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Februárra elkészül és márciusban már műtéteket is
folytathatnak az egynapos
sebészeten, a kispesti „kis
kórházban”.

A magyarországi bölcsődei ellátás nemzetközileg
is elismert, jól szervezett,
és valós segítséget tud
nyújtani a családoknak.
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Várakozás
Szorongással teli az idei advent is.
Benne vagyunk a negyedik hullám közepében, és sajnos nem tudjuk, mikor lesz ennek a járványhullámnak vége, ha vége lesz egyáltalán, vagy már lélekben készülhetünk a következő, kimondani is
rossz, az ötödik, és ki tudja még, hanyadik hullámra, hullámokra.
Sokan csak most ijedtek meg igazán, amikor a napi „covidos” halálesetek száma megközelíti, egyes napokon meg is haladja a kétszázat, és bizony tízezer felett is rögzítik a napi ismertté vált fertőzöttek
számát a statisztikák.
Egyre riasztóbb az is, hogy a járvány kezdete óta 35 ezer honfitársunkat már elveszítettük, ami sajnos lélekszámarányosan az egyik
legrosszabb adat Európában. Hogy ennek a magyar egészségügy
amúgy is katasztrofális helyzete, vagy a kormány rossz járványkezelése az oka, megmondani nem tudjuk. Egy biztos, nem láthatunk
minden adatot pontosan, az újságírók, az országgyűlési képviselők
de sokszor a szakemberek is komoly harcot vívnak a tényleges információkért, nincsenek ingyenes lakossági tesztelések. Magunkra
maradtunk a védekezésben, magánügy, ki hogyan harcol a vírus ellen. Ezzel szemben a kormánypropaganda sikeresnek ítéli meg a
járvány elleni védekezést, a 12 éven felülieknél hetven százalék körüli beoltottságról beszélnek. De a számok azt is mutatják, hogy bizony sokan az első, a második oltás után abbahagyták a vírus elleni
oltásos védekezést. Tehették is, hiszen az első hullámban mindenki
kapott „védettséget” bizonyító, szabad mozgást biztosító igazolványt, függetlenül attól, hogy elment-e a második, harmadik körben
az oltásra. Nem véletlen, hogy a kormány észbe kapott és fontolgatja a meglévő igazolványok érvénytelenítését azoknál, akiknél
bizonyíthatóan nincs meg a harmadik oltás is. Ám míg megszületik
a döntés, addig is egyre többen fertőződhetnek meg, és fertőzhetnek
tovább másokat.
Riasztó az a tény is, hogy sokan zsigerből elutasítják az oltást, a
távolságtartást és fölösleges bohóckodásnak tartják a zárt térben,
közösségben való maszkviselést. Pedig ez utóbbi az egyetlen olyan
mellékhatások nélküli módszer, amely nem okoz különösebb kellemetlenséget, és bizonyítottan hasznos eszköze a védekezésnek,
és nemcsak a koronavírus, hanem például az influenza ellen, de jó
szolgálatot tesz a náthás időszakban is. Nyakunkon a karácsonyi
nagy bevásárlás, nehéz lesz ellenállni a csillogó kínálatnak, a nézelődésnek. Mégis, legyünk nagyon elővigyázatosak, ha tetszik, óvatosak, inkább kerüljük a tömeget, és akkor nagyobb esélyünk lesz
arra, hogy végre újra családi körben ünnepelhessünk.
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KÖZPARK

KITÜNTETÉS

Rendvédelmiek

Interneten is
Novembertől önálló Facebook-oldallal
jelentkezik a Közpark Nonprofit Kft.
Így most már közvetlenül is értesülhetnek a tevékenységükről, aktuális
munkálataikról a kispestiek. Továbbra
is várják a lakosság véleményét, javaslatait is. A kispesti képviselő-testület
döntése alapján, tevékenységük módosult: feladatuk közé tartozik a közutak,
közterületek és parkok kezelésével, valamint fejlesztésével kapcsolatos tevékenység. Címük: XIX. kerület Bercsényi utca 18., telefon: +36 1 282 9622,
email-cím: info@kozpark.hu
Lájkolja és kövesse!

FELÚJÍTÁS

Csúszdacsere
Ahogy ígérték, november végére kicserélték a terepcsúszdákat, valamint
az alattuk lévő teljes gumiburkolatot
a központi játszótéren. A Közpark Kft.
vezetőjétől, Vitál Mártontól megtudtuk, nem csoda, hogy a 2009 óta tartó
intenzív használat miatt cserére szorultak annak ellenére, hogy rendszeres a
karbantartásuk. Különösen megviselte
az idő a csúszdákat és környéküket,
jogosak voltak a szülői aggodalmak
és észrevételek. Információink szerint
ezek a nem rendeltetésszerű használatnak, például kerékpárral való „csúszdázásnak” köszönhető.
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Évek óta nem volt ilyen nagyságrendű felújítás az épületen

Felújították a tetőt
a hajléktalanmelegedőn
A Vöröskereszt pályázott
a Hajléktalanokért Közalapítványhoz, és 20 millió
forint vissza nem térítendő
támogatást kapott, ezt egészítette ki az önkormányzat
23 millió forinttal. Ennek
köszönhető, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
157 négyzetméter alapterületű épület teljes tetőszerkezete megújult. Gajda Péter
polgármestertől megtudtuk:
a tetőcsere volt az alapja a
munkák megkezdésének, hiszen évek óta nem volt ilyen
nagyságrendű felújítás az
épületen. Megerősítették a
födémet, a teljes épület padozatára kőburkolatot tettek,
és felújították az intézmény
konyháját is. Megerősítették a külső lábazatot, a teljes
utcai homlokzat vakolását,
színezését is elvégezték.
A Magyar Vöröskereszt
Budapesti
Szervezetének
igazgatója, Buncsik Ildikó
elismerően szólt a felújítási
munkákról, megköszönte az

Az önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete mintegy
43 millió forintból közösen felújította az Ady Endre úti épület tetejét és
belső helyiségeit, amelyet hajléktalanok gondozására használnak.

CSÓKA ÉVA
önkormányzatnak, hogy felvállalta a beruházást. Fontos
volt az összefogás, hiszen
az adott szolgáltatás színvonalát meghatározza az
épület is – mondta. Buncsik
Ildikó bízik abban, hogy a
tiszta környezet pozitívan

hat majd az ellátottakra. A
napokban már visszapakolhatták a szekrényeket, az
ágyakat, a hajléktalanok is
lassan visszatérhetnek. Mostantól már fogadnak ismét
adományokat,
elsősorban
hideg és tartós élelmiszereket, ruhaneműt. Sem az
éjszakai szálló, sem pedig a
nappali melegedő nem zár
be az ünnepek alatt sem,
krízisidőszakban 24 órán át
várják a hajléktalanokat. Itt
jelenleg, egy 60 fős nappali
melegedő, egy 19 férőhelyes
éjjeli menedékhely és egy 9
fős időszakos éjjeli menedékhely működik – meséli
Csóka Éva Antónia, az intézmény vezetője.

Nemcsak a falak épülnek, a szakemberek kiválasztása is folyik

Ellátásfejlesztés évente
A Kispesti Egészségügyi Intézet intézménylátogatása előtt
Karácsony Gergely főpolgármester rövid megbeszélést
folytatott Gajda Péter polgármesterrel. A találkozón egyeztettek a kerületet is érintő fővárosi fejlesztésekről: az 50-es
villamos vonalának korszerűsítésről, az 50-es és a 42-es
villamosvonal járműparkjának
esetleges frissítéséről, az Ady
Endre út további szakaszainak
felújításáról, valamint jelzőlámpák telepítésről a fővárosi
fenntartású tömegközlekedési
útvonalakon.
Korábban nem volt arra példa,
hogy a főpolgármester eljött
volna Kispestre, Karácsony
főpolgármester viszont már
több alkalommal járt a kerületben – mondta Gajda Péter.
Karácsony Gergely lapunknak elmondta: a Kispesti
Egészségügyi Intézet egy már
előkészített alapos szakmai
projekttel 2020-ban a fővárosi kerületek között elsőként
kapott 931 millió forintot az
egynapos sebészet kialakítására az Egészséges Budapest

Februárban kész, márciusban már műtéteket is folytathatnak a „kiskórházban”,
az egynapos sebészeten – hangzott el
azon az intézménylátogatáson, amelyen
Karácsony Gergely főpolgármesternek
mutatták meg a beruházást.
Program az évi 50 milliárd
forintos keretéből. Ehhez a
beruházáshoz 2021-ben újabb
100 millió forint kompenzációt kapott Kispest a növekvő
építési anyagárak miatt. A
főpolgármester elismeréssel
szólt a Kispesti Egészségügyi
Intézet eddigi egészségfejlesztési programjairól, a Raditec
Kft. által működtetett szolgáltatásról, ahol lehetőség van a
szakrendelőben CT- és MRvizsgálatok elvégzésére is.
Dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos a bejárás során arról
tájékoztatta a főpolgármestert,
hogy már a látványos munkálatok, festés, burkolatok, ajtók
szerelése, a műszerek és a berendezési tárgyak elhelyezése
van még hátra, így a 2021

májusában megkezdődött építkezés jól halad, 2022 tavaszán
már egy korszerű, tágas, két
műtős gyógyító részleg, „kiskórház” várja a betegeket.
Büszke vagyok a programra
– hangsúlyozta a főigazgatófőorvos. A Kispesti Egészségügyi Intézetben az egynapos
sebészet kapcsán nemcsak a
falak épülnek, hanem tudatos
szakemberképzés és megfelelő
orvosok kiválasztása is folyik.
Az elmúlt két évben folyamatosan készültek az új feladatra: három szemésszel bővült
az intézmény orvos csapata,
valamint hamarosan végeznek azok a nővérek is, akiket
az utóbbi időben iskoláztak be
különböző tudásfejlesztő programokra.

Az önkormányzat Az év rendőre elismerő címet adományozta Pintér
Katalin címzetes rendőr alezredesnek, aki 2008-tól dolgozik a kispesti
Rendőrkapitányságon.
Az év tűzoltója elismerő címet kapta az önkormányzattól Tóth Csaba
tűzoltó főtőrzsőrmester, aki 1996.
március óta szolgál. Jelenleg gépjárműfecskendő vezetői beosztást lát el,
egyik legbiztonságosabban közlekedő, balesetmentesen vezető kolléga
az utakon.
Az év polgárőre elismerő címet adományozta az önkormányzat Domán
Jánosnak, aki születése óta Kispesten él. Számtalan közlekedési balesetnél nyújtott segítséget és a rendőrség munkájában is rendszeresen
segédkezik.
A kispesti rendőrkapitányság munkatársai – Molnár Dávid rendőr
főtörzsőrmester, Farkas Norbert
rendőr hadnagy, Sahin Veronika
rendőr hadnagy, Andrási Ferencné
rendvédelmi alkalmazott, Horváth
Józsefné rendőr alezredes, Vargáné Agócs Marianna rendvédelmi
alkalmazott, Varga Zoltán rendőr
főtörzszászlós, Csizi Balázs rendőr
százados, valamint Zsikai Lajos –
vehettek át oklevelet és pénzjutalmat
Kispest közbiztonságáért végzett
munkájukért.
A Kispesten élőket szolgáló munkájáért kapott elismerő oklevelet és
pénzjutalmat a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozó
XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság öt munkatársa: Bódi
Attila tűzoltó őrmester, Dani Zoltán
tűzoltó főtörzsőrmester, Horváth
Dániel tűzoltó őrmester, Misák Tibor tűzoltó százados, Szarka László
tűzoltó főtörzsőrmester.
Az emberek biztonságát szolgáló, a
rendőrség és az önkormányzat tevékenységét támogató önzetlen polgárőri munkája elismeréseként elismerő
oklevélben részesült Sárvári Zoltán, a Dél-pesti Autóvadász és Polgárőr Egyesület tagja, valamint Kovács László önkormányzati rendész.
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Aszódi-Sikter Éva,

a Kispesti Egyesített Bölcsődék vezetője

A dán Villum Alapítvány (VIA) szakemberei 2019 nyarán keresték
meg a Csillagfény bölcsődét, hogy mintaprojektet indítanának
Magyarországon, amelyben megismerhetnék a kisgyermeknevelők a dán társadalom gyermeknevelési filozófiáját. A pandémia
egy időre megakadályozta a megkezdett program folytatását,
de a negyedik hullám tetőzése előtt két szakértői találkozásra már sor kerülhetett. Ennek apropóján Aszódi-Sikter Évát, a
Kispesti Egyesített Bölcsődék vezetőjét a nemzetközi program
tapasztalatairól, fogadtatásáról, hasznosságáról, valamint a
kerületi bölcsődei ellátás helyzetéről kérdeztük.

Mi a legfontosabb célja a közös programnak?
Ez a program a Kelet-európai kisgyermekkori nevelés reformja (REFEE), és a Villum Alapítvány támogatásával valósul meg intézményünkben. A VIA támogatása nem azt jelenti,
hogy mindenképpen meg akarják változtatni az
eddigi bölcsődei szakmai munkánkat, hanem az
eddig is magas színvonalon működő intézmény
továbbfejlesztésére nyújt lehetőséget. Keressük
azokat az elveket, amelyeket összhangba tudunk
hozni a mi gyermeknevelési szemléletünkkel, be
tudunk építeni saját szakmai programunkba, illetve a számunkra elfogadható dán módszertani
elemeket adaptáljuk a mindennapi gondozó-nevelő munkánkba.
Ez a projekt működik más európai országban is
(Lengyelország, Románia), így nagy megtiszteltetés, hogy több budapesti bölcsőde meglátogatása után hazánkban egyedüliként a Csillagfény
bölcsődét választották ki.
Milyen állomásai voltak már a programnak?
Ahogy a koronavírus-járvány negatív hatással
van mindennapi életünkre, úgy a kerületi bölcsődék működésére és természetesen a dán bölcsődei projektre is. 2020. január elsején indult a
projekt, és az első időszak egy 3 éves időintervallumot foglalt magába. Az első 3 év tartalmazza
a VIA által szervezett tanfolyamokat, vezetőkép-
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zést, tanulmányutakat Dániába, konferenciák
szervezését, illetve dizájn tanácsadást. A járvány miatt az elmúlt lassan két évben, a program tervezése, szervezése megszakításokkal,
csak szakaszosan történhetett, sok esemény,
program meghiúsult, mert már a tervezési
szakaszban láttuk, hogy a megvalósítása nem
biztonságos, vagy a járványügyi szabályozásoknak nem felel meg.
Szerencsére 2020. elején, még a járvány magyarországi megjelenése előtt sikerült a kisgyermeknevelőknek, a bölcsődei dajkáknak
és a bölcsőde vezetőinek egy 4 napos képzést
szervezni, ahol a Csillagfény bölcsődében
ismerkedtek a résztvevők a dán módszer elméleti alapjaival.
Szerencsére a két megszervezett egyhetes dániai tanulmányút közül egy még „belefért” a
vírusmentes időszakba. A projektben résztvevő munkatársak testközelből ismerkedhettek
meg a dán kisgyermekkori intézményes rendszer működésével, a nevelési szemlélettel, a
mindennapi munkával, a dán gyermekeket
körülvevő személyi és tárgyi feltételekkel.
Mivel a covid miatt teljesen felborult a program menete, vélhetően a projektzárás is kitolódik, hiszen számtalan eleme vár még
megvalósításra. 2021 szeptemberében a dán
projektmenedzserrel „újraterveztük” a hátralévő programot.
Az év első dán előadós képzését szeptember
13-16. között, a másodikat október 18-20.
között míg a harmadikat november 22-25.
között tartottuk a Csillagfény bölcsődében.
Eljött hozzánk Søren Milling dán dizájner,
aki elsősorban a bölcsőde játszóudvarának
átalakítására tett javaslatot. És itt volt velünk
Mette Specht Kristiansen, aki a mozgás és a
személyes példamutatás fontosságára hívta
fel a figyelmünket. Szerettünk volna a dán
nevelési elvekről és a projektről egy konferenciát is szervezni novemberben a Csillagfény bölcsődébe járó gyermekek szüleinek
és a kerületben dolgozó bölcsődei szakembereknek, és bár a szervezést megkezdtük, a járványhelyzet miatt erről le kellett átmenetileg
mondanunk. A dán tanulmányút is várhatóan
2022 kora tavaszára marad.
A hazai bölcsődei ellátás nincs lemaradva
az európai gyakorlattól. Melyek a hasonlóságok?
Nincs szégyenkeznivalónk! A magyarországi
bölcsődei ellátás nemzetközileg is elismert,
jól szervezett, és valós segítséget tud nyújtani
a családoknak. Nyitvatartásunk jól illeszkedik a családok igényeihez, a szülők munkaidejéhez, hiszen 6-18 óra között szerveződik
a gyermekellátás. Sok európai országgal ellentétben, ahol a gyerekek semmiféle élelmet
nem kapnak az intézményekben, Magyarországon 4-szeri étkezést biztosítunk a gyermekeknek. Lényeges még, hogy a legtöbb
hazai bölcsődében, de a kerület minden intézményének saját főzőkonyhája van, így
biztosítani tudjuk a gyermekek életkorának,
fejlettségének, ízlésének, speciális igényének
megfelelő étkeztetést. Jó képzések, továbbképzések állnak a szakembereink rendel-
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dokolt lenne, ezzel viszont sok esetben gátoljuk őket abban, hogy bátran kísérletezzenek,
mozogjanak, önállósodjanak.
Rendkívül tudatosan alakítják ki a belső tereket is annak érdekében, hogy a gyermekek
megtapasztalhassák, mire képesek, és hol
vannak a határaik.
A gyermekek napjának szervezése is eltér a
hazai bölcsődéinkben megszokottól. A gyermekek maguk dönthettek arról, hogy mikor
alszanak és az altatás minden esetben a szabad levegőn történik. Egyébként is nagyon
fontosnak tartják a szabad levegőn való tevékenykedést, és időjárástól függetlenül nagyon sok időt vannak a szabadban.
Meglepő volt azt is látni, hogy mennyi férfi
pedagógus vesz részt Dániában a kisgyermekek ellátásában, ami hazai viszonylatban még
ritkaságnak számít, de ott ez teljesen elfogadott és általános jelenség.
A nálunk gyakorlatban lévő beszoktatást ők
nem alkalmazzák, tehát a gyermek az első
naptól kezdve a szülei jelenléte nélkül ismerkedik az új környezettel, az új személyekkel.
Erről a kisgyermeknevelőink véleménye
megoszlik, de az ottani viszonylatban ez természetes.
kezésére, annak érdekében, hogy magasan
képzett kisgyermeknevelők lássák el a ránk
bízott gyermekeket.
A magyar bölcsődetörténet 169 évében sok
olyan bölcsődei szakember tevékenykedett,
akiknek munkássága világhírű és a dán bölcsődei projekt kapcsán is szembesültünk
ezzel. Pikler Emmi, és a nevéhez fűződő
„pikleri szemlélet” a dán előadó előadásában
is központi helyet kapott, hiszen a dán- és a
pikleri módszer nagyon hasonló alapelveket
tartalmaz, ami a kispesti bölcsődékben dolgozó kisgyermeknevelőktől sem áll távol.
Kodály Zoltán sem ismeretlen a dán szakemberek előtt, így azt mondhatjuk, hogy nagyon
sok hasonlóságot lehetett felfedezni a dán és
a magyar kora gyermekkori ellátásban, bátran kijelenthetjük, hogy az alapelvek közel
azonosak. Kicsit az az érzése az embernek,
hogy a dán projekt kellett ahhoz, hogy újra
felfedezzük a saját értékeinket és a szakembereink tudását még inkább segítsük felszínre
kerülni és kiaknázni.
És miben különbözik nagyon?
A dán szemlélet szerint minden esetben hagyni kell, hogy a gyermek önmaga lehessen,
szabadon tehessen bármit a világ megismerése közben, hagyni kell akár leesni is. Amikor
kint voltunk Dániában, azt láttuk, hogy nem
azt erősítik a gyermekekben, hogy valamit
ne tegyenek meg a balesetveszély elkerülése
miatt, hanem engedik, hogy próbálkozzon,
ismerkedjenek a testi határaikkal és képességeikkel, és úgy alakítják ki a gyermekeket
körülvevő környezetet, hogy az ösztönözze
őket, de minimalizálja a balesetveszélyes
helyzetek kialakulását. Ez számunkra még
kicsit ijesztő tud lenni, mert sokkal inkább
túlféltjük a gyermekeinket, mint ahogy az in-

Mit szóltak a dán szakemberek az itthoni
helyzethez?
Az első dán előadónk, Elisabeth Schjødt
Laursen nagy rajongója Pikler Emminek, így
nagyon hamar közös nevezőre jutottunk vele,
és nagyon elismerően vélekedett a hazai bölcsődei rendszerről, az itt folyó szakmai munkáról. A képzés interaktív volt, így lehetősége
nyílt Elisabethnek megismerni a bölcsődében
dolgozó szakemberek gondolatait, szemléletét a bölcsődében folyó nevelő-gondozó
munkáról, a gyermekellátásról, a kialakult
magyarországi gyakorlatról, és a képzések
végén megállapította, hogy nagyon közösek
a célok, a célhoz vezető út az, amiben vannak
némiképp eltérések.
A dizájner érdekes és innovatív ötletekkel
készült a játszóudvar átalakításában, aminél
figyelembe vette a kisgyermeknevelők kéréseit, elképzeléseit. Voltak elemek, amit örömmel üdvözöltünk, azonban vannak olyan ötletek, amelyekkel bölcsődei szakemberként
még barátkozunk és próbáljuk a gyakorlatban
elképzelni.
A csoportszobák berendezését, tárgyi felszereltségét és dekorációját pedig nagy elismeréssel fogadta és nagyon sok fényképet
készített, amiből ő is ötletet meríthet a munkájához. Elismerő szavakat fogalmazott meg a
kisgyermeknevelők által készített dekorációs
ötletről, a szobák berendezését, tárgyi felszereltségét tudatosnak és átgondoltnak tartotta.
Talán ennek is köszönhető, hogy a belső terek
kialakítására nem kaptunk instrukciót, hiszen
a dizájner véleménye szerint a csoportszobák
jelenlegi kialakítása, berendezése és tárgyi
felszereltsége a jelenlegi állapotában tökéletesen megfelel a dán szemléletnek.
Varga Ibolya
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Adventköszöntés
Kispesten

Sajnos immár második esztendeje a hagyományos lampionos felvonulás és közös adventi
ünneplés nélkül kapcsoljuk be idén is a város
ünnepi díszvilágítását – mondta Gajda Péter
polgármester, aki Harkai Ferenc Csabával, a
Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség vezető lelkipásztorával online köszöntötte a kispestiek, és gyújtották meg az adventi koszorú első gyertyáját az esős időjárás
miatt a Városháza dísztermében.
Bár a lampionos felvonulás elmaradt, de a
hagyományoknak megfelelően díszvilágítást
és ünnepi feliratot kapott a Templom tér, ahol
most is fölállították a kerület fenyőfáját, valamint a sokak által az évek során megkedvelt
Betlehemet is. A teret és az Ady Endre út menti
fákat mintegy 5500 méter fényfüzérrel díszítették idén is a Közpark Kft. munkatársai. Kispest nagyobb közterein, a Kós téren, a Kossuth
téren, az Atatürk parkban, a Városház téren,
valamint a városháza épületére csaknem 1700
méter fényfűzért, azaz közel 17 ezer LEDlámpát szereltek fel a szakemberek.
A gyerekek legnagyobb örömére ismét lehet
fotózkodni a világító rénszarvasszánon a Városháza téren. A csaknem 6 méteres, este kivilágított rénszarvasszán-installáció, amelybe
egy-egy fényképfelvétel erejéig bele tudnak
ülni a gyerekek, vízkeresztig a téren marad.
(Címlapfotó: Getto Márton)
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Ez a villa eladó
Elismerés szociális
munkásoknak
A képviselő-testület döntése alapján a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából
a szociális gondoskodás területén végzett
kiemelkedő munkájukért Szociális Munkáért
Elismerő Oklevelet kapott Dudásné Gémesi
Szilvia, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat munkatársa, Csóka Éva Antónia, a Magyar
Vöröskereszt kispesti szervezetének vezetője,
Nagyné Kopányi Szilvia, a Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrum szakembere, valamint
Huszár Szilveszter, a Kispesti Polgármesteri
Hivatal köztisztviselője.
A KMO Művelődési Központ és
Könyvtárban megtartott ünnepségen Gajda Péter polgármester
arról beszélt, hogy leírhatatlanul
fontos és nélkülözhetetlen a kispesti szociális munkát végzők
tevékenysége, legyenek azok hivatásosak vagy civilek. Nélkülük
sokan kerültek volna még ennél
is nehezebb helyzetbe a járvány
ideje alatt, és nem csak akkor,
hanem az a csaknem tízezer kispesti is, akik napról napra, hétről
hétre fordulnak egyszeri, illetve
állandó segítségért az önkormányzathoz, mert nehéz körülmények között élnek.
Vinczek György, a szociális
ügyekért felelős alpolgármester arról emlékezett meg, hogy
a Szociális Munka Napja (november 12.) 1997 óta bevezetett

nemzetközileg elismert világnap,
és 2017 óta az ezen a területen
dolgozóknak munkaszüneti nap.
Az önkormányzat pedig 2015 óta
tart közös ünnepséget a dolgozóknak, ahol minden évben 4-4
szakember veheti át az elismerő
oklevelet.
Az önkormányzat által alapított
oklevelek mellett, a hagyományoknak megfelelően a Kispesti Gyermekzsivaly Alapítvány
elismerő oklevelét is átadták a
Kispesti Szociális Szolgáltató
Centrum munkatársának, Bartha
Zoltánnénak, a Családok Átmeneti Otthonában dolgozó gondozónak.
Az ünnepség végén, közkívánatra, Badár Sándor humorista szórakoztatta a jelenlévőket.

Köztársaságunk már régen nincs, van viszont köztársasági elnökünk.
Ezt onnan lehetett tudni, hogy amúgy a nyilvánosságban észrevétlen Áder János most magára vonta a sajtó fi-gyelmét. Arról van szó,
hogy az első számú közjogi méltóság Kék Bolygó nevű klímavédelmi alapítványa céget alapított, amely egy legalább 1,5 milliárd forint
értékű villaépületet vett a II. kerületben, a Pasaréti úton. Az ingatlan
egy 2501 négyzetméteres telken két épületből áll: egy 940 négyzetméteres villából és egy csaknem 400 négyzetméteres, háromszintes
épületből. Az irodaháznak szánt épület árát mi másból, mint állami
támogatásokból gazdálkodták ki. Eddig azt sem tudtuk, hogy az államfő ért a gazdálkodáshoz. A tudást minden bizonnyal párttársától, Lázár Jánostól leste el, ugyanis a villaépületbe a többi között a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-t az államtól átvevő Jövő
Nemzedék Földje Alapítvány székhelyét jegyezték be, amelynek kuratóriumi elnöke véletlenül az egykori kancelláriaminiszter.
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány 2018 óta több mint 1,5
milliárd forint költségvetési támogatást kapott, de további mintegy
5,5 milliárd forint ment az alapítvány befektetési alapkezelőjének.
A budai ingatlanvétel adófizetői pénzei egy alapítványon át egy kft.be vándorolnak, ezáltal kikerülnek társadalmi ellenőrzés alól. Azaz
a klímavédelemre szánt támogatásokat egy jelentős ingatlanvagyon
megszerzésére fordították.
A II. kerületi ingatlanok egyébként mostanában igen kapósak lettek.
Történt, hogy nemrég több mint 320 millió forint érkezett külföldről
egy olyan alapítvány bankszámlájára, amelyet a határon túli magyarok támogatására hoztak létre. Csakhogy az adomány jelentős részét
nem az eredeti célra költötték, hanem a Lorántffy Zsuzsanna úton egy
ötszobás, 164 négyzetméteres lakást vásároltak belőle, 240 millió forintért, sőt még egy Audi A6-osra is áldozott a Magyar Tehetségekért
Határtalanul Alapítvány. Már-már véletlennek tűnhet, hogy a villát
Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének kabinetfőnöke, Veress
László és családja használja. A házelnök környezetéből senki nem
maradt az út szélén: az Audit az alapítvány kuratóriumi elnöke használja, a sógornője pedig 1,8 millió forint adományt kapott, jóllehet
nem is határon túli.
Így seftelgetnek a közpénzekkel immár közjogi méltóságaink is.
Most még korlátlan hatalmuk birtokában nem csak megtehetik, de
meg is teszik. Van ok ezen kívül is ezer, hogy ezt a bűnös rendszert
jövő tavasszal leváltsuk.
Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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EMLÉKFA

BÚCSÚZUNK

Bálint gazda
Fát ültettek a tavaly elhunyt kispesti
díszpolgár, Bálint György emlékére
az Első Kis-Pesti Kert előtt. A vérszilvafát Burány Sándor országgyűlési képviselő, az emléktáblát az
önkormányzat ajándékozta. Az eseményen résztvevő Bálint György özvegye, Récsey Antónia megköszönte
az emlékhelyet és a fát, és azt mondta, reméli, a fa lombja alatt fiatalok,
öregek ülnek majd és beszélgetnek a
kertészkedésről. Férje hitvallását követve a gyerekeket kell megtanítani
a föld, a növények, állatok, az élőlények szeretetére.

ELISMERÉS

Tematikus díj
A Magyar Kertépítők Országos Szövetsége és a Magyar Turisztikai Ügynökség közös tematikus díját kapta a
kispesti vizes játszótér. A díjat Domokos Gábor önkormányzati képviselő és Vitál Márton, a Közpark Kft.
vezetője vette át. Kispest eddig szinte minden évben indult a versenyen:
2008-ban, 2012-ben, 2013-ban és
2014-ben a Fővárosi Önkormányzat
díját kapta, 2017-ben a fődíjat nyerte el, 2018-ban a „Legvirágosabb
úticél” címet kapta, míg 2019-ben
Budapesti Kerületek kategóriában a
„Főkert-díj” lett a városé.
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Fajka János

Király Péterné Kalmár Sándortól tanulja az eszköz használatát

GPS-es pánikgomb idősnek
A meglévők közül negyven
eszköz már GPS-alapú, azaz
használója már nem csak otthonában tudja használni ezt –
tudtuk meg Balázs Piroskától,
a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat vezetőjétől, aki
Gajda Péter polgármesterrel,
Vinczek György alpolgármesterrel, valamint a Body Guard
Hungary Kft. ügyvezetőjével,
Kalmár Sándorral adta át az új
készüléket Király Péterné Zsuzsannának.
Fővárosi szinten is egyedülállóan sok eszköz van az idősek
és a rászorultak használatában
Kispesten. Szükségességét és
hasznosságát az élet már többször bizonyította. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
önálló szakfeladata a Segítő
Kéz Kispesti Gondozó Szolgálatnak. Ezekkel az eszközökkel az emberek biztonságban
érezhetik magukat, hiszen a
pánikgomb
megnyomásától számított 30 percen belül
ki kell érnie a házi segítségnyújtást végző munkatársnak
a helyszínre. Közbiztonsági
probléma esetén pedig értesítik a rendőrséget. A rendszer

Kispesten jelenleg 187 olyan karon hordható pánikgombos, segítségnyújtásra
alkalmas eszköz van a rászorultaknál,
amellyel probléma (egészségügyi, közbiztonsági) esetén egy gombnyomással tud
segítséget kérni az idős ember.

BALÁZS PIROSKA
működtetése évente 25-30
millió forintba kerül az önkormányzatnak, ami 90 év fölött
ingyenes, másoknak pedig
szociális rászorultság alapján
a havi rendszeres jövedelem
1 százalékába kerül. Az önkormányzat több mint egy évtizede támogatja vele azokat
az idős kispestieket, akik erre
rászorulnak. Kalmár Sándor

kérdésünkre elmondta, hogy
a készüléket üzemeltető sokszoros „innovációdíjas” cég
27 éve foglalkozik ehhez hasonló eszközök fejlesztésével,
üzemeltetésével. Kétféle eszközt működtetnek: az egyiket
a lakásban tartósan lévőknek,
a másikat pedig a még aktív
rászorulóknak ajánlják. Ilyen
GPS-alapú készüléket kapott
most Király Péterné Zsuzsanna, aki mostantól szabadabban
mozoghat, hiszen rendszeresen eljár pingpongozni is.
Az okostelefonok mintájára
működő, SIM-kártyás eszközök nagy előnye, hogy tartalmaznak olyan programokat,
amelyek észlelik az elesést, illetve egy „geokerítést”, amely
figyelmezteti a hozzátartozót,
ha az idős kilépne a számára
megengedett sétakörből.

Plánk Róbert rendészeti szempontból összegezte a járványkezelést

A vírus okozta összezártság következményei
Plánk Róbert rendőrezredes
rendészeti szempontból ös�szegezte a járványkezelést.
A kerületi rendőrkapitányság
vezetője elmondta, milyen
hatással volt a bűncselekmények alakulására a koronavírus-járvány berobbanása, miben változtak a rendvédelmi
dolgozók feladatai, milyen
nehézségekkel találták magukat szemben, milyen munkaszervezési változásokat hozott
a pandémia. Rendkívüli helyzetben, rendkívüli jogrendre
van szükség – hangsúlyozta a
rendőrkapitány, amire bizony
a járvány első és második
hullámában még nem voltak
felkészülve. Komoly bizonytalanság jellemezte azokat a
napokat. Kevés volt az információ, nem voltak védőeszközök, intézkedési módszerek,
nagy volt a félelem a fertőzéssel szemben. A kijárási korlátozás életbelépésével pedig
egyre nőtt a rendőrség feladata
a járványkezeléssel kapcsolatban. Jelentősen csökkentek a

A kispesti képzőművész 2021. november 26-án, 86 éves korában hunyt
el. Fiatalon grafikával, alkalmazott
grafikával foglalkozott, több színezett eljárást is kidolgozott. A képzőművészet és az iparművészet különböző műfajaiban tevékenykedett.
Munkáit hazai és külföldi magángyűjtemények, múzeumok, művelődési házak, hivatalok, külképviseletek őrzik. Életöröm című munkája
a Városháza dísztermében látható.
Utolsó, az életmű jelentős darabjait
bemutató kiállítása 2015-ben a Nagy
Balogh János Kiállítóteremben volt.

NÉPMŰVELÉS

A negyedik járványhullám elején a
Posztkarantén korszak – Az összezártság
tapasztalatai és következményei a családban címmel rendezték meg a 23. Mondj
nemet! konferenciát a KMO Művelődési
Központ és Könyvtárban novemberben.
segítségkérő hívások, szinte
„lenullázódtak” átmenetileg
bizonyos bűncselekmények,
elsősorban a közterületiek,
míg a családon belüliek száma
nőtt az összezártságból adódó
feszültségek miatt. Az emberek féltek, szigorúan betartották a kijárási korlátozásokat,
de például a konditermekbe járók megtalálták a kiskapukat is
a korlátozások kikerülésére. A
kapitányság munkatársai megértették, saját maguk és mások
biztonsága érdekében most a
legjobb eszköz az oltás, így
jelenleg az állomány 85 százaléka önként beoltatta magát.
Az eltelt két esztendő komoly
járványkezelési és rendészeti
tapasztalatokat hozott, amire

az elmúlt időszakban nem volt
példa – hangsúlyozta.
A folytatásban Gaál Viktor
pszichológus,
RED-tréner
a
karantén-pszichológiáról,
Shala Alíz esetmenedzser,
mediátor a járvány alatti gyermekvédelmi tapasztalatokról
beszélt. Takács Péter klinikai
szakpszichológus a járvány
lélektani hatásairól adott elő,
Szlankó Szilvia pszichológus,
az UNICEF Magyarország
gyermekjogi vezetője arról
beszélt, a pandémia milyen
hatással van/lesz a gyerekek
mentális egészségére. Délután
a Nézőművészeti Kft. 7 nap
című előadása ment az iskolai
zaklatásról, Scherer Péter rendezésében.

Emlékplakett
A Magyar Népművelők Egyesületének (MANE) 37. Vándorgyűlésén,
a ceglédi Kossuth Művelődési Központban novemberben Bonecsuk
Mónika, a Wekerlei Kultúrház (WK),
a KMO Művelődési Központ és
Könyvtár tagintézményének művelődésszervezője MANE emlékplakett
elismerésben részesült. Bonecsuk
Mónika ma már nélkülözhetetlen
tagja a WK szakmai közösségének.
Rendkívüli kreativitás jellemzi munkáját a mindennapokban. Újra meg
újra talál ki jobbnál jobb programokat
kicsiknek, nagyoknak. Az elismeréshez mi is gratulálunk!
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TÁRSASHÁZI

ROVAT
Hegyi András
írása

Munkamódszereim

Sportdíjak
Süveges Éva, Nagy Sándor és Vidra
Zoltán a Kispest Sportjáért-díj idei
díjazottjai. A Városháza dísztermében
rendezett ünnepségen a tavalyi elismeréseket is most adták. 2020 díjazottjai: Ostrowski Tamás, Sebestény
József, Tőrincsi Krisztián. A díjazottakra egyesületi vezetők, iskolaigazgatók küldhettek javaslatokat, a
Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság pedig a kitüntetési rendeletnek
megfelelően évente három szakembernek ítélheti oda az elismerést.

SZÜLETÉSNAP

Birkózóünnep
Idén 100 éves a Magyar Birkózók
Szövetsége rendezett ünnepséget a
Kispesti Nehézatlétikai Sportiskola
(KNSI) a Klinga László Birkózóteremben. A magyar birkózósport egyik
legeredményesebb
sportolójának
nevét viselő létesítmény 2016-ban
nyílt meg az Eötvös utcában. Az önkormányzat jelképes bérleti díj fejében adta át az épületet a KNSI-nek,
támogatva a sportágat. Klinga László
szerint elég nehéz a gyerekeket befogni, becsalni a számítógép mellől.
Ez a sport nem bélyeggyűjtés, nem
kalaplengetés, hanem küzdelem.

Az alkotók groteszk látásmóddal tartanak tükröt az akkori kornak

Karikatúrák a Nagy
Balogh Kiállítóteremben
Akik a humorban nem ismertek
tréfát – ezzel a címmel nyílt kiállítás, amely a két intézmény
anyagán keresztül mutatja be
a karikatúra műfaját az 1870
és 1990 közötti időszakban.
A kiállításon többek között
Jankó János, Mazán László
alkotásait tekinthetik meg az
érdeklődők. A békéscsabai
múzeumnak hihetetlen gazdag
karikatúra anyaga van, ezért
gondoltuk, hogy ez érdekes lehet a kispestieknek is – mondta
el Mohay Orsolya, a Kispesti
Helytörténeti
Gyűjtemény
művészettörténésze. Az anyagot egészítettük ki Kispesthez
kötődő alkotók karikatúráival,
így kapott helyet többek között
Szabó István Gusztáv, K. Nagy
Sándor és Harasztÿ István alkotása.
Vinczek György alpolgármester köszöntőjében felidézte,
hogy 2003-tól rendszeres a
kapcsolat a békéscsabai múzeum és a kispesti gyűjtemény
között. A jelenlegi járványügyi
helyzetben fontos, hogy a hu-

Különleges karikatúrakiállítás nyílt
a békéscsabai Munkácsy Mihály Megyei
Múzeum és a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény anyagából a napokban a Nagy
Balogh János Kiállítóteremben. A tárlat
január 30-ig tekinthető meg.

MOHAY ORSOLYA
morunkat is megőrizzük, erre
pedig ez a kiállítás tökéletes.
Dr. Bácsmegi Gábor, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatóhelyettese
Békéscsaba
kulturális életét mutatta be
röviden. Gyarmati Gabriella,
a Munkácsy Mihály Múzeum

művészettörténésze nyitóbeszédében elmondta, a karikatúra műfaja születése óta töretlen népszerűségnek örvend az
egész világon. A karikatúráról
mindenkinek a szólásszabadság jut az eszébe. Népszerű,
érdekes, elgondolkodtató, a
tekintélyelvet messze elkerüli. A nagy műgonddal készült,
aprólékosan kivitelezett lapok
az alkotók korának tartanak
tükröt ironikus, groteszk látásmóddal. A grafikák és a műfajon belül különlegességnek
számító nagyméretű festmények megmutatják a népi élet
szegmenseit, a kis- és középpolgárság, az értelmiségi és a
dzsentri réteg mindennapjait.

Hulladék nélkül!
Az óvoda- és az általános iskolákban tanító
pedagógusok részvételével folytatódott a
KEHOP-5.4.1-16-2016-00201, az Energiatudatos
szemléletformálás a XIX. kerületben projekt
továbbképző programja a Városházán.
A Magyar Környezeti és Nevelési Egyesülettől Bátyi-Földesi
Dóra és Szűcs Boglárka tartott
kötetlen hangvételű, interaktív
foglalkozást környezeti felelősségünkről. Remek ötleteket és
hasznos segédanyagokat kaptak
a résztvevők mindennapi munkájukhoz.
A program elején egy rövidfilm
megtekintése után Szűcs Boglárka arra hívta fel a figyelmet,
hogy a környezeti problémákat
csak komplex egészként lehet
és kell kezelni, amire a jelenlegi iskolarendszer, a felsőoktatás
nincs felkészülve, ezért úgy kerülünk ki az iskolapadból, hogy
nem látjuk át ennek összetettségét. A környezetvédelemről, a
klímaválságról elsőre mindenkinek cselekvési lehetőségként a
szelektív hulladékgyűjtés jut az
eszébe, pedig az igazi szemléletváltás a fölösleges csomagolóanyagok, az eleve hulladékgyártás mellőzésével kezdődik. Már
kisgyermek korban beszélni kell
arról, hogy mi a különbség az újrahasználhatóság, az újrahaszno-

sítás és a dolgok más funkcióban
való használata között. Ne pusztán csak számokkal, információkkal traktáljuk a gyerekeket,
igyekezzünk a gondolkodásmódjukat, környezeti látásmódjukat
szélesíteni, és megértetni velük,
hogy az önkorlátozás, bizonyos
kényelmesnek tűnő dolgokról
való lemondás az alapja a környezetvédelemnek – mondta.
Beszélt még az úgynevezett
„ökológiai túllövésről”, amely az
egy naptári napra eső erőforrások
túlzott napi felhasználását mutatja, ami a jövőtől veszi el az energiaforrásokat. Míg a 90-es években a túlfogyasztást karácsony
tájékán értük el, ma már nyáron
túlfogyasztásban vagyunk.
Bátyi-Földesi Dóra gyakorlati
példákkal, használható praktikákkal segítette a közös gondolkodást, és arról beszélt, hogy mi
mindent lehet csinálni óvodai és
iskolai környezetben. Különösen
fontos a fák jelentőségének hangsúlyozása, kiváltképpen a városi
környezetben, ahol úgynevezett
„hősziget” alakul ki az aszfalton.

Kedves Olvasóim! Az elmúlt években nagyon sok témát boncolgattam és sok tanáccsal láttam el Önöket. A visszajelzések is zömében
pozitívak voltak írásaimról. Az utóbbi időkben már mint afféle gyakorló közös képviselő írtam a cikkeket.
Most néhány módszert szeretnék a teljesség igénye nélkül bemutatni, hogyan kezelem a reám bízott társasházakat és a tulajdonosok
közös vagyonát.
Minden társasháznál, a nagyobbaknál három fős, a kisebbeknél
egy-két fős Számvizsgáló Bizottság működik. Minden kifizetés
csak banki utalással történik, kettős aláírással. A készpénzforgalmat
a legminimálisabbra csökkentettük, így teljesen átlátható a pénzügyi tevékenység. A tulajdonosok mindenről tájékoztatást kapnak, melyre a legalkalmasabb felület a Facebook. Minden társasháznak külön zárt csoportja van. Azok a tulajdonosok, akik nem
„facebookoznak”, a lépcsőházi faliújságon Hírlevél formájában
tájékozódhatnak a társasház tevékenységéről. A közösségi portálon
az információáramlás szinte azonnali. Ettől függetlenül telefonon
a tulajdonosok 0-24 órában elérhetnek, bármikor rendelkezésre állok. A többlakásos házaknál hetente legalább háromszor-négyszer
ellenőrzést tartok, itt a tulajdonosok is gyakran találkoznak velem.
A fogadóórákat előre meghirdetett időpontokban megtartom. Erre
azonban egyre kevesebb az igény, mivel bármikor elérhetnek telefonon, valamint az internetes tájékoztatás során a felmerült kérdésekre, azonnali választ kapnak. A vállalkozóktól beérkezett ajánlatokat
minden esetben a tulajdonosok részére eljuttatom, ezzel is bevonva
őket a döntéshozatalba. A közös képviselő sohasem felejtheti el: ez
az ő pénzük, nekik van a legnagyobb beleszólásuk annak elköltésébe. A tulajdonosok legalább negyedévente tájékoztatást kapnak a
közösköltség-egyenlegükről, sőt olyan társasházkezelő programot
használok, ahol mindenki egyedi kódjával beléphet, és ellenőrizheti
befizetéseit. A közös költséggel tartozókat minden esetben előzetesen felszólítom a tartozás összegének rendezésére. Amennyiben ez
eredménytelen, úgy kiadom a fizetési meghagyást, majd a végrehajtást. Sokszor már a felszólítás során jelentkeznek, hogy szeretnének élni a részletfizetés lehetőségével, nagyon ritkán jutunk el a
végrehajtásig.
A közös képviselet napi 24 órás szolgálatot jelent. Továbbra is elérhető vagyok a tarsashazkispest@gmail.com email címen, vagy a
+36/30/210-9841-es telefonszámon.
Mindenkinek nagyon szép karácsonyt és boldog új évet kívánok!
Hegyi András
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SZOLGÁLTATÁS
Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések,
alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállás! Aradi Zoltán Tel: 06 70 519 2470 Email:
szerviz@szerviz.info
BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS,
KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT
VÁLLALOK!
TEL.: 280-1271, 06/20-5327823
Ha tud olyan kis munkát,
amit más nem vállal el, mi
szívesen elvégezzük.
Kőműves, burkoló, festők,
vízvezeték szerelő szakemberek állnak rendelkezésére.
Tel.: 06/30-486-7472, 06/20416-5879
Klímatelepítést vállalunk díjmentes felméréssel, árajánlat adással. Szaktanácsadást
és jótállást biztosítunk. Lakások, családi házak, irodák
hűtését, fűtését biztosító
klímaberendezések forgalmazása, telepítése, szervizelése. NEOKLÍMA Kft, 1196.
Budapest Hunyadi u 47. Telefonszám: 0620 9429 577 és
06209 351 688
Generál kivitelezés: kőműves, burkoló, festő, ácsálványozó
munkálatok,
hő-hang-nedvesség elleni
szigetelés, víz-csatorna, villany-gáz szerelés. Tel:+36 30
996-4706, email: szeibi.a@
citromail.hu
KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS Megbízható rakodókkal,
gyors ügyintézéssel!
Iroda, lakás költöztetés.
Igény szerint akár csomago-

lással együtt! Padlás, pince
lomtalanítás.
Kispestieknek INGYENES kiszállás! Tel. 280-25-42, 06-702-144-235
SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁRPITTISZTÍTÁS!
Melegvizes
mélymosás,
vegytisztítás,
szegés, javítás, függönymosás, takaró mosás. Háztól
- házig 2 nap alatt! Otthonában is vállaljuk padlószőnyeg
tisztítását,ülőgarnitúrák,
fotelek, székek, irodabútorok textilkárpit tisztítását. 20 éves tapasztalat E U
minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu Telefon:
06-1-280-75-74, 06 30-9494-360
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, bútormozgatással.
Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC, szőnyegpadló lerakás. Minőségi
precíz munka, mérsékelt árakon.(Alapítva: 1998) Csapó
György Tel.: 06 31 7806-430,
06 1 229-5694 festesma.iwk.
hu
Lomtalanítás! Ingatlan, hagyaték (akár díjtalanul is),
pince, padlás lomtalanítása,
ürítése, rövid határidővel.
Hulladékszállítási engedél�lyel rendelkezünk. 06-307030518
Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, építését,
kondenzációs kazánok telepítését teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752
Dugulás elhárítás falbontás
nélkül. WC-k tartályok csapok javítása cseréje. Vízszerelés. Tel.: 0620-491-5089

Tetődoktor Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás
elhárítás, bádogozás, Lindab
tető, új tető cserepezése, kisebb javítások, SOS munkák:
30/622-5805, 20/492-4619
Kéménybélelés, víz-, gázszerelés! Árat telefonon is tudunk mondani, ha válaszol
kérdéseinkre. Hívjon! 0670/227-3040
OKTATÁS
AZ IDÉN IS MÉG MINDIG VIS�SZATÉRÍTIK A NYELVVIZSGÁK
ÁRÁT!
UGYE AZ IDÉN MÁR FOLYÉKONYAN
SZERETNE
ANGOLUL MEGSZÓLALNI?
NYELVVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? ÁLLÁSINTERJÚRA VAGY KÜLFÖLDRE
KÉSZÜL?
ÚJ TANFOLYAMAINK, 2X2
ÓRÁSAK IS VÁLTOZATLANUL INDULNAK, 4-6 FŐS
MINICSOPORTOKBAN
NYELVSTÚDIÓNKBAN: 48000
FT ÁFÁVAL/40 ÓRA, 10 HÉT.
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ
ÉS FORDÍTÓIRODA, KISPEST,
HUNYADI UTCA 47.
06-70-238-1226 és 282-6082
Angol nyelvtanárnő és fejlesztőpedagógus
angol
nyelvtanítást, korrepetálást
és iskola előkészítést vállal.
Telefon: 06-70/582-4702
Matematika oktatás általános- és középiskolások számára Kispest kertvárosában.
Tel.: 06-70-243-4850
EGÉSZSÉG
Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom

KISPESTI MAGAZIN
garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon: 06-20-9803957
Gyógypedikűr, manikűr, teljes test, talpmasszázs. Gyengéd csontkovácsolás Bowen
technikával, amitől elfelejtheti nyakfájását, lumbágóját
2-3 alkalom után. Házhoz is
megyek! Ildikó tel: 295 3998,
20 335-5653
ÉLETJÁRADÉK,
ELTARTÁS
Életjáradékot fizetnék lakásáért! Leinformálható, referenciával rendelkező megbízható személy vagyok!
Kálny Csaba 06-20/9494-940
Kevés a nyugdíja? Egészítse
ki biztonságos életjáradékkal. Mindenre van megoldás,
hívjon bizalommal, kérésére vissza is hívom. Tímea
0620/266-4499
Nagy tapasztalattal rendelkező, fiatal, értelmiségi
pár életjáradéki szerződést
kötne egyedülálló, idős személlyel. Méltó, megbecsült,
nyugodt életet biztosítunk.
Telefon: 06-20/443-0015
Fiatal diplomás házaspár
életjáradéki szerződést kötne idős hölggyel vagy úrral.
Hívjon bátran: 0630-9650495
ADOK-VESZEK
Keresek használt Zepter
Bioptron Lámpát, Színterápiát, Légterápiát és Ceragem
ágyat készpénzért! Érdeklődni: 06-20-529-9861
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NONSZENSZ KUTYAKOZMETIKA
Kispest központjában
Móricz Zsigmond utca 1.
várom szeretettel kis kedvencét
rugalmas nyitva tartással és árakkal!
Bejelentkezés üzenetben vagy telefonon.

Adrienn: 06-70/947-9533
A hirdetés felmutatója egyszeri
20 % kedvezményben részesül!

APRÓ
HIRDETÉSEK
FELADÁSA
MINDEN SZERDÁN
9-12 ÓRÁIG
1191 BUDAPEST
KOSSUTH LAJOS U. 50.
TELEFONSZÁM:
0670 676-3730

Új SsangYong Korando Style +
már 3,99% THM-től, fix kamatozással!
Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Style +
felszereltségű crossover még ebben az évben.
A konstrukció legfőbb részletei:
• Érintett típusok:
Új Ssangyong Korando
• THM: FIX 3,99%
(CASCO biztosítás megléte esetén)
• Finanszírozási konstrukció:
Zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing
• Futamidő: 24–60 hónap
• Minimum önerő: 35%
• Devizanem: HUF
• Kamatozás: Fix
• Minimum finanszírozott összeg:
1 000 000 HUF

Legyen

Korando

TULAJDOnOS
MÉg 2021-Ben!

Induló ár:

6 299 000 Ft
Használtautó-beszámítás

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:
5,91–8,61 l/100 km,
felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:
Euro 6d temp.
CO2 kibocsátás (vegyes): 155–197 g/km.

Finanszírozási feltételek: FIX 3,99% THM: Az akciós finanszírozás 2021. augusztus 4-től visszavonásig érvényes új SsangYong Korando gépjármű esetén. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 3,87%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, önerő: minimum 35%,
futamidő: 24-60 hó, finanszírozott összeg: 1 000 000 Ft-5 500 000 Ft, konstrukció: zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 2 999 000 Ft, futamidő: 60 hónap, THM: 3,99%, kamat összege: 310 911 Ft, fizetendő
teljes összeg a futamidő alatt: 3 310 911 Ft, havidíj: 55 182 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary
Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi
szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési
ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu
ertekesites@ssangyongdelpest.hu • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

A képen látható autó
illusztráció.

Megbízhatóság - Minőség - Gyorsaság

*Az akció időtartama: 2021.11.01. - 2022.01.09.
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WWW.FIX.HU

1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton) • Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980 • WWW.FIX.HU

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 A magazin tartalmát szerzői jogok védik! • www.magazinlapok.hu

