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OKTATÁS

KÖZBIZTONSÁG
GAJDA PÉTER
„Szeptemberben újabb hely-
színekkel bővül a kamerák-
kal megfigyelt közterületek 
száma, többek között az 
Eötvös és a Berzsenyi isko-
láknál és a 68-as busz 
végállomásánál is.”

8. oldal

VÉLEMÉNY INTERJÚ

TALIGÁS LAJOS
„Meg kell mondanom, 
hogy amikor a nagy 
létszámú tanári gárda 
10-12 helyen működött 
egyszerre, az már-már 
tarthatatlan 
volt.” 

12. oldal

2. OLDAL

XIV. évfolyam, 10. szám

KISPEST

MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV

NAGY TAMÁS
„Mi történjék hát 
a nagy iskolákkal?  
Szétdarabolni nem 
lehet őket, marad a 
több oktatási létesít-
ménynek egy épület-
ben való összevonása.”

10. oldal

NAGY PÉTER
„Kispesten az önkor-
mányzati fenntartású 
oktatási intézményekben 
idén 4 028 diák kezdte 
meg tanulmányait, közü-
lük 410-en először lépték 
át az iskola kapuját.”

2. oldal
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Becsöngettek 
az iskolákban
Szeptember 1-jén reggel Kispesten is megkezdő-
dött a 2008/2009. nevelési év. A központi kerületi 
tanévnyitót az idén 80 éves Gábor Áron Általános 
Iskolában tartották.

Gábor iskola új elsőseit a nyolcadikos 
tanulók kísérték be a tornaterem-

ben rendezett tanévnyitó ünnepségre. 
A diákokat, pedagógusokat és szülőket 
elsőként a polgár-
mester köszön-
tötte. Gajda Péter 
arról beszélt, hogy 
korábban nehéz 
időszakot élt meg 
az oktatási ágazat, 
mert a költségve-
tés rendbetétele 
kapcsán az intéz-
ményhálózatot is 
érintő döntéseket 
kellett hoznia az 
önkormányzatnak. 
Ennek eredményeképpen lehetett meg-
valósítani többek között a polgármesteri 
programban is vázolt komplex épületre-
konstrukciókat. Példaként az idei nyár 
legnagyobb felújítását, a közeli Mese-Vár 
Óvoda teljes korszerűsítését emelte ki, 
megemlítve, hogy a Gábor iskola tető-
szerkezetének átépítését is elvégezhették. 
Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgató 
a még izguló elsősöket nyugtatgatta be-

szédében, majd a nyolcadikosok az intéz-
mény hagyományaihoz hűen „Gáboros” 
jelvényeket nyújtottak át a kisdiákoknak. 
Az elsősök az önkormányzat ajándékait 

– tolltartót, ceruzá-
kat – is átvehették.
Kispesten az ön-
kormányzati fenn-
tartású oktatási in-
tézményekben idén 
4 028 diák kezdte 
meg tanulmányait, 
közülük 410-en 
először lépték át az 
iskola kapuját – tud-
tuk meg Nagy Péter 
humánszolgáltatási 
igazgatótól. A 2009. 

június 15-ig tartó tanévben 181 napot töl-
tenek majd a diákok az iskolapadban.
A kerület a nyáron több mint 100 millió 
forintot fordított az intézmények korsze-
rűsítésére, ezek közül a Mese-Vár Óvoda 
mellett kiemelkedik a Puskás és a Móra 
iskolák, a Deák gimnázium, valamint a 40 
év után önálló épületbe költözött Kispesti 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
felújítása.

FEJLESZTÉS

Közműépítkezések
ár folyik a szennyvízcsatorna rekonst-
rukciója a Fő utcában a Templom tér 

és az Esze Tamás utca közötti szakaszon 
a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. meg-
bízásából. A régi romos betoncsatornát 
PVC-re cseréli a kivitelező, emellett tizen-
egy házi bekötést is átépítenek. A munka 
mintegy egy hónapig tart, ezalatt a kivite-
lező biztosítja a bejutást az ingatlanokra. 
Egy hónap múlva készül el az Eötvös 
utcai óvoda, bölcsőde és általános iskola 
hőközpontjának szétválasztásával a Fővá-
rosi Távfűtő Művek Zrt (FŐTÁV) is. Az 
intézmények környezetét és a parkot érintő 

munka már elkezdődött. Hasonló átalakí-
tás érinti a Berzsenyi utcai bölcsőde, óvoda 
és iskola hőközpontját is: a szétválasztás a 
közeljövőben indul ugyancsak a FŐTÁV 
megbízásából, és szintén egy hónapig tart.
Szeptemberben kezdődik a Budapesti 
Dísz- és Közvilágítási Kft. közvilágítási 
kábelrekonstrukciós beruházása a Kossuth 
utca – Batthyányi utca – Üllői út – József 
utca által határolt területen. A tervek sze-
rint a kivitelező október végéig készül el a 
munkával, amelynek részleteiről – a sza-
kaszos építkezés miatt – külön tájékoztatja 
az érintett lakosságot.

MEGEMLÉKEZÉS A SZENT ISTVÁN SZOBORNÁL

Az államalapítás ünnepén

 gy, a tatárjárás utáni időkben keletke-
zett, Szent Istvánt magasztaló egyházi 

himnuszból idézett az alpolgármester, ezt 
követően pedig az ünnep történetéről me-
sélt, amely 1083. augusztus 20-án – István 
király szentté avatásakor – a székesfehér-
vári bazilikában kezdődött első királyunk 
sírjának felnyitásával. Az István-napok 
aztán a XVII. század elején a szent király 
Budán őrzött kézereklyéjének várbeli ün-
nepélyes körbehordozásával váltak híressé, 
majd a korszak végén országos méretűvé. 
Ilyenkor az ünnepi asztalok ékessége volt 
az új lisztből sütött kenyér is.
„Szent István műve a magyar állam évezre-
des útjának kiindulópontja, az utat harcok 
szegélyezték, ám a lényeges dolgok béke 
idején történtek” – jelentette ki Vinczek 
György, aki a helyi példák között a 100 
éves Wekerle-telepet, a néhány évtizede 
épült új városrészt, a megújult parkokat, 
játszótereket, épületeket és „az átdolgozott 

életek egymásra épülő tisztes gyarapodá-
sának emlékeit” említette.

z a nagy kérdés, hogy a békét miként 
használjuk? Gyarapodunk, gazdago-

dunk-e? Többek, jobbak, igazságosabbak 
leszünk-e, mint az előttünk járó, a várost 
felépítő nemzedékek? És mit hagyunk utó-
dainkra? Tovább tudjuk-e adni az életet, az 
anyanyelvet? Tudunk-e szeretni, megbe- 
csülni, s ami e kettővel rokon, tudunk-e 
alkotni? Lesznek-e otthonok, házak, alko-
tások, vívmányok, amelyekre azt mond-
hatják majd az utánunk jövők, amikor az 
alkonyi augusztusi fényben a város utcáit 
róják, hogy ezt azért nagyon jól csinálták? 
Mégis ezeket a kérdéseket újra meg újra fel 
kell tennünk, hiszen ugyanazon kérdések 
ezek, amelyekre minden nemzedéknek 
felelnie kellett és felelnie kell. Felelnünk 
kell mindannyiunknak, mint emberséges 
embereknek, mint közösségnek, mint 
kispestieknek, mint a magyar nemzet ré-

szének, mint Európa polgárainak, s mint 
a Föld lakóinak” – fogalmazott az alpol-
gármester, aki Spinoza intelmével zárta 
beszédét: „… senki sincs, aki ne kívánna, 
amennyire csak lehet, biztonságban és fé-
lelem nélkül élni. Ez pedig semmiképpen 
sem lehetséges, ameddig mindenki meg-
teheti azt, ami neki tetszik, s az észnek 
nem adnak több jogot, mint a gyűlöletnek 
és a haragnak.”

folytatásban a kispesti Teatrum 
Hungaricum művészeinek – Kiss 

Andrea, Losonczy Ilona, Rékay Nándor 
és Lovass Dániel – zenés irodalmi össze-
állítását láthatta a közönség. Az ünnepség 
végén az önkormányzat nevében a kerület 
vezetői – Gajda Péter polgármester, dr. 
Istvánfi Sándor jegyző és Vinczek György
alpolgármester –, valamint az intézmények, 
a társadalmi szervezetek, az egyházak és a 
pártok képviselői helyezték el koszorúikat 
Szent István szobránál.

Hagyományosan a József 
Attila utcai nyugdíjasház 

kertjében tartotta augusztus 
20-i ünnepségét Kispest 

önkormányzata. 
A magyar állam alapítása 

alkalmából rendezett meg- 
emlékezésen Vinczek 

György alpolgármester 
mondott ünnepi beszédet.
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Vinczek György alpolgármester 
mondott ünnepi beszédet

OKTATÁS

Folynak a munkák szeptemberben is

2008/2009-es tanév gyereklétszáma az 
önkormányzati fenntartású intézményekben.
Forrás: Humánszolgáltatási Iroda

iskolás
4 028

óvodás
1 756

bölcsődés
431
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Zöldprogram Irodától 
kapott tájékoztatás 
szerint a teret kettésze-

lő keramitos út helyén széles 
sétányt alakít ki a kivitelező. 
A sétány egyik oldalán vi-
rágsávot telepítenek, a másik 
oldalon kandeláberek állnak 
majd, közöttük kétoldalas pa-
dokra ülhetnek az emberek.
A tér keleti oldalán álló 
Kossuth-szobor (Hybl Jó-
zsef műve) keménymészkő 
talapzata megmarad, viszont 
a körülötte lévő szabálytalan 
kőlapokat elbontják, és azok 
szintjében alakítják ki az új 
burkolat, mely tömblépcsőkkel 
csatalakozik a tér szintjéhez. A 
szobor körüli térburkolatban 
a későbbiek során lehetőség 

lesz az 1848/49-es szabadság-
harc csataképeinek vagy em-
léktábláinak az elhelyezésére. 
A szobor mellett lesznek a 
zászlótartók. A díszvilágítás 
– korszerűbben – megmarad. 
Az ünnepélyesebb környezet 
miatt – a térnek ez a része 
megemlékezések helyszíne – a 
sakkasztalokat a teret övező 
zöldsávba helyezik át gyephé-
zagos kőburkolatra.
A tér másik oldala „hétköz-
napibb”, a különbözőséget 
más padok is hangsúlyozzák 
majd. Az ünnepélyesebb ol-
dalon faüléssel, a másikon 
fém ülőfelülettel kialakított, 
de formailag azonos pad-
sorok lesznek. Ivókutat is 
elhelyeznek ezen a részen, a 

későbbiekben pedig csobogó, 
kisebb medence, vagy egy 
zenélőkút elhelyezésre is lehe-
tőség nyílik. A BKV-pavilon 
melletti gyalogos felületek a 
fák védelme érdekében fém 
taposórácsot kapnak, amely 
biztosítja a csapadék eljutását 
a növényekhez. A pavilonok 
hátsó frontját cserjék takarják 
majd.
A jó áttekinthetőség miatt 
mindkét részen gyepesítve 
lesznek a zöldterületek, a cser-
jéket hézagosan, foltszerűen 
telepítik. Az öntözést auto-
mata locsolóhálózat biztosítja. 
Korszerűsödik és bővül a tér 
közvilágítása is. A jelenlegi-
vel közel azonos magasságú, 
korszerűbb kerítés továbbra 

is csak a teret határoló járdák 
mentén húzódik majd. 
A tér díszkő burkolata vo-
nalkódszerűen váltakozó 
szélességű sávok szürke 
árnyalataiból áll össze, egy-
fajta ünnepélyességet, ren-
dezettséget kölcsönözve a tér 
hangulatának. Az összefüggő 
kövezetet csak a meglévő fák 
kiemelt növénykazettái sza-
kítják meg.
A tervek szerint a Kossuth tér 
felújítása november közepére 
készül el. A Templom tér és a 
Városház tér átépítése mellett 
ez lesz az idei harmadik nagy 
parkrekonstrukció az önkor-
mányzat közterek megújítását 
célzó, úgynevezett „Zászlós-
hajó” projektjében.

FEJLESZTÉS

Indul a Kossuth tér 
rekonstrukciója
Szeptemberben megkezdődik a Kossuth tér parkrekonstrukciója.  
A 4 000 m2-es felület átépítése több mint 53 millió forintba kerül, a 
felújítást a Spar áruházlánc közcélú felajánlásából valósítja meg az 
önkormányzat, az összeg csak ilyen típusú célra használható fel.

HÍREK HÍREK

100 ÉV

Születésnapi köszöntés
ázadik születésnapja 
alkalmából köszöntötte 

augusztus 22-én Szabó Mag-
dolnát Kispest alpolgármeste-
re. Vinczek György tortával és 
virágcsokorral érkezett Magdi 
néni Irányi utcai otthonában, 
majd az önkormányzat nevé-
ben gratulált a kerület egyik 
legidősebb lakójának. Magdi 

néni születése óta Kispesten él. 
Megtudtuk, szerencsére még 
most sem sokat betegeskedik, 
a mindennapokban gyermekei 
és a kerületi Gondozó Szolgá-
lat munkatársai segítenek neki. 
Négy fia közül ma még hár-
man élnek, a ritka magas kort 
megért néninek hét unokája és 
négy dédunokája van már.

ajda Péter az eseményen 
kiemelte: polgármeste-

ri programjában azt ígérte, 
lehetőségeihez képest az 
önkormányzat egy-egy intéz-
ményt komplex módon próbál 
modernizálni. „A Mese-Vár 
Óvoda teljesen megújult 
– hangsúlyozta a polgármester 
–, a szakemberek mindent el-
végeztek, amit a nyári szünet 
alatt meg lehetett csinálni”. 
Kijelentette: „szeretnénk, ha 
a többi felújításra szoruló kis-
pesti intézmény munkálatait 
is így tudnánk megvalósítani 
a jövőben, bízom benne, ezt 
a források is lehetővé teszik 
majd”.

aposi Vilmosné óvoda-
vezető, miután a munká-

latokért köszönetet mondott 
minden érintettnek, elmondta: 
„az óvoda életében nagyon 
szép nap a mai, mert egy 
gyönyörűen megszépült óvo-
dában kezdhetik el gyerekek 
és pedagógusok az új nevelési 
évet”. Az ünnepségen a leg-
kisebbek is bemutatkoztak, 
majd az óvodások műsora után 
a polgármester vágta át az 
átadást jelképező szalagot. A 
Mese-Vár Óvoda felújítására 
csaknem ötvenmillió forintot 
költött az önkormányzat – tud-
tuk meg a munkálatokat koor-

dináló VAMÜSZ vezetőjétől. 
Horváth Zoltán elmondta, a 
rekonstrukció szinte az egész 
óvodát érintette: felújították 
a foglalkoztatók előtereit, a 
folyosókat, a lépcsőházat és a 
vizesblokkokat, az épület teljes 
körű gépészeti korszerűsítése 
kiterjedt a víz-, a csatorna- és 
az elektromos hálózatra is. 
Megtudtuk, jövőre a csoportz-
szobák és a konyha felújításá-
val fejeződik be az intézmény 

teljes rekonstrukciója. (A 
Nádasdy utcai tagóvodát már 
2004-2005 folyamán rendbe 
tetette az önkormányzat.) 
„Égető szükség volt már a 
felújításra, hisz a hosszú évti-
zedek alatt nagyon elhasználó-
dott az épület” – fogalmazott a 
munkálatokról lapunknak az 
óvoda vezetője.

aposi Vilmosné hangsú-
lyozta, nagyon sok gyerek 

jelentkezett hozzájuk, de senkit 

nem kellett elutasítaniuk. Az 
intézményben a nevelési év vé-
géig 140 kisgyerek jár majd. Az 
óvodavezető hozzátette, ebben 
az évben pedagógusaik már 
elkezdenek ismerkedni a kom-
petencia alapú oktatással is.

Átadták a teljesen 
felújított óvodát
Június végén kezdődött a Zrínyi utcai Mese-Vár Óvoda komplex felújí-
tása, a munkálatok a nevelési év kezdetére elkészültek, augusztus 27-én 
pedig ünnepélyes keretek között átadták a megújult intézményt.
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Gajda Péter polgármester 
mondott beszédet 
az ünnepségen

FELÚJÍTÁS

Díszkivilágítást kap a Zrumeczky-kapu
Közel harmincmillió forintot költ az önkormányzat a munkákra

avaly már végeztek ál-
lagmegóvást a Kós Ká-

roly téri Zrumeczky-kapun, 
idén azonban komolyabb 
felújításon esik át Wekerle-
telep egyik dísze. Horváth 
Zoltán a munkát koordináló 
VAMÜSZ igazgatja la-
punknak elmondta, a külső 
felújítási munkálatok au-
gusztus elején kezdődtek és 
szeptemberre be is fejezik 
a rekonstrukciót. A felújítás 
során – tudtuk meg Gyulai 
István főépítésztől – teljesen 
megújul a tetőszerkezet: ki-
cserélik a cserepeket, a léce-
ket, felújítják a homlokzatot, 

emellett bádogozást végez-
nek és javítják a lefolyócsa-
tornákat is. A műemléki be-
sorolást élvező főhomlokzat 
faszerkezeti elemeit favédő 
szerrel kezelik, és javítják a 
lámpatesteket.
főépítész elmondta, a felújí-

tás után, szeptembertől 
díszkivilágítást kap a 

híres kapu. Hozzátette, a 
mostani külső rekonstrukci-
ót további belső felújítás is 
követheti majd, ehhez azon-
ban már uniós forrásokra 
pályázott a kerület. Ennek 
elbírálása év végén várható, 
tudtuk meg.

T

KORSZERŰSÍTÉS

Helyesbítés

Lapunk legutóbbi lapszá-
mának „Külföldön nya-
raltak a kispesti diákok” 
című cikkében pontatlanul 
jelent meg a kerületi diákok 
horvátországi nyaralásának 
helyszíne. A kispestiek nem 
Neserin szigetén, hanem 
Losinj-sziget Nerezine hely-
ségében üdültek az Adrián. 
A tévedésért elnézésüket 
kérjük! – a szerk.
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korábbi évekhez hason-
lóan idén is a Vass Lajos 
iskola adott otthont a 

felhőtlen kikapcsolódásnak; a 
szünidő végi záróbulin pedig 
ajándékok, édességek – tűzijá-
tékos torta – és még fagylaltos 
kocsi is várta a fiatalokat. A
gyerekeket Vinczek György 
alpolgármester köszöntötte, 
aki arra a hétre ugyan még jó 
pihenést, későbbre viszont már 

inkább sok szorgalmat kívánt a 
tanulóknak.
A tábor költségeinek nagy ré-
szét ezen a nyáron is a kerület 
finanszírozta, a szülőknek
csak az étkezést kellett állniuk. 
Programokban pedig ebben az 
évben sem volt hiány: kirándul-
tak – többek között Visegrádra, 
Esztergomba, Ócsára és Veres-
egyházára –, rendeztek aszfalt-
rajz versenyt, Ki mit tud?-ot, 

és nagyon népszerű volt a 
számháború is, amit nemcsak 
a táborban gyakoroltak, ha-
nem a Margitsziget zegzugait 
is feltérképezték. Természete-
sen a nyári hűségben a hűsítő 
fürdőzések sem maradtak el, 
délelőtt és délután is ingyene-
sen használhatták a Kispesti 
Uszodát a táborozók. A nyári 
napközis tábort 1996 óta szer-
vező Wekerlei Gyermekház 

igazgatója, Horvay Marianne 
lapunknak hangsúlyozta: jó 
hangulatban telt a kilenc hét, 
ahol átlagosan hetente mintegy 
száz fiatal szabadidejéről gon-
doskodtak a pedagógusok.

Bezárt 
a nyári tábor

A

Több száz kerületi iskolás gyerek 
töltötte nyári vakációjának egy ré-
szét az önkormányzat kilenchetes 
nyári napközis táborában, ahol au-
gusztus 22-én tartották a táborzá-
ró ünnepséget. 

SZABADIDŐ

ZÁRVA

Uszodai 
korszerűsítés

orszerűsítés miatt augusztus 
17-én három hétre bezárt a 

Kispesti Uszoda. A munkálatok 
során felújítják a női és férfi
vizesblokkokat: kicserélik a 
csővezetékeket, a mosdókat és 
a zuhanyzókat, valamint egy 
új, háromezer literes bojlert is 
felszerelnek. Tisztasági festést 
végeznek minden, vendégek 
által használt helyiségben, 
valamint leeresztik a medence 
vizét is, és a hibás csempéket 
és fugákat kijavítják. Az uszoda 
szeptember 8-tól fogadja újra 
vendégeit – tudtuk meg Lángi 
Gábor igazgatótól.

K

A legjobbakat ajándékokkal is 
jutalmazták a táborzárón

művészt és a vendégeket 
köszöntő Gajda Péter pol-

gármester szavait követően 
Mohay Orsolya művészettör-
ténész nyitotta meg a kiállítást. 
Bevezetőül a digitális képalko-
tási technikáról, a hardverek 
kínálta lehetőségekről beszélt a 
művészettörténész, amellyel a 
mesterembert állította szembe, 
„aki a létrehozandó tárgy esz-
ményéhez alakítja eszközét”. 
Hangsúlyozta ugyanakkor, 
hogy a művészetben jelen lévő 
kettősség „nem értékítélet, hi-
szen tudjuk jól, hogy egy dolog 
értéke nem megvalósulásának 
mikéntjétől függ”.

uttkay Sándor grafikus-
ként a fent vázolt ket-

tősséget maga is átéli, vegyes 

technikájú műveiben áthidalni 
is szeretné, összehozni a két 
„teljesen mást” egymással. Az 
e kiállításban szereplő művek 
azonban formanyelvükben 

erőteljesen kötődnek olyan elő-
képekhez, melyek az olasz re-
neszánsztól meggyökeresedett, 
hagyományos képi fogalmazás 
vonulatához tartoznak…

rajz a legeszköztelenebb 
megnyilvánulási formája a 

képzőművészetnek. De éppen 
egyszerűsége folytán biztos 
kéz és figyelmes tudat szüksé-
ges ahhoz, hogy pontos leírás-
ként kerüljön a lapra, amit a 
szándék vezérel. Ruttkay rajzai 
rendkívül finomak, vibrálóak,
és tárgyukra koncentráltak” 
– fogalmazott Mohay Orsolya, 
azt ajánlva a megnyitó ven-
dégeinek és a későbbi látoga-
tóknak, hogy közelről nézzék 
meg a műveket, szánjanak időt 
megfigyelésükre.

Rajzok a Városházán
Negyedik kiállításához érkezett augusztus 25-én a 
Kispesti Városházi Tárlat: az érdeklődők és az ügyfe-
lek Ruttkay Sándor grafikusművész rajzait tekinthe-
tik meg az aula falain október végéig.

KIÁLLÍTÁS

A

A

„R
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z elmúlt napokban saját 
bőrömön is megtapasz-
talhattam, milyen az, 

amikor az ember szubjektív biz-
tonságérzete nincs összhangban 
a rendőrségi statisztikai adatok-
kal. Történt ugyanis, hogy az 
egyik éjjel hívatlan vendégeink 
voltak. A betörők ugyan sem-
mit nem vittek el – valószínű-
leg időben megzavartuk őket –, 
de nagyon kellemetlen élmény 
volt a saját lakásunkban hajnali 
kettőkor vadidegen alakokkal 
összefutni. 
Sajnos hasonló eset az elmúlt 
években sokszor lejátszódott 
itt Kispesten másokkal is, de 
amikor az ember személyesen 
tapasztalja meg a bűn közel-

ségét, teljesen más képet kap 
annak sötét oldaláról. Miköz-
ben kapitány úrral a rendőrségi 
adatokról beszélgetve tudom, 
hogy jelentősen javult a kerület 
közbiztonsági helyzete, most 
éppen a statisztikák szerint a 
2. helyen állunk a fővárosban. 
Akit viszont ért már hasonló 
atrocitás a közelmúltban – be-
törtek otthonába, autóját feltör-
ték, meglopták –, az biztosan 
másként érez és gondolkodik a 
kerület közbiztonsági helyze-
téről. 
Ennek ellenére az is tény, hogy 
a tavaly elindult Kispesti Térfi-
gyelő Program is sokat javított a 
helyzeten ott, ahol a kamerákat 
telepítettük. Ígéretemnek meg-

felelően a program idén is foly-
tatódik. Szeptemberben újabb 
hat helyszínnel bővül a kame-
rákkal megfigyelt közterületek
száma, többek között az Eötvös 
és a Berzsenyi iskoláknál, a 
Vas Gereben utcánál és a 68-as 
busz végállomásánál is. Bízom 
benne, hogy amikor 2010-re 
elérjük az optimális helyszín- és 
kameraszámot, nyugodtabban 
hajthatja majd minden kispesti 
álomra a fejét, hiszen a bűnül-
döző szervek számára belátható 
és a kapitányságról közvetlenül 
elérhető, megfigyelhető lesz
minden olyan kerületi helyszín, 
ahol az elmúl években, évti-
zedekben sok kisebb-nagyobb 
bűncselekményt követtek el. 

Csodát persze nem lehet várni a 
térfigyelőtől, de az eddig tapasz-
talatok azt mutatják, hogy bizo-
nyos bűncselekménytípusokat 
jelentős mértékben vissza lehet 
szorítani a segítségével. Ahhoz 
persze, hogy mindenki nagyobb 
biztonságban érezze magát vá-
rosrészünkben, az is kell, hogy 
az a 23 rendőr, akik az elmúlt 
hónapban érkeztek a kerületi 
kapitányság állományába, hosz-
szú távon itt is maradjanak, 
megtalálják boldogulásukat, 
otthonra leljenek Kispesten. 
Ehhez, a kerületiek közbizton-
ságának érdekében, az önkor-
mányzat minden segítséget meg 
fog adni a jövőben is a kispesti 
rendőrségnek.

Más ha elmondják, 
és más ha átéled…

A közteherviselés régi 
sláger Magyarországon. 
Már 1848. március idusán 

is az egyik követelés volt, igaz 
akkor abban az értelemben, 
hogy az addig adót nem fizető
nemesség is járuljon hozzá a 
közös teherviseléshez. Ma a 
helyzet részben hasonló, rész-
ben nem. Ma is jogos elvárás, 
hogy aki különböző trükkökkel 
kibújik az adófizetés alól, az
a jövőben ne tehesse. A másik 
jogos igény, hogy a tisztességgel 
adózók terhei viszont csökken-
jenek. Igen, de hogyan?
Sokféle adónem van, valameny-
nyi taglalása nem férne bele 
ebbe a cikkbe, de lássuk a talán 
legfontosabbakat. Itt van például 

az ÁFA. Ezt nem lehet könnyen 
elkerülni, mindnyájan meg-
fizetjük, mikor számla ellenében
vásárolunk. Csökkentése hűti, 
emelése fűti az inflációt.Mértéke
a termelő vállalkozásoknak 
majdnem mindegy (ők ugyan-
is visszaigényelhetik), nem 
mindegy a kereskedelemnek, a 
vendéglátásnak, a turisztikának, 
a szolgáltató szektornak és a 
lakosságnak. Jelenlegi szintje 
versenyképességünket nem 
veszélyezteti. 
A másik nagy adónem a szemé-
lyi jövedelemadó. Ez minden 
bérből és fizetésből élőt érint, és
érinti a vállalkozások egy részét 
is. Ha csökkentjük az SZJA-t, az 
olyan, mintha az állam fizetés-

emelést adna mindenkinek. Ezt 
nyilván szeretjük, ráadásul a vál-
lalkozásoknál ez már költséget, 
kiadást spórol meg, így javítja a 
gazdaság versenyképességét. De 
a bérek után nem csupán szemé-
lyi jövedelemadót kell fizetni,
hanem különböző járulékokat 
is, ezek a járulékok tartják fenn 
az egészségügy rendszerét, 
ezekből a járulékokból fizetjük
a nyugdíjak zömét. Minden 
elemzés azt mutatja, hogy Ma-
gyarországon ezek a járulékok 
magasak, magasabbak, mint 
vetélytársainknál. Mikor egy 
befektető mérlegeli, hogy Ma-
gyarországon, Romániában vagy 
éppen Szlovákiában épít gyárat, 
ezt bizony mérlegeli. S míg egy 

sor paraméterben hazánk válto-
zatlanul kiváló a befektetések 
szempontjából (példa erre a 
Mercedes kecskeméti beruházá-
sa is), addig a magas járulék-
terhek miatt versenyhátrányban 
vagyunk. A hazai vállalkozások 
is erre az adóteherre „allergiá-
sok” elsősorban. Világos tehát, 
hogy a közeljövőben elsősorban 
a járulékokat és a személyi 
jövedelemadót kell mérsékelni. 
S ezzel párhuzamosan elérni, 
hogy egyre nehezebb legyen az 
adócsalók dolga. Hogy a köz ter-
he egyenletesebben háruljon az 
adófizetőkre. Hogy ne kevesen
fizessenek, de sok adót, hanem
sokan fizessenek, de kevesebb
adót.

GAJDA PÉTER POLGÁRMESTER ROVATA

A Köz terhe
„A közeljövőben elsősorban a járulékokat és a személyi 
jövedelemadót kell mérsékelni.”

BURÁNY SÁNDOR, KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

A

ajda Péter már a reggeli 
induláskor lapunknak el-

mondta: a bejárás legfőbb cél-
ja, hogy személyesen találkoz-
zon azokkal az emberekkel, 
akik vállalták, hogy önkor-
mányzati segítséggel maguk 
is tesznek szűkebb környeze-
tük szépítéséért, megóvásáért, 
és megköszönhesse nekik ezt 
a munkát. A januárban indult 
„Fogadj örökbe egy közterü-
letet!” programra tizenheten 
jelentkeztek. A polgármester 
Lipcsei Szabolccsal, a Zöld-
program Iroda vezetőjével tíz 
helyszínen 13 örökbe fogadott 
közterületet nézett meg. 
A Fogadj örökbe egy közterü-
letet! elnevezésű polgármes-
teri programot az a felismerés 
hívta életre, hogy a szűkebb 
lakókörnyezetet igényesebbé 

tenni, a zöldterületek minő-
ségét javítani és megőrizni, 
vonzóbb utcaképet kialakí-
tani csak a lakók, a civilek, 
az intézmények, valamint az 
önkormányzat összefogásával 
lehet.

program keretében a ke-
rület közparkok, zöldterü-

letek gondozásában, növények 
ültetésében, füvesítésben, 
„zöldutcák” kialakításában és 
játszóterek megóvásában kí-
ván együttműködni a jelentke-
zőkkel. A kitűzött célokat és a 
két fél által vállalt feladatokat 
megállapodásban rögzítik, en-
nek keretében az önkormány-
zat 50 000 Ft + ÁFA értékig 
megtéríti a vásárolt anyagok 
ellenértékét. A program részt-
vevőinek a Zöldprogram Iroda 
nyújt szakmai segítséget.

Séta „örökbe adott” közterületeken
Zöldellő, virágos kerületrészeket nézett meg augusztus 27-én Kispesten a polgár-
mester. A felkeresett helyszíneken az önkormányzattal kötött megállapodás alap-
ján lakóközösségek, intézmények vagy civil szervezetek tartanak rendet a „Fogadj 
örökbe egy közterületet!” polgármesteri program keretében.

KÖRNYEZET

Megszépült a Vas Gereben utca 229. melletti, korábban elhanyagolt
terület is a „Fogadj örökbe egy közterületet!” program keretében

A
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A kerületi oktatásról

meteorológiai ősz kezdete 
a családok nagy részének 

és a pedagógusok számára 
egyben a tanévkezdést is jelen-
ti. Mire e cikk megjelenik, már 
túl vagyunk az első be-csen-
getésen, minden kerületi isko-
lában megkezdődött a tanítás. 
Gyakorló szülőként magam is 
tapasztalom azt a várakozással 

teli izgalmat, amivel a gyerme-
kek az új tanév elé tekintenek. 
A legtöbb diák megszokott 
iskolájában folytatja tanulmá-
nyait, csupán a tanterem válto-
zik, ugyanakkor több változás 
történt a tanév előkészítése 
során, amelyek azonban a 
változás ellenére is pozitívnak 
tekinthetők. Új székhelyen 
kezdheti a tanévet a Kispesti 
Alapfokú Művészeti Iskola, 
amely a kerület legnagyobb 
tanulói létszámmal rendelkező 
intézménye. Eddigi székhelye 
és oktatási helyszínei a kerület 
más intézményeiben kaptak 
helyet, ezután – közel negyven 
év után ismét – önálló épület-
ben folyhat az oktatás. Szintén 
az elmúlt időszak sikereként 

értékelendő Kispest egyetlen 
saját fenntartású középiskolá-
jának, a Deák Ferenc Gimná-
ziumnak kerületi kezelésben 
való megőrzése. Az intézmény 
fenntartása jelentős anyagi ter-
heket rótt kerületünkre, ezért a 
kényszerű helyzet megoldása-
ként a képviselő-testület tavaly 
úgy döntött, hogy az iskola 
fenntartását és működtetését 
forráshiány miatt nem vállalja 
tovább és visszaadja azt fővá-
rosi kezelésbe. Azonban Gajda 
Péter polgármester eredményes 
tárgyalásainak köszönhetően 
támogatási megállapodás szü-
letett a fővárosi és a kerületi 
önkormányzat között, aminek 
keretében az intézmény tanu-
lónként 80 ezer forint fővárosi 

támogatásban részesül. Ez 
garanciát jelent az intézmény 
önállóságának megőrzésére. 
További pozitívumot jelent, 
hogy a kormány a kezdeti ter-
veknél is több pénzt szán ok-
tatási intézmények felújítására, 
korszerűsítésére, így minden 
korábbinál nagyobb összeg áll-
hat kerületünk rendelkezésére. 
Emellett önkormányzatunk 
saját források felhasználása 
mellett uniós forrásokra is páy-
lyázik. 
Kerületünkben a magas szín-
vonalú, eredményes oktatás 
alapfeltételei  rendelkezésre 
állnak, illetve a szükség sze-
rinti korszerűsítés folyamat-
ban van, aminek eredményeit 
hamarosan láthatjuk.

mlékeznek még? „Bevezet-
jük az ingyenes étkezést az 

önkormányzati bölcsődékben 
és óvodákban. Ingyenessé 
tesszük a tankönyveket az 
általános iskolák első nyolc 
tanévében. Ingyenessé tesz-
szük az állandó lakóhely és az 
iskola közötti utazást.” Igen, a 
6 évvel ezelőtt hatalomra ke-
rült MSZP ígérte mindezeket, 
ráadásul garanciát is vállalt 
megvalósításukra. Aztán per-
sze semmi sem lett belőlük, 
ezek is bekerültek a vaskos 

Nagy Szocialista Hazugság-
gyűjteménybe, a többi mellé. 
Ezzel szemben most éppen 
30 milliárd forintot vesznek 
el az iskoláktól. Kispesten is 
nagy jövőbeli tervekről, meg 
dübörgő oktatásügyről szól a 
nóta, a valóságban pedig is-
kolát zártak be, közel 100 %-
os kihasználtsággal működő 
óvodákat vontak össze a vá-
rosháza MSZP-SZDSZ-es fura 
urai. A Kertvárosi Általános 
Iskolát például, ahol Puskás 
Ferenc futballegenda tanult, 
éppen halálát követően zárták 
be. No comment... Emellett 
46 pedagógus álláshelyet is 
megszüntettek egy tollvonás-
sal. Közben pedig a csapból is 
folyik a propaganda, milyen 
nagyszerű, hogy valamely om-
ladozó intézményt  felújítanak 
a mi drága vezetőink. Nem ez 
lenne amúgy is az önkormány-
zat feladata, nem ezért fizetnek

a kispestiek egy csomó adót ?
Az integrált oktatás erőltetése 
is megkezdődött. Ez persze 
azt eredményezi, hogy a nor-
mál osztályokba kényszerített 
speciális nevelési igényű tanu-
lók vannak hatással a többiek 
teljesítményére, nem pedig 
fordítva. Az új gyakorlat rossz 
a speciális nevelési igényű 
gyerekeknek, mert frusztrálja 
őket; rossz a normál képessé-
gűeknek, mert hátráltatja őket, 
és rossz a tanárnak, mert  nem 
erre képesíti őt a diplomája. 
Hangzatos szólam persze az 
esélyegyenlőség mögé bújni, 
de az évtizedek óta jól bevált 
oktatási rendszert nem kéne 
szétverni. Szeptember 1-től 
vezette be az MSZP az isko-
lákban, hogy a fő tárgyaknál 
(matematika, magyar, stb.) 
az órák egy részében nem az 
anyagot kell venni, hanem 
„képességfejlesztést” kell vé-

gezni. Ezen divatos szó helyett 
ezt másképp is meg lehetne 
fogalmazni, ám félek, akkor 
nem lennék szalonképes. Ma-
napság divatos dolog minket, 
fideszeseket és keresztényde-
mokratákat lekommunistázni a 
kormánypártiak részéről (lásd: 
egészségügyi nép-szavazás ), 
ám vállalva ezt a kockázatot, 
mégis megosztom Önökkel 
egy gondolatomat: Nem sok 
mindenben értek egyet Le-
ninnel, de abban  abszolút 
igaza volt, hogy  a tudás meg-
szerzése sokkal egyszerűbb, 
mint ahogy ezt manapság az 
ultraliberális MSZP gondolja. 
Nem kakaóbiztos számítógé-
pekre (darabja 1 millió Ft), 
nem méregdrága digitális táb-
lákra (darabja 1,5 millió Ft), 
sőt nem is képességfejlesztési 
fából vaskarikára van szükség,  
hanem pusztán ennyire: „Ta-
nulni, tanulni, tanulni!”

Fekete László (MSZP)

z oktatás magas szintű 
biztosítása az egyik leg-

fontosabb feladata egy önkor-
mányzatnak. A mai tudásalapú 
társadalomban annak elősegí-
tése, hogy a kispesti gyerekek 
versenyképes tudással kerülje-
nek ki az iskolapadból, köte-

lességünk is. Ez akkor is így 
van, ha az állam a valós költsé-
geknek csak körülbelül a felét 
fedezi annak ellenére, hogy a 
törvény szerint teljes egészé-
ben kellene finanszíroznia. A
szükséges pénzt eddig egyik 
kormány sem biztosította, ön-
kormányzatunk minden évben 
saját forrásból milliárdos ösz-
szegeket kénytelen az oktatási 
intézmények működtetésére 
fordítani.
Tavaly több kifogásolni valót 
tartalmazó, némely esetben 
ésszerűtlen átszervezés, ösz-
szevonás történt. Idén teljesen 
indokolt, megalapozott lépése-
ket tett önkormányzatunk, hi-

szen jobb lett az intézmények 
kihasználtsága, és végre a ze-
neiskola is a hagyományainak 
és a színvonalának megfelelő 
méltó körülmények közé ke-
rülhetett. Kispest jelenlegi 
oktatási hálózata, ha nem is tö-
kéletes, de kielégíti az igénye-
ket. Sajnálatos, hogy az Ösz-
szefogás Kispestért Egyesület 
kezdeményezése, hogy a nehéz 
anyagi körülmények között élő 
tehetséges gyerekek felzár-
kóztatását, esélyegyenlőségét 
elősegítő program induljon, az 
ígéretek ellenére sem valósult 
még meg. Az intézmények 
felszereltségén viszont még 
lenne mit javítani. Ezért is ki-

fogásolható az, hogy ehelyett, 
a jelenlegi vezetés, pazarló, 
látványos beruházásokra, mint 
például a Városház tér 110 mil-
lió forintos felújítására költi a 
közpénzeket. Az óvodákban és 
az iskolákban dolgozó peda-
gógusok munkájával kapcso-
latosan csak a dicséret hang-
ján lehet szólni. Ők mindent 
megtesznek azért, hogy a rájuk 
bízott gyerekek a legtöbbet 
sajátítsák el a tananyagból. Ösz-
szességében ki lehet mondani, 
hogy a tapasztalható hiányos-
ságok és nehézségek ellenére is 
Kispesten az oktatási intézmé-
nyek magas színvonalon látják 
el feladatukat.

Megkezdődött az új tanév, változások voltak az intézménystruktúrában. Mi a véleménye 
az önkormányzat frakcióinak a változásról, a kerületi oktatási ágazat jelenlegi helyzetéről?

indig ellenszenvvel és 
gyanúval nézem valamely 

iskola bezárását. Nem volt ez 
másképpen a Móra esetében 
sem. Bizonyára tudja az Olva-

só, ez nem akármilyen iskola, 
itt olyan gyermekek tanulnak, 
akiknek fizikai vagy szellemi
állapotuk miatt sokkal nehe-
zebb mind a közösséget meg- 
szokni, abba beilleszkedni, mind 
a tananyagot elsajátítani. Helyén- 
valónak találtam az eddigi külön 
iskolaépületet. Kétségtelenül 
ilyen körülmények között a más 
törődést igénylő tanulók egyfaj-
ta burában nevelkednek. Ennek 
is lehet persze hátránya. A gyer-
mekek elkülönítése a korosztáy-
lyuktól, az esetleges támadások, 
gú-nyolások megelőzésének igé-

nye az érem egyik oldala. De 
nézzük az érem másik oldalát 
is! A hetvenes években, amikor 
felépültek a panel-lakótelepek, a 
Ratkó-korban született lányok 
voltak szülőkorban, ezért a lakó-
telepekre beköltözöttek között 
igen sok volt a gyermek. Nekik 
hatalmas épületeket kellett is-
kolai célokra biztosítani. Mára 
felére-harmadára csökkent az 
iskolás korú gyermekek száma. 
Mi történjék hát a nagy iskolák-
kal? Szétdarabolni nem lehet 
őket, marad a több oktatási léte-
sítménynek egy épületben való 

összevonása. Az önkormányzat 
aspektusából ez racionális dön-
tés. A volt Berzsenyi Általános 
Iskola valóságos befogadó épü-
letté vált. Nem vagyok benne 
biztos, hogy szerencsésen meg 
fognak férni egymás mellett a 
különböző célú és korosztályú 
oktatási intézmények. Szívből 
kívánom, a tanulóknak, szü-
leiknek és a pedagógusoknak, 
hogy ne érje őket csalódás; az 
új körülmények között is tudják 
megvalósítani terveiket, és ez 
gyermekeink épülését, szellemi 
gyarapodását szolgálja.

eptember 1-vel megkez-
dődött a 2008-2009-es 

tanév. A korábbi esztendőkkel 
ellentétben, mikor is a gyer-
mekek létszáma kis mérték-
ben, folyamatosan csökkent, 
az idén minimális (5-10 fő) 
emelkedés volt tapasztalható. 
Többször nyilatkoztunk már 
arról, hogy a költségvetés 
jelentős részét az oktatási 
terület kapja, s legalább eny-
nyiszer mondtuk már, hogy 
több területen a költségek 

felülvizsgálatára, esetleges 
módosításokra van szükség. 
Továbbra is elsődleges cél ma-
radt az oktatás színvonalának 
megtartása, lehetőség szerint 
javítása, jobb körülmények 
megteremtése. Ennek meg-
felelően az előző tanév előtt 
jelentős átalakításra került 
sor. A változás előtt többen 
megkongatták a vészharangot, 
de áttekintve az elmúlt eszten-
dőt, megállapíthatjuk, hogy a 
változás – köszönhetően a jó 
szakmai előkészítésnek – nem 
érintette hátrányosan a kerü-
letben tanulókat.
Az előzetes elképzelésekkel 
szemben az év közben azon-
ban új helyzet adódott, mely 
következtében ismételten vál-
toztatásokra volt szükség.  Új 
otthont kapott a Kispesti Alap-
fokú Művészetoktatási Intéz-
mény, átszervezésre került a 

dolgozók iskolája, valamint új 
helyre költözött a Móra Ferenc 
Általános Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény  iskola, s ami 
miatt mindez megtörtént, a 
Deák gimnázium továbbra is 
kispesti fenntartású maradt.
A VAMÜSZ irányításával 
– a polgármesteri programnak 
megfelelően - közel 100 millió 
forintos felújítási munka ke-
rült elvégzésre a kerületben. 
Ezek közül néhány: Berzsenyi 
iskola teljesen felújított szár-
nyába költözött a Móra iskola 
(továbbra is önálló intézmény-
ként működve!), itt felszerelés-
re került – Kispesten egyelőre 
egyedüliként – 106 reflex és
vibrációmentes világítótest, 
mely a speciális igényű gyer-
mekek oktatásához elenged-
hetetlen. Folyik a Zeneiskola 
épületének átalakítása (az 

intézmény vezetőjének egyedi 
kérései alapján), kialakításra 
került a Logopédiai Szolgálat 
új helye a Bólyai iskolában. 
Elkészült a Gábor Áron isko-
la tetőfelújítása. Az óvodák 
se maradjanak ki a sorból, a 
Mese-Vár óvoda teljes felújí-
tásának első üteme elkészült, 
a gyermekek és a dolgozók 
egyaránt nagy örömmel vették 
birtokba az épületet. Arany 
óvoda vízvezeték bekötésének  
cseréje történt meg, a Corvin 
óvodában galéria került kiala-
kításra. Megtörtént a minden 
intézményt érintő tisztasági 
festés is. Mindezek az változá-
sok mit sem érnének, ha nem 
ilyen magas színvonalú isko-
lákban, jól képzett, megfelelő 
pedagógusok segítségével ta-
nulhatnának a gyermekek. Ez-
úton kívánok mindannyiuknak 
sikeres tanévet.

Nagy Tamás (MDF-FKgP-CÉFKE)

Timár Béla (Összefogás Kispestért)

Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP)

Gulyás Zoltán (SZDSZ)

Budapest XIX. kerület Kis-
pest Önkormányzat képviselő 
testülete a 2008/2009. 

tanévre pályázatot hirdet 
cigány kisebbségi tanulók 
támogatására azzal a céllal, 
hogy támogassa a jó tanul-
mányi eredményt elérő, de 
nehéz szociális helyzetben 

élő cigány kisebbséghez tar-
tozó tanulókat, hallgatókat az 
általános iskolai, a középfokú 
és a felsőfokú tanulmányok 
sikeres folyatásában. 
A pályázatokat mindhárom 

kategóriában 2008. szeptem-
ber 15-éig lehet benyújtani, 
beküldeni a következő címre:  
Polgármesteri Hivatal Humán-
szolgáltatási Iroda, 1192 Buda-
pest, XIX.ker. Ady Endre út 7.

Pályázat
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Kispest: Idén ünnepli negy-
venéves évfordulóját az iskola.  
Mit emelne ki az elmúlt évtize-
dek történéseiből?

TALIGÁS LAJOS: A 40 évvel ez-
előtti indulást megelőzően is 
volt zeneoktatás minden kerü-
letben, itt Kispesten a Fővárosi 
Zeneiskola Szervezet részeként 
működött a zeneoktatás. Olyan 
elismert szakemberek fémjelez-
ték ezt az időszakot, mint Irsai 
Vera és Váci Károly. 4 évtizede 
kerületekre osztották az intéz-
ményt, akik felvállalták  – mint 
központi művészeti oktatási 
intézmények – a művészetokta-
tást, amely főként zeneoktatást 
jelentett. Kispesten 2001-ben 
került a táncágazat is hozzánk, 
ekkor vált az intézmény művé-
szeti iskolává, hiszen korábban 
zeneiskola volt.

Milyen az oktatás rendszere 
Önöknél? Miben különbözik a 
„hagyományos” iskolától?

TALIGÁS LAJOS: Alapvetően az 
oktatás 12 évfolyamon törté-
nik. 2 év előképző, majd hat 
év alapfok után lehet tovább-
képzővel még ittmaradni a 
művészeti iskolában. Ez után 
már lehetőség van felvételiz-
ni középfokú intézménybe, 
zeneművészeti szakiskolá-
ba, ha olyan szinten van egy 
tanuló. Ha valaki úgy érzi, 
hogy maradnia kell a sikeres 
felvételihez, akkor tovább-
képző osztályokat végezhet. 
Az elmúlt évek tapasztalata 

alapján azt mondhatom, egy-
re nagyobb az igény a folyta-
tásra. Maga az oktatás két fő 
változatban zajlik: egyrészt 
vannak csoportos órák, amely 
az elméletre és a csoportos ze-
nei együttesekre vonatkozik.  
Másrészt a hangszeres oktatás 
keretében egyéni hangszeres 
oktatás zajlik, ahol egy tanár 
egy növendékkel foglalkozik. 
Ebből következik, hogy sok 
tanárt foglalkoztatunk, jelen-
leg közel ötvenen tanítanak az 
intézményben. Ami még így 
is – tekintettel arra, hogy 800 
körüli a növendéklétszámunk 
– nagy leterheltséget jelent az 
oktatóknak. Szerencsére tö-
retlen az érdeklődés az iskola 
iránt, és nagyon jó érzés lát-
nom, hogy a szülők figyelnek
gyerekeik adottságára, tehet-
ségére, és ha van valamilyen 
fogékonysága, hozzák őket a 
művészetoktatási intézmény 
felvételijeire.

Mikor zajlik az oktatás?

TALIGÁS LAJOS: Valóban fon-
tos kérdés, hiszen a gyerekek 
nagy része általános vagy kö-
zépiskolába jár, ezért nálunk 
délután zajlik az oktatás egé-
szen este nyolc óráig. Délelőtt 
a felkészülés zajlik, valamint  
tanáraink is ekkor gyakorol-
nak, hiszen oktatóink számá-
ra ez nap mint nap elengedhe-
tetlen.

Általában mennyi időt töltenek 
itt a diákok?

TALIGÁS LAJOS: Ez nagyon 
változó. Van olyan diák, aki 
két tanszakos, vagy két ága-
zatos, zenei és táncágazatos 
egyaránt. Ettől dupla az óra-
számuk, emellett járnak a 
csoportos órákra, melyeknek 
egy része kötelező. A törvény 
határozza meg, hogy mennyi 
lehet a maximum és mennyi 
a minimum óraszám. Hetente 
minimum négy foglalkozáson 
kell részt venniük, hogy igé- 
nyelhető legyen az állami hoz-
zájárulás száz százaléka.

Mennyibe kerül az oktatás a 
szülőknek?

TALIGÁS LAJOS: A szülőknek 
a bekerülési költség 10-15 %-
át kell fizetniük. Jelenleg az
egy tanulóra jutó költség nem 
egészen a felét az állam bizto-
sítja, másik felét pedig az ön-
kormányzat állja. A szülőknek 
egy fél évre mindössze 5-6 
ezer forintot kell fizetniük. Az
összeg természetesen függ a 
tanulmányi átlageredménytől 
is, valamint korosztályonként 
is változik, hiszen a felnőttek 
már nem térítési díjat, hanem 
tandíjat fizetnek, amely 30-40
ezer forint körül mozog.

Kispesti a diákok nagy része?

TALIGÁS LAJOS: Elsősorban 
igen. Nemrég készítettünk egy 
kimutatást, amely ezt igazolja.  
Előfordul ugyan, hogy ha egy 
tanár átmegy más iskolába, ak-
kor a diákok követik őt, vagy 

fordítva, a szülők költözéskor 
nem akarják, hogy iskolát vált-
son a gyerek.

Hosszú évek óta megoldat-
lan probléma volt, hogy nem 
rendelkeztek önálló épülettel. 
Idén megoldást talált erre az 
önkormányzat, és nemrég sa-
ját épületbe költöztek.

TALIGÁS LAJOS: Az elmúlt 
negyven évből nekem igazga-
tóként az elmúlt tíz év jutott. 
Amikor idekerültem, megfo-
galmaztam egy programot, 
melynek egyik legfontosabb 
pontja volt, hogy megfelelő 
körülmények közé kerüljön 
az iskola. Meg kell monda-
nom, hogy az eddigi helyzet, 
amikor az említett nagy lét-
számú tanári gárda 10-12 he-
lyen működött egyszerre, már-
már tarthatatlan volt. Mind az 
összertartást építeni, mind a 
kommunikációt fenntartani, 
mind pedig programokat ké-
szíteni szinte lehetetlen volt. A 
korábbi mostoha körülmények 
ellenére azonban, szerencsére 
komoly szakmai eredményeket 
tudtunk elérni. Ha csupán az 
országos versenyeket említem, 
büszkén mondhatom, hogy a 
legmagasabb díjakat hoztuk el, 
sokszor mindegyiket.

OKTATÁS

„A lehetetlent megoldjuk, 
a csodákra kicsit 
várni kell”
Régi probléma oldódik meg az új tanévben a Kispesti Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény életében. Eddig a kerületben szétz-
szórtan működtek, szeptembertől saját épületbe költözhettek.  
Taligás Lajos igazgatóval az idén negyvenéves évfordulóját is ün-
neplő iskoláról és a diákok mindennapjairól is beszélgettünk.

Az új helyszín mennyire meg-
felelő, mennyit kell változtatni 
rajta?

TALIGÁS LAJOS: Korábban már 
hallottunk arról, hogy a Móra 
iskola a jelentős növendéklét-
szám-csökkenés miatt – ami 
tudomásom szerint az épület-
hez viszonyítva nagy mértékű 
volt – el kell, hogy menjen, és 
más helyszínen alakítják ki az 
oktatást, de nem tudtuk még, 
hogy mi lesz a sorsa ennek az 
épületnek. Nagyon örültünk 
annak, hogy az épület továbbra 
is oktatási intézmény marad és 

mi költözhettünk ide. Valójában 
szinte csak az utolsó pillanat-
ban értesültünk arról, hogy mi 
jöhetünk, ami ugyan meglepett 
bennünket, de úgy gondolom, 
nagyon jó megoldás születet. 
Egyrészt a nálunk tanuló diákok 
a kerület  különböző részeiből 
járnak hozzánk, más iskolákból 
jönnek, ezért fontos volt az is, 
hogy jól megközelíthető helyen 
legyen az intézmény. Másrészt 
az épület méretei, felosztása is 
annyira nagyszerű, hogy ko-
moly átalakítást nem is kellett 
elvégezni, leginkább hangszi-
getelési munkák voltak.

Volt-elegendő forrás az átala-
kításokhoz?

TALIGÁS LAJOS: Szokták mon-
dani, hogy a lehetetlent azonnal 
megoldjuk, a csodákra kicsit 
várni kell. Azt kell, hogy mond-
jam, a VAMÜSZ, amely szerve-
zi az egész átalakítást  – a miénk 
mellett az összes többit is a ke-
rületben  –,  előteremti az anya-
gi feltételeket, hiszen az önkor-
mányzati anyagi alapot szinte 
mindig egy kicsit bővíteni kell. 
Vallom én is, hogy a tőkét nem 
elkölteni, hanem működtetni, 
forgatni kell, hiszen ez bizto-

sítja, hogy a hozadékából évről 
évre lesz fedezete annak, hogy 
az iskolákat rendbehozzák. Ez-
zel a gondolkodással hamaro-
san még látványosabb eredmé-
nyeket lehet majd elérni.

Mik a közeljövő legfontosabb 
tervei?

TALIGÁS LAJOS: Hát most lesz 
először, hogy olyan órabe-
osztást kell készítenünk, ami 
alapján egy épületbe koncent-
rálódik az oktatás, célunk 
természetesen, hogy száz szá-
zalékosan kihasználjuk a ka-
pacitást. Ugyanakkor lesznek 
még külső helyszíneink is, és 
ezt kell jól ötvözni. Másrészt 
a 40 éves jubileum alkalmából 
több hangversenyt is tartunk, 
talán az egyik legfontosabb, 
hogy pályázati úton egy új or-
gonát is be tudtunk szerezni 
Hollandiából, ez alkalomból és 
az évforduló kapcsán október 
vége felé fogunk tartani majd 
egy orgonaavató hangversenyt 
már az új épületünkben.

INTERJÚ INTERJÚ

Különleges színházi 
este Wekerlén

olc óra előtt kezdett 
gyülekezni a közönség 

a Kós Károly tér sátrakkal le-
zárt középső részén. Érthetően 
a sietség, hiszen mindenki jó 

helyen szeretett volna ülni a 
wekerlei Pászto-Rock Társulat 
előadásán. Fél kilenc után pár 
perccel, a kötelező színházi 
öt percet betartva csendült föl 

Beethoven István király nyi-
tánya úgy, mint annak idején, 
a Királydombon. Az impozáns 
színpad, a kiváló szereplők, a 
nagyszerű rendezés felejthe-
tetlen élménnyel ajándékozta 
meg a lelkes közönséget. A 
Wekerlei Társaskör Egyesület 
által szervezett, Balogh Bodor 
Attila által rendezett rock-
opera a Wekerle Centenárium 
kiemelkedő eseménye volt. 
Közel nyolcszáz ember – köz-
tük sokan könnyezve – énekel-
ték az előadás-végi Himnuszt. 
Romhányi András, a prog-
ram főszervezője lapunknak 
hangsúlyozta: „fontos, hogy 

a Wekerle Centenárium prog-
ramsorozatban létrejött egy 
előadás, amiről el lehet mon-
dani, hogy ez nagy durranás 
volt. De, ami ennél sokkal 
fontosabb: a közel nyolcszáz 
nézőnek nagy élményt jelentett 
ez a különleges színházi este.”Zsúfolásig telt nézőtér, hatalmas érdeklődés, 

ovációs siker volt augusztus 19-én az István, 
a király Wekerle-telepi előadása.

Ny
A szervezők a megvalósításához nyújtott 
segítségért köszönetet mondanak az aláb-
biaknak: Kispest Önkormányzatának, a 
Magyar Kollégiumnak, a Munkás Szent 
József Közösségi Háznak, a Kós Károly 
Általános Iskolának, a BiFusionnak, a 
Bókay-kert Kht.-nak, a Fanipex Kft.-nek, 
de legfőképp a wekerlei önkénteseknek.
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Hajléktalan 
lakásfoglalóknak

három ember kispesti 
ügye tavaly szeptember-

ben kezdődött, ekkor foglalta 
el a nő és a két férfi az üres ön-
kormányzati ingatlant – tudta 
meg lapunk Vojtonovszki Bá-
linttól, Az Utca Embere Ön-
kéntes Hálózat aktivistájától. 
Idén augusztusban a kispesti 
önkormányzati tulajdonok 
felügyeletével megbízott Bross 
Security rendőrségi segítséggel 
kilakoltatta az egykori szerelő-
műhelyből a három embert. A 
hajléktalanok augusztus 29-én 
újra feltörték az épületet, és el-
vitték ott maradt holmijaikat.
A kispesti Vöröskereszt veze-
tőjétől, Kökényesi Györgynétől 
megtudtuk, az emberek 2007 
novemberében jelentkeztek 
a szervezetnél gondozásra. 
Azóta a vöröskeresztesek az 
utcán és a Báthory utcai nap-
pali melegedőben nyújtanak 
nekik segítséget, biztosítják az 
orvosi ellátást. 
A kerületi Vagyongazdálko-
dási és Hasznosítási Iroda 
vezetője cáfolja, hogy a három 

ember hónapok óta lakna a Vak 
Bottyán utcában. Faller Lenke 
lapunknak elmondta: amikor a 
biztonsági cég észlelte, hogy 
emberek illegálisan költöztek 
az önkormányzati tulajdonba, 
azonnal távozásra szólította fel 
őket, majd intézkedett. Ugyan-
is – mint hangsúlyozta – nem 
volt szükség egyéb eljárás kez-
deményezésére. 
Vinczek György alpolgár-
mester, aki augusztus végén 
találkozott is az illegális beköl-
tözőkkel, kijelentette, az önkor-
mányzat megvédi tulajdonát, 
és minden esetben igyekszik 
megakadályozni az önkényes 
lakásfoglalást. Most sem jár 
el másképp. Hozzátette, a ta-
lálkozón a hajléktalanoknak 
azonnali kispesti közmunkát 
ajánlott fel, amit egyelőre nem 
fogadtak el. 
Dr. Istvánfi Sándor jegyzőtől
megtudtuk, a hivatal a jövőben 
is folyamatosan ellenőrzi az 
ingatlant, ha oda valakik ille-
gálisan beköltöznek, megteszi 
a szükséges lépéseket.

KISPEST CIVIL KISPEST

Távozott az a három hajléktalan, akiket 
augusztus közepén lakoltattak ki az önkor-
mányzat Vak Bottyán utca 84. alatti üresen 
álló ingatlanából, miután augusztus 29-én 
ruháikért visszamentek.

LAKÁSÜGY FELHÍVÁSOK

Szeptembertől folytatódik 
a horvát nyelvtanfolyam. 
Várjuk a régi és az új tanulók 
jelentkezését a 06-20-9707-
947 telefonszámon, vagy a 
zlatargyorgy@freemail.hu 
e-mail címen.

Találkozó
Szeretettel várunk a Kispesti 
Kossuth téri (később Vass La-
jos) Általános Iskola hajdani 
tanárai, diákjai, dolgozói el-
ső találkozójára szeptember 
13-án szombaton délután 17 
órakor. Helyszín: KMO (cím: 
Teleki u. 50.). A rendezvény 
fővédnöke: Gajda Péter, Kis-
pest polgármestere. Előzetes 
regisztráció szükséges! Je-
lentkezés és további info: e-
mailben: kispesti.kossuth.alt.
isk.anno@gmail.com vagy  
telefonon:  06-20-947-6010. 
Szólj mindenkinek, akinek 
ez a buli fontos lehet!

ostantól kerületünkben 
is elérhető az Antenna 

Digital HD minőségű TV- 
adása, ami a legtöbb szakértő 
szerint forradalmasítani fogja 
a televíziózást. A HDTV által 
nyújtott minőségbeli javulás 
legalább akkora mértékű, 
mint amekkora a színes tele-
víziózás megjelenése volt a 
fekete-fehér korszakban. A 
jóval nagyobb képpontszám-
nak köszönhetően abszolút 

valósághű képek, a térhatású, 
5.1-es Dolby Digital hang iga-
zi moziélményt varázsol a saját 
lakásunkba, legyen szó egy iz-
galmas sportközvetítésről, egy 
látványos természetfilmről,
vagy éppen egy mozgal-
mas kalandfilmről. A nagy-
felbontású tévére jellemző 
kisebb nézőtávolság és na-
gyobb látószög együttesen 
azt eredményezi, hogy a néző 
az események részesévé vá-

lik, a HDTV minden részle-
tet és minden színt a maga 
valóságában mutat meg.  Az 
immár 40 ezer előfizetővel
rendelkező Antenna Digi-
tal a minőségi televíziózás 
élményén túl olyan kényelmi 
szolgáltatásokat is biztosít a 
HDTV-rajongóknak, mint az 
elektronikus műsorújság, a 
választható hang és felirat, vagy 
a 24 órás ügyfélszolgálat.

(x)

Csúcsminőségű tévézés
M

Klubnext Kispesten is

egalakult a mára országos 
méretűvé vált Klubnext 

hálózat kispesti alapítványa is. 
A klubhálózatot 2004 novem-
berében budapesti fiatalok in-
dították el, hogy kísérletet te-
gyenek a közösségi lét minden 
előnyét élvezve önképzőköri 
jelleggel vagy külső előadóval 
olyan élmények és ismeretek 
megszerzésére, melyekhez 
más formákban még nem jut-
hattak.
Programjaikat a kiveszőfélben 
lévő közösségi élményte-
remtés köré csoportosítják, 
személyiségfejlesztés, buli, 
kultúra és közélet egyaránt 
szerepel a tematikában. A 

Next klubmozgalom befogadó 
szemléletű, teret ad a poten-
ciális érdek- és értékütköz-
tetéseknek. A klub lehetőséget 
ad az együtt gondolkodásra és 
az együtt cselekvésre. Felve-
szi a kapcsolatot más civil 
szervezetekkel is, véleményt 
alkot, akciókat szervez.
A KlubNext Kispest ed-
dig egy helytörténeti jellegű 
vetélkedővel hívta fel 
magára a figyelmet, melynek
keretében 5 kispesti fiatal jut-
hatott el a Sziget Fesztiválra. 
Az alapítvány egy klubhe-
lyiséget hoz létre az Üllői út 
és a Kisfaludy utca sarkán, 
amelyet saját programjai mel-
lett helyi civil szervezetek 
és a helyi ifjúság közösségei 
számára rendelkezésre bocsát. 
Az alapítvány tervei szerint az 
ősz folyamán több látványos 
és hasznos programmal keresi 
meg a kispesti fiatalokat. Az
első ilyen, a Wekerlei napokon 
való megjelenésük lesz, sok 
vicces, érdekes és látványos 
játékkal.

KÖZLEMÉNYEK

Kispesti művészek
Harasztÿ István kiállítása 
Testvériség címmel a Zsidó 
Kulturális Fesztivál kereté-
ben a Lengyel Kultúra Házá-
ban nyílt szeptember 2-án.
Hernádi Paula kiállítása a 
Wekerlei Társaskör Egye-
sületben szeptember 12-től 
látható.

1.  Romano Kher ösztöndíj 
pályázat, középfokú és 
felsőfokú intézményben 
tanuló hallgatók részére. 
Határidő: szeptember 10.

2.  Ösztöndíj külföldi tu-
dományos, művészeti, 
felsőfokú intézményekben 
tanulmányokat folytató 
cigány hallgatók részére. 
Határidő: október 20.

3.  Ösztöndíj főiskolai vagy 
egyetemi cigány hall-
gatóknak.  
Határidő: október 1.

4.  Ösztöndíj általános iskolák-
ban (7. és 8. osztályos), hat 
és nyolc évfolyamos gim-
náziumban tanuló cigány 
tanulóknak. Határidő: 
szeptember 20.

5.  Ösztöndíj 
szakmunkásképző, szak-
iskolai illetve technikuskép-
zésben résztvevő roma 
tanulóknak. Határidő: 
szeptember 20.

6.  Ösztöndíj középfokú 
oktatásban résztvevő cigány 
tanulóknak. Határidő: 
szeptember 20.

A pályázatokkal kapcsolatban 
információ kérhető: 1191. 
Áruház köz 2-4. CKÖ hétfőn 
és csütörtökön 9-12 óráig, il-
letve Polgármesteri Hivatal II. 
emelet roma kisebbségi refer-
ensnél hétfőn 14-17 óráig, 
szerdán 10-15.30 óráig.

Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat

Zöldhulladék
Zöldhulladék komposztálás-
ra alkalmas gyűjtőhelyet akar 
kijelölni az önkormányzat 
a kerületben – tudtuk meg a 
Környezetvédelmi Bizottság 
elnökétől. Tóth Tibor el-
mondta, a Kertvárosban már 
létesítettek is egy ideiglenes 
„deponálót”, a közterületen 
felgyülemlett zöldhulladék 
kezelésre. Megtudtuk: a 
tervek szerint Kispesten csak 
gyűjtenék a zöldhulladékot, és 
máshová vinnék komposztál-
ni. A bizottsági elnök felhívta 
a figyelmet arra, hogy a zöld-
hulladék összegyűjtéséhez 
a lakók vegyék igénybe az 
FKF Zrt. emblémájával el-
látott minimális összegért 
kapható műanyag zsákokat. 
A Zöldhulladékgyűjtő zsák 
megvásárolható a Közpark 
Kft.-nél a Bercsényi u. 18. 
szám alatt 8-15 óráig, pén-
teken 8-12 óra között. Az 
emblémával ellátott zsákokat 
a cég ingyen szállítja el, fon-
tos, hogy kizárólag zöldhul-
ladékot tegyenek a zsákokba.

Horvát  
nyelvtanfolyam

Pályázatok 
roma diákoknak

Autómentes Nap

Kispest önkormányzata és a 
Wekerlei Társaskör Egyesület 
(WTE) nevében ezúton szere-
tettel meghívunk mindenkit, 
szakembereket, döntéshozókat, 
építészeket és nem építészeket, 
várostervezőket és az érdek-
lődő lakosságot a 100 éves a 
Wekerle-telep nemzetközi tu-
dományos kertváros építészeti 
konferenciára. A konferencia 
helye: MTA terme és a Kispesti 
KMO. A konferencia időpont-
ja: 2008. szeptember 10-11-
12-13. A konferencia témája: a 
Wekerle-telep kialakulása, az 
angol kertvárosokkal való kap-
csolata, valamint a Wekerle-
telep jövőképének meghatáro-
zása, különös tekintettel az ér-
tékmegőrzésre. Előzetes jelent-
kezés: a Városháza Főépítészeti 
Irodáján, a 3474-934 telefonon, 
e-mail: kajarik@hivatal.kis-
pest.hu.

Konferencia

Jogi tanácsadás
Ingyenes jogi tanácsadás 
a Menhely Alapítványnál 
lakással, lakhatással kap-
csolatos ügyekben, a lakás-
vesztés megelőzése céljából. 
Lakáscsere és adásvétel fel-
tételei, ügymenete; lakhatást 
érintő kérdések (adó, illeték, 
haszonélvezet, öröklés); 
lakáseladás, -vétel, -csere 
buktatóinak kikerülése; 
adásvételi, csere-, ajándé-
kozási, bérleti szerződések 
véleményezése. Telefonos 
tanácsadás, időpont egyez-
tetés hétköznap 12-14-ig. 
Tel.: 06-20/269-9838.

A

M
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Képviselői fogadóórák Rejtvény

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd Fõszerkesztõ: Bazsó Zoltán Korrektor: Villás Dániel Tördelés: Ultramarin Design Fotó: Koleszár Adél Szerkesztõség: 1701 Bp., Városház tér 18. Telefon: 347-4695 

E-mail: ujsag@kispest.hu Hirdetésszervezés: 06-20-330-3785; galamboszs@gonzomedia.hu Nyomdai kivitelezés: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., Felelõs vezetõk: Kázmér Judit, Heffler György ügyvezetõ igazgatók 

Terjeszti a 3 Profi Kft. Megjelenik kéthetente 27 500 példányban Következõ lapzárta: szeptember 12. www.kispest.hu

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: 2008. 
szeptember 16. A helyes megfejtők között könyveket és 
Kispest pólókat sorsolunk ki. 

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfej-
tése: „Ez minden amit mutatni tud: madárinfluenzás”.
Nyerteseink: Lestár Csilla (Gárdonyi G. utca), Bergmann 
András (Kisfaludy utca). A nyereményeket postán küld-
jük. Gratulálunk!

Fogadónapok
Gajda Péter

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

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

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

Dr. Istvánfi Sándor 
jegyzõ fogadónapja:
minden hónap utolsó hétfõjén 14-18 óra között. 
Bejelentkezés a 3474-550-es telefonszámon. 
A Városháza épületében (I. em. 29.).

Ügyfélfogadás
Polgármesteri Hivatal

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

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

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

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.) hétközna-
ponként 11-13 óra között tart nyitva.
Heti alkalmak: Vasárnap 9 óra: gyermek-istentisztelet, 10 
óra: istentisztelet, 16 óra: bibliaiskola (kéthetenként), 18 
óra: esti istentisztelet. Hétfő 17.30 óra: CE bibliaóra. 
Kedd 10 órától imaóra, 16 órától konfirmáció, 18 órától
felnőtt konfirmáció. Szerda 18 óra gyülekezeti bibliaóra.
Csütörtök 10 óra: Baba-mama kör (kéthetenként). 
Péntek: 17 óra gyülekezeti hittanóra, 18 óra: ifjúsági biblia-
kör, kóruspróba.

A KISPESTI-RÓZSATÉRI REFORMÁTUS  EGYHÁZKÖZSÉG
(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkalmak (3–6 
és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra, felnőttkórus és 
gyermekkórus vasárnap fél 9, konfirmációi oktatás 12 éve-
seknek vasárnap fél 9, 13 éveseknek péntek este 6 óra, felnőtt 
konfirmáció péntek este 8 óra, Karácsony Sándor Rózsatéri
Református Iskola hétkezdő áhítat hétfő 8 óra, pedagógus 
bibliaóra hétfő du. 5 óra, Nikodémus (értelmiségi) kör hétfő 
este 7 óra (kéthetente), Simeon Rózsatéri Öregotthon biblia-
óra kedd fél 10, imaóra kedd du. 5 óra, bibliaóra kedd este 6 
óra, Kismama kör (kéthetente) csütörtök 10 óra, ifjúsági 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 istentisztelet (1. vasárnap de. 10 óra), családi délután, 
sok játékkal (3. vasárnap du. 4 óra). 
Lelkészi beszélgetések telefonon egyeztetett időpontokban. 

NAGYBOLDOGASSZONY FŐPLÉBÁNIA 
(XIX., Templom tér 21. Tel: 282-9844) 
Plébániai irodaszolgálat: hétfőtől-péntekig: 8.30-18 óra. 
Szentmisék hétköznap: 6.45 és 18 óra.(Ádventben: 6.00 és 
18.00). Szentmisék vasárnap: 7, 9 (gyermekek és családok 
miséje) 11 és 18 óra. 
Hittanórák: Reménység Iskolában: hétfőn, csütörtökön 
7.45 -1/2 9. Önkormányzati iskolákban: órák után az isko-
lákban kitett órarend szerint. 
Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák gyermekek-
nek, felnőttek oktatása, cserkészfoglalkozások, ministráns-
foglalkozás, kismama klub, baba-mama kör, „keresztény 
családok beszélgetnek” összejövetel, Mária kongregáció, 
nyugdíjasok klubja. 
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorultak, 
kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajléktalanok, pén-
teken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek részére.

GÖRÖG KATOLIKUS KÁPOLNA ÉS PARÓKIA 
(XIX., Kossuth L. u.10.) 
Hétköznaponként 17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor vecser- 
nye, 18 órakor szentmise. Vasárnaponként és ünnepna-
pokon 10 órakor szentmise, 17 órakor rózsafüzér, 17.30-
0-kor vecsernye.

KISPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
(XIX., Templom tér 1.)
Vasárnap: 8 órakor istentisztelet (Wekerle, Hungária út 37.) 
10 óra: főistentisztelet, 10 óra: gyermek bibliakör. 
Csütörtök: 18 óra bibliaóra. Péntek: 16.30 hittan, 18 óra: 
ifjúsági bibliaóra. 
Minden hónap első hétfőjén házi bibliaóra, utol-
só vasárnap 16 órakor ifjúsági istentisztelet.  
Tel: 378-0859. Tel./Fax: 282-2377.

„JÉZUS SZÍVE” PLÉBÁNIA 
(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Vasárnapi miserend: délelőtt 7, 9, 11 óra, délután 19 óra, 
szombat 19 óra. Hittanra hétköznap délelőttönként lehet 
jelentkezni.

WEKERLETELEPI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
(XIX. Hungária út 37.)
Gyermekfoglalkozások minden vasárnap 10 órakor. Is-
tentisztelet minden vasárnap 10 órakor, felnőtt katekézis 
minden kedden 18.30-kor, bibliaóra csütörtökön 17 óra-
kor. E-mail: wek.reformatus@freemail. hu

KISPESTI I. BAPTISTA GYÜLEKEZET 
(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725) 
Alkalmainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor isten-
tisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, bizony-
ságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor bibliaóra, beszél-
getés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor ifjúsági alkalom.

WEKERLETELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA 
(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap: reggel fél 8 és 18 órakor. Vasár-
nap: 7, 8.30 (gyerekek és családok szentmiséje), 10 és 18 
órakor. Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig délelőtt 9–12 
és délután 4–5 óráig. Programok a közösségi házban. 
Bibliaóra kedden délelőtt 9.30-kor. 
Játszóház kisgyermekek részére 
szerdán délelőtt fél 10-kor. 

ÚJ APOSTOLI EGYHÁZ
(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 óra. 
Vasárnapi iskola a hónap 2. és 4. vasárnapján 11.20 óra.
Szeptemberi események:
21-én: 10 óra: Majechrzak kör-v.

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei

KÖZLEMÉNYEK REJTVÉNY  |  EGYHÁZAK

1.sz. választókörzet
Huszár Erzsébet (MSZP)

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

2.sz. választókörzet
Dr. Fried Miklós (Fidesz-KDNP)

Minden hónap második szerda 18-19.30-ig. 
Eötvös J. Ált. Isk., Eötvös u. 13. 

3.sz. választókörzet
Vinczek György (MSZP)

Minden hónap harmadik csütörtök 17-19-ig. 
Vass Lajos Általános Iskola, 
Csokonai u. 9.

4.sz. választókörzet
Szemõk Gábor (SZDSZ)

Minden hónap második hétfõ 18-20 óráig. 
Vass Lajos Ált. Isk., Csokonai u. 9

5.sz. választókörzet
Bogó Józsefné (MSZP)

Minden hónap elsõ hétfõ 16-18 óráig. 
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

6.sz. választókörzet
Lõrinczi György (MSZP)

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

7.sz. választókörzet
Cserny Sándor (MSZP)

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

8.sz. választókörzet
Szujkó Szilvia (MSZP)

Minden hónap elsõ péntekén 16-18 óráig. 
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

9.sz. választókörzet
Chernel Erika (MSZP)

Minden hónap elsõ kedd 16-18 óráig 
elõzetes bejelentkezés (06-20-971-1860) alapján.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

10.sz. választókörzet
Eördögh Gábor (SZDSZ)

Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig. 
Wekerlei Társaskör E., Kós Károly tér 10.

11.sz. választókörzet
Dr. Balogh Pál (MSZP)

Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E., Kós Károly tér 10.

12.sz. választókörzet
Kolozsy György (SZDSZ)

Minden hónap második hétfõ 17-18 óráig.
Wekerlei Társaskör E. Kós Károly tér 10.

13.sz. választókörzet
Kránitz Krisztián (MSZP)

Minden hónap elsõ csütörtök 16-18 óráig. 
Ady E. Ált. Isk., Ady E. út 73-75. 
Telefonos egyeztetés alapján. Tel.: 06-20-971-3397.

14.sz. választókörzet
Lackner Csaba (MSZP)

Minden hónap elsõ szerda 17-19 óráig.
MSZP Kispesti Iroda, Kossuth L. u. 50.

15.sz. választókörzet
Fekete László (MSZP)

Minden hónap harmadik hétfõ 18.30-20 óráig.
Polgármesteri Hivatal, 
Elõzetes bejelentkezés telefonon: 06-20-549-2456.

16.sz. választókörzet
Mihály András
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap negyedik kedd 17-19 óráig.
Mézeskalács Óvoda (Kelet u. 8-12.), 0
6-20-911-1187

Listás képviselõ
Dr. Tarnai Richárd 
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig. 
Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselõ 
Szathury Kolos
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik hétfõ 16.30-18 óráig. 
Kerületi Fidesz Iroda, Ady E. 91.

Listás képviselõ 
Ékes Gábor
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik szerda 18-19  
óráig. Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselõ
Gombi Attila
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik hétfõ, 17-19 óráig. 
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 18-20.

Listás képviselõ
Dr. Lélfai Koppány
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap harmadik hétfõ, 17-18 óráig. 
Telefonos bejelentkezés alapján, 06-20-549-2484. 
Polgármesteri Hivatal, 
Városház tér 18-20.

Listás képviselõ
Szabó Istvánné
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap elsõ hétfõ, 17.30-18.30-ig. 
Telefonos bejelentkezés: 06-20-460-4172. 
Kerületi Fidesz Iroda, 
Ady E. út 91.

Listás képviselõ
Tóthné Szabó Éva
(Fidesz-KDNP)

Minden hónap második szerda, 18-19.30-ig. 
Eötvös J. Általános Iskola, Eötvös u. 13. 
Tel.: 06-20-460-4139

Listás képviselõ
Tóth Tibor (MSZP)

Telefonos egyeztetés alapján. 
Telefonszám: 282-9776.

Listás képviselõ 
Gulyás Zoltán (SZDSZ)

Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: 06-20-549-2424.

Listás képviselõ 
Nagy Tamás (MDF)

Minden hónap harmadik szerda 18-19 óráig. 
Wekerlei Társaskör E., Kós K. tér 10.

Listás képviselõ 
Timár Béla
(Összefogás Kispestért)

Folyamatosan telefonos egyeztetés alapján. 
Telefonszám: 06-20-921-2099.
Iroda, Ady E. út 17. 
kispestert@freemail.hu
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PÉNTEKI SOROZATOK

Szeptember  19. 16.30-17.15
Zene, tánc, film, báb
gyerekeknek és felnőttek

Három nyuszi
zenés bábszínház

Szeptember 26. 16.00-19.00 
A királynő (Diana) – életrajzi 
filmklub felnőtteknek

A film megtekintése után szak-
ember vezetésével beszélgetést 
tartunk.

BÖLCSIS VILÁG

Ha hétfő, akkor zene-bona,
Ha kedd, akkor babaszínház,
Ha szerda, akkor báb,
Ha csütörtök, akkor maszatolás,
Ha péntek, akkor mozgás.

ZENEBÖLCSI
Ölbeli játékok, éneklés, mozgás 
sporteszközökkel, ritmushang-
szerekkel és közös alkotással 
a legkisebb gyermekeknek és 
szüleiknek.
hétfő 16.30-17.10 (kezdés: szep-
tember 15.)

BABASZÍNHÁZ
Interaktív színház a legkiseb-
beknek 1-3 éves korig. Sok já-
ték, állatka, tárgyak, mondóka, 
ének, bábozás, mese. Itt szabad 
beleszólni, odaszaladni, részt 
venni az előadásban!
kedd 17.00-18.00 
(kezdés: október 7.)

ABRAKA-BABRA
Bábműhely 2 éves kortól 5 éves 
korig. Mesélünk, műremeket, 
bábokat készítünk, gyerekek és 
felnőttek együtt.
szerda 10.00-10.45 
(kezdés: szeptember 17. )

MASZAT KLUB
Kreatív kézműves foglalkozá-
sok a legkisebbeknek, 20 hóna-
pos kortól 4 éves korig. Festés, 
nyomdázás, gyurmázás, szórás, 
ragasztás mesével, dallal, játék-
kal.
csütörtök 9.00-9.30, 10.00-10.30 
(kezdés: szeptember 18.)

CSIRI-BIRI BABATORNA
1-3 éves korig. Kúszás, mászás, 
pörgés, forgás, gurulás, ringató-
zás, futkározás, lóbálás, háton 
zötyögés, a térben való mozgás 

minden örömével. Speciális tor-
naszerek használata.
péntek 9.30-10.15 (kezdés: szep-
tember 19.)

BORIBABA TORNA
Baba torna 1 éves kortól 3 éves 
korig hétfőtől csütörtökig dél-
előttönként. (kezdés: szeptem-
ber 15.) Baba torna, iker torna. 
A baba torna után szervezett 
beszélgetésekre, tanácsadásra, 
tapasztalatcserére van lehető-
ség.

BÖLCSŐDAL
Énekes, mondókás foglakozások 
várandós mamáknak, pici gyer-
mekes szülőknek és babáiknak 
3 éves korig.
szerda 16.45-17.15 (nyáron is!)

OVISOKNAK

ZENEOVI
4-7 éves gyermekeknek. Is-
merkedés a drámajátékokkal, 
a zene és a mozgás művésze-
tével. Rengeteg játék, dalok 
és  vidámság kedves, családias 
légkörben.
Ideje: hétfõ 17.10 - 17.50 (kez-
dés: szeptember 15.)
Részvételi díj: 
600 Ft / alkalom 

OVIS PAMACS SZAKKÖR
Kreatív alkotás 3 - 7 éves gyere-
keknek. Önálló alkotás játékos 
formában, különleges eszközö-
ket és technikákat próbálunk 
ki (kollázs, montázs, frottázs, 
monotípia, akvarell, viaszkarc 
stb.). Kalandozás a mesék biro-
dalmában, az állatok és a termé-
szet világában.
Ideje: 
csütörtök 17.00 – 18.30 
(október 2.)
Részvételi díj: 
600 Ft / alkalom

KISISKOLÁSOKNAK

PAMACS RAJZ STÚDIÓ
Képzőművészet, alkotás gye-
rekeknek 7 – 13 éves korig. 
Festünk, rajzolunk, nyoma-
tokat készítünk, különleges 
eszközöket és technikákat pró-
bálunk ki (kollázs, montázs, 
frottázs, monotípia, akvarell, 
viaszkarc stb.).
csütörtök 17.00 – 18.30 
(október 2.)

BABOS BÁBOS STÚDIÓ
6-10 éves korig. 
Különböző anyagokkal, és azok 
felhasználási lehetőségével is-
merkedünk, megtanuljuk a  báb-
készítés fortélyait rövid mesék, 
versek felhasználásával.
hétfő 16.00-17.30 
(kezdés: szeptember 15.)

FAZEKAS MŰHELY
6–14 éves gyermekeknek. 
A foglalkozásokon megtanítjuk, 
hogyan kell bánni az agyaggal, 
a koronggal. 
Ideje: hétfő 16.30 – 18.00 
(kezdés: szeptember 29.)

TÁNCMŰVÉSZETI ISKOLA
Magas színvonalú táncképzés 
7 éves kortól hetente kétszer 
45 percben. 
A színpadi tánc, a klasszikus 
balett és a modern tánc alap-
jain nyugvó oktatás. 
csütörtök 16.20 – 17.50 
(12 éves korig) 
(kezdés: október 2.) 
18.00 – 19.30 (12 év fölött)

SAKK SZAKKÖR
 haladóknak és kezdőknek
A megújult sakk szakkörön új 
vezetővel várjuk a régi és új ta-
gokat 6-14 éves korig. 
kedd 16.00 – 17.30 
(kezdés: szeptember 16.)

FIATALOKNAK

MÉDIA KÖR
12-16 éveseknek. 
Hogyan olvassunk újságot? 
Hogyan nézzünk tévét? 
Hogyan hallgassunk rádiót? 
Hogyan használjuk ki az internet 
adta lehetőségeket? 
Médiaelemzés, szerkesztési 
gyakorlatok, interjúkészítés, 
riportírás. 
Látogatás szerkesztőségekbe, 
stúdiókba.
hétfő 18.00-19.30 
(kezdés: október 6.)

SZÍNHÁZI STÚDIÓ
13-18 éveseknek. 
Beszélgetés, elemzések fil-
mekről, irodalomról, zenéről, 
festményekről drámajátékkal. 
Megjelenítjük a szituációkat, ér-
zéseket, belebújunk a szereplők 
bőrébe. 
péntek: 17.00-20.00 
(kezdés: szeptember 19.)

RENDEZVÉNYEK

Szeptember 20. szombat 9-18 óra
Kispesti Ásványbörze

Belépődíj: felnőtt: 600 Ft
diák, gyerek, nyugdíjas: 400 Ft
családi jegy: 1.800 Ft 
(2 felnőtt, 2 gyerek)

Szeptember 24. szerda 19 óra
Bemutatkozik a kispesti Sprot-
ni Együttes

A belépés díjtalan!

Szeptember 27. szombat 11-22 óra
Reneszánsz búcsú Kispesten, a 
Templom téren

Egy nap Mátyás király udvará-
ban. Reneszánsz vásári forga-
tag, vásári komédiák, lovag- és 
udvarhölgyképző, lovagi torna, 
íjászat, Mátyás mesék előadása, 
zászlóforgatók, állatsimogató, 
céhek utcája, színpadi progra-
mok, táncmulatság.

KIÁLLÍTÁSOK

Előtér Galéria 
Horváth Tamás „Imperfectum” 
c. kiállítása tekinthető meg.

A Nagy Balogh János 
Kiállítóterem 

Szeptember 9. kedd 18 óra
„Válogatás Nagy Balogh János 
festőművész munkásságából” 
kiállítás megnyitója

KLUBOK

Társaságkedvelők klubja
Szeptember 7-től vasárnapon-
ként 16-21 óráig

Magyarnóta-népdal Klub
minden hónap első szombatján
Szeptember 6. 15 óra 
„Ősszel érik babám …”

TANFOLYAMOK:

Tanfolyamainkra és klubjainkra 
jelentkezni lehet munkanapokon 
9-20 óráig a KMO Művelődési 
Házban, illetve a tanfolyamok 
időpontjában a tanfolyamveze-
tőnél.

Akrobatikus rock and roll
5 éves kortól, a Musztáng Sport-
egyesület szervezésében.
Hétfő, szerda, csütörtök 16-
20.30 óráig.

Ovis torna
Kedd, csütörtök 16-16.45 óráig.

Jazzbalett
Kezdőknek: kedd, csütörtök 
17-18 óráig. Középhaladóknak: 
kedd, csütörtök 18-19 óráig és 
péntek 15-16 óráig. Haladók-
nak: Péntek: 16-18 óráig.

Gerinc Torna
Kedd 19.30-20.30 óráig, csütör-
tök 18.30-19.30 óráig

Szilva rajziskola
5 éves kortól
Szerda 17-18 óráig

Hatha jóga
Haladó csoport 
Szerda 18-20 óráig
Kezdő csoport
Szerda 18-20 óráig
Nyitó-előadás: szeptember 17. 
18 óra
Első foglalkozás: szeptember 24. 

Hastánc
Kezdőknek: 
Szombat 10-12 óráig
Beiratkozás és ingyenes nyílt 
óra: szeptember 13. 10-12 óráig 
Középhaladóknak: 
Hétfő 17.30-18.30 óráig és csü-
törtök 18-19 óráig
Haladóknak: 
Hétfő 18.30-19.30 óráig
Középhaladóknak, haladóknak 
első foglalkozás: 
2008. szeptember 8.
Fellépő csoport: 
Hétfő 19.30-20.30 óráig

Baba-mama jóga
Hétfő, szerda 10-11 óráig
Első foglalkozás: szeptember 8.

Kismamatorna
Hétfő, szerda 9-10 óráig
Első foglalkozás: szeptember 8.

Pilates torna
Hétfőtől csütörtökig 17,30-19 óráig 
Első foglalkozás: szeptember 8.

Etka Jóga
Kedd, 17.30-19 óráig 
Első foglalkozás: szeptember 9.

Mandala műhely
Péntek, 17-19 óráig 
Első foglalkozás: szeptember 12.

Salsa Con Timba Tánc- 
iskola

14 éves kortól
A tanfolyamot azoknak ajánl-
juk, akik profi salsa táncosokká
akarnak válni, és azoknak is, 
akik a szabadidő eltöltésének ezt 

a módját választják. Az órákon 
nem csupán a kubai salsa alap-
lépéseket, figurákat tanítjuk,
hanem a mesterektől tanulható 
stílust is közvetítjük.
Kezdő csoport: 
kedd, csütörtök 18-19 óráig
Első foglalkozás: szeptember 16.
Haladó csoport: 
kedd, csütörtök 19-20 óráig
Középhaladó csoport: 
kedd csütörtök 20-21 óráig
Első foglalkozás: szeptember 9.

A KMO MOZGÁSMŰHELYÉBEN 
MŰKÖDŐ TANFOLYAMOK T
SZABÓ ERVIN U. 4.

Maroshévizi Fitness Iskola
Kezdőknek: Hétfő, szerda 17-
18 óráig. Haladóknak: Kedd, 
szerda, csütörtök 17-18 óráig. 
Versenyzőknek: minden nap.
Ingyenes nyílt óra és beiratkozás:
szeptember 15-ig, kedden és 
csütörtökön 15-19 óráig.

Modern Ving Tsun Kung Fu - 
12 éves kortól

Kedd, csütörtök 19.15-20.45 óráig

Shaolin Kung-fu
8 éves kortól. Szerda 18-20 órá-
ig, szombat 9-11 óráig

Tai ji guen
Hétfő 18-20 óráig

MONDJ NEMET 
„Mondj nemet!” – drogellenes 
és szenvedélybeteg segítő prog-
ram. Akiknek segítünk:

- veszélyeztetett fiatalok
- szenvedélybetegek
- közvetlen hozzátartozók
- oktatási intézmények
- civil szervezetek

Önismereti kreatív műhely
Helyszín: Bp. XIX. ker. Ady 
Endre u. 57. – bejárat a Kisfa-
ludy u. felől.
Gyermek csoport (6-15 éves 
korig): hétfő 15-17 óráig.
Fiatal csoport (16 éves kortól): 
szerda 15-18 óráig.
Önsegítő csoport: 
hétfő 17-19 óráig.
A foglalkozásokat vezeti: 
Nyitrai Zsóka
Önismereti, művészetterápiás 
csoport gyerekeknek:
kedd 16-18 óráig
A foglalkozásokat vezeti: Goda 
Zsuzsa Jelentkezés a 281-3324-
es és a 282-9826-os telefon- 
számokon. A részvétel díjtalan!

Programok KISPESTI MUNKÁSOTTHON MŰVELŐDÉSI HÁZ
TELEKI UTCA 50., TEL.: 282-9826, 282-9736, WWW.KMO.HU

ÁLLÁS
Dajka

A Mézeskalács Óvoda (1194 
Budapest, Kelet u. 8-12.) pá-
lyázatot hirdet teljes munka-
körben, határozatlan időre, 
dajka állás betöltésére a Besz-
terce utcai tagóvodába (1194 
Budapest, Beszterce u. 4-8.). 
A munkakör betöltésének idő-
pontja: legkorábban október 
1-jén.

Pályázati határidő: 
szeptember 26.

A kinevezés határozatlan idő-
re szól. A próbaidő 90 nap.
Illetmény: Kjt. 1992. évi 
XXXIII. törvény szerint.
Pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a Mé-
zeskalács Óvoda – 1194 
Budapest, Kelet u. 8-12. 
– címére; vagy elektroni-
kus úton, Juhász Sándorné 
óvodavezető részére a 
mezeskalacs@ovoda.kis-
pest.hu e-mail címre.

Óvodapedagógus
Szivárvány Óvoda (1195 Bu-
dapest, XIX., Petőfi u. 34.)
pályázatot hirdet határozott 
időre, teljes munkaidőben 
óvodapedagógus állás betöl-
tésére.
Munkakör betölthetőségének 
időpontja: október 1.
Határozott idejű jogvi- 
szony időtartama: 2008.10.01 
– 2009.05.31.
Pályázat benyújtásának fel-
tétele: főiskolai óvodapeda-
gógusi végzettség, erkölcsi 
bizonyítvány, egészségügyi 
alkalmasság, kézzel írott 
szakmai önéletrajz, diploma 
Előnyt jelent: nyelvtudás, 
tapasztalat, számítógépes is-
meret.

Pályázati határidő: 
szeptember 15.

Pályázat benyújtásának mód-
ja: személyesen: előre egyez-
tetett időpontban, Bachmann 
Jánosné óvodavezető-helyet-
tesnél (telefon: 06-1-282-95-
60); vagy postai úton: 1195 
Budapest, XIX. Petőfi u. 34.
– Szivárvány Óvoda.

ÁLLÁS
Közútkezelő ügyintéző

Pályázat Budapest Főváros 
XIX. kerület Kispest Önkor-
mányzat Polgármesteri Hiva-
talának közútkezelő ügyinté-
ző munkakör betöltésére 1 fő 
részére.
Feladat: a kerület kezelésű 
közutak, járdák fenntartásá-
val, karbantartásával és fej-
lesztésével kapcsolatos felada-
tok ellátása. Elvárások: útépítő 
technikusi végzettség, magyar 
állampolgárság, büntetlen elő-
élet, felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazások)
számítógépes ismeret.
Jelentkezés: szakmai önélet-
rajzzal, mely részletezi eddigi 
tevékenységét, végzettséget, 
képzettséget igazoló okiratok 
másolatával, egy hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány beadásával.
A kinevezés 1 fő részére hatá-
rozatlan időre szól 6 hónapos 
próbaidő kikötése mellett. Dí-
jazás: a köztisztviselők jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény (Ktv.) szerint.

Benyújtási határidő: 
szeptember 10.

Jelentkezni postai úton vagy 
személyesen lehet: Budapest 
Főváros XIX. kerület Kispest 
Önkormányzat Polgármeste-
ri Hivatala Jegyzői Kabinet 
Irodára (1195 Budapest, Vá-
rosház tér 18-20. I. emelet 53. 
szoba), hivatkozásként kérjük 
feltüntetni: „közútkezelő ügy-
intéző” megjelölést. További 
információt a 347-4685 szá-
mon kérhetnek.

FELHÍVÁS
Véradás

A Magyar Vöröskereszt Dél-
pesti Szervezete várja a vér-
adókat szeptember 23-án 
8.00-11.30 óráig  a  CBA -par-
kolójában véradókamionnal.
Minden segíteni szándékozót 
szeretettel várunk!
Fontos: személyi igazolványát, 
lakcímkártyáját, TAJ-kártyá-
ját kérjük, hozza magával!



20 2008. szeptember 5. 212008. szeptember 5.HIRDETÉS APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS

TELEVÍZIÓ- JAVÍTÁS AZONNAL, HELY-
SZÍNEN! Villamosmérnök végzettséggel, 
garanciával! Orion, Videoton, ITT-Nokia, 
Nordmende, Vestel, Dual, Schneider. Tel.: 
06/20-531-7638, 06/20-542-3529

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

Gyógypedikűrös-manikűrös házhoz megy. 
Hétvégén is hívható! Körömbenövés, tyúk-
szem végleges eltávolítása. Tel.: 06/70-561-
1524, 276-2985

Teljes körű központi fűtés, víz- ,gázszerelési 
munkák, mosdók, mosogatók, wc-k, wc-tar-
tályok, kádak, csaptelepek cseréje. Víz- és 
gázórák hatósági engedélyezése. Tel.: 3248-
692, 06/30-9-826-269 

OLCI 58 BT. Ács-, tetőfedő-, bádogos-, 
kőművesmunkák, lapostető-szigetelés, régi 
tetők felújítása garanciával, palatetők javítá-
sa. Tel.: 06/20-439-0846, 258-0846, e-mail: 
olci@t-online.hu

Bádogos-, tetőfedő-, ács-, kéményfelújítási 
munkát vállalok! Tel.: 280-1271, 06/20-532-
7823

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

Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp., 
XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 06-70-215-
20-19 

MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE 
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT 
ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GA-
RANCIA, OTP- HITELÜGYINTÉZÉS. 
TEL.: 06/70-381-7402

Épületbádogozás, fémlemezfedés készítése. 
Tetőfelújítás ácsmunkával, héjazatcsere, 
zsindelyezés, cserépfedés garanciával, szak-
mai hozzáértéssel. Tel.: 06 30 911 8720

Mosógépek, hűtőgépek, fagyasztók, villany-
bojlerek szakszerű javítása garanciával. Ja-
vítás esetén díjtalan kiszállással. 281-07-69, 
06 30 912-1294

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

Festés-mázolás, tapétázás, teljes körű la-
kásfelújítás, homlokzatok hőszigetelése. 
Igényes, precíz szakmunka, megbízható 
szakemberek. Ingyenes felmérés! Tel.: 
06/20-537-8099, 295-3998

GYÓGYPEDIKŰR, PEDIKŰR, MANI-
KŰR, EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ, FRISSÍTŐ, 
LAZÍTÓ TESTMASSZÁZS (NEM SZEX), 
talpmasszázs. Kérésre házhoz megyek! Ildi-
kó, tel.: 06/20-335-5653, 295-3998

Női-férfi-gyermek FODRÁSZ házhoz megy!
Hétköznapi és alkalmi frizurák készítése, 
otthonában. Köszönöm hívását: 06/20-358-
7229

Dugulás-elhárítás, falbontás nélküli szak-
szerű gépi tisztítás. Fábián István, tel.: 06/2-
0-317-08-43

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-
fix szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny,
reluxa akció! Kerületieknek 5%, nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény! Bútorgyártás, 
konyha- és szobabútor egyedi méretre. Rész-
letfizetési lehetőség! Tel.: 06/30-401-1029

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

Festőmester vállal szobafestés-mázolást, 
tapétázást, hosszú távú garanciával, közü-
leteknek is. Tel.: 285-2882 vagy 06-30-251-
5872

Ha tud olyan kis munkát amit más nem vállal 
el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, bur-
koló, vízvezeték szerelő szakemberek állnak 
rendelkezésére. Tel.: 06/20-416-5879, 06/3-
0-486-7472

Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, 
megbízható rakodókkal. Igény szerint ingye-
nes kartondobozok! 10%-os hétvégi kedvez-
mény! Tel.: 06/70-2-144-235, 280-2542

AJTÓK-ABLAKOK JAVÍTÁSA, illesztése, 
szigetelése, zárak cseréje, garanciával. Fel-
mérés díjtalan! Horváth Ákos, Tel.: 06/30-
9-628-704 

FÜRDŐKÁDAK FELÚJÍTÁSA, CSEMPE-
FESTÉS GARANCIÁVAL. IKKER JÁNOS 
TEL.: 06/20-9274-188

Lakásfelújítás, tetőtér-beépítés, építőipari 
munkák, tervezéstől a kivitelezésig. Minősé-
gi munka reális áron, előzetes költségvetés-
sel. Tel.: 06/20-933-8634, 0670/ 38-49-334, 
282-2498

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

Bútorkészítés egyedi méretben, egyéni 
elképzelések alapján, Bosch Siemens, Teka 
háztartási gépek kedvező áron. Ingyenes 
felmérés, rövid határidő, garancia. Tel.: 
06/70-209-6081 

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

Megoldás Dél-Pesti Gyors szerviz, Lakásán 
minden típusú háztartási gép javítása garan-
ciával! Kiszállási díj nincs! Tel.: 285-3488, 
06/30-9-50-17-17, www.megoldasszerviz.hu

Könyvkötészeti, restaurátori és grafikai
munkák. Régi, megsérült kedvenc könyveit, 
családi iratait újrakötöm, illetve helyreállí-
tom. Lukácsy Tibor, tel.: 281-4249, 06/30-
931-5840

Zár-lakatos gyors szolgálat! Zárnyitás, 
zárcsere, betörésbiztos hevederzár szere-
lés, ajtó- ablakrácsok, kapuk, kerítések, 
egyéb lakatosmunkák stb. Telefon: 06/30-
961-37-94

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is! 
Akciós klíma szerelés. Hibabejelentés, 
ingyenesen hívható zöldszámon: 06/80-625-
647, 06/20-467-7693

Budapesten és környékén szobafestést, 
mázolást, tapétázást, dryvitozást, laminált 
parketta lerakását vállaljuk rövid határidő-
vel, takarítással. Állapotfelmérés ingyenes. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30-505-8982, 
06/20-805-6743 

Villanybojler javítás, hibaelhárítás. Tel.: 
06/30-315-8989 

Teljes körű felújítás alaptól a tetőig, bon-
tás, falazás, vakolás, festés, burkolás, 
szigetelés, tetőfelújítás. Üvegezést és te-
reprendezést is vállalunk! Kerületieknek 
10% kedvezményt biztosítunk! Telefon: 
06/30-345-7130

Rövidáru, méteráru olcsón, szövetbélés 100 
Ft-tól/m, nadrág derék bélelő, pántvágás, 
zsebanyagok, gombok, cérnák, zipp zárak 
nagy választékban. Kispest, Kossuth Lajos 
u. 68. Tel.: 280-1147

Csempézést, járólapozást, régi fürdőszobák, 
konyhák felújítását vállaljuk, igény szerint 
vízszereléssel, bontással, sitt szállítással. 
Tel.: 06/70-273-4975 

Idős, beteg emberek ápolását, gondozását 
vállalom. 25 éves kórházi gyakorlattal, 
középkorú ápolónő. Tel.: 06/70-26-87-222, 
282-34-73 

Épületlakatos munkák: kerítések, nagyka-
puk, tolókapuk, lépcsőházkorlátok, erkély-
korlátok, vasajtók, ablak- és ajtórácsok, 
aknafedelek, előtetők készítése. Tel.: 06/30-
9-8476-84 

Ezüst felvásárlás, evőeszközkészlet (hiányos 
is). Tálca, cukortartó, persely, gyertyatartó, 
a legmagasabb készpénz fizetéssel. Tel.: 317-
9938, 06/30-9911-791, Bp., VII., Wesselényi 
u. 19.

INGATLAN

XIX. Petőfi u.-i, 63 nm-es. 1 + 3 félszobás,
amerikai konykás, belseje feléújított, kertes 
házrész saját 178 nm-es kertrésszel, sürgő-
sen eladó. Iá.: 17 M Ft. kép megtekinthető: 
http://www.luxusweb.extra.hu. Tel.: 06/70-
4192-705 

ELADÓ WEKERLEI INGATLANT, TÁR-
SASHÁZI LAKÁST, CSALÁDI HÁZAT, 
KERESÜNK ITT A KERÜLETBEN VÁ-
SÁROLNI SZÁNDÉKOZÓ ÜGYFELEINK 
RÉSZÉRE... HATÉKONY - SIKERES 
KÖZVETÍTÉS... HITELÜGYINTÉZÉS, 
JOGI TANÁCSADÁS...supsa ingatlaniroda.. 
Tel: 06-30-830-1179

XIX. kerületben, 53 nm-es, 1+2 félszobás, 
átlagos állapotú, önkormányzati lakást els-
cserélnék 1 szobás önkormányzati lakásra. 
Tel.: 06/70-516-2333

Kispesten eladó kertes ikerház, ami külön-
álló, 75 nm-es, kétszobás, cirkós. 150 nöl-ös 
kerttel. Ára: 17.2 M Ft. Vagy elcserélném 
nagyobb kertesre. Tel.: 06/20-427-4559 

Kispesten a jókai u.-ban eladó 75 nm-es ház-
rész, 2 szobás, cirkós, nagykonyhás, nagy 
fürdőszobás, kerttel, az udvaron van egy kis 
ház, ami tároló. Ár: 16.2 M Ft. Tel.: 06/20-
427-4559 

Kiadó üzlethelyiséget keresek! Kispest köz-
ponti részén, forgalmas helyen. Gyalogos 
forgalomnál bérelnék 20 nm körüli üzlethey-
lyiséget. Tel.: 06/20-346-9004

Pest megyében Apajon, új családi ház eladó! 
80 nm-es, 3 szobás, komfortos. 1000 nm-es 
telekkel. Ár.: 11.3 M Ft. Tel.: 06/30-32-43461

Kispest zöldövezetében tehermentes, 240 
nm-es, két bejáratú, kétgenerációs, hat szo-
bás családi ház eladó, garázzsal, irodahelyi-
séggel. Iá.: 44 M Ft. Tel.: 06/20-5859-748

Kispesten eladó 75 nm-es, 1+3 félszobás, ét-
kezős, gardróbszobás, jó beosztású ingatlan, 
egyedi megoldásokkal, erkéllyel, pincével. 
Új nyílászárók, biztonsági ajtó, klíma. Teljes 
körűen felújítva. (Lehetőség+ 1 vagy 2 állá-
sos garázs megvásárlására.) Iá.: 17.3 M Ft. 
Tel.: 06/70-319-3427

Eladó a 18.ker Ganz Telepen 150 nöl- telken 
lévő 50 nm-es felújítandó családi ház szép 
kerttel. 17,5M Ft. Tel.: 06 30 2164813

Eladó a 19.ker.  Wekerle telepen 8 lakásos 
társasházban 49 nm-es, 1 em.-i, 2 szobás 
házrész. Garázs van 13,6M Tel.: 06 30 
2164813 

Eladó a 9.ker József Attila lakótelepen 2. 
emeleti, 50 nm-es ,2 szobás lakás. 13 M Ft. 
Tel.: 06302164813

Eladó X. ker. Kőbánya Kertváros részén 747 
nm-es telken lévő, kétgenerációs, 110+92 
nm-es családi ház. A kertben 100 nm-es fűt-
hető műhely, + 60nm-es pince. 39,5M Ft.Tel.: 
06 30 2164813

Eladó a XXII.ker.-ben 936 nm-es telken lé-
vő 50 nm-es zártkerti ingatlan. Nyaralónak 
is kiválóan alkalmas. 15 M Ft. Tel.: 06 30 
2164813

Eladó Kispest kertvárosi részén 432 nm tel-
ken lévő 120 nm-es, kétszintes, kertes csalá-
di ház. A 2003.ban épült ingatlan hőszigetelt, 
mennyezeti klímával rendelkezik. 42 M Ft. 
Tel.: 06302164813

Eladó 19.ker Petőfi u 3.emeleti 27 nm-es
és 55nm-es lakás egybenyitva. A lakások 
külön-külön is eladóak. 7,2M+10,9M Ft.  
Tel.:06302164813

Eladó a 21.ker-ben 300 nöl telken lévő 120 
nm-es felújítandó ingatlan, mely két lakásból 
áll. A kertben 140 nm-es garázs található, 
mely műhelynek is használható. 29,1 M Ft. 
Tel.: 06302164813

Eladó a 10.ker-ben a tóhoz közel egy 7. eme-
leti 50 nm-es, 2szobás lakás. 8,9 M Ft. Tel.: 
06302164813

Eladó a 19.ker- ben a Metróhoz közeli, 7. eme-
leti, 53 nm-es, 1+2 félszobás, azonnal költöz-
hető lakás. 9,9 M Ft. Tel.: 06302164813

Eladó a 19.ker Kisfaludy u 73 nm-es, konvek-
toros, felújítandó lakás 5 lakásos udvarban. 
14,2 M Ft. Tel.: 06302164813

Óbudai, felújításra szoruló, csendes helyen 
lévő téglagarzon 10 M Ft-os Irányáron eladó. 
Érd.: 06/20-583-4322 

Kispesten 32 nm-es garzon, erkélyes, pa-
norámás, jó állapotú, Metrónál, alacsony 
rezsivel, (vízóra, egyedileg szabályozható 
távfűtés) eladó 8,3 M Ft-ért. Tel.: 06/20-
8060-460, 357-3742 

Wekerlei 4 lakásos ház két hátsó kertkaps-
csolatos lakása, össz. 90 nm egybe nyitva, 
tetőtér beépítési lehetőséggel eladó. Iá.: 31,5 
M Ft. Tel.: 06/20-511-64-11 

KERESEK WEKERLÉN SAJÁT RÉSZRE 
ELADÓ INGATLANT! MINDEN MEG-
OLDÁS ÉRDEKEL! HÍVÁSÁT VÁROM: 
06-30-919-7375 Visszahívom amennyiben 
sms-t küld! 

KIADÓ a Havanna lakótelepen 73 nm-es, 
erkélyes, távfűtéses, I. emeleti 2.5 szobás, 
részben berendezett lakás, hosszútávra. Iá.: 
70.000 Ft/ hó + rezsi. 3 hó kaució. Érdeklőd-
ni: 06/70-232-5231, 06/30-9744 418 

Eladó Páty- Mézes hegyen, 2000-ben épült 
90 nm-es családi ház, fsz.: amerikai-konyhás 
nappali+ 1 szoba+ fürdő+ 23 nm terasz. Te-
tőtér: 2 szoba+ fürdőszoba+ erkély. Tetőtér 
beépítéses, gáz cirkófűtéses, telefon- UPC, 
340 nöl panorámás telekkel, szépen gondo-
zott kert, gyümölcsfákkal, borospincével. 
Iá.: 25 M Ft. Telefon: 06/30-219-1235, 06/30-
251-9135 

EGYEDI AJÁNLAT! A KÓS KÁROLY 
TÉREN 3 szobás, verandás, erkélyes, 97,5 
nm-es, I. emeleti, gázfűtéses lakás 26,3 M 
Ft-ért eladó. Tel.: 06/20-972-1291 

Eladó a Hunyadi u-ban 62 nm-es, 2 szobás, 
cirkós házrész, közvetlen saját elkerített 
kerttel. Iá.: 15.4 M Ft. Tel.: 06/20-915-4523 

Balatonszepezden tájvédelmi területen, 
csendes de központi helyen lévő 184 nöl-es 
telek eladó. Ára: 4,6 M Ft. Tel.: 06/30-938-
3992 

Újpalotán, központban nagyméretű panella-
kom eladnám, vagy budapesti kisebb egyedi 
fűtéses lakásra, családi házra cserélném, 
esetleg leinformálhatósággal kiadnám. Tel.: 
251-036, 06/20-5-808-808 

Wekerlén Esze Tamás utcai társasház eme-
letén 45 nm.-es cirkós, garázsos, kertes, 
felújított lakás 14,2 millióért eladó. Tel.: 
280-8110

XX. Akácfa u.-ban 150 nöl-es telken, 55 nm-
es, 2 szobás, nagy konyhás, cirkós családi 
ház, nagy pincével, melléképületekkel 18,9 
M Ft-os irányáron eladó. Tel.: 06/30-9504-
551, 06/1-321-2396 

Tetőtér nélküli ikerházat keresek, esetleg 
önálló 4 lakásos is érdekel. Tel.: 06/20-438-
5120 

Batthyány utcában 59 m2-es 4. emeleti, 1 + 2 
fél szobás azonnal beköltözhető (üres) rész-
ben felújított panellakás eladó tulajdonostól! 
Irány Ár: 10, 5 Mill. Ft. Érdeklődni: de. 10h-
20h-ig. Tel: 280-93-70 Mob: 06-20-549-2434

Bp., XIX ker., 80 nm-es, 2 szoba összkom-
fort és 68 nm 2+1/2 szobás családi ház 100 
nöl telekkel összeköltözőknek 32 M Ft-ért 
eladó. Tel.: 06/20-510-8163 

XIX. Kispesten, Kazinczy u. 2 szám alatt 37 
nm.-es földszinti lakás eladó. Irányár 9 M. 
Ft. Tel.: 243-14-84 

Családi ház eladó 1620 nm.-es telekkel, Bu-
dapesttől 40 km.-re. Vál központi részén. Iár: 
7,9 M Ft. Tel.: 06/30-610-35-57 

Kispesten 50 nm-es, tégla építésű, I. eme-
leti lakás eladó. Egyedi központi fűtés, új 
műanyag nyílászárók. Tel.. 06/30-427-7297, 
06/20-375-4223

Kispesten 44 nm-es téglaépítésű, I. emeleti 
lakás eladó. Egyedi központi fűtés. Új beépí-
tett konyhás. Teljesen felújított. Tel.. 06/30-
427-7297, 06/20-375-4223

Eladó öröklakást - házat keresek. Minden 
megoldás érdekel. Lehet felújítandó vagy 
felújított. Hívását köszönöm. Telefon: 
06/30218-96-97

XIX. Árpád u.-ban a csendesebbik részén 
100 négyszögöles telken, 1 szoba- étkezős, 
konyhás, fürdős ház eladó! Új ablakok. Ala-
csony rezsi. Mellék épületek. Ár: 19.5 M. Ft. 
Tel.: 06/70-319-34-27

XIX. négy emeletes házban, 55 nm.-es, 
1+2 fél szobás, étkezős, erkélyes, jó beosz-
tású lakás eladó! Sürgős! Tiszta rendezett 
tsh. alacsony közösköltség + pince. Saját 
hőközpontú házban. Ár: 11.5 M. Ft. Tel.: 
06/70-319-34-27

XIX. Kispesten, keresett utcában, négyeme-
letes házban, 27 nm.-es garzon eladó sürgő-
sen. Tiszta, rendezett lakás és tsh is + saját 
pince. Iár.: 7,6 M Ft. Tel.: 06/70-319-34-27

XIX. Wekerlén, ikerház fél/ egy udvaros, 
530 nm.-es kertes/ igényesen felújított ház 
eladó! MAGUNKNAK ÚJÍTOTTUK FEL: 
Szigetelve, új vezeték, még a földben is. 
Kombi cirkófűtés ( padló- radiátor-kandalló) 
Alsó szint: nappali - terasz, étkező, konyha-
kamra, fürdő, wc. Tetőtér: 3 félszoba, wc., 
Minden beépített bútor és gépek maradnak. 
Autóbeállók! Tároló+pincével. EZT LÁTNI 
KELL. Ár: 38.900.000 FT. Tel.: 06/70-319-
34-27

XIX. ker. négyemeletes házban teljes körű-
en felújított világos, barátságos, 68 nm.-es 
lakás eladó. 1+2 1/2+hall+erkély +tároló. 
Új konyha bútor, Új fürdő, új villany, 
új Burkolatok. Gyors költözés SAJNOS 
KINŐTTÜK! Ár: 13.500.000 Ft. Telefon: 
06/70-319-34-27

XIX. Deák u. liftes ház V. emeletén, 2 szo-
ba + hallos lakás eladó! Csendes rendezett 
házban. Erkélyes. Ára: 9,5 M Ft. Telefon: 
06/70-319-34-27

XIX. Könyvkötő u. csendes részén emeletes 
ház + kis ház eladó, 584 nm.-es telken. Autó 
beállók./ 2x100 nm. + 65 és 30 nm./ Több 
generációnak is jó. / igényes, jól szigetelt. 
Cirkós + padlófűtés + kandalló. Vállalko-
zóknak is jó! Iár: 43,5 MFt. Tel.: 06/70-319-
34-27

XIII. Hegedűs Gyula u.-ban (Nyugati pálya-
udvarhoz közel), 2 szobás, 65 nm-es, kitűnő 
állapotú, első emeleti, liftes házban lakás 
eladó. Bármikor költözhető, jogilag tiszta, 
rendezett TSH-ban. Alacsony rezsi-egyedi 
fűtés. Jól kiadható. Iá.: 16.8 M Ft. Telefon: 
06/70-319-34-27

Eladó családi házat, öröklakást keresek 
Kispesten. Felújítandó, bontandó is érdekel. 
Hívását előre is köszönöm. Telefon: 06-30/3-
57-2164

Kispesten 98 nm-es, alápincézett, masszív, 
polgári családi ház eladó 180 nöl-es, ren-
dezett telkekkel, 22 nm-es terasszal, nagy 
garázzsal. Irányár: 28,8 M Ft. Telefon: 06-
30/357-2164

Kispest, Kisfaludy utcában eladó 73 nm-es, 
háromszobás, nagyon jó elrendezésű ház-
rész, ötlakásos, csendes, kulturált társas-
házban, kerttel, pincével, tárolóval. Tetőtér 
beépíthető.
Irányár: 14,5M Ft. Telefon: 06-30/357-2164

Kispest kertvárosában 19,5 M Ft-ért eladó 
100 nöl-es, összközműves telken 1,5 szobás, 
jó állapotú, bővíthető családi ház, komfortos 
melléképülettel, gépkocsi beállási lehetőség-
gel. Telefon: 06-30/357-2164

Kispest központjához közel eladó 43 nm-es, 
1,5 szobás, téglaépítésű, gázcirkó fűtéses, 
légkondicionált, teljes körűen felújított 
társasházi öröklakás kis kerttel, tárolóval, 
tetőtér beépítési lehetőséggel. Irányár: 15,2 
M Ft. Telefon: 06-30/357-2164

Pestlőrinc, Szemere kertváros csendes, 
szép utcájában sürgősen eladó 100 nm-es, 
2 szoba + hallos, amerikai konyhás családi 
ház 150nöl-es, rendezett telken. A 150nöl-es 
(540nm) ingatlanból 54nm-es területen kis 
ház található külön bejárattal. Irányár: 19,5 
M Ft. Telefon: 06-30/357-21646.)

Pestlőrinc, csendes, szép utcában családi 
okok miatt sürgősen eladó 150nöl-es, ren-
dezett telken 82nm-es, kétszobás, teraszos, 
nagykonyhás, szabadon álló (körbejárható) 
családi ház. A ház elektromos hálózata, 
nyílászárói, víz- és fűtésrendszere felújításra 
került. Irányár: 18,9M Ft Telefon: 06-30/357-
2164 

KISPESTI INGATLANKÖZVETÍTŐ KE-
RES A KERÜLETBEN ELADÓ LAKÁST, 
HÁZAT, HÁZRÉSZT. TEL: 06-20-364-
4237, www.ilonalak.fw.hu

XIX.KISPESTEN KOSSUTH LAJOS U. 
KIADÓ 38 NM-ES HÁZRÉSZ 45.000,-FT/
HÓ + REZSI  TEL: 06-20-364-4237, www.
ilonalak.fw.hu

XIX. FELSŐ-KISPESTEN CSENDES 
UTCÁBAN SÜRGŐSEN ELADÓ 351 NM-
ES TELKEN 80 NM-ES FELÚJÍTANDÓ 
CSALÁDI HÁZ IRÁNYÁR 18.500.000 FT. 
TEL.: 06-20-364-4237, www.ilonalak.fw.hu

XIX.KISPEST EGYIK LEGSZEBB UTCÁ-
JÁBAN ÁRPÁD UTCÁBAN SÜRGŐSEN 
ELADÓ 59 NM-ES, 1+2 FÉL SZOBÁS, 
NAGYKONYHÁS, KÖVEZETT, PAR-
KETTÁZOTT, FELÚJÍTOTT VÍZÓRÁS, 
TEHERMENTES AZONNAL KÖLTÖZ-
HETŐ VILÁGOS ÖRÖKLAKÁS IRÁNY-
ÁR 10.400.000 FT. TEL.: 06-20-364-4237, 
www.ilonalak.fw.hu

XIX.KISPEST KÖZPONTJÁBAN NÉGY-
EMELETES TÖMBFŰTÉSES HÁZBAN 
III. EMELETEI, 53 NM-ES, 1,5 SZOBÁS, 
NAGY ERKÉLYES ÉS NAGY FÜRDŐ-
SZOBÁS TEHERMENTES AZONNAL 
KÖLTÖZHETŐ ÖRÖKLAKÁS IRÁNYÁR 
9.500.000 FT ELADÓ. TEL.: 06-20-364-
4237, www.ilonalak.fw.hu

XIX. KISPESTEN METRÓKÖZELI VII. 
EMELETI, 53 NM-ES, 1+2 FÉL SZOBÁS, 
ERKÉLYES, KÖVEZETT, PARKETTÁ-
ZOTT, BEÉPÍTETT KONYHABÚTOROS, 
ÚJ NYÍLÁSZÁRÓS ÉS RADIÁTOROS 
ÖRÖKLAKÁS 9.500.000 FT ELADÓ. TEL.: 
06-20-364-4237, www.ilonalak.fw.hu

XIX.KISPESTEN NÉGYEMELETES 
HÁZBAN 55 NM-ES 1+2 FÉL SZOBÁS, 
ERKÉLYES, KÖVEZETT, PARKETTÁ-
ZOTT, VÍZÓRÁS, REDŐNYÖS, KLÍMÁS 
KIFEJEZETTEN JÓ ÁLLAPOTÚ ÖRÖK-

LAKÁS IRÁNYÁR 13.500.000 FT ELADÓ. 
AZ ÁR IRÁNYÁR!! TEL.: 06-20-364-4237, 
www.ilonalak.fw.hu

XIX. Csillag u.-ban 150 nöl-es építési telek, 
jó közlekedés mellett magánszemélytől el-
adó. Lakást 8 millió forintig beszámítunk. 
Ára: 13 M Ft. Tel.: 06/70-564-1443, 06/70-
347-3640 

XIX. Klapka u.-ban, felújított 1+ 2 félszobás 
lakás eladó. Iá.: 10.2 M Ft. Tel.: 06/70-382-
6033 

Csepeli 32 nm.-es, IV. emeleti, erkélyes pa-
nel lakásomat elcserélném Kispesti , azonos 
alapterületű, minőségű öröklakásra. Tel.: 
341-53-66

WEKERLÉN, CSENDES HELYEN 
NÉGYEMELETES TÉGLAHÁZBAN, 
GÁZFŰTÉSES, 53 NM, KÉTSZOBÁS, 
ERKÉLYES, ÉTKEZŐKONYHÁS, 
GADRÓBSZOBÁS, KIS REZSIJŰ,  GON-
DOZOTT BEKÖLTÖZHETŐ ÁLLAPOTÚ 
LAKÁS ELADÓ! IRÁR: 14,5 M FT. TEL.: 
06/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLE INGATLANIRODA EL-
ADÓ INGATLANOKAT, HÁZAKAT, 
LAKÁSOSKAT KERES  FIZETŐKÉPES 
ÜGYFELEI RÉSZÉRE, ALACSONY JU-
TALÉK, GYORS, HATÉKONY MUNKA,  
TÖBB ÉVES SZAKMAI TAPASZTALAT-
TAL RENDELKEZŐ MUNKATÁRSAK-
KAL! TEL.:06/30-9-332-592 280-4823

WEKERLÉN HATLAKÁSOS 
TÁRSASHÁZBAN, SZÉLSŐ, EMELETI, 
TETŐTÉR FELÉ BŐVÍTHETŐ JÓ ÁLLA-
POTÚ, FELÚJÍTOTT, CIRKÓFŰTÉSES 
LAKÁS  KÜLÖN BEJÁRATÚ SZOBÁK-
KAL, NAGY,  SZEPARÁLT KERTTEL, 
GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL 
ELADÓ! IRÁR: 14,4 M. TEL.: 06/30-9332-
592 TÖBB AJÁNLAT: www.ingatlanvarazs.
hu

XIX. Lehel utcában kínálunk eladásra egy 
53 nm-es, 1+2 fél szobás, felújított lakást. 
Ár:11.000.000 Ft.  Tel.:0670/418-8563

XVIII. kerületben téglaépítésű sorházban, 
37 nm-es alap területű, 1+1 fél szobás ház, 
kedvező áron eladó. Ár:11.850.000 Ft. Tel.:0-
670/418-8563

XIX. Kazinczy 68 nm-es, 2+1 félszobás, 
felújítandó állapotban kínálunk eladásra 
panellakást. Ár:11.980.000 Ft. Tel.:0670/418-
8-8563

XVIII. Mikszáth Kálmán utcában 48 nm-es 
2 szobás, kitűnő állapotú panellakást kíná-
lunk eladásra. Ár:11.000.000 Ft.  Tel.:0670
/418-8563

XIX. Fő utcában VIII. emeleten egy 59 nm-
es, 1+2 szobás, átlagos állapotú panellakást.
Ár:8.980.000 Ft.  Tel.:0670/418-8563

XVIII. Bartók Béla utcában 40 nm-es lakó-
területű, 270 nm-es telekkel kis családi ház 
eladó. Ár:15.525.000 Ft.  Tel.:0670/418-8563

XIX. Arany János utcában 53 nm-es, 1+2 
félszobás lakás eladó.  Ár: 10.500.000 Ft. 
Tel.:0670/418-8563

XIX. Kosárfonó utcában ajánlunk eladásra 
egy 59 nm-es, 2 szobás, átlagos állapotú 
panellakást. Ár:9.950.000 Ft.  Tel.:0670/418-
8-8563

XIX. kerületben 60 nm-es alapterületű ház, 
540 nm-es telekkel, felújítandó ingatlan 
akciós áron eladó. Ár:19.800.000 Ft. Tel.:0-
670/418-8563

KISPESTEN FŐ UTCÁBAN 100 NÉGYZ-
SZÖGÖLES, ÖSSZKÖZMŰVES TELKEN, 
1992-BEN FELÚJÍTOTT, ÁTLAGOS 
ÁLLAPOTÚ, BŐVÍTHETŐ, 60 NM, 1+2 
FÉLSZOBÁS, CIRKÓFŰTÉSES CSALÁDI 
HÁZ! IRÁR: 16,9 M FT. TEL.: 0630-9-332-
592,  www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN CSENDES MELLÉK UTCÁ-
BAN LÉVŐ IKERHÁZ 315 NM-ES, SZÉP 
VADREGÉNYES KERTTEL, 1+3 FÉL 
SZOBÁS,  CIRKÓFÜTÉSES, GARÁZS-
ZSAL ELADÓ! IRÁR: 36,2 M Ft. TEL.:06-
/30-9332-592, www.ingatlanvarazs.hu

WEKERLÉN KÓS KÁROLY TÉREN, 
MÁSODIK EMELETI, ÜRES, TEHER-
MENTES, 55 NM-ES,  KÉTSZOBÁS, 
GÁZFŰTÉSES LAKÁS,  MELYNEK 
ABLAKAI NEM A  TÉRRE NÉZNEK, EL-
ADÓ! A SZOBÁK KÜLÖN BEJÁRATUVÁ 
TEHETŐEK!IRÁR:13,9M.  TEL:06-30-
9-332-592,  TÖBB AJÁNLAT A KOS 
KÁROLY TÉREN HONLAPUNKON  
MEGNÉZHETŐ! VAGY IRODÁNKBAN 
MEGTEKINTHETŐ!WEKERLE TÖKÖLY 
ÚT 23.TEL: 280-48-23, www.ingatlanvarazs.
hu

KISPESTEN CSENDES KERTVÁROSI 
KIS UTCÁBAN, 150 NÉGYSZÖGÖLES 
TELKEN, 1992-BEN ÉPÜLT, KÉT SZIN-
TES, ELŐKERTES, 140 NM,  3+1 SZOBÁS,  
HÁROM FÜRDÖSZOBÁS, NAGYON JÓ 
ELRENDEZÉSÜ HÁZ, 20 NM HANGULA-
TOS FEDETT TERASSZAL, PINCÉVEL 
KIVÁLÓ, NAPOS FEKVÉSSEL ELADÓ! 
IRÁR: 39,9 M Ft. TEL.: 0630/9332-592, 
www.ingatlavarazs.hu

OKTATÁS

Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, 
haladóknak. Érettségire, felvételire, nyelv-
vizsgára felkészítés, korrepetálás. Egyénileg 
és csoportosan. Tel.: 280-2640, 06/30-858-
1068 

Angoloktatásban nagy gyakorlattal rendel-
kező, nyelvterületen is járt, oroszul is jól 
beszélő nyelvtanár itthon oktat és felkészít 
nyelvvizsga szintig. Érdeklődni: 06/20-224-
01-30 

KAMIONSULI tanfolyamot hirdet! „B”, 
„C”, „C+E” (nyerges szerelvénnyel!) és „D” 
kategóriás jogosítvány, illetve árufuvarozói, 
autóbuszvezetői és vállalkozói szaktanfo-
lyamok! Tel.: 06-1/264-5045, 30/900-5562, 
30/458-1723

Általános iskolások korrepetálása mate-
matikából és más tantárgyakból. Kisebb 
fogyatékkal tanulók megsegítése. 8.-osok 
felkészítése. Pótvizsgára előkészítés. Tel.: 
06/70-243-4850 

Német és angol sikeres egyéni nyelvoktatás, 
nyelvvizsga, korrepetálás nagy gyakorlattal, 
igény esetén 3 fős csoportos oktatás is. Al-
kalmi tolmácsolás, fordítás. Tel.: 281-4335, 
06/20-211-9077 

Tanítónő vállalja tanulási nehézségekkel 
küzdő alsó tagozatos tanulók speciális 
fejlesztését, olvasás, nyelvtan- helyesírás, 
matematika tantárgyakból. Ugyanitt: felső 
tagozatos tanulók fejlesztése magyar nyel 
és irodalomból (szövegértés, nyelvtan, hey-
lyesírás, kifejezőképesség stb.) korszerű 
módszerekkel, Tel.: 280-2441 

Matematika oktatás általános és középisko-
lásoknak. Tel.: 280-9738, 06/70-337-5703 

Matematika, fizika tanítás, általános és kö-
zépiskolások részére, nagy hatékonysággal, 
szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06/209-
590-134 

Vállalom alsó tagozatos gyermeke hétköz-
nap délutáni rendszeres felügyeletét, segítek 
tanulásában (tanári diplomával, baby sitter 
tanfolyammal). Tel.: 06/20-928-1838 

Spanyol, francia nyelvoktatása, korrepetálá-
sa. Tel.: 06/70-212-6553, 377-4667

Magyarból és történelemből korrepetálást, 
felzárkóztatást középiskolai felvételire való 
felkészítést vállal, általános iskolai tanár. 
Tel.: 06/20-491-2988 
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Angol-spanyol nyelvoktatás, gyereknek, 
felnőtteknek, diplomás, tapasztalt tanártól, 
érettségire, nyelvvizsgára felkészítés. Ház-
hoz megyek. Tel.: 06/30-913-7514

ÁLLÁS

Kispesti ingatlaniroda ingatlanközvetítőket 
keres jutalékos rendszerbe, kötetlen munka-
idővel.Tel.: 06 30 2164813

Diplomás, agilis, leinformálható középkorú 
hölgy, Kispesten takarítást, vasalást gyer-
mekfelügyeletet vállal. Tel.. 281-2250, 06-
70-225-2003 

Rendszeres gyermekfelügyeletet vállalok. 
Esetenként hétvégén is. Telefon: 06/20-438-
5120 

Nyugdíjas pilitúrozni tudó asztalost keresek 
a XIX. kerületbe. Tel.: 06/30-9613-158

EGYÉB

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

Régi rádiókon és műszaki készülékeken kí-
vül megvásárlom a Rákosi- és Kádár- rend-
szer papírrégiségeit, levelezéseket, bélyeget 
és fotókat. Kispesti témában pl. bármilyen 
tárgyi relikvia érdekel. Varga László, 
tel.:280 3116 

Promantor 45 tipusú gázkonvektor, kémény-
be köthető, keveset használt eladó. Á. 17 E. 
Ft. Tel.: 357-5420

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

Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvszek-

rény, pogácsa lábú, torony felépítményes,sza
lonképes, diópácos, kulcsos, kitűnő állapo-
tú, 4 polcos, + egy ónémet íróasztal. Külön 
és egyben is. Tel.: 06/70-319-34-27 

ADJ ESÉLYT Terhességi Krízisellátó Cso-
port Tanácsadás válságterhesség esetén 
INGYENES TERHESSÉGI TESZT. Infor-
mációs és segélyvonal: 06/70-334-5052

Parkettázók figyelem! Parkettacsiszológép
eladó. Tel.: 292-3972, 06/70-623-9805

Eladó szőlődaráló és prés, hűtőgép, gázkon-
vektor, kukoricadaráló, 4 személes sátor. 
Tel.: 292-3972, 06/70-623-9805

Jáhn Ferenc u.-ban Üllői úthoz közel családi 
házrész, 51 nm+ tetőtér+ melléképület, kis 
kerttel, beköltözhetően eladó. Tel.: 06/20-
439-1527 

ELADÓ: 0-5 éves korú gyerek részére kifo-
gástalan állapotban lévő ajtótokba szerelhető 
biztonsági rács (nyitható-zárható), állítható 
biztonsági ülés gépkocsiba, biciklire (17 
kg.ig) fürdető pelenkázó, etető szék (kisebb 
javításra szorulnak), összecsukható baba ko-
csi. Érdeklődni egész nap:06/30-94-90-270

Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett! A szénnel 
megegyező fűtőérték, 20-kg-ós csomag, 
könnyű tisztántartás. 700ft/csomag www.
fabrikettalas.hu, 70/9-400-555

10 db-ból álló jó állapotú Koloinál szoba-
bútor (300.000 Ft-ért) olcsón eladó. + új 
varrógép 

Betonkeverő jelképes áron elvihető. Tel.: 
06/70-599-6471 

Komplett 8 részes számítógép, kerekes asz-
tallal Iá.: 40.000 Ft-ért, LITTON 14 literes 
mikrosütő, 47 X 33 X 24 cm, barna/ beige 
színű, 3.500 Ft-ért, Panasonic digitális autó-

rádió 4 X 40 W-os 5.000 Ft-ért Eladó. Tel.: 
282-11-33, 06/20-323-3997 

Eladó slagvízmérték 1.000 Ft., 4 része étel-
hordó 500 Ft., 12 literes parapet rendszerű 
gázbojler 6.000 Ft., múlt század elején hasz-
nált szeneskanna (gyűjtőknek: 10.000 Ft. 
Vadonatúj golyóscsapágyas csiga 4.000 Ft. 
Nagyméretű Vulkán Fiber bőrönd, új: 500 
Ft. Tel.: 3783-986 

Kanapé eladó! Újszerű állapotban 9.500-
0 Ft-ért. Szép szövettel: 185 X 70 cm-es, 
ágyneműtartós, fotelággyá alakítható. Tel.: 
06/30-232-3157 

INGYENESEN hirdessen a Cseremix 
Online Piactéren! Adás-vétel, cserebere, 
online munka, ötletek, érdekes, hasznos 
infok. http://cseremix.hu

Eladó, 4 db műanyag, fonott 15 literes demis-
zson, szőlődaráló, szőlőprés, műanyaghordó, 
erős kivitelű alumínium üst. Tel.: 707-6570 
este 19 óra után. 

Kárpótlási jegyet legmagasabb áron vásáro-
lok! Azonnali készpénz fizetés. Tel.: 06/20-
575-1411, 3342-620 

Eladó egy kanapé, villanyradiátor, szőnyeg, 
könyvek, mélyhűtő, 56.-os babaruhák. Tel.: 
06/70-586-04-98

Eladó nagyméretű pálma, gyermek BMX 
kerékpár, íróasztal, éjjeli szekrény, olajkály-
ha, TV-VIDEO-HIFI állvány, gyermek for-
gószék, keverőtárcsás mosógép, férfi váltós
kerékpár. Tel.: 06/30-606-89-55

MAY-FAG nagy teljesítményű takarító gép 
eladó 20.000 Ft.-ért. Tel.: 06/30-275-15-58

Kizárólag gyűjtőknek! Régi kínai fatáblák és 
faragott ebédlő garnitúra (asztal + 6 db szék) 
eladó. Érdeklődni: 282-3060

Eladó 2 db vadonatúj iskolatáska lila-rózsaz-
szín Budmill és hercegnős. Ára: 5.500 Ft/ db. 
Tel.: 06/70-319-7685 

Automata és keverőtárcsás mosógép, gyűjtős 
fűnyíró, szőlő daráló és prés, ipari- és ház-
tartási varrógép, elektromos olajradiátor, 50 
kg-os súlyzó eladók. Tel.: 06/20-958-8805

APRÓHIRDETÉS DÍJA:
15 szóig: 1 800 Ft, 
keretes: 2 400 Ft.

HIRDETÉS FELADÁS MÓDJAI:
TELEFONON: 

260-2449, 06/20-330-3785
FAXON: 

260-2449
E-MAILEN: 

ujsag@kispest.hu címen
LEVÉLBEN: 

1192 Budapest, Kós Károly tér 6. 
SZEMÉLYESEN: 

a Kós Károly tér 6. és 13. szám alatt. 
Telefon: 260-2449, 348-0335

XIX. kerületi lakosoknak ingyenes hirde-
tési lehetőséget biztosítunk (15 szóig) az 
egyéb rovatban, amennyiben nem üzleti 
tevékenységről van szó. Csak névvel és 
címmel ellátott megrendelést tudunk el-
fogadni, ingyenes hirdetés esetén is.

Köszönjük!
A Hungária Diákalapítvány köszönetet mond mindazoknak, 
akik jövedelemadójuk 1%-át részünkre ajánlották fel. A be-
folyt összeget, 181 895 Ft-ot a tanulmányi versenyek díjazá-
sára, nyári táborozásra, kulturális programok szervezésére, 
könyvtárunk fejlesztésére fordítottuk.

A Jövő Bajnokai Alapítvány ezúton köszöni meg az 1 
%-ból befolyt 268 267Ft-t. Ezen összeg versenyek támo-
gatására, versenyzők utaztatására került felhasználásra. 
Adószám:18243802-2-43.




