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Kiss Tibor
Újabb állomásához 
érkezett október 31-én a 
Méltóság Napja elnevezé-
sű programsorozat. Most a 
drogprevencióról volt szó. 
 
4. oldal

méltóság napja

Faller leNKe

Az Üllői út melletti 
Báthory és Kisfaludy 
utcák közötti ingat-
lanon élelmiszer 
áruház építésének 
munkálatai kezdőd-
tek el októberben.

pláNK róBerT

Október elejétől új 
kapitány irányítja a 
kerületi rendőrség 
munkáját. plánk 
róbert ezredes ko- 
rábban már évekig 
dolgozott Kispesten.

láNgi gáBor

A Magyar Fürdő-
szövetség „Kiemel-
kedő fürdőszolgál-
tatási munkáért” 
emlékplakettet ado-
mányozott lángi gábor 
igazgatónak.
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az Üllői út melletti ingatlanon álló 
üres házakat rövid idő alatt elbon-
tatta a terület új tulajdonosa, mert 

új épületet akar oda építeni. A terület 
fejlesztésének előkészületei még 2007-
ben elkezdődtek – mondta lapunknak 
Faller Lenke, a Polgármesteri Hivatal 
Vagyongazdálkodási és Hasznosítási 
Irodájának vezetője –, ekkor fogadta 
ugyanis el a képviselő-testület azt a 
szanálási koncepciót, melyben a Bá-
thory és a Kisfaludy utcák közötti tömb 
szerepelt. Konkrét döntés 2008-ban 
született a terület szanálása és haszno-
sítására, melyben a bérlők elhelyezése 
és a tulajdonosokkal történő tárgyalás 
szerepelt. Egy év múlva, 2009 év vé-
gére sikerült az önkormányzatnak a 
bérlőket elhelyezni, és megállapodni a 
tulajdonsokkal. Ekkor került a már üres 
ingatlan az önkormányzat birokába 
– mondta a szakember. Megtudtuk, a 

képviselő-testület idei februári ülésen 
született döntés arról, hogy a kerület a 
3 683 négyzetméteres ingatlant licitálá-
sos pályázaton meghirdeti, melynek in-
duló árát 368 millió 300 ezer forintban 
határozták meg. A június 8-i licitáláson 
két cég indult, melynek eredményekép-
pen végül azé lett az ingatlan, aki több 
mint 611 millió forintot ajánlott érte. 
Az irodavezető hozzátette, a bontás 
után nyújtják be a szükséges dokumen-
tációkat, és a jogerős építési engedély 
birtokában kezdődhet el az építkezés. 
Megtudtuk, egyedi formájú, új típusú 
Lidl áruházat építenek a területen, olyat, 
amely a rendezési terv előírásainak 
megfelelő. Gajda Péter polgármester 
lapunknak azt hangsúlyozta, az értéke-
sítésből Kispestnek egyrészt fejlesztési 
bevétele származik, másrészt olyan be-
ruházás jön létre, amely munkahelyeket 
teremt és javítja is a város arculatát.

Minden időben a nyugdíjasok 
vannak a legkiszolgáltatottabb 
helyzetben, ezért is nagyon 

fontos az Önök munkája– mondta a 
szociális terület dolgozóit köszöntve 
Vinczek György az eseményen. Az al-
polgármester hangsúlyozta, a fenntartó 
önkormányzat lehetőségeihez képest 
igyekszik javítani az ellátás feltételein, 
legutóbb egy sikeres uniós pályázat 
eredményeképpen több gondozási köz-
pontot is akadálymentesítettek. 
A kerületben a legnagyobb ellátási kör-
rel rendelkező intézmény dolgozóit a 
Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat 
vezetője, Balázs Piroska is köszöntötte. 
Elmondta, a nehéz anyagi helyzet elle-
nére idén azoknak, akiknek munkája 
kifogástalan volt, béren kívüli juttatás-
ként étkezési utalványokkal is meg tud-
ták köszönni egész éves munkájukat.

az ülés kezdetén az első részt korel-
nökként levezető Mihály András 
képviselő köszöntötte dr. Bizek De-

zsőt, a Helyi Választási Bizottság (HVB) 
elnökét, a megválasztott polgármestert, 
Gajda Pétert, valamint a testület tagjait, 
és ismertette a képviselőkkel a szavazás-
sal kapcsolatos technikai tudnivalókat. 
Első napirendként a dr. Bizek Dezső adott 
tájékoztatást az október 3-i, valamint 
az 5. egyéni választókerületben október 
30-án megismételt önkormányzati képvi-
selő-választásról. A Fővárosi Bíróság az 
5. választókerület eredményét megsem-
misítette és megismételt választást írt ki 
október 30-ra. Dr. Tarnai Richárd jelezte, 
a felelősség tisztázása még nem zárult le, 
ezért a Fidesz-KDNP-frakció nem fogad-
ja el a beszámolót. 
A Himnuszt követően esküt tett a testület, 
és a HVB elnöke átadta a megbízólevele-
ket 9 Fidesz-KDNP-s – Fekete Márk (1. 
vk.), Vidra Zoltán (4. vk.), Tóthné Szabó 
Éva (6. vk.), Ékes Gábor (8. vk.), Lazányi 
Ferenc (9. vk.), Szathury Kolos (10. vk.), 
Marsalné Kovács Judit (11. vk.), Mihály 
András (12. vk.), dr. Tarnai Richárd (lis-
tás) –, 7 MSZP-s – Bogó Józsefné (2. vk.), 
Vinczek György (3. vk.), Kránitz Kriszti-
án (5. vk.), Lackner Csaba (7. vk.), Fekete 
László (listás), Szujkó Szilvia (listás) –, 
valamint Gerháth Csaba (LMP-listás) és 

Lázár Tamás (Jobbik-listás) képviselő 
számára. Átvette megbízólevelét és esküt 
tett a polgármester is. 
Az ülést innentől a polgármester vezet-
te, Gajda Péter köszöntötte a kerület 
rendőrkapitányát, Plánk Róbert ezredest, 
majd felolvasta Pintér Sándor belügymi-
niszternek az új testület számára küldött 
köszöntőlevelét. A polgármester hang-
súlyozta, reméli, hogy a testület együtt-
működve meg tudja valósítani a kerület 
érdekében vállalt célokat. 
Döntöttek arról, hogy a képviselő-testület 
rendes üléseit minden hónap harmadik 
csütörtökén 14 órától tartják. A testület 
megválasztotta az önkormányzat alpol-
gármestereit: a Fidesz-KDNP részéről 
Ékes Gábor és dr. Kovács Bence, vala-
mint a szocialista Vinczek György tölti 
be a posztokat a következő négy évben. 
A képviselők határoztak négy tanács-
noki munkakör létrehozásáról: fejlesz-
téspolitikai tanácsnok Szathury Kolos 
(Fidesz-KDNP), foglalkoztatáspolitikai 
tanácsnok Szujkó Szilvia (MSZP), kör-
nyezetvédelmi tanácsnok Gerháth Csaba 
(LMP), közbiztonsági tanácsnok Lázár 
Tamás (Jobbik) lett.
Hét bizottságot hozott létre a testület: az 
Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottságot 
dr. Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP), a 
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot 
Kránitz Krisztián (MSZP), a Tulajdonosi 
Bizottságot Fekete László (MSZP), a Köz-
művelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpoli-
tikai és Egészségügyi Bizottságot Mihály 
András (Fidesz-KDNP), a Várospolitikai 
és Városüzemeltetési Bizottságot Lackner 
Csaba (MSZP), a Szociális és Lakásügyi 
Bizottságot Tóthné Szabó Éva (Fidesz-
KDNP), a Környezetvédelmi Bizottságot 
Bogó Józsefné (MSZP) vezeti.
A testület döntött arról, hogy a 2010. évi 
költségvetés terhére az önkormányzat 
félmillió forinttal támogatja a vörösiszap-
katasztrófa következményeinek felszámo-
lását és a lakosság ellátását. A támogatási 
összeget a kormány által a tragédia áldo-
zatainak javára létrehozott Magyar Kár-
mentő alap számlája utalja át a kerület.

Nemrégiben elbontották az Üllői út mellett a Báthory 
és a Kisfaludy utcák közötti régi épületeket. Az in-
gatlant idén nyáron pályáztatta meg az önkormány-
zat, a nyertes beruházó élelmiszer áruházat épít a te-
rületen.

A Szociális Munka napja 
(november 12.) alkalmá-
ból rendezett ünnepsé-
get a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat no-
vember 10-én a Kispesti 
Kaszinóban. Az esemé-
nyen Balázs Piroska, az 
intézmény vezetője, va-
lamint az önkormányzat 
nevében Kispest alpolgár-
mestere, Vinczek György 
mondott köszönetet az 
egész éves munkáért. 

Alpolgármestereket, bizottságokat és bizottsági elnökö-
ket, valamint tanácsnokokat választott november 12-i 
ülésén Kispest önkormányzatának új képviselő-testüle-
te. Arról is szavaztak, hogy az önkormányzat támogat-
ja az október eleji vörösiszap-katasztrófa károsultjait.

áruház épül
az Üllői út mellett

Megalakult az új
képviselő-testület 

Szociális dolgozókat köszöntöttek 

Fejlesztés

ünnepség

Önkormányzat

választási cikk

Gajda Péter polgármester
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testületszületésnap

Születésnapja alkalmából az önkor-
mányzat nevében Gajda Péter polgár-
mester tortával és virágcsokorral kö-
szöntötte fel Pázmándy Gyulánét.

Új alpolgármestereket
választott az önkormányzat

tisztújítás

95 éves néni köszöntése

az önkormányzat no-
vember 12-i ülésén 
megválasztotta új al-

polgármestereit. 
A következő ciklusban 
Dr. Kovács Bence (Fi-
desz-KDNP), Ékes Gábor 
(Fidesz-KDNP), valamint 
Vinczek György (MSZP) 
töltik be a posztokat. A 
megválasztott alpolgár-
mesterek munkájukat meg 
is kezdték. Információink 
szerint már egyeztettek a 
polgármesterrel, és a hé-
ten eldől, milyen konkrét 
feladatkörökben látják el a 
jövőben funkcióikat.

októberi taggyűlésén a 
KDNP Kispesti Szer-
vezete alapszabályuk 

előírása szerinti tisztújítás 
tartott. A tisztújítás eredmé-
nye: elnök Lublóváry Ákos, 
titkár Mazányi Margit, gaz-
dasági felelős Major Attiláné 
lett – áll a szerkesztőségünk-
höz eljuttatott tájékoztatóban.

aMészáros Lőrinc utcai 
Fővárosi Idősek Ott-
honában élő Pázmándy 

Gyulánét Gajda Péter pol-
gármester is felköszöntötte 
november elején az önkor-
mányzat nevében november 
11-én. Margit néni 1915. 
november 15-én született 
Hajdúböszörményben, majd 
1939-ben költözött Budapest-
re a férjével, aki itt dolgozott. 
Eleinte albérletben laktak a 
VIII. kerületben egy szoba-

konyhás lakásban. 1940-ben 
megszületett fia, majd 1942-
ben két leánya, akik ikrek 
voltak, ám sajnos egyikük 
féléves korában meghalt. 
Férjét elvitték a háborúba, 
majd miután visszatért, sok 
viszontagság után Kispestre 
költöztek. Férje 1974-ben 
halt meg. Margit néni 2002. 
január 31-e óta lakik a Fővá-
rosi Idősek Otthonában, aki 
95 éves korához képest jó 
egészségnek örvend.

Értesítés kerékpárút 
használatbavételi és for-
galomba helyezési eljá-
rás megindításáról

Önkormányzatunk megbí-
zásából a Budapest XIX. 
ker. Pannónia út – Esze 
T. u. - Hungária út – Ady 
E. út – Hunyadi u. - Üllői 
út – Kosárfonó u. - Teleki 
u. - Katica u. útvonalon el-
készült a kerékpárút. Érte-
sítjük a tisztelt lakosságot, 
hogy a Budapest Főváros 
Főpolgármesteri Hivatal 
Közlekedési Ügyosztály 
Közlekedési Hatósági Al-
osztály a használatbavételi 
és forgalomba helyezési 
eljárást megindította. Az 
eljáró hatóságnál Szalay 
Gergely úrhoz lehet a for-
galomba helyezhetőséggel 
kapcsolatban fordulni a 
999-9479 telefonszámon, 
327-1550 faxon. 

A Kispesti Polgármesteri 
Hivatalban megtekinthető 
a kifüggesztésre került el-
járást megindító végzés.

Városüzemelte-
tÉsi És Közbizton-

sági iroda

tisztelt ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy 
a decemberi munkaszüneti 
napok körüli munkarend a 
Polgármesteri Hivatalban 
az alábbiak szerint alakul:
December 10. (péntek) 
munkanap ügyfélfogadás 
8.00 – 17.00 óráig.
December 11. (szombat) a 
hivatal ZÁRVA tart.
December 24. (péntek) a 
hivatal ZÁRVA tart.
December 27-31-ig téli 
igazgatási szünet a hivatal 
ZÁRVA tart, kivétel az ok-
mányiroda, mely decem-
ber 27-én (hétfő) és 29-én 
(szerda) ügyeletet tart 8.00-
16.00 óráig (lakcímbeje-
lentés, elkészült okmányok 
átadása (útlevél, vezetői 
engedély, személyazono-
sító igazolvány), haláleset 
anyakönyvezése, mozgá-
sában korlátozott parkolási 
igazolványának kiadása, 
ügyfélkapu regisztráció).
2011. január 3. (hétfő) a 
hivatal első munkanapja.
Megértésüket köszönöm.

DR. ISTVÁNFI SÁNDOR
CíMZETES FőJEGyZő

Hirdetmény ünnepi
munkarend

tájékoztató

tájékoztató

Dr. Kovács Bence (Fidesz-KDNP), Vinczek György (MSZP) és 
ékes gábor (Fidesz-kDnp)

Felhívás

Díj
a Kispesten működő 

Tárt Kapu Gyógyító 
Színház társulata és 

„őszi szonáta” című zenés 
irodalmi előadása elnyerte 
a Kaleidoszkóp Nemzetközi 
Versfesztivál különdíját! A 
Humanitás-díj a színházi 
szakma elismerése és igazo-
lása arról, hogy a Tárt Kapu 
Gyógyító Színház csapata 
milyen nemes küldetést tel-
jesít az amúgy sem könnyű 
kulturális életben. 

Köszönet az előadás részt-
vevőinek, Kisné Túróczi 
Györgyi, Farkas Balázs és 
Beck Zoltán társulati tagok-
nak, valamint külön köszö-
net a produkció vendégének, 
Dohy Annamária Gabryel 
előadó-művésznőnek, akik 
a műsorban nyújtott alakí-
tásukkal méltán emelték a 
fesztivál fényét. Köszönetet 
mondok mindazoknak, akik 
segítették a társulatot abban, 
hogy idáig eljuthassunk!

További információ: 
www.tar tkapuszinhaz.hu 
www.balkaylaszlo.hu 

BALKAy LÁSZLó 
TÁRSuLATVEZETő, 
AZ „őSZI SZONÁTA” 

RENDEZőJE

elismerés

Dr. Tarnai Richárd, Kispest 
országgyűlési képviselője 
fogadóóráját minden hó-
nap harmadik szerdáján 
18.00 és 19.30. között az 
Ady Endre út 140. alatti 
KDNP Irodában tartja.

Fogadóóra

Nyugdíjas pedagógusok tárlata

Méltóság napja

grafikák, akvarellek, 
gobelinek, hímzések, 
csipkék, nemezmun-

kák, üvegképek tanúskodnak 
arról, hogy a pályán eltöltött 
több évtized alatt milyen ér-
tékeket hozott létre a tizen-
egy nyugdíjas pedagógus: 
Antonyiné Horánszky Judit, 
Balogh Jánosné, Bodnár 
Anna, Gálné Csuka Mar-
gitka, Komáromi Lászlóné, 
Körmöcziné Gy. Gizella, 
Menyhárt Ágota, Nagyné 
Terjéki Zsuzsa, Németh 
Zoltánné, Vaskó Gabriella 

és Zách Ferenc. „Olyan kin-
csek, amiket egész életükben 
dédelgettek” – jellemezte 
a kiállított alkotásokat kö-
szöntőjében Szabó Ferencné, 
a tárlatot szervező Kispesti 
Nyugdíjas Pedagógus Klub 
vezetője.

Újabb állomásához érke-
zett október 31-én a Ma-
gyarországi Evangéliu-

mi Testvérközösség kispesti 
gyülekezetének Méltóság 
Napja elnevezésű program-
sorozata. A rendezvény most 
a drogprevenciót állította a 
középpontba a Fő utcai épü-
letben.
Az esemény vendégeit Dr. 
Iványi Gábor, a Magyaror-
szági Evangéliumi Testvér-
közösség elnöke köszöntötte. 
Az egész napos program 
során többek között Drog és 
zene címmel Kiss Tibor ze-
neszerzővel (Quimby) Iványi 
Miklós lelkész beszélgetett, 

előadást tartott Sárosi Péter 
drogpolitikai szakértő, vala-
mint Mondj nemet a drogokra! 
címmel Gábor Ilona, a KMO 
Művelődési Ház igazgatója az 
intézmény drogprevenciójáról 
számolt be. Dr. Funk Sándor, 
addiktológus a drogos sze-
mélyiségről beszélt előadá-
sában, majd Moldova Ágnes 
televíziós szerkesztő-rendező 
segítségével filmválogatást is 
megnézhettek az érdeklődők. 
Az eseményen koncertet adott 
az Oltalom Karitatív Egyesü-
let hajléktalan zenekara.

kiállítás

prevenció

Tizenegy képző-, illetve iparművészettel foglalkozó nyugdí-
jas óvodai és iskolai pedagógus alkotásaiból nyílt kiállítás a 
Kispesti Kaszinóban november 8-án. 

Kiss Tibor, zeneszerző (Quimby)
az eseményen

Egykori pedagógusok állítot-
ták ki munkáikat
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Sakk- és góversenyek 
futószalagon

Elismerés

Nemzetközi versenyeink 
után, amelyekről Kispest 
honlapja – www.kispest.

hu - is hírt adott, megkezdődött 
a bajnoki szezon. Létszámban 
megerősödött gócsapatunk 
csupa mesterből álló ellenfelet 
kapott az első fordulóban, ha-
bár Katona Csabának sikerült 
legyőznie egyik híres ellenfe-
lét, a csapatgyőzelem az ellen-
feleké lett.
Sakkozóink Miskolcon vettek 
rész azt ifjúsági bajnokság 
döntőjében. Idén 32 gyerek 
kapott lehetőséget, hogy részt 
vegyen, inkább tanulási céllal 
a versenyen, hiszen ellenfe-
leink jóval idősebbek voltak. 
Ennek ellenére legjobb csa-
patunk szép eredménnyel ért 

haza, közvetlenül az élmezőny 
mögött végeztek. A budapesti 
csapatok között harmadikok 
lettünk.
Ismét mi rendezhetjük a Ma-
gyar Egyetemi és Főiskolai 
sakkbajnokságot. Ennek ki-
egészítéseképpen a szerb főis-
kolai válogatottat is vendégül 
láttuk, akik két mérkőzést ját-
szanak a magyar válogatottak 
ellen. Csapatunkból To Nhat 
Minh bekerül a válogatottba 
is. Szerb vendégeinknek a 
sakkozás mellett megmutat-
juk Budapest nevezetességeit 
is, ők pedig Belgrádba hívták 
meg csapatunkat.

ÁDÁM GyÖRGy
KISPESTI SAKKSZÖVETSÉG

aMagyar Fürdőszövetség 
október 19-én „Kiemel-
kedő fürdőszolgáltatási 

munkáért” emlékplakettet 
adományozta Lángi Gábor-
nak, a Kispesti uszoda igaz-
gatójának hajdúszoboszlói 
közgyűlésén.
„Jól esett az elismerés, hiszen 
sok társadalmi munkát végez-
tem az elmúlt 19 év alatt ebben 
a szervezetben” – mondta 
lapunk érdeklődésére az in-
tézményvezető. A szakember 
két cikluson keresztül, nyolc 
évig volt a szövetség oktatási 
szakbizottság elnöke, melynek 
jelenleg tagja, valamint vezeti 
a szövetség uszodaszekcióját.

sport

Egyed Judit, országos bajnok

meghívó a nyugdíjas kor-
osztály részére
A Nyugdíjasok Kispesti 
Szociális és Érdekvédelmi 
Egyesület (KINyE), Önt is 
várja a Kispesti Vigadóba 
(Fő utca 22.), ahol karácso-
nyi összejövetelt tartunk 
december 8-án, du. 15 órai 
kezdettel. Az ünnepi hangu-
latot a Vass Lajos iskola IV. 
osztályos tanulói biztosítják.
Felhívjuk az olvasók fi-
gyelmét, hogy az állandó 
programjainkra is szívesen 
látjuk Önöket. A KINyE 
székházban (Csokonai utca 
1/3.) minden kedden fél 2-2-
ig gyógytorna, csütörtökön 
pedig 14-16 óráig kézimunka 
szakkör működik. Ezoteri-

kus klub a páros hetek szer-
dai napján, 17-19 óra között 
várja az érdeklődőket.  A 
Kossuth Lajos utcai klubban 
minden hó első hétfőjén, 14-
16 óráig tartunk találkozókat. 
A Kispesti Vigadóban 2011. 
év február hónaptól hétfői 
napokon (első, második és 
negyedik) várunk mindenkit 
szeretettel szórakoztató elő-
adásainkra. Jövő év márciu-
sától újra szervezünk közös 
kirándulásokat.
Bővebb információt ked-
den és csütörtökön 14-16 
óráig személyesen vagy a 
280-7429 telefonon tudunk 
nyújtani.

KINyE

Nem csak a húszéveseké a világ

Uszodabuli
N ovember 20-án (szom-

baton) 22. alkalommal 
rendezik meg a Kispesti 

uszoda „születésnapja” – az 
intézmény átadásának – év-
fordulója alkalmából a már ha-
gyományos úszóversenyeket. 
A tömegsport rendezvények 
az általános iskolásokat várják 
első osztályosoktól a nyolca-
dikosokig, valamint az őket 
kísérő pedagógusokat és szü-
lőket is – mondta lapunknak 
Lángi Gábor igazgató. Az ese-
mény egyik újdonsága lesz az 
úgynevezett háromgenerációs 
váltó, melyre nagyszülők, szü-

lők és unokák együttes jelent-
kezését várják a szervezők. A 
különböző versenyszámokra 
folyamatosan lehet jelentkez-
ni, még a versenyek napján is a 
helyszínen (Kispesti uszoda) 
– mondta Lángi Gábor. 
Az igazgatótól a rendezvényen 
kívül még megtudtuk, hogy 
közös megegyezéssel felbont-
ják a büfé mostani üzemelte-
tőjével a szerződést. A büfé 
üzemeltetésére 2011. január 
1-jétől, két esztendőre írnak ki 
pályázatot. A pályázati kiírás 
részletei  a www.kispest.hu 
honlapon olvashatók.

SZaBaDiDő

A Jókai mór alapítvány 
(1196 Budapest Nádasdy 
u. 98. ) köszönetet mond 
minden támogatójának a 
2008. adóévi 1%-okból 
befolyt 142 655 Ft-ért. Az 
alapítvány kuratóriumának 
döntése alapján az összeget 
a volt Jókai Mór Általános 
Iskola tanulói sikeres nyelv-
vizsgájának, tanulmányi ki-
rándulásának és szabadidős 
tevékenységeinek támoga-
tására használtuk fel.

az alapítvány
kuratóriuma

A Városháza Tárlaton (a 
Polgármesteri Hivatal aulája 
– Városház tér 18.) Nikmond 
Beáta szobrászművész a 
„Szobrász képei” című kiál-
lítása nyílt november 16-án. 
A kiállítás 2011. január 16-ig 
tekinthető meg.

Köszönjük!
városháza 
tárlat

kiállítás
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8 év MSZP kormányzás 
után a magyar em-
berek és a gazdaság 

a padlóra került. ők az 
embereket terhelő meg-
szorításokat alkalmazták 
terápiaként, mi viszont tel-
jesen más úton indultunk 
el. Ez az új szemlélet hatja 
át a jövő évi költségvetést. 
Egyszerre kell beindítani 
ugyanis  a gazdasági nö-
vekedést, munkahelyeket 
teremteni, véget kell vetni 
a megszorítások politiká-
jának, és ki kell törni az 
adósságcsapdából. 
A jövőben a gazdaságpoli-
tika azon alapszik, hogy a 
sikerhez közös részvétel, 
ahhoz pedig arányos te-
herviselés kell. Azoknak 

kell többet adniuk, akiknek 
van. Az emberekről újabb 
bőrt lehúzni nem lehet, ők 
már eddig is több terhet 
viseltek a kelleténél és a 
lehetségesnél. 
A szocialisták által vég-
hezvitt egyhavi fizetés 
elvétele, egyhavi nyugdíj 
elvétele, az áfa emelése és 
a nyugdíjkorhatár emelése 
után újabb megszorításról 
szó sem lehet. A bankok és 
hitelintézetekre pár hete ki-
vetett válságadóból már be 
is folytak az első pénzek. 
2011-ben további intézke-
déseket fogunk megvalósí-
tani annak érdekében, hogy 
a terhek végre ne az embe-
reket sújtsák, hanem azokat 
a cégeket, melyek az elmúlt 

válságos évek során is extra 
haszonhoz tudtak jutni.
Ezért jövőre: 

- Válságadót vezetünk be 
az energiaszektorban.

- Válságadót vezetünk be a 
távközlési-telekommuniká-
ciós szektorban.

- Bevezetjük a kereskedelmi 
áruházláncok válságadóját.

Három éven keresztül fi-
zetik majd be a válságadót 
a megnevezett szektorok. 
Ezekben az esetekben a nye-
reség fele kerül elvonásra, 
ami nem érinti a működési, 
beruházási költségeket. 
A kereskedelmi láncok 

esetében a kiskereskedőket 
semmifajta újabb adó nem 
fogja terhelni: 500 millió 
forint éves nettó árbevéte-
lig 0% a kulcs, majd 100 
milliárd forintig 0,1%, efe-
lett pedig 2%.

Ezen túl a következő év 
legfontosabb feladata az új, 
arányos családi adórend-
szer bevezetése, a foglal-
koztatási és a demográfiai 
fordulat megkezdése. Ezzel 
mindenki jobban jár. Az új 
adórendszer egyszerű lesz, 
család- és munkabarát. El 
fogja ismerni a gyermek-
nevelés költségeit. Ez azt 
jelenti, hogy, aki tízszer 
többet keres, az tízszer töb-
bet fog adózni.

Dr. TarNai ricHárD, KiSPEST orSZáGGyűléSi KéPViSElőJéNEK roVaTa

azt is írhattam volna 
címként, hogy Meg-
egyezés – Háború 1:0. 

Az alakuló ülésen szinte 
minden határozatot sike-
rült egyhangú szavazással 
meghoznunk, s jutott arra 
is lehetőségünk, hogy olyan 
témákat is érintsünk a 20 
napirendi pont közül, ame-
lyek túlmutattak az alakuló 
ülésen, a törvény által előírt 
kötelező napirendi ponto-
kon. 
Módosítottuk a szociális 
rendeletet, ingyenessé téve 
néhány szolgáltatásunkat a 
90 év feletti kispestieknek, 
döntöttünk egyedi szociális 

ügyekben is, és persze meg-
választottuk a kerület új 
alpolgármestereit, tanács-
nokait, bizottsági vezetőit. 
Mindezt úgy, hogy a testü-
letben kevesebb képviselő-
vel, kisebb és létszámában 
is kevesebb bizottság felál-
lításával dolgozhatunk majd 
a jövőben, tehát reményeink 
szerint hatékonyabban és 
kevesebb költséggel. 
A kispestiek arra ösztönöz-
tek minket, hogy dolgoz-
zunk együtt, hogy kössünk 
kompromisszumokat a 
kerület érdekében, s úgy tű-
nik ezt az üzenetet minden 
a testületben képviselettel 

rendelkező párt reprezen-
tánsa megértette. így volt ez 
akkor is, amikor két uniós 
pályázat kérdésében döntöt-
tünk. Több mint 500 millió 
forintot nyert még az előző 
évben a kerület, szociális 
és részben egészségügyi 
célra. A beruházások kivi-
telezőit is egyhangúlag, a 
nyílt közbeszerzési eljárást 
eredményesnek hirdetve 
választottuk ki. 
Akik ismernek, tudják, nem 
szokott rajtam úrrá lenni a 
hurráoptimizmus, most 
sincs így. Tudom, hogy ne-
héz lesz a következő négy 
év. Tudom, hogy sokat 

fogunk még vitatkozni a 
testületben és azon kívül 
is a kerületet érintő fontos 
kérdésekről. Ennek ellené-
re a két nagy párt, és a két 
kisebb kompromisszum- és 
együt tműködés-készsége 
arra ösztönöz, hogy bízzak 
abban, hogy az előttünk álló 
négy évben is meg tudjuk 
valósítani elképzeléseinket. 
Az alakuló ülés talán azt 
üzeni nekünk, hogy van 
remény félretenni a párt-
érdekeket és közösen a 
kispestiekért, a fontos helyi 
ügyekért dolgozni. Most 
azt,  látom ebben egyetértés 
van.

remény a munka folytatására
gajDa péter polgármester rovata

2011-es költségvetés

Kispesti kórussiker
a Kispesti „Gyöngyvi-

rág” Vegyeskar ok-
tóber 23-án részt vett 

az Éneklő Magyarország 
regionális kórusfesztiválon 
Egerben. A program egy-
ben minősítő hangverseny 
is volt, amelyen a KóTA 
(Magyar Kórusok, Zenekar-
ok és Népzenei Együttesek 
Szövetsége) szakmai zsűrije 
a kispesti kórusnak a jelen-
leg Magyarországon adható 
legmagasabb címet ítélte, 
így a Kispesti „Gyöngyvi-
rág” Vegyeskar „Hangver-
senykórus” minősítést ka-
pott. A zsűri kiemelte, hogy 
a magas színvonal mellett 
a kórus kiemelkedő erénye 
volt az a felszabadultság, 
amely a nézőközönségre 
is kisugárzott, ezt a többi 
kórustól kapott vastaps is 
bizonyította.

ZuBORNÉ
SALLAI MÁRTA

kultúra Eredményes 
taekwondosok

Versenyzőik közül 1. he-
lyezést értek el a kadett 
csoportban: 

Lakatos Ferenc (49 kg), 
Kurucz Olivér (37 kg), 
Szegedi Norbert (53 kg), 
Indruch Attila (45 kg) és 
Füredi Rebeka (52 kg).
Második lett:
Kristó Frigyes (53 kg). 
A juniorban Szőke Éva (56 
kg) ezüst- éremmel térhetett 
haza.

A klub sportolói eddig már 
számos rangos eseményen 

vettek részt, melyeken szép 
eredmények születtek, mes-
terünk Somogyi Zoltán fel-
készítésével. Csapatukból öt 
sportoló is tagja a magyar 
taekwondo válogatottnak. 

Legközelebb a Varsó Ku-
pán mérik össze erejüket a 
fiatalok, ahonnan a remé-
nyek szerint az eddigiekhez 
hasonló jó eredményekkel 
térhetnek majd haza.

u. E.

sport

Eredményesen szerepeltek a Gábor Áron 
iskolában működő MTK2 taekwondo 
egyesület sportolói az október 23-án  
Hódmezővásárhelyen rendezett orszá-
gos taekwondo bajnokságon.

„Az alakuló ülés talán azt üzeni, hogy van remény félretenni a 
pártérdekeket és közösen a fontos helyi ügyekért dolgozni.”

Az emberek helyett a tehetős, nagy cégek viselik a terheket.
Az új adórendszer egyszerű lesz, család- és munkabarát.

A Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat Idő-
sek Klubjainak novem-
ber második felei prog-
ramjai:

Minden nappali idősek ott-
honában (Idősek Klubja) 
ugyanazokon a napokon 
szervezett programjaink: 
November 17.: Dohány-
zás elleni nap-Füstmentes 
nap, Budapest napja- 1873 
Buda és Pest egyesítése, 
Az Élet napja. November 
20.: Ifjú Zenebarátok Vi-
lágnapja. Klubfórum meg-
tartása minden hónap első 
szerdáján 

Segítő Kéz Kispesti Kis-
pesti Gondozó Szolgálat 
eltérő programjai klubon-
ként:

Wekerle gondozási Köz-
pont (Corvin krt. 32.)

November 22.: Kézműves 
foglalkozás, őszi faleve-
lekből, termésekből képek 
készítése.

Kertvárosi gondozási 
Központ (Kossuth Lajos 
utca 202.)
November 25. 10.00: A nők 
elleni erőszak világnapja.

lila akác gondozási 
Központ (Ady Endre út 
110.)
November 17. 13.00: Egész-
séges életmód kialakítása 
dietetikus tanácsadásával
November 23. 10.00: Ma-
gyar népdal és népkölté-
szet felelevenítése, ápolá-
sa, hagyományőrzése.

zöld-diófa gondozási 
Központ (József Attila u. 
77.)
November 29. 14.00: Iro-
dalmi délután.

A Segítő Kéz
novemberi programjai

a Kispesti „Gyöngyvirág” Vegyeskar

SZaBaDiDő
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Fogadónapok 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.

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

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.).

Győzelem az országos
Bajnokságon

Cél az olimpia

Hivatalosan a Kispest 
fogadta a Ferencvárost, 
de a szurkolókat és a 

biztonságot tekintetbe véve a 
FőTÁV-FTC Arénában ren-
dezték a meccset. A mérkőzés 
körítéséül szolgáltak a rend-
őrök is, akiknek köszönhe-
tően csak verbálisan csapott 
össze a két szurkolótábor. A 
„hazai” kispestieket mintegy 
hatvan szurkoló kísérte el.
A mérkőzést a KAC csapata 
kezdte jobban. Többek közt 
Balázs Dóra remek beállós 
játékának és Péntek-Dózsa 
Katarina kiváló védéseinek 
köszönhetően az ötödik 
percben 3:2-re vezetett a Kis-
pest. Ez kicsit megzavarta a 
ferencvárosiakat, akik Elek 
Gábor időkérése után váltot-
tak magasabb fokozatba. A 
remek napot kifogó Tomori 
Zsuzsannának is köszönhe-
tően a zöld-fehérek a 14. perc-
ben szerezték meg először 
a vezetést, ekkor 8:9 volt az 
állás. A félidő végéig fej-fej 
mellett haladtak a csapatok. 
A hazaiaknál remekül irányí-
tott Csuka Alexandra, így a 
Kispest nem engedte ellépni 
az erősebb kerettel rendelke-
ző ellenfelet. A félidő végén 
csupán három góllal vezettek 
a fradisták 15:12-re.

A második félidő elején ha-
mar meglépett a vendégcsa-
pat. Már öt gól is volt köztük, 
de nem hagyta magát a KAC. 
Hatalmas energiákat moz-
gósítva feljöttek két gólra. 
Ekkor a Fradi edzője ismét 
kikérte idejét. Ez jó döntésnek 
bizonyult, Szarka Adrienn és 
Szamoránsky Anikó szórni 
kezdte a gólokat és Tomori 
sem maradt el mögöttük. 
Kilencgólos különbségnél 
Berendi Antal időt kért és 
megpróbálta rendezni a so-
rokat. Csukáék igyekeztek 
megtenni, amit a mester kért, 
de ekkorra már kicsit elfárad-
tak. A különbség tovább nőtt, 
végül tizenötnél állt meg.
Összességében egy hajtós, ám 
rengeteg hibával tarkított mér-
kőzést láthatott a kilátogató 
mintegy 700 néző. A kispesti-
eknek semmi okuk búslakod-
ni, hiszen megszorongatták 
a zöld-fehéreket. Emelt fővel 
távozhattak a Népligetből.
Női Magyar Kupa III. forduló
Kispesti aC K és 3s Kft - Fe-
rencvárosi tC-Jógazdabank 
24:39
Legeredményesebb játékosok 
Balázs Dóra 7 gól, ill. Tomori 
Zsuzsanna 13 gól

FG

a Kispesten idén 20 éve 
működő Tájfun Sport-
egyesület, hazai kiemelt 

versenye – taekwondo sport-
ágban – az Országos Magyar 
Bajnokságot  október 23-án 
Hódmezővásárhelyen rendez-
ték meg. Az Egyesület nagy 
létszámmal, lelkesen készült 
a megmérettetésre és a siker 

nem maradt el. A Tájfun S.E. 
megnyerte a XX. Országos 
Taekwondo Bajnokság csa-
patversenyét! I. helyezett lett: 
Kolesár Szundy Fanni, Berta 
András, Tóth Balázs, Tóth Pé-
ter, Braun Tímea, Élő Bence, 
Herczeg Vivien, Gadácsi Do-
rottya, Érmelléki Márk, Barta 
Szonja, Szapanyos Anett. 

Ez az eredmény azért is kü-
lönösen értékes a verseny-
zők, edzők számára, mert 
tavasszal a másik kiemelt 
hazai versenyen – a X. Diák-
olimpián – állhatott a dobogó 
legfelső fokára a Tájfun S.E. 
csapata (edzők: Sobotkáné F. 
Éva, Papp András, Donáth 
Marcell és Tittmann Tamás).

aTájfun Sportegyesület vi-
lágbajnoki bronzérmes spor-
tolójának – Tóth Balázsnak 
– még szusszanni sem volt 
ideje az OB után, és már 
utazott is Bakuba, a Nyílt 
Azerbajdzsán Bajnokságra, 
ahol október 27-én 87 kg-ban 
bronzérmet nyert. Balázs 

céltudatosan készül a 2011-es 
Olimpiai Kvalifikációs Ver-
senyre, hiszen ha az érmesre 
sikerül, ki tud utazni a 2012-
es londoni olimpiára. Tóth 
Balázs augusztusban meg-
nyerte a „Mesterek Kupáját” 
Bonnban, majd október ele-
jén az aranyérmes férfi csapat 

tagja volt a „Duna- Kupán”. 
Október második hetében 
I. helyezett lett a „Belgrad 
Open” versenyen. Munkája 
példaértékű csapattársai szá-
mára, és így motiválja sport-
társait is.

SOBOTKÁNÉ F. ÉVA

sportsport

A női kézilabda Magyar Kupa harmadik 
fordulójának utolsó mérkőzését rendez-
ték a Népligetben.
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a minálunk még nem is 
olyan régen bemutatott 
„A tetovált lány” után 

rohamléptekben megérkező 
folytatásban a már (szinte) jól 
ismert páratlan-páros: a lánc-
dohányos, kissé szűkszavú 
biszexuális hacker: Lisbeth 
Salander és pajtása, a rosszar-
cú, de jó szándékú oknyomo-
zó riporter: Mikael Blomkvist, 
hamar az események sűrűjé-
ben találják magukat. Pláne 
miután két, a Svédországba 
irányuló embercsempészet 
piszkos ügyeit firtató fiatal 
újságírót, és egy jegyzőt bru-
tálisan meggyilkolnak, a tet-
tes pedig a bujkáló Lisbethre 
tereli a gyanút. Mindazonáltal 
a szálak lassacskán egy volt 
szovjet titkosügynökhöz, 
és egy feltehetőleg a néhai 
Munkás-Paraszt Vörös Had-
seregből kiselejtezett, szőke 
izomkolosszushoz vezetnek. 
Míg a hidegen elegáns, szük-
ségszerűen lassan építkező 
(így a karaktereknek is ren-
desen megágyazó) első rész 
inkább afféle értelmiségi 
thrillerként működött, addig az 
új rendező; Daniel Alfredson 
már inkább akciófilmesen 
gondolkozott. Ezáltal már van 
is ebben a folytatásban pél-
dául izgalmas autós üldözés, 
némi emberrablásosdi és ah-
hoz is korrektül koreografált 

ökölharc, plusz (immáron a 
sorozat védjegyévé válva) egy 
jó adag szex, illetve pár, a va-
lószínűtlenség határát súroló 
túlélési technika, de a lényeg 
hogy a történet középpont-
jában azért továbbra is a két 
remekül eltalált főszereplő áll. 
Az őket életre keltő Noomi 
Rapace (aki szimplán fantasz-
tikus…) és Michael Nyqvist 
pedig ezúttal sem hibáznak. 

Ahhoz ráadásul már nem is 
kell olyan sokat aludnunk, 
hogy a hazai mozikba ke-
rüljön az amúgy már szintén 
elkészült befejező rész, „A 
kártyavár összedől” címmel. 

Keresztesi Ferenc
keresztek@gmail.com

a swédish amazon 
visszatér
A lány, aki a tűzzel játszik/
Flickan som lekte med elden

Filmajánló

A Kispesti Véradók Egye-
sülete önkéntes véradást 
szervez november 20-án 
(szombaton) 8-15 óráig 
a Kispesti Kaszinóban 
(Fő u. 42.). A véradáshoz 
szükséges személyi do-
kumentumok: személyi 
igazolvány, lakcímkártya, 
TAJ-kártya, véradó iga-
zolvány (véradó igazol-
ványt a véradáson lehet 
kérni).
- A véradás alatt a gyer-
mekeknek kézműves fog-
lalkozást szervezünk.
- A véradók és gyerme-
keik kisebb ajándékban 
részesülnek.
- A véradáson osztjuk ki a 
Kispesti Véradók Napjára 
(2010. november 26.) és 
a Mikulás napra (2010. 
december 3.) szóló meg-
hívókat.
Ha tud, segítsen, adjon 
vért ÖN is! Csatlakozzon 
egyesületünkhöz! A vér 
életeket menthet.

SOMOGyI LÁSZLóNÉ, 
ELNÖK

KISPESTI VÉRADóK 
EGyESÜLETE

Önkéntes 
véradás

Felhívás köszönet a kispestieknek

az önkormányzati választá-
son a Jobbik jelöltjeire le-
adott szavazatok alapján, 

mint listavezető bekerültem az 
újonnan felálló képviselő-tes-
tületbe. Az Önök bizalmából 
lehetőségem lesz Kispest érde-
kében dolgozni. Ezt a munkát 
nem tudom egyedül ellátni, 
ezért kérek mindenkit, akinek 
a jelenleginél jobb szakmai öt-
letei vannak bármelyik terüle-
ten, jelezze felém. Keressenek 

meg azok is, akik bármilyen 
jellegű problémával rendelkez-
nek, és úgy gondolják, hogy az 
az önkormányzat hatáskörébe 
tartozik, de eddig süket fülekre 
találtak. Fogadóórát folyama-
tosan tartok lakossági igények 
szerint, telefonos egyeztetés 
alapján.

LÁZÁR TAMÁS
ÖNKORMÁNyZATI 

KÉPVISELő, JOBBIK
Tel.: 36-70-524-1032

Hősies küzdelemben 
maradt alul a KaC
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kÖzBiztonság

Új kapitány a kerületi rendőrség élén
Október elejétől új kapitány vezeti a kispesti rendőrség munkáját. Budapest Rendőrfő-
kapitánya október 4-i hatállyal Plánk Róbertet bízta meg a BRFK XIX. kerületi Rendőr-
kapitányság vezetői feladatainak ellátásával. Az ezredesnek egyáltalán nem ismeretlen 
Kispest, hiszen rövid kitérővel eddig már 19 évet dolgozott a kerületi kapitányságon.
Kispest: Sem Kispest, sem egy 
kerületi rendőrkapitányság 
vezetése egyáltalán nem új az 
Ön számára, hiszen régebben 
évekig dolgozott itt és kapi-
tányságot is vezetett már. Ho-
gyan került újra Kispestre? 

plánk róBert: Budapest 
rendőrfőkapitányának dön-
tése alapján több rendőri 
vezetői beosztás terén történt 
változás az elmúlt időszak-
ban, mely érintette a kispesti 
és a nyolcadik kerületi rend-
őrkapitányság vezetését is. 
Főkapitány úr a VIII. kerületi 
rendőrkapitányságról október 
negyedikei hatállyal a XIX. 
kerületi rendőrkapitányság 
vezető beosztásába helyezett 
át. Személy szerint ennek a 
döntésnek én örültem, hiszen 
korábban 19 évet dolgoz-
tam ezen a kapitányságon, 
még 1986-ban itt kezdtem a 
pályafutásomat. A kispesti 
kapitányságon különböző 
beosztásokat töltöttem be, és 
2005 júniusában távoztam, 
mint bűnügyi osztályvezető 
és egyben kapitányhelyettes. 
Az akkori főkapitány kérésé-
re a BRFK bűnügyi nyomozó 
főosztályán folytattam a mun-

kámat. Szakterületem alapve-
tően a bűnügyi, de az utóbbi 
években – 2007 júniusától –, 
mint kapitányságvezető dol-
gozom.

Az elmúlt években Kispest 
közbiztonságának javítása 
érdekében az önkormányzat 
igyekezett számos program-
mal segíteni a kapitányság 
munkáját. Mit fog a jövőben 
Ön előtérbe helyezni?

plánk róBert: Az elmúlt öt 
év alatt valóban nagyon sok 
minden változott a kerület 
életében, és változott a ke-
rületi rendőrkapitányság is. 
A feladatokról általánosan 
elmondható, hogy még több, 
még magasabb elvárás fogal-
mazódott meg. Azt gondo-
lom, hogy az a jó együttmű-
ködés, ami az elmúlt éveket, 
és az azt megelőző időszakot 
is jellemezte, mindenképpen 
követendő, hiszen a kerületi 
önkormányzatnak, a polgár-
mesternek is nagyon fontos, 
hogy az adott kerületben jó 
legyen a közbiztonság. A 
jó közbiztonság egy olyan 
érték, amely alapja lehet 
minden egyéb fejlődésnek. 

Az elindult pozitív feladatok 
mindenképpen méltóak arra, 
hogy tovább vigyük. Csak 
utalásszerűen emelném ki pél-
dául a térfigyelő rendszerrel 
kapcsolatban elindult fejlesz-
téseket, amelyek továbbvitele 
mindenképpen indokolt. 
Korábbi munkahelyeimen is, 
a VIII. és a VI. kerületben is 
olyan jól kiépített térfigyelő 
rendszereket tudtunk használ-
ni, amelyek a kerület jelentős 
részét lefedték. Ezeknek a 
rendszereknek a jótékony 
hatása az adott terület közbiz-
tonságára minden területen 
megmutatkozott. Kispesten 
is a megkezdett fejlesztések 
hatására azok a mutatók, ame-
lyek a bűncselekményeket ösz-
szegzik javultak, és ha tovább 
szeretnénk lépni, vannak még 
területek, melyeknek ilyen 
felügyelete indokolja a rend-
szer a kiépítését. Mi minden-

képpen megtesszük a szakmai 
javaslatainkat – vagyis melyek 
azok a területek, amelyek a 
közbiztonság szempontjá-
ból fontosak –, és nyilván az 
önkormányzati testület dönt 
majd, hogy melyek azok a te-
rületek, melyeknek kiépítésére 
mód és lehetőség lesz. 
Emellett szeretnénk olyan fej-
lesztéseket is megvalósítani, 
amelyek nem csak a közterü-
letek biztonságát szavatolják, 
hanem egy-egy ház, egy-egy 
lépcsőház biztonságát növe-
lik. Ennek érdekében szük-
ség lehet egyfajta lépcsőházi 
kamerarendszerek kialakítá-
sára is. A rendszer technikai 
lehetőségei a lakótelepeken 
megvannak, viszonylag kis 
költség-ráfordítással jelentő-
sen növelhető az adott ház, az 
adott lépcsőház biztonsága. A 
rendszereken rögzített felvé-
telek pedig szavatolják, hogy 

az itt elkövetett bűncselekmé-
nyek visszaszoríthatók. Ezen 
a területen mindenféleképpen 
van előrelépési lehetőség, 
ami nem csak a környék, ha-
nem az adott ház biztonságát 
növelné jelentősen. Ezzel a 
rendszerrel azokról a bűn-
cselekményekről, amelyeket 
a térfigyelő kamerákkal nem 
lehet lekövetni, nem lehet azo-
nosítani az elkövetőket – mint 

a lakásbetörés vagy trükkös 
lopás – jól használható felvé-
teleket lehet készíteni. 

Országosan is komoly problé-
mát jelent a rendőri állomány 
fogyatkozása. Mit lehet ez 
ellen tenni? 

plánk róBert: Valóban nem 
helyi problémáról van szó. 
Egész Budapestre jellemző, 
hogy a létszám nincs feltölt-
ve, mi magunk is jelentős 
létszámhiánnyal küzdünk, 
ennek gyakorlatilag a közterü-
leti szolgálat látja legnagyobb 
kárát, hiszen a közterületi ál-
lományból hiányoznak a leg-
többen. Azt gondolom – és a 
minisztériumban is történtek 
lépések ennek érdekében –, 
hogy januártól jelentős elő-
relépés várható ezen a téren. 
Azokat a végzett hallgatókat, 
akik kikerülnek az iskola-
padból, valószínűleg azokra 
a helyekre irányítják, ahol a 

legnagyobb a létszámhiány, 
elsősorban Budapestre, így a 
kerületünkbe is. 

Mi az elképzelés, mire helyezi 
a hangsúlyt a jövőbe? 

plánk róBert: Mivel is-
merem a kerület bűnügyi 
helyzetét, azokra a bűncse-
lekmény-típusokra helyez-
zük a hangsúlyt, amelyek a 
lakosság nagy részét érintik. 
Ezek pedig a vagyon ellen 
elkövetett bűncselekmények, 
hiszen ezek a sértettek mint-
egy 60-70 %-át érintik.
Egyrészt a visszaszorításban, 
tehát a prevenció területén 
vannak feladataink, másrészt 
természetesen a felderítés 
eredményességében. A kerü-
letben élők biztonságérzete 
érezhető módon akkor javul, 
ha visszaszorítjuk az elköve-
tések számát, valamint felde-
rítjük az elkövetőket.
A jövőre vonatkozó terveim-
ben emellett meg kell, hogy 
említsem azokat a kerületi 
beruházásokat, amelyek 
rendőri szempontból is fon-
tosak, hiszen a közbiztonság 
érdekében időben kell meg-
tenni a szükséges lépéseket. 
Itt elsősorban, mint legna-
gyobb beruházásra a KÖKI 
Terminálra gondolok. Nem 
tartunk még ott, hogy ez napi 
probléma legyen, de fel kell 
készülni arra is, hogy egy 
ilyen hatalmas bevásárlóköz-
pont nemcsak a vásárlókat 
fogja ide vonzani, de nyilván 
a rossz szándékúakat is. A mi 
részünkről már megkezdődtek 
az előkészületek, számolunk 
azzal, hogy bizonyos bűncse-
lekményfajták meg fognak 
jelenni ezen a területen. Úgy 
gondolom, hogy ha már olyan 
stádiumba kerül a beruházás, 
hogy érdemben tudunk a biz-
tonsági kérdésekről beszélni, 
mindenképpen le fogunk 
ülni a beruházóval és a maj-
dani üzemeltetővel tárgyalni. 
Egyeztetni fogjuk azokat a 
szempontokat, amelyek fon-
tosak ahhoz, hogy egy jól 
ellenőrizhető, jól biztosítható 
területté tegyék a KÖKI Ter-
minált, és azok a jelenségek, 
amelyek az Europark átadása 
után megjelentek, ott már ne 
forduljanak elő. 
Az biztos, hogy mi mindent 
megteszünk azért, hogy egy 
jó közbiztonságú területté 
tegyük a csomópontot is.

Plánk róbert ezredes, Kispest rendőrkapitánya

vii. Dél-pesti zenei napok
a hangversenyek hely-

színe: 
Kispest Városháza dísz-

terme (Városház tér 18.)
A rendező szervezet: a Kis-
pesti Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény
november 23-án 8 órakor:
növendékhangverseny.
Közreműködnek a Dél-pesti 
művészeti iskolák növendékei
november 25-én 18 órakor
Kamarazenei növendék-
hangverseny.
Közreműködnek a Dél-pesti 
művészeti iskolák növendékei.
november 29-én 18 órakor
Művésztanári hangverseny. 

Közreműködnek a Dél-pesti 
művészeti iskolák művészta-
nárai, valamint a tanárokból 
alakult Dél-budapesti Szim-
fonikus Zenekar. Vezényel: 
Taligás Lajos.
A műsorokat vezeti: Lévay 
Zoltán.
A közreműködő Dél-pesti 
művészeti iskolák:
XVIII. kerületi Dohnányi 
Ernő Zeneiskola AMI, XIX. 
kerületi Kispesti AMI, XX. 
kerületi Lajtha László AMI, 
XXI. kerületi Fasang Árpád 
Zenei AMI, XXIII. kerületi 
Galambos János AMI.
a belépés díjtalan!

kultúra

„Őrizd nemzeti múltunk…”

Így szólít fel Keresztury 
Dezső nemzeti emléke-
ink megbecsülésére, mely 

önmagunk és hazánk meg-
újulását is segíti. A Kispesti 
Társaskör elnöke ebben a 
szellemben hozta bemutatás-
ra Jelenczky István filmjét az 
56-os megemlékezésre, mely-
ben a forddadalmat elemző 
történészek kutatásaival 
ismerkedtünk. Gyűjtögetni 
kezdtük a tagság emlékeit is, 
melyet a Helytörténetinek ad-
nánk. Becze Etelka, a Mun-
kásotthonban szobrászkodó 
bérelszámolója a 16 pontos 
röplapot a Hofherr gyárban 
gépelte le továbbadásra. Még 
most is őrzi a nemzeti színű 
kokárdát, amit az Astoriánál 
kapott. A Rádió felé vonulva 
láttak két égő teherautót, s 
az elszabaduló indulatokat a 
Gerő beszéd miatt. Nem tudott 
eljutni a fehérvári kórházig 
Buti Károlyné, s otthon szül-
te meg kisfiát október 23-án. 
Férje csak táviratból értesült 
az örömteli családi esemény-
ről. A Pannónia úti 1. iskolá-
ban tanító Tomasoff Gézáné 
a kolozsvári református papp 
itt tanuló lányával a Múzeum 
körúton találkozott a „ruszkik 
haza” és egyéb jelszavakat 
kiabáló fiatalokkal. őket, a 
Cinkontán tanító Horváth 
Istvánnét, meg a többieket a 
féltő édesanya parancsolta 
haza, mivel megtapasztalták 
már a szovjet katonák dur-
vaságait. Eldugta a kulcsokat 

is a munkástanácsba hívott 
édesapa elől, mivel féltette a 
következményektől. A Temp-
lom téri Varga fakereskedőnél 
lőtték le barátnőjének fiát, aki 
két társával jött Wekerléről. A 
házukban lakó kommunista 
kapkodva égette pártkönyvét 
és újságait a megváltozott 
hangulatban.
A forradalom leverése után 
Slezák Lászlóné édesanyja 
minden évben misét mondott 
a kitörés napján az áldoza-
tokért. Arany-Tóth Zoltán 
elnök a lőrinci téglagyárnál 
folyó harcokról beszélt, akik 
közül többen meghaltak, s a 
katonákkal együtt ideiglene-
sen a kopjafáknál temették el 
őket. Később a hozzátartozók 
elvitték halottaikat. Meghívta 
Koltay Melinda és Felföldi 
Bertalan zeneiskolásokat, akik 
Erkel születéséenk 200. év-
fordulója alkalmából néhány 
ünnepi hangulatú duett és 
szólógitár számot játszottak. 
Felidéztük Erkel életútját, me-
lyet a „a szent szabadság oltal-
mára” biztató Klapka induló 
eléneklésével zártuk, amely a 
szabadságharcra lelkesít. 
Meghatottan mesélte Erdélyi 
Ferencné tagtársunk, hogy 
izraeli utazásán külföldre 
szakadt idegenvezetőjük sírva 
énekelte el a Simándy József-
től sokszor hallott áriát: Ha-
zám, hazám, te mindenem…

GAÁLNÉ VARJu VILMA
KISPESTI TÁRSASKÖR
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Konferencia a
hátrányos helyzetű
gyermekek esélyeiről 

gajda Péter polgármester 
köszöntőjét követően 
négy előadást hallhat-

tak a konferencia fővárosból 
és a régióból érkezett vendé-
gei: pedagógusok, gyermek-
védelmi felelősök, a kerületi 
és települési szociális hálóza-
tok, a gyermekjóléti intézmé-
nyek, a védőnői szolgálatok 
és a rendőrség munkatársai. 
Tímár Ágoston Józsefné, a 
Corvinus Pedagógiai Intézet 
vezető munkatársa arról be-
szélt, hogy az oktatási intéz-
mény mit tehet a hátrányos 
helyzetű gyermekekért. Dr. 
Tausz Katalin szociológus, 

az ELTE Társadalomtudo-
mányi Karának dékánja a 
fiatalok életpályájára ha-
tással levő szociokulturális 
hátrányokatról tartott elő-
adást. Frankó András csa-
ládterapeuta a gyermekkori 
nélkülözés témakörét és 
annak várható hatásait ele-
mezte. Oláh László, a BRFK 
bűnmegelőzési osztályveze-
tője a „Főváros ifjúsága az 
erőszak tükrében” címmel 

tartott előadást. 
Zárszavában Vinczek György 
alpolgármester arra hívta 
fel a hallgatóság figyelmét, 
hogy egyre több a hátrányos 
helyzetű gyermek, ezért már 
korán meg kell kezdeni a 
családi, kulturális, anyagi és 
egyéb – viselkedésből, szen-
vedélybetegségből, egész-
ségügyi problémákból is 
adódó – hátrányok kiegyen-
lítését, azért, hogy a fiatalok 
életpályaesélyei javuljanak. 
Arról beszélt, hogy az óvo-
dák és iskolák figyeljenek 
rá, hogy a hátránnyal induló 
gyerekek ne szakadjanak le. 

Hangsúlyozta, hogy az okta-
tási intézmények nincsenek 
magukra hagyva a gyerekek 
felzárkóztatásában, hiszen a 
társintézmények segítséget 
nyújthatnak a hátrányok ki-
egyenlítésében. Kispesti pél-
daként a Biztos Kezdet prog-
ramot, a kompetenciaalapú 
oktatást, valamint a tanulási 
problémákkal küzdők felzár-
kóztató programját említette 
az alpolgármester.

1./ a pályázat kiírója:

Kispesti Uszoda
(1191 Budapest, Simonyi Zs. u. 31.)  

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest 
Önkormányzata képviselő-testületének az 
Önkormányzat vagyonával való rendelkezés 
szabályairól szóló 9/2004. (III. 16.) számú ön-
kormányzati rendeletének 16. § (2) bekezdése 
alapján

2./ a pályázat tárgya:

budapest XiX. kerület, simonyi zs. u. 31. 
szám alatti uszodában található (jelenleg is 
üzemelő)

büfé bérleti joga. 

Alapterület: 16,4 m², nyári időszakban a 
napozókertben további 10 m² szabadtéri 
terület használata, valamint lehetőség az 
uszoda épülete előtti díszköves területen 3 
kerti asztal kihelyezésére.

A büfének az alkalmazottak, és egyidejűleg az 
uszoda szolgáltatásait igénybe vevő vendégkör 
kiszolgálásáról kell gondoskodni.

Az üzemeltetéshez szükséges berendezések 
beszerzése, a büfé üzemeltetésre alkalmas 
állapotba hozása és folyamatos karbantartása 
a nyertes pályázó feladata. (A jelenleg ott ta-
lálható berendezések, eszközök és bútorok a 
jelenlegi bérlő tulajdonát képezik.) 

A helyiség albérletbe, harmadik személy hasz-
nálatába nem adható.

3./  A szerződés meghatározása és időtar-
tama:

A bérleti szerződés határozott időtartamra, 

2011. január hó 1. napjától 2012. december 
hó 31. napjáig jön létre. 

4./ A büféhelyiség megtekinthető 2010. no-
vember 15-16-án,  10-11 óra között. 

5./ a pályázatok leadási határideje, helye, az 
elbírálás ideje, helye:

5.1. a pályázatok leadási határideje: 2010. 
november 25. 10.00 óra. 
A pályázatra kérjük ráírni: „Kispesti uszoda 
Büfé”
5.2. a pályázatok benyújtásának helye:
Kispesti uszoda, 1191 Budapest Simonyi Zs. u. 
31., titkárság
5.3. A pályázatok elbírálásának időpontja 
és helye: 
Kispesti uszoda, 1191 Budapest Simonyi Zs. 
u. 31. 
2010. december 1. szerda 11.00 óra.

6./ Pályázati információk: 
6.1. a pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

1. a pályázó neve, címe, elérhetőségei;
2. a megajánlásra kerülő havi bérleti díj 
összege Ft-ban, amely 

nem lehet kevesebb, mint évi 900 000,- Ft 
(bruttó)

3. szakmai bemutatkozás, referenciák ismer-
tetése;
4. a büfé üzemeltetésével kapcsolatos elkép-
zelések, a lentebb (8. pont) részletezett bírálati 
szempontok szerint.

6.2 Csatolandó dokumentumok:

5. 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata, 
egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazol-
vány másolata; 
6. a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll 
végelszámolás alatt, ellene csődeljárás vagy 
felszámolási eljárás nincs folyamatban; 
7. gazdasági társaság esetén társasági szerződés; 
8. gazdasági társaság esetén aláírási címpéldány; 
9. nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nem áll 
fenn köztartozása;
10. nyilatkozat arról, hogy a szerződés meg-
kötését és teljesítését, a jelen kiírásban foglalt 
pályázati feltételek teljesítését vállalja.

7./  egyéb információk: 

a pályázati ajánlatokat 1 eredeti és 1 máso-
lati példányban, zárt borítékban, személyesen 

vagy postai úton lehet leadni. 

A nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni. A 
nyilatkozatokat össze lehet vonni és egy cég-
szerű aláírással benyújtani. A késve leadott 
pályázat nem kerül elbírálásra.

Érvényes a pályázat, amennyiben a dokumen-
táció mind tartalmilag, mind formailag az 
előírt követelményeknek megfelel és az aján-
lattételi határidő lejártáig leadásra került. Az 
érvénytelen ajánlatokat kiíró az értékelésből 
kizárja.

8. bírálati szempontok:

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az általa 
támasztott követelmények vállalása és az ösz-
szességében legelőnyösebb ajánlat alapján érté-
keli. Az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

1. fizetendő havi bérleti díj; 
2. a forgalmazni kívánt termékek választéka, 
árak és egyéb szolgáltatások ára; 
3. a beszerzésnél előnyben részesíti a helyi, 
kispesti vállalkozókat;
4. az uszoda nyitvatartási idejéből minél na-
gyobb arányú nyitva tartást vállal;
5. nyáron a kert nyitásakor vállalja, hogy ott is 
kiszolgálja a vendégeket; 
6. kereskedelmi, vendéglátó területen szerzett 
tapasztalat a referenciák bemutatásával.

Kiíró a pályázat elbírálási időpontjában le-
hetőséget biztosít a pályázóknak arra, hogy 
a büfé üzemeltetésével kapcsolatos elképze-
léseikről a bíráló bizottságot tájékoztassák; 
fenntartja továbbá a tárgyalás jogát, amelyre 
vonatkozó döntése esetén a tárgyalásra az 
elbírálás időpontjában, 2010. december 1-jén 
szerdán 11.00 órakor kerül sor. a tárgyalá-
son a képviseleti jogosultságot igazolni kell. 

Az értesítés a pályázat eredményéről az elbírá-
lás utáni napon megtörténik a pályázati anyag-
ban megjelölésre kerülő elérhetőségeken.

Szerződéskötés: a nyertes pályázóval a pályázat 
elbírálását követő 3 napon belül megtörténik. 

a pályázattal kapcsolatos felvilágosítást 
Kertészné molnár Éva gazdasági igazgató-
helyettes ad a 280-16-85-ös telefonszámon.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pá-
lyázatot mérlegelésétől függően bármely okból 
eredménytelennek nyilvánítsa, a pályázati 
határidőkre vonatkozó feltételeit módosítsa, 
továbbá, hogy a nyertes pályázó visszalépése, 
vagy szerződéskötésre való alkalmatlansága 
esetén a pályázat második helyezettjével kös-
sön szerződést.

RÉSZVÉTELI ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSI 
FeltÉteleK 

A pályázónak vállalnia kell különösen:

- hogy a büfét legalább III. kategóriában 
üzemelteti, az árukínálat és árszínvonal 
meghatározásánál szem előtt tartja az uszoda 
vendégkörének összetételét;
- a HACCP szabványnak megfelelő felszerelt-
ség és üzemeltetés folyamatos biztosítását;
- a büfé megfelelő és biztonságos készülékek-
kel és berendezésekkel való ellátását, bérbe-
számítási igény nélkül;
- a közüzemi díjak (villamos energia, víz és 
csatornadíj,melegvíz, szemétszállítás) számla 
ellenében való megfizetését;
- az üzemeltetéshez szükséges hatósági enge-
délyek beszerzését; 
- az üzemeltetésre átvett helyiségek és az 
azzal összefüggő területek, valamint beren-
dezések, a szennyvízcsatorna, zsírfogó, stb. 
tisztán tartását, napi takarítását; 
- a szükséges tisztasági festéseket, mázolást, 
javításokat, karbantartást, a bérelt helyiség 
állagmegóvásához kapcsolódó munkák elvég-
zését és költségeinek viselését;
- óvadékként (kaucióként) 3 havi bérleti díj 
szerződéskötéssel egyidejű megfizetését (ami 
a szerződés megszűnésekor, szerződésszerű 
teljesítés esetén kamatmentesen visszajár);
- az üzemeltetéshez szükséges biztonság-
technikai és munkavédelmi felülvizsgálatok 
elvégeztetését és a hibák szükség szerinti 
kijavítását;
- a szükséges rovar- és rágcsálóirtást;
- az ételmaradék és zsiradék jogszabályoknak 
megfelelő kezelését és ennek igazolását;
- az egészségre ártalmas termékek árusításá-
nak mellőzését.

szociális ügyekpályázati Felhívás

Minden magára adó településnek töre-
kednie kell arra, hogy a hátrányos hely-
zetben élő gyermekek életpálya esélyeit 
növelje – ez volt az üzenete a Friedrich 
Ebert Alapítvány (FEA) és a Baloldali 
Önkormányzati Közösség (BÖK) novem-
ber 9-i konferenciájának a Városházán. 
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kispest kÖzponti reFormátus egyházkÖzség
(XIX. Templom tér 19., tel/fax: 357 61 07, E-mail: 
ablonczyzso@axelero.hu)
A Lelkészi Hivatal (1196 XIX. Templom tér 19.) 
hétköznaponként 11-13 óra között tart nyitva. Heti 
alkalmak: Vasárnap 9 óra: gyermek-istentisztelet, 10 
óra: istentisztelet, 16 óra: bibliaiskola (kéthetenként), 
18 óra: esti istentisztelet. Hétfő 17.30 óra: CE biblia-
óra. Kedd 10 órától imaóra, 16 órától konfirmáció, 18 
órától felnőtt konfirmáció. Szerda 18 óra gyülekezeti 
bibliaóra. Csütörtök 10 óra: Baba-mama kör (kéthe-
tenként). 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, vasárnap du.), asszonykör (hétfő 
du.) Fülöp kör (2. vasárnap du. 4 óra), családi isten-
tisztelet (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 (gyerme-
kek és családok miséje) 11 és 18 óra. Hittanórák: 

Reménység Iskolában: hétfőn, csütörtökön 7.45 -1/2 9. 
Önkormányzati iskolákban: órák után az iskolákban ki-
tett órarend szerint. Plébániai közösségi termeinkben: 
hittanórák gyermekeknek, felnőttek oktatása, cserkész-
foglalkozások, 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., budapest-kispest-wekerletelep@
reformatus.hu, tel.: 282-9947)
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, vasárnap: 
7, ½ 9, 10, 18 órakor. Csütörtökön 5 órakor szentségimá-
dás, 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; Játszó-
ház kisgyermekek részére szerdán de. ½ 10 órakor. 

 új apostoli egyház
(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 óra. 
November 20., 10:30 Szeminárium
December 11., 15:00 Karácsonyi Ünnepség
December 25., 15:00 Karácsonyi és évzáró Istentisztelet

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. no-
vember 29 . A helyes megfejtők között szakácskönyveket 

és Kispest pólókat sorsolunk ki. 
Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: 
„...persze, mert akkor még teljesen friss volt.” Nyerteseink: 
Szigeti László (Dobó Katica utca), Kiss Jánosné (Árpád u.)  
a nyereményeket postán küldjük. gratulálunk!

proGrAmoK

rejtvényProgramok Wekerlei gyermekház és csaláDi kÖnyvtár
1192 BuDAPEST, PETuR u. 7. • TELEFON: 358-0690, TEL./FAX: 282-9895

HONLAP: HTTP://gyERMEKHAz.KISPEST.Hu • E-MAIL: gyERMEKHAz@KISPEST.Hu

hétvégi
programok

Családi zöld szom-
bat
november 20. szombat 14.00-
19.00
Programajánló: Zöld játé-
kok gyerekeknek, kerttervezés 
és kerti mesék, öko-lábnyom 
mérés, szigetelési tréning, kéz-
műves programok újrahasz-
nosított anyagokból, klímaba-
rát filmvetítés. A szigetelési 
tréningre előzetes jelentkezés 
szükséges! www.wekerle.hu/
zold_hajtas/szigeteles
Az Éléskamra Nagy Őszi bog-
rácsozással és a Wekerlei Bor-
tár egy pohár forralt borral vár-
ja a résztvevőket, hogy együtt 
ünnepeljük a nap munkáját. 
(Mindenki hozzon saját mos-
ható mélytányért, evőeszközt, 
bögrét!) 
a részvétel ingyenes!

Kelet Varázslatos 
KaPUJa 
mesÉs töröK-naP
november 27. szombat 14.00-
20.00
a programokból:
 ● török mesék a varázssző-
nyegen
 ● hagyományos török játékok 
a szultán palotájában
 ● kézműves foglalkozás török 
történetekkel fűszerezve
 ● hastánc bemutató

Együttműködők: 
Török Köztársaság Nagykö-
vetsége
Komáromi Judit Nese táncmű-
vész
a részvétel ingyenes!

adVenti FÉnYeK, illa-
toK
Adventi készülődés egy kelle-
mes családi délután keretében.
december 4. szombat 15.00-
19.00
Kézműves asztaloknál: Adven-
ti koszorú készítése szakember 
vezetésével. Saját ízlésed szerint 
készítheted el ünnepi koszorúdat 
a helyszínen kedvezményes áron 
megvásárolható alapanyagok-
ból (adventi koszorú alapanya-
gai 1000 Ft-tól kb. 4000 Ft-ig).
Fűszervarázs: Forralt bor vásár 
– Gyertyafényes hangulatban 
kóstolgathatod a vörös és fehér-
borból készített különleges italo-
kat (150 Ft/ dl).
Illatműhely: Helyben sütött 
mézeskalács készítése és dí-
szítése szakember vezetésével 
kedvezményes részvételi díjjal 
(300 Ft/5 db).

gyerekkuckó: Angyalkaké-
szítés papírból, gyöngyből, 
szalagból és tobozból. 
Díszek és ajándékok készítése 
újrahasznosított anyagokból. 
(A részvétel a gyerekkuckóban 
díjtalan.)  

a miKUlás bábszÍnHá-
za
Csala és a télapó – Nefelejcs 
Bábszínház bábelőadása
december 3. péntek 16.30-
18.00 
Nagy az izgalom az erdőben: 
este jön a Télapó! De vajon a 

rosszcsontokhoz is eljön?
Az előadás után a Mikulással is 
találkozhatnak a gyerekek. 

Belépődíj: 800 Ft/ fő 
Előzetes jelentkezés és szülők-
kel való egyeztetés szükséges!

BaBáknak szóló 
programok

tüCsöK zene
Ritmus-ének-zene foglalkozás 

6 hónapostól 4 éves korig. 
csütörtök 10.15-10.45

iCiri-PiCiri tánCHáz
Játékos néptánc-tanítás.
kedd 10.15-10.45

maszatolÓ
Festős-maszatolós foglalkozás 
20 hónapos kortól 4 éves ko-
rig.
csütörtökön 9.30-10.00 és 
10.30-11.00 

VARÁZSSZŐNYEG MESE-
KUCKÓ
Bábos-mesés foglalkozás 20 
hónapostól 3 éves korig.
szerda 10.30-11.15

óvoDásoknak és is-
kolásoknak szóló 
programok

bábos meseoVi
3 évestől 7 éves korig.
szerda 16.15-17.00

HangszerVarázs ze-
netanoda
andantino zeneoVi
Zenei fejlesztő foglalkozás 3-4 
éveseknek.
csütörtök 16.00-16.45

HangszerVarázs ze-
netanoda
moderato zeneoVi
Zenei fejlesztő foglalkozás 5-7 
éveseknek.
csütörtök: 16.45-17.30 

biCiKlis Kresz-
oKtatás WeKerlÉn 
isKolásoKnaK
7-14 éves korig, hogy bizton-
sággal közlekedhess.
szerda 16.30-17.30

FlamenCo oKtatás 
barsy laurával
6-12 éves korig, fiúknak és lá-
nyoknak egyaránt!
kedd 16.30-17.30 (kurzus 
kezdete: október 5.)

CaPoeira
kedd 17.30-18.30 és péntek 
17.30-18.30

tanFolyamok Fel-
NőTTEKNEK:

KEZDŐ ÉS HALADÓ SZA-
bás - Varrás tanFo-
lYam 
kedd 18.00-20.00 a haladóknak
szerda 18.00-20.00 a kezdők-
nek

HaladÓ tánCisKola 
FELNŐTTEKNEK
csütörtök 20.10 - 21.00 

zUmba Fitness
szerda 19.00-20.00 

aViVa torna tanFo-
lYam
minden hónap első szombat-
ján 15.00-19.00

A tanfolyamokra előzetes je-
lentkezés szükséges!
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renDezvények

November 20. szombat 11 óra
KolomPos KonCert 
És tánCHáz
„Lúdas Matyi” 

November 21. vasárnap 9-15 
óráig
nemzetKözi roVar-
börze
Csodálatos lepkék, rovarok, 
egzotikus állatok

November 26. péntek 19 óra 
KisPesti KisszÍnHáz
Molière: a fösvény

November 27. szombat 20-04 
óráig
Katalin bál
Zenél a Coctail Együttes
Fellép a botafogo táncegyüt-
tes

December 3. péntek 20 óra
rePUbliC KonCert

ElőZETES:

December 5. vasárnap 10 óra

elraboltáK tÉlaPÓt 
– zenés mesejáték, a Mágnes 
Színház előadása
A Gonosz banya elrabolja Tél-
apót, de a Csipet Csapat és a 
közönség soraiban ülő gyere-
kek együtt biztos kiszabadít-
ják.
Belépődíj: gyerekeknek 700,- 
Ft, felnőtteknek 1.000,-Ft
Az előadás után sorsolás, me-
lyen ingyenes belépőt lehet 
nyerni a 2011. január 16-i 
Pán Péter előadásra.

December 5. vasárnap 10 óra 
Vonatozás a számÍtÓ-
gÉPen
A vonatmagazin.hu játéko-
san tanítva mutatja be a vasút 
világát, egy mozdonyvezető 
munkáját, egy forgalomirányító 
tevékenységét, hiszen a vasút 
mindenkit megmozgat, ki-
csiktől kezdve a nagypapákig. 
Rendezvényünkön értő segítők 
mellett próbálhatják ki a láto-
gatók milyen lehet számítógé-
pen vonatot vezetni a magyar 
vasúton, metróval elvinni az 
utasokat Kőbánya-Kispest állo-
másról, villamosokkal haladni a 
városokban, vagy éppen Anglia 
vonatforgalmát irányítani a le-
hető legkevesebb késéssel. Se-
gítünk összefoglalva bemutatni 
a legfontosabb szabályokat, el-
magyarázzuk az egyes játékok 
működését, megismertetjük a 

különböző vasúti rendszereket. 
Rendezvényünkön - amelyet a 
jövőben klubjelleggel hónapról 
hónapra kívánunk megtarta-
ni - várjuk mindazokat kortól 
függetlenül, akik álltak már 
vágyódó szemekkel a peronon 
vagy egy sorompó mellett és 
csodálták az elhaladó nagyva-
sakat, akik kíváncsiak arra, mit 
taníthat számukra a vasút.
A programon a részvétel díjta-
lan!

December 5. vasárnap 15 óra
magYarnÓta És nÉP-
dal KlUb
Mikulás napi köszöntő és ka-
rácsonyi előzetes

December 8. szerda 18 óra
„Aki dudás akar lenni...” 
sKÓCia - Papp János úti 
beszámolója képekkel, zené-
vel, irodalommal, könnyekkel 
és nevetéssel.

December 31. péntek 20-04 
óra
„Mielőtt éjfélt üt az óra...”
szilVeszteri bál
Sztárvendég: KoVáCs Kati
Zenél a Coctail együttes 
Fellép az arcok táncstúdió

kiállítások

ELŐTÉR GALÉRIA
Papageorgiu andrea festő-
művész kiállításmegnyitója
A kiállítás megtekinthető: 
December 10-ig
nagY balogH János 

KiállÍtÓ terem (1195 
Budapest, Ady E. u. 57.)
Viola József festőművész ki-
állítása
A kiállítás megtekinthető: No-
vember 27-ig

December 2. csütörtök 17.30 
óra
nagy istván jubileumi kiál-
lítása és katalógusának be-
mutatása 
A kiállítás megtekinthető: Ja-
nuár 30-ig
KisPesti HelYtörtÉ-
NETI GYŰJTEMÉNY (1193 
Budapest, Csokonai utca 9.)
a Kispesti atlétikai Club 100 
éve című kiállítás 
A kiállítás megtekinthető: De-
cemberig

tanFolyamok:

(Ahol nincs megadva honlap-
cím vagy telefonszám, ott a to-
vábbi információ a www.kmo.
hu weboldalon érhető el, vagy 
személyesen a KMO-ban!)

aKrobatiKUs roCK 
and roll 
További információ:
www.mustangse.extra.hu 

etKa JÓga 

gerinCtorna
HastánC - 12 éves kortól 
ajánlott

HatHa JÓga

Jazzbalett És mo-
derntánC

JÓga ildiVel

KlassziKUs balett - 5 
ÉVES KORTóL

MENŐ-MANÓ TORNA – 

a KMo MűVElőDéSi HáZ ProGraMJa 
(A RéSzLETES PROgRAM ELéRHETŐ A www.KMO.Hu HONLAPON. A MűSORVÁLTOzTATÁS JOgÁT FENNTARTJuK!)

Zenés foglalkozás 6 hónapos-
tól 4 éves korig
Információ: Bihari Katalin 
Tel.: 06-20-392-1833

Pilates torna 

ringatÓ
Énekes, mondókás, játékos 
foglalkozások 

salsa Con timba tánC-
isKola
További információ: 
www.salsacontimba.hu 

szilVa raJzisKola – 5 
éves kortól

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

arCoK tánCstÚdiÓ
További információ: 
www.arcoktanc.hu

baranta 
További információ: 
www.baranta.net 

goJU-rYU Karate
További információ: 
www.gojukai.hu

marosHÉVizi Fitness 
isKola
Fitness és showtánc
További információ: 
www.marosfitness.hu

modern Ving tsUn 
KUng FU
További információ: 
www.modern-ving-tsun.hu 

sHaolin KUng FU
Népszerű kínai harcművészet 8 
éves kortól

tai Ji QUan

zHineng CsiKUng (A 
Gyógyító Bölcsesség Csikung 
Iskola Kispesti csoportja)
További információ: 
Priol Ágnes, e-mail: 
agnes.priol@gmail.com

kluBok

KisPesti gYöngYVi-
rág KÓrUs
csütörtök 18-21 óráig

obsitos FÚVÓszene-
Kar
hétfő 17-20 óráig

BÉLYEGGYŰJTŐK KLUB-
Ja
vasárnap 10 órakor

mUsztáng aranYHÉt-
VÉge
Világbajnoki győzelem szom-
baton, aranyeső vasárnap

Nem csak a Musztáng SE tör-
ténetében páratlan hétvégét 
zártunk, de megkockáztatható, 
a sportág hazai és nemzetközi 
történetében is példátlan sikert 
ért el egyesületünk két nap alatt 
formációk terén.
Szombaton Münchenben a 
MuSZTÁNG SE nevű junior 
páros formációnk véste be név-
jegyét aranyszínű betűkkel a 
rock and roll történelemköny-
vébe. A Tormásiné Neuwirth 
Anikó és Nagyné Harangozó 
Veronika által felkészített for-
máció már a selejtezők során 
megmutatta, hogy ő az egyik 
éremesélyes csapat: az elődön-
tőből a második (!) helyen jutot-
tak be egyenes ágon a döntőbe, 
a világklasszis Kolb házaspár 
által menedzselt cseh csapat 
mögött. A döntőben azonban 
változott a helyzet: párosaink 
bebizonyították, hogy tagjai 
nem véletlenül álltak az utóbbi 
időkben a nemzetközi páros és 
hazai versenyeken a dobogón, 
így életük egyik legjobb for-
máját hozva táncolták le kűr-
jüket. Az eredményhirdetésnél 
aztán kiderült, hogy nem csak 
a telt házas német közönséget, 
hanem a zsűrit is lenyűgözte a 
produkció, így nem kis meg-
lepetésre végül a mienket szó-
lított a dobogó legmagasabb 
fokára, és nekünk játszották el 
könnyek közt a magyar Him-
nuszt.
Ezzel a sportág történetében 
egyedülálló módon a Musztáng 

SE az egyetlen, amely felnőtt 
női nagyformációs, junior női 
nagyformációs és junior páros 
formációs világbajnoki arany-
éremmel is rendelkezik, azaz 
leszámítva a speciális, A osztá-
lyos akrobatikákkal fűszerezett 
felnőtt páros formációt, minden 
besöpörhető formációs világ-
bajnoki címmel rendelkezik.
És ez még csak a kezdete volt 
a hétvégi aranygyártásnak. A 
Münchenből éjfélkor hazain-
duló Aranybusz tagjai tíz órás 
buszozással a Balatonfüreden 
megrendezett országos for-
mációs versenyen folytatták 
a sikerszériát, de ebben már 
egyesületünk valamennyi for-
mációja is kivette a maga ré-
szét. És szinte hihetetlen mó-
don minden (!) kategóriában, 
amiben musztángos formáció 
indult, aranyérmet szereztünk 
és két kategóriában az ezüst is 
a miénk lett. Fontos momen-
tum, hogy junior kis- és nagy-
formációban az a két csapat 
nyert (Jóbarátok, Dream Girls), 
melynek tagjai fél nappal előt-
te még Münchenben álltak a 
dobogó legfelső fokán. Ezt a 
tempót és teljesítmény még a 
profi táncosok is megirigyelhe-
tik. Kijelenthetjük tehát, hogy 
formációs rock and roll terüle-
tén egyesületünk gyakorlatilag 
egyeduralkodóvá vált ezen a 
hétvégén.
Soroljuk fel végül büszkesége-
inket, junior páros formációs 
világbajnok csapatunk tagja-
it és országos bajnokainkat, 
ezüstérmeseinket.
MuSZTÁNG SE - VILÁG-
BAJNOK Junior páros formá-
ciós csapat:
Lányok: Nagy Dorottya, Ré-
vész Panna, Harangozó Bog-
lárka, Nagy Daniella, Bodó 
Borbála, Varga Alexandra. 
Fiúk: Ilcsik Márk, Vajda Ta-
más, Bánhidi Dániel, Keszi 
Benjamin, Deli Alex, Mol-
nár Tamás. Edzők: Tormásiné 
Neuwirth Anikó, Nagyné Ha-
rangozó Veronika. 
MuSZTÁNG SE

KolomPos KonCert És 
szÍnHáz a Kmo-ban

A zenei ismeretterjesztés, a népi 
hagyományok átörökítése és 
a magyar néptánc értékeinek 
megismertetése a fő célkitűzé-
se a Kolompos zenekarnak. Az 
együttes immár harmadik éve lép 
fel a KMO Művelődési Házban 
minden hónapban. Ezalatt az idő 

alatt a résztvevő családok apraja-
nagyjának sok nagyszerű zenei 
élményben volt részük a közös 
koncert és táncház alkalmával. 
Műsoraik kapcsolódnak a jeles 
népi évfordulókhoz és a magyar 
néphagyományok ünnepeihez, 
de szívesen adnak elő magyar 
népmeséket, népi játékokat, ter-
mészetesen mindig „Kolompos” 
módra. Ezeken az előadásokon a 
résztvevő gyermekek aktivitására 
is számít a zenekar, hiszen a bátor 
jelentkezőket felhívják a színpad-
ra és velük együtt szövik tovább 
a mese fonalát. Ehhez a közös 
játékhoz mindig sok jelentkező 
akad. A koncerteket táncház zár-
ja, ahol szülő-gyermek és nagy-
szülő együtt táncol és ismeri meg 
a magyar tájegységek különböző 
tánclépéseit.
Következő alkalmak:
November 20. (szombat) 11 óra: 
Lúdas Matyi.
December 19. (vasárnap) 11 óra: 
Kiskarácsony-Nagykarácsony.

nemzetKözi roVarbör-
ze És KiállÍtás
November 21. vasárnap 9-15 órá-
ig - KMO Művelődési Ház 

Harmadik alkalommal rendez-
zük meg ezt az egyedi, színpom-
pás fővárosi és országos hírű 
programot. Mivel nemzetközi 
rendezvényről van szó, sok ki-
állítót üdvözölhetünk számos 
országból, többek között: Auszt-
riából, Németországból, Csehor-
szágból, Romániából. Láthatunk 
szebbnél-szebb a világ különbö-
ző tájáról származó és csodálatos 
színekben pompázó pillangókat 
és különleges rovarfajokat.
Megtekinthetők lesznek távo-
li földrészekről (Dél -Amerika, 
Ausztrália, Afrika) származó 
egyedi fajokat, ritkaságszámba 
menő lepkéket és egzotikus bo-
garakat is felvonultató gyűjtemé-
nyek.
Természetesen a hazánkban meg-
található példányok és magyar fa-
jok is képviseltetik magukat
a közel 50 kiállító által. Lehetőség 
lesz élő rovarok, bogarak vásár-
lására is. A rendezvény nagyon 
látványos, szívesen ajánljuk min-
denkinek, családoknak, gyűjtők-
nek, ismeretszerzési célból, de 
akkor is, ha csak gyönyörködni 
akarnak a látogatóink a természet 
ezen csodáiban. A program továb-
bi célja, hogy felhívjuk a figyel-
met Földünk, a meglévő értékeink 
védelmére, a közös felelősségre.

Szeretettel várunk mindenkit!
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szolgáltatás

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

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

BÁDOGOS-, TETőFEDő-, ÁCS-, KÉMÉNyFEL-
ÚJíTÁSI MuNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 
06/20-532-7823 

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

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

MŰANyAG ABLAKOK BEÉPíTÉSE INGyE-
NES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT ANyAG 
ELSZÁLLíTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP-
HITEL ÜGyINTÉZÉS. TEL.: 06/70-381-7402 

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 

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

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

TETőTEREK, LAKÁSOK ÉPíTÉSE, FELÚJí-
TÁSA, HOMLOKZATOK HőSZIGETELÉSE. 
INGyENES FELMÉRÉS. MINőSÉGI MuNKA. 
MEGBíZHATó SZAKEMBEREK. Tel.: 06/20-933-
8634, 282-2498 

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

Újra van Gyógypedikűr Manikűr a HuGI Szép-
ségudvarban. Ady E, út 63. az SZTK-val szemben. 
Első alkalommal ajándék kéz vagy lábmasszázs 
a kezelés után. Tel.: 347-0840 Mobil: 06/30-359-
1694. Szeretettel várom kedves vendégeimet.

SZőNyEG TISZTíTÁS ITTHON? Igen! Mély víz-
nyomásos takarító géppel szőnyeg-, kárpit-, autó-
kárpit tisztítást, autó polírozást és bőrkárpit ápolást 
vállalok. Tel.: 06/70-50-20-131 

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

Nagy takarítást - takarítást vállalok családoknál 
vagy irodáknál. Napi, heti, havi szinten. Ár meg-
beszélés szerint. HíVJON BIZALOMMAL. TEL.: 
06/70-281-9277 

KÁRPITOZÁS, SZÉKEK, HEVERőK, GARNITÚ-
RÁK ÁTHÚZÁSA,JAVíTÁSA. KISPESTIEKNEK 
10% KEDVEZMÉNy. TEL.: 06/20-933-8634, 282-
2498 

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

Kéménybélelés: falazott kémények javítása, bélelé-
se, teljes körű ügyintézéssel. Tel.: 06/20-414-9804 

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

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

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

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 

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. szak-
szerű javítása, villanymotorok, forgórészek tekercse-
lése, láncélezés korrekt áron, garanciával. Kispesti át-
adás-átvétel lehetséges. Dóri Péter vállalkozó SZER-
VIZ: 1141 Bp. Szugló u. 86. Telefon: 06/20-9506-254 
Nyitva tartás: H-Cs: 9-16 óráig, tel.: 06/1-363-4867 
P: 9-15 óráig. 

Bádogos és vízvezetékszerelő munkák, fürdő-
szoba- felújítások, tetőjavítások, ereszcsatorna-ja-
vítások. Tel.: 06/20-391-5982, 291-9239 

AJTó-, ABLAK-, CSEMPEMOSÁST VÁLLALOK. 
EZENKíVÜL KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI PADLó 
CSEMPE ÉS LINóLEuM GÉPI TISZTíTÁSÁT, 
LAKÁSBAN, TERASZON, GARÁZSBAN VÁL-
LALOM. TEL.: 06/70-5020-131 

Tört arany és ezüst felvásárlás a napi legmagasabb 
áron készpénzért. Üzlet: VII. Wesselényi u. 19. 
(Régiségbolt) 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 

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

Ablakok féláron Kömmerling műanyag profil, 5 
légkamrás, 2 vagy 3 rétegű üveggel. Teljes körű 
ügyintézés árajánlattól a szakszerű beépítésig XX. 
Nagysándor J. u. 50. Tel.: 284-0550, 378-4643, 
06/70-949-7690, 06/20-594-7858, pesterzsebet@
zoldotthon.hu andras1902@hotmail.com  

HÁZHOZ MEGyEK, GyóGyPEDIKŰR, MANI-
KŰR, NyIROK, SVÉD TALPMASSZÁZS, TEL-
JES TEST (NEM SZEX) MASSZÁZS. MÁGNES 
TERÁPIÁS, BIOREZONANCIÁLIS KÉSZÜLÉK 
INGyENES KIPRóBÁLÁSA! VÉRCSEPP ANA-
LíZIS! ILDIKó, TEL.: 295-3998, 06/20-335-5653 

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

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

ingatlan

2% + ÁFA JuTALÉKÉRT VÁLLALJuK DÉL-PES-
TEN LÉVő INGATLANÁNAK KÖZVETíTÉSÉT. 
ELADÁS-VÉTEL, CSERE, BÉRLEMÉNy. IN-
GATLAN CENTRuM KFT., XIX. ADy ENDRE 
ÚT 43. TEL./FAX.: 280-5830, 06/20-663-0568, 
WWW.INGATLAN-CENTRuM.Eu 

Kispesten a Templom térnél 4 emeletes ház III. eme-
letén eladó egy 27 nm-es lakás. Érdeklődni 14.00 óra 
után. Iá.: 6,9 M Ft. Tel.: 06/70-2649-149 

Csokonai utcában magánszemélytől eladó másfél 
szobás harmadik emeleti lakás alacsony rezsivel és 
szabályozható fűtéssel. Irányár: 7.9 M Ft. Érdeklőd-
ni: 06/30-360-1315 

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

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 berende-
zések újak. Jogtiszta ingatlan. 4-lakásos udvarban. 
Kedves kulturált szomszédok. Irányár: 13 600 000 
Ft. Ár alkuképes. Érdeklődni: 06/70-4-192-705. 
E-mail: luxus@fibermail.hu Weblapunk: http://www.
luxusweb.extra.hu 

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

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

Kovács Anita vagyok. Eladó-kiadó ingatlanokat ke-
resek és kínálok, kizárólagosság nélkül. Iroda: Bp., 
I. Batthyány u. 56. Kínálatunk: www.3ingatlan.hu, 
Hívását várom! Tel.: 06/20-505-7135 

Kispesten, főútvonalhoz közel, 24 nm-es komfortos 
üzlethelyiség csendes tevékenységre, hosszú távra 
azonnal kiadó. Tel.: 0620/9841-840

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. 

WEKERLE INGATLANIRODA AKTuÁLIS 
AJÁNLATAI! www.ingatlanvarazs.hu TEL.: 
06/30-9-332-592

SÜRGőSEN KERESÜNK ÜGyFELEINK RÉ-
SZÉRE ELADó - KIADó LAKÁSOKAT, HÁZA-
KAT WEKERLÉN ÉS A KERÜLETBEN! TEL.: 
06/30-9-332-592
 
KIADó LAKÁSOK HÁZRÉSZEK WEKERLÉN 
40.000-80.000 FT-IG AJÁNLATAINKRóL 
ÉRDEKLőDHET HONLAPuNKON www.
ingatlanvarazs.hu v. TEL.: 06/30-9-332-592
 
KISPESTEN ZALAEGERSZEG uTCÁBAN, 
KÉT SZINTES TÉGLA ÉPÜLETBEN, ELADó 
EGy 44 NM.,  MÁSFÉL SZOBÁS, CIRKó FŰ-
TÉSES, FELÚJíTOTT, ERKÉLyES, PARKRA 
NÉZő, KIS REZSIJŰ, AZONNAL KÖLTÖZHE-
Tő LAKÁS, CSENDES SZÉP KÖRNyEZET-
BEN! IRÁR: 12,4 M TEL.: 06/30-9-332-592 www.
ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN, METRóHOZ KÖZEL, CSENDES, 
HAT LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN ELADó 
EGy ÜRES, ELSő EMELETI CIRKó-FŰTÉSES, 
KÉT SZOBÁS, ÉTKEZő KONyHÁS, KIS RE-
ZSIJŰ LAKÁS, HATALMAS KERTTEL, 30 NM-
ES MELLÉKÉPÜLETTEL! IRÁR.: 12,9M TEL.: 
06/309-332-592 www.ingatlanvarazs.hu
 
WEKERLE EGyIK LEGKEDVELTEBB uTCÁ-
JÁBAN, NÉGy LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN 
ELADó EGy HÁTSó, NAGyON HANGuLA-
TOS, TETőTÉR BEÉPíTÉSES, HÁROM SZO-
BÁS HÁZRÉSZ, HATALMAS KERTTEL, MEL-
LÉK ÉPÜLETTEL, KIVÁLó ÁRON! IRÁR.: 23,5 
M. Ft. TEL.: 06/309-332-592

MINDENKI ÁLMA!! WEKERLEI MÉZESKA-
LÁCS HÁZIKó! ELADó WEKERLÉN, FOR-
GALOMMENTES uTCÁBAN, 109 NM 2 + 2 
FÉL SZOBA +NAPPALIS, KÉT FÜRDőSZO-
BÁS, 2004-BEN ELKÉSZÜLT, KIVÁLó EL-
RENDEZÉSŰ, IGÉNyES KIALAKíTÁSÚ HÁZ, 
HATALMAS, KANDALLóS NAPPALIVAL, 200 
NM-ES SZEPARÁLT KERTTEL, MELLÉK ÉPÜ-
LETTEL! IRÁR.: 43,9 M Ft. TEL.: 06/30-9-332-
592 www.ingatlanvarazs.hu
 
ÚGy ÚJíTJA FEL AHOGyAN ÁLMAIBAN 
LÁTTA! ELADó WEKERLÉN, CSENDES HE-
LyEN, HAT LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, EGy 
FÖLDSZINTI, KÉT SZOBÁS, FELÚJíTANDó, 
GÁZ-FŰTÉSES, ÜRES, TEHERMENTES, KIS 
REZSIJŰ LAKÁS, SAJÁT GARÁZZSAL, SZE-
PARÁLT KERTTEL! IRÁR.: 10,5 M. Ft. TEL.: 
06/30-9-332-592 www.ingatlanvarazs.hu

KIS REZSIJŰ, AZONNAL KÖLTÖZHETő! 
FELÚJíTOTT!! KISPESTEN ELADó EGy 35 
NM-ES, EGy SZOBA, ÉTKEZőS, TELJESEN 
FELÚJíTOTT, GÁZ-FŰTÉSES HÁZRÉSZ, ADy 
ENDRE ÚTHOZ KÖZEL, CSENDES HELyEN! 
IRÁR.: 8,2 M. Ft. TEL.: 06/30-9 332-592 www.
ingatlanvarazs.hu  
 
WEKERLÉN, NÉGyLAKÁSOS TÁRSASHÁZ-
BAN, HÁTSó KERTKAPCSOLATOS, TETő-
TÉR FELÉ BőVíTHETő, KÉTSZOBÁS, AZON-
NAL KÖLTÖZHETő, GONDOZOTT HÁZRÉSZ, 
SZEPARÁLT SAJÁT KERTRÉSSZEL ELADó! 
IRÁR.: 15,9 M. Ft. TEL.: 06/309-332-592 www.
ingatlanvarazs.hu

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

Csepelen 3 iskola közelében buszmegállóban jelen-
leg is működő üzlet betegség miatt átadó. Tel.: 06/30-
9-617-866

XX. Tóthfalusi sétányon, panelprogramban részt vett 
társasházban eladó 1 db 75 nm-es, 1 + 3 félszobás, 
étkezős, azonnal költözhető, jó állapotú panellakás 13 
M Ft-ért. Tel.: 06/30-972-3045 

Kispesten a Hunyadi utcában, 28 nm-es, szoba, 
konyhás, fürdőszobás ház rész, 25 nm-es kerttel 
eladó. Iá.: 6,2 M. Ft. Tel.: 06/70-211-7112

Eladó kispesti garzon, 31 nm-es, erkélyes, jó közleke-
dés, napfényes, alacsony rezsijű lakás, 7,2 M. Ft-ért. 
Tel.: 282-3445 

KISPESTEN, 150 nöl, összkomfortos, 105 nm-es, 
családi ház, 2 generációs, 2+2 félszobás, összkomfor-
tos, 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, 
riasztóval, műanyag nyílászárókkal, kandallóval, 
klímával, 18,2 M. Ft-ért eladó. Tel.: 06/20-971-
3397 

Kispesten eladó 542 nm-es telken, 200 nm-es pad-
lófűtéses családi ház, uszoda, szauna, pince, garázs, 
extrák. Tel.: 06/2-365-5556 

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, Europarkhoz közeli, mégis csendes. Iá.: 
21.9 M. Ft. Érd.: 06/20-324-3718 
Megjegyzés: SÁRGA HÁTTÉRREL KÉRIK 
MERT ELőZőLEG KÉK LETT DE NEM TET-
SZETT 

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, MELLÉK HE-
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 
lakást elcserélnék, kisebb kispesti önkormányzati la-
kásra. Tel.: 06/20-562-4270 

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 

XIX. Szatmár u.-ban 2 generációs családi ház eladó. 
Iá.: 37,5 M Ft. Tel.: 06/30-9695-517 

Ez a két hirdetés ne legyen egymás mellett:
Bérbe adnám kertes házamat, 150 nm-es lakás, 
250 nm-es szuterén, Kispesten a Kossuth térnél. 
Bármilyen vállalkozásnak alkalmas. Tel.: 06/20-
248-0311

Eladó Kispest óvárosában, 330 nm-es teleken, egy 
128 nm-es, 4 szobás, dupla komfortos, cirkófűtéses, 
igényes kialakítású családi ház. Egy gépkocsi elhe-
lyezése megoldott. Iá.: 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 MFt 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 ga-
rázzsal, 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 

Pesterzsébet csendes kertvárosi részén eladó, 75 nm-
es, új építésű, kertkapcsolatos, teraszos lakás, saját 
kertrésszel, 3 lakásos társasházban. Garázzsal, önálló 
fűtéssel. Tel.: 06/70-507-1861, 291-7873

Kispesten, 150 nm-es családi ház, kocsmával együtt 
eladó. Iá.: 21,5 M. Ft. Tel.: 06/70-327-9139 

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

Kispesten 440 nm-es telken, 2 garázsos, kertkap-
csolatos családi ház, szuterén, erkélyek, redőnyök, 
rácsok, cirkófűtés stb. 2 generációnak is megfelelő, 
sürgősen eladó. Tel.: 06/20-491-6223 

Kispesttől 20 km- re, Taksonynál, vízparttól 80 mé-
terre, fűthető téglanyaraló berendezve eladó. Víz, vil-
lany, csatorna, pince van. Abc, kisboltok, buszmegál-
ló 300 méterre. Tel. (este): 06/70-516-4701 

TuLAJDONOSTóL ELADó KISPEST KERTVÁ-
ROSI RÉSZÉN A KISFALAuDy uTCÁBAN, EGy 

TELJESEN FELÚJíTOTT, 28 NM-ES GARZON-
LAKÁS, EGy ÖT LAKÁSOS HÁZBAN, KIS ELő 
KERTTEL, KÜLÖN TÁROLóVAL. TEL.: 06/30-
520-9082 

Hunyadi utca elején, nagy méretű kertes házammal 
vállalkozáshoz társulnék, eladnám, kisebbre cserél-
ném. Tel.: 06/20-248-0311 

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! Erkély nincs. Azonnal beköltöz-
hető! Ára: 7,9 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

K.ING INGATLANIRODA JÁNLATA

WEKERLE, KóS KÁROLy TÉR 13.

AKCIóS AJÁNLAT! CSALÁDI OKOK MI-
ATT ÁRON ALuL ELADó KISPEST óVÁ-
ROSÁBAN 200 NÖL TELKEN Jó FEKVÉSŰ 
HÁROMSZINTES CSALÁDI HÁZ, PINCE 
101 NM, MAGASFÖLDSZINT 101 NM,- 
NAPPALI+ÉTKEZő+HÁROM SZOBA + 
KONyHA  + FÜRDő (FŰTHETő-LAKHATó), 
EMELET 89 NM 70%-BAN BEFEJEZVE (LAK-
HATÁSI ENGEDÉLy MEGVAN)+ EGy SZO-
BÁS, KOMFORTOS, GÁZFŰTÉSES KIS ÉPÜ-
LET. IRÁNyÁR 33 M. FT.

WEKERLE KEDVELT, SZÉLES, CSENDES 
uTCÁJÁBAN 12 LAKÁSOS HÁZ EMELE-
TÉN, KÉTSZINTES, 80 NM óRIÁSI NAPPALI 
+ 2 SZOBÁS GyÖNyÖRŰEN FELÚJíTOTT 
LAKÁS KERTTEL, 2 DB AuTóNAK uTCÁ-
RóL NyíLó FEDETT BEÁLLóVAL 20,5 MFT. 
IRÁNyÁRON ELADó!

WEKERLÉN, METRóKÖZELI CSENDES HE-
LyEN, SAROKTELKEN ÁLLó NÉGyLAKÁ-
SOS HÁZ 85 NM, NAPPALI + 2 SZOBÁS (MÉG 
+ TETőTÉR) HÁTSó, DE uTCÁRóL MEGKÖ-
ZELíTHETő RÉSZE HATALMAS TELEKRÉSZ-
SZEL, GARÁZZSAL, TÁROLóVAL, EXTRÁK-
KAL (SZAuNA, PINCE, ÜVEGHÁZ) 26 MFT. 
ALKuKÉPES ÁRON ELADó!

WEKERLEI NÉGyLAKÁSOS HÁZ KÉTSZO-
BÁS, 45 NM, Jó FEKVÉSŰ HÁTSó RÉSZE 
KERTTEL, FEDETT TERASSZAL, KONVEK-
TORRAL ÉS CSERÉPKÁLyHÁVAL 15,9 MFT. 
IRÁNyÁRON ELADó! KÖLTÖZHETő!

ELADó - KIADó INGATLANOKAT KERE-
SÜNK – KíNÁLuNK ÜGyFELEINK RÉSZÉRE! 
KÖZVETíTőI DíJ: CSAK 2 %, ÁFA NINCS!

Tel.: 06/70/5365857-06/20/53 00165

E-mail:
k.ingatlaniroda@gmail.com

KÉPEK:
www.ingatlan.com/k.ingatlan

TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT VÁLLALJuK!

Europarkhoz közel, tulajdonostól eladó, 62 nm-es, 2 
+ 1/2 szobás, napfényes, csendes, nagy konyhás föld-
szinti, házközponti fűtéses, járólapos lakás. Iá.: 8,9 M 
Ft. Tel.: 06/30-232-6670

Kispesten, 59 nm-es, II. emeleti, nagy konyhás, be-
épített konyhabútorral, felújított, járólapos, parkettás 
lakás eladó vagy elcserélnénk kisebbre. Iá.: 9,9 MFt. 
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.: 9,8 MFt. Tel.: 06/20-434-5945, 709-2767 

Eladó a XVIII. kerület Damjanich u.-ban, magán-
személytől, 2 szobás családi ház. 550 nm-es kerttel, 
garázs, mellék épület. Ára: 17,9 MFt. 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 la-
kás, akár gépesítve is. Iá.: 9.3 M. Ft. Tel.: 707-2084, 
06/70-9400-873 

32 nm-es garzon, erkélyes, liftes, Corvin krt.-on EL-
ADó. Iá.: 7,1 M. Ft. Tel.: 06/20-80-60-460 

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+ 2 félszobás, átlagos álla-
potú, önkormányzati lakást elcserélnék 1 + 1/2 vagy 2 
szobás önkormányzati lakásra. Tel.: 06/30-670-48-67 
Kós Károly téri, 55 nm-es, 2 szobás, teljesen felújí-

tott, magas földszinti lakás, pince helyiséggel, 17,5 
MFt vételáron eladó. Tel.: 06/70-623-7322 

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

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 
MFt. 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 ha-
sonlóra 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 

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

oktatás

Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, haladóknak. 
Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, állásinterjú-
ra, külföldi munkára felkészítés, korrepetálás. Tel.: 
06/30-858-1068 

Matematika, fizika tanítás, általános és középiskolás-
ok részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! Ház-
hoz megyek! Tel.: 06/20-9-590-134 

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

Alsósoknak minden tárgyból, felsősöknek informati-
ka, történelem tantárgyakból felkészítést vállal fiatal 
pedagógus házaspár 1500 Ft/45 perc. Tel.: 06/70-
610-8048

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

Alsó tagozatos tanulók fejlesztését vállalom, nagy 
gyakorlattal, korszerű módszerekkel: olvasás, nyelv-
tan, helyesírás, matematika tantárgyakból. ugyanitt: 
felső tagozatos tanulók fejlesztése magyar nyelv és 
irodalomból (szövegértés, nyelvtan, helyesírás, írás-
beli kifejezőképesség). Tel.: 280-2441

SPANyOL, FRANCIA NyELV OKTATÁSA, KOR-
REPETÁLÁSA. TEL.: 06/70-212-6553, 377-4667

Angol nyelv oktatást vállalok. Korrepetálás, egyéni 
felkészítés nyelvvizsgákra. Korszerű nyelvstúdió 
Kispesten a kertvárosban. óradíj megegyezés sze-
rint. Tel.: 06 70 313-5605 

 
ANGOL NyELVOKTATÁS! Húszéves gyakorlattal 
rendelkező diplomás, angol nyelv tanár, angoltanítást 
vállal Kispesten, egyénileg vagy kis csoportokban, 
kezdőtől a nyelvvizsga szintig – beszéd centrikus 
módszerek, legkorszerűbb technika használata (szá-
mítógép, interaktív tábla, internet) Tel.: 06/20-431-
4149 

állás

Könnyű kerti munkát vagy mosogatást vállal enyhén 
mozgássérült nyugdíjas nő. Tel.: 281-4781 

Vállalok, kertészmérnök felügyelete mellett őszi 
kertásást, fűnyírást, bozót irtást, sövény nyírást, lomb 
összegyűjtést. Hulladék fáját, tűzifáját felvágom, 
vagy ingyen elszállítom. Engedélyezett fakivágást és 
mindennemű konténer megrakását. Tel.: 10-12 óráig: 
0670-661-7228, 06/20-2737-450 

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

egyéB

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

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

Kondigépek jó állapotban olcsón eladók: hasizompad, 
Orbitrac mechanikus eliptikus trenázs, szobakerékpár 
és egy kézi masszírozó. Tel.: 06/30-544-1916 

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

Eladó: KONICA REVIO APS-filmes fényképezőgép 
(újszerű állapotban), /CANON, DIGITAL IXuS V2 
2.0 Megapixeles fényképezőgép (összes, tartozék-
kal), CD/DVD/DIVIX asztali lejátszó, kocsiban is 
működik, 28 cm képernyőátm, /SONy DIGITAL-8 
HANDyCAM videó kamera (kifogástalan állapot-
ban, összes tartozékával, tart. akku stb.+13 db. ka-
zettával). Ezen kívül régi magyar, amerikai, Karády 
és G. Garbo filmek (eredeti) VHS kazettán gyűjtőtől 
eladók. 25-30 db csak együtt! Tel.: 06/30-9490-270 

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

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

Eladó 3 részes ülőgarnitúra, 4 db 1 személyes ágy, 
2 égős gáztűzhely + palack, 3 részes konyhabútor, 
szekrények. Tel.: 06/30-606-8955 

Kisméretű fenyő íróasztal, elektromos konyhai víz-
melegítő, víztakarékos wc-tartály, 2 medencés moso-
gató eladó. Tel.: 06/30-324-0661 

Eladó kisméretű alig használt 3/4-es női irha, és egy 
lányka bőrdzseki. Tel.: 06/30-913-7935 

MuNKÁT KERES 30-as hölgy, 10 általánossal. 
Bármilyen munkát szívesen elvállalok. Tel.: 06/30-
648-7368 

Társközvetítés, komoly kapcsolatot keresőknek, Kis-
pesten. Tel.: 06/30-542-6405, delpest.ctk.hu 

Gázkonvektor, parepetes F8 típusú eladó. 36.000 
cal., 5,8 KW Garanciát adok hozzá. (szerelőtől). Tel.: 
06/70-703-2275 

Ingyen elvihető két barna színű használt íróasztal. 48 
x 84 x 75 cm-es. Tel.: 06/70-313-8062

Olcsóm eladó Bosch teafőző, Tefál elektromos kés, 
Ádventi égetett cserép tál, díszes kancsó (égetett) és 
cérna metélő gép. Tel.: 377-7212 

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

Eladó Kispesten 4 db kisméretű, modern, kényelmes, 
kárpitozott karosszék, közép-barna fából. Kis lakásba 
ideális. Tel.: 357-2618 vagy 06/20-3322-860 

Eladó fuvola, 2 személyes ágykeret, dohányzóasztal, 
bejárati ajtórács, 2 db festmény, bélyegsorozat. Árban 
megegyezünk. Tel.: + 36/20-459-6550, +36/30-578-
2626 

Eladó 16-os Olimpia kerékpár, kis kerékkel együtt. 
Érdeklődni: 06/20-544-3105

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

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

Eladó futópad, szobakerékpár, lábpedál meghajtá-
sos varrógép, táskavarrógép, hajsütőaparát, haspad, 
falimelegítő, villanybicilki, kenyérsütő. Tel.: 280-
6156 

Eladó MZE-340 fémipari esztergagép alkatrészekkel, 
tartozékokkal, oszlopos fúrógép, CO hegesztő, nagy 
méretű oxigén és acetilén gázpalack. Tel.: 243-4822, 
0620-463-1411

Új Tondach cserép ELADó. Hód farkú, sima felüle-
tű, 820 db. ez 48 nm. 2800-as akciós áron eladó. Tel.: 
282-4859, 06/20-542-3169 

Eladó új Siesta PB gázkályha (12.000 Ft.), 50 cm fe-
hér szagelszívó (5.000 Ft), 5 ágú csillár, fehér, (3.000 
Ft), Eladó használt: Hajdú köralakú mosógép, szögle-
tes centrifuga, együtt: 5.000 Ft. Tel.: 282-6864 

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 Kis-
pesten. 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 leszerelt 
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 

Vadonat új női divattáskák eladók Telefon munkaidő-
ben: 06/30-2477-011 

Eladó 2 db közepes méretű zöld fotel, vitrines kombi-
nált könyvszekrény (polírozott), ágyneműtartós reka-
mié. Ár megegyezéssel. Tel.: 06/70-579-6334

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 valakivel 
vagy segítségre van szüksége hívjon! Kispesten élő 
nyugdíjas nő vagyok. Tel.: 06/70-613-5987

Különböző méretű és színű szőnyegek 2 db. mennye-
zeti karnis, fehér polc eladó. Tel.: 214-7564 

Férfi váltós kerékpár, kézi fény-, szín- és ionterápiás 
készülék eladó. Tel.: 214-7564 

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

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

apróhirDetés 
Díja:

15 szóig: 1 875 Ft, 
keretes: 2 500 Ft. 

15 szó felett
120 Ft /szó. 

hirDetésFelaDás móDjai:

TeleFoNoN:
260-2449,

06/20-330-3785

 FAXON: 260-2449

e-MaileN:  ujsag@kispest.hu 
címen

leVélBeN:
1192 Budapest,

Kós K. tér 6. 

SzEMéLyESEN: 
a Kós Károly tér 6.,

Üllői út 250. 

XIX. kerületi lakosoknak ingyenes 
hirdetési lehetőséget biztosítunk 
(15 szóig) az egyéb rovatban, 
amennyiben nem üzleti tevékeny-
ségről van szó. csak névvel és 
címmel ellátott megrendelést tu-
dunk elfogadni, ingyenes hirdetés 
esetén is. a hirdetések tartalmáért 
felelősséget vállalni nem tudunk!
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