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Az idei költségvetést
alapos előkészítő munka
előzte meg. Szigorú és
takarékos gazdálkodásra
készülünk most is.

A munka a járvány ideje
alatt sem állt meg, folyamatos volt az intézmények
együttműködése, a szakmai párbeszéd.
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Na, ugye!
… mégsem ment csődbe a kerület, hiába riogatták az itt élőket
– vágták rá, majd ennek hátterét egyenként is alaposan kifejtették a kerület 2021. évi költségvetésének módosításánál és a
2022. évi aktuális költségvetés elfogadásánál a kispesti önkormányzat kormánypárti képviselői a legutóbbi képviselő-testületi ülésen. Gajda Péter polgármester a napirendek kapcsán
arról beszélt, hogy sokkal nehezebb évre számított a kormányzati elvonások után, amikor is csaknem 2,7 milliárd hiányzott
a közös kasszából.
Az önkormányzat az alapfeladatok ellátására, intézményeinek
és a város zavartalan üzemeltetésére koncentrált, az egészségügyi, szociális jellegű és a közbiztonságot támogató alapokat
továbbra is működtette, a támogatásokat kifizette. Hogy nem
történt nagyobb baj, működött a város, nem kellett csődöt jelentenie, az igazán csak a városvezetés alaposan „kicsontozott”, szigorú és visszafogott gazdálkodásának volt köszönhető, nem pedig a gondoskodó államnak.
„De mennyibe is került ez nekünk, Safranek?”
A kerület alaposan visszavett az alapszolgáltatásokból, és azon
dolgozott, hogy ezt az itt élők kevésbé érezzék meg.
A takarékossági intézkedések körében törölték a köztisztviselők jutalmazását, a kerületi ingyenes tanfolyamok lebonyolítását, a kispesti rendezvényeket és a testvérvárosi programokat,
valamint a kerületi sporttelepek fejlesztésére szánt költségvetési kereteket is. A kormányzati elvonások legnagyobb vesztesei
a kerületi civilszervezetek, a helyi egyházak és a nemzetiségi
önkormányzatok voltak. Több rendezvény és a nyári táborozások támogatását kénytelenek voltak elvonni, de elmaradtak
az egyházakat, sporteseményeket, lakóközösségeket támogató
pályázatok is. Sokszor elhangzott már, hogy nem az itteniek
ügyetlenkedésének, „bénázásának” köszönhető, hogy Kispest
egyébként is forráshiányos, hanem mert nincs jelentős adóbefizető a kerületben, nincs sem reptér, sem pedig gyógyszer- és
sörgyár, mint a szomszédoknál, kiadási oldalon van viszont
majd száz fenntartandó intézményi épület, jelentős közterületi
park, utca, járda, szociálisan támogatandó ember.
Mindezekre felelősen gondolkodva lehet azt mondani, na,
ugye?
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önkormányzat

KÖZLEMÉNY

Kispest segít
Az önkormányzat befogadóhelyet
nyitott 24 Ukrajnából menekültnek.
A hatékonyabb segítségnyújtás érdekében együttműködnek a Kispesti
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal. Egymillió forinttal támogatják az
Ökumenikus Segélyszervezetet. Akik
befogadtak menekülteket, regisztráljanak az önkormányzatnál a +36 20
519 9257-es telefonszámon, és adják
meg a befogadott menekültek nevét és
életkorát. Felajánlásokat vár a Kispesti
Nagyboldogasszony Karitász, +36 30
423 4405, szigetvari.gyorgyne@gmail.
com és a Bike Maffia Egyesület, info@
bikemaffia.com

MEGEMLÉKEZÉS

Dr. Hiller István
Kispestről 1945-ben a Szovjetunióba
hurcolt politikai foglyok és áldozatok
emléktáblájánál tartott megemlékezést
az önkormányzat a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján.
Agresszió, terror áldozataira emlékezünk akkor, amikor ezekben az órákban
is agresszió és támadás ér embereket.
Határainktól 150-200 kilométerre most
lőnek, bombáznak. Nemcsak katonák,
hanem gyermekek, nők, asszonyok
félnek és halnak meg – fogalmazott
beszédében Dr. Hiller István, Kispest
országgyűlési képviselője az Ukrajna
elleni orosz katonai agresszióra utalva.

Folytatódik a megállók akadálymentesítése az 50-es vonalán

Kispestet is érintő
döntések a fővárosban
Nem vár tovább a fővárosi
vezetés a kormányzati támogatásra, már az idén elindítja, és a tervek szerint 2024.
december 31-ig befejezi,
mintegy 3 milliárd forintos
beruházás keretében az M3as metró Határ úti állomásához kapcsolódó aluljáró
teljes körű felújítását és akadálymentesítését – olvasható
a fővárosi közgyűlés határozatában. A tárgyalt előterjesztésből kiderül az is, hogy
bár a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa korábbi döntése
alapján a kormánynak részt
kellene vállalnia a finanszírozásban, de a kormány
egyszerűen nem vesz tudomást korábbi ígéretéről, és
egy fillért sem ad a hiányzó
akadálymentesítésre, így a
főváros kénytelen önerőből
nekilátni a munkálatoknak.
Felújításkor a metróhoz kapcsolódó lifteket is építenek a
kijáratoknál.
Ugyancsak hiába várnak
kormányzati segítségre a

Az akadálymentes Határ úti metróállomás, rendezett aluljáró mielőbbi
KIALAKÍTÁSÁRÓL és az 50-es villamos
vonalának további önerőből való korszerűsítéséről is döntöttek a fővárosi
közgyűlés tagjai ez elmúlt napokban.
fővárosiak,
hogy
mielőbb alacsonypadlós CAFvillamosok közlekedhessenek az 50-es villamos teljes
vonalán is. Mivel az új villamosokhoz erősebb áramellátásra, jobb pályára és magasabb peronokra van szükség,
ezeket a több milliárdos fejlesztéseket a főváros jelenlegi költségvetési helyzetében nem tudta előteremteni.
Ezért csupán néhány megállóhely korszerűsítése történt
meg az elmúlt időszakban
Kispesten és a XVIII. kerületben. A mostani döntéssel
a BKV állagtartó beruházási
keretének terhére tudják a
teljes felújítás legfontosabb

elemeit elvégezni, amelyek
feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy elindulhassanak
az új villamosok. A beruházások elkészültével az
50-es vonalán is közlekedni
fognak a légkondicionált
és alacsonypadlós villamosok. A 42-es, 50-es és 52-es
villamosvonalakon sokáig
csak „a legendásan nehezen
mászható hannoveri villamosok” jártak, de nyár óta
hétvégente már megjelentek
a CAF-villamosok a 42-es
vonalán. Sőt, idén február
óta már hétköznap is közlekednek
alacsonypadlós
kocsik a kispesti Ady Endre
úton.

„Túléltük a tavalyi évet. Sokkal rosszabbra számítottunk.”

Biztonságos, de takarékos költségvetés készült
Elfogadta a képviselő-testület
az önkormányzat 2022. évi költségvetését, amelyben 14 milliárd
732 millió 701 ezer forint költségvetési bevételt és ugyanennyi
költségvetési kiadással állapított
meg. Gajda Péter polgármester
a napirend kapcsán elmondta: az
idei költségvetést is alapos előkészítő munka előzte meg. A lehetőségeinkhez mérten most is szigorú gazdálkodásra készülünk,
de reméljük, hogy lassan sikerül
visszahozni azokat a nem kötelező feladatvállalásokat és szolgáltatásokat, amelyeket a kispestiek megszoktak, vagy jogosan
elvárnak tőlünk, és hamarosan a
korábban tervezett fejlesztési elképzeléseinket is sikerül megvalósítani. Az előterjesztés szerint
a központi költségvetés önkormányzati támogatása 3 milliárd
130 millió 488 ezer forint, míg a
forrásmegosztásból, a helyi iparűzési adóból 4 milliárd 970 millió forint. Az önkormányzat saját
bevételei összesen 925 millió

Többek között az önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről, a Közpark Kft. emelt működési támogatásáról, a Kispesti Mentőállomás
3 millió forintos műszertámogatásáról, a
bölcsődei ellátás térítésmentességéről döntött a képviselő-testület februári ülésén.

VINCZEK GYÖRGY
700 ezer forint, amelyből a helyi
építményadó 705 ezer, míg a helyi telekadó 122 millió forint. Az
önkormányzat kiadásai között
van az úgynevezett szolidaritási
hozzájárulás befizetése, ami 947

millió 841 ezer forint. Továbbra is szerepel a költségvetésben
a kerületi általános iskoláknak
adott, szabadon felhasználható önkormányzati támogatás, a
Kispesti Iskola Támogatási Alap
11 millió forintja. A költségvetési vitában felmerült módosító
javaslatokat a képviselő-testület
befogadta, így a Kispesti Mentőállomás 3 millió forintot kap
életmentő
műszervásárlásra,
illetve az Ady iskola is kaphat
1 millió forintot az iskolatámogatási alapból. Jelentős feladatnövekedés miatt emelkedett a
Közpark Kft. tevékenységének
korábbi 300-350 millió forintos
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költségvetése 1 milliárd forintra, hiszen az elmúlt időszakban
a városházi Zöldprogram és a
Városüzemeltetési Iroda feladatainak nagy részének átvételével
kerültek a Kft.-hez – mondta az
ülésen Vitál Márton, a Közpark
Kft. vezetője. Bár a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény lehetőséget ad arra, hogy a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni
ellátásáért térítési díjat kérjen
az önkormányzat, amely önköltségének kiszámolt értéke 2.888
forint/nap, azaz havonta 55 ezer
170 forint/fő. mivel azonban
a kerület lakosságának átlagos
vagyoni helyzete nem teszi lehetővé, hogy bölcsődés korú gyermekek esetében pluszköltséget
hárítsanak a családokra, ezért
továbbra sem kell térítési díjat
fizetni a bölcsődei ellátásért.
Módosították a képviselők a házi
gyermekorvosi
alapellátásról
szóló helyi rendeletet is. Az önkormányzat 10 házi gyermekorvosi körzetet tart fent. A 10 körzetből 1 körzet 2021 januárja óta
betöltetlen, helyettesítéssel ellátott. A praxis tulajdonosa elidegeníteni nem tudta praxisjogát,
az önkormányzat sem talált új
jelentkezőt a praxis betöltésére
a hirdetések ellenére sem. A körzetmódosításoknál figyelembe
vették a körzetek létszámarányát
és az orvosok leterheltségét. A
jogszabály szerint az optimális
javasolt gyermeklétszám egy
gyermekorvosi körzetben 600800 fő közötti. Vinczek György
alpolgármester szerint sajnos
országos jelenség már, hogy
nem lehet eladni sem a felnőtt,
sem pedig a gyermek háziorvosi
praxisokat. Támogatták a képviselők a Napraforgó óvoda átszervezését, integrálását a Kispesti
Mézeskalács Művészeti Modell
Óvodába. A gyermekek születésének száma az elmúlt években
folyamatos csökkenést mutat a
kerületben, különösen a Napraforgó óvoda agglomerációs körzetében. Ez a tendencia az óvoda
kihasználtságára kedvezőtlenül
hat. Vinczek György alpolgármester tájékoztatása szerint
nemcsak a gyerekek, hanem az
óvodapedagógusok hiánya is
veszélyezteti a jó színvonalú és
biztonságos ellátást, amely az
előírások szerint 20-22 kisgyerek mellé 2 óvodapedagógussal
biztosított.

6

interjú

KISPESTI MAGAZIN

KISPESTI MAGAZIN
kerületben. Nem olyan mértékű a csökkenés, mint az ország népességcsökkenése, de
úgy látszik, elegendő ahhoz, hogy ezt már
érzékeljék a kerületben működő oktatásinevelési-szociális intézmények is. A 2016.
január 1-től bevezetett GYED-extra módosításától, illetve 2015. szeptember 1-jétől az
ingyenes gyermekétkeztetés szabályainak
változásaitól azt vártuk, hogy a fokozatos
emelkedés következik be a bölcsődéink ellátását igénylők számában. Ez azonban nem
így történt, hiszen az elmúlt években folyamatosan voltak az intézményeinkben üres
férőhelyek, amire előtte hosszú évtizedekig
nem nagyon volt példa. Az elmúlt évben a
járvány tovább rontotta a helyzetet. Azt gondolom, hogy a jövőben újra egyre több család
veszi igénybe a bölcsődei ellátást.
Van-e szakmai, felszereltségbeli különbség
a kerületi bölcsődék között?
Nagyon sok fejlesztés volt az elmúlt években
a kerület bölcsődéiben. Két intézményünk, a
Csillagfény és a Gyöngyszem bölcsőde teljes
felújítása történt meg. De részleges felújítások, fűtés-, világítás-, főzőkonyha-korszerűsítések, teljes fürdőszoba-felújítások minden
bölcsődében voltak. Bár jelentős helyreállítások történtek és történnek intézményeinkben,
azért korszerűsítésre, karbantartásra szoruló
intézmények, helyiségek, cserére szoruló berendezési tárgyak, eszközök még jelenleg is
szép számmal vannak.
Intézményvezetőként számomra az a fontosabb kérdés, hogy szakmailag vannak-e,
lehetnek-e különbségek a bölcsődék között.
Azt gondolom, hogy nagy többségében nagyon értékes, szakmailag jól képzett, empatikus, lojális, a családok és a gyermekek
érdekeit szem előtt tartó munkatársakkal
dolgozhatom együtt valamennyi kerületi bölcsődénkben. Összességében a szakmai munkában nincs különbség a bölcsődék között.

Bölcsődenyitogató

Nincs várólista és költségtérítés
a kerületi bölcsődékben

Bölcsődenyitogatót tartottak a Wekerlei Kultúrházban. A
rendezvényt minden évben élénk érdeklődés kíséri. Kispesten
ÖT bölcsődében várjuk a kerületben élő családok gyermekeit.
Már 6 hónapos kortól, egészen 3 éves korig tudjuk biztosítani a
gyermekek bölcsődei ellátását, összesen 430 férőhelyen. Jelenleg is vannak még szabad férőhelyeink, tudjuk biztosítani
a nappali felügyeletét azoknak a gyermeknek, ahol a család
élethelyzete úgy alakult, hogy szeretnék igénybe venni a kerületünkben a bölcsődei ellátást – tudtuk meg Aszódi-Sikter Éva,
a Kispesti Egyesített Bölcsődék vezetőjétől.

Korábban voltak várólisták a bölcsődékben,
ma mi a helyzet?
Várólisták évek óta nincsenek a bölcsődékben,
amit az is segített, hogy a Csillagfény bölcsőde
2015-ben befejezett átépítése, felújítása, kapacitásbővítéssel is járt, így itt egy teljes egység kialakítására került sor, ahol további 25 gyermek
ellátását tudjuk biztosítani.
Vannak kisebb létszámú bölcsődék, ahol jelenleg már telítettek a férőhelyek, de a szülők úgy
döntöttek, hogy várnak a felszabaduló helyekre.
Itt előfordul a várólista, de szeretném hangsúlyozni, hogy ezeknek a családoknak is tudnánk a
kerület másik bölcsődéjében ellátást biztosítani.
Jelenleg minden ilyen kispesti család igényét ki
tudjuk elégíteni.
Lehet arról hallani, hogy kevesebb a
bölcsődéskorú kisgyermek a kerületben?
A kispesti védőnői szolgálattól kapott adatok
alapján látszik, hogy kis mértékben ugyan, de
folyamatosan csökkennek a születésszámok a

Szüksége van-e a gyereknek az intézményi
nevelésre?
Tapasztalatom, véleményem és már nemzetközi kutatások is bizonyítják, hogy a
bölcsődei ellátás pozitív hatással van/lehet
a gyermek fejlődésére, a gyermek életére.
Természetesen ezt nem lehet minden helyzetben elmondani, hiszen minden gyermek
más, adott életkorában mások a közösségi
igényei. Nemcsak azért hasznos a bölcsőde,
mert megkönnyíti az anyák visszajutását a
munkaerőpiacra, hanem mert segíti a gyermekek szocializációját, önállósodását, sok
esetben a napirendjének kialakítását. Elavult
nézet, hogy minden gyermeknek 3 éves koráig az édesanyja mellett a helye. Igen, van
olyan gyermek, akinek az a megfelelő, ha az
intézményes nevelése az óvodában kezdődik.
De a legtöbb kisgyermek fejlődésére a bölcsődés évek kimondottan pozitívan hatnak.
Arra sincs szabály, hogy melyik életkorban
kezdje a gyermek a bölcsődét. Akkor mindenképpen, amikor a család élethelyzete úgy
alakul, hogy segítséget kell igénybe venniük
a gyermekük napközbeni ellátásához. A böl-

csődei kisgyermeknevelők minden korosztályra felkészültek és képesek kielégíteni az
adott gyermek életkorának, fejlettségének
megfelelő egyéni igényeit.
Mikor lehet beiratkozni a bölcsődébe?
A Kispesti Egyesített Bölcsődék központi
épületében (XIX. kerület Eötvös utca 11.)
minden hónap második szerdáján (kivéve
július és augusztus, a nyári zárások idején)
9-15 óra között kezdeményezhetik a szülők
gyermekük bölcsődei elhelyezését. A beiratkozás egész évben folyamatos. A felvételi
kérelmek elbírálása március hónapban történik, a szülők április végéig kapják kézhez a
határozatokat. A felvett gyermekekből az új
csoportok kialakítása tanévre szóló, de lépcsőzetes.
2020-ban a járvány jelentősen befolyásolta
a bölcsődék működését, ezáltal természetesen a gyermek felvételi eljárásrendjét is.
A járványügyi helyzetre való tekintettel a
személyes gyermekfelvétel átmenetileg, de
tartósan szünetel. Igyekeztünk azonban ehhez a helyzethez rugalmasan alkalmazkodni
és a személyes ügyintézés helyett két alternatívát biztosítani a szülők számára. Egyrészt lehetőség van arra, hogy a http://www.
egyesitettbolcsode.kispest.hu
honlapról
letöltött és kitöltött okmányokat a gyermek
anyakönyvi kivonatának másolatával együtt
eljuttassák hozzánk e-mailen, a dokumentumok szkennelése/fényképezése után az
egyesitettbolcsodek@kispest.hu címre, vagy
a Kispesti Egyesített Bölcsőde címén levő
postaládában (XIX. kerület Eötvös u. 11.) lezárt borítékban lehet elhelyezni azokat.
A felvételi kérelem leadása folyamatos, és
addig, amíg van üres férőhelyünk, a beszoktatást is szinte a teljes nevelési év során meg
lehet kezdeni. Természetesen a beszoktatások
kezdését mindig igyekszünk úgy szervezni,
hogy a gyermeknek elegendő ideje legyen az
új környezet az új személyek megismerésére
és elfogadására. Tehát vannak időszakok, mikor nem célszerű a beszoktatást megkezdeni,
ez például a téli leállást, vagy a nyári zárva
tartást megelőző időszak.
A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, törvényes képviselői
munkavállalás, vagy más ok miatt nem tudják biztosítani gyermekük napközbeni gondozását, nevelését.
A gyermekvédelmi törvény kiemeli az olyan
kisgyermekek felvételi lehetőségét, akiknek
szociális vagy egyéb ok miatt, egészséges
fejlődésük érdekében szükséges a bölcsődei
gondozása-nevelése.
A gyermek bölcsődei felvételét kezdeményezheti a szülő, a törvényes képviselő, az
ő hozzájárulásával kérheti a körzeti védőnő,
gyermekjóléti intézmény, háziorvos, házi
gyermekorvos, gyámhivatal.
Milyen korosztályúak a bölcsődei dolgozók?
A munkatársaim jelentős hányada, közel 70
százaléka 50 év alatti, tehát a pályája elején,
vagy a közepén lévő munkatárs, akiknek így

interjú
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hosszú évekig számíthatunk a munkájukra, a szakmai tudásukra, tapasztalatukra. Az
elmúlt 5 évben némiképp csökkent a fiatal,
pályakezdő munkavállalók száma (2015-ben
21 százalék volt, míg 2020-ban 15 százalék),
az 50 feletti munkavállalók aránya némiképp
emelkedett. (2015-ben 28 százalék, 2020-ban
31 százalék).
A bölcsődéinkben jelenleg 1 pályakezdő
gyakornok kisgyermeknevelő dolgozik, illetve várhatóan további 2-3 pedagógus gyakornokunk lesz. Az elkövetkező 5 évben 21,
azaz a munkavállalók 13 százaléka válik
nyugdíjra jogosulttá, ami jelentősen nehezíti az állandóság megteremtését a munkatársi
közösségekben. Több munkatársunk olyan
munkakörből készül nyugdíjba, akiknek pótlása nehéz, (élelmezésvezető, szaktanácsadó,
tagintézmény-vezető), így a vezetők számára
ennek megoldása mindig jelentős feladattal
és szervezéssel jár.
Milyen a bérezése a bölcsődei dolgozóknak
a gyerekekkel foglalkozókhoz (pedagógusok, óvodai dolgozók) képest?
A bölcsődei dolgozók bére, elsősorban a
szakdolgozóké pozitív irányba változott,
bár egyénenként nagyon eltérő, így ott is
indokolt lenne a bérrendezés. Jelentős béremelésre lenne szükség azoknál a munkatársainknál, akik a bölcsőde főzőkonyháin
dolgoznak, élelmezésvezetők, szakácsok és
konyhalányok, a bölcsődék kertészei, bevásárlói, mosónői, munkaügyi előadója, mert
a nettó bérük rendkívül alacsony, pedig az ő
munkájuk is fontos és nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a bölcsőde megfelelően működjön,
illetve egyes munkakörökben nagy felelősség
hárul rájuk.
Nyilván a bérezés kérdése nagyon fontos
tényező a munkavállalók számára, amikor
abban hoznak döntést, hogy egy munkahelyen jogviszonyt létesítenek, vagy a fennálló
jogviszonyukat fenntartják. A bérezés mellett
legalább annyira fontos, hogy a munkatársaink jól érezzék magukat a munkahelyükön,
érezzék, hogy a munkájukat elismerik, motiválják, hogy lehetőségük van a kreativitáshoz,
a szakmai kibontakoztatáshoz, lehet véleményük, beleszólhatnak a pedagógiai munka
tervezésébe, képezhetik magukat egyéni kívánság szerint. Egy bölcsődei munkavállalói
közösség attól válik erőssé, ha mindenki lehetőséget kap arra, hogy hozzátegye a közös
munkához a saját erőforrását. Szerintem a
béren kívül ezekre legalább olyan nagy hangsúlyt kell fektetnünk, ha azt szeretnénk, hogy
azok a szakemberek, akik értékes munkát végeznek és a gyermekellátást a legmagasabb
szinten végezik, vagy segítik, a kerületünkben maradjanak. Az a legfőbb célom, hogy
Kispest valamennyi bölcsődéjében ilyen hangulat legyen, és a munkatársaim úgy érezzék,
jó a kispesti bölcsődékben dolgozni.
Varga Ibolya
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SZTRÁJK

Ki a hülye?

Szolidaritás
Lapzártáig a Károlyi Mihály és a
Deák Ferenc gimnázium, valamint
az Eötvös és a Pannónia iskola tanárai is csatlakoztak ahhoz a tiltakozó akcióhoz, amellyel a kormány
február 11-i, a pedagógussztrájkot
ellehetetlenítő rendelete ellen demonstrálnak országszerte. A rendelet értelmében a sztrájkkal érintett
munkanapon reggel 7 óra, közép- és
általános iskolákban 16-17 óra, óvodákban 18 óra között kötelező szakképzett pedagógussal felügyeletet
biztosítani a gyerekeknek, vagyis a
kormány a sztrájk idején is elvárja a
munkát a pedagógusoktól.

VÉRADÁS

Sikeres akció
Akár rendkívülinek is nevezhetnénk
a február végi véradást, amelyet a
Kispesti Véradók Egyesülete szervezett, a kispesti törzsvéradók mellett
most Budapest más kerületeiből, például a XV. kerületből is érkeztek véradók, hogy segítsenek az Országos
Vérellátó Szolgálat vérkészleteinek
pótlásában. Ez alkalommal nyolcvannyolc jelentkezőből 77-en adhattak vért a meghirdetett rendkívüli
véradáson a Civilek Házában. Somogyi Erzsébet, az egyesület tagja most
is hangsúlyozta, hogy ez a létszám
igazán jónak számít a tavaszi, vírusoktól terhelt időszakban.

A fotográfus
Friedrich Gábor: Megnövekedett a segítségkérők agressziója

A gyermekvédelmi jelzőrendszer éves értékelése
Vighné Vincze Erzsébet, a
Kispesti Szociális Szolgáltató
Centrum vezetője bevezetőjében elmondta: míg 2020-ban a
berobbanó járvány szervezési
nehézségeket okozott, addig
tavaly felkészültebben, tapasztaltabban végezték munkájukat. A munka nem állt meg, folyamatos volt az intézmények
működése. Kommunikációs
szempontból volt igazán bonyolult a napi munka az online
térben. Friedrich Gábor, a Család- és Gyermekjóléti Központ
szakmai vezetője arról beszélt,
hogy korábban a legtöbb jelzés
a köznevelési intézményekből
jött, tavaly már a rendőrségtől.
A jelzőrendszer harmadik
legaktívabb tagjai most is a
védőnők. Aktívak voltak a lakóközösségek, érkezett jelzés
elhanyagolt, magára hagyott
gyerekekről, gyerekközösségekről. A csökkenő kispesti
összlélekszám (63 ezerről 59
ezer körülire, a 10 ezer fölötti 18 év alattiak száma ma
már 9500 körüli) ellenére sem

Évente találkoznak a szakemberek, hogy
törvényes kötelezettségüknek eleget
téve értékeljék a kispesti gyermekvédelmi és gyermekjóléti jelzőrendszer működését. A 2021. évi működés hatékonyságát
a Forrásházban értékelték.
csökkent a beérkezett esetek száma. Megnövekedett
a segítségkérők agressziója,
mindennaposak a szóbeli fenyegetések, ami elsősorban
az adminisztrációs feladatokat ellátókon csapódik le.
A Külső-Pesti-Tankerülettől
Nagyné Koczog Tünde arról
számolt be, hogy a Bolyai iskola mellett a XVIII. kerületben, a Kondor Béla Általános
Iskolában is lesz osztály autista gyerekeknek, amely a felső
tagozatra készít majd fel. Erdélyi Bettina, területi vezető
védőnő szerint Kispest egyik
legnagyobb gondja, hogy az
utóbbi években kevés gyermek született. Korábban jóval
ötszáz fölött volt az évente

megszületett gyerekek száma,
2020-ban csupán 474, 2021ben 486 gyerek született.
Sárkány-Balogh Csilla, a Forrásház Gondozási Központ
szakmai vezetője elmondta,
hogy a tízéves Forrásházban
az alaptevékenység mellett
helyet kap a kerületi védőnők
egy része, a Kispesti Egészségügyi Intézet három osztálya, a
KÉZMŰ Kft. 40 dolgozójának
munkahelye, népkonyha.
Varga Attila alpolgármester
beszélt arról, hogy a lakhatási
program tavaly megrekedt, de
a kiemelt krízisügyeket akkor is igyekeztek kezelni, ám
megfelelő állapotú ingatlan
hiányában nem tudnak minden
rászorulón segíteni.

Horváth Péter Balázs Béla-díjas fotóművész
munkásságát, alkotói életpályáját mutatja
be a Szabad szemmel című vaskos, interjúkkal
bővített sokképes kötet, amelynek kispesti bemutatóját tartották január végén a KMO-ban.
Bán András könyve, amely tavaly év végén jelent meg az MMA Kiadó gondozásában, több mint
két kiló. A 320 oldalas album 230 fotóval és
interjúkkal vezet végig Horváth Péter alkotói
életpályájának állomásain.
„Próbálok részleteket kivenni a
körülöttem lévő világból, amikről úgy gondolom, hogy nem
figyelnek rá, de én fontosnak
gondolom. Ahány fotográfus,
annyiféle látásmód van, mindannyian mást tartunk fontosnak
a világból. De talán a legfontosabb, hogy ne maradjunk meg
az általánosnál, próbáljuk a nagyon köznapi, egyszerű között is
megtalálni a rendkívülit, vagy az
extrém mögött is az általánosat –
vallja Horváth Péter.”
Horváth Péter 1945-ben Kiskunfélegyházán született. Érettségi
után, 1963-tól a bajai Vízügyi
Igazgatóságnál lett fotós. Szakfényképész vizsgát tett, fotói
jelentek meg a Bajai Hírlapban,
a megyei Petőfi Népében. Első
önálló tárlatát a bajai Duna Fotóklub támogatásával rendezte,
amelynek vezető tagja is volt.
1971-ben felvették a Magyar
Fotóművészek
Szövetségébe,
valamint az MTI Fotó fotóripor-

tere lett, öt évig dolgozott a hírügynökségnek. 1973–1975 között elvégezte a MÚOSZ Bálint
György Újságíró Iskoláját. 1978tól 1985-ig a Magyar Ifjúság
című képes hetilap fotóriportere,
1982-től három évig a lap fotórovatának vezetője volt. 1985-ben
a Népszavánál, majd 1986-tól
1989-ig a Képes 7 című hetilapnál dolgozott. 1987-ben Balázs
Béla-díjat kapott. 1990 és 1991
között az Anna Magazin folyóirat
képszerkesztője, 1991–1992-ben
az Európa hetilap fotóriportere,
1993-ban a Mai Nap rovatvezetője volt. 1994-ben a Reform
hetilap főmunkatársaként, később pedig képszerkesztőjeként
dolgozott. 1996-tól az Axel
Springer kiadó munkatársa volt.
2009-től szabadúszó fotográfus.
Tagja a Kispesti Helikon Kulturális Egyesületnek. 2013-ban indította el fotósuliját a KMO-ban,
ami minden évben kiállításokkal
zárul.

„Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát, ezt egy hülye is tudja.”
A fenti idézet Bayer Zsolttól származik, a Fidesz kedvenc
megmondóemberétől. Szokásos TV-műsorukban röhögcséltek az aggódókon, akik akkorra szép számmal voltak, magamat is beleértve. A kormánypárti véleményvezér, persze
nem állt meg félúton, és hozzátette:
„Ilyen nyilatkozatok jönnek, hogy a háború esélye 70-90
százalék. A háborús retorika részeként ilyenek hangoznak
el Amerikából, hogy evakuálni kell a kijevi amerikai nagykövetség tagjait. Miért is kell evakuálni, itt mindenki hülye?
Mit kell evakuálni, Kijevben bombáznak?”
Igen, azóta bombáznak.
Igen, azóta evakuálták már a magyar diplomatákat is, családjukkal, civilekkel, újságírókkal együtt. Igen, néhány
nappal azután, hogy Orbán Viktor odadörgölőzött Putyinhoz Oroszország megtámadta Ukrajnát, közvetlen szomszédunkban háború dúl.
Moszkva szereti a dörgölőzést, néhány hónapja Szijjártó
Péter külügyminiszter „Barátságért” kitüntetést vehetett át
Szergej Lavrov orosz külügyminisztertől Moszkvában.
Büszkén. Nem tudom, evakuálás közben viselte-e, mindenesetre ideje lenne visszaküldeni. Agresszorok barátjának
lenni nem dicsőség, hanem szégyen.
Orbán Viktor oroszbarát politikája megbukott.
Churchill a második világháború előestéjén a Hitlert tragikusan félreismerő Chamberlainnak ezt mondta az angol alsóházban: „Ön háború és becstelenség között választhatott.
A becstelenséget választotta, és megkapja a háborút.” Már
magyar áldozatok is vannak, és példa nélküli menekültáradatra kell felkészülni, akiken segítenünk kell, és jó látni,
ahogy sokan megmozdultak Kispesten is.
Szóval, kedves Bayer Zsolt: ki a hülye?
Burány Sándor
országgyűlési képviselő

hagyományörzés
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Tizenhatodik alkalommal búcsúztak a téltől
és köszöntötték a tavaszt a Wekerlén február
utolsó hétvégéjén. A télűzés, a hagyományoknak megfelelően, kézműveskedéssel kezdődött
már délután a Wekerlei Kultúrházban. Kicsik
és nagyok zajkeltő eszközöket, álarcokat, a
közös nagy kiszebábot készítették, gondűző
cédulákat írtak.
A télkergető eseményen most is minden a hagyományoknak megfelelően zajlott. Sokan
készítettek papírtányérból busóálarcot, papírkoszorúkat.
A több száz fős menetet a kultúrház mellvédjéről kikiáltók és dobosok zajongva és télűző
rigmusokat kiabálva csalogatták indulásra a
Kós Károly térre. Útközben meg-megállt a
menet, bevárva a végén haladókat is.
A Kós téren már várta a télűzőket a máglya,
amelyen elégették a nagy kiszebábot, tarisznyájában a gondűző cédulákkal, de a résztvevők is kisebb kiszebábukat vetettek a tűzre. A
télűzés végén a tűz melegénél még elidőztek
közösen egy kicsit.
„kisze, kisze szalmából
perzselődj a lángoktól
vörös táncban hamvadj el
nekünk most már tavasz kell”
(Fotók és címlap: Ruzsa István)
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NEMZETISÉGEK

Farsang

Változatos tematikájú és módszertanú foglalkozásokat tartottak

Sikeresen zárult a szemléletformáló program
Olasz Krisztina, az Átalakuló Wekerle tagja, korábban az
önkormányzat klímareferense
szerint a program során a különböző korosztályok (gyerekek, idősek) a változatos
tematikájú és módszertanú
foglalkozásokon, találkozókon
szívesen vettek részt. Megértették a téma, az energiával
való takarékoskodás fontosságát, és azt, hogy mi mindent
tehetünk mi is a hétköznapokban, a munkahelyeinken, az iskolákban, az óvodákban és az
otthonainkban.
És hogy mi minden volt a
programsorozatban, arról az
önkormányzat koordinátorától, Nagy Zitától kaptunk részletes választ. Színes, változatos eseményeket szerveztek az
év során. Tartottak szemléletformáló workshopokat az önkormányzat munkatársainak,
a kerületi óvodák és iskolák
pedagógusainak, játékos foglalkozásokat az Autómentes
Napon a legkisebbeknek, de
bemutatókat, szemléletformáló

A Szeniorok Kispesti Akadémiája keretében februárban sikeresen zárt a
KEHOP-5.4.1 (Környezeti és Energiahatékonyság Operatív Program) „Energiatudatos szemléletformálás a XIX. kerületben”
című önkormányzati programsorozat.

NAGY ZITA
kérdőívet, szakmai anyagokat
adtak a Wekerle a Wekerle Napokon és a Bringás reggelin. A
tervezéskor a programban 925
aktív eléréssel számoltak, de a
végén 940 elérést regisztráltak,
de mivel a program eseményeit
a kispestiek nyomon követhet-

ték a helyi médiában is. Ennél
jóval nagyobb volt az internetes elérése a lezajlott eseményekről szóló beszámolóknak,
tudósításoknak. Rendszeresen
jelentkeztünk tudósításokkal
az önkormányzat honlapján a
www.kispest.hu-n, a Kispest
TV híradóiban, a Kispesti Magazin Fb-oldalán és nyomtatott
kiadványokban, a Kispest újságban, illetve a Kispesti Magazinban. A megvalósításban
segítségünkre volt az Átalakuló Wekerle, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a Kaán
Károly Környezetvédő Egyesület, a Zöldövezet Társulás,
a Magyar Környezettudatos
Építés Egyesülete – összegezte
Nagy Zita.

Huszonhatodik farsangi bálját tartotta a Kispesti Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat. Mladen Andrlić, a
Horvát Köztársaság nagykövete is
részt vett a KMO-s rendezvényen.
A szentpéterfai Koprive tamburazenekar mellett jelmezverseny és
tombola is volt – tudtuk meg Zlatár
György elnöktől, aki elmondta, hogy
indulnak az online horvát nyelvtanfolyamok, valamint a Bolyai iskolásoknak tartanak tárlatvezetést a Magyar Nemzeti Múzeum Ars et Virtus
– Horvátország – Magyarország: 800
év közös kulturális öröksége kiállításon.

KÖRNYEZETVÉDELEM

illusztráció
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Lomtalanítás
Kispesten 2022. április 5. és 14. között kerül sor a hagyományos éves
lomtalanításra. A Budapesti Közművek Zártkörűen Működő Nonprofit
Zrt. keretein belül önállóan működő
FKF Hulladékgazdálkodási Divízió
munkatársai a törvényi szabályozásnak megfelelően, évente egyszer
szállítják el az ingatlanoktól, külön
díjazás nélkül a budapesti háztartásokban keletkező nagy darabos lomhulladékot.
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SZOLGÁLTATÁS

FELÚJÍTÁS

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

Magánerőből
A Bicskei család ajánlotta fel, hogy
saját forrásból felújítják a műfüves
focipályát a Kós téren. A labdafogók
és a focikapuk hálóinak cseréje és a
munkálatok költsége mintegy 1,5-2
millió forint volt. Az önkormányzat
több mint tíz éve újította föl a Kós
teret. Akkor alakítottak ki két kisebb
focipályát, egy gumiborításút és egy
műfüvest. Az intenzív igénybevételtől ugyancsak elhasználódott a műfüves labdarúgópálya, időszerűvé vált
a felújítása. A parkok, a játszóterek
állapotát a Közpark Kft. ellenőrzi.

BERUHÁZÁS

Parkolók
Használhatják már a lakók azokat
az ingyenes parkolóhelyeket (80),
amelyeket a Zrínyi utcai ingatlanfejlesztés során lekerített felvonulási
területen korábban lévő 78 beállóhely
pótlására jelöltek ki. Az építkezés
teljes ideje alatt ingyenesen használható 36 gépkocsiparkolót alakítottak
az Üllői út 254. szám alatt, valamint
44 parkolóhelyet a Zrínyi utca 1-15.
számú háztömb mögötti, a jelenleg
még füves területen. Az építkezésnél
2022. október 30-ig konténereket helyeznek el és 2 toronydaru dolgozik
majd.

Az építéshatósági jogkörök 2020-ban átkerültek a kormányhivatalba

Új lakásokkal is várják
a kerületbe költözőket
Évek óta kevesebb kisgyermek születik. Vélhetően a
pandémia miatt sokan költöztek vidékre, más okból külföldre. Pedig itt gyalogosan elérhetőek a szolgáltatások, jó a
közlekedés, sok a zöldterület,
a közösségi tér. A polgármesteri hivataltól az építéshatósági
jogkörök 2020-ban elkerültek
a kormányhivatalba, az építéssel, építészettel azóta csak
a Főépítészi Iroda foglalkozik
helyben. Az iroda munkája
elsősorban a településképre,
a városrendezésre, településfejlesztésre irányul, nincs
különösebb ráhatása az engedélyezésekre, így az önkormányzat főépítésze, Berencz
Ibolya sem tudja végigkövetni
az engedélyezés folyamatát,
nem minden esetben kap értesítést a már kiadott építési
engedélyekről. Az új épületekhez minden esetben ki kell
alakítani a jogszabály által előírt mennyiséget, vagy úgynevezett „parkolómegváltással”
pótolják a hiányzó beállókat.
Az építtetők feladata az építési
terület rehabilitációja, a zöldterület pótlása is.

Míg korábban hatvanezer fölött volt Kispest lélekszáma, mára ez hatvanezer alá
esett, pedig a kerület elismerten a legélhetőbb városrészek egyike a fővárosban.
Új lakásokkal és szolgáltatásokkal is
várják az ide költözőket.

BERENCZ IBOLYA
A már megépült Lehel utca
6-12. szám alatti 168 lakásos
társasház után építési engedélyt kapott épületek, amelyek
épülnek/épülhetnek:
– 63 lakás – Kossuth tér 2324.
– 12 lakásos társasház – Ady
Endre út 35.
– 12 lakásos társasház – Vak

Bottyán u. 17.
– 18 lakásos társasház – Báthory utca 3-5.
– 11 lakásos társasház – Báthory utca 23.
– 18 lakásos társasház – Artúr
utca 12.
– 8 lakásos társasház – Artúr
utca 14.
– 99 lakás (I. ütem) – Vak
Bottyán utca 71-75.
– 188 lakás – Zrínyi utca 2.
– 16 lakásos társasház – Vak
Bottyán utca 24.
Építési engedélyre vár:
– 3 lakásos társasház – Jahn
Ferenc utca 204.
– 48 lakásos társasház – Báthory utca 3-5.
– 12 lakásos társasház – Árpád utca 47.

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, 06/20-4165879
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, 06-702-144-235
SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁRPITTISZTÍTÁS!
Melegvizes
mélymosás, vegytisztítás, szegés, javítás, függönymosás,
takaró mosás. Háztól - házig 2 nap alatt! Otthonában
is vállaljuk padlószőnyeg
tisztítását,ülőgarnitúrák, fo-

telek, székek, irodabútorok
textilkárpit tisztítását. 20 éves
tapasztalat E U minőség, garancia! www.szonyegexpressz.
hu Telefon: 06-1-280-75-74, 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 engedéllyel rendelkezünk. 06-30-7030518
Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, építését, kondenzációs kazánok telepítését
teljes körű ügyintézéssel. 0620-264-7752
Kert-telekrendezés!
Térkövezés, kertépítés, favágás,
bozótírtás, gyepesítés, kerítés
építés. Reális áron, ingyenes
árajánlat. tel: 0620-259-6319
www.telekrendezes.hu
Kéménybélelés, víz-, gázszerelés! Árat telefonon is tudunk
mondani, ha válaszol kérdéseinkre. Hívjon! 06-70/227-3040
Lomtalanítás! Hagyaték, eladás előtti-utáni ingatlanok
ürítése, lomtalanítása rövid
határidővel. 0630/398-1597
Kazán, cirkó, gáz-vízmelegítő
felújítás, csere, javítás, karbantartás. Kazáncsere kéménybéleléssel, teljes körű ügyintézéssel. Gázbojler cseréje
villanybojlerre. Fábián Zsolt
épületgépész. 06-30/943-4372

mozaik
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TÁRSASHÁZI

ROVAT
Hegyi András
írása

Társasház-biztosítás
Napjainkban a szélsőséges időjárás miatt előtérbe kerül a társasházak biztosítása.
Emlékszünk még a pár éve a Wekerletelepen végigvonuló erős,
orkánszerű viharra, mikor öles fákat gyökerestől csavart ki a szél,
számos épület tetejét megrongálta.
Az épületekben okozott károk helyreállítási költségeit, amennyiben nincs biztosítás, úgy a tulajdonosoknak kell megfizetniük.
Számos biztosító különböző konstrukciójú, tartalmú biztosítással
áll a társasházak rendelkezésre. Érdemes a biztosítókat „megversenyeztetni” egy-egy szerződés megkötése előtt. Célszerű felmérni, hogy az alapszolgáltatásokon felül, milyen egyéb extra
szolgáltatást tartalmaz egy-egy biztosítási ajánlat. Minden biztosítónál alapszolgáltatás az elemi-, tűz-, villám-, üveg- és vízkár.
Ezeken felül tartalmaz felelősségbiztosítást is.
Extra szolgáltatás lehet csőtörés esetén az elfolyt vízmennyiség
megtérítése, 0-24 órás gyorsszolgálat, kiegészítő felelősségbiztosítás, stb. Fontos, hogy mire terjed még ki a biztosítás.
Azt szokták mondani, hogy ha kipakoljuk a lakásból az ingóságokat, akkor ami ott marad, az mind beletartozik. Falazat, födém,
tető, nyílászárók, gépészet és a társasház közös területei. Ha valaki megkötötte a lakására a biztosítást, érdemes tájékozódni a közös képviselőnél a társasház biztosítása felől, mert ha van, akkor a
lakásbiztosításából kivehető a biztosítás épületre vonatkozó része
és költsége, így csak vagyonbiztosítást kell kötnie.
Célszerű évente felülvizsgáltatni a biztosítást. Sokszor találkozok
olyan problémával, hogy kár esetén a biztosító nem térít, mert már
az a káresemény kikerült a biztosítási módozatból és extra szolgáltatási díjat kérnek érte. Biztosítót váltani, mindig évfordulóval
lehet, de a szerződésbe foglalt szolgáltatásokat akár év közben is.
Sajnos előfordul, hogy túl sok bejelentett káresemény és térítés
után a biztosító felmondja a szolgáltatást az úgynevezett magas
kárhányad miatt. Ilyenkor valószínűleg más társaságnál magasabb összegű, de korszerűbb biztosítás köthető.
A legtöbb társasházban ki van függesztve a biztosító társaság neve
és kötvényszáma, ha nincs, akkor a közös képviselőtől kell kérni
káresemény esetén. Káreseménytől függően a tulajdonosok saját
maguk intézhetik a kárbejelentést, a kárrendezés iránti igényüket.
Hegyi András

KISPESTI MAGAZIN

hirdetés

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 ÁFÁ-

VAL/40 ÓRA, 10 HÉT. CHAT
ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HUNYADI
UTCA 47.
06-70-238-1226 és 06 1 28260-82

géd csontkovácsolás Bowen
technikával, amitől elfelejtheti
nyakfájását, lumbágóját 2-3 alkalom után. Házhoz is megyek!
Ildikó
tel: 06 1 295 3998, 20 335-5653

EGÉSZSÉG

ÉLETJÁRADÉK,
ELTARTÁS

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Hívjon bizalommal!
Telefon: 06-20-980-3957
Gyógypedikűr, manikűr, teljes test, talpmasszázs. Gyen-

Életjáradékot fizetnék lakásáért! Leinformálható, referenciával rendelkező megbízható
személy vagyok! Kálny Csaba
06-20/9494-940

KISPESTI MAGAZIN
Kevés a nyugdíja? Egészítse
ki biztonságos életjáradékkal.
Mindenre van megoldás, hívjon bizalommal, kérésére vis�sza is hívom. Tímea 0620/2664499
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hirdetés

WWW.FIX.HU

Nagy tapasztalattal rendelkező, fiatal, értelmiségi pár
életjáradéki szerződést kötne
egyedülálló, idős személlyel.
Méltó, megbecsült, nyugodt
életet biztosítunk. Telefon: 0620/443-0015

*Az akció időtartama: 2022.03.07. - 2022.05.31.
További részletek a honlapon.
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1195 Budapest, Üllői út 303. (MOL kúton) • Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980 • WWW.FIX.HU

Megér 15 percet a hallása egészsége?
Jelentkezzen be Ön is a Geers Halláscentrumok márciusi országos szűrőprogramjára!

s
Márciu
s
á
a hall !
ja
hónap

Március 3. világszerte a Hallás Világnapja.
A Hallás Világnapja alkalmából a Geers Halláscentrumok – kapcsolódva az Egészségügyi
Világszervezet céljaihoz - segítséget nyújtanak a megelőzésben és a hallásveszteség
felismerésében.
A hallás az egyik legfontosabb érzékszervünk, de gyakran nagyon kevés figyelmet és törődést
szentelünk neki. A legalább évente egyszer végzett hallásvizsgálat segít idejében kiszűrni a
hallásban bekövetkezett változásokat és megelőzni az állapotromlást.
Kezdeményezésünk célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük a jó hallás örömét.
Szakképzett kollégáink egész márciusban szakmai tanácsokkal, ingyenes hallásvizsgálattal
várják.

APRÓ
HIRDETÉSEK
FELADÁSA
MINDEN SZERDÁN
9-12 ÓRÁIG

1191 BUDAPEST
KOSSUTH LAJOS U. 50.
TELEFONSZÁM:
0670 676-3730

Előzetes bejelentkezés szükséges.
Vizsgálat helyszíne:
1195 Budapest, Üllői út 283. (volt Hunyadi mozi)
Az üzlet közvetlen telefonszáma: 06 1 398 8280

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
a Geers Halláscentrumokban
www.geers.hu/hallas-honapja

Ingyenesen hívható telefonszám: 06 80 182 182

Ellenőriztesse hallását márciusban országszerte a Geers Halláscentrumokban!
Ingyenes vizsgálat, azonnali eredmény.

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
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Telefon: 0670-676-3730 Email: magazinlapok@gmail.com • Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. nyomda 1225 Budapest, Campona u. 1.
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A magazin tartalmát szerzői jogok védik! • www.magazinlapok.hu

