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Idén is minden kerületi iskola megkapta az egymillió
forintos, szabadon felhasználható önkormányzati
támogatást.

A helyi rendeletekben
változtak a települési
támogatások elérhetőségi
szabályai, lényegesen nőtt
a méltányossági kör.

Tanévkezdés

Kerekasztal

*Az akció időtartama: 2022.09.01. - 2022.10.31.
További részletek a honlapon.
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Na, de miért csak néhány alacsonypadlós villamos jár az
50-es teljes vonalán szeptembertől? – kérdezték olvasóink a
Facebookon, – ez semmire nem elég, bogarászni kell majd a
menetrendet – szólt az elégedetlenkedők kórusa, amikor elindultak az első akadálymentes szerelvények a Határ úttól a
XVIII. kerületi Béke tér felé.
Na, de miért csak július végén, augusztus elején jelezte az önkormányzat, hogy idén is lesznek ingyenes füzetek az általános
iskolásoknak – jegyezték meg néhányan a jó hír hallatán.
Na, de miért is „tüntikéznek”, mi lesz ettől jobb – szóltak be
néhányan azoknak a fiataloknak, akik napokig kiálltak a tanáraikért, és tiltakoztak az ellen, hogy az alacsony fizetés és a tanári pálya presztízsének csökkenése miatt lassan nem lesznek
pedagógusok az iskolákban, nem lesz, aki tanítsa őket.
Na, de miért csak most irtják a szúnyogokat, amikor már megettek bennünket – elégedetlenkedtek többen, amikor az önkormányzat saját erőből megkezdte a szúnyoggyérítést a kerületben.
Igen, bármilyen hír, információ, tájékoztató jön, mindig van
egy „na de”! Mert ilyen a magyar lélek, mondhatnánk. Valóban, ilyen a magyar lélek? Örökké elégedetlen, mások munkájával szemben ugyancsak kritikus, állandóan örömtelen? Nem
szeretnénk ezt elhinni, elfogadni. Sokan inkább azt gondoljuk,
hogy a pandémia után rövid időre fellélegezhettünk ugyan, de
annyi gond, baj szakadt mostanság újra a nyakunkba, oly sok
probléma nehezedik ránk, hogy nehéz megtalálni azt a kevés
örömet, amely a hétköznapokban vár még ránk.
Sajnos az elkövetkező időszak sem lesz könnyebb. Kikerülhetetlenül robog tovább az infláció, szinte megoldhatatlan nehézségeket tartogathatnak a közüzemi számlák, egyre nehezebb
a napi oktatómunka megszervezése a közoktatásban, komoly
nehézségek várnak a szociális ellátásra, és meglehet, hogy takarékossági okok miatt, a téli hónapokban mindenképpen, de
hamarosan le kell mondanunk olyan szolgáltatásokról, amelyekhez hozzászoktunk, amelyek a kényelmünket szolgálják.
És mi mit tehetünk ebben a helyzetben? Megpróbáljuk megoldani a lehetetlent, de ha tudunk, segítsünk egymásnak túlélni a
látszólag túlélhetetlent...
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Rendőrkapitány

Étkeztetés

Kispest és a városvezetés nevében Gajda Péter polgármester a Városházán
köszönte meg Plánk Róbert kispesti
rendőrkapitánynak a hosszú évtizedes
és eredményes szolgálatot. „Ezredes úr
12 évig vezette a kispesti rendőrséget,
munkásságának köszönhetően évek
óta kerületünk az egyik legbiztonságosabb városrésze a fővárosnak. Szeptember 1-től új feladat vár rá, hiszen a
VI. kerületben lesz kapitányságvezető!
Természetesen nem búcsúzunk tőle, hiszen Kispest díszpolgáraként továbbra
is számítunk tanácsaira, javaslataira,
segítségére”.

Egyszerűbben kaphatnak gyermekétkeztetési támogatást a kerület iskoláiba
járó rászoruló gyermekek. A korábban
is biztosított gyermekétkeztetési támogatást, amelyet a kispesti oktatási
intézményekben tanuló rászoruló gyermekek után lehet igénybe venni, idén
január 1-től külön, új ellátási formaként, a települési támogatások között
nyújtja Kispest Önkormányzata.
Bővebb
információ
a
https://
szocialisiroda.kispest.hu/ honlapon, illetve a (06-1) 3474-636-os telefonszámon kérhető a Humánszolgáltatási és
Szociális Iroda munkatársaitól.

BAJNOK

Kispesttől Rómáig
Röhrig Éva, a Kispesti Bolyai János
Általános Iskola címzetes igazgatója osztotta meg örömmel gondolatait: „Mészáros Dániel, a Bolyai iskola
egykori diákja, utolsó éves ifi válogatott úszó, a nyári római úszóversenyen
felnőtt Európa-bajnokként állt dobogóra. A Kispesti Uszodában kezdett
el ismerkedni ezzel a sporttal. Akkori
edzője, Nagy Sándor fedezte fel benne a tehetséget. Dani hatalmas szorgalommal és kitartással ért el jobbnál
jobb eredményeket. A szülők mindent
félretéve, feláldozva, példaértékűen támogatják tehetséges fiúkat.”

Maserné Drexler Katalin intézményvezető az Erkel tanévnyitóján
Remek hangulatban táborozhattak a kispesti gyerekek

Véget ért a Kispesti Kóficok napközis tábora
Mindvégig figyelemmel kísértem a Kispesti Kóficok
Kerületi Napközis Táborban
folyó munkát. Az itt dolgozók remek munkát végeztek
most is, tartalmas, színvonalas programokat szerveztek
– mondta el Vinczek Gyögy
alpolgármester a táborzárón.
Az önkormányzat 14 millió
forintot költött a táboroztatásra, amelyet minden évben
a Wekerlei Kultúrház (WK)
koordinál. A tábor kezdete
előtt az önkormányzat felújította a Vass iskola udvarát: a
padsort teljesen kicserélték,
áttisztították a homokozóként használt homokmedencét. A rekordhőségben jól
jött, hogy a tábor udvarán
felállították a párakaput.
A táborban turnusonként
egy-egy táborvezető és
szabadidőszervező, 13 pedagógus, egy tábori titkár,
két-két takarító és gondnok,
három védőnő és a konyhai
alkalmazottak teljesítettek
szolgálatot – mondta el Kiss-

Véget ért az önkormányzati napközis
tábor a Vass iskolában, ahol naponta
100-130 gyerek színvonalas nyári elfoglaltságáról gondoskodtak. A tábor
keretmeséjét Verne Gyula regénye, a
80 nap alatt a Föld körül adta.

KISS-SZITÁR ORSOLYA
Szitár Orsolya, a WK tagintézmény vezetője. Számtalan
játékötlettel és programmal
várták a pedagógusok a gyerekeket a nyolc hét alatt.
Ismét népszerű volt az uszoda, a játszóterek szervezett
látogatása, a pedagógusok

által szervezett kézműves
foglalkozások és sportversenyek, a múzeumlátogatások
és a buszos kirándulások.
Új élmény volt a gyerekek
számára a UNICEF Magyar Bizottság Alapítványának Lelki egészségórája,
és a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara által
szervezett pályaorientációs
érzékenyítő foglalkozás. A
záróeseményen emléklappal köszönték meg a tábor
életében résztvevő felnőttek
és önkéntesek munkáját, és
egy indiai táncbemutatót is
megnézhettek a gyerekek a
Sivasakti Indiai Táncszínház
előadásában.

Idén is segíti az iskolákat a Városháza
A hagyományoknak megfelelően, idén is az önkormányzati képviselők segítségével juttattuk el az összes
iskolánkba azt a kerület által
biztosított egymillió forintos, szabadon felhasználható
támogatást, amelyet minden
esztendőben a Kispesti Iskolatámogatási Alapból kapnak
meg a kerületi iskolák – tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől, aki az Erkel iskola
tanévnyitóján járt, ahol személyesen adta az intézmény
vezetőjének, Maserné Drexler Katalinnak az erről szóló dokumentumot. A tervek
szerint itt a tantermek felújítására és bútorok beszerzésére költik majd ezt a támogatást, amelyre minden évben
számítanak az intézmények.
A nyár folyamán értesültünk, hogy az elmúlt tanév
kiemelkedő eredményeinek
köszönhetően elnyertük a
Platina Minősítésű Tehetségközpont címet, ez pedig a
gyerekek és a felkészítő pedagógusok érdeme – mondta el a tanévnyitón Maserné

Kispesten 3506 általános iskolás és
1011 középiskolás tanuló kezdte meg a
2022/2023. tanévet az állami intézményekben. Az első osztályt, az egyházi
fenntartású iskolák adataival együtt,
494 diák kezdte meg a kerületben.
Drexler Katalin. Az igazgató
kiemelte: a munkaköröket
be tudták tölteni, így biztosítottak a tanévkezdéshez a
szaktanárok. A hiányzó munkaköröket pedig a kollégák
többletfeladat-vállalásának
köszönhetően oldják meg,
köszönet nekik. Az intézményvezető elmondta azt is,
hogy a Külső-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatása
szerint megvan a fedezet a
rezsi kifizetésére, lesz fűtés
az iskolában, a kazánokat
22 Celsius-fokra állítják.
Azonban ebben a tanévben a
takarékoskodásnak, az odafigyelésnek különösen nagy
jelentősége lesz, gondolok
itt a szellőztetésre, az ajtók,
ablakok zárására, valamint

a vízzel és villannyal való
takarékosságra. Ezt veletek együtt tudjuk megtenni,
ökoiskola révén kiemelt feladat lesz ebben a tanévben,
előre is köszönöm az együttműködéseteket – tette hozzá
Maserné Drexler Katalin. A
tanévnyitó ünnepi részében
az elsősök fogadalmat tettek,
megkapták az önkormányzat
ajándékát, valamint az iskola
diákjai adtak rövid műsort a
jelenlévőknek.
Mint arról már korábban
beszámoltunk, a hagyományokhoz híven az önkormányzat most is ingyenes
füzetcsomaggal és az elsősöknek külön meglepetéssel
próbálta megkönnyíteni a
tanévkezdést.

TÁMOGATÓ

Referens
Kiemelt Figyelmet Igénylő Gyermekeket Támogató referens kezdte meg
munkáját a Városházán.
A munka és feladatkör kialakítását
azért támogatta a városvezetés, hogy a
bölcsődékbe és óvodákba járó sajátos
nevelési igényű (SNI) gyermekek az
adott lehetőségeken belül a lehető leghatékonyabb készségfejlesztést kapják.
Matolcsi Zsuzsát a +36 30 297 3054es telefonszámon, illetve a matolcsi.
zsuzsa@kispest.hu e-mail-címen lehet
elérni. Fogadóóra minden csütörtökön
9.00-12.00-ig telefonos vagy e-mailes
egyeztetés alapján.
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Tordai László
tűzoltó alezredes, a XIX. kerületi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság vezetője
Tordai László tíz évvel ezelőtt került a Ferihegyi Repülőtéri
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a kispesti tűzoltóság élére.
A főelőadóból parancsnokká avanzsáló főhadnagy komoly terveket szövögetett. Az eltelt évek eredményeiről, nehézségeiről,
az elkövetkező időszak terveiről kérdeztük az informatikus és
gépészmérnök végzettségű parancsnokot, aki ugyancsak hos�szú utat tett meg Erdélyből indulva az Üllői úti bázis vezetéséig. Oroszlánrésze van abban, hogy a kispestiek jó véleménnyel
vannak a kerületi tűzoltókról. Több éves munkáját 2021-ben
Kispestért Díjjal köszönte meg az önkormányzat.

Laikusként azt érzékeljük, mintha több tűzeset, lakás-, raktár-, avar-, bozóttűz lenne
mostanában. Ez csak a látszat?
Az éves beszámolókból világosan kiderül, hogy
a tűzesetek és a műszaki mentések száma jelentősen nem nőtt, inkább ezek típusa változott.
A közlekedési baleseteknél a megnövekedett
forgalom miatt több a koccanásos baleset, a szokatlan melegben pedig az emberek figyelmetlenebbek, hamarabb lelépnek a járművek elé, vagy
rosszul lesznek, és így éri őket a baleset. Ami a
jövőben figyelemreméltó lehet, hogy a megváltozott időjárási viszonyok miatt gyakoribbak
lesznek az extrém káresemények, villámárvizek,
fakidőlések, viharkárok, vagy a szabadtéri gazés avartüzek. Ezekhez pedig a forróságban elég
lesz egy figyelmetlenül eldobott csikk, üveg. Mivel minden tűz egy szikrával indul, jó lenne, ha
senki sem dobná ki az égő csikket az utcai kukába, és nem pöccintené ki az autóból sem.
Elszántan, tele tervekkel érkezett tíz évvel
ezelőtt a kerületbe. Szerénykedés nélkül határozottan kijelenthetjük: az itt élők szeretik a
kispesti tűzoltókat.
Rengeteg erőfeszítés, munka előzte meg ezt. Az
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első évek azzal teltek, hogy próbáltam megismerni a helyi viszonyokat, szervezeteket,
önkormányzati intézményeket, a kerületi oktatási és szociális intézményeket, civileket,
állami vállalatokat és magáncégeket, amelyekkel kapcsolatot lehet kialakítani, hogyan
tudnánk tűzvédelmi szempontból információkkal őket segíteni. A munka annyira jól sikerült, a befektetett idő és energia megtérült,
hogy ma már remek a munkakapcsolatunk
velük. Csak példaként említem, hogy az iskolák az éves szinten kötelező tűzriadó gyakorlatukat sem tekintik nyűgnek, elhiszik, hogy
ez fontos és elkerülhetetlen. Időben szólnak
nekünk, mi pedig megyünk, és szakszerűen
lebonyolítjuk azt. De az önkormányzatok,
cégek, intézmények is igénylik, hogy különböző tűzvédelmi gyakorlatokat, oktatásokat
közösen végezzünk el. A XVIII. kerületi
önkormányzati épületben keletkezett tüzet a
múltkoriban azért sikerült olyan gyorsan és
különösebb következmények nélkül hamar
felszámolni, mert a dolgozók tudták, mi a
dolguk, ha tűz keletkezik. Ezeken a gyakorlatokon bizony hamar kiderült, hogy az alkalmazottaknak fogalmuk sincs a legalapvetőbb
tűzvédelmi eszközök használatáról sem. Látják ugyan, hogy ott lóg a falon a porral oltó,
de annak működését, használatát már homály
fedi. Csináltunk vállalkozó kedvű tanároknak
olyan gyakorlatot, ahol beöltöztettük őket
bevetési ruhába, majd tüzet szimuláltunk.
Azonkívül, hogy megtanulták használni az
eszközöket, azt is megtapasztalhatták, hogy
mi mit élünk meg egy-egy tűz alkalmával,
mit jelent teljes menetfelszerelésben dolgozni mondjuk a rekkenő nyári hőségben.
Minden évben több alkalommal kinyitjuk a
laktanya kapuit is, és várjuk az érdeklődőket.
Egyre többen jönnek, kicsik és nagyok, érdeklődnek, kérdeznek.
Mi kell ahhoz, hogy valaki tűzoltónak jelentkezzen?
Érettségivel már lehet hozzánk jelentkezni.
Ezt követően van egy felvételi eljárás, ahol
fizikai és pszichológiai alkalmasságot is vizsgálunk. Csak ezután jön a szakmai képzés, és
úgy fél év múlva dolgozhat tűzoltóként, fokozatosan kerülhet bevetésre. Mindenkit szeretettel várunk, aki egy kicsit is bizonytalan,
azt javasoljuk, jelentkezzen, próbálja ki.
Napközben rengeteg dolguk van azon kívül is, hogy tüzet oltanak!
Igen. Nekünk a napjaink elég mozgalmasak.
Amit nem lát a civil szem, hogy bizonyos
időpontok kötöttek, így az étkezések rendje,
mert riasztás esetén egyszerre kell mozdulni
mindenkinek, és éhesen nem lehet 4-5 órát
megfeszített tempóban dolgozni. A napi tematikában van szerelési foglalkozás, elméleti
ismeretek, testedzés, szerkarbantartás. Rendszeresen vannak, évente fizikai és félévente
szakmai felmérések. Ha a riasztások miatt elmarad egy-egy napi feladat, azt minden esetben pótolni és dokumentálni is kell.
Sok furcsa esetben is a tűzoltókat hívják…

Igen, ezek aranyos történetek. Mi is mentettünk már madarat fa tetejéről, beszorult
nyestet hálóból. Itt jön az állampolgárok felelőssége is. Természetesen megyünk állatokat menteni, de azt kérjük a tulajdonosoktól,
hogy csak abban az esetben hívjanak minket,
ha az állat önerejéből nem tud szabadulni. Ha
a cica felmászik a fára, nagy valószínűséggel
le is fog jönni…
Elég nagy a működési területük...
A kispesti tűzoltók működési területe: Vecsés, Kispest, a XVIII. kerület, Felsőpakony
ahol nincsen hivatásos tűzoltó-parancsnokság. Az idei nyár folyamán több olyan szabadtéri tűzeset volt, ahol a tűzoltói munkát
az önkéntes tűzoltó egyesületek a polgárőrséggel együtt nagymértékben segítettek,
igazi csapatmunkát végeztünk. Nagyon jó a
kapcsolatunk az önkéntesekkel.
Milyen fejlesztésen töri most a fejét?
Szerencsére már a finisbe került az a projektünk, ami esetleg a fiatalokat is jobban
vonzhatja közénk. Hamarosan lesz a lak-

tanyában egy olyan csapat, amely alpintechnikával is tud dolgozni. Ennek ma
óriási a jelentősége. Több alkalommal volt
rá példa munkánk során, hogy speciális feladatot kellett megoldani magasban, illetve
mélyben, amit alpin technika igénybevétele
nélkül, hosszadalmas vagy lehetetlen lett
volna. Rengeteg olyan riasztásunk érkezik
idős személyekhez, akik nem adnak magukról életjelet. Ilyenkor a beavatkozás gyorsaságát figyelembe véve a bejutási lehetőségeket mérlegelve, az ablakon, az erkélyen
keresztül jutunk be. Van már ilyen csoport
a fővárosban, de egyáltalán nem baj, ha itt
a déli régióban is lesz egy. Az állományból
önkéntesen jelentkeztek néhányan erre a
feladatra, a felszereléseket is beszereztük,
képzésüket elvégeztük, úgyhogy minden
indulásra kész. Ezután tervezzük egy elsősegélyben magasabb szinten képzett tűzoltó
csoport medical képzését, felkészítését is.
Mindkét elképzelés megtartó erő lehet az
állományon belül.
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PARLAMENTI

NAPLÓ

ARATÓ GERGELY
írása

Kedves Barátaim!

Önkormányzati
lakásfelújítás
Az egyik legégetőbb kérdés a kerületben a lakhatás, éppen ezért próbálunk mindent megtenni azért, hogy
azokat az önkormányzati lakásokat,
amelyeket még tudunk hasznosítani,
felújítsuk és visszaadjuk a kispestieknek. Az önkormányzati szándék
szerint hét lakás újul vagy újult meg,
ezek közül az egyik most készült el a
Fő utcában – tudtuk meg Varga Attila alpolgármestertől.
Összességében mintegy 700 önkormányzati lakás van Kispesten (2020as adat), ezek közül sok adóssággal
terhelt, mert a bérlők milliós tartozásokat halmoztak fel, így nem lehet
kiadni azokat, előbb rendezni kell a
tartozásokat. Jelenleg is 30-35 nehéz helyzetben lévő család vár arra,
hogy megoldja az önkormányzat a
lakhatási problémáját. További hat
lakást terveznek még felújítani idén,
valószínűleg rendkívüli bérbeadással
fogják kiadni ezeket, hiszen nagyon
sokan igényeltek úgynevezett krízislakást.
Ennek a Fő utcai lakásnak már megvan a tulajdonosa: egy nehéz anyagi körülmények között élő és rossz
egészségügyi állapotban lévő négytagú család fog ideköltözni.
A Fő utca 23. szám alatti egy plusz
két félszobás lakás több mint hétmillió forintból újult meg. Az önkormányzat idén 77 millió forintot
különített el a költségvetésben lakásfelújításra. A Gazdasági Ellátó
Szervezet (GESZ) költségvetésében
ingatlan felújításra 30 millió forint
áll rendelkezésre.
A kispesti lakásállomány gyarapítására egyelőre nincs lehetőség,
csupán a meglévő, megüresedettek
közül lehet felújítás után újra kiadni.
Bérlakás-építési program indításához jelentős állami segítségre lenne
szükségük az önkormányzatoknak.

A várható helyzet teljesen kiszámíthatatlan – mondta Vinczek György

Pánik nélkül a mindenkit
szorongató valóságról
A járvány miatt nem tartottunk
ilyen fórumot, de ülésezés nélkül is összefogtak mindazok,
akik átsegítettek bennünket a
pandémia alatti válsághelyzeten. Újabb kihívások, várhatóan még nehezebb feladatok
előtt állunk. Erre kell most a
kispestieket is felkészítenünk,
mindezt úgy, hogy ne keltsünk
felesleges pánikot. A várható helyzet kiszámíthatatlan –
mondta az alpolgármester.
A szociális kerekasztal létrehozása törvényi kötelezettsége
az önkormányzatnak, tevékenységét időszakonként át
kell tekinteni, az elvégzett vállalásokat számba kell venni, és
ennek megfelelően új feladatokat kell megfogalmazni. Tagjai
a Városháza szakemberei, az
intézmények munkatársai, a
civil, karitatív és érdekvédelmi
szervezetek, valamint a helyi
egyházak képviselői, de bárki
bekapcsolódhat a munkába.
A tagok beszámoltak a legfontosabb eseményekről, a
korábban vállalt feladatok tel-

Komoly kihívások elé állítja a kerületi
szociális szakembereket, hogy tényleges
segítséget nyújtsanak az egyre szaporodó bajba jutott számára – mondta
Vinczek György alpolgármester a Szociális Kerekasztal legutóbbi ülésén.
jesítéséről. Blázy Krisztina, a
Humánszolgáltatási és Szociális Iroda vezetője elmondta: az
önkormányzat az elmúlt időszakban úgy is segített, hogy
helyi rendeleteiben módosította a települési támogatások
elérhetőségének szabályait, lényegesen nőtt a méltányossági
kör, többen felelhetnek meg a
jogosultsági feltételeknek például a lakhatási, illetve a születési támogatásoknál.
Nagy Zita hivatali referens ismertette a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) legfőbb
elemeit, amely tartalmazza a
kerületi szociális helyzetjelentést, és egy intézkedési tervet
a mélyszegénységben élők, a

gyerekek, a nők, az idősek, a
fogyatékkal élők esélyegyenlőségének javításáról, valamint
egyéb közösségek településszintű problémáinak felsorolását. A fórumon elhangzott:
egyre többször, két év alatt 23
esetben történt családon belül
elkövetett erőszak, amelynek
hivatali kezelése az önkormányzat jegyzőjének a feladata. Dr. Béja Julianna jegyző
elmondta: a mindenki számára
biztosított esély kulcskérdés a
szociális problémák megelőzésében. A gazdasági helyzet
sem tűnik biztatónak, vélhetően egyre többen kérik majd az
önkormányzat segítségét, ám
ezek a források is végesek.

Harasztÿ István, Édeske

Búcsú a kispesti
kinetikustól
Családtagjai, szerettei, barátai, művészkollégái és tisztelői búcsúztak Harasztÿ Istvántól,
„Édeskétől” a Fiumei Úti Nemzeti Sírkertben.
Kispest Díszpolgára, a Kossuth-díjas szobrászművész, július 13-án hunyt el 87 éves
korában.
Temetésén Váradi András biokémikus, barát, rajongó úgy fogalmazott: az Édeske név pontosan
kifejezi, ami a legjellemzőbb volt
rá, a végtelen kedvesség, ami
nem tévesztendő össze a kedveskedéssel. „Sugárzott belőle az a
meggyőződés, hogy az emberek
alapvetően jók, hogy ugyanazokban az egyszerű elvekben hisznek, amikben ő. Abban, hogy
kell lennie egy igazságos társadalomnak, hogy aki rászorul, annak
segíteni kell, hogy nem a pénz a
legfőbb úr a világon” – fogalmazott. Azt mondta, Harasztÿ mobilszobrai tökéletesen működtek
egy olyan országban, ahol semmi nem működött tökéletesen.
Ez maga a lázadás volt. Arról is

beszélt, hogy „Édeske” az utóbbi
években megkeseredett, a politikai berendezkedés, a szolidaritás
és a humánum hiánya, a fékevesztett, mohó rablógazdálkodás
mélységesen elkeserítette. Végül Parti-Nagy Lajostól idézett:
„Édeske a gépművészet Weöres
Sándora. Ugyanaz a sugárzó
természetes tehetség, ugyanaz a
gyermeki játékosság és az, amihez hozzányúl, abból remekmű
lesz. Minden tökéletes, minden
működik. Ahogy Weöres a költészet, Édeske a kinetika zsenije.”
1964 óta több mint 300 kiállításon vett részt, s közben újabb és
újabb képzőművészeti formákat
hódított meg.

Véget ért a nyár, eljött az iskolakezdés ideje, s vele a legújabb
kori Magyarország talán legszomorúbb szeptembere. Elképesztő hazánkban a tanárhiány, nem tudjuk, a jövőben – vagy
akár a jelenben – ki fogja tanítani a gyermekeinket.
Az a feladat, amit a pedagógusok vállalnak magukra, az egyik
legszebb emberi hivatás: tudást, ismereteket, a világot értelemmel és empátiával szemlélni tudás képességét átadni a gyerekeknek. Önmagán túlmutat ez a munka, hiszen ezek a gyerekek
alakítják majd a világot, az országot, mégpedig azok alapján,
amit mi tanítunk nekik. Ebben a család mellett feladata van az
iskolának is.
De mi történik akkor, ha nincs, aki tanítson?
A ma Magyarországán anyagilag jobban megéri árufeltöltőként dolgozni egy multinál, mint gyerekeket tanítani. A kormány 2030-ra béremelést ígér a pedagógusoknak, de arról nem
beszél, hogyan éljenek meg a tanárok az addig hátralévő nyolc
évben. Borzasztóan hosszú idő az.
A legóvatosabb becslés szerint is mintegy 16 ezer pedagógus
hiányzik az iskoláinkból és az óvodáinkból.
Azért dolgozom, hogy a ma pedagógusai erkölcsi és anyagi
értelemben is megbecsülést kapjanak.
A ma gyerekeiért, akikből a holnap pedagógusai válhatnak.
Hogy legyen, aki tanítson.
Arató Gergely
országgyűlési képviselő

APRÓHIRDETÉSEK
FELADÁSA
MINDEN SZERDÁN
9-12 ÓRÁIG

0670-676-3730
1191 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS U. 50.
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MEGÚJULVA

VÁLTOZÁSOK

Eperfa tér
Az Eperfa téren igencsak rossz állapotban lévő, a Wekerléhez hasonló,
a világban lévő kertvárosok irányát
jelző faoszlopra ráfért már a felújítás.
Műhelyünk szakembereinek köszönhetően megszépült és visszakerült a
helyére – olvashattuk a Közpark Kft.
Fb-oldalán. 2010-ben a Zalaegerszeg
utca és Thököly utca kereszteződésében lévő teret a Wekerlei Társaskör
Egyesület kezdeményezésére rendbe hozták, a Társaskör felállította a
szimbólum-fát, javaslatára pedig az
eddig névtelen tér az Eperfa tér nevet
kapta.

KERTBARÁTOK

Elismerések
Az idén 50 éves jubileumát ünneplő
Honvéd Kertbarát Tagozat ebben ez
évben is megrendezte a már hagyományossá vált „Termény- és termékbemutató kiállítását”, egybekötve
a „Budapesti kertbarátok legszebb
kertjei” verseny díjkiosztó ünnepségével a Stefánia Palotában, ahol a
tízéves Első Kis-Pesti Kert közösségi kert kategóriájában első helyezést
ért el. Ez alkalommal köszöntötték a
60 éves Kispesti Kertbarát Egyesületet is, amelynek tagjai már az idei
Mihály-napi búcsún megrendezendő
terménybemutatóra készülnek.
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Mi lesz most?

Tüttő Kata főpolgármester-helyettes és Kiss Tibor divízióvezető

Új hulladéktömörítő
és -udvar Dél-Pesten
Az újabb, a szelektíven gyűjthető hulladékok teljes palettáját átvenni képes, a hét
minden napján nyitva tartó
hulladékudvarral a kispestiek
is jól jártak, hiszen itt olyan kisebb mennyiségű hulladékot,
például sittet is leadhatnak,
amelyet eddig máshol nem lehetett – válaszolta kérdésünkre
Vinczek György alpolgármester.
Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármesterhelyettes a sajtótájékoztatón
arról beszélt, hogy az átrakó
telep működése jelentősen
hozzájárul a dél-pesti kerületek hulladékgyűjtésből adódó
forgalomterhelésének és a hulladékbegyűjtő járművek káros
anyag kibocsátásának mérsékléséhez.
A Logisztikai Szolgáltató Központ (LSZK) és az új hulladékudvar a XVIII. kerület Ipacsfa
utca 14. szám alatt, „A fővárosi
hulladékgazdálkodási rendszer
környezetbarát technológiá-

Megkezdte működését a Budapesti Közművek FKF Hulladékgazdálkodási Divízió új
hulladékátrakó állomásaként szolgáló
logisztikai központja a XVIII. kerületben,
egy korábbi szeméttelepen, a kármentesített Cséry-telepen.
inak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás
arányának növelése” elnevezésű projekt keretében, összesen 10 milliárd 984 millió 22
ezer 360 forint európai uniós
támogatással és hazai társfinanszírozással valósult meg.
Az elmúlt tíz év elvesztegetett idő a hulladékhasznosítás
szempontjából, mivel a helyi
önkormányzatok elveszítették
a jogukat a saját hulladékukkal
való gazdálkodásban, amelyben az egyszerű hulladéklerakás helyett az újrahasznosításé
a főszerep. Ehhez erős önkormányzatokra és folyamatos
szemléletformálásra lett volna
szükség – hangsúlyozta Tüttő

Kata. Az uniós irányelvek teljesítésében, a körforgásos hulladékgazdálkodáshoz vezető
úton is fontos előrelépés, hogy
ezzel az új létesítménnyel gazdagodott főváros – mondta
Kiss Tibor, a Budapesti Közművek (BKM) FKF Hulladékgazdálkodási Divíziójának
vezetője. A projekt sikere és a
fenntartható hulladékgazdálkodás szempontjából egyaránt
fontos, hogy a jövőben minél
többen vegyék igénybe mind a
hulladékudvarokat, mind a két
újrahasználati központot. Igazi
eredményeket ugyanis csak a
budapestiekkel együttműködve, közösen tudunk elérni –
emelte ki a főigazgató.

A „Muki” nyomvonalán halad most is a forgalom a főváros felé

Megérkeztek a CAFvillamosok Kispestre is
A jövőbe vezető út a minőségi közösségi közlekedésen
keresztül vezet. Nemcsak a
belső, hanem a külső kerületek is szenvednek az átmenő forgalomtól. Ennek az
egyedüli alternatívája, ha a
közösségi közlekedés színvonalát versenyképessé teszik
a
gépjármű-közlekedésével
– mondta Karácsony Gergely
főpolgármester a Határ úton
tartott sajtótájékoztatón. A
főpolgármester bejelentette,
hogy a Fővárosi Közgyűlés továbbra is biztosítja a 14 évnél
fiatalabbak ingyenes közösségi
közlekedését. Valamint arról is
beszélt, hogy a fővárosi önkormányzatnak 51 CAF-villamos
megvásárlására van szerződése, és „minden követ megmozgat”, hogy forrást találjanak a
beszerzésükre.
Gajda Péter polgármester felidézte a régióban élők emlékezetében jól élő „Mukit”, azt a
gőzvontatású 1880-ban indult
vasutat, amely a lőrinci tégla-

Domokos Márta adószakértővel, bejegyzett könyvvizsgálóval közösen
kereshették a megoldást a Kisadózói Vállalkozások Tételes Adójának,
a katának, villámgyors és váratlan
megváltozásával együtt járó problémákra, döntési helyzetekre, feladatokra azok a vállalkozók, akik
regisztráltak az önkormányzat Katás
tanácsadói napjára a KMO-ba. Az új
kata, szokatlan módon év közben,
szeptember 1-jétől lépett életbe, különösen gyors döntés elé állítva a
vállalkozókat, akik szakmai segítség nélkül nehezebben boldogulnak
majd.

NYÁRBÚCSÚ

Szeptembertől már alacsonypadlós,
klimatizált CAF-villamosok is járnak az
50-es vonalán. A főváros által beszerzett modern járművek a hét minden napján közlekednek a Határ úti végállomás
és a pestszentlőrinci Béke tér között.
gyárat kötötte össze Kispesttel
és Budapesttel. A kispestiek
akkor néhány év alatt elérték,
hogy az eredetileg teherszállításra épített vonalon személykocsik is közlekedjenek. Ez a
vonal azóta is összeköti a fővárost és a két kerületet, a CAFvillamosok is a Muki nyomán
haladnak. A kispestiek nagyon
várták már az alacsonypadlós
villamosok érkezését, türelemmel vészelték át a felújítással,
átalakítással járó nehézségeket, köszönet nekik érte – tette hozzá. Kunhalmi Ágnes,
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
országgyűlési képviselője arról beszélt, egyik fő választási ígérete valósult meg azzal,

hogy alacsonypadlós villamosok járnak az 50-es vonalon. A
korszerű járművek közlekedése nagymértékben hozzájárul
az utasok kényelméhez, emellett emelkedik a kerület ingatlanjainak értéke is. Szaniszló
Sándor, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere kiemelte: nagyon fontos, hogy a
nehéz gazdasági helyzetben is
meg tudták újítani a villamos
vonalát. Hozzátette: remélik,
nemcsak az 50-es villamos vonalán, hanem később, a 42-es
villamos meghosszabbításával, amely így elérné a XVIII.
kerület központját is, további
alacsonypadlós
villamosok
járnak majd a kerületben.

Vásár téren
Hagyományteremtő céllal rendezték
meg a kisPesti dallamok elnevezésű eseményt a Vásár téren, ahol volt
Kerítéskiállítás, amelyen Varga Attila
alpolgármester, a körzet képviselője
mondott köszöntőt. Kiemelte: az elmúlt években folyamatosan bevonták
a környéken élőket a Vásár tér fejlődésébe, életébe, mára már kedvelt közösségi térré formálódott az a terület.
Az eseményen fellépett a Kud Taban
Szerb Néptánccsoport, a Romano
Glaszo, a János Quartet, majd tűzzsonglőrök látványos előadása zárta
az estet.
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Játék, mozgás kommunikáció
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Szeptemberben folytatódik az a több éves dánmagyar bölcsődei program, amelyben a dán
VIA University College (VIA) mintaprojektet
indított Magyarországon a Csillagfény bölcsődében.
Most Johanne Hempel és Mette Specht
Kristiansen látogatott el a bölcsődébe, hogy a
gyakorlatban is bemutassák, miként tervezik,
szervezik a bölcsődei foglalkozásokat és csinálnak kedvet a gyerekeknek, motiválják őket
a részvételhez Dániában – tudtuk meg AszódiSikter Évától, a Kispesti Egyesített Bölcsődék
intézményvezetőjétől. Most is sokat tanultunk
vendégeinktől. A dán és a magyar pedagógia
módszerek hasonló elveken alapulnak, de ez
a programokon való szervezettség Magyarországon inkább az óvodai nevelésre jellemző.
Kodály Zoltán és Forrai Katalin országában
természetes, hogy a gyerekek napi programjainak szerves része a zene, a ritmus és az erre
végzett mozgás, amelynek kiemelt szerep jut
a dán bölcsődei nevelésben is – hangsúlyozza
Aszódi-Sikter Éva.
Johanne Hempel elismerősen szólt a Kodály
módszer gyakorlati alkalmazásáról már a legkisebbeknél is. Látszik, hogy a gyerekeknek
örömet okoz az éneklés, a tapsolás, napi rutinjuk a zenére való mozgás. Az is jól látszik,
hogy bár a programban részt vevő magyar kisgyermeknevelők nem most kezdték munkájukat, mégis fogékonyak a tanulásra, a megújulásra, az újdonságokra – emelte ki.

mozaik
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TÁRSASHÁZI

ROVAT
Hegyi András
írása

„Nesze, sánta, itt egy púp!”

Már lehet
szavazni!
Összeállt a Kispesti Közösségi Költségvetés 2.0 szavazásra
bocsátott javaslatainak 2023-as
listája – tudtuk meg Gajda Péter
polgármestertől, aki levélben fordult a kispestiekhez, amelyben
arra kérte a kerületben élőket,
hogy városrészenként szavazzanak a megvalósítható ötletekre.
A polgármester tájékoztatása
szerint a beérkezett javaslatokat
szakmai és pénzügyi szempontból megvizsgálták. A korábbi
évekhez hasonlóan idén is számos olyan javaslat érkezett,
amelyek nem tartoznak helyi önkormányzati hatáskörbe, ezeket
eljuttatták az illetékes szerveknek további ügyintézésre.
A Kispesti Közösségi Költségvetés 2.0 program részeként most a
szavazólap kitöltésével és vis�szaküldésével arról dönthetnek
a kispestiek, hogy az egyes városrészekben mely projekt megvalósítását szeretnék támogatni.
Ennek érdekében Gajda Péter

felhívta a kispestiek figyelmét,
hogy városrészenként csak egy
fejlesztési tételre szavazzanak. A
legtöbb szavazatot kapott javaslatot az önkormányzat 2023-ban
megvalósítja.
A városrészenkénti javaslatot
2022. október 31-ig kell beküldeni elektronikusan a gajda@
kispest.hu e-mail-címre, postán
pedig Gajda Péternek az 1195
Budapest, Városház tér 18-20.
postacímre. Aki személyesen
szeretné leadni javaslatát, ők a
szavazólapot leadhatják a Városháza portáján (Budapest XIX.
kerület, Városház tér 18-20.),
valamint a Kispesti Rendészeti Központban (Budapest XIX.
kerület, Eötvös utca 3-7.). A
szavazólapot letölthetik az önkormányzat honlapjáról: https://
uj.kispest.hu/felhivasok/11271kispesti-kozossegi-koltsegvetes2-0-szavazasra-bocsatottjavaslatok-2023

Köztudott, hogy az orosz-ukrán háború februári kirobbanása során az
Unió szankciós politikája az energia- és az üzemanyagárakban, valamint az infláció emelkedésében erősen látszódik. Ezt bármikor lehetne
csökkenteni, amennyiben a kormány végre megegyezne az Európai
Unióval, teljesítené annak ajánlásait, azonnal megnyílnának a támogatási források.
Ezek negatív hatásai a társasházakhoz, azon belül a tulajdonosokhoz
is begyűrűznek. Július óta mindenki azt számolgatja, hogy augusztus
1-től mennyit fog változni a rezsije, belefér-e a rezsicsökkentés csökkentésébe.
Az utolsó panelprogramot 2013-ban hirdette meg a regnáló kormány,
és azóta egyet sem. Időközben az Unió 2015 után jelentős összegeket
küldött a jellemzően a '80-as és '90-es években épült, energiapazarló
„Kádár-kockás” családi házak és a paneltechnológiával épült társasházak energiahatékonysági, vissza nem térítendő felújítására.
A kormány magyarázata szerint ezt a támogatási összeget a középületek sokkal kisebb energiamegtakarítást ígérő felújítására fordította.
A döntést azzal indokolták, hogy az EU nem adhatja oda közvetlenül
a lakosságnak az EU-támogatást, ezért inkább átterelik a pénzt a középületek projektjeire.
A 2017-es lakástakarék-pénztári megtakarítások után járó állami támogatások megszüntetését már nem is említem.
Mint derült égből a villámcsapás jött az újabb rendelet, a kata megszüntetéséről, illetve a vállalkozások korlátozásáról. A társasházaknak
nagyon jó volt, hogy a katás vállalkozók áfamentesen tudtak számlázni a kisebb javításokra, felújításokra. A közös képviselők, gondnokok,
takarítók szintén katás vállalkozásban végezték tevékenységüket, és
nem burkolt foglalkoztatásként, mivel több társasháznak is dolgoztak.
Ezzel egy újabb terhet kaptak a társasházak. Eldönthetik, hogy alkalmazottként foglalkoztatják tovább, vagy cégeket bíznak meg, amelyeknek áfát kell fizetni, vagy elfogadják a vállalkozók áremelését.
Összefoglalva az elmúlt évtized döntései jelentős mértékben hátrányosan sújtják a társasházakat leginkább a régebbi építésű tégla- és panelépületben lakókat. Pályázatok nincsenek és a jelenlegi világpolitikai
helyzetet nézve, még kilátás sincs arra, hogy az elkövetkező években
ebben változás lenne.
A társasházakról mindenki megfeledkezett, mindenben magukra vannak utalva és arra a pénzre, amit a közös költségbe- és a felújítási alapba befizetnek. De azt sem lehet a végtelenségig emelni, mert nem lesz,
aki befizesse…
Egy régi vicc jut nekem erről a helyzetről az eszembe: Szia sánta! Van
púpod? Nincs? Akkor itt van egy!
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
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. 28025-42, 06-70-2-144-235
SZŐNYEGTISZTÍTÁSés KÁRPITTISZTÍTÁS!
Melegvizes mélymosás,
vegytisztítás, szegés,
javítás, függönymosás, takaró mosás.
Háztól - házig 2 nap
alatt! Otthonában is
vállaljuk padlószőnyeg
tisztítását,ülőgarnitúrák,
fotelek, székek, irodabútorok textilkárpit
tisztítását. 20 éves

tapasztalat E U minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu
Telefon: 06-1-280-75-74,
06 30-94-94-360
Teljes körű könyvelést
vállalunk! Ellátjuk a
könyveléshez kapcsolódó feladatokat.
Elvégezzük a bérszámfejtést. Elkészítjük és
benyújtjuk a kötelező
adóbevallásokat. Elvégezzük a havi és az
éves zárásokat. Érdeklődni: odoremese@
epuzbaukft.hu, 0670/514-4530
Diófametszés! Itt az ideje a diófametszésnek!
Kertje díszét szakszerűen ápolom, biztonságosan, alpintechnikával.
Munkámra garanciát
vállalok. 06-30/7445387
vagy www.smartree.hu

ÉRDEKLI? ÁLLÁSINTERJÚRA VAGY KÜLFÖLDRE
KÉSZÜL? ÚJ TANFOLYAMAINK, 2X2 ÓRÁSAK
IS VÁLTOZATLANUL
INDULNAK, 4-6 FŐS
MINICSOPORTOKBAN
NYELVSTÚDIÓNKBAN:
58000 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
ALBÉRLET-INGATLAN
Fiatal pár nyaralót
vásárolna a Balatonon
35mft-ig. 06-20/4549152
75 éves hölgy albérleti
szobát keres Telefon:
+36 20 291 8253

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

Maximum egy-két
évre keresünk lakhatási lehetőséget 40.000
Ft+rezsi+házkörüli
munka, főzés. Rokonaim
ügyvéd előtt felelősséget vállalnak értem és
a fiamért. Idősek vagyunk, nem bulizunk,
nincs állatunk, nem dohányzunk. +36(30)9414716, gyrosta@filosoft.
hu

OKTATÁS

EGÉSZSÉG

AZ IDÉN IS MÉG MINDIG
VISSZATÉRÍTIK A NYELVVIZSGÁK ÁRÁT!
UGYE AZ IDÉN MÁR
FOLYÉKONYAN SZERETNE ANGOLUL MEGSZÓLALNI? NYELVVIZSGÁRA
VALÓ FELKÉSZÍTÉS

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

KONTÉNERES SITT, LOM,
szemétszállítás. Sóder,
homok, murva, kavics,
föld házhozszállítása.
282-1201, 06-30-9429460

Gyógypedikűr, manikűr,
teljes test, talpmasszázs.

KISPESTI MAGAZIN

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

hirdetés

WWW.FIX.HU

ÁLLÁS
Vállalkozásunk takarító kollégákat keres
részmunkaidőben a II.
Kolosy térhez közeli iroda esti takarítására (hétfőtől-péntekig: 19.30.22.00). Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk.
Tel.: 06-20/961-8366
ÉLETJÁRADÉK,
ELTARTÁS
Jól kereső, nagy gyakorlattal és felsőfokú végzettséggel rendelkező
fiatal pár életjáradéki
szerződést kötne egyedülálló, idős személlyel.
Méltó, megbecsült, nyugodt életet biztosítunk.
Telefon: 06-70/423-0888
ADOK-VESZEK
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

*Az akció időtartama: 2022.09.01. - 2022.10.31.
További részletek a honlapon.

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