XV. évfolyam, 11. szám

VÁROSÜNNEP

www.kispest.hu

SZANDI

FOTÓ : PINTÁCSI VIKI

„Kispest Retro” címmel
kétnapos szabadtéri programsorozatot rendez a
kerület a Templom téren.
A június 13-14-i eseményekről nyolc oldalas mellékletünkben olvashatnak.
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IDÉN NÖVEKEDETT A KÖZTERÜLETI VIRÁGÁGYÁSOK SZÁMA

Több virágot ültetnek
ELISMERÉSEK

KÖZÉTKEZTETÉS

VÉLEMÉNY

CSONKA GÁBOR

NAGY PÉTER

DR. TARNAI
RICHÁRD

A roma-magyar
kulturális fesztivál
résztvevőit díjazta a
kerület és a Kispesti
Cigány Kisebbségi
Önkormányzat május
27-én a városházán.

3. oldal

A Humánszolgáltatási Iroda szervezésében a képviselők
maguk győződhettek
meg, milyen ételeket
kapnak a kerületben a
gyerekek.

4. oldal

„Frakciónk egységesen
támogatta a játszótéri
dohányzás betiltását, gyermekeink
egészségének védelme érdekében.”

6-7. oldal

A Kispest ingyenesen megjelenõ, kétheti tájékoztató újság. Véleményeit, javaslatait, az ujsag@kispest.hu e-mail címre vagy a 347-4658-as telefonszámra várjuk.
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NÖVÉNYTELEPÍTÉS

Növekednek a virágfelületek

Május közepén kezdték el kiültetni a nyári virágokat a kerület
közterületeire, idén az elmúlt évekhez képest tovább növekednek a kispesti virágfelületek.

L

ipcsei Szabolcs, Kispest
főkertésze lapunknak elmondta, a növénytelepítések
tervezése során arra törekedtek, hogy minél nagyobb,
egybefüggő színfoltokat alakítsanak ki. Hozzátette, több
pénzből tudnak ebben az évben gazdálkodni, így tovább
tudják növelni a virágos részeket Kispesten. Bazaltkockával
kiemelt új virágágyásokat alakítottak ki a Csokonai, a Batthyány, a Simonyi, az Üllői és

Fő utcákban, valamint az Ady
és a Hunyadi utak meglévő
virágágyásaiban a cserjéket,
évelő növényeket ebben az évben virágok váltják fel. Tavaly
összesen 1 068 négyzetméteres volt a kerületi közterületi
virágfelület, idén ezt további
262 négyzetméterrel növelték
meg. A virágágyásokba összesen 33 ezer növényt telepítenek
a kertészek, melyeknek legnagyobb része büdöske, bikavér,
napvirág és kána. A főkertész-

től megtudtuk, az Ady Endre
út és a Fő utca kandelábereire
kihelyezett muskátlikat is
bővíteni tudták 40 darabbal,
így idén 1 389 növény díszíti
majd az utakat. Megtudtuk, a
munkákat egy szakcéggel, a
Pannon Park Forest Kft.-vel
végezteti az önkormányzat.
Lipcsei Szabolcs azonban felhívta a ﬁgyelmet arra, hogy a
lopások és a felelőtlen kutyatartás miatt nyaranta sok kár
éri a kerületet.

JUBILEUM

40 éve a nevelés
szolgálatában
Megalakulásának negyvenéves évfordulóját ünnepli
idén a XIX. kerületi Nevelési Tanácsadó, a kerek évforduló alkalmából május 21-én ünnepséget tartott az
oktató-nevelő intézmény. A jubileumi rendezvényen
intézményvezetők és kerületi szakemberek mellett
számos önkormányzati képviselő is részt vett.

J

uhász Katalin igazgató
beszédében
köszönetet
mondott mindenkinek, aki az
elmúlt évtizedek alatt segítséget és támogatást nyújtott az
intézmény folyamatos fejlődéséhez. Kiemelte a korábbi
vezető, Boros Gáborné fontos
szerepét, aki, mint fogalmazott, „erős alapokra fektette
le és közel 30 évig igazgatta a
Nevelési Tanácsadót”. Hangsúlyozta, az intézményben jelenleg már több mint harmincan, lelkes és jó szakemberek
dolgoznak.
Gajda Péter polgármester a
fenntartó önkormányzat nevében mondott köszönetet a
munkatársaknak. Elmondta,
a kilencvenes évektől egyre
inkább növekszik az igény az

intézmény
szolgáltatásaira,
ahol mind szülők, mind gyerekek, preventív és azonnali
segítséget is kaphatnak. Kijelentette, a fenntartó önkormányzat párthovatartozástól
függetlenül mindent megtesz
azért, hogy segítse a Nevelési
Tanácsadóban folyó munkát.
Vinczek György alpolgármester beszédében arra a sok ezer
gyerekre hívta fel a ﬁgyelmet,
akinek a hosszú évek alatt segítséget tudtak nyújtani az itt
dolgozó szakemberek.
Az esemény folytatásában
formabontó eredeti módon,
meseﬁlmben mutatták be az
intézmény elmúlt 40 éves
történetének
legfontosabb
pillanatait. A mesés időutazás
után a vendégek bepillantást

nyerhettek az intézmény mindennapjaiba, a szakemberek
tevékenységükből adtak ízelítőt az érdeklődőknek.
A Nevelési Tanácsadóban
pedagógiai és pszichológiai
problémákkal küzdő 3-18 év
közötti gyermekeket látnak el.
Foglalkoznak többek között
tanulási, magatartási problémával küzdő, vagy egyéb
gyermekneurotikus
tüneteket produkáló gyermekkel.
Gyógypedagógusaik az iskolákban, óvodákban végzik
munkájukat, míg pszichológusaik, mozgásterapeutáik az
Esze Tamás utcai intézményben nyújtanak segítséget, ahol
csoportfoglalkozásokat, iskolaérettségi vizsgálatot és iskola előkészítést is végeznek.

TÁJÉKOZTATÓ

Téves adatok
A XIX. kerületi Kisokos
kiadványban téves adatok
kerültek
nyilvánosságra
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Polgármesteri
Hivataláról. A kiadványban megjelent adatokhoz
az önkormányzatnak nincs
semmi köze, a kiadványban
szereplő összes tévedés a
Kisokos szerkesztőségének
a felelőssége. A kiadvány
szerkesztője az információszerzéshez nem az önkormányzat hivatalos információs oldalát használta, és a
kiadvány szerkesztésekor
az önkormányzat részéről
senkit nem keresett meg az
adatok egyeztetése, azok
valódiságának ellenőrzése
érdekében. Az aktuális és
hiteles információk a www.
kispest.hu-n érhetőek el –
tájékoztatta lapunkat Nagy
Endre, az önkormányzat
kommunikációs vezetője.

OKTATÁS

Tanúsítvány
a nyugdíjas
diákoknak
Májusban befejeződött a kerületi nyugdíjasok számára
meghirdetett ingyenes számítógép-kezelői kurzus. Március
23-tól kezdődően nyolc hétig,
hetente négy órában, 22 csoportban összesen 300 nyugdíjas vett részt az önkormányzat
által szervezett kurzusokon a
kispesti általános iskolákban
és a Deák gimnáziumban. A
diákokat 17 informatika szakos tanár oktatta. A kerület
mintegy 3,5 millió forintot
fordított a képzésre.
A Bolyai iskolában tartott
május 21-i utolsó órát a polgármester is meglátogatta.
Gajda Péter elmondta, örül,
hogy a kezdeményezés népszerű lett, s bízik abban, hogy
a nyugdíjas diákok hasznos
ismereteket szereztek. A polgármester egyenként gratulálva adta át a tanfolyam sikeres
elvégzését tanúsító oklevelet
a hallgatóknak.
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ELISMERÉSEK

Díjazták a fesztivál
résztvevőit

K

özel
harminc
diáknak
nyújtott át elismeréseket
május 27-én Gajda Péter polgármester: a díjakat azok a
tanulók kapták, akik sikeresen
szerepeltek az április 23-án rendezett Pódo-Híd Roma-magyar

részt kerületiek, „akikre nagyon
büszke az önkormányzat”. Elismerést kapott Széplaki Dávid,
Remenár Attila, Kovács László,
Rostás Bettina, Szirota Krisztina, Szirota Margit, Bangó Evelin, Sztojka Dzsenifer, Rafael

Diák Kulturális Fesztiválon. A
polgármester
köszöntőjében
a fesztivál fontosságára hívta
fel a ﬁgyelmet, amely – mint
mondta – hozzájárulhat ahhoz,
hogy a két nép jobban megértse
egymást, jobban megismerje
egymás kultúráját. Csonka
Gábor, a Kispesti Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
elmondta, az eseményen már
ötödik alkalommal vesznek

Ronaldó, Gábor Áron, Koczka
Katalin, Rafael Patrícia, Rostás
Árpád, Lakatos Vanessza, Rostás Jolán, Gábor Katalin, Gábor
Ramóna, Horváth Evelin, Juhász Sára Hanna, Papp Enikő,
Szilágyi Janka, Márton Attila
és Zsíros Anett. A díjátadó után
a kerület támogatását megköszönve Csonka Gábor egy
cigány-magyar szótárat ajándékozott az önkormányzatnak.

TÁMOGATÁS

Oktatásfejlesztés
pályázati forrásból

I

ntézményenként mintegy 9,5
millió forintot nyert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
HEFOP 3.1. 3/B/09/03 jelű pályázatán a Bolyai iskola, a Vass
iskola és a Deák gimnázium.
A kompetencia alapú oktatási
programjaikat segítő pályázatokat áprilisban nyújtották be
az oktatási intézmények. Az
elnyert támogatást eszközfejlesztésre, többek között digitális oktatócsomagokra, táblákra,
speciális tanulói laptopokra,
projektorokra, korszerű tanítást-tanulást segítő szoft-

verekre költhetik. A mostani
folytatása a sikeres 2006-os
HEFOP pályázatnak (az akkori
győzteseket hívták meg újra):
a két általános iskola, valamint
a Deák gimnázium 2006-ban
18-18 millió forintot kapott a
kompetencia alapú oktatás bevezetésére. A pénz 30 százalékát fordíthatták eszközfejlesztésre – számítógépek, oktatási
segédeszközök beszerzésére –,
a pályázati összeg további részéből szakmai és informatikai
továbbképzéseket ﬁnanszírozhattak.
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KAC-NAP

Sokan voltak
a sportnapon

Sportoló ﬁatalokkal és idősebbekkel telt meg
május 24-én a Katona József utcai sporttelep. A Kispesti Atlétikai Club (KAC) és az
önkormányzat közös sportnapján az óvodásoktól a nyugdíjasokig minden korosztály
képviseltette magát.

A

z önkormányzat és a KAC
tavaly bővítette ki sportnapját: azóta a versenyek mellett a kerületben működő sportegyesületek is bemutatkoznak
a sporttelepen. Lehoczky Zoltántól, a hivatal humánszolgáltatási irodájának munkatársától
megtudtuk, idén 15 szervezet
20 féle sportággal kapcsolódott
be a kerületi sportnap programjába.
Rendeztek
amatőr
versenyeket
távolugrásban,
kislabdahajításban és futásban,
míg a labdarúgás kedvelői kispályás tornán és büntetőrúgásban
mérték össze tudásukat. Voltak,
akik asztaliteniszeztek és röplabdáztak, volt óvodás sor- és
váltóversenyen, mini tájfutás,
sakk és go versenyek, valamint
strandkézilabda és tollaslabda mérkőzések is. Mindenki
kipróbálhatta a céllövészetet,
és a küzdősportok is bemutatkoztak: karate, taekwondo,
ökölvívás, kung-fu, thai-boksz
és judo bemutatók színesítették
a programot. A látványos ritmikus gimnasztika, showtánc és
akrobatikus tánc sem hiányzott
a programok sorából.

Jobbágy István, a KAC ügyvezető igazgatója a Kispestnek
elmondta, a nap folyamán öszszesen 350-en kaptak díjat abból a félezer sportolóból, akik
részt vettek a versenyeken. A
sportszakember rendkívül sikeresnek ítélte a rendezvényt,
amit – mint mondta – mi sem
bizonyít jobban mint, hogy a
sportolókkal együtt mintegy
1 200-an látogattak ki aznap
sporttelepre.

TÁJÉKOZTATÓ

Zárva
a hivatal
Értesítem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy június 8-án a
polgármesteri hivatal technikai okok miatt zárva tart.
Megértésüket köszönöm.
DR. ISTVÁNFI

SÁNDOR
JEGYZŐ

4

2009. június 3.

HÍREK

KÖZÉTKEZTETÉS

Menzán a képviselők
A

tavalyi évhez hasonlóan az
önkormányzati képviselők
idén is maguk győződhettek
meg arról, milyen minőségű
ellátást kapnak az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben az
óvodások és iskolások. Május
19-én a testületi ülés kezdete
előtt a Bolyai iskola menzáján
ebédeltek a kerület politikusai:
megkóstolták a gulyásleves-

ből, csoki öntetes piskótából,
almából álló menüt, és megnézték az étkezés feltételeit.
Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató a Kispestnek
elmondta, másnap „étlapértekezletet” tartottak, ahol a
kerületi gyermekétkeztetést
ellátó Elamen Zrt. képviselői,
az intézmények vezetői, valamint önkormányzati szakemberek arról tárgyaltak, hogy

minél inkább az igényeknek
megfelelő ételek kerüljenek a
kispesti gyermekek asztalára
a menzákon. Hozzátette, a
május 19-i étlapkínálattal és
a látottakkal minden politikus
elégedett volt.
Megtudtuk, Kispesten naponta átlagosan 1 800 óvodás és
mintegy 2 500 általános- és
középiskolás gyerek étkezését
biztosítja az Elamen Zrt.

KULTÚRA

A fények játéka

A

győri Csizmadia István
festőművészt Gábor Ilona
a KMO igazgatója mutatta be a
közönségnek május 22-én a kiállítás megnyitóján. Megtudtuk
többek között, hogy a világot
tanulmányozó utazó és képei
megtalálhatók a Magyar Nemzeti Galériában, győri közintézményekben, valamint hazai
és külföldi magángyűjteményekben. A művész elmondta,
az elmúlt 10-15 év műveiből
válogatta össze a tárlat anyagát, az olajképek egy fejlődési
út állomásai. A színek inspirálnak – mondta. „Ki kell teljesedni ahhoz, hogy az emberből
művész lehessen. Egész életemben arra törekedtem, hogy
értéket és időtálló tartalmat
teremtsek, de ehhez (rá kellett
döbbennem) kitartás, következetesség és néha lemondás is
szükséges. Egy érett, kifejlett

Jókai Anna
a könyvtárban
Jókai Annával találkozhatott
május 19-én a kispesti Üllői úti könyvtár közönsége.

A Kossuth-díjas írónő, Kispest
díszpolgára egyebek mellett a
divat és a reklámok hatásairól
és az értékrendek változásának
szükségességéről, valamint – a
„Ne féljetek!” című regénye
kapcsán – az anyaság megéléséről és az öregségről beszélt
a hallgatóságnak. Jókai Anna
estje a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár (FSZEK) Irodalmi
randevúk sorozatának nyitórendezvénye volt. Idén még
további négy irodalmi találkozást rendez az FSZEK.

Bolgárok
Kispesten

stílushoz idő kell. Az is fontos,
hogy egy művész tudjon megújulni, új erőre kapni. Lassan
egy élet tapasztalatát szeretném vásznaimon megfesteni”

– írja a kiállítás bevezetőjében.
„A fények játéka” című tárlatát augusztus 2-ig láthatják az
érdeklődők a KMO Előtér-galériájában.

Remekeltek a moderntáncosok
ban (KMO) rendezték meg
május 23-24-én.
Kiss Ágnes művelődésszervezőtől megtudtuk, a jó
hangulatú verseny két napján több mint 700 táncos
lépett színpadra, 79 produkciót láthatott a közönség. Az 1. korcsoport (7-11

évesek) minden csapata
kabalát kapott ajándékba.
A 2. (11-14 évesek) és a 3.
(14 év felettiek) korcsoport
táncosai közül az arany minősítésű csoportok 10 ezer,
az ezüstöt szerzők 5 ezer
forintos vásárlási utalványt
kaptak.

HÍREK

SZAKKÉPZÉS

Szakmai fórum
az ipartestületben

és a kölcsönös ismeretszerzést
jelölte meg. A konferencián
a szakemberek többek között
arra keresték a választ, milyen
az együttműködés a szakiskolák és a vállalkozók között,
milyen közvetett és közvetlen
hatással lehetne elérni, hogy a
szakmunkástanulók a kiemel-

özép-Magyarországi Regionális Szakképzési Fórumot
rendezett május 25-én az Ipartestületek Országos Szövetsége
(IPOSZ) a Kispesti Ipartestületben. A rendezvényen a hazai
szakképzésről cseréltek véleményeket a munkaadói oldal
és a képzésért felelős intézmények képviselői. Az esemény
részvevőit Konkoly Kálmán,
a Kispesti Ipartestület elnöke
és Gajda Péter köszöntötte. A
polgármester a munkahelyteremtés fontosságáról beszélt,
elmondta, a kerületben jelenleg
számos olyan nagyberuházás is
zajlik, ami több ezer munkahelyet teremt. Hozzátette, amellett, hogy az önkormányzatnak
nagyon fontos célja, hogy
minél több embernek legyen
munkája a kerületben, arra is
nagy hangsúlyt kell fektetni,
hogy egy-egy munkakörbe
megfelelő szakember kerüljön.
A vitát megelőzően Vinczek
György alpolgármester „Az

ten támogatott, hiányszakmákat válasszák. Solti Gábor
kiemelte, a jövőben sokkal
nagyobb hangsúlyt kellene
kapniuk a szakmunkásképzésben a kihelyezett képzéseknek,
hiszen a diákok leginkább a
gyakorlatban sajátíthatják el az
egyes szakmákat.

K

TESTVÉRVÁROS

TÁNCVERSENY

Az Art’ Ok Táncstúdió 6,
az Adol Mozgásművészeti
Stúdió 3, a Kispesti Művészeti Iskola és a Minorex
SE 1-1 arany minősítéssel
zárta a 12. Budapesti Amatőr Moderntánc Fesztivált.
A versenyt a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház-

KULTÚRA
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Kispest bolgár testvérvárosának küldöttségét látta vendégül május végén a kerület.
A Smolyanból érkezett 25 fős
delegációt május 22-én Gajda
Péter polgármester és Vinczek
György alpolgármester is fogadta a városházán. Szilágyi
István, a testvérvárosi programok koordinátora a Kispestnek
elmondta, a Horo Klub Táncegyüttes tagjai előző nap érkeztek Magyarországra, megnézték a Ferihegy Repülőgép
Emlékparkot, majd Budapest
nevezetességeivel ismerkedtek. Május 22-én kispesti városnézés szerepelt a programban, este pedig a KMO-ban
tartott bemutatót a tánccsoport.
Másnap Esztergomban és Párkányban jártak, május 24-én a
bolgár írásbeliség megteremtőinek – Cirillnek és Metódnak
– ünnepén léptek fel a szabadsághegyi üdülőtáborban a
magyarországi bolgár kolónia
előtt. A küldöttség május 25-én
indult vissza Smolyanba.

Gajda Péter polgármester és Konkoly Kálmán ipartestületi elnök
Öt muskétás” elnevezésű délpesti foglalkoztatási stratégia
(melyhez Kispest is csatlakozott) részleteit ismertette a
hallgatósággal. Az eszmecserét levezető Solti Gábor, az
IPOSZ nemzetközi- és oktatási
igazgatója a rendezvény céljaként az információgyűjtést

KULTÚRA

Tangót táncoltak
Argentínáról, fővárosáról,
Buenos Airesről és annak –
ma művészek lakta – La Boca
negyedéről, vagyis a tangó
hazájáról mesélt Dobrova
Zsuzsanna programszervező-könyvtáros május 23-án
az Üllői úti könyvtár közönségének a KultúrCafé májusi
programján. Idézett a nagy
argentin író és költő, Jorge
Luis Borges „Tangó” című
verséből is. Beszélt a tánc történetéről – az 1910-es évekig
a szegények táncaként tartot-

ták számon –, a női táncos
követő szerepéről, a tangó
európai sikeréről és aranykoráról az 1920-as és 50-es
évek között, majd megidézte
Carlos Gardelt „Latin-Amerika Elvis Presley-jét”.
A másik nagysággal, a tangót a klasszikus zenével és
a dzsesszel ötvöző Astor
Piazzola
zeneszerző-harmonikaművésszel, Csonka
Gábor hegedűművész ismertette meg a hallgatóságot.
Rápolthy Gabriella táncta-

nár, a kerületi Buena Vista
Tánciskola vezetője pedig a
táncról, a táncosok viseletéről, az argentin és az angol
tangó közötti különbségről
beszélt. És persze folyamatosan szól a zene: Csonka
Gábor hegedűn, Csonka
János zongorán szólaltatták
meg a híres tangódallamokat. Rápolthy Gabriella
pedig nemcsak beszélt a
táncról, hanem partnerével,
Koós Viktorral be is mutatta,
hogyan táncolják a tangót.
A program második felében
még iskolájának táncosai is
bekapcsolódtak a könyvtári
tangófesztiválba.
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EGÉSZSÉGÜGY

Eredményes volt
a véradás

Összesen 147-en jelentkeztek
a Kispesti Véradók Egyesülete önkéntes akciójára május
26-án a városházán, és 134en – közülük öten először
– adhattak is vért. A kiszűrtek
többsége nő volt, ők azért nem
segíthettek most, nemrégiben
adtak vért (férﬁaknak évente
négyszer, a nőknek évente
háromszor engedélyezett a
véradás) – tájékoztatta az
eredményről a Kispestet az
egyesület vezetője, hozzátéve,
a csaknem 54 liter vér nagyon
jó eredmény, szükség van rá.
Somogyi Lászlóné elmondta
a nyári kritikus időszakra tekintettel – a szabadságolások
miatt ilyenkor kevesebb a véradó is – júliusban rendkívüli
véradást szervez az egyesület
azok számára, akik sem februárban, sem pedig most nem
tudtak vért adni.

SPORT

Kispesti
egyesület a VB-n

A kispesti Öt Elem Wushu
Egyesület remekül szerepelt
a május 15-16-17-i Olaszországban, Perugiaban rendezett
World CKA Egyesületi Világbajnokságon. Az egyesület
csoportos formában megszerezte a világbajnoki címet.
Egyéniben Benkő Mónika VB
második, Parragh Csaba VB
első és harmadik helyezést
érte el. Egyéniben a következő eredmények születtek még:
Szupkay Katalin negyedik,
Nagy Beatrix ötödik, Tagai
Anna a hatodik helyezett lett.

TÁJÉKOZTATÓ

Zöldkommandó
telefon
A Zöldkommandó éjjelnappal, 24 órában hívható
információs száma, amelyen
a kerületi lakosok bejelenthetik, ha illegális szemétlerakást látnak vagy gyűjtőhelyet találnak:

06-20-535-1837
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A dohányzás betiltásáról

2009. június 3.

2009. június 3.

N

apjainkban a lakosság nagy
száma hódol a dohányzás
szenvedélynek és sajnos egyre
ﬁatalabb korban, ismerkednek
meg a ﬁatalok közelebbről a
„dohányzás örömeivel”. A dohányzás ártalmairól pedig egyre riasztóbb adatok születnek.

dr.Tarnai Richárd (Fidesz-KDNP)
egyéni képviselői indítványt
nyújtottam be a rendelettervezetet is mellékelve. Az általam
benyújtott tervezet, csak a
játszótereken való dohányzás
tilalmát tartalmazta, ezért a bizottsági ülésen módosító javaslat fogalmazódott meg, hogy a
tilalom terjedjen ki a sportlétesítményekre is. A Környezetvédelmi Bizottság a tervezetet
megtárgyalta és a ügy fontosságát felismerve a módosítással
egyhangú szavazással ajánlotta
a képviselő-testületnek elfogadásra. A képviselő-testület is
egyhangú szavazással fogadta
el a rendelettervezetet. A képviselő-testület elfogadta azt a

határozati javaslatot is, mely a
Zöldkommandó hatáskörébe
utalta a rendelet betartásának
ellenőrzését. A tilalomnak egyrészt prevenciós okai vannak
- mivel a dohányzás egészségtelen viselkedésmintát sugall
a gyerekeknek -, másrészt az
eldobált csikkek elfogyasztásától óvja meg őket, amelyektől
mérgezést kaphatnak. Az új
rendelet az egészséghez és az
egészséges környezethez fűződő jogok érvényesülését segíti.
Remélem, hogy a rendeletünk,
mely a gyermekeink egészségvédelmét hivatott elősegíteni
eléri ezt a célt, és Kispest lakossága egyetértésével találkozik.

J

ómagam 4 gyermekes
édesapa vagyok, ezért elég
gyakran megfordulok a játszótereken. Ráadásul lányaim és ﬁaim is 10 év alattiak,
tehát előszeretettel időzünk
ott. Szülőként azt gondolom,
hogy gyermekeink nevelése

Szemők Gábor (SZDSZ)

A

z köztudott, hogy a XX.
század népbetegségeinek
kialakulásában óriási szerepe
van a dohányzásnak. Még sincs
könnyű helyzetben az, aki a
dohányzás visszaszorításának
érdekében próbál erőfeszítéseket tenni. Mindkét oldal érvek
sokaságát képes felvonultatni
saját igazának védelmében.
Kérdés? Hol húzódik a határ

a személyiségi jogok védelmében, illetve korlátozásában? A
dohányzó helyek kijelölésével
az intézményekben, munkahelyeken megoldódottnak
látszik a probléma. Nem így
a közterületeken, parkokban,
játszótereken. A dohányosok
érvelhetnek azzal, hogy a szabad területeken nem zavarják
a nem dohányzókat. Felmerül
a kérdés: szükséges-e az ilyen
helyeken a tiltás? Igen! Mert
az egészségmegőrzésre való
törekvés a környezet tudatos
szemlélet és a példamutatás
sokkal fontosabb. Több országban, városban, kerületben
hoztak már különböző tiltó
rendelkezéseket. Az erősen
szabályozott területeken a tiltás bevezetése óta készült fel-

mérések jól mutatják a pozitív
közvetlen és közvetett hatásokat. Néhány példa: az USAban jelentős egészségügyi
megtakarítás keletkezett az
által, hogy az érintettek kevesebbet költöttek egészségügyi
kiadásra. Egy olasz felmérés
szerint a szív- és érrendszeri
megbetegedésekben 10-15%val kevesebb súlyos (akut)
esetet rögzítettek a mentőszolgálatok. A bevezetett tiltások
után visszaesett a ﬁatalkorúak
dohányzása. Angliában, a
vendéglátóhelyeken végzett
felmérés szerint a vendégeken
kívül a dolgozók körében is
csökkent a dohányzás. Sajnos,
Magyarországon a lakosság
1/3-a dohányzik és a dohányosok között nagyobb arányban

találunk alacsonyabb jövedelműeket. Ebben a körben még
fontosabb volna az egészségügyi megelőzés. Az „éremnek persze mindig két oldala
van”, az viszont tény, hogy a
gyermekek szocializációjának
eleme a minta, a példa, amely
0-6 év közöttiek esetében
a legerősebb. Itt kell tehát
kezdeni a megelőzést, ezért
nagyon fontos és örvendetes,
hogy a kerületi játszótereken
az önkormányzat betiltotta a
dohányzást. Végre, ismét egy
olyan rendelet került a testület
elé, melyet pártállástól függetlenül mindenki támogatni
tudott. Könnyebb lenne az
életünk, ha nem csak az ilyen
egyértelmű dolgokban alakulna ki konszenzus.

gyűjtését, elszállítását (6500
Ft+áfa / hó / kb. 500 m2
terület)
Továbbá a
zöldhulladékgyűjtő zsákok
árusítását idén is folytatjuk,
jelenleg 160 Ft-os egységáron.
A zsákot a kuka mellé kell
kihelyezni, ahonnan az FKF
Zrt. köteles elszállítani.
Lehetőséget kínálunk kis

mennyiségű sitt beszállítására Temesvár utcai telepünkre
(vasúti átjáró mellett) 3600
Ft/m3 + áfa áron.
További információ
Közpark Nonproﬁt Kft.
1192 Budapest,
Bercsényi u. 18.
Tel:: 282-9931,282-9622,
e-mail: kozpark@kispest.hu

tekintetében
zsinórmértékként a felelősséget kell szem
előtt tartsuk, akár dohányosok, akár nem dohányosok
vagyunk. A felelősség pedig
azt jelenti, hogy igyekszünk
megóvni a ránk bízottakat
azoktól a káros hatásoktól,
melyek elhárítása rajtunk
múlik, tőlünk függ. Kutatások alapján bebizonyosodott,
hogy a dohányfüst belélegzése (az ún. passzív dohányzás) legalább olyan káros a
szervezetre, mint az aktív
füstölés. Ezenkívül a kisgyermekek az eldobott csikkeket gyakran felszedik, és a
szájukba veszik, ami szintén
nem a legegészségesebb. És

végül a rossz példa, amit a
gyermekek szüleiktől látnak
ragadós lehet, hisz a dohányzás így valami természetes,
követendő dolognak tűnik az
ő szemükben. Ezek alapján
egyértelműen támogatjuk a
játszótéri dohányzás betiltását, gyermekeink egészségének védelme érdekében.
Frakciónk ezért szavazta meg
egységesen a fenti javaslatot
a testületi ülésen. Természetesen a dohányosok továbbra
is élhetnek szenvedélyüknek
– a játszótereken kívül. Ennyi
áldozatot azt hiszem vállalni
lehet mindenkinek a legvédtelenebbek – a gyermekek – védelme érdekében. Néhány hete

megkeresett az egyik helyi lap
munkatársa, véleményemet
kérdezve a fenti ügyben. Ott is
elmondtam előbb ismertetett
véleményemet. Akkor még a
polgármester (MSZP) sajtófőnöke más állásponton volt és
megengedte volna a játszótéri
dohányzást. Időközben véleményüket megváltoztatták és
a mi álláspontunk szerint szavaztak az ülésen. Úgy látszik
az MSZP háza táján gyorsan
változnak az álláspontok...
A játszótéri dohányzás betiltása miatt remélem nem fognak
füstölögni dohányos barátaink, főleg ha belátják: sokat
tettek gyermekeink védelme
érdekében.

Timár Béla (Összefogás Kispestért)

N

agyon nehéz lenne egyértelmű igennel vagy nemmel válaszolni arra, hogy jó-e
ez az intézkedés. Sok érv szól
amellett, hogy tiltsuk meg a
dohányzást a játszótereken,

de az ellenzők is találhatnak
álláspontjukat erősítő gondolatokat. Az kétségtelen, hogy a
dohányzás ellen küzdeni kell,
mert egyrészt sokak egészségét
és életminőségét teszi tönkre ez
az átkos szenvedély, másrészt
nagyon sokba kerül az emiatt
megbetegedettek gyógykezelése, harmadrészt másokat is
veszélyeztet (a passzív dohányosokra csak a negatív következmények várnak anélkül,
hogy bármiféle élvezetből részesülnének). Abban nem vagyok biztos, hogy a szabadban
másokat veszélyeztetne a füstö-

lés, ezért ezt a rendeletet ebből
a szempontból hatásvadásznak,
vagyis a látványpolitizálás
részének tartom. Abból a szempontból viszont hasznos, hogy
legalább napközben a csikkek
nem borítják el a játszótereket, a
kicsi gyerekek nem szedik öszsze azokat. Persze este, amikor
nincs, aki ellenőrizze a tilalom
betartását, a játszótereken gyülekező ﬁatalok vígan cigarettázhatnak, és dobálhatják el a
csikket (ezeknek a gyerekeknek
célszerű lenne értelmes programokat, elfoglaltságot nyújtani).
Félő, hogy az erős dohányos

szülők a játszótéren kívül hódolnak majd szenvedélyüknek,
és onnét ﬁgyelik csemetéjüket,
ami nem egyenértékű azzal, ha
közvetlen közelről ügyelnek rájuk. Szóval lehetne még sorolni
ellene és mellette szóló érveket,
az kétségtelen, hogy a dohányos
nemdohányos szembenállást,
és a dohányzás káros hatásait
nem oldja meg egy helyi rendelet. Minden esetre bízzunk
benne, hogy legalább egy pici
lépéssel közelebb kerülünk a
sokunk által vágyott füstmentes környezethez és a tisztább
közterületekhez.

Nagy Tamás (MDF-FKgP-CÉFKE)

A Közpark Kft. szolgáltatásai
Vállalunk kiskertekben,
társasházi előkertekben:
kertészeti munkákat
(fű- és sövénynyírás,
gyomirtás, növénytelepítés, stb)
zöldhulladék elszállítást
(1700 Ft+áfa / m3)
Társasházak előkerti
zöldfelületéről SZÓRT
SZEMÉT napi össze-
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A játszótéri dohányzás betiltásáról döntöttek legutóbbi ülésükön Kispest képviselői.
Mi a véleményük az önkormányzat frakcióinak az új szigorításról?

Tóth Tibor (MSZP)
A romló statisztikák ismeretében érthető, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
miért fordít annyi energiát a
dohányzás visszaszorítására.
Hosszú előkészítő munka után
megszületett a „Dohányzásellenőrzési keretegyezmény”.
Ezt a dokumentumot több
mint százhatvan ország - köztük Magyarország is - aláírta,
parlamentje ratiﬁkálta és idén
februárban törvénybe is iktatták. Önkormányzatunk is rendeletet alkotott, a dohányzás
tilalmáról kerületi játszótereinken és sportlétesítményeinken. Képviselőtársaim korábbi
javaslatait is ﬁgyelembe véve

VÉLEMÉNY

M

agyarországon a felnőtt
lakosság 35 (a férﬁak 41,
a nők 27) százaléka dohányzik
rendszeresen. A hazai kutatások egyértelműen azt mutatják, hogy a dohányzó szülők
gyermekei nagyobb arányban
dohányoznak, mint a nemdo-

hányzóké. Az is nyilvánvaló,
hogy a dohányzás ebben a korosztályban elsősorban társas
tevékenység. A legﬁatalabbak
elsősorban a passzív dohányzás
révén érintettek a dohányzás
minden formájának visszaszorítására irányuló törekvésekben.
Régóta bebizonyosodott, hogy
a várandósság alatti dohányzás
növeli a koraszülés, a méhen
belüli visszamaradás, a kis születési súly és a születés körüli
halálozás esélyét. Ismereteink
szerint a környezeti dohányfüstnek kitett csecsemők és kisgyermekek körében megnő az alsó
légúti fertőzéses megbetegedések és a középfülgyulladások

aránya, lassul a tüdő fejlődése,
fokozódik a hirtelen csecsemőhalál kockázata. Ezeknél a
gyermekeknél gyakoribbak az
új asztmás esetek és a súlyosabb
légúti tünetek. Számos felmérés
bizonyítja, hogy hazánkban
igen magas az otthonukban dohányfüstnek kitett gyermekek
aránya. Ez legnagyobbrészt a
felnőttek dohányzásának köszönhető. A szülői és gondozói
dohányzás nemcsak a környezeti
dohányfüst révén veszélyezteti
a gyermek egészségét, hanem
viselkedési mintaként is szolgál,
ezáltal növeli annak esélyét,
hogy a gyermek majdan szintén
dohányossá váljék. A gyerekek

olykor már kétéves koruktól
közösségben (bölcsőde, óvoda,
iskola) töltik napjaik jelentős részét. Ha az őket körül vevő felnőttek dohányoznak, akkor számukra elfogadandó, követendő
viselkedésminta lesz a dohányzás. Ellenben, ha nemdohányzó
személyzet gondoskodik róluk
akkor nagy valószínűséggel ez
a minta vésődik be. Ezért kívánatos, hogy a gyermekvédelmi
és oktatási intézmények minden
dolgozója nemdohányzó legyen.
És ezért kívánatos az önkormányzat legutóbb ülésén hozott
rendelete is. Kérem, ne feledjék:
nyolc évvel rövidíti meg életét,
aki dohányzik!
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Testületi döntések
A kispesti önkormányzat képviselő-testülete május 19-én
tartotta soros ülését:
- Zárt ülésen döntöttek a képviselők két közművelődési intézmény vezetői pályázatáról: a
Kispesti Munkásotthon Művelődési Házat (KMO) továbbra
is Gábor Ilona igazgatja, míg
a Wekerlei Gyermekház élén
vezetőváltás történt, augusztus
1-jétől öt évig Szabó Mária irányítja az intézmény munkáját.
- Elsőként a 2009. évi költségvetési rendeletet módosította
a testület. Kránitz Krisztián, a
Költségvetési és Közbeszerzési
Bizottság elnöke elmondta,
technikai átvezetésről van szó,
a tavalyi év pénzmaradványait
csoportosították át.
- Módosult az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről
szóló rendelet. A jövőben az önkormányzat lehetőséget biztosít

a pályáztatás során költségelvű
lakbérrel bérbe adott lakások
megvásárlására a szerződés lejártát követően, egyéni elbírálás
alapján és a forgalmi érték teljes
megﬁzetésével.
- Rendeletet alkotott a testület
az önkormányzat tulajdonában
álló lakások béréről: ebben
meghatározták a szociális, a
költségelvű és a piaci lakbéreket. Az önkormányzat évente
felülvizsgálja a bentlakó bérlő
vagyoni helyzetét, és a következő évre ez alapján állapítja meg
a bérleti díjat.
- Rendelet tiltja a dohányzást a
kerület játszóterein a jövőben. A
tilalomra táblák is ﬁgyelmeztetnek majd. Gajda Péter elmondta,
a szigorítást a gyermekek egészségének védelme tette szükségessé: a tapasztalat szerint
ugyanis sokan a játszótereken
is eldobálják a cigarettavégeket.
A rendelettel az önkormányzat
célja a kulturált és egészséges
környezet megóvása.

- Módosította a testület az önkormányzat tulajdonában lévő
közterületek használatáról szóló
rendeletet. A jövőben a választásokon induló pártok és egyéb
szervezetek a kampány idején
csak az önkormányzat által biztosított területeken és eszközökön
helyezhetik el plakátjaikat. Az elképzelést önálló indítványukkal
a Fidesz-KDNP frakció tagjai is
támogatták. A szabályozás hátterében az áll, hogy választások
alkalmával is meg akarja őrizni
az önkormányzat a kerület tisztaságát, a rendezett városképet.
- Az önkormányzat a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság
részére adta bérbe 2010. április
30-ig a Kós Károly tér 1. alatti saját tulajdonú helyiségcsoportját.
Az előterjesztés indoklása szerint
a helyiségeket gyermekorvosi
rendelőként kívánta hasznosítani
a kerület, ám a rendelő kialakításához a társasház nem adta beleegyezését. Az ügy rendezéséig
lehetőség nyílt a helyiségcsoport
ideiglenes hasznosítására. A
szobákban a Közös Út – Kethano
Drom című ismeretterjesztő folyóirat szerkesztősége működik
majd.

- A kerületi rendőrkapitányság
2008. évi tevékenységéről szóló
beszámolót is elfogadták a képviselők. Dr. Mittó Gábor rendőrkapitány egyebek mellett elmondta,
jelentősen javultak a bűncselekmények felderítési mutatói, és
idén további három kamerával
bővül a térﬁgyelő rendszer.
- Dr. Fried Miklós kérdésére válaszolva Gajda Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket,
hogy a KÖKI-vel szemben lévő
terület kisajátítása 2001-ben indult: mintegy 480 millió forintért
vásárolt ingatlanokat az önkormányzat. Nyílt pályázati eljárás
után a kerület 486 millió forintért
értékesítette a területet.
- Lackner Csaba képviselő azt
kérdezte, tart-e az önkormányzat
lakossági fórumot a Nagykőrösi
útra tervezett zajvédő falról. A
polgármester elmondta, a főváros
elfogadott költségvetése biztosítja a zajvédelem elindításához
szükséges 447 millió forintot.
Amikor a szakirodák elvégezték
feladataikat, és pontosan tudni
lehet, mikor indul az építkezés,
akkor tart lakossági fórumot az
önkormányzat – tette hozzá.

2009. június

K I S P E S T I

Újra eljön hozzánk
Manócska
és Mazsola

No? Vajon, mi újság a
Futrinka utcában? Mi lett
velük, hogyan élnek? Talán errõl is mesél a gyerekeknek és szüleiknek a
Fabula Bábszínház június
14-én a Templom téren!

R E N D K Í V Ü L I

R E T R O

K I A D V Á N Y

Botafogo?
Sokan találgatják, hogy
mit takar a Botafogo név.
A szamba nevû brazil tánc
alapfigurája a botafogo.
Mivel az együttes formanyelve a latin táncokra
épül, ezért találónak érezték az elnevezést. Dalotti
Tibor, a táncegyüttes mûvészeti vezetõje, koreográfus elmondta, hogy az
együttes 1986-ban jött lét-

re, mely 1989-ben alakult
át a mai Botafogo Táncegyüttessé. Az 1993-ban
megrendezett televíziós
Ki Mit Tud?-on aratták elsõ sikereit a nagyközönség elõtt. Ettõl kezdve számos világversenyen indultak, nem is akárhogy.
Világ- és Európa-bajnokok lettek! Június 14-én
láthatjuk õket Kispesten!

17.45
18.30

Honvéd banda szól a Stefánián
Ismét itt játszik majd Kispesten az Obsitos Fúvószenekar, mely tavaly már nagy sikerrel lépett fel a városünnepen. A 2008-ban, a honvédség kötelékébõl verbuválódott
zenei társaság a katonazenei hagyományokat ápolja.

Emlékszünk még?
Egy kis nosztalgiautazásra hívjuk olvasóinkat.
Talán elég, ha felsorolunk
néhány élelmiszert, tárgyat és máris felidézhetjük a 60-as, 70-es évek ízeit, termékeit. Boci csoki,
Balaton szelet, Frutti,
Traubisoda,
szõlõ
és
meggy Márka, Leo, Roll
jégkrém, Sió üdítõ, Sokol
rádió, Ikarus busz, Flóra
mosópor, kutyás persely… Mire emlékezhetünk még?
A hatvanas években: elindult az elsõ csuklós busz

Júniusban egy újabb
idõutazás helyszínévé
válik Kispest. A már
megszokott városünnepen a 60-as, 70-es
évek hangulatát idézik
meg a KMO Mûvelõdési Ház munkatársai
a Templom téren és
környékén.

a fõvárosban; elõször láthattuk a Ki? Mit Tud?-ot a
tv-ben; megölték az Egyesült Államok elnökét:
Kennedyt; felavatták az
Erzsébet-hidat Budapesten; megindult a metró
építése, ezzel együtt lebontották a Nemzeti Színházat a Blaha Lujza téren;
meghalt Gagarin, Armstrong a Holdra lépett, színessé vált a televízióadás,
felépült Sydneyben az
Operaház, megjelent az
utakon a Trabant, a Wartburg, a Dacia; nyerni tudott a magyar fociválogatott Brazília ellen 3:1-re.
Színes a zenei stílus: Beatles, Rolling Stones, Jehtro
Tull, Omega, Metró, Illés,
Bergendy, Fenyõ Miklós,
Hungária,
Express,
Aradszky László, Kovács
Kati, Harangozó Teri és
még sokan mások…
A hetvenes években: átadták a kettes metrót;
Nixont követõen Ford lett
az új amerikai elnök; elhunyt Szécsi Pál, végetért
a vietnámi háború; meg-

nyitott az elsõ Skála áruház; utazhattunk Zsigulival, melyre éveket vártak
a magyarok; megjelent a
számítógép; elindult a
lombikbébi-program. (A
felidézésben
segített:
www.1960-1970.lap.hu,
www.1970-1980.lap.hu)
pte

19.30
20.15

11.00

2009. JÚNIUS 13.

Breakthru - a 60-as 70-es évek
rockzenéje
Régi idõk sztárjai Marilyn Monroe,
Elvis Presley megidézése imitátorok
segítségével
„Az örök Jampi” –
Fenyõ Miklós fellépése
Old Boys Együttes – utcabál

2009. JÚNIUS 14.

Mazsorett – bemutató
Cirkusz-varázs, az Állami
Artistaképzõ Intézet bemutatója
Megigézõ múltidézõ tánc- és
divatbemutató sok-sok
meglepetéssel
12.30 Alex Tamás mûsora
13.00 Az Obsitos Big Band koncertje
14.00 „Teenager l’amour” –
a színpadon: Szandi
14.50 Sas-kabaré
Twist-tõl a csa-csa-csáig.
Tánctanítás a Botafogó együttessel
16.00 Táncdalfesztivál anno, zenés
visszatekintés a Madách Színház
fiatal mûvészeinek
közremûködésével
17.00 Szõke-Badár õrület
18.00 ABSZ zenekar koncertje –
Illés, Fonográf, Koncz Zsuzsa,
Bródy János dalokkal
19.00 Retro álom – táncjáték a Forgatag
táncegyüttes elõadásában
20.00 „Táncoló fekete lakkcipõk” –
Komár László mûsora
„Iminimi, szeminimi” –
a Dolly Roll együttes mûsora
21.15 Batucana Band közremûködésével
átvonulás a nagytemplom elé
21.30 David Merlini szabaduló showja
22.00 Tûzijáték
A rendezvényeken a részvétel díjtalan!
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Budapest 1960–1970-ben

Két terv
A fõváros életét az
1960-ban elfogadott, majd
az 1970-ben átdolgozott
Általános Városrendezési
Terv fogta keretbe. Hogy
mi kapott prioritást, azt
azonban a legfelsõbb politikai vezetés döntötte el.
Ebben a két évtizedben a
legfontosabb a lakásépítés
és az iparfejlesztés volt.
Ezt követte a közlekedés,
és az infrastruktúra, valamint az oktatás és egészségügy. A fõváros vezetõi,
az úgynevezett fõvárosi
lobbi az évtizedfordulóra
elérte, hogy Budapest az
országon belül igen-igen
sok pénzhez jusson. Az
ugrás a hetvenes évek beköszöntével történt. Amíg
1966-1970 között 18 milliárd, addig a következõ ötéves tervben közel 40 milliárd forint jutott fejlesztésre. A Budapest lobbi
élén akkor Sarlós István
tanácselnök és Németh
Károly párt elsõ titkár
állt.

Panelvilág,
lakásínség
A hatvanas évek közepétõl három házgyár építését kezdték meg és fejezték be.
Ez azt jelentette, hogy
az évtizedfordulón felgyorsult és tömegessé vált
az elõregyártott panelbõl
készült lakások, sõt tízemeletes szalagházak építése a város számtalan

pontján. Átlagos alapterületük 60 m2 alatt maradt,
viszont összkomfortosak
voltak.
A hatvanas években 118
ezer, a hetvenes években
161 ezer lakás épült. Ez
utóbbiból 48 ezer nem lakótelepi volt, vagyis fokozatosan növekedett az igényes társas-, és családi
ház építés is, miután a lakásigények száma nem
csökkent: az 1971-es 94
ezerrõl 1975-re 120 ezerre
emelkedett a számuk.

Kulturális
sokszínûség
A hatvanas évek elejének szürke kulturális kínálata egy évtized alatt
gyökeresen átalakult. Polgárjogot nyert Budapesten a jazz, megállíthatatlan lavinaként vált népszerûvé a rock, de a komolyzene is világsztárokat vonultatott fel.
A fõvárosban jelentek
meg és váltak népszerûvé
a kulturális fesztiválok,
különösen sokszínû volt a
Budapesti Mûvészeti Hetek programja õsszel. Ez
az idõszak, amikor tömegessé vált a televíziózás,
de még jártak az emberek
moziba, ahol egyre több
nyugati és sok népszerû
magyar filmet láthattak.
Szabadabbá vált a színház
és az irodalom is.
Ugyanakkor a kulturális
beruházásokra akkor sem
igen jutott pénz, a Budai
Vár, vagy a Vigadó újjáépítése például alig haladt
elõre.

kább alkalmat teremtõ üzletsorok és áruházak jelentek meg. Fokozatosan
javult az áruellátás, bár
sok volt a hiánycikk, az
üzletek választéka bõvült.
A szórakozóhelyek száma növekedett, létrejött a
klub- és táncházmozgalom, népszerû volt a
meccsre, nyáron strandra,
koncertre járás, kirándulás, autóstoppozás, hobbizás. Egyre nagyobb teret
hódított a divat. A két évtized atmoszféráját szinte
minden társadalmi rétegben az optimizmussal jellemezhetjük.

Közlekedés
Az ötvenes években elképesztõ méreteket öltött
betelepülés folytatódott a
hatvanas években is. Ez
az ipari munkahelyek

A Colonie Klein Pesthnek
nevezett település 1871.
június 11-én Kispest néven ideiglenes szervezettel kisközség lett. Önálló
településsé válását évek
óta díszpolgári cím átadásával és színes kulturális
programmal ünnepli az
1950-ben
Budapesthez
csatolt XIX. kerület. Polgármesterét, Gajda Pétert
az ünnepi elõkészületekrõl kérdeztük.
– A település önállóvá
válásának ünnepsége jó
alkalmat ad arra, hogy kitüntetéseket szavazzon
meg az önkormányzat
azoknak, akik a legtöbbet
tettek a kerületért. Ilyenkor adja át személy szerint Ön a díszpolgári címeket, a Kispestért díjakat és egyéb jutalmakat.
Elárulja: idén ki kapja a
díszpolgári címet, egyben
a Kispest címerével díszített emlékgyûrût?

Nagykõrösi út, önkiszolgáló bolt, 1969

35-ös busz a Kossuth téren,
1960
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Polgármesteri üzenet az ünneplõknek

Hattyú strand, 1969

A Kádár-féle vezetés
életszínvonal, valamint
reprezentációs politikája
a fõvárosban élõk számára jelentett leginkább lehetõséget a nyugati életstílus szerény utánzására.
A lélekszám 1970-re elér-

Néma lány címû dalával
a legjobb férfi elõadói díjat kapta Alex Tamás. A
Csak a jók mennek el címû, Kaszás Péterrel írt
dalnak köszönhetõen lett
országosan ismert. Ezért
a dalért 1994-ben a Magyar Televízió Nívódíját
vehette át Péterrel.

gyarapodásának volt elsõsorban betudható. A lakásínség mellett ez a tömegközlekedésre rakott
súlyos terheket.
A hatvanas években két
nagy beruházás valósult
meg: az Erzsébet-híd felépítése és a 2-es metró
megépítése, amit azonban
csak a hetvenes évek elején adtak át. Az iszonyatos
zsúfoltságot még a hetvenes évek végére sem sikerült felszámolni.
A villamosokon, sõt autóbuszokon fürtökben lógó emberek képe végigkísérte a két évtizedet.
A hetvenes években aztán megkezdõdött a személyautók számának gyarapodása is, ami a vasúti
átjárók felüljáróval való
áthidalásának kényszerû
programját gyorsította fel.
Feitl István

Kispest a ’60-as években

Életmód

Nosztalgia
Alex Tamással
Az 1983-as Ki mit tud?on táncdal kategóriában
debütált. 1992-ben az Egri Táncdalfesztiválon Szigeti Csabival a Hold ma
éjjel címû dallal a Danubius rádió különdíját
nyerte. A következõ évben ismét ott lehetett
Egerben és Kaszás Péter:

te a 2 millió fõt, és ez némileg gyarapodott a következõ évtizedben.
A munkahelyek biztosak voltak, a lehetõségek
itt bizonyultak a legjobbnak az országban. A munkásszállási, albérleti nyomorból való kilépés reménye még a legszegényebb
rétegek számára is megvolt. A lakók nagy többsége megengedhette magának a tartós fogyasztási
cikkek vásárlását (háztartási gépek, motorkerékpár, televízió).
A nagy létszámú munkásság a vállalatokon keresztül számos szociális
kedvezményhez (nyaralás, óvoda, bölcsõde, sportolási lehetõség, stb.) jutott.
A belsõ városrészekben
árkádok, neonreklámok,
bevásárlásra egyre in-
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– Régi hagyomány már
Kispesten, hogy a város
születésnapja alkalmából
adjuk át legrangosabb kitüntetéseinket. Idén is a
beérkezõ javaslatok alapján a képviselõ-testület
döntött, egyébként egyhangú szavazással a díszpolgárokról és azokról a
személyekrõl, akiket a kerületi elismerésben részesítünk. Dr. Hegyi Gabriella, dr. Káldi Mária és a
tragikus hirtelenséggel
nemrég elhunyt dr. Lélfay
Botond a három új díszpolgárunk.
– Mit gondol? Mennyire
fontos ma az embereknek
a múltra való visszatekintés, az elismerés?

– Eddigi munkám során
azt tapasztaltam, hogy
mindkettõ fontos az itt
élõknek. Szeretik és tisztelik a kerületben élõk
Kispest hagyományait, a
város múltját, de a jelen
fejlesztéseit is. Természetesen azt gondolom így
van ez azokkal a személyekkel is, akiket elismerésben részesítünk, hiszen nagyon sokan tesznek javaslatot a díjak, címek odaítélése elõtt. Díszpolgáraink és az összes elismerésben részesülõ kispestiek egytõl egyig olyan
személyek, akik életükkel,
munkájukkal,
közéleti
szerepvállalásukkal méltán lehetnek Kispest példaképei.
– A hetvenes évek elején
a kerület új központja az
Üllõi út két oldalán alakult ki. A metró harmadik
vonalának kiépítése után
a település erre alkalmas
jellege miatt is itt jelölte
ki a dél-pesti városközpont helyét. Ma milyennek látja Kispestet? Hogy
mutatná be röviden a kerületét egy külföldinek?
Hogy fogalmazná meg
Kispest jövõképét?
– Abban bízom, hogy
Kispest az a hely, ahová
az emberek jó szívvel térnek haza, ahol szeretnek
élni. Közel vagyunk a városközponthoz, mégis elég
messze ahhoz, hogy a
kertvárosi, lakótetelepi,
hagyományos kispesti és
wekerlei városrészeinken
élõk kisvárosias hangulatban, nyugodt környezetben élhessenek. Sok
még a tennivalónk, de a
nagy közparkok megújítása, a játszótér-felújítási programunk, a zöldkommandó munkája, egyáltalán a közparkjaink,
közterületeink rendbetétele, mind-mind azt a célt
szolgálják, hogy szerethetõbb, kellemesebb legyen
az élet Kispesten. Remélem, hogy az elmúlt években beindult fejlesztések
– legyenek azok önkormányzatiak, vagy a magánszfélra által finanszírozottak – egy fejlõdõ Kispest képét mutatják majd,
nem csak az itt élõ kispestieknek, de az ide látogatóknak egyaránt.

Kispest retro és mi még?
Szivárvány áruház, autó-park, retro divatbemutató, Én táncolnék veled – táncverseny, Ki nyer ma?, bábszínház, hasonmásverseny, jojó, tiki-taki, hulahopp, retro büfé, ifi-park...

– Az idei városünnepen
a szervezõ KMO visszapörgeti az idõ kerekét és
két napra megidézi a ’60as ’70-es évek hangulatát.
Ön 1971-ben született, így
többnyire a gyermekkorból lehetnek emlékei,
vagy szülei elmondása,
esetleg fotók alapján tud
képet alkotni errõl az idõszakról. Hogy emlékszik?
Jó volt gyermeknek lenni
akkor?
– A hetvenes évekbõl
nem sokra emlékszem, hiszen leginkább óvodás és
kisiskolás voltam. De ha
az ember normális, szeretõ családi környezetben
él, akkor a gyermekkorról, szinte minden körülmények között szép emlékeket õriz, s ezzel én is így

vagyok. Az elmúlt évben,
amikor a kulturális napokat átalakítva kitaláltuk a
városünnep programsorozatot, a ’20-as, ’30-as
évekbõl indultunk. Most a
retro jegyében a hatvanas–hetvenes évekbõl idézünk majd. Remélem jövõre a nyolcvanas–kilencvenes évek jönnek, amikor én voltam tizenéves.
Szerettem azt a korszakot,
minden hibája és nehézsége ellenére, nyugodt, kiegyensúlyozott, vidám fiatalságot biztosított, azt
hiszem nemcsak nekem,
de kortársaim többségének is.
– Bizonyára ismeri már
a rendezvénysorozatot.
Tudja már, hogy családjával, két kisgyermekével

mely programokra látogat
majd el?
– A legtöbb programon
szeretnénk
résztvenni,
Gergõ fiam tavaly is nagyon élvezte Simet László
artista produkcióját és a
tûzijátékot. Remélem idén
is nagy dobás lesz David
Merlini. Erre a mûsorra
mindenképpen szeretném
kivinni Gergõt, Lindát és
persze a feleségemet is.
– Mit üzen a kispestieknek a városünnep kapcsán?
– Kellemes idõtöltést
kivánok minden itt lakó, illetve Kispestrõl elszármazott, ünnepelni visszajáró
érdeklõdõnek! Találkozzunk június 13-án és június 14-én a Templom téren!
pte

Harmincéves az Old Boys
Hatezer fellépésen vannak túl, repertoárjuk felöleli az 1950-60-70-es évek
angolszász zenéjének mûfajait. Rock and roll, pop,
rock, blues, soul, country
– minden egy helyen.
Szidor László, alias Fõnök, a zenekar gitárosa,
keyboardsosa, énekese
nosztalgiázik velünk.
– Mi jut eszébe, ha azt
hallja, hatvanas, hetvenes
évek?
– A fiatalságom. Tinédzser voltam, azok voltak
a legszebb éveim. Megalakítottam az elsõ zenekaromat, amit aztán legalább
tíz követett még, míg eljutottam az Old Boysig. Aztán a „nagy generáció”, a
lázadás, a hosszú haj.
Hogy a középiskolai igazgatóm azt mondta, nem
enged át az érettségin, ha
nem vágatom le. Akkor
már négy éve zenéltem,
Beatlest, Rolling Stonest,

játszottunk,
úgyhogy
eszem ágában sem volt.
– Végül azért leérettségizett?
– Kitûnõre, de ez már
egy másik történet.
– Kispest, utcabál. Járt
már itt?
– Sokszor. Elõször is a
Geminivel gyakran léptünk fel a Melósban és az
Ifjú Gárdában. Utóbbit

azért is szerettem, mert a
feleségem is gyakran járt
le ide. Egyébként a zenekar több tagja is „otthon” van Kispesten, van,
aki itt is született. Utcabál? Biztos vagyok benne,
hogy fergeteges hangulat
lesz. Minden korosztály el
fog jönni és garantáltan
jól érzik majd magukat.
Tapasztalat, hogy már az
elsõ, de legfeljebb a második számnál mindenkinek elindul a keze és a
lába.
– Mi alapján választják
ki a zenéiket?
– Hogy van-e olyan
énekhang, ami az eredetihez hasonlít. Hat szólóhangunk van a zenekarban, úgyhogy azért van
mibõl válogatnunk.
– Mivel ünneplik az évfordulót?
– Vidéki turnéval és november végén, az igazi évfordulónkon egy hatalmas
bulival a Petõfi Csarnokban.
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Mit jelentenek Önnek
a 60-as, 70-es évek?
BALOGH GIZELLA: Az öltözködés stílusa
nagyon hasonlított a mai fiatalokéhoz. Az
akkori ifjúság rendszeresen járt be a városba szórakozási vagy munkalehetõségeket
keresni. S hát a régi magyar hagyományok
sokkalta erõsebben éltek az akkori emberekben, mint napjainkban.
KOVÁCS JÓZSEFNÉ: Az emberek családcentrikusabbak
voltak, a válás ritka dolognak számított. Kevés egyedül sétáló embert lehetett látni az utcákon. A ruházkodás is nagy
változáson ment keresztül, az akkori fiatalok diszkrétebben
öltözködtek.
FÁBIÁN ILONA: Sajnálom a mai fiatalokat. Abban az idõben sokkal több lehetõség
volt szórakozásra. A fiatalok ízlésesebb
környezetben tudtak leülni, akár nagyobb
csoportokban is, és elbeszélgetni az esti bulikon. Mi fõleg kerthelyiségekbe jártunk.
Akkor majdnem minden családnak megvolt
erre a kerete.
MARTINAY ÁGNES: Az akkori családoknak munkája és
pénze is volt. Az embereknek volt lehetõségük nyaralót venni, és a felnõtteknek és fiataloknak egyaránt közkedvelt szórakozása volt a színház. Sokkal jobb volt a közbiztonság is,
mint most. A mostani az akkori helyzettel egyszerûen összehasonlíthatatlan.
NAGY SÁNDOR és NAGY SÁNDORNÉ: A
fiatalság jóval visszafogottabb és kultúráltabb volt. Az akkori kosztümöket és zakókat
mára hiányos felsõrészek és szakadt ingek
váltották fel. Ráadásul a mai idõkben magas
a munkanélküliek száma, ami régen szinte
elképzelhetetlen volt. Az emberek lelkiállapota is sokkal rosszabb, mint annak idején. Amikor az utcán
sétálunk, szinte csak ideges embereket látunk, ennek az idegességnek régen nyoma sem volt az emberek arcán.
MOLNÁR SÁNDORNÉ: Régen gyakran
jártam társas öszszejövetelekre. A férjem
halála óta azonban nagyon egyedül érzem
magam, és ma már szinte semmilyen lehetõségem nincs arra, hogy elfoglaljam magam. Azt vettem észre, hogy az emberekbõl
valahogy kiveszett a közösségi szellem.
Nincs bennük összetartás, mint akkoriban. Nem beszélgetnek egymással, nem érdeklõdnek mások iránt. Ez abban az
idõben illetlenségnek számított.

GÁL ISTVÁNNÉ: Nyugodt környezetben töltöttem a fiatalabb éveimet. Kedveltem a nagy túrákat, amikre volt idõm
attól függetlenül, hogy rengeteget dolgoztam. Hiányzik az
akkori nyugalom. A világ rohan, és én csak állok mellette és
nézem, hogy megváltozott minden.
SOMOGYI TIBOR: A 60-as, 70-es években
teljesen más volt minden, mint ma. A régi
idõket jobban kedveltem. Sokat jártam szórakozni, kedvenc szórakozóhelyeim közé
tartozott a Rózsa Mûvelõdési Ház Lõrincen, és a Hõsök terét és környékét is sokszor látogattam szabadidõmben. Ma már se
keretem, se idõm sincs járni ilyen helyekre.
HORVÁT FERENC: Szerintem az akkori világ összehasonlíthatatlan volt a mostanihoz képest. Teljesen más értékrendek uralkodtak. Régen az embereknek sokkal több lehetõséget hagytak arra, hogy kiteljesedjenek, a hangulat is más
volt az utcákon.
BÓRA KÁLMÁN: Nekem a mai világ sokkal
kevesebbet nyújt, mint az akkori. A legtöbb
embernek nincs lehetõsége elegendõ pénzt
keresni ahhoz, hogy a megszokott átlag
életszínvonalát megtartsa. A negyvenen túli embereket ritkán keresik fel ma már
munkaerõnek, a fiatalok jóval nagyobb
elõnyben vannak.
BADITZ ÁDÁM: Az elsõ, ami eszembe jut,
az a mai öltözködés, amit a 60-as 70-es
évekbõl vettek át a mai fiatalok, bár mára
már ez is kezd eltünedezni, mivel az újhullámú divatok ezt is kiszorították. Az akkori
„puha” diktatúráról sokat meséltek nekem
a nagyszüleim, és az akkori kötelezõ sorkatonaság sem nyerte el a tetszésem. A fegyelem viszont így
is nagyobb volt.
Zólyomi Gábor

Nagy Balogh János Kiállítóterem
XIX., Ady E. u. 57. T.: 280-5706
NYITVA:
2009. június 13.–szeptember 30.
kedd-péntek 10-18, szombat 10-14-ig
Rendkívüli nyitva tartás: június 13–14-én

Táskarádió

– Tehát, hogy csinálják,
hogy több mint két évtized
után ugyanúgy ott vannak
a hazai zenei életben,
mint az elején?
– A mi zenénk jó kis bulizós zene, ez pedig minden korosztálynak bejön.
Generációk nõttek fel a
dalainkon.
Gyanítom,
hogy az apák kölcsönadják
lemezeiket a gyerekeiknek, különben hogy lehetne, hogy egy-egy falunap
vagy városünnep alkalmából, amikor minden generáció képviselteti magát,
együtt énekelnek egymással és velünk is?! Ez persze csak az egyik része a

dolognak. Az is fontos,
hogy olyan zenét játszunk,
ami nekünk is tetszik, a
szívünkbõl jön. Ez átmegy
és a koncertjeink tényleg
mindig fergeteges hangulatban zajlanak.
– Amit majd mindenki
megtapasztalhat, ha meghallgatja önöket a Kispesti Városünnepen. Jártak
már Kispesten?
– Én személy szerint nagyon sokszor. Amikor még
a Geminiben játszottam,
rendszeresen felléptünk
az Ifjú Gárda Mûvelõdési
Házban. Tényleg, megvan
még? Gyakran hívtak vendégnek minket a kerületi

tévébe és. Na meg aztán
sok barátom lakik itt, fõleg a kertvárosban, Wekerlén, így gyakran buliztunk erre. A Dolly Rollal
is többször felléptünk
már, jó lesz megint visszajönni.
–
Hatvanas-hetvenes
évek. Mi jut eszébe róla?
– Például az elsõ farmerem. Nem is itthon vettem, egy Levis csõnaci
volt, kb. tíz évig tudtam
hordani.
– Írtak már dalt a farmerról?
– Kifejezetten a farmerról még nem, de most
hogy mondja…

Poénok Badár Sándor módra
Badár Sándor annyi filmben szerepelt már, hogy ha fel
akarnám sorolni mindet, az egész különkiadás csak a
címekkel lenne tele. Mindenképpen meg kell említenem, azonban a Roncsfilmet vagy a Citromdisznót, hiszen ezek a filmek korszakalkotó mûvek, egy egész
nemzedék életérzését határozták meg. És nem utolsó
sorban létrehozták azt a sajátos humorvilágot, ami még
mindig kihat a magyar poénokra. Badár Sándor Szõke
András filmjeinek állandó szereplõje, a stand-up
comedy nehéz mûfaját is együtt mûvelik. Itt lesznek
Kispesten is.
– Mi fûzi a városünnep
idei korához, a ’60-as, ’70es évekhez?
– ’60-as években kicsi
voltam, de azért nem telt
el csak úgy, vannak élményeim. Sarkalatos pillanata volt az életemnek egy
téli sztori. Nagyon pici
voltam, anyukám bölcsõdébe vitt. A történethez
tudni kell, hogy a családom hároméves korom
körül költözött Szentesre,
addig Erdélyben éltünk.
Szóval, szakadt a hó.
Anyám szánkón húzott, én
meg leestem róla. Anyám
nem vette észre, én meg
nem szóltam. Szerencse,
hogy itt vagyok. Egyébként a suli is olyan volt,
mint egy félrefordult
szánkó. De a nagy dolgok

a ’70-es években történtek. A vietnámi háború
vége, világifjúsági találkozók, Angela Davisért küzdöttünk... És ez volt a Coca Cola- és a Balaton-korszaka az életemnek. 20 év
minden nyarát ott töltöttem. Elõször ott találkoztam külföldiekkel: NDK-s
németekkel, csehekkel,
franciákkal, angol nációkkal. Külön-külön hurcolták az életvitelt, autót,
testtartást. Tanultam tõlük. Megtapasztaltam az
elsõ rock and roll élményt, az elsõ óriáskoncertet. Mulatságos, de akkoriban 48 óra alatt értem
le Szentesrõl a Balatonra.
És ma is. A vonatok olyan
gyorsak voltak, mint most,
a távolság sem lett keve-

sebb. A korszak, minden
vizualitásával és élményével beépült a szemembe
és az agyamba. A Bandival (Szõke András – a
szerk.) ezt jól kifejtjük az
elõadások alatt. A ’80-as
években már teljesen
megváltozott az élet. ’87ben indultam el Japánba,
azt hittem, hogy a Csen-

A mindenki által
csak Szandinak ismert sikeres énekesnõt, Pintácsi
Alexandrát nem
volt könnyû mikrofonvégre kapni. A
sok fellépés és stúdió munkák mellett is fitten és
egészségesen élõ három
gyermekes
édesanyát
arról faggattam, hogy neki a fiatalnak, vajon mit
mond a ’60-as, ’70-es évek
világa.
– Mit csinált akkor,
vagy mire emlékszik szívesen?
– A 70-es évek végén
születtem. A pályámat, az
életemet, sõt a családom
létrejöttét határozta meg
ez a korszak, hiszen ezáltal ismertem meg a férjemet is. A 60-as évek rock
and roll világa, majd a 70es évek rock zenéje volt
az, amivel átitatódtam
már kisgyermekként is.
Arra emlékszem, hogy állandóan és jóformán mindenhol énekeltem és táncszerû mozgással táncoltam, amit a szûkebb és tá-

gabb családom
is szeretõ megértéssel
fogadott.
– Szülõként –
saját gyermekei
kapcsán – Ön is
átéli ezt a zenei
átitatódást?
–
Érdekes,
nem. Nem nagyon érdekli
õket, habár a napokban
történt, hogy a legkisebb
gyermekem, a hároméves
kisfiam azért hisztizett egy
kicsit azt autóban, mert kikapcsoltam a rádiót, amiben épp egy rockzenei
blokkot adtak le.
– Június közepén lesz
Kispesten a városünnep,
amelynek Ön is az egyik
fellépõje lesz. Van valamilyen kötõdése a kerülethez?
– Személyes kötõdésem
nincs, de sokszor felléptem már itt, és nagyon jó
emlékeim vannak. Szívesen és szeretettel megyek, hogy ismét találkozzam az ott élõ emberekkel, azzal a lelkes és jó
kispesti közönséggel, amit
alkotnak.
B. E.

des-óceán négyszer
akkora, mint a Balaton. Meglepetésemre nemcsak nagyobb volt, hanem
sokkal vadabb is.
Megtapasztaltam
életem legnagyobb
viharát, ami visszahajított minket a
’60-as évekbe, és
kezdõdött minden
elõröl.
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Hangulatképek és kirakatok
(Budapest, 1960–1970)

Az új termék a Trapper
nevet kapta. Az 1978.
márciusi eredményhirdetés után már szeptemberben utcán volt a színes
plakát. Újsághirdetések
jelentek meg a Magyar Ifjúságban, az Ifjúsági Magazinban, az Esti Hírlapban, és a Fülesben. Megállapodást kötöttek farmer varrásra a Május 1.
Ruhagyárral, az EKisz és
a Fékisz Ruházati Szövetkezettel, a Ruhaipari Szövetkezettel, Szikra valamint a Kaposvári Lady
Ruházati Szövetkezettel,
az Új Élet Ruházati Szövetkezettel, és a szarvasi
Szirén Ruházati Szövetkezettel. Az elsõ évben 600
ezer Trapper értékesítésérõl állapodtak meg a
jelentõsebb nagykereskedelmi vállalatokkal: a Felsõruházati Nagykereskedelmi Vállalattal, a SkálaCoop Szövetkezeti Vállalattal,és a Centrum Nagykereskedelmi Vállalattal.
A siker nem maradt el...
(trapper.hu)

A Dolly Roll 1983. június
26-án született meg, a régi hungáriás tagokból:
Dolly, Flipper Öcsi, Novai
Gábor, Kékes Zoltán, Fekete Gyula és Zsoldos Gábor szinte pillanatokon
belül nagy sikert ért el.
Ma hárman zenélnek,
Dolly, Kékes Zoltán és
Richie. De sikerben azóta
sincs hiány, sõt! Ma már
fellépéseiken együtt énekel a nagypapa az unokájával. Mi a titkuk, errõl
faggattuk Kékes Zoltánt,
az együttes gitárosát.

Szívesen megyek
Kispestre

13-á

Rubik Ernõ 1975-ben igényelte a kocka szabadalmaztatását, de csak 1977-ben kapta meg. Még ennek
az évnek a végén megjelentek nálunk az elsõ Rubik
kockák és ezzel a játék önálló életre kelt. 1980-ban
csak Magyarországon hozzávetõleg egymillió darabot
vettek. Ezzel párhuzamosan
indult a külföldi terjesztése
is. Rövid idõ alatt népszerûvé
vált az egész világon, és még
ma is nagyon népszerû.

Hazai gyártású alapanyag hiányában a farmer
nem válhatott nálunk a tömegek divatjává. Ezért
számított fontos eseménynek, hogy a Lenfonó és
Szövõipari Vállalat, márkanevén Budaflax az
1977-es õszi BNV-n bemutatott egy új, valódi indigóval festett pamutszálból
készült farmervásznat.

A Dolly Roll

ius

Rubik-kocka

LACZKÓ SÁNDORNÉ: Abban az idõben
egyáltalán nem unatkoztak a fiatalok. Szerettek élni, és ezt olyan kereteken belül tették meg, amik nem döngették az erkölcs és
jóindulat határait. Én a barátaimmal a kávézókba jártam, egy-egy ital mellett beszéltük
meg, mi is folyik odakinn a nagyvilágban.

1978 tavaszán megszületett a fiatalság szimbólumának magyar változata,
piacra került a Trapper.
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SEGYE BÉLA: Nekem jó életem volt akkoriban. Lakatos volt a szakmám, és jól meg
is éltem belõle. Az átlagszínvonal is magasabb volt, mint most. Vidéken éltem, de
amikor csak tehettem, szabadidõmben
mindig Budapestre látogattam.

ZOLEKNYIK LÁSZLÓ: Szerintem az akkori életszínvonal sokkal magasabb volt, mint
a mostani. Én ugyan nem voltam megelégedve a kommunista rendszer szokásaival,
de jobban éltem, mint most, ma már azt
sem tehetem meg, hogy elmegyek nyaralni.
A magyar sport is kiemelkedõen jó volt. A
foci a fénykorát élte abban az idõben, ami napjainkra sajnos
elvirágzott.

A Trapper
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A magyar Elvis Presley
Sokáig a magyar Elvis
Presley-ként is számon
tarthattuk a népszerû
énekest, Komár Lászlót,
aki a hozzá intézett kérdéseim, és személyes ismeretségünk kapcsán kicsit
másképp nosztalgiázott a
’60-as ’70-es évek világáról, az emlékekrõl, és egyegy sztoriról.
– Mit jelentett a ’60-as
’70-es évek világa?
– Mindent. A fiatalságot, a kezdeteket, a szerelmet, a munka, a sport és a
zenei élet mindenhatóságát. Az együttesekben és
az élet egyéb területén is
az összetartás, és összetartozás erejét. Még értéke volt a szónak, a dalnak
és a tetteknek. A zene, az
éneklés egy életen át tartó
szerelem lett. Ma már történelem a 60–70-es évek
világa, ugyanúgy, mint a
zenei múltam. Csak felsorolás szinten néhány adat:
Scampoló, táncdalfesztivál, elsõ kislemez, Sprint,
szólóéneklés.
– Igen, nyitott könyv az
élete, amirõl olvashatunk
az önéletrajzi ihletésû
Táncoló fekete lakkcipõk
címû könyvében, amelyben, sajátos stílusban „beszél” önmagáról, pályájának kezdetérõl, a múltról,
a múlttól a jelenig. Van
valami kiemelkedõ esemény, amire szívesen emlékszik ebbõl a korszakból?
– A zenei életben új generációt képviseltünk és
gyakorlatilag minden jó

volt, mert hittünk a felemelkedésben, az elõre
jutásban. Például a táncdalfesztiválon való részvétel az akkori idõben
nagy dolognak számított,
amolyan mérföldkõnek,
hisz egy egész ország ismert meg bennünket a
képernyõn
keresztül.
Ugyanakkor
külföldön
már dübörgött a rock zene, ismertem már Elvis
Presley dalait, és már akkor tudtam, hogy én is fogom énekelni a dalait.
– Úgy tudom fellépett
már a XIX. kerületben és
június közepén ismét ellátogat Kispestre, hogy egy
pergõ ritmusú rock and
roll partyval örvendeztesse meg a közönséget. Van
valamilyen kötõdése ehhez a városrészhez?
– Azon kívül, hogy több-

ször felléptem már ott,
nincs különösebb. Jó az
ottani közönség, lelkesek,
együttmûködõk,
velem
énekelnek, szívesen megyek oda.
B. E.

Fürdõruha, 1962 …

A Szõke kapitány
Szõke kapitány. Így ismerõsebb. Persze elsõsorban nem így és
nem a reklámból, hiszen Szõke András
kortárs filmrendezõ,
forgatókönyvíró, operatõr, színész. Feledhetetlen karaktereket
alakít filmjeiben, aki
egyszer látta, sosem
felejti el. Mûvészetében jelentõs szerepet
kap az abszurd, a nyelvi humor és a helyzetkomikumok teljes kiaknázása. De hogyan
is lehetne ez másként,
hiszen Szõke András a
stand-up comedy egyik
koronázatlan magyarországi királya. Badár Sándorral fogják megmutatni, hogy mit tudnak.
A ’60-as évek neki nem
sokat jelentenek, annál inkább a következõ évtized...
– A ’70-es évek nekem
Szentes és az ifjúság. Itt
jártam középiskolába, a
kultúrkör, a zenei-formai
világ innen nõtte ki magát
az életemben. A történeteim is ebbõl táplálkoznak. A stand-up elõadásaink visszanyúlnak a gyerekkorhoz, beleágyazódnak a retro érzések. A mai
középosztályt izgatja a stílushoz kapcsolódó nyelv, a
mai nagyon fiatalok pedig
romantikusan
néznek
vissza erre a korszakra.
Az okát nem tudom, de látom, hogy ennek nagy divatja van. Zene, ruha,
tánc. Valamiért pozitív

erõs érzelmi töltéssel bír
ez az éra. Az elõadásainkra nem csak a mi korosztályunk jön el, abszolút
összetett
közönségünk
van. És rettentõen izgalmas pont a stand-up
comedy-ben az interaktivitás. Ha lehetõségünk
van rá, bevonjuk a nézõket, játékra hívjuk õket.
Nekünk ez szellemileg nagyon megterhelõ, mert az,
hogy ki nyitott, ott dõl el.
Nincs forgatókönyvünk, a
közönségre vagyunk utalva. Viszont így roppant izgalmas, és nagyon élõ lesz
a dolog.
Ha visszagondolok a
’70-es évekre, akkor rengeteg fájdalom és szomorúság is eszembe jut, de
semmit sem változtatnék
meg, örülök annak, hogy
az életem így zajlott. Egyszerûen örülök. Hiszen
nem lennék ma az, aki vagyok, mindezek nélkül, a
Szõke András – mondta az
elõadómûvész.

Néhány szerepe: Hair –
IBS Színpad, Producerek
– Madách Színház, Rent –
Rock és Musical Színház,
Volt egyszer egy csapat –
Madách Színház. Több
filmben is szerepelt, mint

a Bródy 60! (2006), Magyar Vándor (2004), Gáspár (2001).
Gallusz Niki a ’60-as
’70-es évek zenei világáról, a dalokhoz kapcsolódó
érzéseirõl beszélt a különkiadásnak.
– Ezzel a zenei világgal
jobban akkor ismerkedtem meg, amikor bekerültem a Szenes Iván turnéba
(író, dalszövegíró, drama-

turg, zeneszerzõ, a szerk.)
A szüleim is részt vettek a
ki mit tud korabeli zenei
életben. Nekem fiatalkori,
saját élményeim nincsenek ezzel a korszakkal
kapcsolatban, hiszen a tini
éveimet fõként külföldön
töltöttem, ezért ez a stílus
nekem új volt. A legkedvesebb, szívemhez leginkább közel álló elõadók a
korszak nagyjai, Kovács

Kati és Cserháti Zsuzsa.
Az õ melódiáik, érzelem
centrikus dalaik lenyûgöznek. A dalaik közül fogok válogatni a városünnepre is.
– Milyen felnõttkori élmények fûzik a korszakhoz?
– A táncdalfesztivál, és
a Máté Péter emlékzenekar volt a legmeghatóbb
élményem. Ennek a zenei
világnak fõleg az érzelmi
része fog meg, és az sem
utolsó, hogy jól lehet elõadni a dalokat. Itt legfõképpen nem a nagy hangterjedelem és a technika
az elsõ, a kihívás az elõadás módja. A titok: õszintén kell õket énekelni. A
táncdalokat vagányabban,
lezserebben énekelhetem,
jobban ki tudom ereszteni
a hangomat.
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David Merlini,
a szabadulómûvész

David Merlini életveszélyes produkcióval készül
a városünnepre, hogy
pontosan mivel, egyelõre
még meglepetés. Annyit
azonban elárult a szabadulómûvész, hogy a fõszerepet ezúttal a tûz és a
levegõ játssza majd.

Gallusz Niki színészkedik és énekel
Gallusz Niki legfõképpen
színésznõ. És énekesnõ.
De modellkedik is, és
mindezek mellett klímanagykövet. Ennyi minden
egyszerre. Izgalmas karakter, egyedi szépség,
aki egy interjúban azt
mondta, szerencsés ember, mert megfelel azoknak az ideáloknak, vagy
elvárásoknak, amivel picit könnyebb az élete. Jól
érzi magát a bõrében, és
ez sugárzik is róla. A Kispesti Városünnepen ezt
mindenki meg is tapasztalhatja.

2009 JÚNIUS

– A városünnep a ’60-as,
’70-es évek jegyében zajlik. Van valami emléke
errõl az idõrõl?
– 1978-ban születtem,
másfél éves koromig Magyarországon éltem, utána
költöztem ki Olaszországba. De remek a memóriám,
van néhány kellemes élményem. Na jó, természetesen inkább családi elbeszélésekbõl, anekdotákból ismerem ezeket az idõket.

– Mit meséltek a szülei
az olaszországi ’60-as, ’70es évekrõl?
– Igazából azokat az idõket nevezhetjük az ország
második újjászületésének.
Virágzott a gazdaság, a
kultúra. Na és az autóipar.
S ha már itt tartunk, a veterán autókat én is nagyon
szeretem, életem elsõ autója is egy Maserati volt.
Egészen más érzés beülni
egy mostani gépkocsiba,
mint mondjuk egy Fiat
500-asba, amiben a bõr illata keveredik a benzinével... Egyébként már 16,
17 évesen nagyon vonzódtam a régi tárgyakhoz, az
illatukért, a történelmükért, a kisugárzásukért.
– Ha már az autóknál
tartunk, legutóbbi produk-

A KMO a ’60-as,
’80-as években…

1960-ban jelentõsebb
költséggel átépítették az
épületet. 1961-ben nyitották meg, mint a VCST Mûvelõdési
Központját,

amely elsõsorban a traktorgyár dolgozóinak mûvelõdési igényeit volt hivatott kielégíteni. A fenntartó 1983 nyarán a mûve-

Az utca
mûvészete
Válogatás Skoda Éva
70-es évekbeli képzõmûvészeti
kiállításplakát-gyûjteményébõl.
Megnyitó:
2009. június 14. 16 óra
Cím:
1196 Bp., Hunyadi u. 129/a
A kiállítás megtekinthetõ
2009. június 26-ig,
hétköznap 14-18 óráig.

ciója a bahreini Forma 1es nagydíj elõtt volt. Megdöntötte saját szabadtüdõs víz alá merülõs rekordját. Több mint 21 percig volt levegõ nélkül egy
tartályban. Azt nyilatkozta, közel van a teljesítõképessége határához, ezért
ezzel a mutatvánnyal néhány évig nem szeretne
foglalkozni. Ezért választott olyan mutatványt,
amelyben a tûz és a levegõ játssza a fõszerepet?
– Ezért is. De egyébként
sem szoktam egy produkciót többször bemutatni.
Sok mûsorszám azonban
evolúciója egy elõzõnek.
Amit itt Kispesten láthatnak majd a nézõk, az
egy 16 éves koromban
készült mutatványom ver-

JÖN

június 13-án!

lõdési ház tevékenyégét
megszüntette. A Vasas
Szakszervezet, a Magyar
Vagon- és Gépgyár, a kerület vállalatai és szövetkezetei összefogtak egy
teljes rekonstrukció feltételeinek megteremtése
érdekében. A felújítást a
Vas-, Fém- és Villamos
Ipari Dolgozók Szakszervezetének Központi Vezetõségével kötött megállapodás értelmében az akkori kerületi tanács koordinálta. Az építkezés 1983
decemberében kezdõdött.
A mûvelõdési ház tavaly
újabb felújításon esett át.
(Forrás: www.kispest.hu)

ziója. A bahreini egyébként rekorddöntés volt, 35
napig készültem rá egy
katonai telephelyen.
– Nyilván nem szabadulómûvészként kezdte
pályafutását...
– Nem, bûvészkedtem,
kilencéves korom óta
gyûjtöm is a bûvészkellékeket. A bûvészkedés
azonban már háttérbe
szorult, most már csak a
szabadulómûvészet érdekel.
– Mi a leglényegesebb
különbség a kettõ között?
– Mindkettõben vannak
trükkök, technikák, de
egy szabadulómûvésszel

valóban megtörténik a
produkció. Ha mondjuk
van egy mûsorszám, ami
egy cápákkal teli akváriumban „játszódik”, akkor
a bûvész lehet, hogy bent
sincs az akváriumban. A
szabadulómûvész ugyan
bekeni magát valamilyen
cápariasztó krémmel, de
attól mondjuk még megfulladhat. S épp ez benne
a fantasztikus! Számomra
minden újabb mutatvány
kihívás és azt remélem,
hogy a nézõk érzik és élvezik ezt.
– Járt már Kispesten?
– Ha arra gondol, már
léptem fel itt. Igazából
azonban nem ismerem.
Egy-egy produkció elõtt
nagyon kell koncentrálnom, utána pedig általában beülök az autóba és
sietek haza. Most azonban
egész nap nem vehetek
magamhoz szilárd táplálékot a mutatványom miatt,
úgyhogy úgy tervezem, a
barátaimmal ott maradunk Kispesten. Körülnézünk és csapunk egy hatalmas lakomát!
J. I.

A retro városünnep
megálmodói
A város születésnapját
több mint tíz éve ünnepli
Kispest önkormányzata,
de néhány éve egyfajta
múltidézéssel,
gazdag
programkínálattal gazdagítják a szervezõk. A retrokorszak
megidézõje,
vagy ha úgy tetszik megálmodója Gábor Ilona, a
Kispesti Munkásotthon
Mûvelõdési Ház igazgatója, valamint az intézmény
lelkes, kreatív kollektívája. Tavaly a 20-30-as
évekre emlékezett a kerület, az idén a 60-70-es éveket idézik vissza.
– Mostanában divattá
vált nosztalgiázni. Gondolom, Ön is így gondolja,
hiszen a város születésnapjának megünneplését
visszatekintéssel fûszerezik meg évrõl évre. Hogy
jött az ötlet?
– Kispest önkormányzata 1996 óta ünnepli önálló
településsé válásának évfordulóját. 2007-ig 12
éven keresztül a Kispesti
Kulturális Napok több
mint egyhetes színes
programsorozatával, 2008
óta a városünnep kétnapos színes idõutazással
egybekötött programkavalkádjával ünnepeljük a
születésnapot. 1996 és
2007 között ezerszínû

programcsokor tette emlékezetessé a Kispest napokat, de a 2008 óta tartó
múltidézõ koncepció is
nagyon közel került a kispestiek szívéhez. A mai
’50-esek ’60-asok, de az
idõsebb korosztály is szívesen nosztalgiázik. Pötytyös szoknya, alpakka öltöny, Túró Rudi és az
Ifipark, a Tisza cipõ és a
Dunakavics na meg a
Bambi, amik az elsõ pillanatban eszünkbe jutnak
errõl az idõszakról.
– Kiknek ajánlja leginkább a kétnapos programsorozatot?
– Azt gondolom, minden
korosztály
megtalálja
majd a neki tetszõ rendezvényt. Az idei városünnep
nem csak programjában,
de látványelemeiben is
felidézi a ’60-as ’70-es
évek hangulatát, így nem
csak a gyermekes családokat, vagy a fiatalokat
várjuk, hanem az ötvenen
túli korosztályt is, hiszen
lesz itt minden, mi szemszájnak ingere. Remélhetõleg június 13-án és 14én sok-sok kispestivel találkozunk majd pörgõs
szoknyában és jampi
cuccban, és talán limbózunk is egy nagyot az
Ady Endre út közepén.
pte
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Egyházi Géza és a zene
A ’60-as ’70-es évek mindenkinek mást és mást jelent. Egyházi Géza 1970ben született. Jó emlékekkel emlékszik vissza erre
az idõszakra. Pincérként
kezdett dolgozni, de rájött
mint mindenkiben, benne
is ott bujkál a zene.
– Hogy indult el a pályán?
– Hegedülni tanultam,
egy Strauss film hatására.
5-6 éves voltam, amikor
beírattak egy zeneiskolába. Szorgalmasan tanultam. Sok tanárom volt. Ha
csak egy tanár kezében
lettem volna, nem így alakulnak a dolgok körülöttem. Kamaszkorban a tábortûz mellett kezdõ gitárosként Elvistõl a heavy
metalig mindent játszottam, és egyszer csak a komolyzene felé fordult az
érdeklõdésem. Az operaház mellé kerültem pincérnek. Rájöttem, mint

mindenkiben bennem is
ott bujkál a zene. Elkezdtem énekelni tanulni, és
ott teremtem egy másik
pályán.
– 1970-ben született. Önnek mit jelentenek a ’60as, ’70-es évek? Mire emlékszik vissza szívesen?
– Az ember az öntudatát
kisiskolásként
találja
meg, nekem ez egy biztonságos idõszaknak tûnt. Sikerült nagyon jó emlékeket szereznem. Jól éltünk.
Kiszámítható világ volt,
erõsen támogatva a kultúrát. Én abban az idõben

„boniemes” és „hungáriás” voltam. Ma már inkább az Abbát és az Eddát
választom.
– Milyen élmények fûzik
Kispesthez? Járt már Kispesten?
– Törzsgyökeres pomázi
vagyok. A fociban a Budapest Honvédnak szurkolok. A kerületben léptem
már fel kétszer is. A mostani városünnepen lesz a
harmadik fellépésem.

A rendezvény
támogatói:

Sas-kabaré

2009. június 3.

Rejtvény

REJTVÉNY | EGYHÁZAK
A KISPEST újság rejtvényének megfejtését nyílt levelezőlapon vagy borítékban kérjük elküldeni címünkre:
Kispest újság szerk., 1701 Bp., Városház tér 18. A címzés
mellé kérjük, írják rá: „Rejtvény”. Beküldési határidő:
2009. június 15. A helyes megfejtők között könyveket és
Kispest pólókat sorsolunk ki.

17

Az előző számunkban közölt rejtvényünk helyes megfejtése: „A jó hír az, hogy a Bahamákra akar menni.”. Nyerteseink: Morava Piroska (Jókai u.), Lipcsei Erika (Vécsey
utca). A nyereményeket postán küldjük. Gratulálunk!

Sas-kabaré, június 14-én 14.50-kor Kispesten a
Templom téren, a Kispesti Városünnep alkalmából!

Ötéves
az ABSZ együttes

A zenekar 2004-ben azzal
a nem titkolt szándékkal
jött létre, hogy az Illés,
Fonográf, Tolcsvay-, Bojtorján együttes, illetve
Bródy János, Koncz Zsuzsa dalai „élõben” továbbra is hallhatóak legyenek.
A dalok eredetiben már
egyáltalán nem, vagy
csak kivételes alkalommal, nagyon ritkán hallhatóak. Az ötlet alapján
állt össze a négytagú
„akusztikus”
zenekar,
ahol kiemelkedõen nagy
szerep jut a vokális hangzásnak.
A zenekar neve a 4 tag
keresztnevének kezdõbetûjébõl áll, Radnai András
(gitár, ének), Molnár Bálint (gitár, szájharmonika,ének), Ruf Szilvia (gitár, ének), Bende Zoltán
(basszusgitár, ének).
A négy tagból hárman a
’70-es évek közepén születtek. Az együttes rangidõse Radnai András, õ
1953-ban látta meg a napvilágot.

– Mire gondol elõször,
ha azt hallja, hogy ’60-’70es évek?
– A ’60-as, ’70-es években jómagam “elmebeteg” módjára jártam az
Illés Klubba, természetesen gitározni tanultam és
iskolai zenekarokban csörömpöltem. A nyári hétvégék a budai Ifjúsági Parkban vagy a balatoni beatkoncerteken teltek el.
– Mire emlékszik vissza
szívesen ebbõl az idõszakból?
– Elsõsorban a Fehérvári úti legendás Körteremben mûkõdõ Illés Klubra
(amely 2005 és 2008 között
másodvirágzását
élte,
amíg tavaly le nem bontották, vagy azokra a táncdalfesztiválokra, amikor pl. a
„Még fáj minden csók”
vagy az „Amikor én még
kissrác voltam” c. dalok
megrengették az országot.
– Jártak már Kispesten?
Kispesten még nem muzsikáltunk, ezért is megtisztelõ és örömteli, hogy
júniusban ott játszhatunk.

A Kispesti Hírlap ünnepi kiadvány
Készült 2009 júniusában
Szerkesztette: P. Tóth Erzsébet

A kispesti történelmi egyházak közösségi eseményei
KISPEST KÖZPONTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

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

A KISPESTI-RÓZSATÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

(XIX., Jáhn F. u. 107. Tel: 378-0200)
Istentiszteletek vasárnap 7 és 10 óra, gyermekalkalmak (3–6
és 7–12 éveseknek) vasárnaponként 10 óra, felnőttkórus és
gyermekkórus vasárnap fél 9, konﬁrmációi oktatás 12 éveseknek vasárnap fél 9, 13 éveseknek péntek este 6 óra, felnőtt
konﬁrmáció péntek este 8 óra, Karácsony Sándor Rózsatéri
Református Iskola hétkezdő áhítat hétfő 8 óra, pedagógus
bibliaóra hétfő du. 5 óra, Nikodémus (értelmiségi) kör hétfő
este 7 óra (kéthetente), Simeon Rózsatéri Öregotthon bibliaóra kedd fél 10, imaóra kedd du. 5 óra, bibliaóra kedd este 6
óra, Kismama kör (kéthetente) csütörtök 10 óra, ifjúsági óra
(tizenéveseknek és huszonéveseknek 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 iskolákban kitett órarend szerint.
Plébániai közösségi termeinkben: hittanórák gyermekeknek, felnőttek oktatása, cserkészfoglalkozások, ministránsfoglalkozás, kismama klub, baba-mama kör, „keresztény
családok beszélgetnek” összejövetel, Mária kongregáció,
nyugdíjasok klubja.
Karitász nyitvatartása: hétfőn 15-17-ig kispesti rászorultak,
kedden és csütörtökön 17.30-18.30-ig hajléktalanok, pénteken 17.30-18.30-ig rászorult gyermekek részére.
GÖRÖG KATOLIKUS KÁPOLNA ÉS PARÓKIA

(XIX., Kossuth L. u.10.)
Hétköznaponként 17 órakor rózsafüzér, 17.30-kor vecsernye, 18 órakor szentmise. Vasárnaponként és ünnepnapokon 10 órakor szentmise, 17 órakor rózsafüzér, 17.30kor 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, utolsó vasárnap
16 órakor ifjúsági istentisztelet.
Tel: 378-0859. Tel./Fax: 282-2377.

„JÉZUS SZÍVE” PLÉBÁNIA

(XIX., Áchim A. u. 78. Tel.: 282-9553)
Szentmise hétköznap: reggel 8 óra. Szombaton vasárnapi

előesti szentmise 18 órakor. Vasárnapi miserend: délelőtt
9; 11 óra, este 18 óra. Minden második héten 9 órakor
gitáros ifjúsági szentmise. „Szabadegyetem az életről”:
minden hónap utolsó szombat estéje.
WEKERLETELEPI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

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

KISPESTI I. BAPTISTA GYÜLEKEZET

(XIX., Kisfaludy u. 20. Tel.: 357-9725)
Alkalmainak időpontja: vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet, délután 17 órakor istentisztelet-versek, bizonyságtétel, ének-zene; csütörtök 18 órakor bibliaóra, beszélgetés az Isten igéjéről, péntek 18 órakor ifjúsági alkalom.

WEKERLETELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA

(Kós Károly téri templom)
Szentmise hétköznap:
reggel ½ 8 és 18 órakor,
vasárnap: 7, ½ 9, 10, 18 órakor.
Csütörtökön 5 órakor szentségimádás, szombaton 5 órakor rózsafüzér és litánia.
Plébánia hivatal: hétfőtől péntekig de. 9-12 du. 4-5 óráig (Tass u. 5. Tel: 357-0547).
Programok a közösségi házban (Kós Károly tér 16.):
Bibliaóra kedden de. 9-kor; Játszóház kisgyermekek részére szerdán de. ½ 10 órakor.

ÚJ APOSTOLI EGYHÁZ

(XIX., Nádasdy u. 89. Tel. 282 9701)
Istentiszteletek vasárnaponként 10 óra.
Vasárnapi iskola a hónap 2. és 4. vasárnapján 11.20 óra.
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KISPEST

ÁLLÁS

Tanító

A Vass Lajos Általános Iskola
pályázatot hirdet tanító munkakör betöltésére. Foglalkoztatás
jellege: teljes munkaidő.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 1-4. osztályban
tanítói és napközis feladatok,
1-6. osztályban angol nyelv
tanítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, angol műveltségterület
1-6.osztály, angol nyelvből
középfokú C típusú általános
nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás, felhasználói szintű
internetes alkalmazások, erkölcsi bizonyítvány, főiskolai
oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány.
Pályázati határidő: június 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Ertelné Csák Judit nyújt, a 061-282-9551-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a pályázatnak a Vass Lajos Általános
Iskola címére történő megküldésével (1193 Budapest,
Csokonai utca 9.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: E-I.-43/2009, valamint a munkakör megnevezését: tanító. Elektronikus
úton Ertelné Csák Judit részére
a igazgato@vassl-bp.sulinet.
hu e-mail címen keresztül.
A munkáltatóval kapcsolatban
további információt a www.
vassl-bp.sulinet.hu honlapon
szerezhet.

Felhívás

2009-ben, 30. születésnapját
ünnepli a Berzsenyi u. 6 sz.
alattt Zöld Ágacska Óvoda.
Várjuk mindazon volt óvodások és dolgozók jelentkezését,
akik szívesen részt vennének
az ünnepségen. Szívesen fogadunk régi fotókat, emlékeket, az
életben elért sikerekből ízelítőt,
melyet bemutathatnánk. Jelentkezés a 282-9842-es telefonon,
vagy a zoldagacsa@ovoda.
kispest.hu e-mail címen.

SPORT

Közgyűlést
tartott a KAC
A

múlt évi tevékenységet értékelte a Kispesti Atlétikai
Club (KAC) május 27-i közgyűlése. Az egyesület négy
szakosztályában mintegy 160an sportolnak, közülük 82-en
leigazoltan a sportági szakszövetségeknél. A KAC üzemelteti az önkormányzat tulajdonában levő Katona József utcai

embere arról számolt be, hogy
gyarapodik a létszám, egyre
több olyan gyerek jelentkezik,
aki atletizálni szeretne, nem
csak igazolt sportolóként.
Elmondta, a szakosztály az
általános iskolások számára
folytat alapképzést elsősorban
futószámokban és távolugrásban. Hozzátette, a salakos

Fotó: Lovi

A Kispesti AC női kézilabda csapata megnyerte az NB II-es bajnokságot, így jövőre az NB I/B-ben folytathatják a lányok

sporttelepet is a szakosztályok
(dzsúdó, tenisz, atlétika, kézilabda) működtetése mellett.
Ezen kívül Dél-Pest lakóinak
ingyenes szabadidős sporttevékenységre is lehetőséget
biztosít az egyesület. Itt rendezik a kerületi és szomszédos
diákolimpiákat, s itt edzenek
a Honvéd utánpótlás korú
focistái is. Az önkormányzat
összesen évi 25 millió forinttal
támogatja az egyesületet.
Szakosztályvezetőként a dzsúdósokat Jobbágy István ügyvezető elnök értékelte: hazai
és nemzetközi versenyeken
több dobogós helyezést értek
el – mondta.
A kézilabdások életében örömteli esemény történt – jelentette
ki Lehoczky Zoltán szakosztályvezető. Beszámolt arról,
a női csapat nagy fölénnyel
már május 23-án megnyerte az NB/II-t. Az eredmény
azért jelentős, mert a korábbi
gyenge évet követően szinte a
semmiből éledt újjá a csapat
– hangsúlyozta.
Babály László, az atléták első

futópálya minőségét javítani
kell.
A tenisz szakosztályt vezető
Hodruszky Tibor arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy
az egyik csapat megnyerte az
első osztályú Budapest Bajnokságot, az OB/III-ban szereplő gárda pedig hatodik lett.
Elmondta, ez a szakosztály
biztosítja legszélesebb körben
a szabadidős sporttevékenységet: a pályákat mintegy 300-an
bérlik rendszeresen.
Az elfogadott felügyelő bizottsági (fb.) beszámolóból kiderült: a KAC-nak nincs köztartozása, a működés anyagi
háttere biztosított. A tagság az
fb. jelentését, a közhasznúsági
beszámolót, valamint a 2009.
évi költségvetési tervet is elfogadta. Jobbágy István szerint
az idei év a tavalyihoz hasonló
lesz.
Lehoczky Zoltántól megtudtuk, a közgyűlés utáni elnökségi ülésen döntöttek arról, hogy
vállalják a kézilabdacsapat
NBI/B-ben való indulásának
anyagi feltételeit.

ÁLLÁS

Tájékoztató
A Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság 2008.
nov. 3-i ülésén határozatot
hozott a Nádasdy u. - Vas
Gereben u. kereszteződésében körforgalmú csomópont
kialakításának engedélyezési-kiviteli terveinek elkészítésére. Kerületi megbízásra
a tervek elkészültek. A terv
szerint a csomópontban 1.262
m˛ szilárd burkolat kerül átépítésre, szegélyek korrekciójával, térkő burkolatú járdák
átépítésével, a járdák akadálymentesítésével, középsziget kialakításával. Szükséges
a közműszelvények át-, ill.
szintbehelyezése a vízelvezetés megoldásával. A terv részét képezi a közvilágítás fejlesztése, ill. a zöldfelületeket
érintő munkálatok is, mely
során 5 db fa kivágása, pótlása szükséges. Egyeztetéseket,
jóváhagyásokat követően a
tervező a tervet engedélyeztetésre benyújtotta. Értesítjük az engedélyezési eljárás
tisztelt ügyfeleit (ingatlantulajdonos, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű
használó, akinek ingatlanát
a közlekedési létesítmény
terület-igénybevétellel érinti,
ingatlana a közlekedési létesítmény területével közvetlenül határos, vagyonkezelő,
közművek tulajdonosa (kezelője)), hogy a Bp. XIX. ker.
Polgármesteri Hivatal megbízásából eljáró Road-Line
Bt. (tervező) kérelmére, a Bp.
XIX. ker. Nádasdy u. - Vas
Gereben u. kereszteződésében létesítendő körforgalom
építésének engedélyezésére
útügyi hatósági eljárás indult
a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri
Hivatal, Közlekedési Ügyosztály, Közlekedési Hatósági
Alosztályán.
Az engedélyezési eljárással
kapcsolatos
kérdéseikkel
az ügyfelek Szalay Gergely
József úrhoz fordulhatnak
(tel.: 9999-479, fax: 327-1520,
cím:1052 Bp. Városház u.
9-11., levélcím: 1364 Bp. 4.
Pf. 1.), aki az iratbetekintés,
nyilatkozattétel lehetőségét
előzetes egyeztetést követően
tudja biztosítani.
ÉS
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WEKERLEI GYERMEKHÁZ ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁR

PETUR UTCA 7., TEL.: 282-9895, 358-0690,
HTTP://GYERMEKHAZ.KISPEST.HU, GYERMEKHAZ@KISPEST.HU

KIÁLLÍTÁS
„Színes szőttesek” címmel
Bernáth Judit alkotásait tekinthetik meg júniusban a látogatók
hétköznap 8 órától 20 óráig.

GYERMEKFOGLALKOZÁSOK
BÖLCSŐDAL
Énekes, mondókás foglakozások
várandós mamáknak, pici gyermekes szülőknek és babáiknak
3 éves korig.
Szerda 16.00-16.30
és 16.45-17.15
(utolsó: június 17.)
MESEOVI
Bábozás, mesélés és a történethez kapcsolódó kézműves foglalkozás, bábkészítés.
kedd 17.00-17.45
(utolsó: június 9)
BABOS BÁBOS STÚDIÓ
6-10 éves korig. Különböző
anyagokkal és azok felhasználási lehetőségével ismerkedünk, megtanuljuk a bábkészítés fortélyait rövid mesék,

versek felhasználásával.
Hétfő 16.00-17.30
(utolsó: június 8.)

KLUBOK FELNŐTTEKNEK
JÓGA KLUB
Hétfő 9.00-10.30, szerda 18.0019.30 (utolsó: jún. 24. és 29.)
FOLTVARRÓ KLUB
Június 9., kedd 9.00-12.00
SZABÁS-VARRÁS KLUB
Június 12. és 26., péntek 18.0020.00

NAPKÖZIS TÁBOR
Idén nyáron is változatos programokkal, jó hangulattal várjuk a kerületi általános iskolás
gyermekeket a kerületi napközis
táborba.
Ideje: június 22.-augusztus 19.
Helyszín: Vass Lajos Általános
Iskola (Csokonai u. 9.)
Részletesebb felvilágosításért
keresse
Horvay
Marianne
igazgatót a 282-9895-ös telefonszámon vagy a horvay.

PÁLYÁZAT

Hirdetmény
A

Bp. Főváros XIX. ker.
Kispest Önkormányzata
(1195. Budapest Városház tér
18-20.) nyilvános, licitálásos
pályázatot hirdet az Esztergom Árok u. 44. szám alatti,
16445/7 helyrajzi számú, 4500
m2 területű, kivett üzem megnevezésű, Lk-8 – kisvárosias
lakóterület övezetbe átsorolt,
felépítményes ingatlan értékesítésére
A versenytárgyalásra jelentkezés határideje: 2009. júnus 15.
17 óráig.
Versenytárgyalás időpontja:
2009. június 16-án 9 óra.
Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XIX.
Városház tér 18-20. C. ép. I.
em. 34.sz. alatti tárgyalóterme.
Az ingatlan kikiáltási ára:
70 000 000 Ft, azaz hetvenmillió forint.

(Az ingatlan értékesítése ÁFA
mentes a 2007. évi CXXVII.
tv. 86.§ (1) j) pontja alapján,
mivel az önkormányzat nem
élt a 88.§ (1) a) pontja szerinti
adókötelessé tétellel.)
Bánatpénz: 4 000 000 Ft , azaz
négymillió forint.
Licitálási lépcső: A kikiáltási
árról 100 000 Ft-os lépcsőkben
felfelé történik a licitálás.
A pályázattal kapcsolatban
érdeklődni a Budapest XIX.
ker. Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Irodáján lehet (1195
Budapest, Városház tér 18-20.
C épület 40-41. szoba, telefon:
3474-505, 3474-527).
A részletes kiírás és a jelentkezési lap munkaidőben ingyenesen ugyanott átvehető, vagy
letölthető a www.kispest.hu
honlapról.

marianne@gmail.com
címen!

e-mail

GYERMEKHÁZBAN MŰKÖDŐ
TÁBOROK
A táboraink ötnaposak, 9.00
órától 16.00 óráig tartanak. Napi
háromszori étkezést biztosítunk.
Részvételi díj: 18 000 Ft
MESÉS-BÁBOS TÁBOR
6 éves kortól 12 éves korig. Mindennap más mese kerül elő a lovagok és királylányok világából.
A történeteket közös játékokkal,
szerepjátszással, diavetítéssel,
bábozással dolgozzuk fel. Naponta fabrikálunk valami újat,
bábokat készítünk.
Június 22-26.
FAZEKAS TÁBOR
A gyerekek szabadkézzel agyagtárgyakat készítenek, és megtanulnak korongozni, mintázni.
Sokat játsszunk a szabadban is.
A kész munkákat kiégetjük, és
haza lehet vinni őket.
Június 29-július 3.
DIVATTERVEZŐ TÁBOR
8-14 éves korig. Színek-formákanyagok-trendek-stílusok. Régi
idők és napjaink divatja. Ábrázolási technikák (kroki, kollázs,
montázs, frottázs, akvarell). Lepelruhák, újrafelhasznált anya-

Pályázat
Kispest Önkormányzata
a
2009/2010. tanévre pályázatot hirdet cigány kisebbségi
tanulók támogatására azzal a
céllal, hogy támogassa a jó tanulmányi eredményt elérő, de
nehéz szociális helyzetben élő
cigány kisebbséghez tartozó
tanulókat, hallgatókat az általános iskolai, a középfokú és a
felsőfokú tanulmányok sikeres
folyatásában.
A pályázat az alábbi kategóriákban nyújtható be:
1. Általános iskolai ösztöndíj.
2. Középiskolai ösztöndíj.
3. Felsőfokú iskolai ösztöndíj.
A pályázatokat mindhárom
kategóriában szeptember 14éig lehet benyújtani, beküldeni
a következő címre: Budapest,
XIX. ker. Kispesti Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda,
1192 Budapest, XIX. ker. Ady
Endre út 7.
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gok, kiegészítők. A tábor végén
kiállítást és egy kis bemutatót
rendezünk az érdeklődőknek.
Július 27-31.
TÁNCTÁBOR
Tánc napi 4 órában 6-14 éves korú gyermekek számára. Klaszszikus balett alapok, musical és
showtánc, társastánc, hip-hop,
ír tánc. A tábor utolsó napján
bemutatót rendezünk.
Augusztus 3-7.
PAMACS TÁBOR
6-13 éves korig. Kalandozások
a képzőművészet világában.
A XX. század híres festőinek
nyomába indulunk. Sokféle
izgalmas, érdekes technikával
ismerkedünk meg. Szünetekben
szabadtéri játékokat játszunk.
Az alkotásokból kiállítást rendezünk a Gyermekházban.
Augusztus 10-14.
FOLTVARRÓ TÁBOR
A három napos táborba jó hangulattal kézimunkázásra várjuk
az érdeklődőket. Szalagszövés, dobozkészítés és egyéb
patchwork technikák elsajátítása
és gyakorlása.
Augusztus 24., 25., 28. (hétfő,
szerda, péntek)
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

FELHÍVÁS

Házassági
évforduló
Az önkormányzat ebben
az évben is köszönteni
szeretné – személyes jelentkezése alapján –azokat
a Kispesten élő házaspárokat, akik 2009-ban
ünneplik 50. házassági
évfordulójukat. Várjuk jelentkezésüket személyesen
minden héten kedden és
szerdán 14-15 óra között,
valamint csütörtökön 1011 óra között a Báthory u.
39.-ben. Jelentkezéskor a
személyazonossági igazolványt és a házasságkötést,
igazoló okiratot be kell
mutatni. (Időpontot lehet
egyeztetni a 357-9503-as
vagy a 06-20-340-2552-es
telefonszámon). Jelentkezni lehet: augusztus 31-ig.
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APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
TELEVIZIÓ, VIDEÓ JAVÍTÁS A HELYSZÍNEN. Ingyenes kiszállás, javítás esetén.
Megbízható, precíz munka, garanciával, mérsékelt ár. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel.: Kármán Sándor.: 276-9235, 06/20-4151712

Tetőterek, lakások építése, felújítása, homlokzatok hőszigetelése. Ingyenes felmérés.
Minőségi munka. Megbízható szakemberek.
Tel.: 06/20-933-8634, 282-24-98
Konténeres sittszállítás (4, 5, 7, 8 köbméteres). Sóder, homok, föld megrendelhető.
Tel.: 282-1201, 06/30-942-9460

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

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

Teljes körű központi fűtés, víz-, gázszerelési
munkák, mosdók, mosogatók, wc-k, wc-tartályok, kádak, csaptelepek cseréje. Víz- és
gázórák hatósági engedélyezése. Tel.: 3248692, 06/30-9-826-269

Könyvkötészeti, restaurátori és graﬁkai
munkák. Régi, megsérült kedvenc könyveit,
családi iratait újrakötöm, illetve helyreállítom. Lukácsy Tibor, tel.: 281-4249, 06/30931-5840

Vállalunk lakás átalakítást, lakásfelújítást,
családi házak szigetelését, színezését, lomtalanítást, konténer rakást, ablakcserét, kisebb
munkákat, garanciával, ingyenes árajánlattal.
Tel.: 06/30-33-12-170

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

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

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

Bádogos-, tetőfedő-, ács-, kéményfelújítási
munkát vállalok! Tel.: 280-1271, 06/20-5327823

Teljes körű felújítás alaptól a tetőig, bontás,
falazás, vakolás, festés, burkolás, szigetelés,
tetőfelújítás. Üvegezést és tereprendezést is
vállalunk! Kerületieknek 10% kedvezményt
biztosítunk! Tel.: 06/30-345-7130

Engedélyezési, kiviteli és látványtervek
készítése, épületfelmérés: ez mind, mind
az „Építő 98” BT. Telefon: 06-70-3110210

Rács, kerítés, kapu, előtető, korlát, erkélybeépítés, folyosó leválasztás, egyéb lakatosmunkák, javítások. Tel.:284-2540, 06/70
209-42-30

Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Bp.,
XIX., Lehel u. 6. Tel.: 282-3153, 06-70-21520-19
MŰANYAG ABLAKOK BEÉPÍTÉSE
INGYENES FELMÉRÉSSEL, BONTOTT
ANYAG ELSZÁLLÍTÁSSAL. 9 ÉV GARANCIA, OTP- HITELÜGYINTÉZÉS.
TEL.: 06/70-381-7402

Műanyag ablakok, ajtók és kiegészítőik.
Teljes körű ügyintézés az árajánlattól a
beépítésig. Német Kömmerling, 5-5 év
garancia, 3 rétegű üveggel , K=0,6-0.8 hőés hangszigetelés, 25% , 30%, 33% akciós
kedvezménnyel. Szakszerű beépítés. Cím:
XX. Nagysándor J.u.50, Tel.-fax: 2840550, Mobil: 06-70-949-76-90, E-mail:
pesterzsebet@zoldotthon.hu

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

Megbízható festők vállalnak festést, mázolást, tapétázást, külső szigetelést. Proﬁ
minőség, elérhető áron. Közületeknek is
dolgozunk. Kerületieknek 20% kedvezmény.
Tel.: 292-1379. 06/20-3733-849

Dugulás-elhárítás, falbontás nélküli szakszerű gépi tisztítás. Fábián István, tel.: 06/20317-08-43

Ezüst felvásárlás! Keressen bennünket, a
legjobb árat és készpénzt adunk. Evőeszközök, tálcák, gyertyatartók, cukortartók,
gyümölcstál stb. vétele. Tel.: 317-9938,
1077 Bp., Wesselényi u. 19.

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobilﬁx szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny,
reluxa, ÚJDONSÁGOK! Részletﬁzetési lehetőség! Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak
10% kedvezmény! Műanyag ablakok gyártása, cseréje. Ingyenes és azonnali felmérés.
Bemutatóteremben megtekinthető. Tel.:
06/30-401-1029
Konténeres sitt- és szemétszállítás olcsón.
Rakodással is. Sóder, homok, termőföld. Tel.:
280-9059, 06/30-9-968-316
AJTÓK-ABLAKOK JAVÍTÁSA, illesztése, szigetelése, zárak cseréje, garanciával.
Felmérés díjtalan! Horváth Ákos, Tel.:
06/30-9-628-704
Festőmester vállal szobafestés-mázolást, tapétázást, hosszú távú garanciával, közületeknek is. Tel.: 285-2882 vagy 06-30-251-5872
Ha tud olyan kis munkát amit más nem vállal
el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek állnak
rendelkezésére. Tel.: 06/20-416-5879, 06/30486-7472
Költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel. Igény szerint
ingyenes kartondobozok! 10%-os hétvégi
kedvezmény! Telefon: 06/70-2-144-235,
280-2542
Teljes körű lakásfelújítást vállalunk. Tel.:
280-05-02, 06/30-315-9919

Csempézést, járólapozást, régi fürdőszobák,
konyhák felújítását vállaljuk, igény szerint
anyaggal, bontással, sitt szállítással. Tel.:
06/70-273-4975
AJTÓ- ABLAK-, CSEMPE MOSÁST;
SZŐNYEG,
KÁRPIT,
BŐRKÁRPIT,
AUTÓKÁRPIT TISZTÍTÁST, AUTÓ POLÍROZÁST VÁLLALOK, MINDEZT OTTHONÁBAN + FESTÉST, MÁZOLÁST. Tel.:
06/70-50-20-131
KÖNYVELÉS. Vállalom betéti társaságok,
kft.-k, egyéni vállalkozók könyvelését, bérszámfejtését, bevallások készítését, TB-,
adóügyintézését. Tel.: 281-1320, 06/20360-9129

KERT TELEK RENDEZÉS! Permetezés,
metszés, favágás, fűkaszálás, bozót irtás,
tereprendezés, gyepesítés, kerítés építése,
öntöző rendszer kiépítése. Térkövezés, járda
készítés, kőműves és ács munkák. Épületek
bontása és szállítás. Egyéb kertészeti és
kőműves munkák vállalása. Garanciával, reális áron. Részletﬁzetés megoldható. E-mail:
mu0000@freemail.hu , Tel.: 06/70-422-9445,
061/786-5872, fax: 061/785-7344
TAKARÍTÁS! Irodák, intézmények, üzemek,
magánlakások, rendszeres, ill. nagytakarítása. Szőnyeg, kárpit tisztítás, ablaktisztítás,
( egyéb üvegzetek, homlokzatok tisztítása (
alpin technikával.). Alap területek gépi tisztítása. Egyéb takarítási feladatok elvégzése.
Garanciával, referenciákkal. Megbízhatóan.
Elérhetőségeink: E-mail: mu0000@freemail.
hu . Mob.: 06/70-422-9445, Tel.: 786-5872,
Fax: 785-7344
Házhoz megyek, gyógypedikűr, manikűr,
teljes test (nem szex) és talpmasszázs. Ildikó,
tel.: 295-3998, 06/20-335-5653
VARRÁS! Vállalom nadrágok, szoknyák
felhajtását; függönyök, ágyneműk varrását;
zippzárak cseréjét, mindenféle varrómunkát!
30 éves gyakorlattal! Rövid határidővel,
FÉLÁRON. Forduljon hozzám bizalommal!
Elérhetőség: 06-20-268-8548
VILLANYSZERELÉS,
hibaelhárítás,
épületek
szerelése,
kaputelefon
telepítés, villanytűzhely, bojler javítás, VÍZVEZETÉK-, vízóra szerelés-,
csere. Tel.: 260-4870, 06/20-979-0624
Redőnyök, szúnyoghálók, (mobil, ﬁx),
reluxák, napellenzők, szalagfüggönyök,
(tisztítása is), roletták javítása és készítése
garanciával!!! Tel.: 06/1 280-5081, 06/20354-0518, 06/30-211-9730, 06/70-381-0931,
E-mail.szamorex@freemail.hu
AKCIÓS RADIÁTORCSERE PANEL LAKÁSOKBAN. MUNKADÍJ: 8.000 FT./DB.
VÁLLALUNK TOVÁBBÁ VÍZSZERELÉST
ÉS BURKOLÁST. TEL.: 06/30-493-9386
Fogsor készítés és javítás rövid határidőre.
Szükség esetén háznál is. Tel.: 06/20-2163434
Garanciával vállalok festést, mázolást, tapétázást, gipszkartonozást, burkolást, kisebb
kőművesmunkákat., salétrom- és penészmentesítést. Nyugdíjasoknak kedvezménnyel!
Tel.: 06/70-604-7216

Kispesten eladó kertes ikerház, ami különálló, 75 nm-es, kétszobás, cirkós. 150 nöl-es
kerttel. Ára: 17.2 M Ft. Vagy elcserélném
nagyobb kertesre. Tel.: 06/20-427-4559
Kispesten a Jókai u.-ban eladó 75 nm-es házrész, 2 szobás, cirkós, nagy konyhás, nagy
fürdőszobás, kerttel, az udvaron van egy kis
ház, ami tároló. Ár: 16.2 M Ft. Tel.: 06/20427-4559
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 szobás családi ház eladó, garázzsal, irodahelyiséggel. Iá.: 40 M Ft. Tel.: 06/20-5859-748
KISPESTEN 150 nöl összkomfortos 105 m 2
családi ház. 2 külön lakrésszel 2+2 fél szobás, garázs + MELLÉKÉPÜLET ELADÓ
Irányár: 31,9 mill. Tel: 377-6989 06/30-9759572, megtekinthető: http://www.startapro.
hu/ingatlan_alberlet/lakoingatlan/csaladi_
haz/777906
Keresek és kínálok házakat, lakásokat, házrészeket, telkeket és bárleményeket. Hívását
köszönöm! Te.: 06/30-218-9697
XIX. Katica u-ban 30 nm-es egy szobás,
egyedi fűtésű összkomfortos házrész eladó!
Metró, piac+ tárolóval. Ára: 5.650.000 Ft.
Tel.: 06/30-218-9697
Wekerlén, KÓS KÁROLY TÉREN KIADÓ
kétszoba-hallos, 75 négyzetméteres jó állapotú lakás bútorozva. ár: 70 000 Ft+rezsi. Tel.:
06 20 5847489
BALATONAKARATTYÁN
100
NÖL
TELKEN, 90 NM-ES, JÓ ÁLLAPOTÚ,
TISZTA, RENDEZETT CSALÁDI HÁZ
ELADÓ! 3 SZOBA, NAGY KONYHA,
FÜRDŐSZOBA, KAMRA. PINCÉZETT+
PADLÁS FELÉ BŐVÍTHETŐ. GÁZFŰTÉSES, TEHERMENTES, AUTÓBEÁLLÓ
MEGOLDHATÓ! ELŐKERTES + SAJÁT
KÚT- LEHET , HOGY CSERÉLNÉNK IS!
- IÁ.: 20 M FT. TEL.: 06/70-319-3427
XIX. ker. Kazinczy u.-ban, magasföldszinti,
37 nm-es, világos nagy étkezőkonyhás lakás
eladó. Iár.: 9 M. Ft. Tel.: 243-14-84

Hidegburkolás! Csempe, padlólap minőségi
burkolása kedvezményes áron, garanciával.
Igény szerint teljes belső kivitelezés! Tel.:
06/20-965-9910, www.mesterburkolas.atw.
hu

Zöldövezeti családi házas részen, téglaépítésű, II. emeleti, 38 nm-es lakás, 1 szoba,
amerikai konyha, teljesen felújított, műanyag
nyílászárók, mobil-ﬁx szúnyoghálóval. Iá.:
9.9 M Ft. Érd.: 06/30-320-1009

Megoldás Dél-pesti gyorsszervíz. Mosógép,
bojler, tűzhely, mikro, hűtő. Javítása 1 év
garanciával! Ingyenes kiszállás! 285-34-88 ,
06-30-9-50-17-17 www.megoldasszerviz.hu

Eladó Páty- Mézeshegyen, 2000-ben épült
90 nm-es családi ház, fsz: amerikai konyhás
nappali+ 1 szoba+ fürdő+ 23 nm terasz. Tetőtér: 2 szoba+ fürdőszoba+ erkély. Tetőtér
beépítéses, gáz cirkófűtéses, telefon-UPC,
340 nöl panorámás telekkel, szépen gondozott kert, gyümölcsfákkal, borospincével. Iá.:
25 M Ft. Telefon: 06/30-219-1235, 06/30-2519135

Munkájára igényes festő és kőműves vállal
teljes körű felújítást: festés, gipszkartonozás,
burkolás, tereprendezés, takarítás. IGÉNYES
MUNKA OLCSÓN! Telefon: 063/30-8329092
Hasi ultrahang vizsgálat-gasztroenterológiai
magánrendelés keretében- beutaló nélkül is.
Tel.: 06/20-9192-401

Számítógépek javítása, helyszínen is, hétvégén is. Hardver, szoftver munkák garanciával. Demeter Attila Tel.: 256-8680, 06/30970-4870

VÍZ-, Gáz-, Központi Fűtés szerelés. Melicher
Ferenc, Tel.: 06/20-9469-327

VÍZ-, GÁZ? FŰTÉS SZERELÉS, gázkészülékek javítása, cseréje, gázmű-engedélyezés. Nagy László, épületgépész, tel.:
06/30-944-6513

XIX. Petőﬁ u.-i, 63 nm-es. 1 + 3 félszobás,
amerikai konyhás, belseje felújított, kertes
házrész, saját 178 nm-es kertrésszel, sürgősen eladó. Iá.: 15,8 M Ft. kép megtekinthető:
http://www.luxusweb.extra.hu. Tel.: 06/704192-705

Lakásfelújítás, villanyszerelés, takarítás!
Vállalunk: festési, mázolási, tapétázási,
padlóburkolási, villanyszerelési, takarítási
munkákat. Referenciával rendelkezünk.
http://elf-building.freeweb.hu, tel: 06/20387-2684, gmano97@mail.com

Gutenberg körúton tulajdonostól eladó 45 m 2,
emeleti, napfényes, csendes, felújított tégla
lakás. 14.500.000 Ft. Tel.: 06-20-4988097

INGATLAN

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

Széchenyi utcában, 53 négyzetméteres,
1+2 félszobás, erkélyes lakás eladó. Irányár
bútorozva: 9,9 MFt; 20/994-78-57; kispest_
lakas@freemail.hu
XVIII. KISZ-en, kockaházban, 50 m 2-es,
I. emeleti, erkélyes, gázkonvektoros lakás,
2 külön nyíló szobával, ablakos fürdővel,
külön wc-vel eladó. IRÁNYÁR: 11.8 M Ft.
TEL:06/30-954-6019
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Kispesten három szintes, kétgenerációs,
önálló családi ház, fúrt kúttal, automata
locsolás, több extrával, áron alul eladó. Tel.:
06/20-491-6223
Kispesttől 20 km-re, Taksonynál, vízparttól
80 méterre, fűthető tégla nyaraló berendezve
eladó. Víz - villany - csatorna- pince van.
Abc- kisboltok, buszmegálló 300 méterre.
Tel. (este) : 06/70-516-4701
Mérsékelt áron sürgősen eladó Érd központjához és az M6-os feljárójához közel,
egy 210 m 2-es 6szoba + nappali családi ház,
amely két generáció részére is alkalmas.
Az udvaron többfunkciós melléképület,
medence, szaneszli, két garázs található.
Irányár: 30 millió Ft. Érdeklődni: 0630/389-8579
Budaörs igen kedvelt nyugodt kis utcájában,
eladó egy rendezett 400 nm-es telken lévő 75
nm-es, 2 szobás, de könnyen 3 szobássá alakítható, normál állapotú ház, egy 80 nm-es,
felújítandó épülettel együtt, ami felújítás után
a házzal összenyitható, így akár két generáció
részére is alkalmas lehet! Ára: 29,9 M. Ft.
Tel.: 06-20-476-7176
Tulajdonostól Kispest szívében eladó 1.5
szobás 3. emeleti 35 nm-es lakás. Közgyűlési
határozat van a szabályozható fűtésre. Irányár: 8.4 millió Ft. Érdeklődni: 30/360 1315
Kispesten 59 nm-es, II emeleti, nagy konyhás
beépített konyhabútorral, Felújított, járólapos, parkettás lakás eladó vagy elcserélnénk
kisebbre. Iá.: 10,2 M. Ft. Tel.: 06/30-5082239
Kispesten eladó kétlakásos családi ház magánszemélytől, 4+1 szobás, 150 nm-es telek.
Iá.: 26.9 M. Ft. Tel.: 06/70-525-6650
XIX. Templom téren, csendes családi házas
környezetben, gáz fűtéses, IV. emeleti, 18
nm-es, garzonlakás eladó. Ára: 6,9 M. Ft.
Tel.: 06/30-243-1636
XIX. Wekerlén, tulajdonostól, négylakásos
társasházban 2007-ben modern stílusban teljesen felújított hátsó házrész (75 nm, tetőtér
beépítéses) szeparált kerttel, pincézett dupla
garázzsal, Baross utca csendes részén eladó.
Iá.: 29,6 MFt. Tel.: 06/20-391-2233
Tulajdonostól eladó! Kispest kertvárosában 7 éves, 24 lakásos, zárt, parkosított,
játszóteres, kertes társasházban, 66 nm-es,
cirkófűtéses, vízórás, alacsony rezsijű lakás,
+ saját parkoló és pince. Iá.: 17.9 M. Ft. Tel.:
06/30-524-7539
Eladó Kispesten, József Attila utcában, 4
emeletes panel ház I. emeletén, egy felújított,
27 nm-es garzonlakás. Ára: 7,9 M. Ft. Tel.:
06/30-285-0947
Erzsébeten Kakastó utcában 347 nm-es
telken,55 nm.-es, kétszobás, családi ház 13,9ért eladó. T: 06 309 498-202
WEKERLÉN A KISPIAC MELLETTI
LAKÓTELEPEN,
TULAJDONOSTÓL
ELADÓ EGY IV. EMELETI, 2 SZOBÁS,
KONVEKTOROS, TEHERMENTES, KLÍMÁS, VÍZÓRÁS LAKÁS. IÁR.: 11,9 M FT.
ÉRDEKLŐDNI: 06/20-99-47-668, VAGY
28-27-619
XVIII. Pestlőrincen, Csillagházban, 42 nmes 1 + félszobás, egyedi fűtésű, I. emeleti
lakás kiadó. Tel.: 06/20-397-055
Kispesten bordó pontházban, 62 nm-es, 2
1/2 szobás, jó állapotú lakás reális áron, akár
bútorozva is Eladó! Tel.: 06/20-434-5945

Wekerlén, csendes utcában, 4 lakásos házban, eladó egy 76 nm-es, 2+2 félszobás,
dél-nyugati fekvésű lakás, tejesen felújított,
gondozott kert, nagy tároló. Irár: 28,5 M. Ft.
Tel..: 06/30-638-60-66

XIX. Kerületben, Gosztonyi Lajos utcában,
80 nm-es, összkomfortos, felújítandó, 3
szobás családi ház, 356 nm. sarok telken,
kocsibeállási lehetőséggel, eladó. Iá.: 18,5 M.
Ft. Tel.: 06/20-913-5259

Hunyadi utcában tulajdonostól eladó 53 nmes, 1+2 félszobás, szövetkezeti öröklakás VII.
em.-en. Irár.: 10,2 M. Ft. Telefon: 06/30-90859-64

FIGYELEM! WEKERLEI INGATLANT
KERESEK SAJÁT RÉSZRE, MAGÁNSZEMÉLYKÉNT! HÍVJON BIZALOMMAL!
KÖSZÖNÖM! 06-304-626-306

HIRDETÉS
WEKERLEI, NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ, HÁTSÓ KERTKAPCSOLATOS, CIRKÓFŰTÉSES, DÉLI FEKVÉSŰ, 1+3 FÉLSZOBÁS, ÉTKEZÖS, KÉT
FÜRDÖSZOBÁS, 2007-BEN FELÚJÍTOTT,
BARÁTSÁGOS HÁZRÉSZ, 200 NÖL-ES
KERTTEL ELADÓ! IRÁR: 25,5 M FT TEL.:
0630-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN CSENDES UTCÁBAN 327
NM-ES TELKEN, IKERHÁZ FÉL, 47 NM,
KÉT KÜLÖNBEJÁRATÚ SZOBÁVAL,
TETŐTÉR BEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGGEL,
ELADÓ, JÓ ADOTTSÁGOKKALI! IRÁR:
25,9 M! TEL.: 06/30-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN NÉGYEMELETES TÉGLAHÁZBAN ELSŐ EMELETI, 28 NM-ES,
EGYSZOBÁS, JÓ ÁLLAPOTÚ, AZONNAL
KÖLTÖZHETŐ,
EGYSZOBÁS,
KIS REZSIJŰ LAKÁS ELADÓ! IRÁR:
8,9 M. TEL.: 06/30-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN SZÉP CSENDES UTCÁBAN, METRÓHOZ KÖZEL, HATLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN, NAGYON
IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT, FIATALOS,
KERTKAPCSOLATOS, KÉT SZOBÁS,
CIRKÓFŰTÉSES LAKÁS, BEÉPÍTETT
SZOBABÚTORRAL, GÉPESÍTETT KONYHABÚTORRAL SZEPARÁLT KERTTEL,
GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETÖSÉGGEL
ELADÓ! IRÁR: 15,7 M. TEL.: 06-30-9-332592, www.ingatlanvarazs.hu
WEKERLÉN CSENDES HELYEN HATLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN DÉLI FEKVÉSŰ, ELSŐ EMELETI, KÉTSZOBÁS,
JÓ ELRENDEZÉSŰ,TETŐTÉR FELÉ BŐVÍTHETŐ, GÁZFŰTÉSES, KÉTSZOBÁS
LAKÁS, SAJÁT, SZEPARÁLT KERTTEL,
GARÁZZSAL ELADÓ! IRÁR: 13,5 M.
TEL.: 06/30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.
hu
WEKERLÉN CSENDES KÖRNYEZETBEN, JÓ KÖZLEKEDÉSNÉL, KISREZSIŰ
53 NM-ES, KÉTSZOBÁS, ERKÉLYES,
ALACSONY REZSIÜ LAKÁS, KULTÚRÁLT TISZTA HÁZBAN ELADÓ! IRÁR:
12,5 M. TEL.: 06/30-9-332-592, www.
ingatlanvarazs.hu
KIVÁLÓ WEKERLEI AJÁNLAT!! MEGLÁTNI ÉS MEGSZERETNI!!! 2008-BAN
IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT, 1+2 FÉLSZOBÁS, KERTKAPCSOLATOS, BEÉPÍTETT
VERANDÁS, NAGYON JÓ ELRENDEZÉSŰ, HANGULATOS, FIATALOS, CIRKÓFŰTÉSES LAKÁS, IGÉNYES BEÉPÍTETT
GÉPESÍTETT
KONYHABÚTORRAL,
SAJÁT SZEPARÁLT KERTTEL, TÁROLÓVAL, GÉPKOCSIBEÁLLÁSI LEHETŐSÉGGEL ELADÓ!! IRÁR: 15,9 M. TEL:06/
30-9-332-592, www.ingatlanvarazs.hu
Eladó családi házat, öröklakást, építési
telket keresek Kispesten ügyfeleim részére.
Hívását előre is köszönöm. Reményi Ágnes
ingatlanközvetítő és értékbecslő. Telefon:
06-30/357-2164
Kispest központi részén sürgősen eladó
53nm-es, (eredetileg 1 + 2 félszobás), csendes, panorámás, világos, egyedi átalakítású,
kétszoba-erkélyes, tágas, lakókonyhás IX.
emeleti öröklakás. A kitűnő állapotú lakásban egyedi világítás, új radiátorok, beépített
szekrények, nappaliban járólap, kisszobában
parketta van. A társasház anyagi helyzete
rendezett, indul a panel plusz pályázaton,
mely keretében a ház külső szigetelése, ablakcsere, egyedi mérőórák felszerelése szerepel. Kellemes szomszédok, tiszta, felújított
lépcsőház. Érdemes megnézni. Irányár: 9,4M
Ft. Telefon: 06-30/357-2164
KEDVEZŐ ÁRON, 9M Ft-ért, SÜRGŐSEN
eladó Kispesten, az Irányi Dániel utcában,
kultúrált környezetben, központi, mégis
csendes, átlagos állapotú házban, V. emeleti, 62 nm-es, 2,5 szoba-hallos, erkélyes,
étkezőkonyhás, napfényes, vízórás, azon-
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nal költözhető panel öröklakás. A szobák
szőnyegpadlósak, a többi helyiség PVC-vel
burkolt. Közelben orvosi rendelő, gyógyszertár, bölcsőde, óvoda, iskola, piac, stb. Ez
a kitűnő elosztású, családosoknak is ideális,
K-NY fekvésű, parkra néző, biztonsági rácsos ingatlan tehermentes, 10% foglalóval
és banki hitellel is megvásárolható. Telefon:
06-30/357-2164
Kispest-Óváros egyik csendes, kisforgalmú,
árnyas utcájában eladó 100 nöl-es, összközműves, rendezett telken 1 szoba + étkezős,
összkomfortos, jó állapotú, önálló családi
ház, melléképülettel, műhellyel, gépkocsi
beállási lehetőséggel, 18,5M Ft. Telefon: 0630/357-2164
Felső-Kispest, kertvárosi részében, jó
közlekedéssel, csendes helyen eladó 100
nöl-es, parkosított telken 160 nm-es, 4
szobás, 1987-ben épült, folyamatosan
karbantartott, gázcirkó fűtéses ikerház
fél, mosókonyhával, nagy terasszal, több
gépkocsi tárolására alkalmas süllyesztett
garázzsal. Irányár: 33,9M Ft. Telefon: 0630/357-2164
Kispest-Óváros, csendes, szép utcájában
eladó 400 nm-es, parkosított telken 4 + 2 fél
szobás, ebédlős, dupla komfortos, különleges
hangulatú, impozáns családi ház. Dryvit
szigetelés, kandalló, grillező a kertben, fúrt
kút, pince, nagy garázs, műhely, stb. Irányár:
36,9M Ft. Telefon: 06-30/357-2164
K.ING INGATLANIRODA AJÁNLATA
BIZTOS BEVÉTEL - GONDTALAN
MEGÉLHETÉS! Erzsébeti főútvonalon,
megbízható bérlővel működő üzlet + két
szobás családi ház nagy terasszal, garázszsal, 150 nöl. ápolt kertben 32.2 M. Ft.
irányáron eladó!
KISPEST KERTVÁROSÁBAN 75 NM.,
2,5 SZOBÁS, NAGYON JÓ FEKVÉSŰ,
ALÁPINCÉZETT,
BETONFÖDÉMES,
CSALÁDI HÁZ, NAGY TERASSZAL,
GARÁZZSAL, 27,8 M. FT. IRÁNYÁRON
ELADÓ! TETŐTÉR BEÉPÍTHETŐAZONNAL KÖLTÖZHETŐ!

KISPESTEN ÉS WEKERLÉN KERESEK
ELADÓ PANEL VAGY TÉGLA- LAKÁST, HÁZAT, HÁZRÉSZT. DÍJMENTES
NYÍLVÁNTARTÁSBA VÉTEL , ÜGYVÉDI
HÁTTÉR, HITELÜGYINTÉZÉS, KÖLTÖZTETÉS. TEL. 06-20-364-4237, www.
ilonalak.hu
XIX.
KISPESTEN
NÉGYEMELETES
HÁZ III. EMELETÉN, 75 NM-ES 1+3
FÉL SZOBÁS, ÉTKEZŐS, GARDRÓBOS,
ERKÉLYES, KÖVEZETT, PARKETTÁZOTT/ TRÓPUSI/ BEÉPÍTETT BÚTOROS,
LÉGKONDIS IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT
TEHERMENTES ÖRÖKLAKÁS IRÁNYÁR 13.900.000 FT ELADÓ. TEL.: 06-20364-4237, www.ilonalak.hu

EGYSZÜLŐS KLUB egyedülálló szülők
és gyermekeik számára. Problémáiddal
nem vagy egyedül, gyere és beszéljük meg!
Foglalkozások és programok péntek délutánonként a VII. Wesselényi u.-ban. Klubvezető: Rónyai Éva, 06/30-285-75-95

KIADÓ kispesti kertes házban 1 szoba komfortos lakás. 40.000 Ft+ rezsi. 2 havi kaució
szükséges. Tel.: 357-9540
OKTATÁS
Angol nyelv kezdőknek, újrakezdőknek, haladóknak. ALAPOKTÓL A FOLYÉKONY
BESZÉDIG. EGYÉNILEG, PÁROSAN ÉS
KISCSOPORTOKBAN. Tel.: 06/30-858-1068

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

TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT
VÁLLALJUK!
Eötvös utcában jó állapotú, harmadik emeleti
1+1/2 szobás 36 nm 2-es lakás eladó. 8,8 MFt
Tel.:30-399-89-90

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

KIADÓ 2 LAKÁS KISPESTEN. AZ EGYIK
ÁRPÁD UTCÁBAN III. EMELETI 53
NM-ES, 1+2 FÉL SZOBÁS, ERKÉLYES,
BÚTOROZOTT LAKÁS 50.000,-FT/HÓ +
2 HAVI KAUCIÓ, A MÁSIK 38 NM-ES 1
SZOBÁS GÁZFŰTÉSES BÚTOROZOTT
HÁZRÉSZ REZSIVEL 65.000,-FT/HÓ +
2 HAVI KAUCIÓ. TEL.: 06-20-364-4237
www.ilonalak.hu

WEKERLÉN, CSENDES TÉRRE NÉZŐ,
57 NM, HÁROMSZOBÁS, FÖLDSZINTI,
KOMBICIRKÓS, NAPFÉNYES LAKÁS
ÓRIÁSI KERTTEL, AUTÓBEÁLLÓVAL
16,5 M. FT. IRÁNYÁRON ELADÓ!

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE!
KÖZVETÍTŐI DÍJ: 2 % ÁFA NINCS!
KÓS KÁROLY TÉR 13. T. 348 0335
www.ingatlan.com/k.ingatlan
06/70/536 58 57 06/20/53 00 165

Kézimunka előnyomás hozott anyagra is.
Kézimunkakönyvek eladók. Gombbehúzás
megvárható. Ady Endre u. 152. Tel.: 2822420

Eladó nagyméretű pálma, gyermek BMX
kerékpár, íróasztal, éjjeliszekrény, Tv videó
hiﬁ állvány, gyermekforgószék, férﬁ váltós
kerékpár. Tel.: 06-30-606-8955

Angol oktatásban nagy gyakorlattal rendelkező, nyelvterületen is járt, oroszul is jól
beszélő nyelvtanár itthon oktat és felkészít
nyelvvizsga szintig. Érdeklődni: 06/20-22401-30

WEKWERLEI NYOLCLAKÁSOS HÁZ
EMELETÉN, BEÉPÍTETT TETŐTERŰ,
79 NM. 3,5 SZOBÁS, NAPOS, DUPLAKOMFORTOS, KOMBICIRKÓS SZÉP
LAKÁS GARÁZZSAL, KERTRÉSSZEL
23 M. FT. IRÁNYÁRON SÜRGŐSEN
ELADÓ!

Hölgyeim Figyelem! Új állapotú, keveset
használt, M-XXXL-ig, divatos blúzok, pamutpólók, pulóverek, nadrágok, kabátok eladók. 500 Ft/ db áron. Tel.: 06/20-256-4646

KISPESTEN
CSENDES
HELYEN,
SZINTELTOLÁSOS,
NÉGYEMELETES
HÁZBAN, 68 NM-ES, 2,5 SZOBÁS, ÉTKEZŐKONYHÁS, SPÁJZOS, ERKÉLYES,
VÍZÓRÁS, VILÁGOS, JÓ BEOSZTÁSÚ
GYORSAN KÖLTÖZHETŐ ÖRÖKLAKÁS
PINCERÉSSZEL 10.500.000 FT, LIFTES
HÁZBAN III. EMELETI, 60 NM-ES, 2,5
SZOBA HALLOS, ERKÉLYES AZONNAL
KÖLTÖZHETŐ, ÜRES, VÍZÓRÁS, ÖRÖKLAKÁS IRÁNYÁR 9.300.000 FT ELADÓ.
AZ ÁR IRÁNYÁR!!! TEL.: 06-20-364-4237,
www.ilonalak.hu

KIADÓ! Wekerlén, Kós Károly téren, második emeleti, 67 nm., kétszobás, felújított
lakás bútorozatlanul (csak konyhabútorral),
65 000 Ft. + rezsi /hó áron hosszú távra
bérelhető!

Wekerlei tizenkét lakásos ház földszintjén
45 nm. két külön bejáratú szobás, jó állapotú lakás hatalmas kertrésszel, autóbeállással 12,9 M. Ft. irányáron eladó!

EGYÉB

Ha eladta lakását, házát és kiürített állapotban kell átadnia, hívjon mi kipakoljuk! Tel.:
06/70-208-8807
Automata és keverőtárcsás mosógép, ipari- és
háztartási villany varrógép, 55 kg-os súlyzó,
villany varrógép, 120 literes villanybojler
eladók. Tel.: 06-20-9-588-805

Eladó újszerű olasz tésztagép + cérnametélő.
1 db. kempingágy, új Berguer gyártmányú
13 db-os kés készlet, zöldség aprító + 2 db.
zöldség reszelő. Tel.: 377-7212
Eladó egy ónémet 2 ajtós, üveges könyvszekrény, pogácsa lábú, torony felépítményes,sza
lonképes, diópácos, kulcsos, kitűnő állapotú,
4 polcos, + egy ónémet íróasztal. Külön és
egyben is. Tel.: 06/70-319-34-27
Kis baráti társaságunkat bővítenénk, különböző szabadidő programokhoz. 40-es, 50-es
korosztály. Tel.: 06/30-238-2090
Női ruhaneműk 500 Ft-tól 36-40 méretig
eladók. Tel.: 06/30-238-2090
Spóroljon a fűtésén! Biofabrikett 100%
bükkből! A szénnel megegyező fűtőérték,
10-kg-ós csomag, könnyű tisztántartás.400 Ft/csomag www.fabrikettalas.hu 70/9400-555

Balatoni nyaralás Révfülöpön! 2-3-4
ágyas fürdőszobás szobákban főszezonban 6 nap félpanzióval 27.000,-Ft/fő, 7
nap félpanzióval 32.400,-Ft/fő. Részletes
info: www.vakaciotabor.hu, 30-99-75-347,
info@vakaciotabor.hu
Balatoni táborok Révfülöpön ! Lovas, kerékpáros, kézműves, kaland táborok Révfülöpön.
7 nap teljes ellátással, programokkal, tanári
felügyelettel 40-45.000,-Ft/fő. Részletes info:
www.vakaciotabor.hu , 30-99-75-347
Ceragem jádeköves masszázs ágy újszerű
állapotban, kedvező áron eladó. Érdeklődni:
06/30-335-2604
Eladó: Elektrolux porszívó, Bobin varrógép,
Gázbojler, Fényképező gépek, Számítástechnikai eszközök, Kárpitozott székek, Kerékpár. Érdeklődni: bodrif@hdsnet.hu
Eladó egy lemezjátszó, egy gömbölyű üveglapos dohányzóasztal, egy íróasztal. Féláron.
Tel.: 06/30-578-2626
Eladó Singer varrógép, muzeális értékű. tel.:
06/20-434-5945
Bejárati rácsajtó biztonsági zárral, 3 égős
gáztűzhely, kombi hűtő, Roventa mobil klíma,
kisbútorok eladók. Tel.: 06/30-324-40-661
Sili Leontin, MAJDNEM SZERELEM című
regénye eladó. Tel. az esti órákban: 06/203322-860, 357-2618
Eladó 3 db. subaszerű, színes mintájú faliszőnyeg, 185 x 70 cm., valamint koktél paradicsom palánta. Érdeklődni 19.00 óra után, tel.:
707-6570
Eladó egy darab gázpalack. szerszámok, satu,
műszaki cikkek, fúró, trafó, ﬂex, stb. 2 db, 5
méretes eternit cső (új) vasak, tűzifa, kályha,
2db faragott lábú konyhaasztal. sok egyéb.
Tel.: 06/20-256-4546
RÖVIDÁRU, MÉTERÁRU KIÁRUSÍTÁS,
EGYES CIKKEKRE. 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
Eladó gombkészítő présgép+ szerszámok+
kellékek, fehér zománcos öntöttvas fürdőkád,
hibátlan állapotban 12.000 Ft., 1-2 literes szódásszifon 1-2.000 Ft-ért. Tel.: 3783-986

APRÓHIRDETÉS DÍJA:

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

4 Gb-os SD Memória kártya eladó! Tel.:
06/70-50-20-131

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

GARÁZS ELADÓ! Elektromos ajtó, SALGÓ
polc, tetőrész beépítve! Érdeklődni: 06/30360-4339, 280-1923 (Ady E. Toldy sarok.)

HIRDETÉSFELADÁS MÓDJAI:
TELEFONON: 260-2449,
06/20-330-3785

Heti 1-2 alkalommal, mindenféle háztartási
munkát vállalok. takarítás, mosogatás, vasalás, Stb. Tel.: 281-3648

FAXON: 260-2449
E-MAILEN: ujsag@kispest.hu címen
LEVÉLBEN: 1192 Budapest, Kós K. tér 6.
SZEMÉLYESEN: a Kós Károly tér 6. és 13.
szám alatt, vagy az Üllői út 250. szám alatti
hirdetőirodában.

MATEMATIKA, korrepetálás: pótvizsgára,
felvételire, érettségire felkészítés minden
korosztálynak. Tel.: 06/30-726-4205
DOBOKTATÁS. Dobtanítási lehetőség
nyáron is, jól felszerelt stúdióban, Kispest
központjának közelében. A legkorszerűbb
módszerek, gyors eredmény. Tel.: 215-7467.
30-495-7470
Némettanárnő korrepetálást, oktatást, vizsgafelkészítést vállal német nyelvből. Tel.:
0630-3681618, 7-077-425
TÁRSKERESŐ
Ne ébredjen egyedül! TÁRSKERESŐ IRODA
FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL és Színvonalas Rendezvényekkel! Tel.: 420-59-58

Leinformálható, nyugdíjas, beteg körüli
munkát és felügyeletet vállal. Tel.: 281-4220

Budapesti vállalat keres raktári adminisztrátort, megváltozott és nem megváltozott
munkaképességű dolgozót. Munkavégzés helye: Bp. 1194 Temesvár u. 1. Feladat: a raktár
teljes körű adminisztrációja. Elvárások: több
éves számítógépes raktári tapasztalat, nagyfokú precizitás, önállóság. Önéletrajzokat
kérjük a KÉZMŰ Kht. Winner gyáregység,
Bp.1194 Temesvár u. 1. címre küldeni. Faxszám: 06-1-348-6074
Hűtőgép és mosógép motorok, Koncert
lemezjátszó, többféle lemez eladó. Tel.: 3773807

15 szóig: 1 800 Ft, keretes: 2 400 Ft.
15 szó felett 120 Ft / szó.

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

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd Fõszerkesztõ: Bazsó Zoltán Munkatárs: Várnai Zoltán Korrektor: Villás Dániel Tördelés: Ultramarin Design Fotó: Koleszár Adél Szerkesztõség: 1701 Bp., Városház tér 18.
Telefon: 347-4695 E-mail: ujsag@kispest.hu Hirdetésszervezés: 06-20-330-3785; galamboszs@gonzomedia.hu Nyomdai 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: 2009. június 11. www.kispest.hu
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