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Írásunk a 12. oldalon

Mihály-napi búcsú
sólyomröptetéssel 

5. oldal

Az elszabadult energiaárak 
most 60 milliós többletkölt-
séget jelentenek, de jövőre 
elérheti ez akár az egymil-
liárdot is.

GAJDA PÉTER
Közüzemi számlák

13. oldal

GÁBOR ILONA       
Kultúr Reggeli
Minden évben, így most 
is igényes és sokszínű 
programpalettát adtak át, 
amely minden korosztályt 
megszólít.
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

„Megjöttek a kukások, narancssárga ruhások. Narancsszín a 
kocsijuk, attól döng a kocsiút…” – énekelte valamikor a ’80-as 
években a gyerekek kedvence, a Roller együttes. Ők is tudták, 
hogy nincs olyan kisgyerek, aki ne rajongana a kukásautóért, 
azért az utcán dübörögve haladó kocsiért, ami „nagy vödrö-
ket kihörpöl”. Már ha nem sztrájkolnak a kukásautó végében 
utazó munkások, akik idén október elején, az első megemelke-
dett közüzemi számlák láttán döbbentek rá arra, hogy bizony 
az infláció érzékenyen érinti őket, és rájöttek arra is, hogy bár 
korábban valaki azt nyilatkozta, hogy a hulladékszállítóknál a 
fizetés a 400 ezer forintot is elérheti bizonyos idő után, ám ez 
így nem igaz. 
Érdekérvényesítésképpen gondolták, lássuk, mire megyünk, 
és három napig szüneteltették a szemétszállítást a fővárosban. 
Nem mérlegeltek, nem alkudoztak, tárgyalgattak, egyszerűen 
csak nem gördültek ki a központból autóikon. Oda ütöttek, 
ahol a legjobban fáj: nem vitték el a szemetet a házak elé kitett 
kukákból. Nem kellett hozzá nagy ész, mindenki tudta, mit je-
lent a városnak, ha sokáig engedetlenkednek. 
Néhány nap után 15 százalékos béremelésen túl sikerült kihar-
colniuk egyszeri bruttó 200 ezer forint/fő összegű rendkívüli 
rezsitámogatást és bruttó 120 ezer forint/fő összegű karácsonyi 
jutalmat, de ezzel még az alapproblémát nem oldották meg. 
Hogy további rendezésekre lesz-e fedezet, nem tudni, de elég 
reménytelen, hiszen az állami kukaholding egyszerűen lenyel-
te a fővárosiak által beszedett több milliárdnyi kukapénzt, amit 
nem fizetett vissza a fővárosnak.  

És ami sikerült a kukásoknak, legalább annyi, hogy ízelítőt ad-
tak abból, milyen az, ha a láthatatlannak és „fontostalannak” 
tűnők egyszer csak megmakacsolják magukat, kiállnak saját 
magukért, és nem teszik a dolgukat. De sikerül-e legalább eny-
nyi a pedagógusoknak, a volánosoknak, a mávosoknak, a szo-
ciális munkásoknak, az egészségügyi dolgozóknak...
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Megújult a két kerület határán, a Hu-
nyadi utca 168. szám alatti tűzfalon az 
üdvözlőkép, így frissen festett városcí-
mer köszönti a XX. kerület, Erzsébet 
felől Kispestre érkezőket. A tűzfalfes-
tést a Neopaint Works Bt. munkatár-
sai alkották szeptember végén. Ezt a 
csaknem 70 négyzetméternyi területet 
a tervezéssel együtt mintegy 5 nap 
alatt állványokról festették fel – meséli 
Jankovits Barnabás, a Bt. ügyvezetője. 
A városcímer alá festett, kissé meg-
döntött Budapest térkép miatt egy iz-
galmasabb, 3D-hatású képet láthatunk 
a megszépült felületen. 

Új tűzfalfestés 

Kétezer tő árvácska talált gazdára októ-
ber első hétvégéjén a kispesti Kossuth 
téren. A virágokat, fejenként 5-5 palán-
tát, a dr. Vitál Márton vezette Közpark 
Kft. szakemberei osztották ki a kis-
pestieknek. Nem ez volt az egyetlen 
alkalom ebben az esztendőben, hiszen 
májusban mintegy 2000 tő begóniát 
osztottak ki a Közpark Kft. munka-
társai. Lakcímkártya alapján akkor 10 
begóniát vihetett haza minden kispesti, 
aki végigállta a bizony hosszúra nyúlt 
sort. Nyáron a bolgár testvérvárosi, 
smolyani paradicsompalánták is hamar 
gazdára leltek. 

Őszi virágosztás

ZÖLDÍTÉS

EGÉSZSÉG 

VÁROSKÉP  

Hozzájárult a képviselő-testület a Kis-
pesti Egészségügyi Intézet (KEI) kapa-
citásátcsoportosításához rehabilitációs 
egészségügyi szolgáltatás nyújtására. 
A fekvőbeteg-ellátó intézményekben 
hosszas várólistával működnek a moz-
gásszervi rehabilitációs szakrendelé-
sek, ezért, ha mostantól elérhető lesz 
a rehabilitációs medicina helyben, a 
KEI-ben is, akkor a kispesti betegek 
hamarabb jutnak a szakrendeléshez kö-
tött segédeszközökhöz, illetve az am-
putáción átesett páciensek is hamarabb 
kaphatnak majd megfelelő protézis. 

Rehabilitáció

Az önkormányzat lebontatja az Üllői 
út 202–204. számú telken lévő épü-
letcsoportot, a korábbi fallabdatermet, 
így eltűnhet végre egy szégyenfolt Kis-
pestről. 
A probléma nem új keletű, már 2019 
előtt is gond volt az épülettel, ami nem 
a kerület, hanem a főváros tulajdona. 
Drogosok költöztek be, néha gyújto-
gatás is előfordult. Mivel ez az áldat-
lan állapot nem tartható tovább, ezért 
Lazányi Ferenc képviselő javaslatára 
az önkormányzat egyeztetést folytat 
majd a fővárossal a bontás költségei-
nek kompenzálásáról.

Bontásra vár

VÁROSKAPU 

Az ülés elején egyperces 
néma felállással emlékez-
tek az augusztusban elhunyt 
Kossuth-díjas díszpolgárra, 
Harasztÿ István „Édeskére" 
és a szeptemberben elhalá-
lozott Puskás Évára, Puskás 
Ferenc húgára.
Esküt tett a Fidesz–KDNP-
frakció új tagja, Vidra Zol-
tán, aki Dódity Gabriellát 
váltja a képviselő-testület-
ben.
Elbúcsúzott Kispesttől 
Plánk Róbert ezredes, akit 
Krammer György Zsolt ez-
redes követ a kispesti rend-
őrkapitányság élén. A koráb-
bi kapitány, aki különböző 
beosztásokban összesen több 
mint 30 évet töltött a kerü-
letben és 12 évig vezette a 
kapitányságot, megköszönte 
a testület támogatását és se-
gítségét, a hivatali dolgozók 
együttműködését. Krammer 
György Zsolt ezredes a to-
vábbi együttműködés szük-
ségességét emelte ki, és to-
vábbi javulást tűzött ki célul.
Módosította a képviselő-
testület a 2022. évi költség-
vetésről szóló rendeletet. A 
polgármester hangsúlyozta: 
az elszabadult energiaárak 

miatt volt szükség erre, ez 
most 60 milliós többletkölt-
séget jelent, számítások sze-
rint viszont jövőre az egy-
milliárdot is meghaladhatja 
a növekmény. Munkacsoport 
vizsgálja, hogyan lehet ezt 
kigazdálkodni. Már döntés 
született a Kispesti Kaszinó 
és a Kispesti Vigadó átmene-
ti bezárásáról, a hivatalban is 
lesznek intézkedések, vala-
milyen szintű home office-ra 
kell számítani.

Elfogadta a testület a Kis-
pest KÉSZ területén be-
lül, a Hofherr Albert utca 
– Iparos utca – Lajosmizsei 
vasútvonal által határolt te-
rületre készített Telepítési 
Tanulmánytervet. A vitá-
ban Vinczek György alpol-
gármester elmondta: a 320 
lakásos épületegyüttes (5 
tömbház) miatt várhatóan 
közlekedési terhelés elé néz 
Hofherr Albert utca. A pol-
gármester szerint, ha nem 
nyúl a KÉSZ-hez a testület, 
a terület tulajdonosa bármit, 
akár logisztikai központot 
vagy gyárat is építhet a volt 
vágóhíd területén. Ezek a lé-
tesítmények viszont jobban 
megterhelnék a környéket.
Óvodai álláshelyekről is 
döntött a testület, mert a ke-
rületi óvodákban folyamato-
san csökken az óvodapeda-
gógusok száma.

A testület egyebek mellett épületbon-
tásról, az idei költségvetés kényszerű 
módosításáról, óvodai álláshelyek-
ről is döntött, képviselő tett esküt és 
bemutatkozott az új rendőrkapitány a 
képviselő-testület októberi ülésén.

Új a rendőrkapitány 
Takarékossági intézkedések az elszálló energiaszámlák miatt

KRAMMER GYÖRGY ZSOLT

Kispest Önkormányzata az 
Európai Mobilitási és Au-
tómentes Nap (szeptember 
16–22.) apropóján reggeli-
vel és apróbb ajándékokkal 
várta a kispesti bringásokat a 
Határ út és az Ady Endre út 
sarkán. Ezek a rendezvények 
jó alkalmat teremtenek arra, 
hogy felhívják a figyelmet a 
kerékpáros közlekedés fon-
tosságára, ösztönözzék az itt 
élőket, hogy használják ki, 

ötvözzék a közösségi közle-
kedés adta lehetőségeket és a 
kerékpározás élettani hatása-
it, környezet- és pénztárcakí-
mélő előnyeit. 
Kispest továbbra is az egyik 
legjobban kerékpározható 
területe a fővárosnak, kerék-
párutak vezetnek a Belváros 
felé is. Tavasztól újra teljes 
vonalon jár majd az M3-as 
metró, ami sokakat ösztö-
nözhet majd a közösségi 

közlekedés és a kerékpárok 
kombinált használatára.
Egyik kedvenc rendezvénye 
ez az itt élő bringásoknak, 
mindig sokan jönnek, még 
ha rosszabb az idő, akkor is. 
Az időjárásra most nem le-
hetett panaszunk, csaknem 
150-en vitték el az aján-
dékcsomagot, és a reggelire 
szánt szendvicseket – me-
sélte Váradi-Fekete Petra az 
önkormányzat munkatársa.

Kicsik és nagyok szívesen közlekednek kerékpárral Kispesten

Bringáztak, reggeliz-
tek, beszélgettek 



dagógiai ellátásban. A nemzeti közneve-
lésről szóló törvényt szó szerint idézve: 
„sajátos nevelési igényű gyermek az a kü-
lönleges bánásmódot igénylő gyermek, aki 
a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, 
hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, 
több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fej-
lődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartás-szabályozási zavarral) 
küzd.”

Miből áll majd a segítség? 
Szeretném az SNI-s gyermekek bölcsődei 
és óvodai eloszlását figyelemmel kísérni, 
állapotukat, ellátásukat követni. Segíteni 
szeretném, hogy az SNI-s gyerekek a szá-
mukra legmegfelelőbb csoportba járhassa-
nak, és ott az optimális szakmai ellátásban 
részesüljenek. Tenni szeretnék azért, hogy 
a gyerekek a lehető leghamarabb részesül-
jenek készségfejlesztésben, és ez a lehe-
tő legjobban készítse fel őket a számukra 
megfelelő iskolára.
Fontosnak tartom, hogy segítsem az intéz-
mények közötti kommunikációt, és hogy 
csoport- vagy intézményváltás esetén a 
gyerekek szakmai átvezetése megtörténjen.
Remélem, hogy képzések ajánlásával is 
tudok segíteni. Pedagógusoknak és szü-
lőknek is nagyon jó képzések találhatóak. 
Akár egy egy-két napos képzés is megala-
pozhatja azt a hozzáállást és gondolkodást, 
ami nagy változást hozhat a különleges 
bánásmódot igénylő kisgyerekek fejlődé-
sében. 
A bölcsődei és óvodai dolgozók számára 
fontos kapaszkodókat adhat, ha a szakmai 
problémáikat és örömeiket át tudják be-
szélni. Ezért szupervíziót szervezek majd 
a bölcsődei és óvodai vezetőknek, kisgyer-
meknevelőknek, óvodapedagógusoknak, 
gyógypedagógusoknak, asszisztenseknek, 
pszichológusoknak.
A szülők számára egyéni és csoportos ta-
nácsadást biztosítok a diagnózissal, a szak-
értői véleménnyel és a gyermek ellátásával, 
fejlesztésével, bölcsődei, óvodai, iskolai 
lehetőségekkel kapcsolatban. Továbbá ja-
nuárban, az óvodaválasztás előtt, szeretnék 
egy óvodaismertető alkalmat szervezni a 
3-4 éves SNI-s gyermeket nevelő szülők 
számára.

Az érintett családok hol és mikor keres-
hetik Önt? 
Jelenleg a Kispesti Önkormányzat honlap-
ján a csütörtök délelőttöt, 9.00-12.00 órá-
ig jelöltem meg arra, hogy telefonos (+36 
30 297 3054), vagy e-mailes (matolcsi.
zsuzsa@kispest.hu) bejelentkezés után 
személyesen is rendelkezésre állok. 
Szülők és érintett hozzátartozók számára 
elkészítek majd egy információs felületet, 
és ha lesz rá igény, akkor szülőklubot fo-
gok szervezni.

Miért fontos, hogy tudjuk a gyerekekről, 
hogy kiemelt bánásmódot igényelnek?
Egy látássérülés vagy gyengénlátás esetén 
minden szülő és nevelő egyértelműnek érzi, 
hogy szükség van arra, hogy a gyermek 
azonnali segítséget kapjon. Vagy szemüve-
get készítettünk a gyermeknek, vagy ha 
szemüveggel sem lát, akkor megtanítjuk 
nem látóként eligazodni a környezetében, 
valamint amennyire lehet, úgy alakítjuk a 
környezetét, hogy jól tudjon működni ben-
ne. Sajnos sok eltérő idegrendszerű kisgye-
rek nehézsége nem ennyire egyértelműen 
derül ki a környezete számára, és így a se-
gítségre szorulás sem kézenfekvő. Mégis 
természetesnek kell lennie, ha a szülő vagy 
a nevelő úgy látja, hogy egy kisgyerek el-
térő bánásmódot igényel, akkor azt jelezze, 
és mindent megtegyen azért, hogy a kisgye-
rek hozzájusson a minél korábbi és komp-
lexebb segítséghez. Az időben megkezdett 
segítségnyújtás biztosan javít a gyermek 
állapotán, a család életminőségén, és hoz-
zájárul a gyermek kortárs közösségbe való 
zökkenőmentesebb beilleszkedéséhez.

Miért üdvözlendő, hogy a hivatalban 
ilyen referens segíti a családokat?
Úgy látom, hogy Kispest Önkormányzata 
országos szinten is példaértékűen támogatta 
eddig is a sajátos nevelési igényű gyerekek 
ellátását, készségfejlesztését. A kerület által 
fenntartott bölcsődékbe és óvodákba járó 
sajátos nevelési igényű gyerek gyógypeda-
gógiai és pszichológiai ellátását a Kispesti 
Móra Ferenc Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény (EGYMI) utazó 
gyógypedagógusai és a Pedagógiai Szak-
szolgálat XIX. Kerületi Tagintézményének 

munkatársai végzik nagy szakértelemmel, 
ám az önkormányzat szükségesnek érezte, 
hogy bizonyos bölcsődékben és óvodákban 
saját alkalmazású gyógypedagógust, pszi-
chológust, asszisztenst biztosítson, mert 
úgy látták, hogy ez elengedhetetlen a gyer-
mekek megfelelő egész napos ellátásához. 
Az én munkám remélhetőleg még hatéko-
nyabbá és láthatóbbá teszi az SNI-s gyerme-
kekért folyó munkát.

És mit kell tudni Matolcsi Zsuzsáról, mi-
ért vállalta el a referensi állást?
Pedagógus vagyok, végzettségem szerint 
matematika- és angoltanár. Kispesten lakom 
és mindkét gyerekem itt járt óvodába és álta-
lános iskolába. A lányom egy ritka genetikai 
betegség miatt eltérő fejlődésű, így van ta-
pasztalatom az SNI-s szülői lét nehézségei-
ben és a fejlesztésektől kapható eredmények 
örömeiben is. Az autizmus területén szülő- 
és trénerképzéseket is végeztem korábban, 
valamint 15 éve mentorszülő is vagyok. (Az 
Autisták Országos Szövetségének honlap-
ján megtalálható mentorszülők sorstárs se-
gítséget, lelki támaszt és hasznos informá-
ciókat nyújtanak autista gyermeket, fiatalt 
nevelő szülőknek – a Szerk.) Elvégeztem az 
ELTE Neveléstudományi Doktori Iskoláját, 
és dolgoztam egy civil szervezetnél fiatalok 
készségfejlesztéséért. Az elmúlt öt évben a 
kispesti Ginkó Házban tanítok autista kis-
iskolásokat és a Kispesti Tanodában veszek 
részt a tanulástámogató munkában. Az évek 
alatt összegyűlt szülői, mentorszülői, peda-
gógusi, szakmai tapasztalatommal kezdem 
ezt a referensi munkát, és remélem értékes 
és hasznos segítség leszek a kiemelt figyel-
met igénylő gyermekeket nevelők számára. 
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Szeptember elsejétől dolgozik a Kispesti Polgármesteri Hivatal-
ban az a referens, akinek nem kevesebb a feladata, mint hogy a 
kispesti bölcsődékbe és óvodákba járó sajátos nevelési igényű 
(SNI) gyermekek az adott lehetőségeken belül a lehető leghaté-
konyabb ellátást és készségfejlesztést kapják, ami felkészíti 
őket a számukra megfelelő általános iskolára.
A feladattal Matolcsi Zsuzsát, alapvégzettségét tekintve kö-
zépiskolai tanárt bízták meg, aki családi érintettsége okán az 
autizmus területén szülői és trénerképzéseket végzett, és 15 
éve mentorszülőként is tevékenykedik, most vele beszélgettünk.

Matolcsi Zsuzsa, 
a Kiemelt Figyelmet Igénylő Gyermekeket
Támogató Referens

Mit rejt ez a nagyon bonyolult elnevezés: 
Kiemelt Figyelmet Igénylő Gyermekeket 
Támogató Referens? 
Az eltérő fejlődésű gyerekek kapcsán sokszor 
felmerül a kérdés, hogy diagnózisuk, a szakér-
tői bizottságtól kapott kódjuk, az SNI-s státu-
szuk inkább stigma, valamifajta megbélyegző 
címke-e, vagy inkább útlevél a segítséghez, 
a megfelelő ellátáshoz való hozzáféréshez. A 
Kiemelt Figyelmet Igénylő Gyermekek kife-
jezéssel azt szerettük volna jelezni, hogy min-
den olyan kisgyerekre kiemelten figyelünk, 
akinél felmerül a gyanú, hogy ebben a nagyon 
kritikus életkorban támogatásra, fejlesztésre, 
egyénre szabott ellátásra van szüksége ah-
hoz, hogy képességeinek megfelelően fejlőd-
jön. Szeretnénk az SNI-s gyerekek helyzetét 
komplexen kezelni, és nem címkékben gon-
dolkodni, hanem hatékony megoldásokban.    

Minek a rövidítése az SNI? Kik tartoznak 
ebbe a csoportba?
A sajátos nevelési igényű kifejezés rövidítése 
az SNI. Ezt a rövidítést kifejezetten a közne-
velésen belül használjuk. A szakértői bizottsá-
gok által megadott SNI-s státusz a bölcsődék 
és óvodák esetében leginkább azzal a többlet-
jogosultsággal vértezi fel a kisgyereket, hogy 
különleges bánásmód keretében részesüljön 
állapotának megfelelő pedagógiai, gyógype-
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Kedves Barátaim!
Október 1-jén ünnepeltük az Idősek Világnapját. 
Természetesen nem csupán ezen a napon kell szeretettel, kö-
szönettel, tisztelettel és hálával gondolnunk szüleinkre, nagy-
szüleinkre, s nem csak ezen a napon kell figyelve törődnünk a 
környezetünkben élő idős emberekkel. 
Látom és tapasztalom, hogy ők ma is figyelnek ránk, s törőd-
nek a fiatalabb generációkkal. Mindannyiunk életében vannak 
olyan idős emberek, akiknek sokat köszönhetünk. 
De a köszönet csak üres szó marad, ha nem jár vele gondosko-
dás. Most különösen olyan időket élünk, amikor az egymásra 
figyelés életet menthet. Ezen a télen élet-halál kérdése lesz, 
hogy figyelünk-e egymásra, hogy törődnek-e egymással a kis-
pestiek – korosztálytól függetlenül, de elsősorban az idősekkel. 
Ők fokozott veszélyben vannak, hiszen sajnos gyakran magá-
nyosak. 
Mindenkinek vannak idős rokonai, szomszédai, tanárai, isme-
rősei. Egy jó szó, néha egy kis beszélgetés, segítség a napi te-
endőkben most fontosabb lesz, mint eddig bármikor. 
Olyan sokat tettek értünk, míg felnőttünk. Volt, aki tanított, 
volt, aki nevelt minket, vigyázott ránk, vagy csak kissé távo-
labbról figyelte, hogyan fejlődünk. 
A köszönet szava fontos, de nem elég. Köszönjük meg tettek-
kel, odafigyeléssel, gondoskodással, amit kaptunk tőlük.
Vigyázzunk rájuk, vigyázzunk egymásra!

Arató Gergely
országgyűlési képviselő

Tizenharmadik alkalommal tartott közös ün-
nepséget Kispest Önkormányzata és a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat az Idősek világnap-
ja alkalmából. A programon a Tiszta kabaré, 
avagy a Rádiókabaré gyöngyszemei című szó-
rakoztató műsort adták elő a kabarétársulat 
szereplői: Nyertes Zsuzsa, Tunyogi Bernadett, 
Bodrogi Attila, Gyurity István. A konferanszié a 
kabarészerző Kövesdi Miklós volt a KMO Műve-
lődési Központ és Könyvtár színpadán.

Ajándékműsor
az őszülő generá-
ciónak   

Balázs Piroska, a gondozó szol-
gálat intézményvezetője köszön-
tőjében elmondta, hogy négy 
szakmai egységükben 600-700 
rászorult folyamatos gondozását 
és ellátását végzik. Balázs Pi-
roska kitért arra is, hogy Kispest 
lakossága rohamosan öregszik, 
ami egyfelől öröm, hiszen a kis-
pesti öregek is sokáig élnek, de 
komoly nehézséget ró a csalá-
dokra és a szociális ellátórend-
szerre. Csökkenő lélekszám mel-
lett a népesség 27 százaléka már 
60 év feletti, és folyamatosan nő 
a 90. életévüket betöltöttek szá-

ma is, jelenleg 60-an élték már 
meg ezt a szép életkort. Arató 
Gergely, Kispest–Kőbánya or-
szággyűlési képviselője beszédé-
ben köszönetet mondott Kispest 
idős polgárainak azért az áldoza-
tos munkáért, amelyet eddigi éle-
tük során vállaltak a közösségért, 
a „mi generációnkért”. Öröm egy 
olyan város országgyűlési kép-
viselőjének lenni, ahol mind az 
önkormányzat, mind pedig a he-
lyi civil szervezetek aktívan részt 
vesznek az idősek mindennapjai-
nak jobbá tételében, szervezésé-
ben – mondta.

ARATÓ GERGELY
írása

PARLAMENTI
NAPLÓ

Bodrogi Attila és Nyertes Zsuzsa a színpadon

  APRÓHIRDETÉSEK
FELADÁSA

MINDEN SZERDÁN
9-12 ÓRÁIG

1191 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS U. 50.

0670-676-3730

Kötél Máriától, a Kispesti 
Egészségügyi Intézet intézet-
vezető főnővérétől megtudtuk, 
hogy az érdeklődő és regisztrált 
idősek akár valamennyi szűré-
sen, vizsgálaton (melanóma- és 
demenciaszűrésen, osteoporo-
sis-vizsgálaton, vérnyomás- és 
vércukorszint-mérésen, boka-, 
karindex-mérésen, EKG-vizs-
gálaton, dietetikai tanácsadá-
son és élménytornán) részt 
vehettek. A délelőtt folyamán 
csaknem hatvanan regisztrál-
tak a vizsgálatokra, a boka-, 
karindex-mérésen, a legnép-
szerűbbek az EKG-vizsgálatok 
voltak. Ha valakinél eltérést 
tapasztaltak, amelyre tavaly 
és idén is volt néhány példa, 
továbbküldték egyéb szakvizs-
gálatokra. Balázs Piroska, a 
Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat vezetője, a Kispesti 
Alzheimer Café programso-
rozat kerületi létrehozója el-
mondta: Kispesten 2018-ban 
tartottak először Alzheimer 
Cafét a demenciával élő sze-
mélyek és hozzátartozóik ré-

szére. Az elmúlt évek alatt 
több mint négyszázan vettek 
részt a programokon.
Czernyné Szabó Anita, idős-
ügyi interaktív életút-tanács-
adó az „Idős embert gondozol? 
Magadnak is tartozol.” című 
előadásában arról beszélt, 
hogy jelenleg 400-500 ezer 
idős szorul a családja vagy 
a szociális rendszer állandó 
gondozására, és ez a szám az 
elkövetkező időszakban akár 
megnégyszereződhet. Ezt az 
állami szociális rendszer már 
nem képes ellátni, magánellá-
tásra sokaknak nem telik, így 
egyre több feladat hárul a csa-
ládokra, azon belül is a nőkre, 
akik általában ezt a feladatot 

vállalják. Ez a probléma fő-
ként az 50-55 év feletti kor-
osztályt érinti, ahol az időseket 
gondozók még gyerekeik útra 
indításával is sokat törődnek, 
ezt a generációt „szendvicsge-
nerációnak” is nevezik, hiszen 
két helyen is helyt kéne állnia.
Ennek a munkának a társadal-
mi elfogadása és megbecsü-
lése csekély, nem érték a sze-
retetből fakadó idősgondozás, 
ezért is indították el szemlé-
letformáló mozgalmukat. Adni 
csak az tud, akinek megfelelő 
erőforrásai vannak, azaz az 
időseket gondozóknak oda kell 
figyelniük saját jóllétükre, a 
minőségi „énidő” biztosítására 
is – hangsúlyozta.

Kispest önkormányzata támogatásával, 
a KMO Művelődési Központ és Könyvtár, 
valamint a Kispesti Egészségügyi Intézet 
társszervezésében Nyugdíjas Egészség-
napot tartottak az Alzheimer világnapon 
(szeptember 21.) a KMO-ban.

Szűrések nyugdíjasoknak 
az Alzheimer világnapon  

Jól illeszkedett a nap programjába a szenior örömtánc is

Madách utca
Új fogászati kezelőegység műkö-
dik a Madách utcai gyermekfogá-
szaton. Megújult az egyik rendelő, 
a fogadótér és a kerti bejárat. Több 
mint 10 millió forintot költött rá az 
önkormányzat és a Kispesti Egész-
ségügyi Intézet. Az új kezelőegység 
lehetővé teszi a magasabb színvona-
lú és gyorsabb kezelést – mondta Dr. 
Vágvölgyi Rita. A fölső karos székbe 
nem akad be a gyerekek lába, köny-
nyebben mozgatható, és erősebb a 
elszívórendszere. Az elektrosebészeti 
készülékkel kisebb sebészeti beavat-
kozásokat is végezhetnek majd.

GYERMEKFOGÁSZAT 

SZEMÉSZET   

Alig négy hónap alatt mintegy 120 
négyzetméteren újították fel a szemé-
szeti rendelőket a Kispesti Egészség-
ügyi Intézetben. Erre mintegy 12 mil-
lió forintot adott az önkormányzat. 
A kapott összeget anyagvásárlásra 
és túlórakifizetésre fordították, mert 
az intézmény Műszaki és anyaggaz-
dálkodási osztályának szakemberei 
(vízvezeték- és fűtésszerelő, szoba-
festő-mázoló, villanyszerelő, aszta-
los) végezték a munkákat, így volt a 
leggazdaságosabb a kivitelezés – tud-
tuk meg dr. Kumin Marianna főigaz-
gató-főorvostól. 

Megszépülve
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TÁMOGATÁS 

Változtak a fővárosi lakásrezsi-
támogatás jogosultsági feltételei. 
Október 1-jétől igényelhetik a rá-
szorulók az évi 48 ezer forintos la-
kásrezsi-támogatást, amelyet a rá-
szoruló háztartások, valamint azok 
a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű el-
látásban részesülő budapestiek kap-
hatnak, akik öregségi nyugdíjban 
vagy nyugdíjszerű ellátásban része-
sülnek, és ellátásuk havi összege ala-
csonyabb, mint a létminimum körül 
meghatározott havi 100 ezer forintos 
küszöbérték.
Bővebben: https://uj.kispest.hu/
felhivasok/11348-valtoznak-a-
fovarosi-lakasrezsi-tamogatas-
jogosultsagi-feltetelei

Lakásrezsi

Főzőverseny

KÖZÖSSÉGEK

Dobog a szív
Közös produkcióval léptek fel a Ki-
jevi Cirkusz- és Varietéművészeti 
Akadémia növendékei és Kharkiv 
Cirkuszstúdió művészei a KMO-ban. 
A diákokat Gulnara Savenko koreo-
gráfus, Ukrajna Kiváló Művésze, il-
letve Tatyana Kuznetsova készítette 
fel. A régi cirkuszművészeti iskolát 
Svetlana Momot művészeti vezető 
képviselte. A növendékek és tanáraik 
a háború kezdete óta Budapesten él-
nek, az est bevételével, 243 ezer fo-
rint és 90 euró, őket segítik – mondta 
Margitics Natália, a Kispesti Ukrán 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.  

SZOLIDARITÁS

HAGYOMÁNY

Szeles, hűvös időben tartották a 
XXXI. Wekerlei Napokat együtt a 
Kulturális Örökség Napjaival szept-
ember végén. A főszervező Wekerlei 
Társaskör Egyesület (WTE) a támo-
gatók segítségével és együttműködő 
partnereivel igyekezett jó hangulatot 
teremteni, és hagyományosan szín-
vonalas programokkal várta a közön-
séget. Volt két konferencia, számos 
kultúrtörténeti séta, lovaskocsizás, 
színpadi zenés-táncos előadások ki-
csiknek és nagyoknak. Az esemény-
sorozatot közel kétszáz wekerlei ön-
kéntes segítette. 

Wekerle
Izgalmas bemutatóra invitál-
ta a kerületi pedagógusokat a 
Puskás iskola. A digitalizáció 
útján elnevezésű rendezvé-
nyen a digitális tanításhoz, ta-
nuláshoz használható legújabb 
eszközöket mutatták be az ér-
deklődőknek.
Lehetőséget kaptunk, hogy a 
nagyon rövid ideig Magyar-
országon lévő oktatóbuszt és 
a benne található eszközöket 
bemutathassuk a kerületi is-
kolák képviselőinek – mondta 
el beszédében Bihari Péter, a 
Kispesti Puskás Ferenc Ál-
talános Iskola igazgatója. Az 

intézménynek jelenleg körül-
belül 80 táblagépe van, magas 
a tabletes órák támogatottsága, 
az osztálytermekben okostábla 
vagy okostévé található, az 
órákat digitális eszközökkel 
tudjuk támogatni. Nem ar-
ról van szó, hogy a gyerekek 
tableteznek, hanem az órák 
egy része digitális eszközzel 
támogatott tanulásmélyítés – 
tette hozzá Bihari Péter.
Ez a rendezvény az egyik kül-
ső támogatónk által biztosított 
busz (Legamaster Busz) be-
mutatásáról szól. Olyan esz-
közök találhatók benne, mint 

az interaktív panelek, vagy 
az oktatási robotok. Ezeknek 
egy részét már az iskolánk-
ban is használják a pedagógu-
sok a tanórákon – mondta el 
Czékmán Balázs informatika-
tanár, igazgató-helyettes. Az 
interaktív paneleket Gere Fe-
renc, a Stiefel Kft. értékesítési 
és szakmai igazgatója mutatta 
be az érdeklődőknek.
A szakmai rendezvényen az 
érdeklődő pedagógusok nem-
csak megismerhették a leg-
újabb digitális eszközöket, ha-
nem egy interaktív nyelvórát is 
megtekinthettek.

A digitalizáció útján  
Itthon rövid ideig látható oktatóbuszt és eszközöket mutattak be

Ez már a 19. alkalom, hogy 
Kispest Önkormányzata és a 
városvezetés nevében köszönt-
jük az 50. vagy annál régebben 
kötött házasságok évforduló-
ját. Idén 25 házaspár kapott 
meghívást az ünnepségre. A 
vendégek között most voltak, 
akik 63 évvel ezelőtt mondták 
ki a boldogító „igent”. Régi 
hagyomány már ez Kispesten, 
és az évek során egyre fon-
tosabb eseménynek számít, 
hiszen ebben az értékvesztett 
világban ez is bizonyíthatja a 
fiatalabb korosztálynak, hogy 
az ember társas lény, szüksége 
van a családra – mondta Gajda 
Péter polgármester a köszönté-
sen. 
Bár látszólag „az csak egy pa-
pír”, amit a házasságkötés al-
kalmából kapnak a párok, ám 
az itt összegyűltek a legjobb 
bizonyítékai annak, hogy ez 
a kötelék örök életre szólhat, 
még akkor is, ha az út során 
voltak, vannak veszekedések, 
viták, problémák, mégis együtt 
mennek tovább. Ebben a te-

remben ma csak olyanok gyűl-
tek össze, akiknek az az „igen” 
fontos volt – tette hozzá a pol-
gármester. Vinczek György 
alpolgármester pohárköszön-
tőjében ugyanezen a gondo-
latmeneten haladva hangsú-
lyozta, hogy ezek az alkalmak 

jól bizonyítják, szüksége van 
a korosztálynak a közös élmé-
nyekre, ünneplésekre, hiszen 
ilyenkor láthatják, mások is 
boldogan élnek le 50-60 évet 
párjukkal. Az alpolgármester 
hozzátette: ez azt is üzenheti 
a fiatalabbaknak, hogy eljön 
az idő, amikor szükséged lesz 
igazi társra, mert az idő mú-
lásával egyre kevesebb kö-
zösséghez tartozol, egyedül a 
család, a férj, a feleség marad 
támaszként. 
Az ünnepségen a Kiss Ág-
nes vezette Kispesti Mágnes 
Színház ifjú növendékei meg-
lepetésműsorral kedveskedtek 
az idős pároknak a Városháza 
dísztermében.

A járvány miatt elmaradtak az 50 éve 
vagy annál régebben házasságot kö-
tött kispesti házaspárok önkormányzati 
köszöntéseI, de itt és most közösen üdvö-
zölhetjük őket – mondta Huszár Erzsé-
bet, a városháza idősügyi referense. 

Ötven éve kitartóan 
együtt jóban-rosszban 

Nem csak papír, ez a kötelék már örök életre szólt

VINCZEK GYÖRGY

Senki sem maradt éhen az önkor-
mányzat őszi főzőversenyén a Tichy 
Lajos Sportcentrumban, ahol nyolc 
csapat bográcsában rotyogott étel. 
A zsűri – Gajda Péter polgármester, 
Kertész Csaba alpolgármester, Zubor 
Attila GESZ-igazgató és Sági Szilárd 
gasztrokibic – különdíjjal jutalmaz-
ta a Podo-Híd marhapörköltjét és a 
Kispesti Trió töltött paprikáját. Har-
madik lett a Szupernagyik szabolcsi 
töltött káposztája, második az Éhes 
Turisták velős pacalja. Harmadik al-
kalommal győztek a Gránit Ördögei, 
most vaddisznópörköltjükkel.
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Kezdődik…

TÁRSASHÁZI

ROVAT

Az elmúlt napok történései bebizonyították, hogy mennyire kiszol-
gáltatott a lakosság egy szolgáltatás szünetelése miatt. Mindenki látta, 
érezte a következményeit, amikor csupán egyszer maradt el a szemét-
szállítás a megszokott rendtől. Erre sem a közös képviselők, sem a 
gondnokok nem tudtak, mert nem is lehetett felkészülni. Az utcákon, 
az épületek szemétledobóiban, szemétkonténer-tárolóiban hegyekben 
állt a szemét, és mindenki tehetetlenül nézte. 
Pedig csak egy alkalomról volt szó. 
Mit lehet ilyen helyzetben tenni. Kiértesítettük a lakókat, hogy a sze-
métledobókat ne használják, a szemetet ne az épületek folyosóin és a 
ledobókban tárolják. Amennyiben lehetséges, az utcára kihúzott ku-
kákba, valamint a földszinti konténertárolókba, összekötött szemetes-
zsákokban helyezzék el a szemetet. 
Sokan megértették és betartották. 
A jövőben sajnos – ahogy a szemét esetében is –, egyre több mindenre 
fel kell készülnünk. Bele se merek gondolni, egy hosszan tartó áram-
szünet vagy gázhiány miatt a fűtés-, távfűtés, melegvíz-szolgáltatás 
szünetelése esetén mi történhet… Ezekre a rendkívüli esetekre is fel 
kellene készíteni a lakosságot!

Más… Sok társasházban dohányoznak a közös területeken, lépcsőhá-
zakban, holott ezt a Társasházi Törvény 26§ (4) bek., a Tűzvédelmi 
Szabályzat, a házirend, valamint ahol van a Szervezeti és Működési 
Szabályzat is tiltja. 
Mit tehet a lakó és a közös képviselő a tiltott helyen dohányzókkal 
szemben? 
A lakó megkérheti, hogy „legyen szíves ne dohányozzon”. Ez kb. any-
nyit ér, mint tengerbe vizet önteni. Feljelentést tehet a hatóságnál, de 
azt, ha nincs bizonyítéka nagy valószínűséggel törlik. A közös kép-
viselő szintén felszólíthatja a lakót, de az annyi, mint amit korábban 
leírtam. 
Van azért egy gyors megoldás. Mivel a renitens lakó törvényt, vala-
mint több szabályzatot megsértett, ezért ügyvédi felszólítást lehet kül-
deni részére. Az ügyvédi felszólítás díja átlagosan bruttó 26 ezer forint 
+ ezer forint postaköltség. Ezt a költséget azonnal ki lehet terhelni 
a renitens lakó/tulajdonos részére. A társasháznak így költsége nem 
származik, haszna pedig, hogy a dohányzó kétszer is meggondolja a 
jövőben, megéri-e neki 27 ezer forintért a közös területen elszívni egy 
cigarettát.

Hegyi András

Hegyi András
írása

Két év kihagyás után szeptember végén újra 
Mihály-napi Búcsúval zárta a nyarat az önkor-
mányzat és a KMO Művelődési Központ és 
Könyvtár a Templom téren.
Gólyalábasok felvonulásával kezdődött dél-
előtt és a tűzzsonglőrök produkciójával zárult 
este az idei búcsú. A nap programjait Tóth 
Roland színművész konferálta a színpadi mű-
sorok sorát az Iszkiri zenekar gyerekkoncertje 
nyitotta, majd a Ládafia Bábszínház: Az ördög 
kilenc kérdése című előadása szórakoztatta 
a közönséget. A déli órákban a Kispesti Ob-
sitos Fúvószenekar adott koncertet, később a 
nemzetiségi önkormányzatok műsora (horvát, 
szerb, cigány) következett. Délután Bódi Bar-
bara és Kurkó József operettműsorát láthatták 
az érdeklődők, majd Hajdú Steve: Hajdu you 
do? című stand up műsora gondoskodott a jó 
szórakozásról.
Hosszú órákon keresztül Vadász Madár Oszi 
sólyomröptető bemutatójának örülhettek ki-
csik és nagyok. A program szerb táncházzal 
folytatódott, a napot a Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae-díjas Poklade zenekar fantasztikus 
koncertje zárta. A Mihály-napi családi napot a 
már megszokott tűzzsonglőrök búcsúztatták.
A színpadi programok mellett számtalan kísé-
rő programmal, például fa körhintával, kisál-
lat-simogatóval, a Kispesti Kertbarátok őszi 
bemutatójával és a Wekerlei Kultúrház mese-
pavilonjával is várták az érdeklődőket a szer-
vezők.

Címlap és fotók:
Getto Márton

Nyárbúcsúztató a Templom téren   

Kultúr Reggeli
a KMO-ban  
Ahogy azt már a kispestiek 
megszokhatták, 2019 óta az 
évad elején összehívjuk azokat 
a pedagógusokat, óvodai dol-
gozókat, intézményvezetőket, 
kisgyermeknevelőket, akik köz-
vetlen kapcsolatban vannak a 
kerület oktatási és szociális in-
tézményeibe járó gyerekekkel, a 
családokkal, hogy megismertes-
sük a KMO és tagintézményei-
nek, a Wekerlei Kultúrház (WK) 
és a Wekerlei Könyvtár erre az 
időszakra eső programjaival, az 
intézmények szolgáltatásaival, 
jövő évi elképzeléseivel – tud-
tuk meg Gábor Ilonától, a KMO 
Művelődési Központ és Könyv-
tár igazgatójától. Minden évben, 
így most is igényes és sokszínű 
a programpaletta, amely minden 
korosztályt megszólít. A KMO és 
intézményeinek továbbra is el-
sődleges célja a színvonalas kul-

turális szolgáltatások biztosítása, 
a közösségi élmények nyújtása, a 
hagyományok ápolása, a vizuális 
kultúra fejlesztése, a tehetség-
gondozás, az ízlésformálás, va-
lamint a KMO-hoz való kötődés 
kialakítása – hangsúlyozta.
Az igazgató beszélt arról is, hogy 
bár gazdaságilag nehéz időszak 
jön, de a Kispest várossá nyil-
vánításának 100. évfordulójára 
tervezett ünnepségsorozat foly-
tatódik. 
A Kultúr Reggelin a KMO 
munkatársai szakterületenként 
beszéltek a legfontosabb prog-
ramokról, a kínálatban szereplő 
lehetőségekről, a gyerekeknek 
szóló iskolán kívüli, de tanítási 
idő alatt szervezett foglalkozá-
sokról, például rendhagyó ének-
órákról, amelyek az oktatást is 
segítik, színesítik.

Gábor Ilona intézményvezető
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  APRÓHIRDETÉSEK FELADÁSA
MINDEN SZERDÁN

9-12 ÓRÁIG

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-
és KÁRPITTISZTÍTÁS! 
Melegvizes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés, javí-
tás, függönymosás, taka-
ró mosás. Háztól - házig 
2 nap alatt! Otthonában 
is vállaljuk padlószőnyeg 
tisztítását,ülőgarnitúrák, 
fotelek, székek, irodabú-
torok textilkárpit tisztítá-
sát. 20 éves tapasztalat 
E U minőség, garancia! 
www.szonyegexpressz.
hu Telefon: 06-1-280-75-
74, 06 30-94-94-360

Ács, tetőfedő, bádogos 
munkák kivitelezése 
magas minőségben, 
szakértelemmel. Úgy dol-
gozunk, mintha a sajá-
tunkét valósítanánk meg. 
Lelkiismeretesen, magas 
hozzáadott értékkel, 
megbízhatóan és rövid 
határidővel dolgozunk. 
toptetofedobadogos.hu, 
+36-70/720-1049

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

OKTATÁS

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

EGÉSZSÉG

Házhoz megyek! Fogsor 
készítését, javítását válla-
lom garanciával. Hívjon 
bizalommal! Telefon: 06-
20-980-3957

Gyógypedikűr, manikűr, 

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

ÁLLÁS

Blaha Lujza téri iro-
dánkba telefonosokat 
keresünk. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk. 
4-6-8 órás műszakok 
(választható), heti fizetés. 
Tel.: 06-70-554-9384

ADOK-VESZEK

A pestszentlőrinci Kin-
cses Sziget Könyvmentő 
Egyesület pedagógusok 
útján vásárol jó állapo-
tú, használt könyveket. 
Köszönet azoknak, akik 
adományaikkal támo-
gatják az egyesület 
munkáját. Telelefon: 06-
20/3882-083

1191 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS U. 50.

0670-676-3730
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MEGÚJULT A BUDAPEST MIKROHITEL PROGRAM
- KEDVEZŐBB HITELEK A VÁLLALKOZÁSOKNAK

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

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

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

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

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

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

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

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

A Kispesti Önkormányzat
és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési

Közalapítvány együttműködése

Kedvezményes non profit hitelek
kispesti mikrovállalkozásoknak.


