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Képes beszámoló a 12. oldalon

Tiltakozási akciók
a közoktatásért  

12. oldal

Arra törekszünk, hogy a 
gyerekek, szülők, pedagó-
gusok érdekeit szem előtt 
tartva gondoskodjunk a 
kerületi iskolákról.

GAJDA PÉTER
Szolidaritás

6. oldal

SÁRKÁNY-BALOGH CSILLA        
Forrásház 10
Az eltelt tíz év számtalan 
nehézséget és sikert ho-
zott. Folyamatosan bővül-
tek az intézmény szakmai 
és civil kapcsolatai.



Várakozás
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

Advent a nyugalom, az elmélkedés, az adakozás, a meg-
nyugvás és a várakozás időszaka. De az idén sem egészen 
úgy telik ez a várakozás, mint ahogy szeretnénk.
Az elmúlt években a covid-járvány már két télen is meg-
akasztotta a karácsonyi készülődés és az ünnepnapok me-
netét, hiszen a teljes bezárkózás miatt sokáig nem találkoz-
hattunk személyesen egymással, rokonokkal, ismerősökkel, 
barátokkal. Ilyen veszély most nem fenyegetett bennünket, 
tehát joggal számíthattunk arra, hogy végre helyre áll a régi 
rend, felszabadultan készülődhetünk. Sajnos nem így lett.
Milyen is akkor ez az idei várakozás? 
Nyugtalan. Bizonytalan. Spórolós. Szorongós. Spájzolós. 
Fázós. Gondokkal teli. 
Különösen a célegyenesben lett azzá, amikor hétről hétre, 
sőt sokszor már napról napra drágább a boltokban minden, 
szinte követhetetlenek az árak, az energia ára is megfizethe-
tetlen. Sokaknak mostanság sok mindenről már le kell mon-
daniuk, mások is meggondolják, miből mennyit tesznek a 
kosárba. 
Komoly változások, átalakítások előtt állunk az egészség-
ügyben, a szociális ellátásban. Forr a világ… 
De nincs nyugalom a közoktatásban sem, egyre rosszabbak 
a körülmények, a feltételek. Soha nem látott összefogással 
állnak ki a szülők, a diákok a pedagógusokért, a magyar 
közoktatás helyzetének, feltételeinek mihamarabbi jobbítá-
sáért, mert most már gyerekeink jövője a tét. 
A felszabadult ünnepvárás helyett most leginkább arra vá-
runk, hogy mielőbb legyen benzin a benzinkutakon, hogy 
karácsonykor szorongás nélkül meg tudjuk látogatni vidé-
ki rokonainkat is, hogy még idejében be tudjunk vásárol-
ni, legyen cukor, tej, liszt, tojás a boltokban, ünnepi étel az 
asztalokon, ajándék, legalább a gyerekeknek a karácsonyfa 
alatt, meleg a lakásokban, nyugalom és béke a szívekben, az 
oktatási és szociális intézményekben, az utcán, a munkahe-
lyeken.

A lehetőségekhez képest békés ünnepeket kívánunk olvasó-
inknak!
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A budapesti kerületek közül a második 
legátláthatóbb működéssel büszkélked-
het Kispest a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (NAIH) 
ez évi vizsgálata alapján, amelyet az 
információszabadság hazai gyakorlatá-
nak feltérképezése és hatékonyságának 
növelése” című projekt keretében vé-
geztek. A Városháza két tevékenységi 
formában (honlap és adatigénylés) is 
elismerést kapott. Mintegy 3210 ön-
kormányzatot vizsgáltak, és csupán 14 
volt, amelyek a kutatás során meghatá-
rozott kategóriák közül a legmagasabb 
pontszámokat kapták.

Információszabadság

Bán Zsolt tűzoltó törzsőrmester lett Az 
év tűzoltója, Kovács Jácint Zsolt rend-
őr törzszászlós Az év rendőre, Csong-
rádi Kristóf pedig Az év polgárőre. Az 
elismeréseket december elején adták 
át a Városházán. „Büszkén mondjuk, 
hogy Kispest az egyik legbiztonságo-
sabb kerülete a fővárosnak, a statiszti-
kák is ezt mutatják. Ez leginkább azért 
van így, mert a rendőrség, a tűzoltóság, 
a polgárőrség, a közterület-felügyelet 
és az önkormányzat, régóta szoros és 
kiváló együttműködésben dolgozik 
együtt – mondta az ünnepségen a pol-
gármester.

Kitüntetések

RENDVÉDELMI

NYILVÁNOSSÁG

A novemberi képviselő-testületi ülést 
követően került sor az évi rendes köz-
meghallgatásra is. Bevezetőjében Gaj-
da Péter polgármester röviden beszélt 
az elmúlt időszak legfontosabb törté-
néseiről, eseményeiről. Külön beszélt a 
jelenünket meghatározó energiaválság-
ról, amely újabb megoldandó feladatok 
elé állította az önkormányzatot. A 13 
milliárd forintos költségvetésű kerület 
életében a drasztikus és szinte kigaz-
dálkodhatatlan energiaáremelés csak-
nem kétmilliárd forint plusz kiadást 
jelent, amelyhez semmiféle központi 
támogatást nem kap Kispest. Ezért 
újabb kényszerű takarékossági intéz-
kedéseket kellett az önkormányzat-
nak bevezetni, ami sajnos elsősorban 
a kulturális szférát érinti. De komoly 
intézkedéseket hoztak a Városházán 
is, ahol hetek óta már home office-ban, 
illetve korlátozott bejárással dolgoz-
nak a munkatársak, valamint a díszte-
rem világításának korszerűsítésével is 
mintegy 30 százalékos megtakarításra 
számítanak. 
Az ugyancsak rövidre sikeredett köz-
meghallgatáson néhányan személye-
sen, míg mások írásban kérdeztek. 
A helyszíni kérdések érintették a 
térfigyelőkamerák bővítésének lehető-
ségét, a nyugdíjasok számára a közüze-
mi számlák csökkentéséhez, a fűtési 
rendszerek korszerűsítéséhez igénybe 
vehető önkormányzati támogatásokat. 
Energiahatékonysági állami program 
hiányában az önkormányzat ebben 
nem tud segíteni, de azt látjuk, hogy 
az átlagnyugdíjasok az életben mara-
dásukért küzdenek nap mint nap, így 
az önkormányzat szociális irodája erre 
próbál még nagyobb figyelmet fordí-
tani, figyelni a veszélybe kerülő idő-
sekre, nyugdíjasokra, és segíteni, ahol 
lehet – hangsúlyozta Vinczek György 
alpolgármester. 

Közmeghallgatás 
a Városházán   

DICSÉRET

Az energiaválság miatt ho-
zott takarékossági intézkedé-
sek következtében elmaradt 
a hagyományos lampionos 
felvonulás, az ünnepi műsor 
a Központi játszótéren, és a 
kerület nagyobb terei sem 
kaptak díszvilágítást. Ad-
vent első vasárnapján csak a 
Templom téren gyúltak ki az 
ünnepi fények, és gyújtották 
meg az első gyertyát a város 
adventi koszorúján.

Köszöntőjében Gajda Péter 
polgármester arról beszélt, 
hogy a covid-járvány után 
nyugodtabb évre készültünk, 
de nem így lett. Gyetván Gá-
bor, a Nagyboldogasszony 
Főplébánia plébánosa a vál-
sághullámok kapcsán a sze-
retet fontosságáról mondta, 
hogy „szeretetválság nincs, 
mert ez nem a külső erőkön, 
hanem rajtunk múlik. Mert 
bármelyikünk bármilyen fe-

lekezethez tartozzon is, vagy 
adott esetben ne higgyen az 
Istenben, a szeretetet akkor 
is érzi. És ez számunkra a 
legnagyobb öröm, az igazi 
boldogság. Mert lehet sok 
mindenünk, vagy adott eset-
ben elveszíthetünk sok min-
dent, de a szeretet mindig ott 
lesz a szívünkben”. Az ünne-
pi rendezvényen az Erkel is-
kola Kicsinyek Kórusa adott 
műsort.

Az ünnepi fényeket most is gyerekekkel közösen kapcsolták fel

Díszvilágítást idén csak 
a Templom tér kapott  

Módosította a képviselő-
testület a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális 
és gyermekjóléti szolgálta-
tásokról, azok igénybevéte-
léről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló önkormány-
zati rendeletet, amely érinti 
a Segítő Kéz Kispesti Gon-
dozó Szolgálatot, a Kispesti 
Szociális Szolgáltató Cent-
rumot, a Kispesti Egyesített 
Bölcsődéket. Az alapellátást 
nyújtó intézményekben és a 
gyermekétkeztetésben 2020 
óta nem emelték az étkezés 
térítési díjait, mert a nyers-
anyagnorma fedezte a ki-
adásokat, és az egészségügyi 
veszélyhelyzet sem tette le-
hetővé a díjak emelését. 
A kerületben szolgáltató 
Pannon Menza Kft. ügyve-
zető igazgatója a vállalko-
zási szerződésben korábban 
rögzített 16,6 százalékos 
áremelésen felül további 
emelésre tett javaslatot, mert 
a főbb élelmiszerek árai oly 
mértékben növekedtek, hogy 
az előírt tápanyagmennyiség 

biztosításához szükséges a 
nyersanyagköltség emelése. 
De az elszabaduló infláció és 
az üzemanyagár emelkedé-
se, a vállalkozásoktól elvett 
rezsicsökkentés okozta költ-
ségnövekedés 2023. január 
elsejétől 30 százalékos ár-
emelést indokol. 
Ehhez kapcsolódva módosí-
tották a Pannon Menza Kft. 
közétkeztetési feladatok el-
látásról szóló szerződését. 
Ha megfelelő lenne a menza 
minősége, akkor a mai árak 
ismeretében még ennél ma-
gasabb áremelést is tudna 
támogatni, de a szolgáltató 
nem teljesítette a keretszer-
ződésben vállalt kötelezett-
ségeit – mondta Ferenczi Ist-
ván képviselő. A szolgáltató 

jelenleg olyan online felület 
kialakításán dolgozik, ame-
lyen értékelhető lesz a szol-
gáltatás minősége, valamint 
a Deák gimnázium badellás 
étkeztetési rendszerének 
„büfétípusú” szolgáltatásra 
cserélésén is – derült ki az 
ülésen. Megadták a képvi-
selők az engedélyt a Köz-
park Kft.-nek keretszerződés 
megkötésére a Zen4 Park 
Kft.-vel a már lezárult a köz-
beszerzési eljárás után ját-
szóterek, eszközök karban-
tartására. A nemzeti eljárási 
rend szerinti nyílt eljárásban 
2022. november 22. napjáig 
összesen 5 ajánlat érkezett, 
és az értékelési szempontok 
alapján a Zen4 Park Kft. 
ajánlata volt a legkedvezőbb.

Többek között a gyermek és szociális 
étkeztetésért fizetendő árak januári 
30 százalékos emeléséről, a Közpark 
Kft. karbantartásra kiírt közbeszerzés 
nyertesének elfogadásáról döntött évi 
utolsó ülésén a képviselő-testület. 

Egekbe szöktek a nyers-
anyag- és energiaárak  

Vinczek György: Elkerülhetetlen az emelés a közétkeztetésben 



is felhasználva (hőszivattyú, esővízgyűjtő 
ciszterna, napelemes kerti világítás), 500 
millió forintos uniós forrásból történt, 10 
százalék önerő mellett.

– Kezdetben nem volt egyértelmű az in-
tézmény fogadtatása. Mi volt az oka az 
ellenállásnak? És mi a helyzet ma?
Alapvetően az információhiány lehe-
tett az oka a kezdeti nehézségeknek. Az 
üres, elhanyagolódott épület elé egyszer 
csak kikerült egy hatalmas tábla, hogy itt 
„Pszichocentrum” épül. Az emberek egy 
rácsos ablakos, titokzatos intézményt kép-
zeltek mögé, ahol drogosok, alkoholisták 
kószálnak kint és bent, és fehér köpenyes 
nővérek injekciózzák őket a környező pa-
dokon.
A tapasztalatok és a visszajelzések szerint 
ma már egyre többen ismernek bennünket, 
tudják, mit csinálunk, mivel és kivel fog-
lalkozunk, szájról szájra terjedünk, mint a 
népmese; az emberek a saját tapasztalataik, 
benyomásaik alapján ajánlanak minket az 
ismerőseiknek. Komplex szolgáltatást nyúj-
tunk, mind az emeleti egészségügyi, mind a 
földszinti szociális ellátás során. A kerület-
ben dolgozó egészségügyi és oktatási szak-
embereknek (háziorvosoknak, védőnőknek, 
pedagógusoknak) is igyekszünk teljes körű 
tájékoztatást adni a szociális szolgáltatás 
során igénybe vehető lehetőségekről.

– Mutassuk be egy kicsit az intézményt! 
Mekkora a Forrásház, milyen szakterü-
leteken dolgozó munkatársak foglalkoz-
nak az ide érkezőkkel?
A Forrásház kétszintes, összesen több mint 
1600 négyzetméteres. Három intézmény 
működik benne: az emeleten a Kispesti 
Egészségügyi Intézet (KEI) szakrendelői 
(felnőtt pszichiátria, gyermek mentálhi-
giéné, védőnői szolgálat), a földszinten a 
Kispesti Szociális Szolgáltató (KSzSzC) 
közösségi és nappali ellátása, és a KÉZMŰ 
Nonprofit Kft. telephelye.
A földszinten működő pszichiátriai közös-
ségi és nappali ellátó egy önkormányzati 
fenntartású szociális intézmény (KSzSzC) 
részeként, kiváló infrastruktúrával és hu-
mán erőforrással rendelkezik. A szociális 
nappali ellátás keretében azoknak a Kis-
pesten élő embereknek nyújtunk segítsé-
get, akik különböző problémáik, családi 
konfliktusaik, veszteségeik feldolgozásához 
szakemberek segítségét szeretnék igénybe 
venni, vagy ha ezek a gondok már testi, 
lelki problémákat, depressziót, pánikbeteg-
séget, szorongásos tüneteket okoznak, és a 
gyógyszeres kezelés mellett kiegészítő te-
rápiát is javasol számukra a szakorvos. Az 
itteni ellátással abban tudunk segíteni, hogy 
hamarabb túllendüljenek problémáikon, és 
az életük mielőbb visszatérhessen a meg-
szokott kerékvágásba. 
Komplex szolgáltatásaival a Forrásház 
messze meghaladja egy „nappali klub” el-
várásait, így a mércét magunknak állítjuk 

fel, és próbáljuk az ügyfelek folyamatosan 
változó igényeihez igazítani.
A mi területünkön szociális és humán alap-
végzettsége van a legtöbb kollégának, erre 
képződtek tovább: tanácsadó szakpszicho-
lógus, családterapeuta, művészetterapeu-
ta, rehabilitációs mentor, gyászfeldolgozó, 
közösségi koordinátor. A közösségek szer-
vezésével és a készségfejlesztéssel kapcso-
latban további pluszt jelent az iparművész, a 
zenetanár és az ökológiai gazdálkodó mun-
katársunk. 

– A KÉZMŰ Kft. tevékenysége miként 
kapcsolódik az alapfunkcióhoz?
Ez egy rehabilitációs foglalkoztatási együtt-
működés a Kézmű Fővárosi Kézműipari 
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. A rehabili-
tációs foglalkoztatás az önkormányzat, a 
Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum és a 
Kézmű Nonprofit Kft. háromoldalú együtt-
működési megállapodása nyomán jött létre 
2016-ban. A Kézmű Nonprofit Kft. a Dobó 
Katica utcai Forrásház Lelkiegészség-köz-
pontban egy új, 40 fős telephelyet létesített. 
A védett körülmények között dolgozók kö-
zül húszan a Forrásház ügyfelei közül kerül-
nek ki, tízen más kispesti lakosok és tízen 
területi megkötöttség nélkül jelentkezők 
lehetnek. 
 
– Milyen egészségügyi szolgáltatásokat 
találhatunk itt?
Az emeleten egészségügyi szakrendelés fo-
lyik, felnőtt pszichiátria, gyermek mentálhi-
giéné és a védőnői szolgálat. Pszichiáterek, 
pszichológusok, addiktológiai konzultáns, 
fejlesztőpedagógus, védőnők nyújtják a 
szolgáltatásokat. Ők a KEI Ady Endre úti 
főépületéből költöztek ide, a tágas, vilá-
gos, minden igényt kielégítő, több mint 150 
négyzetméteres új helyükre, 2020-ban, a 
kispesti egészségügyi intézményrendszer 
fejlesztésével, átalakításával egy időben. 

– Évek óta népkonyha is működik az in-
tézményben...
Az Önkormányzat, a Kispesti Szociális 
Szolgáltató Centrum és a Baptista Sze-
retetszolgálat Országos Szociális Segítő 
Központja (OSzSK) által 2017-ben kötött 
háromoldalú szerződés alapján, a nappa-
li ellátásban igényelhető térítéses étkezés 
mellett, népkonyhai meleg ételt is osztunk a 
rászorulóknak, hétköznapokon 12 órától. Itt 
kulturált körülmények között, önkiszolgáló 
rendszerben, meleg helyen fogyaszthatják 
el azt az egy tál meleg ételt, amelyet a Sze-
retetszolgálattal együttműködő konyha főz 
a kispesti rászorultaknak. Nagy segítség ez 
a megváltozott munkaképességű munkavál-
lalóknak, a közmunkából élőknek, az éjjeli 
menedéken lévőknek, mindazoknak, akik 
átmenetileg nehéz anyagi körülmények 
közé kerülnek.

– Kik veszik, vehetik igénybe a Forrásház 
szociális szolgáltatásait? 

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a 
Forrásház nem egy intézmény, hanem az 
épület és a szociális szolgáltatás elnevezése. 
A benne működő egészségügyi szolgáltatók 
az Ady Endre úti „SZTK”-hoz tartoznak. A 
földszinti ellátást jellemzően az aktív korú 
(18–65), kispesti lakóhellyel rendelkező, 
mentális problémával diagnosztizáltak ve-
szik igénybe, akiket szakorvosuk hozzánk 
irányít. Az ő esetükben a munkavállalási 
kedv és képesség helyreállítása lehet a cél. 
85 fő ellátására van működési engedélyünk, 
jelenleg 87 kispestit látunk el. Napi kap-
csolatban vagyunk a Nyírő Gyula Kórház 
szociális munkásaival, akik jelzik nekünk, 
ha kispesti illetőségű beteg kerül hozzájuk. 
Rendőrségi jelzések alapján is felkeressük 
a potenciális ügyfeleket, de fontos tisztázni: 
csak annak tudunk segíteni, aki igényli azt, 
és együttműködik. Nagy öröm számunkra, 
hogy egyre többen keresnek meg minket 
prevenciós céllal: nehéz élethelyzetbe ke-
rülve egy-egy segítő beszélgetés, mentális 
tanácsadás vagy pszichoterápia igénybevé-
tele megelőzheti a diagnosztizálható lelki 
betegségek kialakulását, a gyógyszeres ke-
zelést.

– Milyen együttműködési területeik van-
nak a kerület más intézményeivel, a civil 
szervezetekkel?
Kispesten jól működik a gyermekvédelmi 
jelzőrendszer, tagjai a szolgáltatást nyújtó 
intézmények, hivatalok, hatóságok, szer-
vezetek és mi is. A Kispesti Szociális Szol-
gáltató koordinálja a működést, helyileg a 
Forrásházban találkozunk havonta. Több ci-
vil szervezet tartja rendszeres összejövete-
leit nálunk, például a Fővárosi Pszichiátriai 
Gondozók Egyesülete (Főpsziche), egy AA 
csoport, Gamma csoport, a Gyöngyszemek 
Alapítvány, az Aranykatica Közösségi Kert, 
és a környező társasházak is rendszeresen 
bérelnek helyiséget közgyűléseik megtartá-
sára. Sok évvel ezelőtt kezdtük el kispesti 
művészek alkotásaiból kiállítások szervezé-
sét, amit a jövőben is szívesen folytatunk.

– Milyen terveik vannak a közeljövőben?
A pszichiátria gyógyító munkája mellett 
egyre erőteljesebb igény mutatkozik a men-
tális egészség kultúrája iránt, és szélese-
dik a felismerés, hogy megelőzni olcsóbb. 
Ma – a hagyományos gyógyszeres kezelés 
mellett – megjelenik a hanghalló módszer, 
a tapasztalati szakértők képzése, a segítő 
beszélgetés, az értő meghallgatás fontos-
sága; nagyon lassan, de világosodik a kép, 
és egyszer talán megvalósul az érdekvédők 
jelmondata: „Semmit rólunk nélkülünk!” 
Ehhez azonban minden szereplőnek el kell 
fogadnia a partnerséget, az együtt gondol-
kodást, a szakmai teamben való együttmű-
ködést. Meg kell határozni a közös célt, a 
kompetenciahatárokat, az életszerűbb finan-
szírozást. Egyhamar nem dőlhetünk hátra…
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„Mától fogadja a rászorulókat Kispest új szociális és egész-
ségügyi intézménye, a Forrásház Gondozási Központ. A Dobó 
Katica utcai létesítmény uniós támogatásból épült” – szólt 2012. 
november 7-én a tudósítás az önkormányzat lapjában a megnyi-
tásról. Az eltelt tíz év számtalan nehézséget és sikert hozott. 
Folyamatosan bővültek az intézmény szakmai és civil kapcsola-
tai, tevékenységi körük, látogatóik, gondozottjaik létszáma. A 
Forrásház mára megtalálta helyét, funkcióját a kerületi szo-
ciális intézmények sorában. Minderről Sárkány-Balogh Csillát, 
az Forrásházban működő szociális intézmény szakmai vezetőjét 
kérdeztük. 

Sárkány-Balogh
Csilla, 
a kispesti Forrásház szakmai vezetője

– Miért, és kinek az ötlete alapján jött létre 
az intézmény?
Az akkor még Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ elnevezésű intézmény vezetője, Vigh-
né Vincze Erzsébet és kollégái fogalmazták 
meg az igényt a szociális szolgáltatások bő-
vítésére. Sok kispesti szeretett volna komple-
xebb szolgáltatást, „gondozást”, amihez sem 
szakemberek, sem eszközök nem voltak. Az 
önkormányzat 2008 nyarán nyújtott be pályá-
zatot a gondozási központ megvalósítására. A 
Forrásház végül 2012. november elején kezdte 
meg működését. 

– Miért a Forrásház nevet kapta az intéz-
mény?
Mert úgy gondoltuk, hogy az itt nyújtott szol-
gáltatások igénybevétele forrása lehet egy jobb 
életérzés elérésének, forrása lehet a problémás 
élethelyzetek megoldásának, a mentális egész-
ség megőrzésének.

– Mi volt a Forrásház helyén korábban?
Óvodaként működött sok-sok évvel azelőtt, 
aztán ahogy csökkent a gyerekszám, már elég 
volt a mellette lévő „Arany ovi” kapacitása, 
így ezt az épületet bezárták. Amikor az épületet 
kiválasztották, akkor már üresen állt. Az átala-
kítás/emeletráépítés, korszerű technológiákat 
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Kedves Barátaim!
Már tart az ünnepet váró időszak. Nem egyformán várjuk a 
karácsonyt, és nem is egyformán fogjuk ünnepelni. Van, aki 
családban, van, aki szűkebb vagy tágabb baráti körben és van, 
aki magányosan. 
Lesznek, akik sokat ajándékoznak, lesznek, akik semmit nem 
tudnak adni, az egyik ember asztala roskadozni fog a jobbnál 
jobb ennivalótól, a másikén alig lesz valami. És lesznek, akik 
most is, mint mindig, másokon fognak segíteni. Orvosok, ápo-
lók, mentősök, tűzoltók és rendőrök, akik szolgálatban lesz-
nek, hogy az ünnep senki számára ne legyen tragédia. Karitatív 
munkát végzők, akik azoknak adnak valamicskét, akiknek nél-
külük ez a nap sem különbözne a többitől. 
Nem volt könnyű ez az év Európának, Magyarországnak és 
az itt élő embereknek sem. Mindannyian békét szeretnénk, hi-
szen ez az ünnep egyik üzenete is – létbiztonságot, egészséget, 
biztonságos városokat, kedvességet, segítséget, együttérzést. 
Emberséget. A 2022-esnél egy jobb és boldogabb évet, nyu-
galmasabb jövőt.
Szívből kívánom, hogy így legyen!
Kívánok Önöknek az ünnepre boldogságot, nyugalmat, örö-
möt, pihenést és hitet abban, hogy a jövő valóban olyan szép 
lesz, amilyennek szeretnénk. Enélkül a remény nélkül nem le-
het ünnepelni.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és reményeket beteljesítő, bol-
dog új esztendőt kívánok mindannyiuknak!

Arató Gergely
országgyűlési képviselő

A Fővárosi Közgyűlés november végi testületi 
ülésének legfontosabb döntései között szere-
pelt többek között az alap- és a járóbeteg-el-
látás államosítása elleni tiltakozás. 

Az önkormány-
zatok nem adják 
szakrendelőiket    

„Megvédjük a budapesti járóbe-
teg-ellátást” – fogalmazták hatá-
rozatba a képviselők elhatározá-
sukat.
Döntésüket azzal indokolták, 
hogy „az önkormányzatok által 
ellátott közszolgáltatások álla-
mosításának eddigi tapasztalatai 
egyértelműen negatívak, azok 
a lakosság számára a szolgál-
tatások színvonalának romlá-
sát eredményezték. A Fővárosi 
Közgyűlés ezért nem ért egyet 
a járóbeteg-szakellátás államo-

sításával. A közgyűlés felkérte a 
főpolgármestert, hogy erről az ál-
láspontról tájékoztassa az egész-
ségügyért felelős minisztert, és 
kérje fel a kormányt, hogy az 
Egészséges Budapest Program 
forrásainak biztosításáról mie-
lőbb intézkedjen.”
Kispest sem adja önként az utób-
bi években felújított, felszerelt 
szakrendelőjét. Ezért a helyi pár-
tok aláírásgyűjtési akciót és gyer-
tyagyújtást is szerveztek.

ARATÓ GERGELY
írása

PARLAMENTI
NAPLÓ

A pártok aláírást gyűjtöttek...

  APRÓHIRDETÉSEK
FELADÁSA

MINDEN SZERDÁN
9-12 ÓRÁIG

0670-676-3730

Ünnep előtt
Átutalta az év végi, egyszeri támoga-
tást a rászorultaknak, családonként 
egy főnek a Városháza illetékes iro-
dája, ami idén összesen 8 millió 885 
ezer forint. „Mint immár több mint 
öt éve, lehetőségünk nyílt ennek a 
támogatásnak az odaítélésére. Össze-
sen 341 fő részesült ebben az év végi 
pénzbeli támogatásban, ami szemé-
lyenként 25 ezer forintot, a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők esetében  gyermekenként 
további 5 ezer forintot jelent” – derül 
ki a Humánszolgáltatási és Szociális 
Iroda tájékoztatójából.  

TÁMOGATÁS

SPORT   

Idén Szeifert Éva és Kocsis Zoltán 
testnevelő tanárok és Gács Pál, a 
Honvéd FC Kft. operatív igazgatója 
vehette át a Kispest Sportjáért dí-
jat a Városházán. A díjjal nemcsak 
a hírességeket, a kiváló sportolókat 
ismeri el az önkormányzat, hanem 
„a mindennapok harcosait” is, akik 
a háttérben tesznek nagyon sokat 
azért, hogy a gyerekek és a felnőttek 
megszeressék a sportot, a mozgást, és 
egészségesen éljenek. Az ünnepségen 
a 25 éve működő Maroshévizi Fitness 
Iskola sportolói, Horváth Valentina és 
Blatnyák Anna léptek fel.

Díjátadó

A Polgármesteri Program ré-
szeként először 2016-ban ké-
szített közösségi költségvetést 
az önkormányzat a 2017-es 
évre. A 2018-as projekt ke-
retében városrészenként 6-6, 
összesen már 30 millió forint 
felhasználására tehettek javas-
latot a kerület lakói. A 2019-es 
tervezéskor a 2018. évi ösz-
szeghez képest további 12 mil-
lió forinttal többről, összesen 
42 millió forintról, városré-
szenként 6-6 millióról dönt-
hettek a kispestiek. 2020-ban 
a szavazás megtörtént, ám a 
járvány miatt 2021-ben ideig-
lenesen felfüggesztette az ön-
kormányzat a program végre-
hajtását. Idén először nemcsak 
a már megszokott hét körzetre 
(Wekerle, Óváros, Kertváros, 
Felső-Kispest 1., Felső-Kis-
pest 2., Felső-Kispest 3., Fel-
ső-Kispest 4.) bontva várták a 
javaslatokat, hanem a fővárosi 
Közösségi Költségvetéssel 
összhangban témakörönként 
is: Zöld(ülő) Kispest – a kerü-

let parkjaival, közterületeivel, 
környezetvédelemmel kapcso-
latos javaslatok; Gondoskodó 
Kispest – a kerületi közössé-
gekkel, szociális gondosko-
dással kapcsolatos javaslatok; 
Fejlődő Kispest – a kerület 
infrastruktúrájának, gazdasági 

életének fejlesztésével kap-
csolatos javaslatok, valamint 
egyéb feladatok.
Újdonság volt az is, hogy hét 
alkalommal, hét helyszínen 
lehetett személyesen az ön-
kormányzati képviselőknek is 
szavazatokat leadni. Emellett 
természetesen online is várták 
a szavazatokat október végéig.
A fejlesztési javaslatokat má-
jus és június hónapokban 
gyűjtötték össze, és az így 
beérkezett ötleteket szeptem-
ber-október hónapokban sza-
vazásra bocsátották, az elfoga-
dott javaslatokat összesen 42 
millió forint (körzetenként 6-6 
millió) értékben betervezik a 
2023-as költségvetésbe.

Évek óta tehetnek javaslatot a kispes-
tiek városrészenként olyan kisebb fej-
lesztésekre, amelyek a közösség számára 
fontosak. Idén 1804 szavazat érkezett – 
tudtuk meg Bernát Pétertől, a Polgármes-
teri KabinetIroda vezetőjétől.

Egyre népszerűbb a kö-
zösségi költségvetés  

Közös tervezés eredménye a Vasút utca aszfaltozása is

DR. BERNÁT PÉTER

... és gyertyát gyújtottak a szakrendelőért.
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KÖNYVBEMUTATÓ

Bemutatták K.Varga Ibolya kötetét a 
KMO Művelődési Központban. Sok 
ötlet jött a covidból, a lezárásból, a 
karanténból, de az M3-as metró fel-
újítása Újpesttől Kispestig sok infor-
mációt, újdonságot, érdekes dolgot 
mutatott meg nekem a városból – 
mondta el a bemutatón Varga Ibolya 
újságíró, akivel Rácz Attila, a KMO 
igazgató-helyettese beszélgetett. 
Nem készültem arra, hogy könyvet 
írok. Fb-bejegyzéseket készítettem 
a napi élet eseményeire reakcióként, 
így nőtte ki magát a Varga-betűk – 
tette hozzá a szerző.

Varga-betűk 

Magánerőből

OKTATÁS

Szívmelengető
A Fogyatékos Emberek Világnapja 
(december 3.) alkalmából családias 
hangulatú ünnepséget rendeztek a Se-
gítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat 
Csillagok Napközi Otthonában. A 
közös programon és a műsorban köz-
reműködött a Segítő Kéz Kispesti Ze-
nei Dalkör Bartha Anikó vezetésével. 
Jó lenne, ha minden nap világnap len-
ne, ha a társadalom mindig kiemelt 
figyelemmel foglalkozna, szolidáris 
lenne velük, és ők is érezhetnék ezt 
a megkülönböztetett gondoskodást 
– mondta a programon résztvevő 
Vinczek György alpolgármester.

VILÁGNAP 

SZOCIÁLIS MUNKA  

A szociális munka napja (november 
12.) alkalmából Szociális Munkáért 
Elismerő Oklevelet kapott Lakatos 
Attiláné, a Segítő Kéz Kispesti Gon-
dozó Szolgálat, Orosz Józsefné, a 
Kispesti Szociális Szolgáltató Cent-
rum szakembere, Takács Györgyné, 
a Kispesti Polgármesteri Hivatal köz-
tisztviselője és Varga Sára, a Misszió 
Alapítvány vezetője. Intézményveze-
tői dicséretet vehetett át Kovács Ág-
nes, a Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum, valamint Mohácsi Vilmos-
né, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat munkatársa is.

Köszöntés

Dr. Halász Géza, egykori egyete-
mi tanár, vállalkozása nyereségéből 
idén is támogatja 25 Bursa Hungari-
ca-ösztöndíjas diák felsőfokú tanul-
mányait. Halász Géza szerint egyre 
több szellemileg jól felkészült em-
berre van szükség, ezért fontosnak 
tartja a támogatást, amit a tervek sze-
rint a következő években is tud biz-
tosítani. A támogatást a Városháza 
dísztermében adták át. Az ünnepség 
végén Szeleczky Artúr Norbert, aki 
maga is támogatott diák volt koráb-
ban, komolyzenei dalválogatással 
köszöntötte a résztvevőket.

A kötelező feladatainkon túl 
számtalan önként vállalt fel-
adatot végzünk, ilyen példá-
ul a több mint 20 éve indított 
„Mondj nemet!” komplex 
prevenciós program. A Nem-
zeti Népegészségügyi Köz-
pont 2020-ban hivatalosan 
is ajánlott egészségnevelési 
programja lett a „Mondj ne-
met!”, ezért minden évben 
konferenciát szervezünk egy-
egy téma köré – mondta el 
köszöntőjében Gábor Ilona, a 
KMO Művelődési Központ és 
Könyvtár igazgatója. Vinczek 
György alpolgármester, aki a 
2017-ben alakult Kispesti Ká-
bítószerügyi Egyeztető Fórum 
vezetője, elmondta, örül, hogy 
ilyen sokan kíváncsiak erre a 
szakmai konferenciára, mert 
sajnos a téma nagyon aktuális, 
és nem csak a gyerekeknél. A 
köszöntőbeszédek után Tari 
Annamária A XXI. század ve-
szélyei – Érzelmek és válto-
zások címmel tartott előadást. 
A pszichoanalitikus szerint a 
média, a különböző közösségi 
platformok erősen befolyásol-

ják a gyerekek személyiség-
fejlődését, a technológia gyors 
felfutásával járó információ-
tömeg értelmezésére, befoga-
dására nincsenek felkészülve. 
A gyerekeknél az okos eszköz 
úgynevezett örömmágnes lett, 
túl korán „indít el” olyan szük-
ségleteket, amelyek önmaguk-
tól még nem jelennének meg.
Szabó Éva, a Szegedi Tu-
dományegyetem Pszicholó-
giai Intézet Tanszékvezető 
egyetemi docense ismertetett 
egyszerű stresszkezelési le-
hetőségeket tanároknak és 
diákoknak. Bognár Vivien a 
Heim Pál Országos Gyermek-
gyógyászati Intézet gyermek- 
és ifjúsági klinikai szakpszi-
chológusa arról beszélt, hogy 

a gyermekkori szorongások 
mikor tekinthetők még nor-
málisnak, és milyen esetekben 
érdemes, kell szakemberhez 
fordulni. Táler Orsolya, a Kék 
Vonal Gyermekkrízis Alapít-
vány ügyvezetője bemutatta 
a Kék Vonal szolgáltatásait. A 
délutáni szekcióülések egyi-
kén a K.I.A.B.Á.L Bűn- és 
Áldozattá válást megelőző, 
drogprevenciós társasjátékot 
mutatták be, illetve a Kék Vo-
nal Alapítványt ismerhették 
meg a gyakorlatban az ér-
deklődők. A Nézőművészeti 
Kft. 7 nap című előadását is 
megtekinthették az iskolai 
zaklatásról, Scherer Péter ren-
dezésében, amelyet interaktív 
feldolgozó beszélgetés köve-
tett.

Kór, tünet, kortünet – A gyermekkori 
szorongásos zavarok címmel rendezték 
meg immár 24. alkalommal a Mondj ne-
met! konferenciát, szakmai találkozót 
és interaktív előadást a KMO Művelődési 
Központ és Könyvtárban novemberben.

Konferencia a gyermek-
kori szorongásokról

Tari Annamária pszichoanalitikus humorral átszőtt előadást tartott

Mint már arról korábban be-
számoltunk, egy évvel ezelőtt 
a dán designer, Søren Milling 
ötletelt a program keretében a 
Csillagfény bölcsődében dol-
gozó kisgyermekgondozók-
kal az udvar átalakításáról. A 
dán szakembernek már akkor 
jó véleménye volt az udvar 
használhatóságáról, de egy ki-
csit több vizezési lehetőséget, 
hidacskákat, dombocskákat, 
kicsi kerékpárokkal való köz-
lekedési lehetőséget javasolt.
A megbeszélésen Claus Beyer 
Iversen, a projekt dán mene-
dzsere és Johanne Hempel dán 
szakember megkapták Jordán 
Klára, a CITI-kert Bt. tájépítész 
mérnökének első vázlatterve-
it, amelyek már tartalmazták 
a dán szemléletformáláshoz 
alkalmazkodó elemeket, pél-
dául a magaságyások kialakí-
tását, amelyben konyhakerti 
növényeket is tarthatnának. 
Jordán Klára kiemelte: az ud-
var árnyas, fákat nem vágnak 
ki, csak nagyon indokolt eset-
ben, de a pótlásról azonnal 

gondoskodnak. Tervei között 
szerepelnek a meglévő „pan-
csolóknak” nevezett párásítók 
felújítása, valamint a homo-
kozók feletti árnyékolás meg-
oldása is. Claus Beyer Iversen 
érdeklődéssel nézte a vázlato-
kat, kérdései elsősorban arra 
vonatkoztak, miként lehet a 
jelenleg négy egységből álló 
udvart két nagy egységgé, az 
udvari játékokat, homokozó-
kat közösen használhatóvá 
tenni úgy, hogy a különböző 
korosztályú és fejlettségű böl-
csődések se vesszenek el az 
udvaron. 
Aszódi-Sikter Éva, a Kispesti 
Egyesített Bölcsődék vezetője 
javaslatára a terveket megvi-
tatják a Csillagfény bölcsőde 

dolgozóival is, de véleményt 
mond majd róla a dán designer 
is. Az udvar átalakításának el-
sődleges célja, hogy a korábbi 
statikus, épített játékok helyett 
a gyerekek fantáziáját meg-
mozgató, életkornak, képes-
ségeknek megfelelő eszközök 
kerüljenek be az intézménybe 
– hangsúlyozta. 
Mivel a tényleges tervezés csak 
most kezdődik, Claus Beyer 
Iversen és Vinczek György 
egyetértettek abban, hogy 
költséghatékonyan ugyan, de 
szabadon fogalmazhatnak meg 
igényeket az intézmény dolgo-
zói, és várhatóan az alapítvány 
és az önkormányzat társfinan-
szírozásban újítja majd meg az 
udvart.

Új szakaszába lépett a dán–magyar át-
fogó bölcsődei program, amelyet a Villum 
Alapítvány támogat. Dán javaslatok és 
helyi elképzelések alapján megkezdődött 
a Csillagfény bölcsőde kertjének, ját-
szóudvarának átalakítása.

Készülnek a tervek a böl-
csődeudvar átalakítására  

Claus Beyer Iversen, a projekt dán menedzsere elégedett volt
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Bizonytalan jövő…

TÁRSASHÁZI

ROVAT

Olvasom a híreket, nézem a híradókat, és négy szó, ami legtöbbször elhang-
zik: infláció, szankció, recesszió, migráció… Persze van több is, Brüsszel, 
Soros stb.
A legújabb hírek, hogy jövőre várhatóan 40 százalékkal emelkedik a társas-
házakban a közös költség. Miért? Csak azt ne mondják, hogy a háború és a 
szankciók hatása! 
Tény, hogy hazánkban az infláció az elmúlt hónapokban elszabadult, az épí-
tőanyag, a szerelési anyagok, kellékek árai az egekben. 
Az élelmiszer lassan megfizethetetlen. 
Magyarországon a lakosság 40-45 százaléka lakik társasházban. Egy átlag 
53 négyzetméteres panellakás közös költsége már meghaladja a 12-15 ezer 
forintot. A 40 százalékos emelés akár 20 ezer forintot meghaladó közös költ-
séget jelenthet. Ez az összeg már jelentősen megterheli a családi kasszát. 
Nem lesz, aki megfizesse! 
Véleményem szerint ezt a drasztikus emelést semmi sem indokolja. A rezsi, 
amíg van a „rezsicsökkentés”, még kigazdálkodható. A vállalkozók, akik ki-
kerültek a katás adóztatás alól, nyilván díjat emelnek, de nem háríthatják át 
a teljes adófizetési kötelezettségüket a lakókra. Itt 10-15 százalékos emelést 
tartok elfogadhatónak. 
Nyilván, ahol a közgyűlés megszavazott felújítási alapot, azt emelni kell, 
mert a felújítások, karbantartások nem maradhatnak el. Számos társasháznál, 
ahol az elmúlt 2-3 évben nem történt emelés, azoknál is indokolt. Tapasz-
talataim és becslésem szerint 20 százalékos közösköltség-emelés elegendő 
egy tervezett gazdálkodást végző társasháznál, amennyiben az élet nem szól 
közbe.
Azok a közösségek, akik kihasználták a pályázati támogatásokat, és a még 
korábban létező lakás-takarékpénztár nyújtotta lehetőségeket, nagy előnyben 
vannak. 
Korábbi írásaimban többször jeleztem, hogy az elmúlt években teljesen meg-
feledkezett a kormány a társasházakról, azok támogatásáról, pályázati lehe-
tőségeiről. Az elmúlt években a szigetelési felújítások mind önerős korszerű-
sítések voltak, hitelfelvétellel. Ezek a hitelek hamarosan lejárnak. De ehhez 
kellett egy agilis közös képviselő, aki így vagy úgy, de átverte a közgyűlésen 
a felújítást, korszerűsítést. A lakók pedig örülhetnek, hogy egy korszerű, 
energiamegtakarításban hatékony épületben élhetnek, és ne bánják az eddig 
kifizetett többletköltséget. Arról nem beszélve, hogy ezek a beruházások, nö-
velték ingatlanjuk értékét. Közvetítőkkel beszélve, sokan elmondták, hogy a 
vevők elsődlegesen a szigetelt, fűtés korszerűsítésen átesett épületben lévő 
lakásokat keresik és ez a plusz, az eladási árakban is megjelenik.
Összefoglalva elég borúsan látom a jövőt! Felújítási, korszerűsítési pályáza-
toknak még csak a lehetőségét sem látom. Lassan ott tartunk, hogy majd a 
közös költségre is „ársapkát” kell bevezetni!
Idén ez az utolsó írásom. Mindenkinek nagyon boldog karácsonyi ünnepeket 
– és az új évre? – egészséget, sikereket és anyagi biztonságot kívánok!

Hegyi András

Hegyi András
írása

Hetek óta forr a világ a hazai közoktatásban. A 
Külső-Pesti Tankerület kispesti iskolái, köztük 
a Vass, a Pannónia, a Kós, az Eötvös, a Móra, a 
Gábor suli, valamint a Deák és a Károlyi gimi, 
a ganzosok és az önkormányzat óvodái is rend-
szeresen képviseltették magukat a helyi és fő-
városi szolidaritási eseményeken. Gajda Péter 
polgármester kijelentette: „Kiállunk iskoláink, 
pedagógusaink mellett! Vezetőként soha meg 
nem fordult a fejemben, hogy pedagógusokat 
fenyegessek azért, mert el merik mondani a vé-
leményüket. Kollégáimmal mindig arra töre-
kedtünk, hogy a gyerekek, szülők, pedagógu-
sok érdekeit szem előtt tartva gondoskodjunk 
a kerületi iskolákról. Amikor az állam elvette 
a helyi közösségektől a legalapvetőbb intéz-
ményeket féltünk, hogy nem lesz ebből semmi 
jó. A rendszer eddig működött, de leginkább 
azért, mert a helyi pedagógusok szívvel-lélek-
kel tették, teszik a dolgukat. Mára az oktatási 
rendszer összeomlóban van, pedagógusokat 
rúgnak ki azért, mert szót emelnek az alap- és 
középfokú oktatásban mára tarthatatlanná vált 
helyzet miatt. A kispesti pedagógusoknak tud-
niuk kell: támogatjuk őket annak érdekében, 
hogy gyermekeink szabad, jó színvonalú XXI. 
századi oktatásban részesülhessenek, amihez 
elengedhetetlen a jól fizetett, kiegyensúlyo-
zott, megfélemlítések nélkül dolgozó, vélemé-
nyét bátran vállaló pedagógus is.”

Címlapfotó:
Getto Márton

Tiltakozási akciók a közoktatásért  

Magas egyházi elismerés 
a Kispesti díszpolgárnak

A Karitász Hegedűs László plé-
bános úr kezdeményezésére 
1989 tavaszán alakult meg, Szi-
getvári Györgyné vezetésével. A 
szegények, rászorulók, nagycsa-
ládosok számára a hívektől és a 
kerület lakóitól kapott ruhaosz-
tással kezdték tevékenységüket, 
s folytatják azt ma is. A Karitász 
ma már kiemelkedő szerepet tölt 
be a hajléktalan ellátásban és a 
krízishelyzetbe került családok 
megsegítésében. Tevékenysé-
gük nyomán évente több száz 
hajléktalan részesül ellátásban, 
a rászoruló családok közvetlen 

támogatásban, míg a hátrányos 
helyzetű gyermekeknek ingye-
nes táborozást szerveznek. Ál-
landó feladatuknak tekintik az 
idősek, betegek gondozását, és 
lelki támogatását is. A szociális 
területen dolgozó szervezetekkel 
kialakított jó együttműködésük-
nek is köszönhetően tevékenysé-
gük rendkívül széles körben vált 
ismertté és elismertté. A Karitász 
közcélú humanitárius munkáját, 
vezetőjének odaadó, jótékony 
emberbaráti tevékenységét Kis-
pest lakóinak megbecsülése és 
tisztelete övezi.

Szigetvári Györgyné Rozika az ünnepségen

Idén Szigetvári Györgyné, Rozika, Kispest dísz-
polgára, a Nagyboldogasszony Főplébánia 
Karitász csoportjának vezetője kapta a Szent 
Erzsébet Rózsája-díjat a Zeneakadémián meg-
tartott ünnepségen. A díjat a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia 1999. december 16-án 
alapította, és első ízben 2000-ben adták át. 
Minden évben csupán egy-egy személynek ítélik 
oda Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén. 
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  APRÓHIRDETÉSEK FELADÁSA
MINDEN SZERDÁN

9-12 ÓRÁIG0670-676-3730

SZOLGÁLTATÁS

Számítógépek javítása 
helyszínen, hétvégén is. 
Vírusirtás, tanácsadás, 
telepítések, alkatrészcse-
re garanciával. Ingyenes 
kiszállás! Aradi Zoltán 
Tel: 06 70 519 2470 Ema-
il: szerviz@szerviz.info

Klímatelepítést vállalunk 
díjmentes felméréssel, 
árajánlat adással. Szak-
tanácsadást és jótállást 
biztosítunk. Lakások, 
családi házak, irodák 
hűtését, fűtését biztosí-
tó klímaberendezések 
forgalmazása, telepítése, 
szervizelése. NEOKLÍMA 
Kft, 1196. Budapest Hu-
nyadi u 47.  Telefonszám: 
0620 9429 577 és  06209 
351 688  

KÖLTÖZTETÉS, LOMTA-
LANÍTÁS Megbízható 
rakodókkal, gyors ügyin-
tézéssel!
Iroda, lakás költöztetés. 
Igény szerint akár cso-
magolással együtt! Pad-
lás, pince lomtalanítás.
Kispestieknek INGYENES 
kiszállás! Tel. 280-25-42, 
06-70-2-144-235

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-
és KÁRPITTISZTÍTÁS! 
Melegvizes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés, 
javítás, függönymo-
sás, takaró mosás. 
Háztól - házig 2 nap 
alatt! Otthonában is 

vállaljuk padlószőnyeg 
tisztítását,ülőgarnitúrák, 
fotelek, székek, irodabú-
torok textilkárpit tisztítá-
sát. 20 éves tapasztalat 
E U minőség, garancia! 
www.szonyegexpressz.
hu Telefon: 06-1-280-75-
74, 06 30-94-94-360

Ács, tetőfedő, bádogos 
munkák kivitelezése 
magas minőségben, 
szakértelemmel. Úgy 
dolgozunk, mintha 
a sajátunkét valósí-
tanánk meg. Lelki-
ismeretesen, magas 
hozzáadott értékkel, 
megbízhatóan és rövid 
határidővel dolgozunk. 
toptetofedobadogos.hu, 
+36-70/720-1049

Szobafestést-má-
zolást, tapétázást, 
gipszkartonszerelést 
vállalok, korrekt áron, 
ingyenes felméréssel 
és árajánlat-készítéssel. 
Számlaképesek va-
gyunk! Korrekt és ked-
vező árakkal dolgozunk! 
Tel.: 0670/324-7125

Konyhabútorok tervezé-
sét és gyártását vállaljuk 
akár szereléssel is! Ingye-
nes helyszíni szemle és 
árajánlat! 1191, Bp. Ady 
Endre út 108. H-Sz. 08-
16:30. konyhagyarto.hu 
info@konyhagyarto.hu 
+36-30/543-3461

KONTÉNERES SITT, LOM, 

szemétszállítás. Sóder, 
homok, murva, kavics, 
föld házhozszállítása. 
282-1201, 06-30-942-
9460

MEGÉRI VÁLTANI 
STILUSOS FRIZURA 50 
felett ! ÁGI FÉRFI FOD-
RÁSZ Telefon:06 20/416-
1468

OKTATÁS

AZ IDÉN IS MÉG MINDIG 
VISSZATÉRÍTIK A NYELV-
VIZSGÁK  ÁRÁT! 
UGYE AZ IDÉN MÁR 
FOLYÉKONYAN SZERET-
NE ANGOLUL MEGSZÓ-
LALNI? NYELVVIZSGÁRA 
VALÓ FELKÉSZÍTÉS 
ÉRDEKLI? ÁLLÁSINTER-
JÚRA VAGY KÜLFÖLDRE 
KÉSZÜL?
ÚJ TANFOLYAMA-
INK, 2X2 ÓRÁSAK IS 
VÁLTOZATLANUL 
INDULNAK, 4-6 FŐS 
MINICSOPORTOKBAN 
NYELVSTÚDIÓNKBAN: 
58000 FT ÁFÁVAL/40 
ÓRA, 10 HÉT.
CHAT ANGOL NYELV-
STÚDIÓ ÉS FORDÍTÓIRO-
DA, KISPEST, HUNYADI 
UTCA 47. 
06-70-238-1226 és 06 1 
282-60-82

ALBÉRLET-INGATLAN

Keresek eladó lakást 
vagy minimum egy évre 
bérelnék. 06307297546

EGÉSZSÉG

Házhoz megyek! Fogsor 
készítését, javítását vál-
lalom garanciával. Hív-
jon bizalommal!  Telefon: 
06-20-980-3957

Gyógypedikűr, manikűr, 
teljes test, talpmasszázs. 
Gyengéd csontkovácso-
lás Bowen technikával, 
amitől elfelejtheti nyak-
fájását, lumbágóját 2-3 
alkalom után. Házhoz is 
megyek!  Ildikó 
tel: 06 1 295 3998, 20 
335-5653

ÁLLÁS

Autógépműhely Pester-
zsébeten szakmunkatár-
sat keres hagyományos 
forgácsoló gépekhez. 
Minden korosztály 
érdeklődhet. Tel.: 06-
70/397-0353 Molnár 
Tibor ügyvezetőnél.

X. kerületi üzemünkbe 
betanított munkára, 
rész- vagy teljes mun-
kaidőben kollégát kere-
sünk. Nyugdíj mellett is 
végezhető! 06-20-459-
6793

Dolgozzon otthonról! 
Ajándékfigurák össze-
állítása, csomagolások, 
egyebek.
www.
audiopresshungary.
oldalunk.hu (ügyfélszol-
gálat: 06209104517)



Kiadja a FRI NYOMDA Szolgáltató Bt. • Főszerkesztő: Szabó Dávid • Postacím: 1191 Budapest, Kossuth Lajos u. 50.
Telefon: 0670-676-3730 Email: magazinlapok@gmail.com • Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. nyomda 1225 Budapest, Campona u. 1.
Megjelenik 27.000 példányban, következő megjelenés: várhatóan 2023. március
A magazin tartalmát szerzői jogok védik! • www.magazinlapok.hu

MEGÚJULT A BUDAPEST MIKROHITEL PROGRAM
- KEDVEZŐBB HITELEK A VÁLLALKOZÁSOKNAK

Megújult a mikrohitel, és egy új, szabad felhasználású termék, a likviditási 
hitel is elérhetővé vált. A beruházási hitel és a tartós forgóeszközhitel pedig 
továbbra is igénybe vehető. Mindkét esetben 15 millió forintra nőtt a maxi-

mális hitelösszeg, és 15 évre a maximális futamidő.
A rendkívül kedvező kamatozású mikrohiteleket változatos célokra, többek 
között vállalkozásindításra, beruházásra, felújításra, forgóeszköz beszerzés-
re lehet felvenni. Sőt az új likviditási termék lényegében szabadon felhasz-
nálható, a vállalkozás mindennapi működésére is fordítható kölcsönt nyújt 

induló és működő mikrovállalkozásoknak.
Ezen felül a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány egyedülálló

módon mentorációt vállal a hitel teljes futamideje alatt, illetve a hitelkére-
lem összeállításában is segítséget nyújt.

Előzetesen érdeklődni Banai Teréz programkoordinátornál lehet
a +36 1 3474-931-es +36 20 332 5922 telefonszámon,

vagy a mikrohitel@kispest.hu e-mail címen,  valamint hitel konzultációra 
időpontot egyeztetni Nagy Mária ügyfélkapcsolati vezetővel, finanszírozási 

managerrel a +36 1 268 1800, +36 30 954 0882 telefonszámon, illetve
a mikrohitel@bvk.hu, a nagy.maria@bvk.hu e-mail címeken lehet.

Bővebb információ a Közalapítvány honlapján,
a www.bvk.hu weboldalon.

A Kispesti Önkormányzat
és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési

Közalapítvány együttműködése

Kedvezményes non profit hitelek
kispesti mikrovállalkozásoknak.


