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Olyan tervet tudnak támogatni, amely maximálisan
figyelembe veszi a kispestiek, a kertvárosiak hosszú
távú érdekeit.

Felvállalták egy fejlesztő
csoport létrehozását, és az
önkormányzat segítségével megteremtették ennek
feltételeit.
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Normális kerékvágásban
Folyamatosan megszűntek az egészségügyi korlátozások a hétköznapokban; nem kell már maszkot hordani csak az egészségügyi intézményekben, a maszkhasználat sem kötelező, csupán ajánlott, a
veszélyhelyzet időszakának is hamarosan, júniusban vége lesz.
Több mint egy hónapja vége az országgyűlési választásnak és az ezzel járó olykor ugyancsak érthetetlen politikai öldöklésnek, életrehalálra folyó adok-kapoknak, a végeredményről kávézaccból való
jóslásnak, találgatásoknak. A végjáték után a győztesek még magabiztosabbak, cinikusabbak, a megmérettetésben lemaradtak pedig bizonytalanabbak lettek, és még jó sokáig fogják elemezni a vélt vagy
valós okokat.
Mindenki várja az orosz-ukrán háború végét is, hiszen február óta
beköltözött a mindennapjainkba a háború miatti félelem, és most
értettük meg, hogy a béke ugyancsak törékeny, félteni való, nélkülözhetetlen dolog.
A kispestiek is kiszabadultak, felszabadultak az elmúlt évek állandó
korlátozásai, elszigeteltsége alól. Szabadon lehet már a parkokban,
játszótereken tartózkodni, vásárolni, nagyokat sétálni, barátokkal találkozni.
A civilek is újraszervezték életüket, benépesültek a közösségi kertek,
a nyugdíjasok főzőversenyt, sportnapot is tartottak már.
Kispest javában készül várossá nyilvánításának 100. évfordulójára,
és végre újra lesz Városünnep a Templom téren, fúvószene a Városháza előtt, Gyereknap a Központi Játszótéren!
Egymást követik a kiállítások a Nagy Balogh János Kiállítóteremben,
a KMO Előtér galériájában, a Helytörténeti Gyűjteményben, illetve a
Wekerlei Kultúrház folyosóin.
Zavartalanul ünnepelhettünk már húsvétkor, anyák napján szabadon
ölelhettük magunkhoz szeretteinket, a ballagásokon való részvételnek is már csak az iskolák befogadóképessége szabhat gátat.
És május első napjaiban megkezdődtek az idei érettségik, sőt lesznek
már szóbeli vizsgák, és megszűnt a két éve érvényben lévő nyelvvizsgamentesség.
A természettel együtt mi is újraéledezünk, és talán hamar elfeledjük
mindazokat a nehézségeket, drámákat, olykor tragédiákat, amit az elmúlt majd három évben át- és megéltünk.
Látszólag minden adott ahhoz, hogy visszatérjen az élet a normális
kerékvágásba, de várhatóan mostantól sem lesz sokkal könnyebb.
Újabb kihívásként megbirkózhatunk majd az elszaladó inflációval, az
élelmiszer- és az energiaárak rohamos emelkedésével, a megélhetés
napi nehézségeivel.
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ELISMERÉSEK

Rendőrkitüntetés
A tavaly óta adományozható Sárkányölő Szent György Elismerést vehette át
a kispesti rendőrkapitányság öt munkatársa: Vincze Krisztina címzetes rendőr
alezredes, aki 1995-ben, Szalay Krisztina rendőr százados, aki 2009-ben került a kapitányságra, Déri Gábor Zoltán címzetes rendőr főtörzszászlós, aki
1994-től dolgozik a kispesti állományban, Németh Dávid rendőr őrmester,
aki 2018-ban, valamint Törő Ádám
rendőr őrmester, aki 2020-ban került
a XIX. kerületi Rendőrkapitányságra.
Mindketten szakmai tanulmányaikat
kezdték Kispesten.

SZOBORAVATÓ

Pinokkió
Mostantól a Bokréta bölcsőde kertkapujánál várja az érkező gyerekeket a Kossuth-díjas szobrászművész,
Gyenes Tamás Pinokkió bronzszobra,
amelyet 1963-ban, a közelmúltban
megszüntetett Zalaegerszeg utcai Harangvirág bölcsőde kertjében állítottak
fel. A bölcsődepedagógusok közössége
figyelt arra, hogy a bezárt intézmény
udvarán lévő műalkotást ne hagyják
elveszni. A harangvirágos kisgyerekek
generációkon át ugyancsak kedvelték
Pinokkiót, sőt nap mint nap „birtokba”
is vették, megmászták, fényesítették az
orrát. Vigyázzunk rá itt is!

Mostani és korábbi „hársfások” műsora köszöntötte az ünnepet

Szülinapos a Hársfa ovi
Panelházak
árnyékában
1981. február elsején nyílt
meg a Hársfa utcai óvoda,
ahol 2017-től, az óvoda teljes
felújítása óta rendkívül sok
minden változott – mondta
köszöntő beszédében Béres
Zoltánné óvodavezető az intézmény udvarán megtartott
programon, amelyen az ide
járó óvodások és korábbi,
ma már az Eötvös iskolába
járó „hársfások” adtak rövid
műsort. A legtöbb kihívást az
jelentette az óvodában dolgozó szakemberek számára,
hogy felvállalták egy kis létszámú csoport létrehozását,
és az önkormányzat segítségével megteremtették ennek
feltételeit. Mivel ezeknek a
gyerekeknek szükségük van
a nyugalomra, a napi fejlesztésre és a stabil személyes
kapcsolatra, ezért az intézményben gyógypedagógus,
pszichológus segíti az óvodapedagógusok munkáját.
Béres Zoltánné kitért arra,
hogy nehezíti a napi munka szervezését a folyamatos
óvodapedagógus-hiány, kevés, szinte nincs is pályakez-

A koronavírus-járvány miatt idén
rendezhette meg 40. születésnapi ünnepségét a Hársfa óvoda. A vidám, családias programra meghívást kaptak az
intézmény korábbi vezetői, dolgozói,
valamint a kerületi óvodák vezetői.
dő óvónő, és sajnos egyre
kevesebb kisgyerek iratkozik be az intézménybe. Valamennyire pótolja a hiányzó
szakembereket, hogy alkalmazhatnak nyugdíjasokat,
illetve pedagógiai asszisztenseket, de ez hosszú távon
nem megoldás.
Gajda Péter polgármester
arról beszélt, hogy az intézményes nevelés milyen fontos helyet foglalt el, és foglal
el a családok és a gyerekek
életében. A bölcsődében és
az óvodában eltöltött évek
nyomokat hagynak a kisgyerekek személyiségében. Emlékek, fotók ebből az életkorból mélyen benne élnek az
ember szívében, ezt viszi tovább egyfajta „csomagként”
felnőtt korában is – mondta.
A polgármester hozzátette:

a képviselő-testület döntött
arról, hogy az Ovi-Sport
Program keretében az óvoda
udvarán egy speciális méretű, több sportág művelésére
alkalmas multifunkcionális
műfüves sportpályát építenek hamarosan.
Vinczek György alpolgármester pohárköszöntőjében
a dán-kispesti bölcsődei
szakmai program apropóján arról beszélt, nincs szégyenkeznivalónk a nyugati
világból érkezők előtt sem a
hazai bölcsődei, óvodai intézményhálózat, az ott folyó
szakmai munka, a felszereltség miatt. A dán szakembereket is meglepte, hogy
milyen felkészült bölcsődei
és óvodai szakemberek dolgoznak az intézményekben
– mondta.

Sürgős kormányzati intézkedés nélkül lassan nem lesz óvodapedagógus

Szigorú feltételekkel lehet
csak vasútfejlesztés
Zárt ülésen döntöttek, ki legyen
idén Kispest díszpolgára, ki kapjon Kispestért Díjat, Kispestért
elismerő oklevelet, amelyeket
Kispest várossá nyilvánításának
100. évfordulóján a kétnapos
Városünnepen adják majd át júniusban.
A BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság összefoglaló jelentésében olvasható, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét
alapvetően befolyásoló bűncselekmények száma nem emelkedett Kispesten. A város jellemzően célkerület, a tetten ért vagy
utólag beazonosított elkövetők
túlnyomó többsége a kerületen
kívülről érkezik, jellemzően
Dél-Pestről vagy vidékről, és a
bűncselekmény elkövetését követően el is hagyják a kerületet.
Jellemző a visszaeső elkövetés
mind a vagyon elleni, mind a
köznyugalom elleni bűncselekményekben. Bűnügyi szempontból továbbra is meghatározó
szerepet tölt be a KÖKI, mind a
bevásárlóközpont, mind pedig a
közlekedési csomópont, a Shop-

Többek között újabb óvodapedagógiai asszisztensek alkalmazásáról, valamint a Kispest –
Lajosmizse – Kecskemét vasútvonal elővárosi
célú fejlesztés és villamosítás megvalósíthatósági tanulmányáról tárgyaltak a képviselők áprilisi ülésükön, a Városházán.
mark, az M5 autópálya bevezető szakasza, a Nagykőrösi úti
Használtcikk Piac és a Fővárosi
Autópiac. A tájékoztatóban szereplő eredmények között szerepel, hogy a közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények
száma a 2020. évi 495-ről, a
tavalyi évben 355-re csökkent.
A rendőri eljárásban regisztrált
összes bűncselekmény 100 ezer
lakosra vetített aránya (bűnügyi
fertőzöttség) az előző évekhez
hasonlóan 2021-ben is csökkent,
és a kiemelten kezelt bűncselekmények számában is csökkenés
figyelhető meg.
A lopások (betöréses lopásokkal együtt) száma jelentősebb
csökkenést mutat a 2020. évi
512-ről, a 2021. évben 401-re

esett vissza. A lakásbetörések
száma nagymértékben, a 2020.
évi 88-ról, a 2021. évben 39-re
csökkent. Lakásbetörésekkel elsősorban a Wekerletelep érintett,
de az elmúlt időszakban megszaporodtak a lakótelepi házak felső
emeletein napközben, munkaidőben elkövetett betörések.
Hasonló tájékoztató készült a
Dél-Pesti
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2021. évi tevékenységéről. A
parancsnokság 1.039 eseményhez kapott riasztást tavaly. Az
összes riasztásból 140 alkalommal tűzesethez, 558 esetben
műszaki mentéshez vonultak
ki, 17 esetben kellett panelépületek tüzéhez, 24 alkalommal
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szén-monoxid-szivárgásos esethez. Tavalyi tevékenységükhöz
kapcsolódóan elszámoltak az
önkormányzattól kapott 500
ezer forint vissza nem térítendő
támogatással is: a tűzoltóság részére biztosított keretösszegből a
parancsnokság vásárolt egy evezős ergométeres sporteszközt,
valamint konyhai felszerelést a
komfortosabb munkakörülmények biztosítására.
Véleményezték a képviselők a
Kőbánya Kispest – Lajosmizse –
Kecskemét vasútvonal elővárosi
célú fejlesztési és villamosítási tervének megvalósíthatósági
tanulmányát. A vasútvonalon
az elmúlt évtizedekben semmilyen jelentős korszerűsítés nem
történt. A testület határozott
véleményt fogalmazott meg arról, hogy csak olyan tervet tud
támogatni, amely maximálisan
figyelembe veszi a kispestiek,
a kertvárosiak érdekeit, de a
Méta-centrum fejlesztésével, a
megépülő 800 lakással keletkező
újabb közlekedési változásokat,
nehézségeket is. A tervekben
kell garancia arra, hogy a lajosmizsei vasútvonal fejlesztése
kapcsán a Budapesti Fejlesztési
Központ által bemutatott tanulmányterv alapján biztosítható a
projekt keretén belül a Temesvár
utcai vasúti kereszteződés külön
szintű kialakítása.
A képviselő-testület egyetértett
azzal, hogy az Arany óvodában
1, a Gyöngykagyló óvodában
pedig 2 pedagógiai asszisztenst
alkalmazzanak a be nem töltött
óvodapedagógusi helyek terhére.
Sürgős kormányzati beavatkozásra volna szükség, mert egyre
kevesebb az óvodapedagógus,
nem vonzó ma a pálya a fiatalok körében, egyre kevesebb a
gyerek az óvodában – válaszolta
Gajda Péter polgármester Ékes
Gábor napirend kapcsán feltett,
a betöltetlen álláshelyeket firtató kérdésére. Vinczek György
alpolgármester szerint sokkal
nagyobb a baj, mint ami látszik,
és nem csupán pénzkérdés, mert
a munkaerőpiacon már jól megfizetetten sem lehet szerezni képzett óvónőt. A kerületi óvodák
több telephelye kihasználatlanul
működik, és nagyon be kell osztani a meglévő óvodapedagógusokat, hogy mindenhol legyen
szakszerű ellátás. A kormány
látszatmegoldásként a képesítés
nélküli pedagógiai asszisztensek
munkába állítását engedélyezi –
tette hozzá.
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ző pontjaira, és hamarosan egyre több virággal fogjuk díszíteni Kispest közterületeit. Elkezdtük a fák gallyazását, amely elsőre
drasztikus beavatkozásnak tűnhet a kispestiek számára, de ezúton szeretnék mindenkit
megnyugtatni, hogy ezzel a művelettel a fák
életerősebb fejlődését segítjük elő. Az utak
és az utcák takarítása pedig folyamatosan
zajlik.

címlap/fotó: Getto Márton

A Polgármesteri Hivatal Zöldprogram
Irodájának átalakítása után jó néhány
feladat átkerült a Közparkhoz. Melyek
ezek?
A már meglévő köztisztasági és parkfenntartási részlegek működése mellett több,
korábban az önkormányzathoz tartozó feladatot is már teljes egészében a Közpark
Kft. lát el. Ilyenek a zöldfelületek fenntartásához szükséges munkálatok, amelyeknek
megrendelését és ellenőrzését korábban a
Zöldprogram Iroda munkatársai végezték.
Megalakult a városüzemeltetési részlegünk
is, amely út- és járdakarbantartási feladatokkal foglalkozik.

A zöldebb és élhetőbb
városért
Beszélgetés dr. Vitál Mártonnal, a Közpark Kispesti
Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft.
ügyvezetőjével
Egy sajnálatos haláleset után – a koronavírus-járvány idején elhunyt Bán Zoltán, a Közpark Kft. akkori ügyvezetője – az
önkormányzat pályázatot írt ki a Közpark vezetői feladatainak
ellátására. Dr. Vitál Márton, a város korábbi aljegyzője elnyeri az állást, valamint az ezzel járó feladatokat, és gőzerővel lát neki a kerület rendbetételének. Helyzete nem könnyű,
hiszen a „zöldhöz”, a parkokhoz, a játszóterekhez, csakúgy,
mint a gyerekneveléshez, a focihoz, a járványkezeléshez mindenki ért, mindenkinek van erről véleménye és számtalan ötlete
arra, hogy miként kellene ezt a munkát hatékonyabban végezni.

Miért vállalkozik egy jogászvégzettségű fiatalember arra, hogy városszépítő legyen?
Az élet minden területén szeretem és keresem a
kihívásokat, így amikor lehetőség nyílt a Közpark Kft. vezetésére pályázni, úgy éreztem,
hogy az eddigi életem során, illetve a kerületben eltöltött idő alatt szerzett ismereteim és tapasztalataim nagyban tudják segíteni a cég működtetését és átalakítását. Az átalakulás során
fő szempont volt, hogy minden téren komoly
fejlődést érjünk el. Céljaink további megvalósítását is ennek mentén folytatjuk: Kispest tisztasága és rendezettsége minden kispesti számára
minél hamarabb látható és érezhető legyen.
Nem lehet nem észrevenni, hogy fokozatosan
rendezettebb a kerület. Kispest a virágos és
zöld, élhető városrészek közé tartozik. Jelenleg a tavaszi munkák zajlanak. Mi történik
most, és milyen ütemezésben?
Igen, javában zajlanak már a kerületben a tavaszi munkálatok. A tavaszi nagytakarítás keretén
belül elkezdtük a járdák és azok szegélyeinek
kézi gyommentesítését, és ezen kívül az ös�szes játszótér takarítását és gyommentesítését.
Meglévő lista alapján, illetve lakossági kérésre
folyamatosan ültetünk fákat a kerület különbö-

A zöldfelületek gondozásán kívül karbantartják, javítják a köztéri eszközöket,
padokat stb., műhelyeik is vannak?
Szakipari részlegünkben saját műhelyünkben újítjuk fel a közterületi padokat, illetve
jelen pillanatban új virágládákat készítenek
munkatársaink, amelyeket hamarosan kihelyezünk végleges helyükre.
Jelenleg hány munkatársa van a Közparknak?
Szakembereink vannak szép számban, de a
megnövekedett kötelező és önként vállalt
feladatok, valamint a meglévő munkamen�nyiség miatt folyamatosan próbálunk még
embereket felvenni. Társaságunk jelenleg
kertészeti és köztisztasági területeken tud
szolgáltatást nyújtani az érdeklődők részére. Kisebb kertészeti munkákat, mint például permetezés, kaszálás, fűnyírás, gyomlálás, növények telepítése, gallyazás, fák
metszése, idő és kapacitás függvényében
tudunk vállalni. Köztisztasági területen pedig a sitt és a zöldhulladék elszállításában
tudunk segíteni.
A kispestiek gyakran megfogalmazzák,
miért nem fogják be a munkanélkülieket
a szakértelmet nem igénylő kézi munkák
elvégzésére? Van-e még egyáltalán közmunkaprogram?
Évek óta dolgoznak a cégnél közfoglalkoztatottak, azonban a központi támogatás
évről évre csökken erre a programra, így
sajnos egyre kevesebb létszámban, ezért
megnövekedett a létszámhiány. Kezdetben
80 fő dolgozott a Közparknál, mára már
csak 11 fővel dolgozunk. Nehezíti foglalkoztatásukat, hogy a közfoglalkoztatottak
átlagéletkora a nyugdíjkorhatár betöltése
előtt van átlagosan 5 évvel, a fiataloknak
pedig nem perspektíva ehhez a programhoz
csatlakozni.

A cég feladatai elég költségigényesek.
Mennyi a költségvetése a Közparknak?
A jelentős és látványos feladatnövekedés
miatt, megemelkedett a Közpark Kft. korábbi 300-350 millió forintos költségvetése
1 milliárd forintra. A kiemelt parkfenntartási és köztisztasági feladatok mellett a városüzemeltetési részlegünk tevékenységéhez
kapcsolódó költségek is nagyban hozzájárultak az éves költségvetés megemeléséhez,
valamint a Zöldprogram Irodától átvett feladatok is.
Az utóbbi időben nyitottak a lakosság
felé, akciókat, rajzpályázatot szerveznek,
közvetlenebb lett a kommunikáció. Mit
remélnek ettől?
Az átalakulás során kiemelt célkitűzés volt
az ügyfélközpontú működés, így a Közparknál nagy hangsúlyt fektetünk arra,
hogy a kispestiek kéréseire, javaslataira
reagáljunk. Ősszel elindult Facebook- és
Instagram-oldalunk, valamint hamarosan
elérhető lesz új weboldaluk is. Ezek, és a
folyamatos önkormányzati felületeken való
tájékoztatás mellett, minden kispestinek lehetőséget nyújtanak arra, hogy felvegyék
a kapcsolatot a Közparkkal, és továbbítsák
észrevételeiket, ötleteiket a kerülettel kapcsolatban. A munkatársak minden megkeresésre igyekeznek a legrövidebb időn belül

válaszolni, illetve a felmerülő problémákat
minél hamarabb orvosolni.
A cég számára fontos a környezetvédelem. Az elmúlt években már volt néhány
saját fejlesztésű kezdeményezésük is.
Kiemelt hangsúly fektetünk a környezetvédelemre, és figyelemmel kísérjük a klímaváltozás által felmerülő környezeti változásokat, amelyek hatással vannak a kerület
növényzetére. A tavalyi év végén átadtuk az
első biodiverz ágyást, közel 1400 négyzetméteren a Vas Gereben utcában. A biodiverz
kert lényege, hogy olyan növényeket ültetünk, amelyek jól tűrik a klímaváltozás hatásait és idővel önfenntartóvá válnak. Nincs
szükség plusz öntözésre se, így költséghatékony. A kerület faállományának folyamatos
bővítésénél is igyekszünk a városi léthez
könnyen igazodó fákat ültetni. 2016-ban
kezdtünk el saját gyártású, biológiailag lebomló zöldhulladékgyűjtő zsákokat árulni.
Ezeket a zsákokat minden kispesti lakos
meg tudja vásárolni telephelyünkön (XIX.
ker., Bercsényi utca 18.) 260 forint/db áron.
A teli zsákok elszállítása pedig minden héten keddtől péntekig történik. A zsák ára tartalmazza az elszállítás díjat is.
Varga Ibolya
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PARLAMENTI

NAPLÓ

ARATÓ GERGELY
írása

Kedves Barátaim!

Puskás 95
Kispest Díszpolgárára, az Aranycsapat kapitányára emlékeztek születésnapján, április 1-jén a KÖKI Terminál előtt 2013 óta álló szobornál.
Amikor 2006-ban elhunyt a kiváló
sportember, az önkormányzat megfogadta, igyekszik minden évben
méltó módon megemlékezni róla, és
mindent megtesz azért, hogy emléke
ne kopjon meg. Egykori iskolája falán az emléktábla, a nevét viselő utca
és iskola jelzi, Puskás és Kispest
elválaszthatatlan egymástól. Megemlékeztek a Honvéd Baráti Kör elhunyt elnökéről, Piroska Jánosról is.

NYUGDÍJASOK

Sportnap
Az ötödik nyugdíjas sportnapot szervezte meg főzőversennyel összekötve a Kispesti Senior Egészségmegőrző és Sport Egyesület (KSESE)
a Tichy Lajos Sportcentrumban.
A sportnap kiegészítőjeként a hat
nyugdíjas csapat – KINYE, Nagyi
és a Fiatalok, MASZSZ, Nordic,
NYUPEK és a Senior Pingpong –
Jókai „csülkös” bablevest főzött. Aki
sokat mozog, kevéssé lesz beteg, később öregszik meg a teste és a lelke
is. A sportnap azért is fontos, mert itt
társaságban van az ember, nem egyedül mozog – vélekedett Oláh László
főszervező.

Dr. Hiller István

Dr. Kumin Marianna: Idős korban is fontos a tanulás, a mozgás

Napirenden az idősügy
A Kispesti Idősügyi Tanács
2018 szeptemberi megalakulásáról – a kormányhatározat
rendelkezése értelmében –
2018 áprilisában döntött a képviselő-testület. A tanács elnöke
Gajda Péter polgármester, aki
Vinczek György alpolgármestert, társelnököt bízta meg a
grémium operatív vezetésével.
Folyamatos a kerület elöregedése, hiszen a csaknem 60
ezres lélekszámú Kispesten
mintegy 15 ezer időskorú, 65
év feletti él. Ez a trend országos, így az önkormányzatoknak kiemelt feladata a korosztály magas színvonalú ellátása,
életminőséget javító programok, szolgáltatások szervezése. Kispestről köztudott, hogy
mindenkor és mindenben számít az itt élő idős korosztály
véleményére, tapasztalatára.
Az itt élők a kerületi közélet
hasznos tagjainak érezhetik
magukat. Négy időseket tömörítő civil szervezet és jó néhány
civil csoport tevékenykedik a
városban. Programjaik szervezéséhez támogatásért fordulhatnak az önkormányzathoz,
amelyekre mintegy 25 millió
forintot különítettek el az idei

Majd három év kényszerszünet után
ismét összeült a Kispesti Idősügyi Tanács.
A konzultációs ülésre meghívást kaptak
a szavazati joggal rendelkező szervezetek képviselői (26), valamint 19 meghívott
egyházi, civil szervezet.
költségvetésben. Dr. Kumin
Marianna, a Kispesti Egészségügyi Intézet (KEI) főigazgató-főorvosa röviden beszélt
arról a tényről, hogy az idősödés általános jelenség a világon. Egyes számítások szerint
2050-re minden 3-4. ember 65
év feletti lesz a Földön. Jelenleg is a 65 év felettiek száma
mintegy 30 százaléka a teljes
lélekszámnak. Az életkor kitolódásával pedig egyre fontosabb tény, hogy a mostani
60+-os korosztály aktivitása,
munkakedve az évtizedekkel
ezelőtti 50 éves korosztálynak
felel meg. Ebből pedig következik az a cél, hogy minél jobb
életminőségben, napi aktivitásban éljék meg a mindennapokat. És bár az öregedés, a
fokozatos és egyenletes testilelki hanyatlás elkerülhetetlen,

intenzitásának csökkentése,
időbeni kitolása már az egyén
számára is lehetséges. Egy évtizede annak, hogy körvonalazódik az aktív időskor fogalma
is, elkészült egy 15 pontos
kérdőív, amellyel képet kaphatunk az egyén aktivitásáról.
Idős korban is fontos a tanulás,
az új ismeretek bevésése, ami
szintén lassítja a szellemi hanyatlást. Ebben az életkorban
van lehetőség olyan hobbikra, elfoglaltságokra is, amelyekre az aktív életszakaszban
a munka, család mellett nem
volt idő, lehetőség. Sokan
kezdenek el festeni, nyelvet
tanulni, mások zenélni, hangszeren játszani, kórusban énekelni, rendszeresen mozogni,
sőt örömtáncolni, csupán a
mozgás és a társaság kedvéért,
ami szintén fontos, és kedvezően hat a szervezetre.

Országgyűlési
választás
Az ellenzéki összefogás jelöltjei, Dr. Hiller
István (MSZP) és Arató Gergely (DK) lesznek
Kispest országgyűlési képviselői a következő
négy évben.
Budapest 16. választókerületében
(Kispest–Pesterzsébet) Dr. Hiller
István (DK-Jobbik- MomentumMSZP-LMP-Párbeszéd) 22 ezer
856 szavazattal győzött, Földesi
Gyula (Fidesz-KDNP) 20 ezer
880 szavazatot kapott.
Dr. Hiller István 1964-ben született Sopronban. 1983–88 között
az ELTE BTK történelem-latin
szakán szerzett diplomát. 1990ben egyetemi doktori, 1996ban PhD tudományos fokozatot
szerzett. 2002 áprilisától országgyűlési képviselő, az oktatási
minisztérium politikai államtitkára, 2003 májusától kulturális miniszter, 2006. június 9-től
2010-ig az Oktatási és Kulturális
Minisztérium minisztere, 2014.
május 6-tól az Országgyűlés alelnöke volt. 2018-ban Budapest
16. választókerületében lett ismét országgyűlési képviselő és
a Parlament alelnöke. Az MSZP
alapító tagja.
Budapest 9. választókerületében
(Kispest–Kőbánya) Arató Ger-

gely (DK-Jobbik-MomentumMSZP-LMP-Párbeszéd) 22 ezer
990 szavazattal győzött, Dr.
Papp Sándor (Fidesz-KDNP) 21
ezer 282 szavazatot kapott. Arató Gergely 1968-ban született
Budapesten. 1990-ben lépett be
az MSZP-be. 1993-ban kémiafizika szakos középiskolai tanári diplomát szerzett az ELTE
TTK-n. 2000-ben politikai szakirányú humánszervezői diplomát
kapott a Pécsi Tudományegyetemen. 1993–2004 között a budapesti Zrínyi Miklós Gimnázium
tanára volt, közben 1998–2002
között Kőbányán egyéni körzetben megválasztott önkormányzati képviselő. 2002-ben pártja
budapesti listájáról bejutott a
parlamentbe. 2004–2006 között
az Oktatási Minisztérium politikai államtitkára volt.
2006-ban a budapesti 14. választókerületben szerzett mandátumot, 2010-ig újra államtitkárként
dolgozott az Oktatási és Kulturális Minisztériumban. 2018-ban a
DK országos listáján jutott a parlamentbe.

Ezen a fórumon is köszönöm a bizalmat, ami által az
Önök országgyűlési képviselője lehetek. Ezt a bizalmat nem csak elnyerni fontos, de meg is kell szolgálni. Én azt vállaltam, hogy a következő négy évben
elsősorban a választókerület lakóiért fogok dolgozni.
Az itt élőknek nem hangzatos lózungokra, hanem valódi cselekvésre van szükségük. Konkrét elképzelésekkel vágok neki a ciklusnak, már most is jelen lévő
problémákkal foglalkozva, a megoldást keresve.
Egyik szívügyem a lajosmizsei vasút fejlesztése. Ez
a beruházás fontos kerületünknek is, de elkötelezett
vagyok abban, hogy csakis abban az esetben támogatható, ha terítékre kerül az Ady Endre úti, az Üllői
úti és a Temesvár utcai átjárók kiváltásának lehetősége is. Ugyanígy fontos a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése, valamint alapvető érdek és
feladat a vasútvonal zajának csökkentése.
A pedagógusok, óvodapedagógusok helyzete az elmúlt tizenkét évben nemhogy nem javult, de sajnos
jelentősen romlott. A huszonnegyedik órában vagyunk, hogy rendezzük a pedagógusok bérét. Kiemelkedően fontos a munkájuk, hiszen a gyermekeinket nevelik, tanítják, a kormány mégis megalázóan
alacsonyan tartja a bérüket, és érdemi tárgyalásokra
sem hajlandó. Tanárként, apaként erkölcsileg személyesen is érintettnek érzem magam, és harcolni fogok
a helyzet megváltoztatásáért.
Mind a pedagógusok, mind a vasútfejlesztés ügyét az
országgyűlés elé viszem.
Arató Gergely
országgyűlési képviselő
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GÉPMAJÁLIS

HÁBORÚ

VöCsi és DuTra
Tizennegyedik alkalommal indították be a veterán traktorokat és a
mezőgazdasági gépeket a HofherrDutra Gépmajálison a XVIII. kerületi
Tomory Lajos Múzeum kertjében. A
múzeum épülete Herrich Károlynak, Kispest község egyik alapítójának volt az otthona. A gépmajálist a
Hofherr-Dutra Emléktársaság szervezi, ahol a Hofherr-Schrantz Gépgyár,
később Hofherr-Schrantz-ClaytonShuttleworth Magyar Gépgyári Művek Rt., majd Vörös Csillag Traktorgyár (VöCsi) dolgozói, gyűjtők,
valamint érdeklődők találkozhatnak
május 1-jén.

EMLÉKTÁBLA

Hofherr-ház
Az emléktábla-avatóval elkezdődött
várossá válásának centenáriumi rendezvénysorozata. Az 1924-ben elkészült ház építőmestere Szűcs Jenő
volt, aki a házban 40 – nyolc nagyobb, 120 négyzetméteres, húsz közepes, 70 négyzetméteres, tizenkettő
kisebb 40 négyzetméteres – lakást
épített a Hofherr-Schrantz-ClaytonShuttleworth Magyar Gépgyári Művek Rt. tisztviselőinek, valamint két
30 négyzetmétereset a házmestereknek, az alagsorban közös fürdőszobát
és mosókonyhát. A homlokzaton lévő
díszek a gépgyárra utalnak.
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Menekültek

Zelena Noémi intézményvezető a közös megemlékezésen

Száz évnyi működést ünnepeltek a Móra-napon
A mi életünk, napjaink ünneptől ünnepig telnek. A Móra-nap
a mi legfontosabb ünnepünk.
Ha ezen a jeles napon kívánhatnánk valamit, akkor elsősorban az intézmény tetejére
egy újabb szintet és még több
elkötelezett szakembert, egy
viszonylag stabil összetételű
nevelőtestületet
szeretnénk
kérni magunknak – mondta
köszöntő beszédében Zelena
Noémi intézményvezető, aki
2018 óta szervezi, irányítja a
rá bízott közösséget.
Drága mulatság a gyógypedagógia, mert itt mindenből
mindig több és a legjobb kell,
legyen az eszköz vagy pedagógus. Tudták ezt az elődök is,
hiszen az 1921/22-es tanévben
az intézményt kifejezetten azzal a céllal hozták létre, hogy
lehetőséget adjanak a sajátos
nevelést igénylő gyerekek felzárkóztatására – tette hozzá,
majd sok szeretettel köszöntötte az intézmény korábbi
igazgatói közül az ünnepségen megjelenteket, Elekházi
Saroltát, Schmehl Júliát és

A névadóra emlékező műsorral, kiállítással és koszorúzással kezdődött a
Móra-nap a fennállásának 100. évfordulóját ünneplő Kispesti Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben.
Horváth Gyulát. Zelena Noémi kérdésünkre elmondta, a
bázisintézményben jelenleg 91
gyerek jár óvodás kortól 8.osztályos korig, de a kerületi iskolákban végzett gyógypedagógiai munka, az úgynevezett
„utazó” gyógypedagógusok
csaknem 200 kispesti gyerek
gondozását végzik egészen
középiskolás korig. Ha legalább még tíz szakember csatlakozna az intézményhez tartozó 46 gyógypedagógushoz,
még eredményesebb munkát
végezhetnének. Az intézmény
életében jelentős változást
hozott és eredményként értékelték, hogy 2020-ban 12 év
mostoha körülmények között,
egy általános iskola folyosó-

szakaszán eltöltött időszak
után visszaköltözhettek az Irányi Dániel utcába, ahol korábban a kerületi művészeti iskola
működött. Kocsár Dórától, aki
autizmusszakos gyógypedagógusként egyike azoknak a
szakembereknek akik a 2012ben 4 kisgyermek ellátásra
kialakított, azóta továbbfejlesztett autista osztályok egyikében tanít, megtudtuk, hogy
egy-egy autista csoportban
5-6 gyerekkel foglalkozik a
gyógypedagógus, akinek 1-2
asszisztens segít. Cél, hogy az
ide járó gyerekek önálló életvitelre legyenek képesek, de
hogy ezt el tudjuk-e majd érni,
előre sajnos nem tudjuk megmondani – hangsúlyozta.

Dr. Fáczán Márta, allergológus, gyermek tüdőgyógyász szakorvos

Életmentő gyógyszer bölcsődékben, óvodákban
A Humánszolgáltatási és Szociális Iroda vezetőjétől, Blázy
Krisztinától megtudtuk, hogy
az önkormányzat 24 köznevelési intézményeinek minden telephelyére biztosított a
gyógyszerből, de a Gyermekek
Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona is kapott egy-egy darabot. Mivel az
a cél, hogy az eszközt mindenki tudja használni az intézményekben, ezért most 2-2 munkatársat hívtunk meg erre az
oktatásra, de szeretnénk, ha ők
az itt hallottak alapján megtanítanák a többieket is az eszköz
használatára – hangsúlyozta.
Dr. Fáczán Márta, immunológus, allergológus, gyermek
tüdőgyógyász szakorvos az
eszköz használatát bemutató
eseményen röviden ismertette
az allergiás reakciókat, azok
tüneteit, az anafilaxiás sokk lefolyását. Nagyon fontos, hogy
allergiás eseménynél a felnőtt
ne essen pánikba, higgadtságot, határozottságot mutasson
a gyereknek, ha van, fél órán

Az orosz-ukrán háború kezdete óta
24 fős átmeneti befogadó helyet
nyitott az önkormányzat az Ukrajnából menekülteknek a kerület egyik
használaton kívüli bölcsődéjében.
A szakemberek és a polgármesteri
hivatal munkatársai folyamatosan
együttműködnek a Kispesti Ukrán
Nemzetiségi Önkormányzattal annak érdekében, hogy a leghatékonyabban tudjanak segíteni. Csatári
Bálint, az önkormányzat közbiztonsági referense és Szilágyi István védelmi tanácsadó közösen koordinálják az érkező menekültek Kispesten
tartózkodását.

ÚSZÓVERSENY

Ételallergia miatt bekövetkezett tragédia hívta fel a figyelmet arra, hogy A
GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN BIZTOSÍTANI KELL
AZ EPIPEN JUNIOR ÉLETMENTŐ GYÓGYSZERT.
Kispesti óvodákban és bölcsődékben lesz
egy-egy ebből.
belül használja az EpiPent, és
azonnal értesítse a szakembereket, kérjen segítséget. Az
EpiPen használata egyszerű,
gyorsan kell cselekedni, de
van idő, mert 30-60 perc alatt
alakul ki a reakció. Ha a bőr,
légúti, keringést érintő, emésztőrendszeri, eszmélet-tudati
tünetek közül már az első hármat észleli, allergiás reakcióra
gyanakodjon, ne késlekedjen,
hívja a mentőszolgálatot – tanácsolta a doktornő. Bár az
újpesti eset sokkolóan hatott
a közvéleményre, de szerencsére egymillió gyerekből egy,
az ilyen komoly lefolyású reakció, így van esély arra, hogy
ezeket a most beszerzett esz-

közöket sem kell majd használni. Praxisának 35 éve alatt
nem fordult elő ilyen eset.
Hogy ki, mire allergiás, az
függ a környezeti hatásoktól és
a családi „kódoltságtól”. 18 év
alatt szerencsére a gyógyszerallergia nem jellemző, míg az
ételallergia (tej, tojás, mogyoró, dió stb.) igen. De míg a tejallergia már nagyon korai életkorban kiderülhet, az olajos
magvakra való allergia sokáig
ismeretlen maradhat. Nehezíti
az allergiás gyerekek életét,
hogy számtalan tartósítószert,
adalékanyagokat, mogyoró- és
diófélét használnak az élelmiszerek feldolgozásakor.

Kós iskola
Legutóbb 2019-ben tudtak Tavasz
Kupa úszóversenyt rendezni a Kispesti Uszodában. A mostani megmérettetésen kilenc kerületi iskola
indult, csaknem 170 iskolás gyerek
ugrott be a medencébe. A végső győzelmet most is a Kós iskola szerezte
meg. Tóth András uszodaigazgatótól
megtudtuk, nagy öröm, hogy újra
volt hagyományos úszóverseny, még
akkor is, ha most valamivel kevesebb
jelentkező volt a szokásosnál. Ezek
a versenyek is mind a gyermekkorban elkezdett rendszeres mozgás, az
egészségmegőrzés fontosságát hangsúlyozzák.
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Az Első Kispesti Szikvízgyár címmel a szikvízgyártó ipar és elsősorban Glasz Géza emléke előtt tiszteleg a Kispesti Helytörténeti
Gyűjtemény új, 2023 márciusáig látogatható
kamarakiállítása.
A tárlat a kispesti szikvízgyártás történetét mutatja be. A Glasz család 1920-23 táján indította
el üzemét, Glasz Zsigmond halála után felesége ebben az iparágban látta a háromgyermekes család boldogulását. A kiállítást megnyitó
Buza Péter várostörténész arról beszélt, hogy
a szódás tevékenység legjellemzőbb része a
szállítás volt, az eladó ment a vevőhöz, de erre
csak az volt alkalmas, aki szót értett az emberekkel. Glasz Géza ilyen ember volt. Buza
Péter külön hangsúlyozta, múlt nélkül nincsen
jövő, erre figyelmeztet Glasz Géza öröksége,
egy szorgalmas, iparos-kereskedő ember élete,
amely mindazon értékeket hordozza, ami miatt
érdemes élni. Guttmann Tamásné, a Szikvízkészítő Ipartestület vezetősége nevében köszönte meg a megemlékezést, és elmondta, a
szódavíz kezd újra népszerű lenni, a jó szörpöt
és a fröccsöt mással nem lehet elkészíteni. A
szódás lóról és a szállításról szóló személyes
emlékét megosztva üdvözölte és köszöntötte
a kiállítást Glasz Zsuzsa is. A megnyitót Buza
Péter alkalmi fröccsismertetője zárta, a várostörténész egyben hangsúlyozta, hogy a magyar
fröccskultúra példátlan a világban.

mozaik
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ROVAT
Hegyi András
írása

Felújítási hitel

Ünnep a bölcsődék napján
Újra közösen ünnepelhették a
bölcsődék napját a kerületi kisgyermeknevelők, dajkák, bölcsődei dolgozók. A Csillagfény
bölcsődében megtartott ünnepségen elismerést adtak át: az
önkormányzat elismerését, a
„Bölcsődés gyermekekért végzett kimagasló munkáért” elismerő oklevelet idén Pető Zoltánné, az Eszterlánc bölcsőde
bevásárló-kézbesítője kapta. A
Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete kispesti alapszervezetének elismerését pedig
Kenessey Emmának, a Csillagfény bölcsőde gyermeknevelőjének adományozták.
Bár ma ünneplünk, de meg kell
említeni, hogy fájó szívvel zártuk be a kerület egyik legrégebbi
bölcsődéjét, a Harangvirág bölcsődét az Élmunkás lakótelepen,
mert mélyponton van a gyermekszületések száma. A bölcső-

dék az elsők, amelyek észlelik a
demográfiai változást – mondta
Vinczek György alpolgármester.
A Kispesti Egyesített Bölcsődék vezetője, Aszódi-Sikter Éva
köszöntőjében kiemelte azt a
pandémia alatt való erőn felüli
munkát, amelyet a bölcsődei dolgozók végeztek. Példaértékű volt
az a szakmai összefogás, amely
jellemezte ezt az időszakot. Az
óvodákat, iskolákat bezárták a
járvány idején, de a bölcsődéket
közös akarattal és elszántsággal,
sokszor személyes lemondások
árán is nyitva tartották. Azt éreztük, hogy nem zárhatjuk be a
kaput, mert ez az ellátás volt az
egyetlen azoknak a szülőknek,
akik még dolgoztak, dolgozhattak. Ez volt az a lehetőség, ahol
a gyerekek folyamatosan biztonságban lehettek, ellátást, étkezést
kaphattak.

A közgyűléseken gyakori téma az áremelkedés. A közös képviselők
nehezen tudják betervezni az energiaár emelkedését, mivel még tart a
rezsicsökkentés.
A felújítások tervezése során a vállalkozók által adott árajánlatok maximum 30 napig érvényesek, mivel az alapanyag árak emelkedését
senki sem tudja előre.
A közgyűléseken az adott árajánlatokhoz viszonyítva gyakran keretösszegeket terjesztenek elő és fogadtatnak el a közös képviselők, mert
az árak akár napról-napra változhatnak.
Sajnos a társasházak „mostoha gyerekek” az állam szemében. Évek
óta nincs felújítási program, pályázat. A lakástakarékok megszüntetésével teljesen magukra hagyták a tulajdonosokat. Az utolsó időszakban
megkötött lakástakarék szerződések 1-2 éven belül lejárnak és utána
csak a befizetett közös költségből, és ahol van, a felújítási alapból tudják a felújításokat elvégezni.
Léteznek a bankoknál kedvező állami kamattámogatású felújítási hitelek, de azok igénylése is szigorú feltételekhez kötött. Minden esetben szükséges önerő, ami lehet a felújítási alap, vagy az üzemeltetési
számlán külön kezelt megtakarítás, Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, elmúlt két év elfogadott beszámolója, költségterve,
az elmúlt hat hónap könyvelése, közös költség befizetése és a kintlévőségek nyilvántartása. Ezen típusú hiteleknél jelzálogjog nem kerül
bejegyzésre a társasházra és a lakásokra, a fedezetet az üzemeltetési
számlára befizetett közös költség biztosítja. Ez a konstrukció forintalapú, a 12/2001-es kormányrendelet által 10 évig kamattámogatott, 10
éves futamidejű hitel.
A kamattámogatás mértéke a futamidő első 5 évében a mindenkori
kamatok 70 százaléka, míg a futamidő második részében a mindenkori
kamatok 35 százaléka. Ennek megfelelően a jelenleg fizetendő kamat
mértéke: 3,87 százalék/év. Fontos megemlíteni, hogy ez a hitel jelenleg rendelkezésre áll, azonban nem tudhatjuk, hogy meddig.
Kispesten a legtöbb kerületi lakos (a teljes lakónépesség közel fele) a
lakótelep városrész panelépületeiben él. Az épületek többnyire 40 évesek, és szükséges a műszaki felújításuk. Az általam kezelt társasházakban szerencsére a gondos és megfontolt gazdálkodás eredményeként,
egyelőre sehol sem kell a közös költséget emelni.
Egy általam kezelt társasháznál elektromos hálózat és négy lift felújítását tervezzük, amihez hitelfelvétel szükséges. Itt sajnos 10 forint/
négyzetméter közösköltség-emelést kellett elfogadtatni, mert a korábbi közös képviselő felelőtlen, meggondolatlan gazdálkodása csőd közelbe vitte a társasházat.
Továbbra is állok rendelkezésre, a Facebookon, vagy e-mailben a
tarsashazkispest@gmail.com-on.
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, 06/20-532-7823
Ha tud olyan kis munkát, amit más
nem vállal el, mi szívesen elvégezzük.
Kőműves, burkoló, festők, vízvezeték szerelő szakemberek állnak
rendelkezésére. Tel.: 06/30-4867472, 06/20-416-5879
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
KÖLTÖZTETÉS,
LOMTALANÍTÁS
Megbízható rakodókkal, gyors
ügyintézéssel!
Iroda, lakás költöztetés. Igény szerint akár csomagolással együtt!
Padlás, pince lomtalanítás.
Kispestieknek INGYENES kiszállás!
Tel. 280-25-42, 06-70-2-144-235
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: 06-1280-75-74, 06 30-94-94-360

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. 06-30-7030518
Kert-telekrendezés! Térkövezés,
kertépítés, favágás, bozótirtás,
gyepesítés, kerítés építés. Reális
áron, ingyenes árajánlat. tel: 0620259-6319 www.telekrendezes.hu

NYAN SZERETNE ANGOLUL MEGSZÓLALNI? NYELVVIZSGÁRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? ÁLLÁSINTERJÚRA VAGY KÜLFÖLDRE KÉSZÜL?
ÚJ TANFOLYAMAINK, 2X2 ÓRÁSAK
IS VÁLTOZATLANUL INDULNAK,
4-6 FŐS MINICSOPORTOKBAN
NYELVSTÚDIÓNKBAN: 56000 FT
ÁFÁVAL/40 ÓRA, 10 HÉT.
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS
FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HUNYADI UTCA 47.
06-70-238-1226 és 06 1 282-60-82

étkezési lehetőség. Jelentkezés:

ALBÉRLET

ÉLETJÁRADÉK, ELTARTÁS

75 éves hölgy albérleti szobát keres Telefon: +36 20 291 8253

NFiatal diplomás házaspár élet-

EGÉSZSÉG
Tetőfedés, ácsmunkák, bádogozás,
festés, mázolás, generálkivitelezés,
kőművesmunkák,
térkövezés,
villanyszerelés,
vízszerelés
a
hét minden napján. Minőségi, megbízható munka. https://
megbizhato-tetofedo.hu Tel.: +3630/662-1984
Kazán, cirkó, gáz-vízmelegítő felújítás, csere, javítás, karbantartás.
Kazáncsere
kéménybéleléssel,
teljes körű ügyintézéssel. Gázbojler cseréje villanybojlerre. Fábián
Zsolt épületgépész. 06-30/9434372

KISPESTI MAGAZIN

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával.
Hívjon bizalommal! Telefon: 0620-980-3957

0620/381-5037 és 0620/244-2868
(aktív korúak számára is elérhető)

ANTIKVITÁS

ti családi házba heti 4 órára. 06-30913-1671.
Nyugdíjas takarító kollégát keresünk részmunkaidőben, kerületi
munkavégzéssel. Bővebb információkról érdeklődjön a 0670-6655615-es telefonszámon.

járadéki szerződést kötne idős
hölggyel vagy úrral. Hívjon bátran:
0630-965-04-95
Életjáradékot fizetnék lakásáért!
Leinformálható, referenciával rendelkező megbízható személy va-

Nagy tapasztalattal rendelkező,
fiatal, értelmiségi pár életjáradéki
szerződést kötne egyedülálló, idős
személlyel. Méltó, megbecsült,
nyugodt életet biztosítunk. Telefon: 06-20/443-0015
ADOK-VESZEK

KONTÉNERES SITT, LOM, szemétszállítás. Sóder, homok, murva,
kavics, föld házhozszállítása. 2821201, 06-30-942-9460

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes
kiszállással és azonnali elszállítással, készpénzért vásárol régi és új
könyveket, teljes könyvtárakat,
térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levelezőlapokat, festményeket, porcelánokat, egyéb
régiségeket, teljes hagyatékot.
Tel: 06(1)312-62-94;
06-30-941-2484.

OKTATÁS

ÁLLÁS

nemű régiséget! Bútorok, festmé-

AZ IDÉN IS MÉG MINDIG VISSZATÉRÍTIK A NYELVVIZSGÁK ÁRÁT!
UGYE AZ IDÉN MÁR FOLYÉKO-

Nyugdíjas konyhai kisegítőket
keresünk Gödre versenyképes
bérezéssel, ingyenes buszjárat,

meket, órákat, bundákat, komplett

REDŐNY, RELUXA, ABLAK JAVÍTÁS
AKÁR AZONNAL. GYORS SZAKSZERŰ MUNKA VÈGZÈS.
+36704092390

WWW.FIX.HU

Takarító segítséget keresek kispes-

gyok! Kálny Csaba 06-20/9494-940
Gyógypedikűr, manikűr, teljes test,
talpmasszázs. Gyengéd csontkovácsolás Bowen technikával, amitől elfelejtheti nyakfájását, lumbágóját 2-3 alkalom után. Házhoz is
megyek! Ildikó
tel: 06 1 295 3998, 20 335-5653
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*Az akció időtartama: 2022.03.07. - 2022.05.31.
További részletek a honlapon.
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S A pestszentlőrinci Kincses Sziget
Könyvmentő Egyesület pedagógusok útján vásárol jó állapotú,
használt

könyveket.

Köszönet

azoknak, akik adományaikkal támogatják az egyesület munkáját.
Telelefon: 06-20/3882-083
Magas áron vásárolunk mindennyek, dísztárgyak, könyveket, érhagyatékokat, díjtalan kiszállással.
Jakab Dorina, 06-20/365-1042

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

Új SsangYong Korando Style +
már 6,99% THM-től, fix kamatozással!
Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat
és legyen Öné egy új SsangYong
Korando Style + felszereltségű crossover.
A konstrukció legfőbb részletei:
• Érintett típusok:
Új Ssangyong Korando
• THM: FIX 6,99%
(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!

Induló ár:

6 599 000 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 6,99% THM: Az akciós finanszírozás 2022. jan. 17-től visszavonásig érvényes új SsangYong Korando gépjármű esetén. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 6,68%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint,
önerő: minimum 35%, futamidő: 24-60 hó, finanszírozott összeg: 1 000 000 Ft–6 000 000 Ft, konstrukció: zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 599 000 Ft, futamidő: 60 hónap,
THM: 6,99%, kamat összege: 549 598 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 549 598 Ft, havidíj: 59 160 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

MÁRKASZERVIZ
MÁRKAFÜGGETLEN
SZOLGÁLTATÁSAI
• Helyszíni műszaki vizsgáztatás
• Időszakos szerviz
• Karosszéria javítás teljes körű
helyszíni kárfelvétellel
• Gumiszerelés
• Diagnosztika
• Klímatöltés, klímajavítás
• Olajcsere

1194 Budapest Hofherr Albert u. 38/d.

Tel.: 06-1/377-42-82 • Mobil: 06-20/441-4944, 06-20/330-2507
E-mail: szerviz@ssangyongdelpest.hu
Waze: Ssangyong délpest

A képen látható autó
illusztráció.

Kérje ajánlatunkat!

Márkaszervizi környezet
Ingyenes fogyasztás mini büfénkből
Ingyenes wifi
VALÓS ALKATRÉSZKEDVEZMÉNYEK
AKCIÓS MUNKADÍJAK

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: 2022. szeptember
A magazin tartalmát szerzői jogok védik! • www.magazinlapok.hu

