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elismerés

Szántó Imre
Másodszor nyújtották át a 
Kispest Sportjáért Díjat. 
Ebben az évben Nick Árpád, 
Fábián János, Szántó Imre és 
Lehoczki Zoltán kapta meg az 
elismerést.
 
7. oldal

PÁRKÁNY 
IMRÉNÉ
Szeptember 
21-én ünnepélyes 
keretek között 
hivatalosan is 
átadták a nyáron 
felújított Arany 
Óvoda épületét.

környezetvédelem

LIPCSEI 
SZABOLCS
A környezetvédelmi 
célok megvalósítá-
sára idén tavasszal 
kiírt önkormányzati 
pályázat mindegyik 
indulója díjat, illetve 
elismerést kapott.

2010. szeptember 29.

NAGY PÉTER
Népszerűek az önkor-
mányzat ingyenes 
tanfolyamai, 
eddig összesen 
mintegy 6 000-en 
jártak a 2003 óta 
évente induló 
kurzusokra.

TÖBB KILOMÉTERREL BŐVÜL A KISPESTI KERÉKPÁRÚT



2 2010. szeptember 29. 32010. szeptember 29.híreK híreK

reggeli bicikliseknek Wekerlei Napok

élsportolók támogatása

autómen-
tesen
kispesten

Szendvicsekkel és üdítőkkel fogadta 
a munkába és iskolába biciklizőket 
az önkormányzat szeptember 26-

án reggel az Europark előtt. A Magyar 
Kerékpárosklub „Bringázz a mun-
kába!” kampányához már másodszor 
csatlakozott idén a kerület. Az országos 
kezdeményezés célja, hogy minél több 
emberrel megismertesse és megkedvel-
tesse a bringázást – mondta a Kispestnek 
Gombos Veronika, a rendezvény kerületi 

szervezője. Az eseményre a polgármester 
is elkerekezett. Gajda Péter lapunknak 
kiemelte, szerencsére Kispesten is egy-
re többen használják a környezetbarát 
kétkerekű közlekedési eszközt, ezért is 
döntött úgy az önkormányzat, hogy uni-
ós forrásokat igénybe véve kerékpárutat 
épít a kerületben: a nyári munkálatok 
eredményeképpen még az ősz folyamán 
befejeződik a Határ úttól induló Kőbá-
nya-Kispestig tartó bicikliút.

Komoly előrelépés intézményünk 
életében a korszerűsítés, bízunk 
benne, hogy a felújítás jövőre 

tovább folytatódik – mondta Párkány 
Imréné óvodavezető az óvodaátadó ün-
nepségen. Az eseményen Gajda Péter 
polgármester azt hangsúlyozta, hogy a 
2007-ben indult kerületi komplex intéz-
mény-felújítási program eredményekép-
pen már korszerűsödtek a Mesevár és az 
Arany óvodák, valamint az Ady és az 
Erkel iskolák épületei. 
A köszöntők után az intézmény gyerme-
kei adtak műsort, majd a polgármester a 
kicsikkel együtt vágta át az átadást jelké-
pező szalagot.
Az Arany Óvoda felújításának idei, máso-
dik szakaszában többek között a homlok-
zat hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, 
a tornaszoba kialakítását és a konyha fel-
újítását végezték el. A korszerűsítésre 27 
millió forintot költött a kerület, a kivitele-
zőt közbeszerzési eljárásban választotta ki 
az önkormányzat – mondta el lapunknak 
Horváth Zoltán, a Kispesti Vagyonkezelő 
Műszaki Szervezet vezetője. 2009-ben el-
készült az óvoda három vizesblokkja, és 
felújították az udvart, ahol egy kétmillió 
forint értékű játszóvárat is felszereltek. 
Az épület teljes rekonstrukciója a tervek 
szerint jövőre fejeződik be.

moBilitási Hét szabadidő

Kispest idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét ren-
dezvénysorozatához, amelynek részeként az önkormány-
zat reggelivel várta a munkába és iskolába bringázókat 
szeptember 16-án reggel az Europark előtt. Szeptember 
végére több kilométer kerékpárút készül el a kerületben 
egy sikeres uniós pályázat eredményeképpen.

Hangulatos programsorozattal ért véget a „Wekerle, ahol 
értéket őriz az idő” elnevezésű európai uniós támogatású 
projekt. A 19. Wekerlei Napok látnivalóira idén is ezrek 
voltak kíváncsiak a teljesen felújított Kós Károly téren. 

Harmadik alkalommal jutalmazta a Kispesten élő, tanuló, 
illetve kerületi sportegyesület színeiben kiemelkedő ered-
ményt elért amatőr élsportolókat az önkormányzat. A pá-
lyázat keretében megítélt támogatásokat 86 fiatal vehette 
át a KMO-ban rendezett szeptember 20-i ünnepségen. 

Szeptember 21-én ünnepélyes keretek között hivatalo-
san is átadták a nyáron felújított Arany Óvoda épüle-
tét. A július végén kezdődött munkálatok eredménye-
képpen az intézmény kívül-belül megszépült.

I dén új helyszínen, Kispest egyik legszebb 
központi részén, a Templom téren várta 
az önkormányzat az idei autómentes nap 

vendégeit. Ebben az évben a kerületi prog-
ramok a környezetvédelem jegyében szer-
veződtek – mondta el lapunknak Gombos 
Veronika, a rendezvény helyi szervezője. 
Volt asztfaltrajzverseny, ügyességi vetél-
kedők és ökojátékok – köztük például PET 
palackos lengőteke – és még egy mászófalat 
is ki lehetett próbálni. A Wekerlei Gyermek-
ház ökokézműves foglalkozást szervezett, 
a gyerekekkel természetes anyagokból ké-
szítettek tárgyakat. A felnőtteknek a Szike 
Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület 
tartott felvilágosítást a komposztálás hasz-
nosságáról és ehhez kapcsolódva a kispesti 
komposztáló programról. Az eseményre a 
polgármester is gyalogosan érkezett, Gajda 
Péter a versenyek győzteseinek járó díjakat 
nyújtotta át. A legszebb aszfaltrajzokat a 
zsűri döntése alapján a Móra iskolások ké-
szítették, nyereményük 12 darab belépő volt 
a Fővárosi Állatkertbe.

Kispest nyolcadik alkalom-
mal csatlakozott az Európai 
Mobilitási Hét programso-
rozathoz, szeptember köze-
pén bringás reggelire, szep-
tember 22-én autómentes 
napra várták a kerületeket. 

Hagyományosan egy képzőművésze-
ti tárlattal nyitott a Wekerlei Napok 
rendezvénye szeptember 10-én a 

rendező Wekerlei Társaskör Egyesület 
(WTE) Kós Károly téri pincegalériájában. 
Molnár Krisztina grafikusművész „Ablak 
a Wekerlére” című tárlatának akvarelljeit 
Zsilinszky Gyula építész ajánlotta a meg-
nyitó közönségének figyelmébe.
A péntekről szombat délelőttre is áthúzó-
dó eső alaposan átalakította a Wekerlei 
Napok sportprogramjainak menetrendjét. 
Az idei sportfelelős Kispest SE vezetője, 
Kerekes Balázs elmondta, több sport-
verseny elmaradt. Szerencsére néhány 
szabadtérre tervezett program, például a 
pingpong befért a Kós iskola falai közé, 
mást – az ovisok akadályversenyét – pe-
dig áthelyeztek vasárnapra. Vasárnap az-
tán már nem volt akadálya annak, hogy a 
fizikai és szellemi viadalok – futás, futsal, 
go, sakk, bridzs, ulti, darts és petanque – 
is megindulhassanak. 
A szombati produkcióknak a zenepavilon 
adott otthont: fellépett a Szekér Színház, 
majd a tangóharmonikás Vámosi András 
triója adott hangulatos koncertet. Az este 
további részében tábortüzet gyújtottak 
és volt sámántánc is. A „szférák zenéje” 

alatt pedig világító lampionok emelked-
tek a magasba.
A vasárnap – mint megszokott – fúvós-
zenével és mazsorettek felvonulásával 
kezdődött. A délelőtti programban meg-
zenésítette versekkel lépett színpadra a 
Katáng Együttes, volt néptánc, a gyerekek 
megismerhették János vitéz történetét, 
Méhes Csaba és a Méhek pedig a nézők 
között adták elő pantomimprodukcióju-
kat. Délután bemutatkozott több kerületi 
táncegyüttes, a Mágnes Színház operett 
panoptikuma, majd Szalóki Ági adott 
koncertet. A WTE elnöke, Nagy Tamás 
az 1995-ben alapított Wekerléért-díjat 
adta át Fazekas Csaba építésznek a tele-
pért végzett kiemelkedő tevékenységért, 
majd Gajda Péter polgármester köszön-
tötte a közönséget, és adta át a korosztá-
lyos futsaltornák győzteseinek a díjakat. 
Az esti folytatásban előbb a Nemadomfel 
Együttes fogyatékos zenészeinek, majd a 
PG Csoport és Halmos Béla előadásának 
tapsolhattak a nézők. Az esti fellépők 
között a Fiestát, a Wekerlei Mozgás Mű-
hely hastáncosait, végül Somló Tamást 
láthatta a közönség, a Wekerlei Napok 
rendezvénye tűzzsonglőrök előadásával, 
lézershow-val és görögtűzzel ért véget. 

Gajda Péter polgármester köszöntő-
jét követően a KMO-ban működő 
Maroshévizi SE, valamint a Musz-

táng SE sporttáncosainak produkcióit 
tapsolhatta meg a művelődési intézmény 
közönsége a hétfői ünnepségen. A műsor 
után a polgármester és Szujkó Szilvia, a 
Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúság-
politikai és Egészségügyi Bizottság elnöke 
együtt adta át a támogatásokat a fiatal ama-
tőr sportembereknek. A kispesti élsportolók 
egyéni támogatására kiírt idei pályázatra 86 
sportolótól érkezett kérelem. A pályázatok 
értékelésénél a bizottság azokat az amatőr 

sportolókat részesítette támogatásban, akik 
Kispesten laknak, tanulnak vagy a kerü-
letben működő sportszervezetek színeiben 
eredményesen versenyeztek, és a további 
felkészülésükhöz segítséget igényeltek az 
önkormányzattól. A 2 millió forintos támo-
gatási összeget a bizottság differenciáltan 
osztotta el: a 2009-ben vagy 2010 elején 
nemzetközi eredményt elért sportolók közül 
kiemelt támogatást kaptak azok, akik világ-
versenyeken az első nyolc helyen végeztek. 
Támogatta az önkormányzat az országos 
bajnokságon, diákolimpián, Magyar kupán 
1-4. helyezést elért ifjúsági sportolókat is.Gajda Péter polgármester az intézmény óvo-

dásaival vágta át a nemzeti színű szalagot

Megújult az óvoda
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nemzetiséGekoktatás

Szeptember 17-én testvérvárosi alkotók kiállítására, majd egész 
estét betöltő kisebbségi estre, másnap a „Kultúrházak éjjel-
nappal” című rendezvényre várták az érdeklődőket a Kispesti 
Munkásotthon Művelődési Házban. 

Tízéves lett a Csillagok Napközi Otthona. A Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat Táncsics utcai részlege 2000-ben nyitotta meg 
kapuit Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona néven 20 férőhely-
lyel. Az alkalomból szeptember 21-én rendezett ünnepi műsorban 
művészek mellett a gondozottak és a dolgozók is felléptek. 

Szeptember 20-án újra elkezdődött a nyugdíjasok számítógépes 
oktatása a Bolyai iskolában. 

Kisebbségi est, képzőművészet 
és zene a kmo-ban

Focitorna a lombikbébikért 

Ünnepelt a Csillagok napközi otthona 

Számítógépes kurzus nyugdíjasoknak 

A lengyel testvérváros, 
Krzeszowice amatőr 
művészeinek alkotásai-

ból nyílt kiállítással kezdődött 
az idei nemzetiségi est prog-
ramja. A tárlatot Gábor Ilona, 
a KMO igazgatója ajánlotta az 
érdeklődők figyelmébe. A kö-
zönséget köszöntő Gajda Péter 
polgármester elmondta, az el-
múlt időszakban igyekezett az 
önkormányzat mindent meg-
tenni azért, hogy az emberek 
minél jobban megismerhessék 
egymás kultúráját. A köszön-
tőt követően először a horvát 
Fáklya együttes lépett a szín-
padra, majd az Iliosz együttes 
görög táncokkal szórakoz-
tatta a KMO közönségét. A 
lengyelek képviseletében a 
Polonez Táncegyüttes tartott 
bemutatót, míg a cigány ze-
nekultúrát Csonka János és 
jazz zenekara képviselte. A 
folytatásában bemutatkozott a 
bolgár Jantra együttes, akiket 
a román Cerbur de Aur Tánc-
együttes előadása követett, 
majd az est műsorait a szerb 
Söndörgő együttes zárta. A 

színpadi bemutatókat követő-
en a gasztronómiáé lett a fő-
szerep, a kóstolón ínycsiklan-
dó nemzetiségi ételek közül 
válogathattak a vendégek.
Másnap egészen éjszakába 
nyúló programokkal várta a 
KMO a közönséget. A műve-
lődési ház idén csatlakozott 
először a Kulturális Örökség 
Napjai rendezvénysorozat-
hoz, melynek keretében 
szeptember 18-án „Kultúr-
házak éjjel-nappal” címmel 

szerveztek hajnali kettő óráig 
programokat – tudtuk meg 
Forgon Miklós művelődés-
szervezőtől. Késő délután Pál 
Csaba kispesti képzőművész 
„Édes csapdák” című ins-
tallációjával és „Kelesztés” 
című animációs filmjével 
kezdődött az éjszakába nyúló 
program. Az est folyamán 
először a Trottel Stereodream 
Experience adott koncertet, 
majd DJ Morketiden zenélt 
hajnalig.

Az önkormányzat in-
gyenes kurzusán a 
számítógép- és az 

internethasználat alapfokú, 
illetve haladó szintű elsajá-
títására nyílik lehetőségük 
a kerületben élő időseknek. 
A képzésen 8 héten keresz-
tül heti 4 órában, 10-15 fős 
csoportokban szakképzett 
tanárok irányításával folyik 
majd a komputeres oktatás.
A Bolyai iskolába indult cso-
port diákjait hétfő délután 
köszöntő Gajda Péter pol-
gármester sok sikert kívánt a 
tanulmányokhoz. Elmondta, 
népszerűek az önkormány-
zat ingyenes tanfolyamai, 
eddig összesen mintegy  

6 000-en jártak a 2003 óta 
tartó ingyenes angol vagy 
a 2007-től megszervezett 

ugyancsak térítésmentes 
számítógép-kezelői kurzu-
sokra.

Fennállásának 30. év-
fordulóját ünnepelte 
szeptemberben az 

Eötvös József Általános 
Iskola. Szeptember 20-án 
ünnepség keretében újra 
megnyitották az intéz-
ményt, és kiállításokat 
rendeztek. A hét prog-
ramjában többek között 
számítástechnikai foglal-
kozások, sövénylabirintus 
kialakítása és sportverse-
nyek szerepeltek, később 
kézműves-foglalkozások 
várták a gyerekeket, va-
lamint tanítás után régi 
diákokkal és egykori ta-
nárokkal is találkozhattak 
a tanulók. A programsoro-
zat gálaműsorral ért véget 
szeptember 24-én a KMO 
Művelődési Házban.

Harmincéves az 
eötvös iskola 

Balázs Piroska intéz-
ményvezető bevezetője 
után Vinczek György, 

a szociális területet felügyelő 
alpolgármester mondott kö-
szöntőt a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat részlege-
ként működő Csillagok Nap-
közi Otthona (CSNO) tízéves 

születésnapi ünnepségén. Az 
eseményen Gajda Péter pol-
gármester mellett a szociális 
ágazat vezetői is részt vettek. 
Az alpolgármester azokat 
köszöntötte elsősorban, akik 
„tíz éve ebbe az otthonba jár-
nak nap mint nap”. Nyolc fi-
atalt, akik már az indulás óta 

a CSNO gondozottjai, régi, 
kedves ismerősként üdvözölt. 
Külön köszöntötte a részleg 
két korábbi vezetőjét, Kele-
men Máriát és Vikár Hedvi-
get, az új irányítót, Kovácsné 
Gál Irént, a régi és új munka-
társakat, valamint a megjelent 
szülőket is. Vinczek György 
hangsúlyozta, hogy az önkor-
mányzat számára mindig fon-
tos volt a CSNO-ban – korábbi 
nevén Értelmi Fogyatékosok 
Napközi Otthona (ÉNO) – 
folyó munka, ezért kiemelten 
foglalkozott a szolgáltatással: 
idéntől már 30-ra növekedhet 
az ellátottak száma is. 
Az ünnepségen felléptek a 
gondozottak, a Balkay László 
vezette Tárt Kapu Színház 
művészei „Őszi szonáta” című 
darabjukból adtak elő rész-
leteket, majd Panther Patrick 
bűvész aratott nagy sikert 
trükkjeivel. A műsort a CSNO 
dolgozóinak tánca zárta.

Jótékonysági labdarúgótor-
nát rendezett szeptember 
19-én az Országos Lom-

bikbébi Támogató Alapítvány 

a Kispesti Atlétikai Club Ka-
tona József utcai sporttelepén. 
Az alapítvány a tornán befolyt 
nevezési díjakból azokat a csa-

ládokat támogatja, akik a lom-
bikbébi programban vesznek 
részt. A rossz idő ellenére a 
kerületből is többen gondolták 
úgy, hogy indulásukkal támo-
gatják az évek óta Kispesten 
működő országos alapítvány 
munkáját. Az eseményen 
Gajda Péter polgármester 
pelenkákat adott egy fiatal 
házaspárnak és 13 hónapos 
kislányuknak, akiket szintén 
támogatott az alapítvány. A 
polgármester hangsúlyozta, 
az önkormányzat fontosnak 
tartja azt a munkát, amit a 
civil szervezet végez, ezért a 
kerület támogatja is az alapít-
ványt.

Október 16-án 10 órától 
14.30-ig a Bolyai iskolá-
ban (1195 Árpád u.14.) 
kerül megrendezésre a 
már hagyományos kerületi 
egészségnap. 
Ingyenes szűrővizsgálatok: 
vércukor- és koleszterin-
mérés, vérnyomásmérés, 
csontsűrűség mérés, szá-
mítógépes talpvizsgálat, 
hallásvizsgálat, látásvizs-
gálat, színlátás szűrés, ter-
mékbemutatók, kóstolók, 
kedvezményes vásárlási 
lehetőségek. Ismeretter-
jesztő előadásokat tartunk, 
szülők részére. Nőitej adó 
anyák jutalmazása. Iskolai 
plakát pályázat díjátadás.
Szeretnénk megvalósítani 
egy programot, amivel 
a mozgás fontosságára 
hívnánk fel a figyelmét az 
idősebbeknek is, „Sétál-
junk az egészségünkért”. 
A megnyitó után indulnánk 
a Templom térig és vissza 
az iskolához. Nem túl nagy 
táv, de néha ennyi is elég. 
A legaktívabbak ajándékot 
kapnak. A férfiakat pedig 
kispályás „foci bajnokság-
ra” várjuk.(Időjárás és je-
lentkezés függvényében.)

A Magyar Fürdőszövetség 
október 9-én rendezi meg 
a Magyar Fürdőkultúra 
Napját. A kezdeményezés-
hez a Kispesti Uszoda is 
csatlakozott. Ezen a napon 
reggel 7 óra és este 19 óra 
között vendégeink a belé-
pőjegyeiket 50%-os ked-
vezménnyel vásárolhatják 
meg. A kedvezmény egyéb 
szolgáltatásainkra nem 
terjed ki. A nap folyamán 
fürdő- és uszodatörténeti 
filmeket, képeket vetítünk, 
és vendégeink előadást is 
hallhatnak a magyar és az 
egyetemes fürdőkultúra 
kialakulásáról, nemzetközi 
kapcsolatainkról. 

Október 16-án (szombaton) 
rendezik meg a 2. Babakö-
rös Babaruhabörzét, 9-12 
óráig.
Helyszíne: 1191 Bp. Kisfa-
ludy u. 42. Közösségi Ház
Weboldal és bővebb 
információ: www.
kispestibabamamakor.la-
punk.hu

Egészségnap

Féláron a belépő!

Babaruha-
börze

felHívás

támoGatás
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A környezetvédelmi célok megvalósítására idén tavasszal kiírt önkormányzati pályázat 
mindegyik indulója díjat, illetve elismerést kapott. A Szebb Kispesti Környezetünkért 
elnevezésű környezetvédelmi pályázatra a kerületi nevelési és oktatási intézmények, 
társadalmi és civil szervezetek, valamint társasházak és lakóközösségek jelentkezhet-
tek. A díjakat szeptember 16-án adták át a Városházán rendezett ünnepségen.

díjazták a környezetvédelmi pályázatokat 

A K ö r n y e z e t v é d e l m i 
Bizottság idei pályá-
zatának díjazottjait a 

polgármester köszöntötte 
a Városháza dísztermében 
rendezett ünnepségen. Gajda 
Péter arról beszélt, hogy a 
kerület virágosítása kiemelt 
feladata volt az önkormány-
zatnak az elmúlt években. 
Elmondta, hogy a 2007-től 
indított Zöldprogram egyes 
elemei, mint például a játszó-
tér-felújítások, a nagy parkok 
és terek teljes rekonstrukciója 
vagy a Fogadj örökbe egy 
közterületet program, mind 
azt a célt szolgálták, hogy a 

kispestiek érezzék: kelleme-
sebb, rendezettebb környezet-
ben élnek. Hozzátette, a díj-
átadó alkalom arra, hogy az 
önkormányzat megköszönje 
azoknak a munkáját, akik 
tevékenyen részt vesznek a 
felnövekvő generációkat is 
ösztönző környezetszépítő 
munkában. A Vass Lajos 
Általános Iskola tanulóinak 
műsorát követően a polgár-
mester Tóth Tibor bizottsági 
elnökkel, Szabó Istvánné bi-
zottsági alelnökkel, és Lipcsei 
Szabolcs főkertésszel együtt 
adta át a pénzjutalmakat és a 
győzteseknek a plaketteket.

környezetÜnk

Házassági évforduló a 
Városházán

19 olyan házaspárt kö-
szöntött Gajda Péter 
polgármester a város-

házi ünnepségen, akik fél 
évszázada vagy még régeb-
ben esküdtek örök hűséget 
egymásnak. Vinczek György 
alpolgármester Arany János 
idézettel kívánt jó egészsé-
get, majd László Mária egy 

versét olvasta fel a találkozót 
szervező Medgyes Lászlóné 
idősügyi tanácsos. Az idősek 
oklevelet és ajándékcsomagot 
vehettek át a polgármestertől. 
A kerület 2004 óta rendez 
ünnepséget a fél évszázados 
házasokat, az elmúlt évek 
alatt összesen 154 kispesti 
házaspárt köszöntöttek.

Több éves előkészítő 
munka, majd fél évnél 
hosszabb építkezés ered-

ményeként újult meg a Kós 
Károly tér, a római katolikus 
templom, a Gyermekház és 
a piac Wekerletelepen. A 

munka kezdetét és végét mu-
tatja be a Kispesti Városháza 
Tárlat szeptember 15-én nyílt 
fotókiállítása, „Az újjászülető 
Wekerle” képeken. A fotókat 
szeptember végéig láthatták 
az érdeklődők.

Másodszor nyújtották 
át a Kispest Sport-
jáért Díjat. Ebben 

az évben Nick Árpád, Fá-
bián János, Szántó Imre és 
Lehoczki Zoltán kapta meg 
az elismerést. A szeptember 
16-i városházi rendezvényen 
Xantus Barbara színművész 
is fellépett. Az önkormány-
zat tavaly alapította a díjat 
azzal a céllal, hogy a ki-
magasló teljesítményt elért 
sportolók és sportvezetők 
munkáját méltóképpen elis-
merje.

Wekerletelep újjászületése 
fotókon 

Sportemberek 
kaptak elismerést 

kiállítás

elismerés

A Tájfun Sportegyesület 
világbajnoki bronzérmes 
sportolója Tóth Balázs 
szeptember 19-én meg-
nyerte Németországban a 
Mesterek Kupája elneve-
zésű olimpiai taekwondo 
versenyt. Balázs a 87 kg-os 
súlycsoportban végzett az 
első helyen, miután a dön-
tőben 10:2-re verte a német 
Florian Meyert. Tóth Balázs 
elmondta, hogy felkészülé-
sét segítette az augusztusi 
szerbiai edzőtábor, ahol 
európa- és világbajnokok-
kal edzhetett együtt.

Aranyérem a
Mesterek Kupáján

Fél évszázada vagy még régebben házassá-
got kötött kispestieket köszöntött szeptem-
ber 23-án a Városházán az önkormányzat. 
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Múltkori írásomban már 
4 pontot ismertettem 
azon 8 pontos intéz-

kedéscsomagunkból, mellyel 
a nehéz helyzetben lévő la-
káshitelesek terhein kívánunk 
enyhíteni (1. Az önkényes 
kamatemelés megtiltása. 2. 
Előírnánk a középárfolyam 
alkalmazását. 3. Megtiltanánk 
az ügyfélnek hátrányos egy-
oldalú szerződésmódosítást. 
4. Ingyenes előtörlesztés le-
hetősége). Most a továbbiakat 
részletezem:
5.: Öt évvel automatikusan 
meghosszabbítható lenne a 
futamidő 
A futamidő meghosszabbításá-
val jelentősen csökkenthető a 
havi törlesztőrészlet mértéke. 
6.: A lakás piaci áránál töb-
bet nem kérhetnek vissza a 
bankok 
Vegyünk egy példát: évekkel 
ezelőtt valakinek még jó ál-
lása volt, és felvett az akkor 

15 milliót érő lakására egy 11 
millió forintos hitelt. Az évek 
során emberünk elvesztette 
állását. A törlesztő részleteket 
most nem tudja fizetni. A la-
kása jelenleg 14 milliót ér, de 
a bank 16 milliót követel tőle 
vissza (az árfolyamváltozások 
miatt). Javaslatunk szerint 
a bank nem követelhetne a 
lakás jelenlegi paci értékénél 
(példánkban 14 millió Ft-nál) 
nagyobb összeget.
7.: Fizetésképtelenség ese-
tén nem kérhetnének bün-
tetőkamatokat és más extra 
díjakat 
A bankok jelenleg már akkor 
is büntetőkamatot számolnak 
fel (általában évi 5-7 szá-
zalék) ha az adós akár egy 
napot is csúszik a törlesztő 
részlet be nem fizetésével. A 
Fidesz ezt törölné el abból 
a meggondolásból, hogy ne 
lehessen még lehetetlenebb 
helyzetbe hozni az amúgy is 

fizetésképtelen adóst. 
8.: A lakásokkal üzletelőkre 
nem vonatkozik! 
A múltkori írásomban említett 
és az itt felsorolt összesen 8 
pont intézkedései azonban 
nem terjedhetnek ki sem az 
üzleti célú befektetésekre, 
sem a második vagy harmadik 
ingatlan hitelezésére. Mosta-
náig kockázatot mindig csak 
az ügyfél viselt, a bank nem. 
Most ebben is helyrebillentjük 
az egyensúlyt.
Mit tettünk tehát a lakáshitele-
sek megsegítésére? Íme:
A; Elsőként tűzoltást végez-
tünk, vagyis kilakoltatási 
tilalmat rendeltünk el. Ez a 
legnehezebb problémával ren-
delkezőkön segít.
B; Leállítottuk az új deviza-
alapú jelzáloghitelek megkö-
tését. Ezzel az új problémák 
létrejöttét akadályoztuk meg.
C; 8 pontos javaslatot teszünk 
a Parlament asztalára elfoga-

dásra. Ezzel a problémás, de 
még nem kilakoltatási fázis-
ban lévő hiteleseken kívánunk 
segíteni.
D; Létrejön a Nemzeti Esz-
közkezelő. Ez pedig a hosz-
szú távon is fizetésképtelen 
adósokon fog segíteni. Ennek 
lényege pedig, hogy a bajba 
jutott devizahitelesek egyéni 
kérésre forintra átválthatják 
hiteleiket, ha pedig nem tud-
ják fizetni a törlesztést, akkor 
bérletre válthatják a tulajdon-
jogot, amelyet az eszközkeze-
lő vásárol meg.
A hitelek elszabadulása az 
MSZP kormány időszaká-
ban következett be az elmúlt 
években. A károkat azonban 
a Fidesz-KDNP kormánynak 
kell elhárítania – most. Mi ezt 
tesszük. Mert, amit elválla-
lunk, azt teljesítjük. A legjobb 
tudásunk szerint. Legyen szó 
akár az országról, akár Kis-
pestről.

dr. tarnai richárd, Kispest országgyűlési KépviselőjéneK rovata

Az elmúlt években az itt 
élőkkel együtt sok min-
dent sikerült megolda-

nunk Kispest fejlesztése és 
nyugodt működtetése terén, 
legyen szó akár az új közpar-
kokról, a térfigyelő rendszer-
ről, iskolák, óvodák, szociális 
és egészségügyi intézmény-
nek megújításáról. Persze tu-
dom, sok még a tennivalónk. 
Ezeknek a feladatoknak az 
összefoglalója az a program, 
melyet nyár közepén a ke-
rületben elsőként mutattunk 
be kollégáimmal. Az új pol-
gármesteri program, termé-
szetesen a már megkezdett 
és jól működő rendszerek to-
vábbfejlesztését tartalmazza, 
illetve több olyan elemmel 

bővült, amit az élet követelt 
ki, amit az elmúlt években 
nem tudtunk megoldani, vagy 
új feladatként vár ránk. Ezért 
tervezzük, hogy az átfogó 
óvoda-, iskolafelújításokon 
túl bővítenünk kell a böl-
csődei férőhelyek számát. 
Meg kell építenünk például 
az Erkel iskolában a régóta 
hiányzó tornatermet, hiszen 
ez az egyetlen általános isko-
lája a kerületnek, amely nem 
rendelkezik normális méretű 
sportteremmel. A fejleszté-
sek területén az egészség-
ügyet sem felejtjük el, hiszen 
a következő évek feladatai 
között szerepel például a Kis-
pesti Egészségügyi Intézet 
épületének korszerűsítése, 

átépítése, az időseknek szóló 
gondozóházak korszerűsítése 
és a jelzőrendszeres segítség-
nyújtó szolgálatunk bővítése. 
Az egészség megőrzése talán 
még a gyógyításnál is fonto-
sabb, éppen ezért azokra a 
programokra is komoly hang-
súlyt helyezünk a jövőben, 
amelyek ezt a célt szolgálják. 
A sport az egyik legalapve-
tőbb lehetőség arra, hogy 
mindenki meg tudja óvni 
testi-lelki egyensúlyát. Ezért 
fontos, hogy folytassuk pél-
dául az új sportpályák építését 
úgy, ahogy azt tettük a lakóte-
lepen, a központi játszótéren, 
vagy a Kós tér esetében, hogy 
folytassuk annak a több mint 
2 kilométernyi kerékpárút-

nak az építését, melyet nem-
rég fejeztünk be. Bár Kispest 
jóval az országos átlag alatti a 
munkanélküliség, a jövőben 
is oda kell figyelnünk azokra, 
akik elvesztették állásukat. A 
már meglévő programokon 
túl, támogatjuk, ösztönözzük 
azokat, akik új munkahelyeket 
hoznak Kispestre. Egyszóval 
folytatjuk a megkezdett mun-
kát. Azt hiszem, Kispestnek 
nem vállalhatatlan ígére-
tekre, hanem a költségvetés 
oldaláról is magalapozott 
programokra van szükség. 
Remélem, hogy a következő 
években is közösen tudunk 
tenni Kispest nyugodt műkö-
déséért és a kerület további 
fejlesztéséért.

kispest további 
fejlesztése a cél

Gajda Péter PolGármester rovata

átadás előtt a park

jól sikerült a
mihály-napi búcsú 

Növénykiállítás 
a Kaszinóban

Lény testben rém-lélek - Hibrid

Az áruház előtti ingatlanon 
a kerület célja egy olyan 
kulturált pihenőpark létreho-
zása, ahová szívesen kiülnek 
majd beszélgetni a kispesti-
ek, megtartva természetesen 
azokat a funkciókat, ame-
lyek az ott üzemelő boltok 
kiszolgálásához szükségesek 
– mondta lapunknak Lipcsei 
Szabolcs, a munkákat koor-
dináló Zöldprogram Iroda 
vezetője. 
Az új pihenőparkot az ön-
kormányzat saját költségén, 
mintegy 73 millió forintból 
valósítja meg.

Az egyszeri néző számára 
(vagyis mint én…), jobbára 
csak mint „a Kockás” rendező 
ismert: Vincenzo Natali tavaly 
egy részint roppant eredeti, 
másfelől eléggé beteg tudomá-
nyos-fantasztikus filmet hozott 
tető alá, még éppen akkortájt, 
amikor a „Zongorista” nem 
kezdett el vala gyúrni. Clive 
Nicoli (Adrien Brody – a Ra-
gadozók még mindig megy…) 
és Elsa Kast (Sarah Polley – a 
Holtak Hajnala) sztártudósok, 
akik hírnevüket annak kö-
szönhetik, hogy különböző 
állatok DNS-ével variálva 
furcsa és ijesztő élőlényeket 
hoznak létre. Mellesleg nem-
csak a munkájukban alkotnak 
párt, hanem a magánéletben 
is. Kutatóként legfőbb céljuk 
egy emberi hibrid előállítása 
lenne, de a ténykedésüket 
eddig finanszírozó vállalat ezt 
már nem támogatja, ezért úgy 
döntenek, hogy titokban foly-
tatják a kísérleteiket. Végül is 
nem teljesen szándékosan, de 
létrehoznak egy bizarr külse-
jű, ám mégiscsak humanoid-

forma lényt, akit/amit később 
Drennek neveznek el (őt az 
egyébként szépséges Delphine 
Chanéac játssza). A hibrid 
igencsak gyorslefolyású élet-
ciklusa révén hónapok alatt 
újszülöttből felnőtté válik. 
Miközben a két tudós min-
denáron igyekszik leplezni a 
titkot, teremtményük kísérleti 
alanyból személlyé avanzsál, 
sőt, képességeivel és viselke-
désével már-már túlszárnyalja 
a legmerészebb álmaikat is. 
Hamarosan pedig a leghát-
borzongatóbb rémálmaikat 
is… Az állítólagos ősz bekö-
szöntével a fővárosi mozikba 
is minduntalan beköszönt 
valami; valami, amit én úgy 
hívok, hogy az agyzsibbasz-
tók-kora. Na hát kérem szépen 
ez a Hibrid is egy ilyen volna, 
ráadásul ezt még 2009-ből 
osztották most ránk, de a je-
lenlegi ínséges időkben még 
így is messze kimagaslik a 
filmek kínálatából.

KERESZTESI FERENC
keresztek@gmail.com

A KMO szervezésé-
ben egész napos műsor a 
Nagyboldogasszony temp-
lom előtti színpadon, a té-
ren pusztai kalandpark, a 
Kispesti Kaszinó kertjében 

többféle kézműves-foglal-
kozás és ügyességi játék, a 
Fő utcában kirakodóvásár 
és mini vidámpark várta a 
Mihály-napi búcsú vendégeit 
szeptember 25-én. 

Mind a tizenhat kiállító el-
ismerést kapott a Kispesti 
Kertbarát Klub hagyomá-
nyos őszi terménybemuta-
tóján és dísznövény-kiállítá-
sán. A zsűri egy különdíjat, 
4-4 kiváló és szép, valamint 
7 dicséretes minősítést adott 
át. A képzőművészeti alkotá-
sokkal és természetfotókkal 
kiegészített tárlatot szeptem-
ber 24-27-e között tekinthet-
ték meg az érdeklődők a Fő 
utcai Kispesti Kaszinóban. 
Az eredményhirdetést köve-
tően szeptember 24-én avat-
ták fel Dávid Miklós emlék-
tábláját az ugyancsak róla 
elnevezett, korábban ültetett 
emlékfánál a Kaszinó előtt. 
Kispest díszpolgára 1979-től 
20 évig vezette a kertbaráto-
kat, 2000-ben hunyt el. 

fejlesztés szabadidő

A Fidesz-KDNP intézkedései a lakás-
hitelesek megsegítése érdekében 

Augusztusban kezdte és szeptember végén fejezi be az önkor-
mányzat a Fő utca Üllői úti végén található, korábban üresen 
álló terület parkosítását.

filmajánló
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TAkArékos gAzdálkodás
A 2006-os polgármesteri programban 
meghirdetett felelősségteljes gazdálko-
dás meghozta eredményét: az önkor-
mányzat jó gazda módjára stabilizálta a 
költségvetést, alapot teremtett az intéz-
ményrendszer nyugodt működéséhez és 
a kerület folyamatos fejlődéséhez. Mos-
tanra működési hitelállománya nincs a 
kerületnek, az önkormányzat folyószám-
la-egyenlege mintegy félmilliárd forint 
pluszt mutat.

Virágos kispesT
Egy tisztább, élhetőbb és virágosabb kerü-
let megteremtését tűzte ki célul a 2008-ban 
indított polgármesteri Zöldprogram. Meg-
valósításában a lakosság, az intézmények 
és a civil szervezetek együttműködésére 
is számított az önkormányzat. A prog-
ramban vázolt kerületszépítő munka az 
újonnan megalakított Zöldprogram Iroda 
vezetésével kezdődött el. A napi munkát 
a Közpark Kft. végzi, s az önkormányzati 
cég koordinálja a tisztaság fenntartását és 
az illegális szemétkupacok felszámolását 
24 órában végző Zöldkommandó tevé-
kenységét is. A négy évvel ezelőttihez ké-
pest 2010-re megduplázódott a közterületi 
virágfelület mérete: 2007-ben még csak 
880, egy évvel később már 1 070, tavaly 
1 330, idén pedig már összesen 1 750 négy-
zetmétert borít virág. A „Fogadj örökbe 
egy közterületet” programhoz 2008 óta 
ötvenen csatlakoztak, vállalva lakókör-
nyezetük szépítését. Nem csak ösztönzi, 
jutalmazza is a környezetszépítést a ke-
rület: a legjobb elképzelések pályázati tá-
mogatást kapnak, az öntevékeny munkát 
Zöld Kispestért díjjal ismeri el.

MegújulT pArkok
és jáTszóTerek
Indulása óta eddig hét tér, illetve park mel-
lett „kötött ki” a nagy kispesti közterek és 
parkok megújítást célzó Zászlóshajó pro-
jekt. Több játszóteret és kisebb parkot is 
rendbe tett az önkormányzat azért, hogy 
kellemesebb legyen Kispesten élni. Meg-
újult a Templom tér, átalakult a Városház 
tér és a Kossuth tér, idén őszre elkészült a 
Kós Károly tér is. Nyáron megkezdődött 
a pihenőpark építése a Fő utca–Batthyá-
ny utca közötti szupermarket előtt: az új 
zöldterület ősszel készül el. A 2009. év 
legnagyobb parkberuházása a központi 
játszótér kialakítása volt a Nagysándor 
József utcai dombon és környezetében.
A ciklusban folytatódott a kispesti játszó-
terek uniós szabványoknak megfelelő át-
alakítása. Felújították a Toldi és Széchenyi 
utca közötti parkot, a következő évben a 
Deák és Vécsey utca közötti került sorra. 
2009-ben a Kosárfonó utca– Katica utca 

közötti játszótér rendezését végezték el, 
az Élmunkás-lakótelepi játszótér játszóvá-
rat kapott, s az önkormányzat játékokkal 
támogatta a Klapka utca–Irányi utca kö-
zötti játszópark lakossági felújítását. Idén 
nyárra a Klapka és a Szigligeti utca közötti 
játszótér és sportpálya készült el, valamint 
a Kossuth és Zrínyi utca között épült 
biztonságos játszótér. Az elmúlt négy év 
alatt Wekerletelepen megszépült a Győri 
Ottmár tér, felújították a Bárczy István 
teret, az Esze Tamás utca–Thököly utca 
találkozásánál kis parkot alakítottak ki, a 
Zalaegerszeg utca–Vonás utca keresztező-
désénél levő korábbi szelektív hulladék-
gyűjtő sziget helyén új teret hoztak létre.

SzAporodó SebeSSégmérők 
éS térfigyelő kAmerák
Tizenegy közterületi kamerával 2007-
ben indult a Térfigyelő Program, a 
rendszert folyamatosan bővítette az ön-
kormányzat – évente több mint 30 mil-
lió forintot fordított a fejlesztésre –, az 
idei év végére összesen 34 elektromos 
szem vigyázza a közterületeket. Egyéb 
támogatások mellett az önkormányzat 
a BRFK-nak bérbe adott lakásokkal 
abban is segít, hogy minél több rend-
őr maradjon Kispesten. A kerületőrök 
naponta reggeltől éjfélig vigyázzák 
a rendet a nagy köztereken, valamint 
a Fő utcában. Az elmúlt években az 

önkormányzat rendeletben tiltotta be 
új kocsmák nyitását és a közterületi 
alkoholfogyasztást. Idén már 15 sebes-
ségmérő készülék működik a kerület 
legveszélyesebb pontjain. A radaros 
berendezések villogó, piros LASSÍTS! 
felirattal figyelmeztetik a sebességha-
tárt túllépő autósokat. A száguldozást 
akadályozzák meg a forgalomcsilla-
pító küszöbök is: fekvőrendőrből csak 
az elmúlt 4 évben több mint hetvenet 
építettek a kerületben. Jelzőlámpás 
kereszteződés épült a Nádasdy utca és 
a Hofherr Albert utca találkozásánál 
idén nyáron. 

Beruházások
A KÖKI régóta tervezett átépítése 2008 
elején végre elindult. A várhatóan 2011-
ben befejeződő, több mint 25 milliárd 
forintos beruházás keretében új városköz-
pont jön létre a főváros egyik legforgal-
masabb és egyben legfontosabb, többféle 
tömegközlekedési eszközzel megközelít-
hető csomópontja mellett. Az elmúlt évek 
legnagyobb mértékű lakásépítése zajlott 
le Kispesten a ciklusban. Kisebb-nagyobb 
társasházakban több száz lakás épült és 
épül most is a kerületben. A volt Hattyú 
Strand területén 2006-ban leállt építkezés 
két évvel később Csinszka Kert néven 
újjáéledt, és idén tavaszra befejeződött. A 
2,5 milliárd forintból megvalósult 8400 
négyzetméteres Csinszka Kertben 7 épü-
letből álló, 165 lakásos lakópark jött létre 
ugyanennyi mélygarázzsal. 2008 tavaszán 
a kívül-belül felújított posta is megnyílt a 
Templom téren. 

Megújuló uTAk
Jelentősen javított a kerület fő- és tö-
megközlekedési úthálózatának állapotán 
a fővárosi önkormányzat Podmaniczki 
Programja. 2007-ben a teljes Szabó Ervin 
utca és Mátyás király út mellett további 
hét kispesti útszakasz újult meg, mintegy 
600 millió forintos fővárosi ráfordítással. 
2008-ban a Zalaegerszeg utca rekonstruk-
ciója a Határ út és a Pannónia út között, a 
Kassa utcáé a Pozsony utcától a Kolozsvár 
utcáig tartó részen folytatódott. Tavaly 
a Hunyadi utca újult meg az Ady Endre 
út és a Nagykőrösi út közötti szakaszon. 
Idén már elkészült a Lehel utca felújítása 
az Üllői út és Vak Bottyán utca közötti ré-
szen, és folyamatban van az Ady Endre út 
rekonstrukciója is a Baross utca–Hofherr 
utca között. Épül a Nagykőrösi úti zajvédő 
fal, a Vas Gereben utca–Kund utca közötti 
fabeton fal és a pesterzsébeti oldal megva-
lósítására a főváros 2009-ben 574 millió 
forintot biztosított, idén a Kund utcától a 
Határ útig tartó átlátszó falszakasz meg-
építésére szavazott meg további félmilliárd 
forintot a fővárosi közgyűlés.  Nyáron 
megkezdődött a kerékpárút kivitelezése is. 
A fejlesztést 75 millió forint uniós támoga-
tásból valósítja meg az önkormányzat. 

korSzerűSített pAnelházAk
Az önkormányzat – csatlakozva az álla-
mi programhoz – eddig négyszer írt ki 
pályázatot panelházak korszerűsítésére: 
ezeken összesen 180 millió forint vissza 
nem térítendő támogatással, valamint a 
saját lakások után 74 milliós pályázati 
önrésszel járult hozzá 3 300 kispesti pa-
nellakás megújulásához.
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FoglAlkozTATás,
időSgondozáS
Olyan programok indultak el a ciklusban 
Kispesten, amelyek képzésekkel, támoga-
tó szolgáltatásokkal kívánnak minél több 
embernek esélyt adni a munkavégzésre. 
A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szol-
gálat Ady Endre úti Lila Akác (III.) és 
József Attila utcai Zöld Diófa (V.) gondo-
zási központjai összesen 26 millió forint 
uniós támogatással valamennyi fogyaté-
kossági csoport számára akadálymentes-
sé váltak. A Corvin körúti (I.) Wekerlei 
Gondozási Központban októberben kez-
dődik a komplex felújítás és szolgálta-
tásbővítés 40 millió forintos ugyancsak 
EU-s forrásból. Már 110 egyedül élő, 65 
év feletti, krónikus betegségben szenve-
dő lakos vehet igénybe otthonában jelző-
rendszeres szolgáltatást rendszeres havi 
jövedelmének egy százalékáért.

óVodák és iskolák
új ruhábAn
A komplex intézménykorszerűsítési 
program keretében 2007-ben kívül-belül 
új ruhát öltött az Árnyas Óvoda. A Mese-
Vár Óvoda 2008-ban indult rekonstruk-
ciója két évig tartott. Elkezdődött az Ady 
iskola és az Arany Óvoda teljes felújítá-
sának első szakasza. Az Erkel iskolában 
a régi ablakok Wekerletelephez illő fel-
újítása volt az idei feladat. Idén gyara-
podott a bölcsődei férőhelyek száma is: 
nyáron elkészült a Bokréta Bölcsőde új 
csoportszobája. Önkormányzati támoga-
tással a tetőtér beépítésével bővítették a 
Karácsony Sándor református iskolát.

MegújulT kulTurális
Színterek
Kispest kulturális életének meghatározó 
intézménye, a színházi előadásoknak, 
művészeti csoportoknak is otthont adó 
KMO 2008 elejére született újjá kívül-
belül csaknem félmilliárd forintos, nagy 
részben állami és önkormányzati forrás-
ból. Tavaly szervezetileg a művelődési 

házhoz került a Helytörténeti Gyűjte-
mény, ahol 2009 végétől a 100 éves KAC 
történetét bemutató kiállítás látható. A 
kerület másik önkormányzati fenntar-
tású kulturális létesítménye, a Wekerlei 
Gyermekház, a „Wekerle, ahol értéket 
őriz az idő” elnevezésű uniós finanszí-
rozású projekt részeként újult meg 2010 
őszére.

unióS Sikerek
Európai uniós pályázati támogatást ka-
pott többek között a wekerlei térrekonst-
rukció, a kerékpárút építése, a hivatal 
fejlesztése, tréning munkanélkülieknek, 
pszichiátriai gondozó kialakítása, iskolá-
sok felzárkóztatása, könyvtári fejlesztés, 
szociális intézmények akadálymentesí-
tése, felújítása.

egéSzSégünkre!
Az önkormányzattól kapott évi 45 mil-
lió forint támogatásból és saját meg-
takarításaiból folyamatosan fejlődik 
az Egészségügyi Intézet. 2007-ben 24 
órás központi orvosi ügyelet kezdte 
meg működését a Petőfi utcában. Az 
intézet átfogó informatikai fejlesztésbe 
kezdett, a röntgenfilmeket költségkí-
mélő digitális képtárolás váltotta fel, 
pályázati segítséggel gyermek-szív-
gyógyászati ultrahangkészüléket vásá-
roltak. A folytatásban egyebek mellett 
fogászati vizsgálószékkel, hematológiai 
laborautomatával, új sterilizáló készü-
lékkel is bővült az eszközpark. A reuma-
tológián akupunktúrás rendelés kezdte 
meg működését. Ultrahangkészüléket 
szereztek be a fizioterápiára, egy trau-
matológussal bővült az orvoscsapat, és 
sterilizáló berendezést is vettek.

bővülő SportpAlettA
Új strandröplabda-pályákat avattak 
2009 tavaszán az uszoda kertjében és 
a Károlyi gimnázium udvarán: a Kis-
pest Open versenysorozat országos 
jelentőségű sporteseménnyé vált. Az 
első kispesti műfüves focipálya tavaly 
ősszel készült el közcélú felajánlásból 
az Eötvös iskola udvarán (az intézmény 
abban az évben indított először futsal-
ritmikus gimnasztika osztályt). Idén 
további négy követte: egy gumiborítású 
a Szigligeti utca 29. és a Klapka utca 
között, egy műfüves a Nagysándor 
utcai központi játszótéren és egy-egy 
mindkét fajtából a Kós Károly téren. 
Elkészült a 8 elemből álló skate-park is 
a Móricz Zsigmond utca–Irányi Dániel 
utca sarkán.

futbAll: legendák
nyomábAn
2007-ben megújult a Bozsik Stadion, és 
megnyílt a Budapest Honvéd FC égisze 
alatt működő Magyar Futball Akadémia. 
Ugyanebben az évben a stadion falán 
leleplezték Puskás Ferenc emléktáblá-
ját, majd az egykori klasszis labdarúgó 
halálának egyéves évfordulóján a róla 
elnevezett utcát is felavatták. A legendás 
focista és barátja, Bozsik József emlékét 
2008-tól tábla őrzi egykori iskolájuk fa-
lán, a Szegfű utcában. A Berzsenyi isko-
la ugyanebben az évben Puskás Ferenc 
nevét vette fel, s itt áll az Aranycsapat 
kapitányának mellszobra is.

Készült az önkormányzat Négy év című 
kiadványa alapján

www. kispest.hu.
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1. Sz. egyéni válASztókerület 
– szavazókörök: 1, 2, 14, 15, 16
Fekete Márk FIDESZ-KDNP
huszár erzsébet MSZP
mészárosné Sütő katalin JOBBIK

3. Sz. egyéni válASztókerület 
– szavazókörök: 5, 6, 7, 8
dr. eszényi józsef FIDESZ-KDNP
Ferencsák András JOBBIK
galambos krisztina LMP
Vinczek györgy MSZP

5. Sz. egyéni válASztókerület 
– szavazókörök: 20, 21, 22, 23
dódity gabriella FIDESZ-KDNP
gerhardt Ferenc MDF
gerháth Csaba LMP
kránitz krisztián MSZP
lázár Tamás JOBBIK

4. Sz. egyéni válASztókerület 
– szavazókörök: 9, 10, 11, 12, 13
Fehér istván MDF
Fehér Tibor JOBBIK
gebri géza LMP
szujkó szilvia MSZP
Vidra zoltán FIDESZ-KDNP

6. Sz. egyéni válASztókerület 
– szavazókörök: 24, 25, 26, 46, 47
Fekete lászló MSZP
Flaskár Melinda LMP
székely istván MDF
Tóthné szabó éva FIDESZ-KDNP
dr. Wáczek Frigyes JOBBIK

2. Sz. egyéni válASztókerület 
– szavazókörök: 3, 4, 17, 18, 19
Bogó józsefné MSZP
dobó józsef JOBBIK
hipky lászlóné MDF
dr. lélfai koppány FIDESZ-KDNP

7. Sz. egyéni válASztókerület 
– szavazókörök: 27, 28, 29, 30
Csizmadia raffael LMP
lackner Csaba MSZP
Molnár András FIDESZ-KDNP
Vass András JOBBIK

8. Sz. egyéni válASztókerület 
– szavazókörök: 31, 32, 33, 34, 35, 41
ékes gábor FIDESZ-KDNP
lőrinczi györgy MSZP
ozvald lászló JOBBIK
sági Mária zenina LMP
Veszprémi gyula MDF

9. Sz. egyéni válASztókerület 
– szavazókörök: 36, 37, 38, 39, 40, 42
dr. Balogh pál MSZP
Farkas károly MUNKÁSPÁRT
keleti Tamás LMP
lazányi Ferenc FIDESZ-KDNP
nagy tamás MDF
szürszabó györgy JOBBIK

11. Sz. egyéni válASztókerület 
– szavazókörök: 52, 53, 54, 48, 49
Csalárné Antal ildikó JOBBIK
Marsalné kovács judit FIDESZ-KDNP
Szemők gábor CM
Timár Béla Összefogás Kispestért
Waldberg Alexander LMP

12. Sz. egyéni válASztókerület 
– szavazókörök: 55, 56, 57, 58
hanzélyi Mihály JOBBIK
káplár árpád LMP
Mihály András FIDESZ-KDNP
Tóth Tibor MSZP

10. Sz. egyéni válASztókerület 
– szavazókörök: 43, 44, 45, 50, 51
Berecz jános MDF
Cserny sándor MSZP
herpainé Márkus ágnes LMP
selmeczi zsolt JOBBIK
szathury kolos FIDESZ-KDNP
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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: Remény-
ség Iskolában: hétfőn, csütörtökön 7.45 -1/2 9. Önkor-
mányzati iskolákban: órák után az iskolákban kitett óra-
rend szerint. Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák 
gyermekeknek, felnőttek oktatása, cserkészfoglalkozá-
sok, ministráns-foglalkozás, kismama klub, baba-mama 
kör, „keresztény családok beszélgetnek” összejövetel, 
Mária kongregáció, nyugdíjasok klubja. 
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorul-
tak, kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajléktalanok, 
pénteken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek részére.

GöröG katolikus káPolna és Parókia 
(XIX., Kossuth L. u.10.) Hétköznaponként 17 órakor 
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 isten-
tisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, bizony-
ságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor bibliaóra, beszél-
getés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor ifjúsági 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. 
október 3. 10 óra Hálaáldolzat
okbóber 23. 10.30 Szeminárium - Kainz apostol
október 24. 10 óra Kainz apostol

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. 
október 14. A helyes megfejtők között az Ormos Intézet 
gyógyító és egészségmegőrző szolgáltatásaira beváltha-
tó utalványokat sorsolunk ki. 

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: 
„...meg akarom nézni, hogy szivárog-e a nyaka” Nyerteseink: 
Szamosi István (Corvin krt.), Szarvas Lajonsné  (Brassó u.)  
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)

október 2., 9-12 óráig.
mszp kampánysátor, Kossuth tér

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)

október 2., 9-12 óráig.
mszp kampánysátor, Kossuth tér
.

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)

október 2., 9-12 óráig.
mszp kampánysátor, Kossuth tér

6.sz. választókörzet
lõrinczi györgy (mszp)

október 2., 9-12 óráig.
mszp kampánysátor, Kossuth tér

7.sz. választókörzet
Cserny sándor (mszp)

október 2., 9-12 óráig.
mszp kampánysátor, Kossuth tér

8.sz. választókörzet
szujkó szilvia (mszp)

október 2., 9-12 óráig.
mszp kampánysátor, Kossuth tér

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)

október 2., 9-12 óráig.
mszp kampánysátor, Kossuth tér

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)

október 2., 9-12 óráig.
mszp kampánysátor, Kossuth tér

14.sz. választókörzet
lackner Csaba (mszp)

október 2., 9-12 óráig.
mszp kampánysátor, Kossuth tér

15.sz. választókörzet
Fekete lászló (mszp)

október 2., 9-12 óráig.
mszp kampánysátor, Kossuth tér

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)

október 2., 9-12 óráig.
mszp kampánysátor, Kossuth tér

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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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

ÚJRA EGYÜTT WEKERLÉN! MEGNYITÓ BULI október 9. szombat 10.00-18.00
A Wekerlei Gyermekház munkatársai szeretettel várják régi és új látogatóikat az intézmény felújított,

Petur utcai épületébe, a nyitóbulira!

Kispesti MunKásotthon Művelődési ház
1191 BUdAPEST, TELEKI UTcA 50. 
TELEFON/FAX: 282-9826, 282-9736 • www.kmo.hukmo 2010. októBeri ProGramajánló

(A RÉSzLETES PROGRAM ELÉRHETŐ A www.KMO.HU HONLAPON.)

rendezvények

Október 2. szombat 9-18 óráig
áSványbÖrze  
Szeretettel várunk minden ked-
ves látogatót!

Október 3. vasárnap 10 óra
CSAládi délelőtt A 
kMo-ban
ANDERSEN MESÉK

Október 3. vasárnap 15-18 óráig
mAgyArnótA-népdAl 
kluB: FAlu rosszA...
Jegyinformáció és értékesítés a 
06-30-265-3800 telefonszámon 
Herr Olivérnél.

Október 13. szerda 19 óra
mit jelent A jApán 
szelleM? - P. Szabó József 
előadása Japánról.
Belépődíj: 1 000 Ft

Október 15. péntek 9-16 óráig
suliBÖrze
Továbbtanulási börze 7-8-os di-
ákoknak és szüleiknek!

Október 20. szerda 18 óra
tárt kApu Színház
szabados dal/o.k./
Balkay László és Gabryel zenés 
irodalmi estje
A képzőművész zeneszerző és 
fiatal tanítványának közös zenés 
irodalmi barangolása, sok-sok 
kedvenc verssel és zenével.
A Tárt Kapu Színház előadásain 
a részvétel díjtalan!

Október 22. péntek 19-23 óráig
gÖrÖg tánCház és kon-
CerT a MYdros együttessel
Belépődíj: 800 Ft

Október 24. vasárnap 10 óra
kolompoS konCertek
Jegyár változás: szülő és tipegő 
(2 éves korig): 1 400 Ft!

színHázBérlet – amíG a 
készlet tart!

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 Bulvár-
színház 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 

kiállítások

előtér gAlériA
kispest lengyel testvérvárosa, 
krzeszowice képzőművészei-
nek kiállítása
A kiállítás megtekinthető: no-
vember 11-ig

nAgy bAlogh jánoS ki-
állító terem (1195 Bu-
dapest, Ady E. u. 57.)
Október 1. 17 óra
viola józsef festőművész kiál-
lítás-megnyitója
A kiállítás megtekinthető: no-
vember 27-ig

kiSpeSti helytÖrténe-
ti gyűjtemény (1193 Bu-
dapest, Csokonai utca 9.)
A kispesti Atlétikai Club 100 
éve című kiállítás 
A kiállítás megtekinthető: de-
cemberig

Új tanfolyamok

menő-mAnó tornA – Ze-
nés foglalkozás 6 hónapostól 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 órá-
ig (másfél éves kortól 4 éves 
korig)
Vezeti: Bihari Katalin Tel.: 06-
20-392-1833
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 kap-

csolatra épül.
Szombat 10-11.30 óráig
Beiratkozás: folyamatosan

Új!
zhineng CSikung (A 
Gyógyító Bölcsesség Csikung 
Iskola szervezésében)
Út az egészséghez, testi-lelki 
harmóniához! Ősi, kínai ha-
gyományból fennmaradó, egy-
szerű fizikai gyakorlatokon, 
speciális mozgássorok vég-
zésén, meditatív technikákon 
alapuló módszer öngyógyító 
erőink serkentéséhez, energi-
kusabb, boldogabb hétköznap-
okhoz. 
Kedden 18-19 óráig
hétvégi tanfolyamot végzettek-
nek: kedd: 18.00 - 19.30
Részvételi díj: 4 500 Ft/hó
Az első alkalom ingyenes!
Vezeti: Priol Ágnes

Új!
joBB AgYFélTekés iF-
júsági rAjzszAkkÖr 
- 11-18 éves korig
Szeretnéd lerajzolni kedvenc 
színészedet, énekesedet, focis-
tádat?
Szeretnél ilyen élethű portrékat 
rajzolni?
Most megtanítalak rajzolni 22 
óra alatt a jobb agyféltekés tan-
folyamon!
A módszer segítségével a tan-
folyam végére mindenki képes 
lesz élethű portré (vagy bármi 
más) rajzolására, és a tanfolya-
mon szerzett képességek meg-
maradnak.
A tanfolyam fontos előnye, 
hogy növeli az önbizalmat, az 
agyféltekék harmonizálása ré-
vén nemcsak a rajzkészséget, 
hanem a kreativitást, a prob-
lémamegoldó készséget és a 
koncentráló képességet is fej-
leszti, ezáltal segíti a tanulást.
Tanfolyam részletei:
Október 5-től december 21-ig, 
16-18 óráig (11 alkalom, 22 
óra), keddenként. 
Részvételi díj: 27 000 Ft, esz-
közökkel együtt, két részletben 
fizethető!
wwwjobbagyfeltekesrajz.5mp.eu
Vezeti: Gábos Elvira 
Tel.: 06-20-8087073, gabos.
elvira@gmail.com

ismeretterjesztés

Agykontroll tAnfo-
lYAMok A kMo- ban 

Október 9-10. és 16-17. szom-
bat-vasárnap 
felnőtt agykontroll tanfolyam 
További információ: www.agy-
kontroll.hu

2010. október 16-17. szombat-
vasárnap 
gyermek agykontroll tanfo-
lyam 
További információ: www.
tanulaskontroll.hu

Az agykontroll tanfolyamokra 
előzetes jelentkezés és részvételi 

jegy vásárlása a KMO-ban.

a szilva rajziskola
Rajziskolánk hetedik éve mű-
ködik a KMO-ban. Óráinkon a 
gyerekek kétfajta feladatot kap-
nak. Az első részben a klasszi-
kus alapismereteket sajátítják 
el, különféle tárgyak megraj-
zolásán keresztül. A második 
részben szabadgyakorlaton 
vesznek részt. Emellett min-
den órán érdekes témákról me-
sél Vágó Zoltán festőművész 
tanár, amiben a tudományról, 
technikáról, állatokról, nö-
vényekről, a rajzfilmkészítés 
rejtelmeiről van szó, és a kép-
regény készítésbe is beavatja a 
gyerekeket. Nyaranként az al-
kotótáborban folyik a munka, 
mellette játszunk, sportolunk a 
Balatonnál.

Egy színházi élményt kisgye-
rekünkkel együtt átélni cso-
dálatos dolog. Ők mindent 
elhisznek, és komolyan vesz-
nek! Csillogó szemeikből lát-
szik, hogy beleélik magukat 
abba, ami a színpadon történik, 
szinte együtt játszanak a sze-
replőkkel. Új programsoroza-
tunkkal ezt az élményt szeret-
nénk minél több család számra 
megteremteni. Minden hónap 
első vasárnapján várjuk a kis-
gyerekes családokat ezekre a 
programokra. Első alkalom-
mal – október 3-án 10 órakor 
– a világhírű mesélő, Andersen 
alkotásaiból kínálunk váloga-
tást. Biztos nagy élmény lesz, 
hogy az anyu által este elmon-
dott mesék világa megjelenik a 
színpadon. Az előadás után kö-
zös dramatikus foglalkozáson 
játszhatnak együtt szüleikkel a 
gyerekek.

Családi vasárnapok

ProGramajánló

kiállítáSok

A Wekerlei Gyermekház tör-
ténete kezdetektől napjain-
kig
Milyennek képzeled a jövő 
gyermekházát? – kiállítás a 
rajz- és irodalmi pályázatra 
beérkezett alkotásokból

délelőtti programok:
Kiállításmegnyitó és díjki-
osztás a pályázatban nyertes 
gyerekeknek (10 órakor)
Krista Anita bábszínháza 
(11 órakor)

délutáni programok:
Capoeira-bemutató – Mestre 
VT 
Latin táncbemutató – Dávid 
Viktória és Téglás Attila
Flamenco bemutató – Barsy 
Laura tanítványai

egész nap: 
Papírzászló-készítés és más 
izgalmas kézműves foglal-
kozások (10.00-11.00 óráig 
és 15.00-18.00 óráig) 
Palacsintavásár és egyéb 
nyalánkságok  
Gyermekkönyv-vásár 
Játékkuckó és játékvásár 

Minden gyerek egy aján-
dék palacsintát kap!
A részvétel ingyenes!

felhíváS SCi-fi író 
és rAjzpálYázATrA

8-13 és 14-18 éves gyere-
kek és felnőttek részére

„Az én Avatárom” vagy 
”Bolyongás az űrben” cím-
mel
várjuk a történeteket, illetve 
rajzokat, festményeket.
Az alkotások szólhatnak 
egy bolygón tett látogatás-
ról, az Avatár című film to-
vábbgondolásáról, a világűr 
felfedezésével kapcsolatos 
elképzelésekről.

A beérkezett munkákat szak-
mai zsűri bírálja el.
A pályamunkákat közzé 
tesszük, a képeket kiállítjuk.
A nyertesek űrkutatással, 
csillagászattal kapcsolatos 
ajándékokat kapnak.

A pályázatok beadási ha-
tárideje: október 29.

tanfolyamok
FelnőtteKneK

Smink tAnfolyAm 
larion oscarral
A szépség a hozzáállás művé-
szete! 
Önértékelést fejlesztő smink-
tanfolyam neves sminkmester-
rel. A tanfolyam során szüksé-
ges minőségi sminkeszközöket 
biztosítjuk!

1. BASIC – az első órára a részt-
vevők hozzák magukkal a 
saját neszesszerüket, sminkter-
mékeiket, hogy ez alapján elem-
zést tudjunk végezni. Szükséges 
még egy kis tükör, amelyben az 
egész arcukat látják 

2. NAKED ANGEL - a natúr 
smink fogalma, készítése, al-
kalmazása személyre szabva

3. MAGIC COLOR - az alkal-
mi smink lényege, fortélyai, 
színek alkalmazása

4. GLAMOUR SMINK - 
az időtlen szépség, a klasz-
szikus smink készítése és 
FABOULOS NIGHT - a trendi 
füstös szemek fortélyai
Ideje: szombat 15.00-18.00 (4 
alkalmas)

Részvételi díj: 40 000 Ft/ 4 al-
kalom (a részvételi díj két rész-
letben is fizethető) 

Vezeti: Larion Oscar smink-
mester, aki 15 éves tapaszta-
lattal rendelkezik a szépség-
iparban, két neves világcég 
magyarországi vezető smink-
mestere

flAmenCo tánCtAn-
FolYAM Barsy laurával
Andalúziai hangulatú táncórák, 
ahol az elegancia a szenvedély-
lyel párosul. Ez a karakteres 
tánc a hölgyeknek nőies kisu-
gárzást, az uraknak férfias erőt 
kölcsönöz, oldja az egész napi 
feszültséget. Ritmusfejlesztés, 
mozgáskoordináció, kartechni-
ka, lábtechnika, lépéskombiná-
ciók.

Ideje: kedd 18.30-20.00 (októ-
ber 5. – december 14.)
Részvételi díj: 16 000 Ft/ 10 
alkalom

Jelentkezés a foglalkozásveze-
tőnél: Barsy Laura, Sevillában 
végzett táncművész 
(tanctrening@gmail.com)
Bővebb információ: www.
flamencoarte.hu

AvivA tornA
tAnfolyAm

A módszer egy tornagyakorlat 
sorozat, amely megőrzi, illetve 
visszaadja a nőiességet, illetve 
a férfiasságot. Természetes mó-
don szabályozza, és egyensúly-
ba hozza a hormonműködést 
(havi ciklus, meddőség, cisz-
ták, mióma, ovuláció hiánya, 
súly-többlet, változó kor, ösz-
szenőtt petevezeték, frigiditás, 
prosztata, nemzőképtelenség, 
impotencia, inkontinentica).

Ideje: minden hónap első 
szombatján 15.00-19.00

Részvételi díj: 5 000 Ft/ 4 órás 
foglalkozás

Előzetes jelentkezés az oktató-
nál: Csehné Váradi Mária 
(06-20/953-5405, cseinfo@t-
online.hu)

A tanfolyamot megfelelő szá-
mú résztvevő esetén indítjuk, 
előzetes jelentkezés alapján.

Bővebb információ: www.
csehne.hu

kirándulások

ópuSztASzer nemzeti 
Történeti emlékpark

október 9. szombat 7.00-
18.00
Tervezett program: Monostor, 
Skanzen, Rotunda-Feszty-
körkép, Nomád park, Csete 
jurták
Részvételi díj: 2 950 Ft/ fő.  Az 
ár a belépőjegyet nem tartal-
mazza. 
(belépőjegy az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark-
ba 2 500 Ft/ fő)
A részvételhez előzetes jelent-
kezés szükséges!

Kispest Önkormányzata 
Moccanj! címmel kondí-
ciójavító programot hirdet, 
melyre súlytöbblettel küzdő 
gyermekeket és szüleiket 
várja. A foglakozások a gye-
rekek számára térítésmen-
tesek. A kezdés időpontja: 
október 7. (csütörtök) 15 
óra, Eötvös József Általá-
nos Iskola. Jelentkezni az 
Eötvös iskola védőnőjénél 
(Friedbauerné Borbás Szil-
via tel.: 06-20-490-0964), a 
Polgármesteri Hivatal Hu-
mánszolgáltatási Irodáján 
(Godányiné N. Mária tel.: 
347-4607), illetve az isko-
lák védőnőinél lehet.

Moccanj!

A Magyar Demokrata Fó-
rum Kispesti Szervezete új 
székházba költözött, mely-
nek címe: 1195 Budapest, 
Kisfaludy utca 46. Levezé-
si címe változatlanul: 1701 
Budapest, pf. 116.

Közlemény
tájékoztató
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szolGáltatás

TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖNYVELÉS GYA-
KORLATTAL, LEINFORMÁLHATÓAN, INGYE-
NES AJÁNLATKÜLDÉS, HÁZFELMÉRÉS. TEL.: 
06-30/359-3976 

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

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

BÁDOGOS-, TETŐFEDŐ-, ÁCS-, KÉMÉNYFEL-
ÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 
06/20-532-7823 

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

SZŐNYEG TISZTÍTÁS ITTHON? Igen! Mély víz-
nyomásos IPARI takarító géppel szőnyeg-, kárpit-, 
autókárpit tisztítást, autó polírozást és bőrkárpit ápo-
lást vállalok. Tel.: 06/70-50-20-131 

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

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE INGYE-
NES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANYAG EL-
SZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP - HI-
TELÜGYINTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402 

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

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

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

Ha tud olyan kis munkát amit más nem vállal el, mi 
szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízvezeték 
szerelő szakemberek állnak rendelkezésére. Tel.: 
06/20-416-5879, 06/30-486-7472 

TETŐTEREK, LAKÁSOK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍ-
TÁSA, 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 megrendelhető. Tel.: 282-1201, 06/30-
942-9460

KERÉKPÁR SZERVIZ! KERÉKPÁROK 
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA DÍJTALAN KISZÁL-
LÁSSAL! HÍVJON! HÉVÉGÉN IS! BP. ,XIX. 
BERCSÉNYI U. 3. +3620/933-4279 

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

Fakivágást vállalok. Tel.: 06/70-318-5816

Női-, férfi és gyermekfodrász házhoz megy. Hét-
köznapi és alkalmi frizurák készítése otthonában. 
Köszönöm hívását! Tel.: 06/20-358-7229 

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is! Akciós klí-
ma szerelés. Hibabejelentés, ingyenesen hívható zöld-
számon: 06/80-625-647, 06/20-467-7693

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

KÖNYVELÉS? Kft.-k, Bt.-k, Egyéni vállalkozók 
könyvelését, bérszámfejtését, teljes körűen, APEH, 
tb-képviselettel vállaljuk. Csak bérszámfejtést is! 
Tel.: 06/20-9776-552, 06/20-487-2761, mezeih@
gmail.com 

Bádogos és vízvezeték-szerelő munkák, fürdőszoba 
felújítások, tetőjavítások, ereszcsatornajavítások. 
Tel.. 06/20-391-5982, 291-92-39 

K I S G É P SZ E R V ÍZ Elektromos kisgépek, sa-
rokcsiszolók, 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 Péter 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. 

Tört arany és ezüst felvásárlás a napi legmagasabb 
áron készpénzért. Üzlet: VII. Wesselényi u. 19. (Ré-
giségbolt) tel.: 317-9938 

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

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

Vállalunk tetőfedést és bádogos munkát. Minden fajta 
lemezzel dolgozunk. Pontos, precíz munka. Garanciát 
vállalunk. Tel.: 06/705-0201-31 

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

Fotózást, videózást vállalok rendezvényeken, családi 
ünnepségeken és egyéneknek is. Tel.: 06/20-431-
4422

Kőműves, ács, hidegburkoló, tetőfedés, víz szigete-
lés, kertépítés-, fenntartás, öntözőrendszer kiépítés, 
gyepszőnyegezés, fakivágás, bozót irtás, (kisebb 
munkákat is) Wendlen Zoltán. Tel.: 06/30-9924-
514 

Kőműves munkát, burkolást, festést, kisebb javításo-
kat is vállal, kisvállalkozó. 15 % engedmény nyugdí-
jasoknak. Tel.: 06/30-537-7356 

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

Alkalmanként szállítást vállalok Opel Combi gépko-
csival, Budapesten és környékén, esti órákban vagy 
hétvégén. Tel.: 06/20-431-4422

Kőműves munkát, burkolást, festést, kisebb javításo-
kat is vállal, kisvállalkozó. 15 % engedmény nyugdí-
jasoknak. Tel.: 06/30-537-7356 

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

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

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

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

Nyílászárók javítása, tetőterek beépítése, pavilonok, 
konyhák, gardróbok, fa burkolatok készítése garanciá-
val, 30 éves gyakorlattal. Tel.: 06/30-583-5893 

Pesten a legolcsóbbak között! 33-as Misi. Konténeres 
lomtalanítás, kerti hulladék szállítás, sittszállítás. La-
kosság részére kedvezmény! Tel.: 220-4804, 06/20-
414-0720

inGatlan

2%+ ÁFA JUTALÉKÉRT VÁLLALJUK DÉL-
PESTEN LÉVŐ INGATLANÁNAK KÖZVE-
TÍTÉSÉT. ELADÁS - VÉTEL, CSERE, BÉR-
LEMÉNY. INGATLAN CENTRUM KFT., XIX. 
ADY ENDRE ÚT 43. TEL./FAX.: 280-5830, 
06/20-663-0568, WWW.INGATLAN-CENT-
RUM.EU 

Eladó Kispesten az Európarknál, 32 nm-es, I. emeleti, 
erkélyes garzonlakás. Iá: 6,9 M Ft. Tel.: 06/30-353-
0385, 06/20-937-6348 

Wekerlén metró közeli részen eladó felújított 47 nm-
es, I. emeleti, kedvező adottságokkal rendelkező, 2 
szobás lakás. Ára: 14,999 M Ft-os áron. Tel.: 06/30-
345-5639 

Kispesten keresek eladó családi házat, öröklakást, 
építési telket. Felújítandó, bontandó is érdekel. Hívá-
sát előre köszönöm. Telefon: 06/30-357-2164

Kispest Óvárosában, családi okok miatt sürgősen el-
adó 110 nöl-es, rendezett, összközműves telken, 90 
nm-es, részben felújítandó, részben a 90-es években 
bővített családi ház, gépkocsi beállási lehetőséggel. A 
lakóépület nem utcafrontra épült, tehermentes, hitelre 
is megvásárolható. Irányár: 15,9M Ft. Telefon: 06/30-
357-2164

Szép frekventált környéken, 63 nm-es, 1 + 3 félszo-

bás, belseje felújított, de a külseje felújítandó, kertes 
házrész, melyhez 178 nm-es saját kertrész tartozik. Új 
bejárati biztonsági ajtó. Fürdőszobában berendezések 
újak. Jog tiszta ingatlan. 4-lakásos udvarban. Kedves 
kulturált szomszédok. Irányár: 13 600 000 Ft. Ár 
alkuképes. Érdeklődni: 06-70-4-192-705. E-mail: lu-
xus@fibermail.hu Weblapunk: http://www.luxusweb.
extra.hu 

KIADÓ a Kökitől 30 percre, Felsőpakonyon, 2 szoba 
összkomfortos lakás. 35.000 Ft/hó + rezsi. (2 havi ka-
ució szükséges.) Tel.: 06/20-663-0567 

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

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. 

DÖMSÖDÖN, 615 nm-es üres telek, csendes, jó 
helyen olcsón ELADÓ. Iá.: 570.000 Ft. Tel.: 06/24-
435-229 

Elcserélném 2002-es tégla, egy szoba összkomfortos, 
56 nm-es, III. emeleti, tehermentes lakásomat hason-
lóra, de földszintire vagy eladnám. Tel.: 280-9057 

Garázs kiadó Európark közeli zárt kertben. Tel.: 
06/30-402-1919 

Kispesti 35 nm-es, 1,5 szobás önkormányzati lakáso-
mat nagyobb önkormányzati lakásra cserélném. Tel.: 
06/70-616-1400, 281-3150 

Garázs ELADÓ Wekerlén (Bercsényi utca). Érdek-
lődni: 06/20-462-5426 

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

Velence közeli Lovasberényben eladó egy 306 nöl-es 
hétvégi telek kőházzal (manzárd, pince). Iár: 1,5 M Ft. 
Tel.: 06/20-777-8777 

Eladó, családi ház Pesterzsébet kertvárosi részén tu-
lajdonostól. 424 nm-es rendezett teleken, 2 lakásos 
(56 és 27 nm-es) ingatlan, teljesen közművesítve el-
adó. A Határ úti metróhoz jó közlekedéssel. Irányár 
20,9 M. Ft. Érdeklődni lehet a 06/30-910-2836-os 
telefonszámon.

Pesterzsébet központjában, társasházban, második 
emeleti, 50 nm-es, 2 szobás panellakás eladó. Közin-
tézmények a közelben, jó közlekedés. Iá.: 9,5 M. Ft. 
Tel.: 06/70-584-6176 

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

KISPESTEN, 150 nöl, összkomfortos, 105 nm-es, 
családi ház, 2 generációs, 2 2 félszobás, összkom-
fortos, 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, felújított házrész, ri-
asztóval, műanyag nyílászárókkal, kandallóval, klí-
mával, 18,2 M. Ft-ért eladó. Tel.: 06/20-971-3397 

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 önkormányzati lakásra, kizáró-
lag Kispesten. Tel.: 06/20-464-0494 

RENDKÍVÜLI AJÁNLAT! Irodának is alkalmas, 
két szintes, tető teres lakás, dupla komforttal, 
cirkóval, garázzsal, kerttel, Wekerlén ELADÓ, 
metróhoz, Európarkhoz közeli, mégis csendes. Iá.: 
21.9 M. Ft. Érd.: 06/20-324-3718 

XIX. kerület, zöldövezeti családi házas részen, tégla-
építésű, 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,. MELLÉKHE-
LYISÉGEK, EMELETEN UGYANAZ, GARDRÓB-
SZOBÁVAL, ELADÓ. A FELSŐ SZINT KÜLSŐ 
VAKOLATA HIÁNYZIK. Iá.: 40 M. Ft. Tel.: 06/20-
985-0541, 2828-515 

Újlipótvárosi 50 nm-es, 2 szobás, önkormányzati la-
kást elcserélnék, kisebb kispesti önkormányzati lakás-
ra. Tel.: 06/20-562-4270 

Eladó Páty- Mézes hegyen, 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 

Tulajdonostól eladó, XIX. kerületi, Toldy utcá-

ban, földszinti, 53 nm-es, felújított panel lakás. Iá.: 
8.900.000 Ft. Tel.: 06/70-631-3051 

Eladó Kispest óvárosában, 330 nm-es teleken, egy 
128 nm-es, 4 szobás, dupla komfortos, cirkófűtéses, 
igényes kialakítású családi ház. Egy gépkocsi elhelye-
zése megoldott. Iá: 28,9 M Ft. Tel.: 06/20-663-0568 

ELADÓ: Az Ady Endre úton forgalmas főútvonalon, 
egy 70 nm-es, utcai bejáratú, két nagy kirakattal (2 X 
220 cm-es) üzlet, illetve irodahelyiség. Cirkófűtéses, 
riasztóval felszerelt, klímás, konyha, szociális helyi-
ségek, alacsony rezsi, egyedi mérőkkel felszerelt ide-
ális üzlethelyiség. 18,4 M. Ft Tel.: 06/20-663-0568 

Eladó Felsőpakonyon (Köki-től ) 20 km-re fekvő, 
135 nm-es családi ház 720 nm-es telken. A ház három 
önálló, külön bejáratú lakásból áll. Villany 3 X 16A. 
Összközműves, fúrt kút, kocsibeálló+ műhely. Buda-
pesti lakást beszámítok. Ára: 17,9 M Ft. Érdeklődni: 
+36/20-663-0567 

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

Csákváron ház, nagy telekkel eladó. Iá.: 2 M. Ft. Érd.: 
06/20-587-8339 

Rendkívül szép, dél-nyugat fekvésű, Kós Károly téri, 
103 nm.-es, 3 szobás, cirkó fűtéses, klimatizált lakás, 
kedvező áron: 27 M. Ft-ért eladó tulajdonostól. Tel:. 
06/30-302-9877, 282-8581. 

Kispesten 150 négyzetméteres családi ház, kocsmával 
együtt eladó. Iár 21,5 millió.Tel.: 06/70-327-9139 

Kispesten Fő utcában 3 szobás, jó állapotú, önálló 
ház, 100 nöl telekkel eladó. Gépkocsi beállási lehető-
ség nincs. Ára: 23,5 M Ft. Tel.: 280-9821 

Kispesten új építésű 39 nm-es garzon eladó. Tel.: 
06/20-489-4868, 06/30-523-0711 

8 lakásos társasházban, 2 + 1/2 szobás, 64 nm-es, első 
emeleti, cirkó fűtéses, térre néző lakás 15 M.-ért el-
adó. Tel.: 06/30-908-3631 

Lőrincen, Lakatos Ltp.-en, Kézműves utcában,III. 
Emeleti, loggiás, 54-nm-es, kétszobás, ablakos étke-
zőkonyhás, kamrás, jó állapotú tégla öröklakás, 9,7 
M-ért eladó. Tel.: 06/30-950-4551

Kispesten a dobó Katica utcában 1 szoba összkomfor-
tos öröklakás eladó vagy elcserélném nagyobbra. Iár: 
9 M Ft. Tel.: 06/20-556-3392 

Velencén az északi strandhoz közel, sorházi nyaraló 
eladó vagy Kispesti lakóingatlanra cserélném. Tel.: 
06/20-984-0244 
Ingatlant keresek megvételre 3 – 4 M Ft-ért. Tel.: 
06/03-680-2722

Kispesten, jól megépített, 95 nm-es alappal, három 
szintes, két garázsos, önálló családi ház eladó. Iá.: 
39,7 M. Ft. Tel.: 06/20-491-6223 

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

TULAJDONOSTÓL ELADÓ KISPEST KERTVÁ-
ROSI RÉSZÉN A KISFALUDY UTCÁBAN, EGY 
TELJESEN FELÚJÍTOTT, 28 NM-ES GARZON-
LAKÁS, EGY ÖT LAKÁSOS HÁZBAN, KIS ELŐ 
KERTTEL, KÜLÖN TÁROLÓVAL. TEL.: 06/30-
520-9082 

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

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

Eladó Kispesten a Dobó Katica utcában egy 53 nm-es 
lakás tulajdonostól! Azonnal beköltözhető! Iá.: 8,4 M 
Ft. Érdeklődni: 06/70-293-5755 

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

Eladó XIX. kerület kertvárosában, 100-nöl telken, két 
lakásból álló, egyszerű kivitelű, téglaépítésű családi 
ház, huszonnyolc négyzetméteres garázzsal. Irányár: 
Tizenhat millió forint. Telefon: 277-6687; 06/30-322-
0617 

Kispesten, 59 nm-es, II emeleti, nagy konyhás, be-
épített konyhabútorral, felújított, járólapos, parkettás 
lakás eladó vagy elcserélnénk kisebbre. Iá.: 9,9 M. Ft. 
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Tel.: 06/30-508-2239 

ELADÓ Kispesten Kazinczy utcában, 62 nm-es, 2 + 
1/2 szobás, IX. emeleti, felújított lakás, akár bútoroz-
va is Iá.: 10,2 M. Ft. Tel.: 06/20-434-5945, 709-2767 

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

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

Eladó metrótól gyalog 5 percre. 1 + 2 fél szobás, 
erkélyes, fiatalosan felújított, örök panorámás lakás, 
akár gépesítve is. Iá.: 9.3 M. Ft. Tel.: 707-2084, 06/70-
9400-873 

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+ 2 félszobás, átlagos 
állapotú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 + 1/2 
vagy 2 szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/30-
670-4867

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

Wekerlei, beépített tetőterű iker-házrész (3 + 2 szo-
ba, 82 nm) két lakásos házban eladó. Kertkapcsolatos 
wekerlei csere is érdekel. Ár: 33 M Ft. Érd.: 06/30-
652-8788

XIX. kerületben, Vécsey utcában, 59 nm-es, 1 + 2 
fél szobás lakás eladó. Légkondicionáló, új, 3 állású 
műanyag ablakok redőnnyel és szúnyoghálóval, Új 
biztonsági ajtó, új egyedi konyhabútor és gardrób 
szekrény. Ár: 11 M Ft. Tel.: 06/30-272-8826

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

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

Bicskén eladó, 330-as telek, fa házzal. Fúrt kút, veze-
tékes víz, villany van, horgásztó a közelben. Iá.: 4,2 
M. Ft. Tel.: 06/30-627-7764 vagy 378-2508

Kispesten a Rákóczi u-ban, 2 szobás kertes családi 
ház eladó. Iá.: 26,5 M Ft. Tel.: 06/20-961-3231 

Kispesten a Nagykőrösi út 142-ben, 125 nöl-es telken 
lévő 1 + 1/2 szobás, 41 nm-es, garázzsal, tárolóval, 
összkomfortos, 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, te-
tőteres, 79 nm-es, 3,5 szobás, 6 éve teljesen felújított, 
jól karbantartott, dupla komfortos, cirkófűtéses lakás, 
A lakáshoz 80 nm-es saját használatú kert, garázs és 
tároló tartozik. Irányár: 21.9 M Ft. Érd.: 06/20-324-
3718 

Fedett autóbeálló kiadó a Fő utcában. Tel.: 280-3528, 
06/30-480-5191 

XIX. kerületben ELADÓ egy 60 nm-es, hatodik eme-
leti, erkélyes panel lakás. Azonnal költözhető. Iá.: 8,8 

M. Ft. Tel.: 06/70-273-3007 

Kispesten a Rákóczi u.-ban 31 nm-es házrész, kerttel 
eladó. Csak magánszemélynek! Iá.: 9,5 M Ft. Érd.: 
06/70-389-5067 

oktatás

DOBOKTATÁS. Dobtanulási lehetőség Kispest 
központjához közel, jól felszerelt stúdióban, a 
DOBOSMAGAZIN szaktekintély munkatársától. 
Tel: 215-7467, 06/30-495-7470

Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, haladók-
nak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, állásin-
terjúra, külföldi munkára felkészítés, korrepetálás. 
Tel.: 06/30-858-1068 

Matematika, fizika tanítás, általános és középisko-
lások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! 
Házhoz megyek! Tel.: 06/20-9-590-134 

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

Általános iskolások korrepetálása matematikából 
és más tantárgyakból. Pótvizsgára felkészítés. Tel.: 
06/70-243-4850 

Tanítónő vállalja tanulási nehézségekkel küzdő 
alsó tagozatos tanulók speciális fejlesztését, olva-
sás, nyelvtan-helyesírás, matematika tantárgyakból. 
Ugyanitt: felső tagozatos tanulók fejlesztése magyar 
nyelv és irodalomból (szövegértés, nyelvtan, helyes-
írás, írásbeli kifejezőképesség) Tel.: 280-2441 

állás

Keresünk pénzügyi területre, 3 fő érettségizett mun-
katársat, kiemelt jövedelemmel, fő- illetve mellékál-
lásba. Egyetemistáknak, gyesen lévőknek, vállalko-
zóknak, foglalkozást váltani akaróknak nagy lehető-
ség. Átképzést biztosítunk. Tel.: 06/20-55-444-79 

XIX. ker. munkahelyre betanított munkakörbe re-
luxa és szalagfüggöny összeállítására dolgozókat 
keresünk. Tel.: 282-3159, Opánszky Árnyékolás-
technika. 

Takarítást VÁLLALOK, referenciával, Kispest 
egész területén. Érdeklődni: Rózsa Róza (57 év) 
06/20-467-4340 

eGyéB

Vadonat új női divattáskák eladók Telefon munka-
időben: 06/30-2477-011 

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

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

Leinformálható, megbízható nyugdíjas idős gondo-
zást vállal. Tel.: 06/70-38-38-525 

Zalakarosi 2 szobás, két hetes üdülési jog 2011- től 
eladó! Ára: 400.000 Ft. Tel.: 06/30-908-3631 

1950-60 között készült magyar gyártmányú, pénz-
verde által gyártott Előre, Pannónia, Helikon, vasúti 
modelleket és Szikra típusú modellt vásárolnék. Sa-
ját 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 

Eladó Trió 54 típusú villanytűzhely mosogatógép-
pel. Érd: 281-0680 

Budapesti független, 65 éven felüli nő keres, hason-
ló korú útitársat, szabadidős programok eltöltésére. 
Tel.: 06/20-3322-860 

Eladó Kispesten 4 db kárpitozott, kényelmes karos-
szék, jutányos áron. Szállítást vállaljuk. Tel.: 357-
2618 vagy 06/20-3322-860 

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 

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

Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett! A szénnel meg-
egyező fűtőérték. Bükkfából 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, 
820 db ez 48 nm 2800-as akciós áron eladó. Tel.: 
282-4859, 06/20-542-3169 

Olcsón eladó Schwinn Csepel junior BMX kerékpár. 
Tel.: 06/30-492-8284 

Takarítást vállalok Kispesten és Ferencvárosban, 30-
as, igényes hölgy . Tel.: 06/30-2477-011 

Eladó 3 részes ülőgarnitúra, 4 db. egy személyes 
ágy, két égős gáztűzhely + palack, 3 részes konyha-
bútor, szekrények. Tel.: 06/30-606-8955 

Eladó 4 db kisméretű, modern, kényelmes, kárpito-
zott karosszék vöröses fából. A szállítást is vállaljuk. 
Tel.: 357-2618, 06/20-431-4422 

Eladó kéményes öntöttvas és lemezkonvektor, Fég 
falimelgítő és bojler. Tel.: 036/30-364-1680, 280-
0995 

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

Méltányos áron, 1 - 2 óra vasalást vállalok. Csak 
Kispesten. 06/1-709-7939 

Eladó egy ónémet íróasztal. Tel.: 06/70-319-3427 

Eladó 2 db. parapet rendszerű gázkonvektor, 1 db. 
12 L-es gázbojler 12.000 Ft/ db., gázfűtésről lesze-
relt festett gázcsövek 3.000 Ft, 1 db. hőmérő 100 
fok C-ig 1.500 Ft, 1 db. szesz fokoló 2.000 Ft. Tel.: 
3783-986

Eladó jó állapotban lévő szekrénysor, 2 db. ajtós, 
1 db. vitrines, 1 íróasztal, megegyezéssel. Tel.: 
+36/30-661-7643 

Eladó Hajdú Energomat üzemképes mosógép, kem-
ping rezsó palackkal, 15 nm 3/4-es slag, Katalyt me-
legítő. Tel.: 061/282-3988 

Olcsón eladó kombinált vitrines könyvszekrény, 4 
db kisméretű kárpitozott fotel, dohányzóasztal, 3 
személyes rekamié. Tel.: 06/70-579-6334 

Eladó Zeppter Bioptron gyógylámpa (Svájci) áll-
vánnyal. Tel.: 282-4792 

OLCSÓN ELADÓ 2 DB REKAMIÉ, 1 NÉGY FO-
KOS LÉTRA, HÁROM RÉSZES MOSOGATÓ, 
2,64 m-es BETONGERENDA. Tel.: 06/1-281-2553 

Eladó 48-as méretű 3/4-es pézsma pocok új bunda, 3 
személyes ülőgarnitúra, 2 db fotellel együtt, Robot-
ron villanyírógép.. Tel.: 357-0890, 06/30-318-0804 

Eladó többfunkciós kondigép egy havi kondibérlet 
áráért, újszerű állapotban. Tel.: 707-2084, 06/70-
9400-873

Ha nyugdíjasként magányos és beszélgetne valaki-
vel vagy segítségre van szüksége hívjon! Kispesten 
élő nyugdíjas nő vagyok. Tel.: 06/70613-5987

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

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 lehetőséget biztosítunk 
(15 szóig) az egyéb rovatban, ameny-
nyiben nem üzleti tevékenységről 
van szó. Csak névvel és címmel ellá-
tott megrendelést tudunk elfogadni, 

ingyenes hirdetés esetén is. 

A hirdetések tartalmáért felelőssé-
get vállalni nem tudunk!




