tel.: 
06/30-9413-523 

Kispest családi házas övezetében a met-
róvégállomás közelében, 3 lakásos ház-
ban, 30 nm-es garzon, saját víz-, gáz-
órával, elkerített saját kertrésszel eladó. 
Tel.: 06/1-280-4631, 06/20-9329-426 

Eladó Velencefürdőn, 2 szintes, 48 
nm-es nyaraló, 160 nm-es telekkel. 
Gáz, csatorna van, és panoráma kilátás! 
Érdeklődni du.: 12-18h -ig. Tel.: 282-
6658 telefonszámon. 

Kispesti 35 nm-es, 1,5 szobás ön-
kormányzati lakásomat nagyobb ön-
kormányzati lakásra cserélném. Tel.: 
06/70-616-1400, 281-3150  

Eladó kispesti garzon, 31 nm-es, er-
kélyes, jó közlekedés, napfényes, ala-
csony rezsijű lakás, 7,3 M. Ft-ért. Tel.: 
282-3445 

KISPESTEN, 150 nöl, összkomfortos, 
105 nm-es, családi ház, 2 generációs, 
2+2 félszobás, összkomfortos, garázsos 
családi ház eladó, vagy cserélném 15 M 
Ft-ig + kp-re. Irányár: 31,9 M. Ft. Tel.: 
377-6989, 06/30-975-9572 

Kispest óvárosban, 70 nm-es, fel-
újított házrész, riasztóval, műanyag 
nyílászárókkal, kandallóval, klímával, 
19,9 M. Ft-ért eladó. Tel.: 06/20-971-
3397  

Zöldövezetben 357 nm-es telken felújí-
tandó családi ház tulajdonostól eladó. 
Jó közlekedéssel, 2 külön bejárattal. Iá.: 
21 M Ft. Tel.: 6/20-663-2686 

Magánkézből eladó XIX. árpád u.-
ban VI. emeleti, 53 nm-es, igényesen 
felújított panellakás. Iá.: 9,8 M Ft. Tel.: 
06/20-236-6884, 280-2234 

1+2 félszobás önkormányzati lakásomat 
szeretném elcserélni 1,5 szobás önkor-
mányzati lakásra kizárólag Kispesten. 
Tel.: 06/20-464-0494 

TULAJDONOSTóL ELADó KIS-
PEST KErTVárOSI rÉSZÉN A 
KISFALAUDy UTCáBAN, EGy 
TELJESEN FELÚJÍTOTT, 28 NM-ES 
GArZONLAKáS, EGy ÖTLAKá-

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd Fõszerkesztõ: Bazsó Zoltán munkatárs: Várnai Zoltán Korrektor: Villás Dániel 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. augusztus 26. www.kispest.hu

SOS HáZBAN, KIS ELŐKErTTEL, 
KÜLÖN TárOLóVAL. TEL.: 06/30-
520-9082 

rENDKÍVÜLI AJáNLAT! Irodá-
nak is alkalmas, kétszintes, tetőteres 
lakás, dupla komforttal, cirkóval, ga-
rázzsal, kerttel, Wekerlén ELADó, 
metróhoz, Europarkhoz közeli, 
mégis csendes. Iá.: 21.9 M. Ft. Érd.: 
06/20-324-3718 

XIX. ker. Kazinczy u.-ban, magasföld-
szinti, 37 nm-es, világos nagy étkező-
konyhás lakás eladó. Iá.: 9 M. Ft. Tel.: 
243-1484 

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.: 06/20-985-0541, 2828-515 

Újlipótvárosi 50 nm-es, 2 szobás ön-
kormányzati lakást elcserélnék kisebb 
kispesti önkormányzati lakásra. Tel.: 
06/20-562-4270 

Kispest zöldövezetében, alkalmi áron, 
tehermentes, 240 nm-es, két bejáratú, 
kétlakásos, 5+1 szobás családi ház 
eladó, garázzsal, külön bejáratú iroda-
helyiséggel. Iá.: 35,9 M. Ft. Tel.: 06/20-
5859-748

Eladó Páty-Mézeshegyen, 2000-ben 
épült, 90 nm-es, családi ház, fsz.: 
amerikai konyhás, nappali + 1 szoba + 
fürdő + 23 nm terasz. Tetőtér: 2 szoba + 
fürdőszoba + erkély. Tetőtér beépítéses, 
gáz cirkófűtéses, telefon-UPC, 340 nöl., 
panorámás telekkel, szépen gondozott 
kert, gyümölcsfákkal, borospincével. 
Iá.: 25 M Ft. Tel.: 06/30-219-1235, 
06/30-251-9135 
 
Eladó Kispest centrumában, Templom 
téren, emeletes, téglaépítésű, gázfűtéses 
ház II. emeletén, egy szépen felújított 
kis minigarzon. Iá.: 6.890.000 Ft. Vagy 
kis panel / kis ház csere is érdekel. Tel.: 
06/30-319-2758 

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. Érdeklőd-
ni: +36/20-663-0567

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.: 28,9 M Ft. 
Tel.: 06/20-663-0568 

ELADó: Az Ady Endre úton forgal-
mas főútvonalon, egy 70 nm-es, utcai 
bejáratú, két nagy kirakattal (2 X 220 
cm-es) üzlet, illetve irodahelyiség. Cir-
kófűtéses, riasztóval felszerelt, klímás, 
konyha, szociális helyiségek, alacsony 
rezsi, egyedi mérőkkel felszerelt ideális 
üzlethelyiség. 18,4 M. Ft Tel.: 06/20-
663-0568 

Kispesten a 68-as végállomásánál ház 
eladó. 88 nm-es, 3 szobás, 2 fürdőszo-
bás, 2 kocsinak való garázzsal, ház, 
jó helyen eladó. ára: 23,5 M Ft. Tel.: 
06/30-506-4583 

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

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

Kispesten háromszintes, 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 

Eladó Kispest centrumában Templom 
téren, négyemeletes, téglaépítésű, gáz-
fűtéses ház II. emeletén. egy szépen 
felújított kis minigarzon. Iá.: 6.850.000 
Ft. Csere is érdekel, panel vagy kis ház 
Pest környéke is. Tel.: 06/30-319-2758 

Lőrincen, Lakatos ltp.-en, Kézműves 
utcában, III. emeleti, loggiás, 54-nm-
es, kétszobás, ablakos érkezőkonyhás, 
kamrás, jó állapotú tégla öröklakás, 
10,5 M-ért eladó. Tel.: 06/309-504-551

Mérsékelt áron sürgősen eladó Érd köz-
pontjához és az M6-os feljárójához kö-
zel, 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 

Europarkhoz közel, tulajdonostól eladó, 
62 nm-es, 2 + 1/2 szobás, napfényes, 
csendes, nagykonyhás földszinti, ház-
központi fűtéses, járólapos lakás. Iá.: 
9,3 M Ft. Tel.: 06/30-232-6670 

Budaörs igen kedvelt nyugodt kis ut-
cájában, eladó egy rendezett 400 nm-
es telken lévő 75 nm-es, 2 szobás, de 
könnyen 3 szobássá alakítható, normál 
állapotú ház, egy 80 nm-es, felújítandó 
épülettel együtt, ami felújítás után a 
házzal összenyitható, így akár két ge-
neráció részére is alkalmas lehet! ára: 
29,9 M. Ft. Tel.: 06-20-476-7176
Eladó XIX. kerület kertvárosában, 100 

nöl telken, két lakásból álló, egyszerű 
kivitelű, téglaépítésű családi ház, hu-
szonnyolc négyzetméteres garázzsal. 
Irányár: Tizenhat millió forint. Telefon: 
277-6687; 06/30-322-0617 

Kispesten, 59 nm-es, II. emeleti, nagy 
konyhás, beépített konyhabútorral, fel-
újított, 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, akár bútorozva is Iá.: 
10,2 M. Ft. Tel.: 06/20-434-5945, 709-
2767 

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

árZUHANáS WEKErLÉN ELADó 
IKErHáZAK,NÉGyLAKáSOS 
HáZrÉSZEK! WEKErLE INGAT-
LANIrODA www.ingatlanvarazs.hu 
06/30-9-332-592

ELADó - KIADó INGATLANO-
KAT KErESÜNK ÜGyFELEINK 
rÉSZÉrE!
KÍNáLATUNK!!
 
WEKErLÉN CSENDES UTCáBAN, 
NÉGyLAKáSOS TárSASHáZ, 49 
NM-ES, KÉTSZOBáS, TETŐTÉr 
FELÉ BŐVÍTHETŐ ELSŐ HáZ-
rÉSZE, NAGy KErTTEL ELADó! 
A HáZON A CSErEPEKET, A LÉ-
CEKET EGy ÉVE CSErÉLTÉK, 
ÉS FóLIáZTáK, ÚJ A KÉMÉNy, 
A SZOBáKON, ÉS  A KONyHáN 
ÚJ KÉTÉVES FA NyÍLáSZáróK 
VANNAK, SPALETTáKKAL! 
Irár: 18,9 M TEL.: 06/30-9-332-
592 www.ingatlanvarazs.hu
 
WEKErLÉN CSENDES MELLÉK-
UTCáBAN ELADó EGy AZON-
NAL BIrTOKBA VEHETŐ, 45 NM-
ES, KÉT SZOBáS, GáZFŰTÉSES, 
TETŐTÉr FELÉ BŐVÍTHETŐ 
IKErHáZFÉL, SAJáT SZEPAráLT 
KErTTEL, GÉPKOCSI BEáLLáSI 
LEHETŐSÉGGEL! Irár: 17,9 M 
FórIZSNÉ BrIGITTA 06/30-9-332-
592 www.ingatlanvarazs.hu
 
WEKErLÉN, NÉGyLAKáSOS 
HáZBAN LÉVŐ, HáTSó TETŐ-
TÉr-BEÉPÍTÉSES, KÖZVETLEN 
KErTKAPCSOLATOS (KErTJE 
HATALMAS!) HárOM SZOBA, 
NAPPALIS, Jó áLLAPOTÚ, GáZ 
FŰTÉSES HáZrÉSZ, VárJA 
SZErETŐ ÚJ TULAJDONOSáT, 
FANTASZTIKUS IráNyárON!! 
Irár.: 22,8 M 06/30-9-332-592 
www.ingatlanvarazs.hu
 
KIADó LAKáSOK, HáZrÉSZEK 
WEKErLÉN, 55.000-80.000-
IG HOSSZÚTáVrA! www.
ingatlanvarazs.hu 06/30-9-332-592
INGATLAN MESTEr! FórIZS 

JóZSEF 06/30-9-0082-64 LAKá-
SOK TELJES KÖrŰ FELÚJÍTáSA  
A-Z -IG! KISEBB MUNKáKAT IS 
VáLLALUNK, GArANCIáVAL! 
-FESTÉS,  MáZOLáS, TAPÉTá-
ZáS, KŐMŰVES MUNKáK, VÍZ- 
GáZ- FŰTÉS SZErELÉS, HOM-
LOKZATSZIGETELÉS, SZÍNEZÉS, 
PArKETTáZáS, NyÍLáSZáróK 
CSErÉJE

Petszentimrén tulajdonostól eladó 2 
szobás, 60 nm-es családi ház, 535 nm-
es telken. Garázs, melléképület, gázfű-
tés, jó helyi adottságok. ára: 17,9 M Ft. 
Tel.: 06/70-507-4532 

Kispest Fő utcai önkormányzati 1 + 2 
félszobás lakásomat nagyobb önkor-
mányzati 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 

Elcserélném Kispest Fő utcai VI. eme-
leti öröklakásomat, amin banki tartozás 
van, hitelátvállalással önkormányzatira. 
Tel.: 06/30-268-3261 

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+ 2 félszo-
bás, átlagos állapotú, önkormányzati 
lakást elcserélnék 1 + 1/2 szobás önkor-
mányzati lakásra. Tel.: 06/30-670-4867
Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, tel-
jesen felújított, magasföldszinti lakás, 
pincehelyiséggel, 17,5 M. Ft vételáron 
eladó. Tel.: 06/70-623-7322 

Wekerlei, beépített tetőterű ikerházrész 
(3 + 2 szoba, 82 nm) kétlakásos házban 
eladó. Kertkapcsolatos wekerlei csere is 
érdekel. ár: 33 M Ft. Érd.: 06/30-652-
8788

Cserélném pesti kis lakásra vagy el-
adnám jászágói, lakható, 70 nm-es, 
komfortos, külterületi ingatlanomat, 
gazdálkodásra alkalmas területtel, Tel.: 
06/70-266-2884 

Vállalkozók figyelem! XVIII. ker Bé-
ke tér környékén számlaképes albérlet 
kiadó 8 személyre, hosszútávra. Tel.: 
06/20-423-5471, 06/1- 292-4267

Eladó vagy elcserélem kispesti kertes 
házra, ráfizetéssel, 3-4 szobás lakásra, 
nem panel, 2 és fél szobás öröklakást, 
tehermentes, nagykonyhás, nagy für-
dőszobás, egyedi fűtéses, II. emeleti. 
Iá.: 15.2. Tel.: 06/30-627-7764 vagy 
378-2508 

Zuglóban 50 nm társasházi lakás 
gépkocsibeállóval, tárolóval nagyon 
SÜrGŐSEN eladó. Normál állapotú, 
kicserélt nyílászárókkal. Irányár: 12,5 
millió forint. Érdeklődni: 06/30-8414-
633

 
Kispesten a rákóczi u-ban, 2 szobás 
kertes családi ház eladó. Iá.: 28 M Ft. 
Tel.: 06/20-961-3231 
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Kispesten a Nagykőrösi út 142.-ben, 
125 nöl-es telken lévő 1 + 1/2 szobás, 41 
nm-es, garázzsal, tárolóval, összkomfor-
tos, felújítandó családi házamat eladom 
vagy diákoknak kiadom, Balaton északi 
partján hasonlóra cserélem. Irányár: 
12,9 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: 21.9 
M Ft. Érd.: 06/20-324-3718 

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

OktAtás

Angoloktatásban nagy gyakorlattal ren-
delkező, nyelvterületen is járt, oroszul 
is jól beszélő nyelvtanár itthon oktat és 
felkészít nyelvvizsga szintig. Érdeklőd-
ni: 06/20-224-0130 

Angol nyelv kezdőknek, újrakezdők-
nek, haladóknak, érettségire, felvéte-
lire, nyelvvizsgára, állásinterjúra, kül-
földi munkára felkészítés, korrepetálás. 
Tel.: 06/30-858-1068

A LEONArDO GIMNáZIUM ÉS 
SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1201 Bp., 
Vörösmarty u. 128.) a 2010-2011. 
tanévben érettségit adó felnőttoktatást 
szervez. A képzés ideje: 4 év, amely 
egyénileg rövidíthető, akár 2 év alatt 
is megszerezhető az érettségi bizo-
nyítvány.
Érdeklődni a 06/30-904-9012 telefon-
számon lehet. 

ANGOL-NÉMET NyELVOKTA-
TáST, korrepetálást, középfokú 
nyelvvizsgára, érettségire való fel-
készítést vállalok. INFOrMATIKAI 
oktatást is. Tel.: 06/20-92-11-309 

Hegedűtanítás, zenés foglalkozás gye-
rekeknek ősztől, és DVD-lemezemet 
kínálom: www.hegeduhang.hu

állás

Kispesti Gimnázium keres munka-
ügyi ügyintézői munkakörbe legalább 
3 éves költségvetési intézményben 
szerzett gyakorlattal rendelkező 
munkatársat, középfokú iskolai vég-
zettséggel. Illetmény kizárólag a kjt. 
szerint. Önéletrajzot a gazdasagi@
karolyigimnazium.sulinet.hu címre 
kérjük küldeni.

Melegkonyhás büfébe nem dohányzó 
kézilányt felveszek. Tel.: 06/30-606-
9299 

Kispesti Gimnázium keres meg-
bízható leinformálható éjszakai 
takarítót. Önéletrajzot a gazdasagi@
karolyigimnazium.sulinet.hu címre 
kérjük küldeni. 

Takarítást VáLLALOK, referenciával, 
Kispest egész területén. Érdeklődni: 
rózsa róza (57 év). Tel.: 06/20-467-
4340 

eGyéb

Kézimunka előnyomás hozott anyagra 
is. Kézimunkakönyvek eladók. Gomb-
behúzás 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 

1950-60 között készült magyar gyárt-
mányú, pénzverde által gyártott Előre, 
Pannónia, Helikon, vasúti modelleket 
és Szikra típusú modellt vásárolnék. 
Saját részre. Tel.: 06/30-9-317-853 

régi bakelit lemez, 100 literes műanyag 
hordó, kicsi leander - 20-as cserépben, 
megegyezés szerint eladó. Tel.: 06/1-
280-7081 

2 db férfi kerékpár, 2 db fehér mennye-
zeti lámpa, konyhai függeszték eladó. 
Tel.: 214-7564

Olcsón eladó egy db világos karnis (180 
cm), 2 db fenyő deszka almásláda, 1 db 
olajfestmény 80 X 54 cm, 1 db gobelin 
falikép 28 X 24 cm. Tel.: 377-7212

Eladó Ukrajna nevű fekete páncéltőkés 
pianínó. Érd.: 90.000 Ft. Tel.: 06/70-
222-8040 

6 db-ból álló barna konyhabútor, 
tűzhellyel, páraelszívóval eladó. Iá.: 
50.000 Ft. Tel.: 06/70-222-8040 

Eladó Sokol táskarádió, új állapotban: 
3.000 Ft, hőmérő 100 C fokig (pálin-
ka főzéséhez is alkalmas): 1.500 Ft, 
szesz fokoló: 1.500 Ft, csőszegecselő 
új: 1.500 Ft, teflon köranyag, poliamid 
lemez és Orion tv: 10.000 Ft. Tel.: 378-
3986

Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett! A 
szénnel megegyező fűtőérték. Bükk-
fából vákuum csomagolt kiszerelés, 
500 Ft/10 kg, 1 Tonna megrendelés 
esetén ingyenes kiszállítás! Tel. 
06/70-9-400-555  

Új Tondah cserép ELADó. Hódfarkú, 
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 boj-
ler. Tel.: 036/30-364-1680, 280-0995 

Bútorokat csereberélek, veszek. Tel.: 
06/70-553-2405 

Méltányos áron, 1 - 2 óra vasalást válla-
lok. Csak Kispesten. 06/1-709-7939 
Eladó egy ónémet íróasztal. Tel.: 06/70-
319-3427 

Eladó komplett hálószoba garnitúra, 
gyermek forgószék, férfi váltós kerék-
pár, nagyméretű pálma kb. 2,5 m magas, 
éjjeliszekrény. Tel.: 06/30-606-8955 

Magamhoz fogadnék egy olyan idős 
nénit, akinek nincs senkije. Tel.: 06/70-
454-8671 

Eladó Budmil iskolatáska 2500 Ft., 
zománcos ételhordó bőrtokkal: 800 Ft., 
2 db bőrből készült bőrönd, új állapotú 
1500 Ft/db. Tel.: 3783-986 

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

Olcsón eladó kombinált vitrines könyv-
szekrény, 4 db kisméretű kárpitozott 
fotel, dohányzóasztal, 3 személyes re-
kamié. Tel.: 06/70-579-6334 

Otthonomba fogadnék egy hölgyet, 
kisebb házimunkákért és gyermekgon-
dozásért cserébe. Teljes ellátással. Tel.: 
06/70-513-4246, Angéla

Idősebbek segítését vállalom. Anyagi 
szolgáltatást nem kérek érte. Hívjon 
bizalommal. Tel.: 06/70-513-4246 

Olcsón eladó tálalószekrény, ágynemű-
tartós sarokrekamié, négyfokos létra, 
háromrészes mosogató, hintaszék, 2, 
64 m-es betongerenda, szobakerékpár. 
Tel.: 06/1-281-2553. 

Vennék 26-os Csepel City hajlított vá-
zas női kerékpárt. Tel.: 06/20-561-4953

Szobai ventilátor, több fokozatú, 
teleszkópos, eladó, 2.000 Ft. Meny-
nyezeti csillárok eladók 1-3.000 Ft-ig, 
12 db férfi öltöny, változatos 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 48-as méretű 3/4-es pézsma po-
cok új bunda, 3 személyes ülőgarnitúra, 
2 db fotellel együtt, robotron villany-
írógép. 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, új-
szerű állapotban. Tel.: 707-2084, 06/70-
9400-873 

Keresek csigaplattnis 2 főzőlapos ETA 
villanyrezsót. Tel.: 06/20-561-4953

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

Ha nyugdíjasként magányos és beszél-
getne valakivel, vagy segítségre van 
szüksége, hívjon! Kispesten élő nyug-
díjas nő vagyok. Tel.: 06/70-613-5987 

Keresem azt a hölgyet, aki engem el-
fogadna így, amilyen vagyok. Félénk, 
visszahúzódó fiatalember. Társam 
keresem szerény, más hibájára toleráns 
nő személyében. Szeretném, ha Te is 
szeretnél, kölcsönös viszonzással. Tel.: 
280-0482

Zoltán keres hölgyet. 47 éves, 170 cm 
magas, nem dohányzó, sérült fiatalem-
ber párkapcsolatot szeretne. Szülőkkel 
él. Olyan hölgyet keres, aki így elfo-
gadja és hozzáköltözne. Legyen gyer-
mektelen és lehetőleg budapesti. Tel.: 
3772-016
 
Eladó Kispesten szép fehér, 6 fiókos fa-

gyasztószekrény jutányos áron!!! Tel.: 
06/20-953-9470 

Amerikai minifánksütőgép komplett 
felszereléssel együtt + pavilonnal, uni-
ós előírásoknak megfelelő engedélyek-
kel együtt eladó. Iá.: 780.000 Ft. Tel.: 
06/20-959-5958 

Alig használt evezőpad eladó vagy ha-
sonló állapotú szobakerékpárra elcseré-
lem. Tel.: 06/70-661-0131 

Nagyméretű komplett konyhabútor és 
különleges szövetű 2-2 db heverő, fotel 
olcsón eladó. Tel.: 357-1492 

Csepel női Camping kerékpár és egy 
hőlégkeveréses sütőedény eladó. Tel.: 
06/20-514-7072 

Minőségi férfiöltönyök 177/50-es mére-
tű, ing 39-40, cipő 42-43-as csak kész-
pénzért eladó. Tel.: 06/20-52-39-417

hirdetés

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. 

XiX. kerületi lakosoknak 
ingyenes hirdetési lehetősé-
get biztosítunk (15 szóig) az 
egyéb rovatban, amennyiben 
nem üzleti tevékenységről 
van szó. csak névvel és cím-
mel ellátott megrendelést 
tudunk elfogadni, ingyenes 

hirdetés esetén is. 

A hirdetések tartalmáért 
felelősséget vállalni nem 

tudunk!




