ÖNKORMÁNYZAT
TESTÜLETI ÜLÉS A VÉSZHELYZET UTÁN
Csaknem negyven napirendi pontot tárgyaltak a
képviselők a veszélyhelyzet visszavonása utáni első
testületi ülésen. Elfogadták az önkormányzat 2019.
évi zárszámadásáról szóló rendeletet. Támogatta a
testület a Kispesti Természetvédelmi Program megalkotását, és rendeletet alkottak az üzletek éjszakai
működésének korlátozásáról.

XXVI. évfolyam 6. szám

4-5. oldal

2020. július

Újra teljes körű egészségügyi ellátást nyújt
a kispesti szakrendelő
7. OLDAL

ÖNKORMÁNYZAT
GAJDA PÉTER

2-3. oldal

Elkészült az új tálalókonyha és az étkezde az Erkel
iskolában, a beruházásra
az önkormányzat csaknem
20 millió forintot költött.
Elkezdődött a Gyöngykagyló
óvoda épületenergetikai
korszerűsítése.

GONDOSKODÁS
BALÁZS PIROSKA

6. oldal

A veszélyhelyzet elmúlásával
újranyitnak a Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat nappali ellátást nyújtó
idősek klubjai és a Csillagok
Napközi Otthona, fokozatosan visszatérhet az élet az
intézményekbe.

EGÉSZSÉGÜGY
DR. KUMIN MARIANNA

9. oldal

Sokszor erőn felül teljesítettek a Kispesti Egészségügyi
Intézet dolgozói a járványügyi veszélyhelyzetben.
Dicsérő okleveleket és
jutalmakat adtak át a Városházán rendezett Semmelweis-napi ünnepségen.
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Horváth Gyula, a Kispest Kft. ügyvezetője és Gajda Péter polgármester

Felújították a konyhát és az ebédlőt
az Erkel iskolában
Alig több mint két hónap alatt készült el az új tálalókonyha
és az étkezde az Erkel iskolában, amelyre az önkormányzat
csaknem 20 millió forintot költött.
Kispest önkormányzata az iskolák államosítása után is elkötelezett a kerületi
iskolák, az iskolákba járó gyerekek és a
szülők iránt. A Külső-Pesti Tankerületi
Központtal kötött együttműködési
megállapodás és a vagyonleltár szerint
2017. január 1-jétől nem kerültek átadásra az oktatási intézményekben lévő
főző- és tálalókonyhák, valamint az

Az önkormányzat
elkötelezett a kerületi
iskolák iránt
ezekhez tartozó étkezők sem, amelyek
felújítása továbbra is az önkormányzatot terheli. Ezek műszaki és higiéniai
állapotát Budapest Főváros Kormányhivatala rendszeresen ellenőrzi – tudtuk
meg Gajda Péter polgármestertől, aki
két alpolgármesterével, Varga Attilával és Vinczek Györggyel, valamint
a VAMŰSZ igazgatójával, Kránitz
Krisztiánnal járt az Erkel iskolában. A
polgármester elmondta, hogy az iskolai
konyha és ebédlő felújítására, amely
idén április végén kezdődött és június

végén fejeződött be, nettó 19 millió 911
ezer forintot költöttek az önkormányzat költségvetéséből. Hozzátette, az
önkormányzat lehetőségeihez mérten,
a vagyonkezelővel közösen továbbra
is feladatot vállal az intézmények felújításában, hamarosan a Gábor iskolában lesznek hasonló munkálatok. A
VAMŰSZ igazgatója hosszan sorolta,
mi minden változott az elmúlt hetekben. Külön kiemelte, hogy a konyhában
és az étkezdében 174 négyzetméteren
padlóburkolatot, 228 négyzetméteren
csempeburkolatot cseréltek, lefestették
a falfelületeket, lemázolták a nyílászárókat, a fűtéscsöveket, radiátorokat,
kicserélték a kapcsolókat, konnektorokat, a víz- és a szennyvízvezetékeket.
A konyhákba új felszereléseket, nagymedencés mosogatót, „kalapos” ipari
mosogatógépet és hozzá tartozó asztalt
vásároltak, az éttermi részbe tálcatartó
asztalt szereltek. Az étterem elé öt új
kézmosó került szappanadagolókkal. A
személyzeti öltözőt is teljesen felújították. Az iskolai menzán akár háromszáz
gyereknek is tudják biztosítani a napi
meleg ételt, az ebédlőben egyszerre
80-90 gyerek tud majd étkezni kulturált
körülmények között.

Csaknem húszmillió forintba került a korszerűsítés

Elkezdődött a Gyöngykagyló óvoda
épületenergetikai korszerűsítése
A Kispesti Gyöngykagyló Óvoda átfogó felújításának második ütemében
a napelemes rendszer kiépítése, a nyílászárók cseréje és a tető pótszigetelése
zajlik európai uniós támogatásból. Az
épület tetejére 2x60 darab napelem
kerül, ezek a tervek szerint az épület
teljes villamosenergia-felhasználását
biztosítani tudják, az egész elektromos hálózatot lehet róluk működtetni.
Várhatóan augusztus közepéig tart a
munka.

Folyamatosan újultak meg az elmúlt években az önkormányzati óvodák és bölcsődék,
a tavalyi év legjelentősebb beruházása a
Gyöngykagyló óvoda komplex korszerűsítése volt: több mint 200 millió forintot fordított az önkormányzat az épület külső és
belső felújítására, épületgépészeti korszerűsítésére. Időközben európai uniós pályázaton több mint 50 millió forintot nyertünk az
óvoda épületenergetikai korszerűsítésére is.
A munka most elkezdődött, és terveink szerint augusztus közepéig befejeződik – tájékoztatta lapunkat Gajda Péter polgármester,
aki Vinczek György alpolgármesterrel és
Horváth Gyulával, a beruházást felügyelő

Kispest Kft. ügyvezetőjével járt az óvodában. Horváth Gyulától megtudtuk, a projekt
részeként megtörténik a tavalyi felújításból

Több mint 50 millió
forintos uniós
támogatásból valósul
meg a beruházás
kimaradt nyolc csoportszoba és a földszinti
kiszolgálóhelyiségek nyílászáróinak cseréje
korszerűbbre, valamint pótszigetelést kap a
tető, illetve az épület udvar felé eső oldalán

hőszigetelő falazatot építenek a nyílászárók
alá. Az épület tetejére 2x60 darab napelem
kerül, ezek a tervek szerint az épület teljes
villamosenergia-felhasználását biztosítani
tudják, az egész elektromos hálózatot lehet
róluk működtetni. Bánáti Tiborné óvodavezető elmondta, az óvoda mindennapjaiban
nem hoz változást a nyolc csoportszobát
érintő felújítás, most az emeleti csoportokat
a földszinten helyezték el, amikor a földszintet újítják majd fel, mindegyik csoport
felköltözik az emeletre. Így a gyerekeket
nem érintik a munkálatok, biztonságban
vannak.
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Épületet cserélnek kerületi
oktatási intézmények

Csaknem negyven napirendi pontot tárgyaltak a képviselők a veszélyhelyzet visszavonása utáni első testületi ülésen. Az ülés elején egyperces néma felállással emlékeztek a képviselők a június 21-én elhunyt kispesti
díszpolgárra, dr. Bálint Györgyre.
Centrum, a Kispesti Uszoda, a
Vagyonkezelő Műszaki Szervezet (VAMŰSZ), a Kispesti
Egészségügyi Intézet, a KMO
Művelődési Központ pénzmaradványukkal, összesen 232

Elfogadták a 2019.
évi zárszámadásról
szóló rendeletet

Gajda Péter polgármester a testületi ülésen
Zárt ülésen döntöttek a képviselők a díszpolgári cím, a
Kispestért Díj, valamint a
Kispestért Oklevél idei adományozásáról. Az ülésen sor
került nem képviselő tag megválasztására és eskütételére a
Tulajdonosi Bizottságba. Mostantól Káplár Attilát Sziklai
Zsolt váltja a bizottságban.
Takarékos gazdálkodás
Elfogadták a képviselők az
önkormányzat 2019. évi zárszámadásról szóló rendeletet.
E szerint az önkormányzat
2019. évi összes bevételi előirányzata 13 milliárd 837 millió 682 ezer 662 forint, teljesített bevétele 13 milliárd 964
millió 52 ezer 159 forint, az
összes kiadási előirányzata 13
milliárd 837 millió 682 ezer
662 forint, a teljesített kiadá-

sa 12 milliárd 809 millió 309
ezer forint. Az önkormányzat
2019. évi összes működési bevétele 11 milliárd 553 millió
178 ezer 159 forint, míg az önkormányzat összes működési
kiadása 10 milliárd 6l8 millió
833 ezer forint. Ez azt jelenti,
hogy több mint egymilliárd
forint maradt a kerületi közös
kasszában. Míg ezt a pénzmaradványt a polgármester
és a képviselő-testület többsége pozitívan, a takarékos
gazdálkodásnak köszönhető
eredménynek értékelte, addig
a testület kormánypárti képviselői most is ennek szükségességét kérdőjelezték meg. Az
önkormányzat intézményei,
a Gazdasági Ellátó Szervezet
(GESZ), a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat, a
Kispesti Szociális Szolgáltató

millió forinttal, önállóan gazdálkodhatnak. Az előző évi
túlfinanszírozás visszautalásától a képviselő-testület eltekint. A zárszámadásban rögzítettek szerint az önkormányzat
pénzmaradványa, költségvetési tartaléka 883 millió 600 ezer
forint, amelynek felhasználása
többek között az alábbiak sze-

rint kerül elszámolásra: a pályázatok önrészére 105 millió
forint, a KMO támogatására 2
millió 400 ezer forint, a Kispesti Uszoda támogatására
900 ezer forint, a VAMŰSZ
támogatására 800 ezer forint,
sajtó-kommunikációs
áthúzódó kiadásokra 24 millió forint, a polgárőrség áthúzódó
támogatására 500 ezer forint,
a Gyöngykagyló óvoda felújításának pályázati kiegészítésére 20 millió forint. Ezen kívül
működési és a fejlesztési tartalékba kerül 100-100 millió
forint.
Korlátozott éjszakai
nyitvatartás
Rendeletet fogadtak el az üzletek éjszakai működésének korlátozásáról, amelynek hatálya
az önkormányzat közigazgatási területén működő, szeszes
italt forgalmazó vendéglátó

Csaknem negyven napirendi pontot tárgyaltak
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üzletekre terjed ki. Ennek elsődleges célja a lakók egészséges életkörülményeinek és
pihenéshez való jogának biztosítása. A rendelet a jegyzőre ruházza az éjszakai nyitvatartás
engedélyezését, meghatározza
az éjszakai nyitvatartási engedély kiadásának, visszavonásának rendjét. A szeszes
italt forgalmazó vendéglátó
üzletek, a rendeletben megfogalmazott kivételektől eltekintve, 22 és 6 óra között nem
tarthatnak nyitva. Módosították a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet. Változott
a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló
rendelet is, amely hatályon kívül helyezte a veszélyhelyzetben hozott módosításokat,
amelyek a veszélyhelyzet alatt
lejáró rendszeres ellátásokat,
az ügyintézést érintették. Elvégezték néhány önkormányzati
rendelet tartalmi átvilágítását,
azaz az elavult, szükségtelenné
vált rendelkezések, továbbá a
veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggésben kiüresedett
önkormányzati rendelet hatá-
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lyon kívül helyezését. Módosították a Polgármesteri Hivatal
belső szervezeti felépítését,
mert az Építéshatósági és Városfejlesztési Iroda 2020. már-

Betiltják a
glifozáttartalmú
gyomirtó szerek
használatát
cius 1-jén megszűnt, hiszen az
építéshatósági tevékenységi
körét jogszabály alapján a kerületi kormányhivatal vette át.
Természetvédelmi program
indul
Sor került a Kispesti Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására is, mivel a
Külső-Pesti Tankerületi Központ azzal a kéréssel fordult a
képviselő-testülethez, hogy a
József Attila utca 77. szám alatti ingatlan a tankerület vagyonkezelésébe kerüljön, és költözzön oda a Kispesti Alapfokú
Művészeti Iskola. Az épületet
jelenleg a Tanext Akadémia
bérli, amely a XX. kerületbe
költözne. A művészeti iskola
mostani, Irányi utcai épületébe a Móra Ferenc Általános

Rátkay Andrea, Teknős Ferenc és Domokos Gábor
önkormányzati képviselők

Fekete László önkormányzati képviselő
Iskola és EGYMI költözne a
tankerület vagyonkezelésében
lévő Puskás iskola épületrészéből, és az ő helyükre költözne
az egybeolvadást követően a
Tanext másik két iskolája, a
Comenius iskola és a Pinokkió
iskola. Ebben az épületrészben a tankerület megfelelő
vizesblokkot alakít majd ki,
és teljesen elkülöníti a Puskás
iskolától, ezt a területet átadják
az önkormányzat vagyonkezelésébe. Ezzel a megoldással
megvalósul a kerület zeneművészeti központja, amely tevékenységéhez igénybe venné a
Vigadó hangversenytermét és
egyes más termeit külön megkötött esetenkénti szerződések
keretében, de a Vigadó nem
kerülne a tankerület kezelésébe. Elfogadták a képviselők a
Kispesti Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati
intézmények 2019. évi ös�szefoglaló ellenőrzési jelentését. Telepítési tanulmányterv
elfogadását is támogatták a
képviselők, amely a Dél-pesti
Utánpótlás-nevelési Centrum
szabályozási terve módosításának előkészítése. Hosszú

vita után előzetes szándéknyilatkozatot fogadtak el a képviselők, hogy bécsi mintára hozzákezdenek a „Puskás Ház”
bérlakásprogram elindításához. Ennek keretében a Soravia
csoport és a Potom GmbH
közösen célul tűzte ki, hogy
közel 5000 bérlakást épít Budapest területén, és ehhez keres megfelelő zöldmezős vagy
„barnamezős” ingatlanokat,
továbbá olyan kerületi önkormányzatokat, amelyek hajlandóak együttműködni a projekt
céljainak megvalósításában.
A társaság célja egy hosszú
távra bérbe adható lakásépítési projekt megvalósítása. A
képviselő-testület támogatta
a Kispesti Természetvédelmi Program megalkotását és
a jövő évi költségvetésben a
program elkészítéséhez és az
ütemezett végrehajtáshoz a fedezet biztosítását. Önálló képviselői indítványra a testület
elfogadta, hogy a parkokban,
fasorokban, zöldfelületeken és
egyéb érintett közterületeken
2021. augusztus 31-ig betiltja a glifozáttartalmú gyomirtó
szerek használatát.
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GONDOSKODÁS

EGÉSZSÉGÜGY

A veszélyhelyzet elmúlásával újranyitnak a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat nappali ellátást nyújtó
idősek klubjai és a Csillagok Napközi Otthona – tudtuk meg Balázs Piroska intézményvezetőtől.

A járványhelyzet kedvező alakulását követően teljes körű egészségügyi ellátást nyújt a Kispesti Egészségügyi Intézet.

Nyitnak a Segítő Kéz nappali ellátást
biztosító egységei

Balázs Piroska igazgató az Őszirózsa Idősek
Klubjában
Július közepén újranyitott az
Őszirózsa Idősek Klubja, a
Kertvárosi Idősek Klubja, a
Wekerlei Idősek Klubja és a
Lila Akác Idősek Klubja, július 28-án nyílik a Zöld Diófa
Idősek Klubja, 30-án a Csillagok Napközi Otthona. Balázs
Piroska felhívta a figyelmet,
hogy bár a járványügyi vész-

Csak egészséges
személyek
látogathatják
az idősklubokat
helyzetnek vége van, az egészségügyi készültség továbbra is
fennáll az év végéig. Az intézményvezető kéri, hogy mindenki tartsa be az óvó-védő
rendszabályokat. Csak egészséges személy látogathatja az
intézményeket. Orr- és szájvédő maszk használata kötelező, melyről az ellátott gon-

doskodik (korábban mindenkit
elláttak textilmaszkokkal). A
bejáratoknál kötelező minden
bejutásnál a cipőtalp fertőtlenítése a fertőtlenítővel átitatott
lábtörlőn. Kezet kell mosni
fertőtlenítő hatású folyékony
szappannal, és használni kell
a kézfertőtlenítő adagolót is.
A munkatársak érintés nélküli lázmérővel ellenőrzik a
hőmérsékletet, az eredményt
dokumentálják. Az ellátottaknak naponta nyilatkozatot kell
kitölteni az egészségi állapotról, valamint arról, hogy nem
érintkeztek fertőző vagy gyanús személlyel, külföldivel.
Az ellátottak védelmének érdekében a felületeket és a
környezetet naponta többször
takarítják, és biztosítják a
kézfertőtlenítő szereket (adagolók a közösségi terekben,
bejáratoknál).
Fertőtlenítő
hatású folyékony szappanok,
papír- vagy textiltörölközők
folyamatosan rendelkezésre
állnak. Amennyiben – átmenetileg – textiltörölköző áll ren-

Fokozatosan visszatérhet az élet
az intézményekbe
delkezésre, legalább naponta
négyszer, kétóránként cserélik.
Rendszeresen szellőztetnek, és
a foglalkozásokat az időjárási
viszonyoknak megfelelően a
szabadban tartják, árnyékos,
fedett helyen. A megszokott
programok közül a fertőzésveszély miatt a gyógymasszázs
az egészségügyi, járványügyi
helyzetre tekintettel várhatóan július 31-ig szünetel, az
uszodai programok az uszoda
korlátozott fogadóképessége
miatt szünetelnek. Szünetelnek a csoportos programok,
de a nosztalgiareggeli és nosztalgiauzsonna megvalósul. Az
ebéd elfogyasztása legfeljebb
49 százalékos ellátotti részvétellel valósulhat meg, másfél méteres távolságtartással.
Mosogatás legalább 60 Celsius-fokos folyóvízzel és fertőtlenítő hatású mosogatószerrel
történik, a fűszertartókat rendszeresen fertőtlenítik. A dolgozók az infekciókontrollnak
megfelelően járnak el, és betartják a HACCP szabályait is.

Elvitellel történő ételfogyasztás esetén fóliázott, műanyag
dobozban, feliratozva, a bejárati ajtónál kell átadni az ételt.
A dolgozók orr- és szájvédő
maszk, hajvédő háló viselésével és gumikesztyű használatával végzik munkájukat. Heti
három alkalommal kizárólag
a klub ellátottai számára mosnak, az intézményi textíliákat
elkülönítetten mossák, fertőtlenítő mosószerrel, 60 Celsius-fokon, és lehetőség szerint
napon szárítják azokat. A fogyatékos és az idős személyek
számára nappali ellátást nyújtó
intézmények épületében egyidejűleg tartózkodó ellátottak
száma július 31-ig nem haladhatja meg a bejegyzett férőhelyszám 50 százalékát, valamint a fogyatékos és az idős
személyek számára nappali
ellátást nyújtó intézmények az
ellátottak lakókörnyezetében
is nyújthatják a szükséges ellátást – hívta fel a figyelmet közleményében a gondozószolgálat igazgatója.

Újra teljes körű egészségügyi ellátást nyújt
a kispesti szakrendelő

Miniszteri utasításnak eleget
téve igyekszünk minden lehetséges megoldást biztosítani az
előírt orvos-beteg találkozást
megelőző konzultációra és
időpontfoglalásra. A többszörös telefonálás, e-mailben realizált értekezések ellenére is
erőt próbáló ez a feladat mind
Önök, mind dolgozóink részére. Tisztában vagyok azzal,
hogy amikor valamennyi találkozást időpontfoglalásnak kell
megelőznie, akkor minden vonal mindig foglalt, amit azonban Önök úgy észlelnek, hogy
kicseng és nem veszik fel.
Áthidaló megoldást jelent az
egyes szakrendelések e-mailben történő felkeresése. Az

Fokozatosan
elindul a webes
előjegyzés

így folytatott kapcsolatfelvétel
kitűnően működik, munkatársaink a rendelés végén visszajeleznek – írta közleményében
dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos. Telefonos bejelentkezés lehetséges az adott
szakrendelés telefonszámán, a
honlapon megjelölt rendelési
időben, valamint a következő
három központi telefonszámon: 06-1-347-5900, 06-1347-5980,
06-1-347-5986.
Az ott szolgálatot teljesítő
munkatársak rövid tájékozódó
kérdésfeltevéssel tisztázzák,
hogy vizsgálatra időpontkérés
vagy receptfelírás a hívás tárgya. Innentől Önöknek nincs
tennivalójuk, e-mailben vagy

telefonon kapnak visszajelzést
kérésük megoldására vonatkozóan. Lehetőség van kikerülni a telefonálást, ez esetben
honlapunkon, az adott szakrendelés felületén feltüntetett
e-mail-címen jelezzék igényüket. Türelmes és elfogadó
együttműködésükkel kérem,
segítsék intézetünk munkatársainak feladatát. A bejáratoknál történő kockázatbecslő
kérdés megválaszolása, lázmérés és kézfertőtlenítés után a továbbiakban az adott osztályon
kerül sor a részletes kérdőív
kérdéseinek megválaszolására,
aminek hitelességét az ellátás
végén aláírásával kérünk igazolni. Kérem, hogy ne jöjjenek
fél-egy órával a kapott időpont
előtt az intézetbe. Amennyiben
valaki az időpontját megelőző
10-15 percben érkezik, nem
alakul ki torlódás, éppen az
előjegyzések pontos betartása okán. Fokozatosan elindul
a webes előjegyzés, egyelőre
pilot módon hat szakrendelésre (kardiológia, urológia,
fül-orr-gégészet,
ortopédia,
reumatológia, szemészet). A
sikeres próbaidőszakon túl,
ha teljes körűvé válik, jelentős javulást eredményez az
előjegyzések menetében. Már
többször jeleztem, hogy a laboratóriumi munka szervezése nem feladatom, azonban
épp az előjegyzések segítése
érdekében kezdeményeztem a
Synlab ügyvezetőjével közeli
megbeszélést ugyancsak egy
webes előjegyzés lehetőségének megteremtése érdekében.
Talán a fentiek fényében kérhetem Önöket szíves belátásra, elfogadásra és megértésre.
Nem segíti munkánkat, ha e
tárgyban panaszlevelekkel for-

Be kell tartani a biztonsági óvintézkedéseket

Telefonon és e-mailben is lehet időpontot kérni
dulnak az önkormányzathoz és
igazgatásunkra. Folyamatosan
a technikai megoldások optimalizálásán dolgozunk – hívta
fel a figyelmet a főigazgatófőorvos. Az intézet területén
továbbra is kötelező a járványügyi védekezés maximális
betartása. Amikor a környező

országokban aggasztóan emelkedő esetszám látható a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatban, akkor úgy gondolom,
egyetértenek a némi kényelmetlenséggel járó óvó-védő
rendszabályok fenntartásával
– hangsúlyozta dr. Kumin Marianna.
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EMLÉKEZÉS

ÖNKORMÁNYZAT

Kavicsokkal és virágokkal emlékeztek a résztvevők a Kispesti Új temető izraelita parcellájában található
emléktáblánál 1944. június 30-ra, a Nagyboldogasszony főplébánia-templomban pedig szentmisét tartottak
az áldozatok emlékére. Ezen a napon több mint háromezer zsidó és cigány származású embert deportáltak
Kispestről németországi haláltáborokba.

A kispestiek egészségéért végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként idén dr. Ernszt Edina fül-orr-gégész és Kertészné Lepsényi Szabó Ágnes titkárnő vehette át az önkormányzat dicsérő oklevelét és jutalmát.
A Kispesti Egészségügyi Intézet Közalkalmazotti Tanácsának elismerését tízen, valamint a betegirányítók
kapták a Városházán rendezett Semmelweis-napi ünnepségen.

Megemlékezést tartottak a kerületi gyásznapon
elmondta, 2014 óta az egyesület szívügyének tekinti a
megemlékezést, csatlakozott a
MEASZ kezdeményezéséhez.
Mesélt ismeretségéről a holokauszt-túlélő Fahidi Évával,
aki tanúja volt a cigánytábor

Több mint háromezer embert deportáltak Kispestről
1944-ben

Szonderik Gyula, a MEASZ XIX. kerületi titkára
az emléktáblánál
A szomorú napot Szonderik
Gyula, a MEASZ XIX. kerületi titkára idézte fel, aki kilencéves gyerekként látta, amint
a kispesti vasútállomáson a
csendőrök
bevagonírozzák
az embereket. „Nem tudom
elfelejteni, nem is akarom.
Tudomására kell hozni mindenkinek, hogy ez megtörtént
Magyarországon” – mondta.
Vinczek György alpolgármester a koronavírus-járvány
kapcsán a populizmus és az
ellenségkeresés veszélyeiről
beszélt, majd személyes élményét említette a jeruzsále-

mi Jad Vasem Múzeumból.
Úgy fogalmazott, hogy „mi,
akik nemcsak a háromezer
kispestire, hanem a sok millió
áldozatra emlékezünk minden évben, emeljünk szót,
hallassuk a hangunkat, ha azt
látjuk, hogy megbélyegeznek,
elkülönítenek és ellenségként
kezelnek
állampolgárokat
a hazában és a világon bárhol. Gondoljunk azokra, akik
ezért küzdenek ma, és azokra
is, akik akkor megpróbálták
menteni az embereket.” Losó
Györgyné, a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület elnöke

felszámolásának AuschwitzBirkenauban (az átélt borzalmakról szól könyve, A dolgok
lelke), és beszélt Neumann
Éváról, a két túlélő zsidó as�szony találkozásáról egy roma
rendezvényen. Megidézte a
cigány holokauszt-túlélő Rostás Kati nénit. Megemlékezett
a cigányok elleni várpalotai
gyilkosságról: 1945 februárjában a nyilasok és a várpalotai
csendőrök több mint száz cigányt végeztek ki a Grábler-tó
mellett. Verebics Petra lelkész,
a Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség kispesti gyülekezetének tagja is személyes
élményét osztotta meg az emlékezőkkel: kapcsolatuk elején
zsidó férjével ellátogattak a
berlini zsidó múzeumba. El-

mondta, akkor, ott értette meg,
hogy lehet és kell is tanulni,
emlékezni, a múltat megismerni, megérteni. Azt, hogy az embert mássága ellenére is meg
kell ismerni. Ha kell, együtt
szenvedni vele, együtt létezni
a másikkal. Amennyire fontos
a múltra emlékezni, tisztázni,
ismerni, annyira fontos a jelenben úgy élni, hogy a jövőt
együtt alkothassuk – fogalmazott. A 82. zsoltárt hozta példaként, ami, mint mondta, számára azt jelenti, hogy ott kell
állni minden üldözött, minden
elesett, minden kirekesztett
mellett, ott kell állnunk egymás mellett, mindenkinek. A
rendezvényen Magyar Ilona
Enikő szavalta és énekelte el
Choli Daróczi József Elvitték
a cigányokat című versét, a
megemlékezés végén felcsendült a Szól a kakas már című
magyar népdal, amit a magyar
hászid rabbi, Taub Izsák egy
pásztorfiútól hallott, és terjesztett el. Kispest önkormányzata
gyásznappá nyilvánította június 30-át. A megemlékezést
a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Országos Szövetségének (MEASZ) kispesti
szervezete és a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület szervezte.
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GYÁSZ

Sokan búcsúztak dr. Bálint Györgytől, Kispest díszpolgárától
Kispest Önkormányzata saját halottjának
tekintette a június 21-én elhunyt dr. Bálint
György kertészmérnököt, Kispest díszpolgárát, akinek temetése július 14-én volt a
Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. Mindenki
Bálint gazdájától Iványi Gábor metodista

lelkész búcsúzott. A kispesti önkormányzatot Gajda Péter polgármester, Varga Attila
alpolgármester és Bernát Péter irodavezető,
az Első Kis-Pesti Kertet Nagy Mária képviselte a végső búcsúztatón. Bálint György,
Bálint gazda éppen százévesen, 2019-ben

lett a kerület díszpolgára. Folyamatosan
figyelemmel kísérte, tanácsaival segítette a
Kispesten kialakuló közösségi kertek életét,
különösen az Első Kis-Pesti Kerttel tartott
szorosabb kapcsolatot.

Elismeréseket adtak át a Semmelweis-napi ünnepségen

Azért is különleges az idei
Semmelweis-napi megemlékezés, mert a veszélyhelyzet
idején kitüntetetett figyelem
kísérte a Kispesti Egészségügyi Intézet munkáját, hiszen
szinte folyamatosan változott
a járványhelyzet, amelyhez az
intézménynek alkalmazkodnia kellett. Köszönet és hála
a dolgozók helytállásáért, különösen azoknak, akik az első
vonalban, a bejáratnál, a betegirányításnál teljesítettek sokszor erőn felül – mondta köszöntőbeszédében dr. Kumin
Marianna főigazgató-főorvos.
– Büszke vagyok arra, hogy az
elmúlt hónapokban nem kellett
bezárni az intézményt egyetlen
percre sem, és nem volt a dolgozók között vírusfertőzött.
Olyan együttmunkálódásnak
lehettünk szemtanúi, amelyre nem is számítottunk, mert
mindenki a maga területén tette a dolgát legjobb tudása szerint, sokszor kérés nélkül is –
hangsúlyozta a főigazgató. Az
ünnepségen részt vevő Gajda
Péter polgármester köszönő
szavai után arról beszélt, hogy
ebben a nagyon különleges és
eddig ismeretlen nehézségeket
hozó veszélyhelyzetben soksok váratlan feladattal kellett
megküzdeni mind a szociális ágazatban, mind pedig az
egészségügyben dolgozóknak.
A Kispesti Operatív Törzsnek,
amelynek dr. Kumin Marian-

na is állandó tagja volt, óriási szakmai biztonságot adva,
folyamatosan kellett olyan
döntéseket is hozni, amelyek
a kispestiek egészségügyi ellátását is érintették – emelte
ki a polgármester. Az esemé-

Erőn felül teljesítettek az Egészségügyi Intézet
dolgozói
nyen prof. dr. Rosivall László,
a Semmelweis Egyetem rektor
emeritusa színes és élvezetes
előadásban elevenítette fel
Semmelweis alakját, szakmai
törekvéseit és pályájának legfontosabb állomásait. Mint
mondta, Semmelweis nevét és
a kézmosás fontosságáról vallott nézeteit a vírusjárvány idején az egész világ folyamatosan emlegette, s nem véletlen
az sem, hogy Semmelweiset a
világ legjelentősebb 12 tudósa
között tartják számon, és hogy
2013-ban az UNESCO Nemzetközi Tanácsadó Bizottsága
a világemlékezet részévé nyilvánította gyermekágyi lázzal
kapcsolatos felfedezéseit.
A Kispesti Egészségügyi Intézet Közalkalmazotti Tanácsának elismerését tízen kapták
meg: Pásztás Anna (radiológia), Domán Vivien (tüdő-

Kertészné Lepsényi Szabó Ágnes, dr. Ernszt Edina
gyógyászat), dr. Borza Júlia
(bőrgyógyászat), dr. Fürszt
Ágnes
(fül-orr-gégészet),
Sallói Gabriella (reumatológia), Páling Annamária (belgyógyászat), Tóth Balázsné
(nőgyógyászat), Kolev Gabriella (diabetológia), Tóth Géza
és Gődény László (masszázs).
A kitüntetett osztály pedig
idén a betegirányítók lettek,
akik elismerő oklevelet és
ajándékkosarat kaptak. Ezen
kívül a főigazgató-főorvos külön kiemelte a veszélyhelyzetben dolgozók közül a varroda
munkatársának, Szivák Katalinnak a kezdeményezését,

amelynek nyomán kollégáival
több mint 4500 szájmaszkot
varrtak az intézet műhelyében,
valamint az intézmény biztonságára ügyelő csoport kiemelkedő munkáját. A jutalmazottakat vastapssal köszöntötte az
intézmény közössége. Az elismerések átadásán a képviselőtestület tagjai közül Paróczai
Anikó, a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai
és Egészségügyi Bizottság
elnöke, Kertész Csaba, Varga
Attila és Vinczek György alpolgármesterek vettek részt.
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Idős kispestieket köszöntöttek
Az elmúlt hetekben 90. születésnapjukat
ünneplő kispestieket a kerület vezetői is köszöntötték. Windisch Lászlót, Gyebroszki

Andrásnét és Csizmadia Lajost Vinczek
György alpolgármester, Bada Istvánnét
Kertész Csaba alpolgármester, Gaál Etelt

Varga Attila alpolgármester, a 95 éves
Karaszi Mihályt Vinczek György és Huszár
Erzsébet idősügyi tanácsos köszöntötte.
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Idén is népszerű
a vizes játszótér

A veszélyhelyzet feloldása
után a kormány ugyan egészségügyi járványkészültséget
rendelt el, de lassan visszatért
a megszokott élet Kispesten
is. A kerületi közösségi terek,
játszóterek már több hete szabadon használhatók, a kispesti
vizes játszótéren az időjárástól függően működnek a vizes
játékok – tudtuk meg Gajda
Péter polgármestertől. A két
évvel ezelőtt átadott, országosan is különlegesnek számító,
ingyenesen használható vizes
játszótéren négyezer négyzetméteren kilenc látványos vizes
játék várja a gyerekeket. A polgármester szerint a játszótér az
elmúlt két év alatt a környező
kerületek legnépszerűbb játszótere lett, ami látszik azon is,
hogy egy melegebb napon akár
kétszázan is megfordulnak itt.
A játszóteret szeptember végéig naponta 8 és 21 óra között,
október 1-jétől április 30-ig
pedig 8-tól 18 óráig lehet látogatni. A zárás után minden nap
kitakarítják és fertőtlenítik a
játékokat, a vizes részeket. Az
üzemeltető szakemberei kérik
a szülőket, hogy figyelmesen
olvassák el, tartsák és tartassák be a játszótér házirendjét,
hiszen csak így óvhatják meg
közösen az itt lévő eszközöket.
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Újraindultak az uszodai tanfolyamok

Elindultak a nyári és hétvégi tanfolyamok a Kispesti Uszodában, amely
hétköznaponként 6 és 21 óra között, hétvégén 8 és 20 óra között tart nyitva, a jegyeket a korábbi évekhez hasonlóan árusítják.

Továbbra is szigorú létszámkorlát érvényes
A jelenleg érvényben lévő
jogszabályok komolyan korlátozzák a létesítmény üzemeltetését és a vendégek számát.
Közösségi helyiségeikben, a
mosdókban és az öltözőkben
továbbra is létszámkorlátozás
van érvényben, és az egész
létesítmény területén köteles
minden vendég betartani a

másfél méteres védőtávolságot. A külső medencéket csak a
„Strand” jegyekkel lehet használni, és szigorú létszámkorlát
érvényes. Rendszeresen fertőtlenítik a korlátokat, a szekrényeket, a játszótéri eszközöket
és a padokat. Tóth András, az
intézmény igazgatója elmondta, hogy ismét lehetőség nyí-

lik bérletvásárlásra és a bérlet
azonnali újraindítására is, ebben az esetben tudomásul kell
venni a járványhelyzetből adódó korlátozó intézkedéseket.
Mivel a szabályok és a lehetőségek folyamatosan változnak,
indulás előtt célszerű tájékozódni az intézmény honlapján
és Facebook-oldalán.

FELHÍVÁS

Utánpótlás labdarúgó-szakosztályt indít a Kistext SE
FC
utánpótlás-akadémiája),
így a legtehetségesebb gyermekeknek minden lehetőségük
meglesz a továbblépésre. Az
életkoruknak megfelelő, fejlődésalapú képzés vár a gyerekekre. A toborzót július 25-én
és augusztus 15-én 9 és 11 óra

SZABADIDŐ

Közel kétszáz alkotás érkezett a művészeti
karanténpályázatra

között tartják a Tichy Lajos
Sportcentrumban (XIX., Katona József utca 3.) Bővebb
információ Horváth Zsombortól kérhető a 06-30-680-5560as telefonszámon, illetve az
info@kistext.hu e-mail-címen.
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Zenés mókázás a
napközis táborban

A vártnál jóval több pályamunka érkezett a kispesti gyerekektől a Hiányzik a világ!, azaz karantén gyerekszemmel című közös alkotói pályázatára,
amelyet a Kispesti Kóficok Kerületi Napközis Tábor, a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház, valamint Kispest önkormányzata hirdetett a veszélyhelyzet, a távoktatás idején.

A rendkívüli érdeklődés a szervezőket is meglepte

v

Várja a 2012 és 2015 között
született gyerekeket a Kistext SE. A szakmai munkát
a Honvéd korábbi 17-szeres
válogatott labdarúgója, Orosz
Ferenc irányítja. Együttműködő partnerük a Magyar Futball
Akadémia (Budapest Honvéd
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Mint Dékánné Haas Zsuzsa, a napközis tábor szabadidő-szervezője, a pályázat
koordinátora lapunknak elmondta, egy kisfiú spontán
kívánságötlete alapján meghirdetett karanténpályázatra
nyolc kispesti intézményből
106 gyerek 181 pályázata érkezett. Ebből a zsűrik, képzőművészek és irodalmárok
35 pályamunkát díjaztak.
Vinczek György alpolgármester a díjátadón arról beszélt,
hogy bármennyire is örültek
kezdetben annak, hogy nem
kellett iskolába menni, két és
fél hónap után már hiányoztak
a gyerekek, a pedagógusok, a
szülők az iskolákból, nélkülözni kellett egymás társaságát.
Ezért is jó, hogy megkezdődhettek a nyári táborok, hiszen
a kerületi napközis tábor is

kitűnő alkalom a találkozásra, az együttlétre. Ez a pályázat is jó lehetőséget kínált a
veszélyhelyzetből adódó bizonytalanságok, szorongások,
feszültségek, gondolatok megfogalmazására. A képzőművészeti alkotásokat bíráló zsűri

Harmincöt pályamunkát díjaztak
elnöke, Skoda Éva, a Kispesti
Helikon Kulturális Egyesület
elnöke örömmel tájékoztatta
a díjazottakat, hogy a legjobb
pályaműveket a Simonyi Zsigmond utca és az Üllői út sarkán lévő Helikocka szabadtéri
kiállítóhelyen láthatják majd a
kispestiek, míg a szeptemberi
GyerekFeszt keretében vala-

mennyi pályamunkát kiállítják a Wekerlei Kultúrház és
Könyvtár Művelődési Házban.
A képzőművészeti alkotásokat
a Kispesti Helikon Kulturális
Egyesület művészei zsűrizték:
Skoda Éva, Tényi Sarolta és
Duffek Tivadar. Az irodalmi
pályaműveket Börzsönyi Erika iskolai könyvtáros, költő,
Dobszay Balázs magyar-történelem szakos tanár és Faragó Tímea magyar-németdrámapedagógia szakos tanár
bírálta. A pályázatot Kispest
önkormányzata, a Wekerlei
Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház, a Dél-Pesti Autóvadász és Polgárőr Egyesület,
a Kispesti Helikon Kulturális
Egyesület és az Édeském Cukrászda támogatta.

Mikola Péter dalszerző, meseíró volt a Kispesti Kóficok
napközis tábor vendége. Mikola Péter nem először járt Kispesten: korábban a hagyományos lampionos felvonuláson
és adventi gyertyagyújtáson,
illetve néhány évvel ezelőtt
az önkormányzat gyermeknapi fellépőjeként állt színpadra
kispesti közönség előtt. Mikola Pétertől megtudtuk, hogy
nemcsak azért volt fontos a
fellépés, mert sok-sok ismerőse, barátja él a kerületben,
hanem mert ő egyike azon
előadóművészeknek,
akiket
negatívan érintettek a koronavírus-járvánnyal összefüggő
intézkedések: számtalan fellépése maradt el, és a veszélyhelyzet elmúltával is csupán ez
volt az első nyilvános szereplése. A napközis tábor szabadidős programjait évek óta szervező Dékánné Haas Zsuzsa
kérdésünkre elmondta, hogy
bár már nincs veszélyhelyzet,
de a járványveszély még nem
múlt el, ezért különösen körültekintően kell szervezni az idei
programokat a napközis táborban. A megszokottól jóval kevesebb az utazós, kirándulós
elfoglaltság, igyekeztek minél
több érdekes programot a bázisra, az Eötvös iskolába szervezni, illetve minél több időt a
szabadban tölteni.
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Nyári igazgatási
szünet

Július 20-tól augusztus 23-ig
tart a nyári igazgatási szünet a
kispesti polgármesteri hivatalban. A hivatal július 27-től augusztus 9-ig zárva tart. Ebben
az időszakban az ügyfélfogadás szünetel, kivéve július 27én és augusztus 3-án, amikor
anyakönyvi és hagyatéki ügyeket lehet 14-től 18 óráig intézni. A kéthetes zárvatartás előtti
és utáni időszakban, július 24.
és augusztus 14. kivételével,
az ügyfélfogadás zavartalan.

KÖZLEMÉNY

Kormányhivatali
ügyfélfogadás

2020. JÚLIUS

FELHÍVÁS

PROGRAMAJÁNLÓ

Már igényelhető a fővárosi lakásrezsi-támogatás

A Fővárosi Közgyűlés májusban határozott a lakásrezsi-támogatás újbóli
bevezetéséről. Már igényelhető a támogatás, amelynek folyósítása várhatóan szeptembertől indul, a havi közüzemi számlákban írják jóvá 12 hónapig.

Élményekre újra nyitva
a KMO Művelődési Központ

A fővárosi lakásrezsi-támogatásra való jogosultság feltétele
a védendő gáz- vagy áramfogyasztói nyilvántartásba vétel
vagy annak kezdeményezése.
A támogatás a távfűtési fogyasztók esetében a távfűtési,
egyéb esetben a víz-, csatorna- és szemétszállítási díjat
csökkenti havi 2000 forinttal.

A nem távhőfogyasztók esetében a díjkompenzáció 2000
forintos összege a következőképpen áll össze: a vízdíj és
a csatornadíj 750-750 forinttal, a szemétdíj 500 forinttal
csökken. A támogatásra egy
lakásban egy ember jogosult.
A jogosultság megállapítását, a támogatás folyósítását a

HÁLÓZAT – A Díjfizetőkért
és Díjhátralékosokért Alapítvány végzi a Díjbeszedő Holding Zrt.-vel együttműködve.
Nyomtatványok letölthetők a
kispest.hu honlapról, személyesen igényelhetők és leadhatók a Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási és Szociális Irodáján.

ÖNKORMÁNYZAT

Közalkalmazotti és köztisztviselői álláshelyek Kispesten
• Térfigyelői rendszergazda,
Kispesti Rendészeti Központ
– Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, teljes munkaidő – Pályázni lehet 2020.
július 24-ig
• Önkormányzati rendész,
Kispesti Rendészeti Központ
– Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, teljes mun-

kaidő – Pályázni lehet 2020.
július 24-ig
• Óvodapedagógus, Kispesti
Tarka-barka Óvoda és Kispesti
Hársfa Óvoda – Határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő – Pályázni lehet folyamatosan
• Gyógypedagógiai asszisztens, Kispesti Móra Ferenc

Óvoda, Általános Iskola és
EGYMI – Határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony,
teljes munkaidő – Pályázni lehet folyamatosan.
Részletes pályázati kiírások a
https://uj.kispest.hu/palyazatok
honlapon.
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Bővülő könyvtári
szolgáltatások

A KMO Művelődési Központ július végéig kilenc nyári tábort szervezett.
Valamennyi tábor sikeresen zárult, de az augusztus 24-én induló iskolaelőkészítő élménytáborba még várják a hat- és hétéves gyerekek jelentkezését. Augusztustól a KMO nyári nyitvatartásra áll át.

Szeptembertől folyósítják a díjkompenzációt

v

Július elejétől valamennyi fővárosi kormányablak hétfőn
8-tól 18 óráig, kedden 8-tól 16
óráig, szerdán 11-től 19 óráig, csütörtökön 8-tól 16 óráig,
pénteken 8-tól 14 óráig tart
nyitva; továbbra is ajánlott az
előzetes időpontfoglalás.

KISPEST

2020. JÚLIUS

Augusztus 3. és 7. között, továbbá valamennyi hétvégén a
művelődési központ zárva tart.
Augusztus 10-től a személyes
befizetés és a jegyértékesítés
hétköznap 9 és 16 óra között
zajlik, online a nap 24 órájában megválthatják jegyeiket a
KMO programjaira. Érdemes
figyelemmel kísérni a www.
kmo.hu weboldalt, ahol a nyáron működő tanfolyamaikról
is tájékoztatást nyújtanak. A
KMO programjaira megvásárolt jegyek személyes vis�szaváltására július 20-ig volt
lehetőség, ezt követően jegyvisszaváltásra már nincsen
mód. Az őszi hónapokra is
gőzerővel készülnek az intézmény munkatársai, a programkínálatban szinte mindenkire gondoltak a szervezők.
Hagyomány, hogy Nyitott

Ház programsorozat keretén
belül számtalan foglalkozást
lehet ingyen kipróbálni. Az
ingyenes bemutatkozó órákat szeptember 8 és 10. között tartják. Idén szeptember
26-án, szombaton lesz a már
a sokak által várt szabadtéri rendezvény, a Mihály-napi
búcsú, a kispesti Templom
téren, változatos színpadi
programokkal, neves művészek fellépéseivel, kézműves
kirakodóvásárral egybekötve.
Emellett szeptember 17-én dr.
Zacher Gábor, 29-én pedig
Bagdy Emőke előadását láthatják a KMO-ban. Szeptemberben ingyenes prevenciós csoportfoglalkozásokat is tartanak
szülőknek. Október 13-án Vámos Miklós, 17-én Pál Feri,
28-án Papp János teszi tiszteletét a KMO-ban, de lesz még

Sulibörze, Kolompos koncert,
Gépész filmklub, és elindulnak
a könnyűzenei rendhagyó órák
fiataloknak, továbbá az ingyenes Müpa-vetítések is. November 10-én a KMO színpadán
lép fel Görög Ibolya, 26-án pedig – a sokak által várt – Zorán-koncertre kerül sor, melyre
minden jegy elkelt. November
8-án nemzetközi rovarbörzén,
14-én ásvány- és ékszerbörzén
vehetnek részt a látogatók. A
színház szerelmeseire is gondolt a KMO, hiszen 15-én az
Amíg az asszony alszik című
darabot, 29-én Koltai Róbert
főszereplésével a Batang felé
című előadást láthatják. Valamennyi programról bővebb
információt a www.kmo.hu
honlapon olvashatnak.

A Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár Központi Könyvtárát és 15 legnagyobb kerületi tagkönyvtárát július elsején nyitotta újra, átmeneti
nyitvatartással és szolgáltatásokkal. A FSZEK kispesti,
Üllői út 255. alatti könyvtára
hétfőn, szerdán és csütörtökön 12 és 18 óra között, kedden és pénteken 10 és 16 óra
között várja az olvasókat. A
járványügyi helyzet és az újranyitási tapasztalatok alapján július közepétől bővült a
könyvtárakban elérhető szolgáltatások köre. Ezek közül a
legfontosabb, hogy az olvasói
terek megnyíltak a látogatók
számára, ezáltal a polcokról
közvetlenül lehet olvasnivalót
válogatni. Szeptember 6-ig
megmarad az előjegyzési szolgáltatás átmeneti ingyenessége. A könyvtárakban továbbra
is kötelező a távolságtartás
szabályainak betartása és a
maszkviselés. A Kós Károly
tér 9. alatt működő Wekerlei
Könyvtár is sok-sok új könyvvel, hétfőn 15 és 18 óra között,
kedden és csütörtökön 9 és 14
óra között, pénteken 11 és 18
óra között várja az olvasókat,
szerdán 9 és 13 óra között csak
az online szolgáltatások vehetők igénybe. A Kós Károly tér
és a Thököly út sarkán található utcai könyvszekrényből éjjel-nappal lehet válogatni.
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Védekezés a szúnyogok ellen
A csípőszúnyogok csípése
egyrészt kellemetlen, másrészt betegségeket terjeszthet.
A szúnyoglárvák számára alkalmas vízgyülemek többnyire magánterületen, kertekben
találhatók, ezért nincs lehetőség arra, hogy a kártevőirtók a szúnyoglárvákat célzottan elpusztíthassák. A kis
vízgyülemekben fejlődő szúnyogfajok ellen a szúnyoglárvák tenyészőhelyeinek a megszüntetése nyújt megoldást, ezt
magánterületen a tulajdonos,
a terület használója, kezelője tudja elvégezni. Szüntesse
meg otthonában azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok szaporodását segítik! Az
udvaron tárolt vödröt, kannát,

PÁRBESZÉD TERE
KÖZÖSSÉGI TÉR
INGYENES TANULÓSZOBA A PÁRBESZÉD TERÉBEN
Augusztusban ingyenes tanulószobát szervezünk 7–12. osztályosok (vagy végzettek) számára. Mindazoknak, akik úgy érzik,
lemaradtak az online oktatásban, akik szeretnének pótvizsgára, osztályozó vizsgára, közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára felkészülni. A felügyeletet több magyar-történelem szakos
középiskolai tanár biztosítja, egyikük gyakorlott fejlesztőpedagógus, így tanulási nehézséggel küzdőket is várunk. A fejlesztőpedagógusi gyakorlat révén a tanulószobát igénylő diákok
bármely tantárgyhoz személyre szabott tanulásmódszertani
tanácsot kaphatnak. A korrepetálás, illetve érettségifelkészítés
egyelőre a jelzett két tárgyból van. Örömmel fogadjuk önkéntes
segítők jelentkezését, akár nyugdíjas/gyakorló tanárok, akár
tanárnak készülő hallgatók, akár magasabb évfolyamokba járó
középiskolások személyében. A tanulószoba hétfői, szerdai,
csütörtöki napokon működik, délelőtt 10-től 12 óráig, délután
14-től 17 óráig. Jelentkezni lehet:
• előzetesen személyesen a Párbeszéd Terében
július 29-én és 30-án 14 és 17 óra között, augusztus 3-tól
délelőtt 10 órától
• a Párbeszéd Tere Facebook-oldalának írt üzenetben
(Messenger)
Szeretettel és szakértelemmel várunk mindenkit,
aki már tudja, hogy a tanulás lehet örömteli, és azokat is,
akik még nem hiszik el, hogy így lehet.
Helyszín: Párbeszéd Tere, XIX., Ady Endre út 89.

talicskát, gyermekjátékot fordítsa fel, hogy abban az esővíz
ne tudjon összegyűlni! Az állatok itatóvizét ne csak utántöltse, hanem rendszeresen cserélje friss vízre! Az esővízgyűjtő
hordót, víztárolót fedje le vagy
sűrű hálóval takarja le! A takaróponyvát, mezőgazdasági
fóliát olyan módon terítse le,
hogy a víz ne álljon meg rajta!
Az ereszcsatornát, vízelvezető árkot tartsa karban, hogy a
csapadékvíz elfolyhasson! Ne
hagyja, hogy a virágcserepekben hosszabb ideig víz álljon!
Ha környezetében szúnyoglárvák fejlődését észleli, hívja fel
családtagjai, ismerősei figyelmét is a szúnyogok elleni védekezésre!

RÁTKAY ANDREA
GAJDA PÉTER
polgármester
(MSZP)

Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(347-4525)
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 18-20.

VINCZEK GYÖRGY

alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
12. sz. választókörzet
Alpolgármesteri fogadóórája:
Minden hónap második szerdáján
13 és 16 óra között, telefonos
egyeztetés alapján (347-4523)
a Polgármesteri Hivatalban
Képviselői fogadóórája:
Minden hónap harmadik hétfőjén
17 és 18 óra között a Kertvárosi
Közösségi Házban
(Temesvár utca 117.)

KERTÉSZ CSABA

alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
6. sz. választókörzet
Minden hónap második keddjén
14 és 16 óra között, telefonos
bejelentkezés alapján (347-4573)
a Polgármesteri Hivatalban

VARGA ATTILA

alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
11. sz. választókörzet
Telefonos egyeztetés alapján
(347-7400)

3. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
Minden hónap első péntekén 17
és 18 óra között a Kispesti Vass
Lajos Általános Iskolában (Csokonai utca 9.)

ÉKES GÁBOR

8. sz. választókörzet
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-340-5818)

BURÁNY SÁNDOR

országgyűlési képviselő
(MSZP)

DR. HILLER ISTVÁN

országgyűlési képviselő
(MSZP)

Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

FEKETE LÁSZLÓ

1. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
Minden hónap második keddjén a
Forrásházban (Dobó Katica utca
18.), előzetes telefonos egyeztetést követően (06-20-549-2456)

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
POLGÁRMESTERI HIVATAL

1195 Budapest, Városház tér 18-20. • Tel.: 3474-500
H: 14:00-18:00 • K: ZÁRVA • Sz: 8:00-16:30 • Cs: ZÁRVA • P: 8:00-12:00

RECEPCIÓ

H: 8:00-18.00 • K: 8:00-16:30 • Sz: 8:00-16:30 • Cs: 8:00-16:30 • P: 8:00-12:00

KERÜLETI HIVATAL, OKMÁNYIRODA

H: 7:00-17.00 • K: 8:00-18:00 • Sz: 8:00-20:00 • Cs: 8:00-18:00 • P: 8:00-15:00

BOGÓ JÓZSEFNÉ

2. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

TEKNŐS FERENC

4. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
Minden hónap első szerdáján
16 és 17.30 között a Kispesti
Waldorf Iskolában (Vécsey utca
9-13.), jelentkezni lehet még
a DK irodájában (Ady Endre út
106., Tel.: 607-3879,
Email: dkkispest@gmail.com)

PARÓCZAI ANIKÓ

9. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
Minden páratlan hét keddjén 9
és 11 óra között az Ady Endre
út 190. alatt, valamint telefonos
egyeztetés alapján
(06-30-483-6529)

SOMOGYI LÁSZLÓNÉ

5. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-432-7731)

DOMOKOS GÁBOR

10. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-290-4875) a DK-irodában
(Ady Endre út 106.)

LACKNER CSABA
7. sz. választókörzet

Telefonos egyeztetés alapján
folyamatosan (06-20-549-2400)

DÓDITY GABRIELLA
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján (0620-242-7079) a Fidesz-irodában
(Ady Endre út 91.)

Minden hónap második hétfőjén
16 és 18 óra között az MSZPszékházban
(Kossuth Lajos utca 50.)

EGÉSZSÉGÜGY
FELNŐTT 24 ÓRÁS ORVOSI
ÜGYELET
1195 Budapest, Petőfi u. 49.
Telefon: 282-9692
GYERMEKORVOSI ÜGYELET:
1089 Budapest, Üllői út 86.
Heim Pál Gyermekkorház
(éjszaka, hétvége
és ünnepnapok)
Telefon: 264-3314

FEKETE MÁRK
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-490-0916) a Fidesz-irodában (Ady Endre út 91.)

LAZÁNYI FERENC
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-490-0968)

SONG SIMON

Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-30-960-9916) a Fidesz-irodában (Ady Endre út 91.)

FERENCZI ISTVÁN
Listás képviselő
(LMP)

Telefonos egyeztetés alapján
folyamatosan
(06-20-239-2122)

2020. SZEPTEMBER 5.
BUDAPEST XIX. KERÜLET • TEMPLOM TÉR

BARABÁS
ÉVA

RADVÁNYI
DOROTTYA

RUDOLF
PÉTER

JAKSITY
KATA

SZILY
NÓRA

KATUS
ATTILA

TÁMOGATOTT INTÉZMÉNY: KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
ADOMÁNYCÉL: SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉS KORSZERŰ MŰSZERFEJLESZTÉSE,
SZEMÉSZETI ULTRAHANG ÉS OCT-GÉP BESZERZÉSE

EGÉSZSÉGSÉTA

AGORA SÁTOR

TANÁCSADÁSOK

09:00

A beszélgetéseket vezeti: Radványi Dorottya

•
•
•
•
•
•
•

Városháza tértől,
a TAM-TAM DUO kíséretében

SZÍNPADI PROGRAM
A nap házigazdája: Barabás Éva

09:30
10:00
10:45
11:15
13:45
14:15
17:00
17:30

Köszöntőbeszédek
Artsműhely táncbemutató
Torna Katus Attilával
Színpadi beszélgetés – Jaksity Kata,
Radványi Dorottya és Szily Nóra
Shaolin Kung Fu bemutató
Sztárfellépő: Varga Feri
és Balássy Betty
Musztáng TSE
Adományátadás

10:30
11:30
12:00
12:45
13:15
13:45
15:00
15:30
16:00
16:30

Nem tűntem el – Richter Gedeon
portréfilm vetítése Rudolf Péter
főszereplésével
Bemutatkozik a Kispesti
Egészségügyi Intézet
Beszélgetés Rudolf Péterrel
egészségről, filmről, színházról
A bőr és a körmök gombás fertőzései
Csontritkulás – megelőzés és kezelés
Férfiasság és szívügyek
Ép lélekkel ép test
Varázslatos gondolatok –
a memória csodálatos világa
Női egészség – nőgyógyászati beszélgetés
Kérdezze gyógyszerészét!

•
•
•
•
•

Patikai tanácsadás
Memóriazavar-tanácsadás
Depresszió- és szorongás-tanácsadás
Nőgyógyászati tanácsadás
Tanácsadás kismamáknak
Változókori problémák
Fogamzásgátlással
kapcsolatos kérdések
Mell-önvizsgálat tanácsadás
Dietetikus, gyógytornász, gyógytorna
Urológiai tanácsadás
Proaktív-19: Egyénre szabott
egészségjavító életmód-tanácsadás
Tabuk nélkül a női egészségügyi
problémákról

RICHTER A NŐKÉRT SÁTOR

CSALÁDI PROGRAMOK

SZŰRÉSEK

11:30

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12:15
13:00
13:45
15:00
15:45
16:30

Vizuális élmények és drámapedagógia a
környezetvédelemért - Szily Nóra
beszélgetése a Richter Anna díjas
Fenntartható jövőkép(p) csapatával
Jaksity Kata: Veszteségből talpra állni! –
Motivációs előadás személyes
történetekkel
Zsiros László Róbert:
Inspirál vagy frusztrál az online világ?
Magánélet vs. home office
Péntek Enikő: A csoda benned van! –
Az egészséges táplálkozásról
Szily Nóra: Szenvedéllyel égni jó,
de kiégni nem… Hogyan kerüljük el?
Péntek Enikő: Az egészség érték! –
Mozgástrükkök a mindennapokra
Nőnek lenni - tabuk nélkül! Kerekasztal-beszélgetés Jaksity Katával

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

•
•

Gyermeksarok, játszóház
Bábszínház
Richter Anna Díj - interaktív élményszoba
Elsősegélynyújtás bemutató
Játékos természettudomány – látványos
bemutatók és kísérletek
Virtuális gyárlátogatás
Kémikus fotófal

A programokon való részvétel ingyenes.

Prosztataszűrés (PSA)
Csontritkulásszűrés – csontsűrűségmérés
Koleszterinszint- és vérnyomásmérés
Érszűkület-vizsgálat
Bőr- és körömgombaszűrés
Asztmaszűrés
BMI-, testzsír-, magasság-, testsúlymérés
Neuropátia szűrés cukorbetegeknek
Szívelégtelenség: szűrés és tanácsadás
Szemnyomás szűrés
Szemészeti szűrés
Glaucoma (zöldhályog) szűrés

AZ ADOMÁNYPONTGYŰJTÉS MENETE
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modell

Induló ár:
5 999 000 Ft
Igazi családi SUV.
Rendkívül gazdag biztonsági alapfelszereltséggel,
tágas belső térrel, erős, gazdaságos Euro 6D-s motorokkal,
akár összkerékhajtással vagy automata váltóval is rendelhető.

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:
5-8,3 l/100 km, felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:
Euro 6d temp.
CO2 kibocsátás (vegyes): 144-190 g/km.

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

Az adományalapot a résztvevők minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért
járó adományponttal növelni tudják, hiszen a Richter pontonként 300 forinttal megemeli
az alapadomány összegét. Minél aktívabban cselekszik valaki saját egészségéért, annál
nagyobb mértékben járul hozzá az intézetnek szánt adomány gyarapításához.

Egeszsegvaros

Korando

Kipróbálhatja
szalonunkban.
Foglaljon időpontot!

Használt autó
beszámítása

Ssangyong Délpest

A Richter Gedeon Nyrt. 2.000.000 Ft alapadományt ajánl fel a Kispesti Egészségügyi
Intézetnek, szemészeti szakrendelés korszerű műszerfejlesztésére, szemészeti
ultrahang és OCT-gép beszerzésére.

Lezárás dátuma: 2020.07.13. PR/42/2020

KISPEST ÖNKORMÁNYZATA

Vadonatúj

www.egeszsegvaros.hu
2020. 07. 15. 16:50:33

A képen látható autó
illusztráció.
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Szeptembertől újra WKK!
WEKERLE • KULTÚRA • KÖZÖSSÉG

ŐSZTŐL INDULÓ ÚJ TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK:
Tinijóga lányoknak (10-14 éveseknek)
első alkalom: szeptember 7.

Fürge-JÓGA-lábak ovisoknak (3-6 éveseknek)
és kisiskolásoknak (6-10 éveseknek)
első alkalom: szeptember 10.

Kezes-lábas (4-6 éveseknek) és Fej-kéz-láb (6-10 éveseknek)
Ritmusjáték foglalkozás gyerekeknek
első alkalom szeptember 15.

Varrós workshop gyerekeknek (10-14 éveseknek)
első alkalom: október 5.

A részleteket és a friss programajánlatot keresse
az új őszi-téli műsorfüzetünkben és a wkk.kispest.hu honlapon!
WKK - Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház

1192 Bp., Petur u. 7. tel.: 282 9895, 358 0690, wkk.kispest.hu

CT-vel felszerelt 3D digitális fogászat

• Fogbeültetés

• Parodontológia

• Éber szedáció

• Fogfehérítés

• 3D műtét tervezés • Esztétikai fogászat
• Mosolytervezés

• 3D CT(COMPUTER TOMOGRÁF)

• Fogszabályozás
Cím: 1191 Budapest, Fő u. 23. Fsz. 2.
Telefon: (0630) 723-2933, (061) 282-1835
Email: info@fogorvosom.hu
Web: fogorvosom.hu

