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Kötelező a maszkviselés Kispest 
közterületein

TÁMOGATÁS RÁSZORULÓ CSALÁDOKNAK
Egyebek mellett a rászoruló családok év végi egyszeri 
támogatásáról, kerületi kulturális intézmények össze-
vonásáról, a kispesti általános iskolák egy-egymillió 
forintos vissza nem térítendő fejlesztési támogatá-
sáról, valamint bölcsődei átszervezésről is döntött a 
képviselő-testület novemberben, a járvány terjedése 
miatt online módon.

5. oldal

ÖNKORMÁNYZAT

3. OLDAL

GONDOSKODÁS

Az önkormányzat szociális 
intézményhálózata minden 
évben ingyenes téli tüzelő 
kiosztásával és kiszállí-
tásával is próbál segíteni 
a rendszeres segélyre, támo-
gatásra szoruló, többségé-
ben idős kispestieknek.

4. oldal

VINCZEK GYÖRGY
ÖNKORMÁNYZAT

Radiológiai diagnosztikai 
központot alakítanak ki a 
szakrendelőben. A területi 
védőnők átköltöztek a 
Forrásházba, és a házi gyer-
mekorvosok is hamarosan 
birtokba vehetik új rendelői-
ket a Csokonai utcában.

7. oldal

GAJDA PÉTER
EGÉSZSÉGÜGY

A Kispesti Egészségügyi 
Intézet ismételten felhívja 
a figyelmet a járványügyi 
védekezési szabályok és a 
szigorúan vett infekciókont-
roll betartására. Telefonon 
vagy e-mailben keressék a 
szakrendeléseket!

6. oldal

DR. KUMIN MARIANNA
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Kispest valamennyi közterületén kö-
telező a maszkhasználat hatéves kor 
felett. Megkezdődött az önkéntes 
koronavírus-szűrés az általános isko-
lákban, óvodákban, bölcsődékben és 
bentlakásos szociális intézményekben. 
A Polgármesteri Hivatalban kizárólag 
telefonon vagy elektronikus úton lehet 
ügyet intézni. A koronavírus-járvány-
nyal kapcsolatos naprakész informáci-
ókért érdemes követni az önkormány-
zat honlapját, ahol a Kispesti Operatív 
Törzs tájékoztatói folyamatosan fris-
sülnek.

A 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet 
felhatalmazása alapján november 11-től 
hatéves kor felett Kispest valamennyi köz-
területén kötelező a szájat és az orrot elta-
karó maszk használata. Sporttevékenység 
során, valamint a parkokban, illetve zöld-
területeken a maszk viselése továbbra sem 
kötelező. Elkezdődött a kerületi óvodákban, 
iskolákban dolgozó pedagógusok kormány 
által elrendelt önkéntes tesztelése. A teszte-
lés eredményének figyelembevételével csak 
a kormányzati szervek jogosultak intéz-
kedni, digitális oktatást elrendelni, illetve 
intézményt bezárni, a kispesti önkormány-
zat nem tehet ilyet, csak az önkormányzati 
fenntartású bölcsődék esetében. Ugyanak-
kor az általunk megismert teszteredmények 
alapján azt kérjük az illetékes kormányzati 

szervektől, haladéktalanul tegyenek meg 
mindent annak érdekében, hogy valameny-
nyi kispesti pedagógus, szülő és gyermek 
megóvhassa magát a COVID-19 vírusfer-
tőzéstől – tájékoztatta lapunkat Gajda Pé-

ter polgármester, a Kispesti Operatív Törzs 
vezetője. Polgármesteri-jegyzői intézkedés 
értelmében november 4-től életbe lépett a 
III. védekezési szint a Polgármesteri Hiva-
talban, és a vírushelyzet miatt megszűnt a 
személyes ügyintézés az előre egyeztetett 

időpontokban is az anyakönyvi ügyek ki-
vételével. Ügyintézés kizárólag telefonon 
vagy elektronikus úton lehetséges, hétfői, 
szerdai és pénteki napokon a hivatal nyit-
vatartási ideje alatt. A hivatal ügyintézői 
elérhetőek telefonon és e-mailben, elérhe-
tőségeik megtalálhatók a kispest.hu honla-
pon az ügyintézés menüpont alatt, az ügy-
félfogadási rendnél. Keddi és csütörtöki 
napokon a hivatal otthoni munkavégzés 
keretében működik tovább, a Polgármeste-
ri Kabinet Iroda és a Jegyzői Kabinet Iroda 
ügyeletet tart a hivatal épületében. A koro-
navírus-járvánnyal kapcsolatos naprakész 
információkért érdemes követni az önkor-
mányzat honlapját, ahol a Kispesti Operatív 
Törzs tájékoztatói folyamatosan frissülnek.

Tartsák be a központi és helyi szabályokat, vigyázzanak magukra és egymásra!

2020. NOVEMBER2020. NOVEMBER

Újra védett idősáv segíti az idősek vásárlását
JÁRVÁNYHELYZET

A koronavírus-járvány második hulláma miatt elrendelt 
rendkívüli jogrend november 4-én lépett hatályba, a ve-
szélyhelyzettel összefüggő intézkedések hatályát a kormány 
február 8-ig meghosszabbította.

Szünetel a személyes 
ügyintézés a Polgármes-

teri Hivatalban

Kötelező a maszkviselés Kispest Kötelező a maszkviselés Kispest 
közterületeinközterületein

Naponta két órában csak 65 év felettiek vásárolhatnak

A 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet 
részletesen szabályozza a maszkviselés 
és a távolságtartás szabályait, valamint 
az egyes védelmi intézkedéseket. Este 
8 és reggel 5 óra között kijárási tilalom 
lépett életbe. A kijárási tilalom alóli 
mentesülés egyik esete a munkavégzés, 
amelyet azonban igazolni szükséges. 
Lakóhelyük 500 méteres körzetében az 
esti kijárási tilalom életbe lépése után is 
kivihetik sétálni állataikat a kutyatartók. 
Minden gyülekezés tilos. Az éttermek 

vendéget nem fogadhatnak, az üzletek 
– a gyógyszertárak és a benzinkutak 
kivételével – este 7 óráig maradhatnak 
nyitva, és leghamarabb reggel 5 órakor 
nyithatnak ki. A szállodák csak üzleti, 
gazdasági vagy oktatási célból érkezett 
vendégeket fogadhatnak. Mindennemű 
rendezvény megtartása tilos, a vallási 
közösségek szertartásai a vallási közös-
ség döntése szerint tarthatóak meg. A 
sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött 
kell megtartani, az egyéni szabadtéri 

sportok gyakorlása engedélyezett. A 
szabadidős létesítmények használata 
tilos, beleértve különösen a fitneszter-
meket, fedett uszodákat, múzeumokat, 
könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, 
korcsolyapályákat. A bölcsődék, az 
óvodák és az általános iskolák a 8. osz-
tályig a megszokott rend szerint nyitva 
tartanak, a közép- és felsőfokú oktatási 
intézmények digitális munkarendben 
működnek. Magán- és családi rendez-
vények tíz főig megtarthatók. Temetés 
legfeljebb ötven fővel tartható meg. 
Esküvők lakodalom nélkül tarthatók 
meg, az eseményen csak meghatározott 
személyek vehetnek részt. November 
24-étől bevezették az idősek vásárlási 
idősávját. Hétköznaponként 9 és 11 
óra között, hétvégén 8 és 10 óra között 
csak 65 év felettiek léphetnek be az 
élelmiszerüzletekbe, a drogériákba és 
a gyógyszertárakba. A védett vásárlási 
idősávokban ezen üzletekben az ott 
foglalkoztatottak kivételével csak 65. 
életévét betöltött személy tartózkodhat. 
Az élelmiszerüzletekben, a drogériák-
ban és a gyógyszertárakban az idősek 
a védett vásárlási idősávon kívüli idő-
szakban is szabadon vásárolhatnak.

Még nem tetőzött
a második hullám
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Gajda Péter polgármester tá-
jékoztatása szerint a veszély-
helyzeti jogszabályoknak meg-
felelően a képviselő-testület 
helyett a polgármester hozhat 
határozatokat és döntéseket. 
De természetesen, hasonlóan 
a tavaszi gyakorlathoz, most is 
minden képviselő-testületi tag 
előre megkapta az előterjesz-
téseket, a bizottsági döntése-
ket, majd online szavazhatott 
és véleményt alkothatott az 
adott napirendi pontokról. Így 
a képviselők online szavaztak 
arról, hogy az önkormányza-
ti rendeletben foglaltaknak 
megfelelően 20 ezer forint év 
végi egyszeri támogatást kap-
nak a rendszeres települési 
támogatásban (454 kispesti) 
és a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben (60 csa-
lád) részesülők. Ezen kívül a 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő csa-
ládokban gyermekenként to-
vábbi ötezer forint támogatást 
nyújtanak 123 gyermek részé-
re. A támogatás teljes összege 
10 millió 895 ezer forint.
A képviselők egyetértésével 

döntött arról is a polgármester, 
hogy a Kispesti Iskolatámoga-
tási Alap terhére egy-egymil-
lió forint fejlesztési támogatást 
kap a Bolyai iskola az eddig 
is önkormányzati támogatás-
ból megvalósult tantermi lég-
kondicionálás folytatására, az 
Eötvös iskola Angol Nyelvtu-
dásért Alapítványa a tantermi 
digitális oktatás fejlesztésé-
re, az Erkel iskola Műveltség 
Gyarapításáért Alapítványa a 
digitális oktatáshoz szükséges 
eszközök beszerzésére, a Gá-
bor iskola Gábor Iskoláért Ala-
pítványa, illetve a Kós iskola A 
wekerlei Kós Károly Iskoláért 
Alapítványa IKT-eszközök be-
szerzésére, a Kispesti Alapfo-
kú Művészeti Iskola Kispesti 
Művészetoktatásért Alapítvá-
nya táncoktatáshoz jelmezek, 
kellékek beszerzésére, a Kis-
pesti Móra Ferenc Általános 
Iskola és Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intéz-
mény Kéz a Kézben Alapítvá-
nya szabadtéri játszóeszközök, 
valamint laptopok beszerzésé-
re, a Pannónia iskola Pannó-
nia Iskola 2000 Alapítványa 

az oktatói informatikai esz-
közpark korszerűsítésére, a 
Puskás iskola Egyszer Élsz! 
Hogyan Élsz? Alapítványa az 
intézményi átszervezés mi-
att szükségessé vált tanulói 
székek és padok, sporteszkö-
zök, iskolai textiláru, továbbá 
tabletek beszerzésére, a Vass 
iskola „Egy megújuló iskolá-
ért” Alapítványa olyan kapu-
telefon beszerzésére, amellyel 
valamennyi osztályterem elér-
hetővé válik, valamint a Deák 
gimnázium A Kispesti Deák 
Ferenc Gimnáziumért Alapít-
ványa hordozható tanulói és 
tanári számítógépek beszerzé-
sére. A képviselők egyetértet-
tek a KMO Művelődési Köz-
pont és a Wekerlei Kultúrház 
és Könyvtár Művelődési Ház 
2021. január 1-jével történő 
szervezeti összevonásával, a 
KMO módosított alapító okira-
tának elkészítésével, amelyet 
a 2021. éves költségvetésről 
szóló törvényjavaslat alapján 
várható jelentős forráselvonás 
indokolt. Az összevonással az 
önkormányzat hatékonyabban, 
szervezettebben látja majd el 

a közművelődési közfelada-
tokat és az ehhez kapcsolódó 
vagyonkezelési feladatokat; az 
átszervezéssel a közművelődé-

si intézmények egy egységes 
intézménnyé alakíthatók át.
Kispesten a bölcsődékbe je-
lentkezők számának évek óta 
érzékelhető csökkenése miatt 
a kerületi szakértők a Kispesti 
Egyesített Bölcsődék – Csil-
lagfény Bölcsőde Harangvirág 
Bölcsőde tagintézmény meg-
szüntetésére tettek javaslatot.
Az előterjesztés szerint idén 
ősszel a kerület bölcsődéibe a 
480 férőhelyre 333 gyermeket 
vettek fel, így az intézmények 
feltöltöttsége kerületi szin-
ten 69 százalékos. A tárgyban 
készített kimutatások szerint 
a leginkább kihasználatlan 
bölcsődei tagintézmény a Ha-
rangvirág bölcsőde. A döntés 
értelmében az 50 férőhelyes 
bölcsőde üzemeltetése nem 
gazdaságos, mert 16 dolgozóra 
jut 22 gyerek, ezért 15 dolgo-
zóval és 50 férőhellyel csök-
kentették a kerületi bölcsődei 
ellátást. A dolgozók elhelye-
zése, alkalmazása a Kispesti 
Egyesített Bölcsődék – Csil-
lagfény Bölcsőde tagintézmé-
nyeiben megoldható lesz. A 
bölcsőde azonban még nem 
zár be, hanem június végig, a 
nevelési év befejezéséig fo-
gadja a gyerekeket.

Idén is kapnak év 
végi plusztámo-

gatást a rászoruló 
családok

ÖNKORMÁNYZAT

Dr. Bernát Péter, a Polgármesteri Kabinet Iroda vezetője,
Gajda Péter polgármester és dr. Benedek-Szabó Andrea aljegyző

Online dolgozik a képviselő-testület is
Kispest polgármestere rövid 
köszöntőjében arról beszélt, 
hogy bár a szociális ágazatban 
dolgozók helyzete, munkája 
sohasem könnyű, különösen az 
idei évben, annak is leginkább 
az első negyedében hárult óri-
ási teher az itt dolgozókra. 
Egy eddig ismeretlen helyzet-
ben közösen tanultuk, mit je-
lent a járvány, a betegség, mi 
az, hogy veszélyhelyzet, és 
mindazt, hogy miként tudunk, 
tudnánk segíteni azoknak, azo-
kon, akik ehhez csak nehezen 
vagy támogatás nélkül nem is 
tudnának alkalmazkodni. Pol-
gármesterként büszkén mond-
hatom, munkatársaink most is 
színvonalas munkát végeztek 
– hangsúlyozta Gajda Péter. A 
képviselő-testület a Kispesthez 
kötődő személyek és közössé-
gek példát adó munkásságá-
nak, kiemelkedő tevékenysé-
gének megbecsülésére hozta 
létre a szociális gondoskodás 
területén végzett kiemelkedő 
munkáért járó Elismerő Ok-
levelet, amelyet azoknak ado-

mányoznak, akiknek munkája 
példamutató a kerületi szak-
mai közösség és Kispest pol-
gárai számára. Az elismeréssel 
járó pénzjutalmat és okleve-
let Gajda Péter polgármester, 

Rátkay Andrea, a Szociális és 
Lakásügyi Bizottság elnöke, 
Blázy Krisztina, a Humán-
szolgáltatási és Szociális Iroda 
megbízott irodavezetője, va-
lamint Vinczek György alpol-
gármester adta át. Idén Kiss 
Judit Aranka, a Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási 
és Szociális Irodája Szociális 
Csoportjának területi szociá-
lis ügyintézője, Visnyovszky 
Zsuzsanna, a Kispesti Szoci-
ális Szolgáltató Centrum csa-
ládsegítője, Hegedűsné Vincze 

Lívia, a Lila Akác Szakmai 
Egység munkatársa és Trényi 
István, a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat szociális 
munkása részesült elismerés-
ben. Az eseményen részt vett 
Balázs Piroska, a Segítő Kéz 

Kispesti Gondozó Szolgálat 
igazgatója, Vighné Vincze Er-
zsébet, a Kispesti Szociális 
Szolgáltató Centrum intéz-
ményvezetője és Varga Attila 
alpolgármester.

Az önkormányzat szociális 
intézményhálózata minden 
évben ingyenes téli tüzelő ki-
osztásával és kiszállításával is 
próbál segíteni a leginkább rá-
szoruló kispestieknek. A nyil-
vántartott, rendszeres segélyre, 
segítségre szoruló, többségé-
ben nyugdíjas kispestiek kö-
zött osztják szét a fát. Idén 40 
család, illetve idős magánsze-
mély kap ingyenesen egy-egy 
köbméter tűzifát és papírhul-
ladékból készített „téglát”, 
papírpelletet. A mennyiség 
közel egy hónapra elegendő, 

de a segítségre szorulók külön 
támogatást is igényelhetnek, 
hogy abból pótolni tudják a 
fűtőanyagot – mondta el la-
punknak Vinczek György al-
polgármester. A rászorulókat 
a tél beálltával évek óta más 
módon is segíti az önkormány-
zat. A települési támogatásban 
részesülő, gázzal fűtő családok 
szén-monoxid-riasztót kaphat-
tak a fűtési szezon elején: idén 
száz készüléket osztottak ki a 
szociális iroda javaslatai alap-
ján.

ÖNKORMÁNYZAT

GONDOSKODÁS

Négy, a kerületi szociális ellátórendszerben dolgozó szakember munkáját ismerték el a szociális munka 
napjához kapcsolódó eseményen.

Egyebek mellett a rászoruló családok év végi egyszeri támogatásáról, kulturális intézmények összevonásá-
ról, a kispesti általános iskolák egy-egymillió forintos vissza nem térítendő fejlesztési támogatásáról, vala-
mint bölcsődei átszervezésről is döntött a képviselő-testület, a járvány terjedése miatt online módon.

Négyen vehettek át elismerő oklevelet

Ilyen módon is próbál segíteni az önkormányzat

Szociális szakemberek kaptak elismerést

Téli tüzelővel segít az önkormányzat
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Óriási teher hárul 
a szociális

ellátórendszerben 
dolgozókra



Fontos és kiemelkedő beruhá-
zás zajlik most a kerületben, 
hiszen ezzel az új laborral, 
amelyben két MR- és egy CT-
gép lesz, tovább javul a kis-
pestiek betegellátása, nem kell 

kerületen kívül ezekre a mű-
szeres vizsgálatokra menniük. 
A mintegy 440 négyzetméteres 
épületrészben korábban házi 
gyermekorvosok és területi 
védőnők dolgoztak, akik az át-

fogó egészségügyi fejlesztési 
program keretében új helyekre 
és korszerű körülmények közé 
kerülnek. A területi védőnők 
már át is költöztek a Forrás-

házba, és a házi gyermekor-
vosok is hamarosan birtokba 
vehetik a Csokonai utcában ki-
alakított új rendelőket – mond-
ta Gajda Péter polgármester, 
aki dr. Kumin Mariannával, a 
KEI főigazgató-főorvosával, 
Varga Attila alpolgármesterrel 
és Janny Gézával, a Raditec 
Kft. ügyvezető igazgatójával 
bejárta a készülő létesítményt. 
Dr. Kumin Marianna kiemel-

te, hogy már korábban is ki-
tűnő volt a szakmai kapcsolat 
az intézet és a kispestiek el-
látását is végző Raditec Kft. 
között, így ezen felbátorodva 
is örömmel fogadták, hogy a 
cég ide kívánta költöztetni a 
régió diagnosztikai központ-
ját. Janny Géza kérdésünkre 
elmondta, hogy a területi ellá-
tást – amelynek most folyik az 
átszervezése –, valamint a fő-
városi ügyeletet 24 órában, két 
műszakban, húsz szakember-
rel végzik majd. Egy-egy MR-
gép havonta, vizsgálattípustól 
függően akár 850-1000, míg a 
CT-gép 1200-1300 vizsgálatot 
végezhet majd. Az ügyvezető-
től azt is megtudtuk, hogy az 
átalakítás során kiemelt figyel-
met fordítottak mind a gépek, 
mind a betegek biztonságára, 
így például az MR-gépek alá 
csaknem három méter mélyen 
került betonalap.

Az átfogó egészségügyi fej-
lesztési program keretében 
tágas, világos, több mint 470 
négyzetméteres új helyiségük-
ben, a Forrásházban fogadhat-
ják a szülőket és a gyerekeket 
azok a kerületi védőnők, akik 
korábban a Kispesti Egészség-
ügyi Intézet Ady Endre úti fő-
épületében dolgoztak – mond-
ta el lapunknak Gajda Péter 
polgármester, akit dr. Kumin 
Marianna, a KEI főigazga-
tó-főorvosa, valamint két al-
polgármester, Varga Attila és 

Vinczek György is elkísért a 
bejárásra. Janurik Erzsébet 
vezető védőnőtől megtudtuk, 
Kispesten összesen 27 védőnő 
látja el a területi feladatokat a 
Forrásházban és a Berzsenyi 
utcai gyermek háziorvosi ren-
delőben; a Forrásházban tíz 
területi és nyolc iskolai védő-
nő dolgozik. Az új környezet 
minden tekintetben megfelel a 
dolgozók és a szülők igénye-
inek is, hiszen immár három 
helyiségben tudnak szűréseket, 
tanácsadásokat folytatni.
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Javában zajlik a radiológiai diagnosztikai központ kialakítása a Kispesti Egészségügyi Intézetben. A 
Raditec Kft. által működtetett állomáson egy-egy MR-gép havonta, vizsgálattípustól függően akár 850-
1000, míg a CT-gép 1200-1300 vizsgálatot végezhet majd.

Jól halad a diagnosztikai központ kialakítása 
az Egészségügyi Intézetben

Új helyen dolgoznak a kerületi védőnőkv

Két új lehetőséget kínál a Kis-
pesti Egészségügyi Intézet 
a kerületben élőknek, hogy 
minél egyszerűbben hozzá-
jussanak az egészségügyi el-
látáshoz. Ha Ön megadta az 
e-mail-címét, a továbbiakban 
minden időpontkérés alkalmá-
val értesítést küldünk, amely 
az előjegyzés főbb adatai mel-
lett egy azonosítót és egy QR-
kódot tartalmaz. A recepció 
mellett található terminálon a 
kapott időpontot legfeljebb 30 

perccel megelőzően az azo-
nosítót begépelve vagy a QR-
kódot beolvasva Ön azonnal 
megkapja a behívólapot, így 
nem kell sorszámot kérnie, 
sem a betegfelvételi ablaknál 
jelentkeznie. Szakrendelése-
inkre interneten is foglalhatnak 
időpontot a kispesti lakosok, 
előzetes regisztrációt követően 
az elojegyzes.euint.kispest.hu 
honlapon. A regisztráció során 
TAJ-számát, elérhetőségét és 
néhány személyes adatot kell 

megadnia. A megerősített, ak-
tivált regisztrációt követően 
az online időpontfoglalásról 
is a fent említett módon azo-
nosítót és QR-kódot küldünk. 
Online időpontfoglaláskor a 
beutalóköteles szakrendelése-
ink esetében a beutaló adatait 
is meg kell adnia. Az előzetes 
regisztrációt – akár a foglalt 
időpontra érkezéskor – sze-
mélyesen meg kell erősítenie. 
Az online foglalt időponthoz a 
regisztráció megerősítése után 

kaphat érkeztető azonosítót. 
A laboratóriumba is foglalhat 
interneten időpontot: a „Szak-
rendelések” között a Labora-
tóriumot választva a „További 
információk” alatt letölthető a 
Synlab erről szóló tájékozta-
tása. Intézetünk új honlapján, 
a teszt.euint.kispest.hu honla-
pon a Betegellátás menüben 
mindkét funkció közvetlenül is 
elérhető.

Kispesti
Egészségügyi Intézet

Automatikus bejelentkezés és online előjegyzés a szakrendelőben
FELHÍVÁS

A jelenlegi járványügyi hely-
zetben változatlanul fenn-
tartják beléptetéskor a hő-
mérséklet ellenőrzését, a 
kézfertőtlenítést, szűrő kér-
dések tisztázását, a maszk 
viselését és a távolságtartást 
az Egészségügyi Intézetben. 
Az intézmény betegirányítója 
19.30-ig fogadja a betegeket, a 
szakrendelőt 20 órakor bezár-
ják. Dr. Kumin Marianna fő-
igazgató-főorvos hangsúlyoz-
za, hogy csak az orvos-beteg 
találkozást igénylő esetben, a 
rögzített időpontban keressék 
fel a szakrendelőt, saját ér-
dekükben is! Adminisztratív 
kérésekkel – beutaló, gyógy-
szerfelírás – vegyék igénybe a 
telemedicinális ellátási formát, 
a szükséges szakrendelést te-
lefonon, e-mailben keresve. A 
telefonok túlterheltsége miatt 
előnyösebb az e-mailben tör-
ténő kapcsolatfelvétel, ameny-
nyiben erre lehetőségük van. 
Fertőzés gyanújának fennállá-
sakor ne keressék fel az intéze-
tet, hanem telefonon keresztül 
forduljanak a háziorvoshoz, 

aki dönt a további ellátásról! 
Ismételten bekérték az átve-
zényelhető kollégák névsorát, 
így elképzelhető, hogy a ki-
alakuló orvoshiány miatt el-
maradnak rendelések, amiről 
tájékoztatjuk az érintett bete-
geket. Honlapunk „Szakren-
delések” felületén mindig friss 

információt találnak a rendelé-
sekkel kapcsolatban – hívta fel 
a figyelmet dr. Kumin Marian-
na. A KEI főigazgató-főorvosa 
továbbra is kéri a járványügyi 
védekezési szabályok szigorú 
betartását, és a kispestiek meg-
értésében, együttműködésében 
bízva, jó egészséget és sok 
erőt, türelmet kíván a kritikus 
időszak átvészeléséhez.

Előjegyzés szüksé-
ges az orvos-beteg 
találkozásokhoz

EGÉSZSÉGÜGY

A Kispesti Egészségügyi Intézet ismételten felhívja a figyelmet a járványügyi védekezési szabályok, a szi-
gorúan vett és ellenőrzött infekciókontroll következetes betartására. A kerületi egészségügyi ellátórendszer-
ről és a rendelési időkről az egeszsegugy.kispest.hu és az euint.kispest.hu honlapokon nyújtanak naprakész 
tájékoztatást.

Telefonon vagy e-mailben keressék
az Egészségügyi Intézet szakrendeléseit!

Fegyelmezett szabálykövetéssel lassítható
a járvány terjedése

2020. NOVEMBER2020. NOVEMBER

Varga Attila, dr. Kumin Marianna, Gajda Péter
és Janny Géza a szakrendelő bejárásán

Minden szempontból megfelelő a Forrásház

Tovább javul
a betegellátás

Kispesten
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A járvány miatt szűk körben 
– még a veszélyhelyzet elren-
delése előtt – rendezte meg a 
negyedik ipar- és helytörténeti 
filmszemlét a Wekerlei Kultúr-
ház és a Wekerlei Társaskör, 
Kispest önkormányzata és a 
Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával. A Cégér filmfesz-
tivál megnyitóján Kiss-Szitár 
Orsolya, a művelődési ház 
megbízott vezetője elmondta, 
a hiánypótló filmszemlére te-
lepülések történetét bemutató 
ismeretterjesztő filmeket, te-
lepülésszociológiai dokumen-
tumfilmeket, portréfilmeket, 
ipartörténeti filmeket és Kis-
pesti anzix néven Kispestet és/
vagy Wekerlét bemutató rö-
vidfilmeket vártak. Összesen 
32 film érkezett, az előzsűri tíz 
filmet válogatott be a hétvégi 
versenyprogramba. A megnyi-
tón köszöntőt mondott a ren-
dezvény fővédnöke, dr. Hiller 
István országgyűlési képvi-
selő, a Parlament alelnöke, 
Vinczek György alpolgármes-
ter, Somlói Judit, a Wekerlei 
Társaskör elnöke és Péterffy 
András, a zsűri elnöke. A kate-
góriák nyerteseiről öttagú zsű-
ri – Péterffy András, B. Révész 
László és Somogyvári Rudolf 
filmrendezők, Szabó Mária 
esztéta, a kultúrház koráb-
bi igazgatója és Nagy Tamás 
helytörténész – döntött.

Negyedszer
rendeztek film-
szemlét Wekerlén

KULTÚRA

A gyakorlaton az önkormány-
zati Operatív Törzs tagjain 
kívül a Dél-pesti Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség, a XIX. 
kerületi Rendőrkapitányság, a 
XIX. kerületi Hivatásos Tűzol-
tóság, a Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ, a kerületi Helyi 
Védelmi Bizottság munkatár-
sai, a Magyar Vöröskereszt tag-
jai, a Vinyl Kft. képviselője, 
valamint az FKI Katasztrófa-
védelmi Mobil Labor és a IX. 
kerületi Hivatásos Tűzoltóság 
egységei vettek részt. Vinczek 
Györgytől, a polgári védelmi 
törzs vezetőjétől megtudtuk, 
jogszabály határozta meg a 
gyakorlatot, hiszen egy olyan 
veszélyes anyagokkal dolgozó 
vegyi üzem található Kispest 
közelében, a IX. kerületi Illa-
tos úton, amelynek évente gya-

korolnia kell a védekezést. Az 
önkormányzatnak pedig fel kell 
készülnie arra, hogy egy eset-
leg bekövetkező ipari kataszt-
rófa esetén hogyan védené meg 
a lakosságot, milyen feladato-
kat kell elvégeznie az emberek 
biztonsága érdekében. Dr. Csa-
tári Bálint közbiztonsági refe-
rens, a polgári védelmi törzs 
helyettes vezetője a gyakorlat 
pontos lefolyásáról tájékoztatta 
lapunkat. E szerint a telepen fo-
lyékony klór került a szabadba, 
ezért már a helyszínen elkez-
dődik a baleset következmé-
nyeinek felszámolása. Kispest 
egy kis része a Wekerletelepen 
egy úgynevezett „tájékoztatá-
si” zónába kerül, ezért fontos a 
lakosság tájékoztatása hangos-
bemondóval, illetve a médián 
keresztül. A kimenekítési zóna 

nem érinti Kispest területét, de 
amennyiben mégis szükséges, 
befogadóhelyet kell üzemeltet-
nie az önkormányzatnak, or-
vosi ellátásról, élelemről kell 
gondoskodnia a bajba jutott 
emberek részére. A katasztrófa-
védelem mozgó laborja a hely-
színen folyamatos méréseket 
végez, és tájékoztatja a törzset. 
Tóth József tű. ezredes, az FKI 
Dél-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségének pv. felügye-
lője elmondta, 2003 óta hajt 
végre ilyen gyakorlatokat az 
önkormányzat, nagy rutinnal. 
Ennek is köszönhető, hogy a 
Bozsik stadion területén tavaly 
áprilisban talált bomba miatt 
kialakult helyzetben a XIX. és 
a XVIII. kerület is példaértékű-
en hajtotta végre a lakosságot 
érintő intézkedéseket.

Feltételezett vegyi balesetre reagáltak 
a védelmi gyakorlaton

ÖNKORMÁNYZAT

Sikeresen zárult a kispesti önkormányzat külső védelmi tervének komplex 
gyakorlata, amelyen az Illatos úti Vinyl Kft. területén bekövetkezett esetle-
ges vegyi balesetre kellett reagálniuk a szakembereknek.

Rendkívül fontos a társszervek munkájának összehangolása

A járvány miatt csak maroknyi 
emlékező volt jelen a Határ út 
és az Ady Endre út kereszte-
ződésénél az 1956. november 
4-től itt zajlott harcok emléké-
re emelt kopjafánál, amelyet a 
hazáért vérüket áldozó kispes-
ti ’56-osok emlékére állított a 
néhány éve elhunyt Porubszky 
István, Potyka bácsi kispesti 
szabadságharcos és Kispest 
önkormányzata 2006-ban. 
Az önkormányzat nevében 
Vinczek György és Varga At-
tila alpolgármesterek helyez-
ték el az emlékezés virágait a 
kopjafánál. A kispesti ’56-os 
Szövetség jelen lévő tagjai, 
Égi Pál, Jancsovics János, Ka-
rácsony Ernő, akik még élő 
tanúi az akkori eseményeknek, 
néma főhajtással és koszorúval 
emlékeztek mindazokra, akik 
a fegyveres harcokban itt el-
lenálltak. A vírushelyzet miatt 
az 1956-os forradalom és sza-
badságharc egy másik jelen-
tős kerületi megemlékezése, 
a Kispesti Nemzetőrség em-
léktáblájának koszorúzása is 
hasonlóan szűk körben zajlott. 
Az egykori szabadságharcosok 
– Apró József, a Kispesti Nem-
zetőrség egykori vezetője, Égi 
Pál, Jancsovics János és Kará-
csony Ernő – mellett Vinczek 
György alpolgármester hajtott 
fejet a Városháza falán lévő 
emléktábla előtt.

Koszorúzás a Határ 
úti kopjafánál

EMLÉKEZÉS

v

Budapest Főváros Levéltára 
évek óta gyűjti a családi múlt 
írott és képi emlékeit. A több 
generáción keresztül megőr-
zött dokumentumok nemcsak a 
családtagok számára lehetnek 
értékesek, de egy adott korszak 
mindennapjairól sokszor szinte 
csak ezek a források tudósíta-
nak. A második világháború 
nem csupán a katonáktól, de 
a civil lakosságtól is súlyos 
áldozatokat követelt. A civi-
lek ellen elkövetett erőszakos 
cselekmények közül a legke-
vesebbet a nőkkel szemben 
elkövetett erőszaktételekről tu-
dunk. Nem engedhetjük, hogy 
a világháborúkban erőszakot 
elszenvedett nők el nem me-
sélt, szégyellt, tabusított törté-
netei örökre elfelejtődjenek. A 
Fővárosi Önkormányzat ezért 

a „Háborúkban megerőszakolt 
nők emlékezete” projektjének 
keretében olyan személyes 
vagy családi iratokat és iratha-
gyatékokat – napló, levelezés, 
feljegyzés, visszaemlékezés, 
interjú, bármely hivatalos jel-
legű irat vagy okmány, fotó 
– keres, amelyek a 20. század 
háborúit és forradalmait át-
élők mindennapjaiba engednek 
bepillantást. A projekt célja, 
hogy elősegítse a téma társa-
dalmi feldolgozását a történeti, 
művészettörténeti kutatások-
ra alapozva, a tudomány és a 
művészet segítségével. Szeret-
nénk megismerni és az utókor 
számára is megőrizni történe-
teiket, többet megtudni arról, 
hogy a fegyveres konfliktusok 
következtében miként válto-
zott meg a civil társadalom 

élete, a fővárosban élő embe-
rek, férfiak, nők és gyerekek 
miként élték meg, hogy az erő-
szak a mindennapjaik részévé 
vált. Kérjük, amennyiben ilyen 
tárgyú személyes vagy családi 
forrásokkal rendelkezik, érte-
sítse Budapest Főváros Levél-
tárát: Lukács Anikó, e-mail: 
lukacsa@bparchiv.hu, telefon: 
06-1-298-7598 vagy 06-30-
292-8823. Az elhallgatva.hu 
honlap folyamatosan hírt ad a 
projekttel kapcsolatos aktuális 
eseményekről, megtalálhatók 
rajta a projekt alapdokumentu-
mai, valamint a projekttel kap-
csolatos összes eddigi sajtó-
megjelenés. Az oldal egyfajta 
tudástárként is szolgál, gyűjti 
a téma forrásait, hazai és nem-
zetközi szakirodalmát.

Személyes és családi irathagyatékokat keres a fővárosi levéltár

Úgy tartja a közmondás, hogy 
amit ma megtehetsz, azt ne 
halaszd holnapra. Hetek óta 
javasoljuk, hogy vezessék be 
az egész országra kiterjedően 
az ingyenes és tömeges teszte-
lést. Ezt kéne tenni annak ér-
dekében, hogy pontos képünk 
legyen a járványról, és minél 
kevesebb vállalkozást, intéz-
ményt kelljen bezárni. Köny-
nyű belátni, hogy a személyes 
kontaktusok számát kétféle 

módon lehet csökkenteni ra-
dikálisan. Az egyik mód az, 
hogy mindent bezárunk, és ak-
kor nem tud senki senkivel ta-
lálkozni, az egészséges ember 
a fertőzöttel. De az egészséges 
az egészségessel sem. Infor-
máció hiányában az egészsé-
ges emberek életét is korlátok 
közé szorítjuk, sok esetben 
munkájuktól is megfosztjuk 
őket. A másik lehetséges mód 
pedig az, hogy tömeges és 
ingyenes teszteléssel megta-
láljuk azokat, akik fertőzötté 
váltak, akkor is, ha egyébként 
a betegség tünetei nem mutat-
koznak rajtuk. Ha csak azokat 
rendeljük haza, akik fertőző-
ek, akkor nem kell mindenki 
mást korlátozni. A kormány 
heteken keresztül tagadta en-
nek a szükségességét, erre 
most Orbán Viktor azt nyilat-
kozta, hogy a tömeges, célzott 
tesztelés megindítása a hét 
nagy védekezési akciója. Mi 
lett volna, ha a javaslatainkat 

korábban fogadják meg? Igaz, 
hogy bár csak részben fogad-
ták meg a javaslatot, még-
is előrelépés, hogy legalább 
azokon, akik a frontvonalban 
dolgoznak – egészségügyben, 
szociális intézményekben, is-
kolákban –, végre elvégzik in-
gyen és mindenkire kiterjedő-
en a tesztet. Félsiker, de a mai 
körülmények között ennek is 
örülni kell. De miért nem te-
szik tömegessé és ingyenessé, 
mindenki számára hozzáfér-
hetővé a teszteket? Hiszen 
egy négytagú család esetében 
majdnem százezer forintnyi 
kiadás, ha magánúton végez-
tetik el. A magyar családok 
jelentős részének erre egészen 
egyszerűen nincs elég pénze. 
Most hagyjuk, hogy a kor-
mány mit csinált a nyáron, egy 
dolgot biztosan elmulasztott, 
ez pedig a felkészülés. Így 
most marad a késői reagálás. 
Pedig amit ma megtehetsz, 
azzal holnap életeket mentesz.

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Burány Sándor 
(MSZP)

Amit ma megtehetsz…

FELHÍVÁS
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alátámasztva – egy háztartásban 
élők jövedelmeinek igazolása, 
zárójelentések, orvosi igazolá-
sok, havi gyógyszerkeret iga-
zolása – folyamatosan be lehet 
nyújtani az alapítvány székhe-
lyén, a Városházán, a járvány 
idején a bejárat előtti dobozva 
téve. További információ Bold 
Erika titkártól kapható a 06-1-
347-4965-ös telefonszámon. A 
Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum egyik legfontosabb 
feladata továbbra is az élelmi-
szerhiány csökkentése, ezt a 
Magyar Élelmiszerbank Egye-
sülettel együttműködve próbál-
ják elérni. Az Élelmiszerbank 
szolgáltatás évek óta működik 
Kispesten, központi helyszíne a 
Gyermekek Átmeneti Otthona; 
a jelenlegi támogató beszállító 
a KÖKI Tesco. Naponta átla-
gosan 50-60 csomagot készí-
tenek el, így hetente mintegy 
250 családot támogatnak. El-
sősorban pékárukat, zöldséget 
és gyümölcsöt, tejtermékeket, 
konzerveket, tésztákat osztanak 
ki változó mennyiségben.

Álláskeresési járadék
igénylése
Sajnos nagyon sokan veszí-
tették már el munkahelyüket 
vagy kénytelenek szüneteltet-
ni vállalkozásukat a járvány 
miatt. Ahhoz, hogy az álláske-

resőket megillessék az egyes 
támogatások, valamint alkal-
mazásuk esetén a munkáltatók 
támogatást igényelhessenek, 
az álláskeresőknek regisztrál-
niuk kell magukat a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat be-
jelentett lakcím szerinti illeté-

kes foglalkoztatási osztályán. 
A Kispesten illetékes osztály 
a 06-1-292-4399-es és a 06-1-
292-5528-as telefonszámokon, 
valamint az fmkdarusutca@
lab.hu e-mail-címen érhető el. 
Álláskeresőnek tekinthető, aki 
nem áll munkaviszonyban, az 
egyszerűsített foglalkoztatás-
nak minősülő munkaviszony és 
a nevelőszülői foglalkoztatási 
munkaviszony kivételével ke-
reső tevékenységet nem folytat; 
nem folytat tanulmányokat ok-
tatási intézmény nappali tago-
zatán; öregségi nyugdíjra nem 
jogosult; nem részesül meg-
változott munkaképességű 
személyek járadékában vagy 
rehabilitációs ellátásban. Az 
álláskeresési járadék folyósí-

tásának időtartama minimum 
36, legfeljebb 90 nap. Tíz nap 
jogosultsági idő felel meg egy 
nap járadékfolyósítási időnek. 
Az álláskeresési járadék ösz-
szegét a munkanélkülivé válást 
megelőző négy naptári negyed-
évben befizetett munkaerő-pia-
ci járulékalap havi átlaga, azaz 
a bruttó bér alapján számolják 
ki mindenkinek egyedileg. A 
járadék összege a kiszámított 
járulékalap 60 százaléka, ma-
ximum a minimálbér össze-
ge. A munkájukat elveszítőket 
nemcsak pénzbeli ellátással, 
hanem olyan szolgáltatásokkal 
is támogatja az állam, amelyek 
segítenek új munkahely találá-
sában, vagy akár átképzésben, 
saját vállalkozás indításában. 
Azok az álláskeresők, akik sem 
álláskeresési járadékra, sem 
pedig nyugdíj előtti álláskere-
sési segélyre nem jogosultak, a 
közfoglalkoztatás keretében is 
elhelyezkedhetnek, akár rövid, 
akár hosszú távon.

Fővárosi
lakásrezsi-támogatás
A Fővárosi Közgyűlés idén új-

ból bevezette a lakásrezsi-támo-
gatást, amelyet a havi közüzemi 
számlákban írnak jóvá 12 hó-
napig. A jogosultak köre meg-
egyezik a védendő fogyasztói 
státuszra jogosultak körével. A 
jogosultság feltétele a védendő 
gáz- vagy áramfogyasztói nyil-
vántartásba vétel vagy annak 
kezdeményezése. A támogatás a 
távfűtési fogyasztók esetében a 
távfűtési, egyéb esetben a víz-, 
csatorna- és szemétszállítási dí-
jat csökkenti havi 2000 forint-
tal. A nem távhőfogyasztók ese-
tében a díjkompenzáció 2000 
forintos összege a következő-
képpen 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 fo-
lyósítását a HÁLÓZAT – A Díj-
fizetőkért és Díjhátralékosokért 
Alapítvány végzi a Díjbeszedő 
Holding Zrt.-vel együttműköd-
ve. Nyomtatványok letölthetők 
a kispest.hu honlapról, valamint 
igényelhetők a Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási és 
Szociális Irodáján.

Elektronikusan is 
elérhetők

a kérelmek és 
nyomtatványok

Rendkívüli települési támoga-
tást kérhetnek azok a rászoruló 
kispestiek, akik a XIX. kerü-
letben bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel ren-
delkeznek, és életvitelszerűen 
is itt élnek. Rendkívüli tele-
pülési támogatás annak a sze-
mélynek állapítható meg, aki 
a létfenntartását közvetlenül 
veszélyeztető rendkívüli élet-
helyzetbe került, vagy idősza-
kosan és tartósan létfenntartási 
gondokkal küzd. A veszély-
helyzetre tekintettel a Pol-
gármesteri Hivatal szociális 
ügyfélszolgálatán személyes 
ügyintézésre nincs lehetőség, 
azonban a 06-1-347-4636-os 
telefonszámon ügyfélfogadási 
időben felvilágosítást nyúj-
tanak a Humánszolgáltatási 
és Szociális Iroda Szociális 
Csoportjának munkatársai. 
Támogatásokhoz nyomtat-
ványt ügyfélfogadási időben 
a Polgármesteri Hivatal előt-
ti gyűjtőládában elhelyezett 

nyomtatványigénylő lapokon 
kérhetnek, az ügyfelek szá-
mára a kért nyomtatványokat 
eljuttatják. A rendkívüli támo-
gatás és más települési támo-
gatások igényléséhez szük-
séges formanyomtatványok 
a szocialisiroda.kispest.hu/
nyomtatvanyok honlapról is 
letölthetők. Az újonnan jelent-
kező ügyfeleknél nem tudnak 
környezettanulmányokat vé-
gezni, ezért különösen fontos 
az igazolások, dokumentumok 
benyújtása. A kérelemnyom-
tatványokat kitöltve és a meg-
felelő mellékletekkel ellátva 
postai úton tudják beküldeni, 
illetve az önkormányzat recep-
cióján található gyűjtőládában, 
lehetőleg borítékban lezárva, 
ügyfélfogadási időben elhe-
lyezhetik. A lejáró rendszeres 
települési támogatások ese-
tében – gyógyszertámogatás, 
lakhatási támogatás, ápolási 
támogatás – hivatalból kikül-
dik a november 30-án lejáró 

rendszeres ellátások iránti ké-
relmeket az érintetteknek az 
ellátás folyamatosságának biz-
tosítása céljából. Nem állapít-
ható meg települési támogatás 
annak az aktív korú személy-

nek, aki vagy a háztartásában 
élő más munkanélküli személy 
nem működik együtt az állami 
foglalkoztatási szervvel, kivé-
ve ápolási támogatás igénylése 
esetén – tájékoztatta lapunkat 
Blázy Krisztina, a Humán-
szolgáltatási és Szociális Iroda 
megbízott irodavezetője.

Közalapítványi segítség
A jelenlegi járványhelyzetben 

még inkább figyelünk arra, 
hogy segítséget nyújtsunk a 
tartós betegséggel küzdőknek, 
a fogyatékossággal élőknek 
vagy azoknak, akik most lettek 
betegek – tudtuk meg Deákné 
Császár Gabriellától. A Kis-
pesti Rászorultak Megsegíté-
sére Közalapítvány elnökének 
tájékoztatása szerint a kurató-
rium online formában ülésezik 
a járvány idején. November 
közepén 24 kérelmező anya-
gát beszélték át, és összesen 
600 ezer forint támogatásról 
döntöttek. A támogatások csa-
ládokhoz történő eljuttatásá-
ban a Kispesti Szociális Szol-
gáltató Centrum munkatársai 
is segítenek. A közalapítvány 
december elején ülésezik leg-
közelebb, a támogatásokat még 
karácsony előtt eljuttatják a 
rászoruló kispestieknek. A ké-
relmet meghatározott feltéte-
lek mellett, dokumentumokkal 

Fontos a megfelelő
igazolások
benyújtása

 GONDOSKODÁS

A létfenntartási gondokkal küzdő kispestiek rendkívüli települési támogatást és lakásrezsi-támogatást igé-
nyelhetnek. Sok család mindennapjain segítenek a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum munkatársai, a 
nehéz anyagi körülmények között élőknek a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány is igyekszik 
segítséget nyújtani. A munkájukat elveszítők a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál igényelhetnek álláske-
resési járadékot.

Többféle települési támogatás igényelhető

Élelmiszerosztás a szociális centrumban

Segítséget nyújt a kispesti közalapítvány is

 Idén újra bevezették a lakásrezsi-támogatást

Rendkívüli támogatások rászoruló kispestieknek
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Folytatja tavaly indult faülteté-
si akcióját a „10 millió fa” kö-
zösség kispesti csoportja: idén 
ősszel összesen 17, önkéntesek 
adakozásából vásárolt platán- 
és hársfacsemetét ültetnek el a 
József Attila utcában és a Zrí-
nyi utcában. Az önkormány-
zat a Zöldprogram Irodán és a 
Közpark Kft.-n keresztül ter-
mőfölddel és szerszámokkal 
támogatja a kezdeményezést. 
A 2019-ben alapított országos 
közösségnek egyre több kisvá-
rosban, falun, megyeszékhe-
lyeken, fővárosi kerületekben 
működnek helyi közösségei, 
melyek előkészítik, megszer-
vezik és lebonyolítják a fák ül-
tetését, erdők telepítését. Szak-
mai munkájukat erdészből, 
kertészből, ökológusból álló 
központi szakértői csapat segí-
ti, de sok esetben a helyi kö-
zösségek saját, a területük sa-
játosságait jól ismerő erdésszel 
vagy kertésszel is dolgoznak. 
Kispest szépítése és a globális 
felmelegedés csökkentése volt 
a célunk a tavalyi ültetésekkel 
és az idei akciónkkal is, a fák 
gondozását a közösség vállalja 
– tudtuk meg Ajtay Szilárdtól, 
a kispesti csoport vezetőjétől. 
A civil aktivista hozzátette, 
ha a vírushelyzet engedi, ta-
vasszal hasonló, de nagyobb 
szabású akciót terveznek Kis-
pesten.

Újabb fákkal
gazdagodik Kispest

ZÖLDPROGRAM

A Zöldprogram Iroda ismétel-
ten felhívja a figyelmet arra, 
hogy a lombgyűjtő zsákokat a 
kukák kirakási helyére tegyék 
ki, és ügyeljenek arra, hogy a 
sárga zsákokba kizárólag utcai 
lomb kerüljön. Az elszállítást 
a Közpark Kft. végzi az őszi 
lombgyűjtésre használható 
sárga zsákban, valamint a Köz-
park Kft. által forgalmazott 
zöld zsákokban összegyűjtve. 
Ezen kívül az FKF Zrt. által 
forgalmazott zsákokat is el-
szállítják. Minden más egyéb 
hulladék kihelyezése illegális 
hulladéklerakásnak minősül, 
amely szabálysértési eljárást 
von maga után. A sárga zsá-
kokat január 18-ig szállítják 
el, a ketrecek használatára is 
csak addig van lehetőség. A 

lombgyűjtési akcióval kap-
csolatban észrevételt, javas-
latot a zoldprogram@kispest.
hu e-mail-címen vagy a 06-1-
347-4528-as telefonszámon 

tehetnek. Az avargyűjtő ket-
recekkel kapcsolatban a Köz-
park Nonprofit Kft.-nél érdek-
lődhetnek (XIX., Bercsényi 
utca 18., tel.: 06-1-347-0317, 
e-mail: kozpark@kispest.hu). 
Fentiekkel összefüggésben a 

Zöldprogram Iroda felhívja a 
figyelmet arra, hogy a 48/1994. 
(VIII.1) fővárosi közgyűlési 
rendelet 3. § (1) alapján az in-
gatlan tulajdonosa (kezelője, 
használója) köteles gondos-
kodni az ingatlan – beleértve 
az ingatlan-nyilvántartásban 
közterületként nyilvántartott 
belterületi földrészletet is – és 
az ingatlan előtti járda, továb-
bá a járda és a kocsiút közötti 
kiépített vagy kiépítetlen terü-
let gondozásáról, tisztán tartá-
sáról, szemét- és gyommente-
sítéséről, hóeltakarításáról és 
síkosságmentesítéséről. Ennek 
során ügyelni kell arra, hogy a 
járda és az útburkolat ne ron-
gálódjék meg, továbbá a terep-
szint változatlan maradjon.

Őszi avargyűjtés és -szállítás a kispesti 
közterületekről

ZÖLDPROGRAM

Idén is segíti a helyben élőket Kispest önkormányzata az őszi avar össze-
gyűjtésében és elszállításában. A kertes családi házas övezetben házanként 
ingyenesen négy darab sárga zsákot osztottak ki az adott körzet képviselői, 
aktivistái. Wekerletelepen – egészen a Hunyadi utcáig – ezúttal is avargyűj-
tő ketreceket helyeztek ki.

Többféle erre alkalmas zsákban gyűjthető a zöldhulladék

Wekerlén idén is 
avargyűjtő ketre-
ceket helyeztek ki

Magyarország legszebb kony-
hakertje országos díjban ré-
szesült a kispesti Árnyas Kert 
Civil Társaság „A legszebb 
konyhakertek” közösségi ka-
tegóriájában. Idén 230 telepü-
lésről 1840 kerttel neveztek a 
versenyre, a díjátadó ünnepsé-
get Biatorbágyon tartották.

Országos díjat ka-
pott az Árnyas kert

Járványhelyzetben 
is segítettek
a véradók

ELISMERÉS

ÖNKÉNTESSÉG

A Budapest Cowbells az egyik 
legsikeresebb hazai amerikai-
futball-csapat a bajnokságok-
ban elért eredményei alapján. 
A klub pályahelyzete viszont 
sokáig bizonytalan volt, ami 
nem segítette elő a csapat fej-
lődését. Végül sikerült stabili-
zálni a helyzetet, és a Cowbells 
Kispest önkormányzatának 
együttműködésével a kerület-
be tette át székhelyét. A sikeres 
közös munka eredményeként 
jöhetett létre a nemrég aláírt öt-
éves szerződés, amelynek értel-

mében a sportcsapat az edzéseit 
és mérkőzéseit ezentúl a Tichy 
Lajos Sportcentrumban tart-
ja. A Cowbells célja a sportág 
népszerűsítése a kerületben, el-
sősorban a fiatalabb korosztályt 
megszólítva, de korosztálytól 
függetlenül is várják az érdek-
lődőket, hiszen több csapattal 
is képviseltetik magukat a ma-
gyar bajnokságban. Idén három 
játékostoborzót szerveztek, 
ezeknek köszönhetően több 
mint 50 újonc csatlakozott a 
sportcsapathoz. A jövőben sze-

retnének a kispesti és környék-
beli intézmények felé nyitni, és 
igazi családbarát eseményeket 
megvalósítani a sportcentrum-
ban. A csapat már gőzerővel 
készül a következő szezonra, 
folyamatosan azon dolgozva, 
hogy minél erősebb klubbá vál-
hassanak. Akit pedig érdekel 
az amerikai futball világa, és 
szívesen szurkolna a kolompo-
soknak vagy csatlakozna hoz-
zájuk, keresse fel a cowbells.hu 
honlapot vagy a facebook.com/
cowbellsfootball oldalt!

Kispesti pályán a Budapest Cowbells
SPORT

Hivatalosan is Kispest lett a Budapest Cowbells amerikaifutball-csapat ott-
hona – a következő öt évben biztosan. A szerződés aláírása nagy lépés a 
sportcsapat történetében és hosszú távú céljainak elérésében.

Ezentúl a sportcentrumban tartják az edzéseket és a mérkőzéseket

Csaknem nyolcvan jelentkező-
ből 72-en adhattak vért a Kis-
pesti Véradók Egyesületének 
őszi véradásán. Somogyi Lász-
lóné, az egyesület elnöke külö-
nösen fontosnak nevezte, hogy 
a véradók a nehéz helyzetben 
is segítenek a vérkészletek pót-
lásában az Országos Vérellátó 
Szolgálat munkatársainak.

v

A veszélyhelyzet idején alkal-
mazandó védelmi intézkedé-
sek második üteméről szóló 
484/2020. (XI. 10.) kormány-
rendelet értelmében a Kispesti 
Uszoda a lakossági vendégek 
részére bezárt. A versenyszerű 

sportolók edzéseit bonyolító 
egyesületek, bérlők részére a 
létesítmény továbbra is zavar-
talanul üzemel. A lakossági 
bérleteket az újranyitás után 
meghosszabbítják a bezárás 
időtartamával, a megvásárolt 

tanfolyami bérleteken fennma-
radó alkalmakat a tanfolyami 
oktatás újraindítása után auto-
matikusan beszámítják. Az új-
ranyitásról kormányzati döntés 
függvényében adnak majd tá-
jékoztatást.

Csak sportolók használhatják a Kispesti Uszodát
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Adventi készülődés
Adventi koszorúdíszítés, csomagolás technikák 

és karácsonyi díszek készítése

2020. november 27-től minden pénteken  
új videókkal jelentkezünk a WKK Facebook  

oldalán és Youtube csatornáján

WKK - Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház
1192 Bp., Petur u. 7.  tel.: 282 9895, 358 0690, wkk.kispest.hu

Cím: 1196 Budapest, Ady Endre út 65.
Telefon: 06 1 249 1238
Mobil: 06 70 513 1677

Email: adyendreut@audiopont.hu

Számítógépes talpfelvétel alapján készülő, klasszikus egyedi talpbetétek utcai
vagy alkalmi cipőkbe, mindennapi használatra, láb-/derék-/térdfájdalom ellen!

A hónap terméke
a Gyógyászati Segédeszköz Szaküzletünkben Kispesten,

a rendelőintézettel szemben.

  A promóció 2020. szeptember 23-tól a visszavonásig érvényes. 
  A kedvezményt kizárólag magánszemélyek, a regisztrációt követő első vásárláskor vehetik igénybe.
  További információt az alkuguru.hu oldalon találhat.

alkuguru.hu

közvetlenül a nagykertől! 

SZUPER ÁRAK 
A LAKOSSÁGNAK IS 

Rendeljen kínálatunkból
már ma az alkuguru.hu-n Gyors kiszállítással

Most az első vásárlás után akár 7 % kedvezmény jár*

Egészségügyi eszközök
közvetlenül az importőrtől
egyszer használatos, KN95, N99 
maszk, kézfertőtlenítő, gumikesztyű

Alkudozzon a jobb árakért
licitáljon és szerezze meg a 
legnagyobb kedvezményeket 

Hatalmas választék

 *Az első vásárláskor 5%-ot írunk jóvá Vimpex Pont fromájában (ViP) .
  A 1 ViP 1ft-ot ér, amit a következő vásárlásokkor fog tudni felhasználni.
  Az első vásárláskor további +2%  ViP kedvezmény jár, ha az őt ajánló vevő email címét megadja.
  Az ajánló vevőnek 5% kedvezmény jár, ha az ajánlott vevő megadja az ajánló vevő email címét.

Shetland U.K. NyelviskolaShetland U.K. Nyelviskola
www.shetland.hu

2020/21
MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN
Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink 
szeptember közepén indulnak délelôtt, délután és szombaton, 
minden tudásszinten, wekerlei helyszíneken.

Tanfolyamok ára: 78.000 Ft (60 óra) / 52.000 Ft / 40 óra

Nyelviskolánk: 
 – felnôtt, gyermek, üzleti és egyéni tanfolyamokat indít
 – kislétszámú csoportokban tanít (4-9 fô)
 – az Euro vizsgaközpont angol és német akkreditált vizsgahelye
 – vizsgafelkészítô tanfolyamokat tart alap-, közép- és felsôfokon

Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre: telefonon, on-line, 
vagy személyesen.
A csoportokhoz tanév közben bármikor lehet csatlakozni.

shetland@shetland.hu – 1192 Budapest, Kábel u. 10.  –  Tel: 281-0822, 30/952-1202
Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014
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PÁRBESZÉD 
TERE
KÖZÖSSÉGI TÉR
KEDVES KISPESTIEK!

A Párbeszéd Tere a járvány miatt változatlanul online szervezi prog-
ramjait. Beszélgetéseink zoomos felületen zajlanak, minden alkalom-
mal 100 fő fogadására van lehetőségünk, így Önök hozzá is tudnak 
szólni az előadásokhoz, és kérdezni is tudnak.

December 2-án Kopcsik tanár úr Vándorúton című előadássorozatá-
nak 5. részét hallhatják. Szó lesz a középkori népességkeveredések-
ről, Európa expanziójáról.

December 10-én dr. Falus Ferenc korábbi országos tiszti főorvos lesz 
a vendégünk. Kérdezhetjük a mostani járványról, arról, mit tehet az, 
aki a járvány idején más betegséggel küzd.

December 14-én „A fény, ami összeköt” címmel Iványi Miklós, a Mél-
tóság Temploma lelkipásztora  és Gábor György vallásfilozófus be-
szélget arról, miért ünnepli szinte minden vallás a fényt a tél közepén, 
s milyen lelki vonatkozásai vannak ezeknek az ünnepeknek.

December 16-án Kopcsik tanár úr Vándorúton című sorozatának 6. 
részét hallgathatják meg.

Minden programunk ingyenes! A változtatás jogát fenntartjuk, kérjük, 
figyeljék a Párbeszéd Tere Facebook-oldalát! Az oldalon korábbi elő-
adásaink utólag is megtekinthetők.



TEKNŐS FERENC
4. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

SOMOGYI LÁSZLÓNÉ
5. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-340-5818)

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

Telefonos egyeztetés alapján
(06-30-960-9916) a Fidesz-irodá-
ban (Ady Endre út 91.)

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)

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

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

VARGA ATTILA
alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden hónap első péntekén 17 
és 18 óra között a Kispesti Vass 
Lajos Általános Iskolában
(Csokonai utca 9.)

LACKNER CSABA
7. sz. választókörzet

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)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-432-7731)

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

ÉKES GÁBOR
8. sz. választókörzet
(Fidesz-KDNP)

DÓDITY GABRIELLA
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján (06-
20-242-7079) a Fidesz-irodában 
(Ady Endre út 91.)

FEKETE MÁRK
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

LAZÁNYI FERENC
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

SONG SIMON
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)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: 8:00-18:00 • K: 8:00-16:00 • Sz: 11:00-19:00 • Cs: 8:00-16:00 • P: 8:00-14:00

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
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

EGÉSZSÉGÜGY

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

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

KERTÉSZ CSABA
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.)

VINCZEK GYÖRGY
alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

11. sz. választókörzet
Telefonos egyeztetés alapján
(347-7400)

RÁTKAY ANDREA
3. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

BURÁNY SÁNDOR
országgyűlési képviselő
(MSZP)

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

Telefonos fogadóórát tart a járvány 
idején, a 06-1-211-3307-es telefon-
számon előzetesen bejelentkezőket 
a fogadóóra idején visszahívja. 
Következő telefonos fogadóóra: 
december 10-én 17 órától

DR. HILLER ISTVÁN
országgyűlési képviselő
(MSZP)

FEKETE LÁSZLÓ
1. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden hónap második keddjén a 
Forrásházban (Dobó Katica utca 
18.), előzetes telefonos egyezte-
tést követően (06-20-549-2456)

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

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

GAJDA PÉTER
polgármester
(MSZP)

FERENCZI ISTVÁN
Listás képviselő
(LMP)

Telefonos egyeztetés alapján 
folyamatosan
(06-20-239-2122)
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- VÁSÁRLÁS UTÁNI AJÁNDÉKOK      - KÉNYELMES ONLINE BEJELENTKEZÉS

- BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

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

WWW.FIX.HU

Ssangyong Délpest 
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5-8,3 l/100 km, felszereltségtől függően.

Károsanyag-kibocsátási szint:  
Euro 6d temp. 

CO2 kibocsátás (vegyes): 144-190 g/km.

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó  
illusztráció.

A finanszírozási ajánlat a 2020.08.19-től megkötött szerződésekre érvényes és 2020. 12. 31-ig szól. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 2,91%-4,61%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, önerő: minimum 30%, futamidő: 24-84 hó, konstrukció: zártvégű 
pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 778 000 Ft, futamidő: 60 hónap, kamat mértéke: 2,91%, kamat típusa: rögzített, THM: 2,99 %, kamat összege: 231 871 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 231 871 Ft, havidíj: 
53 865 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a 2,99 % THM érték esetében 2,91% kamat alapul vételével 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 teljeskörűek, és nem minősülnek szerződés-
kötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat  
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Stlye + 
 felszereltségű crossover az akció keretében.  

Új SsangYong Korando Style + 
már 2,99% THM-től, fix kamatozással! 

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

Új Ssangyong Korando
•  THM: 2,99%-4,99%  

(CASCO biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

Zártvégű pénzügyi lízing
•  Futamidő: 24–84 hónap
•  Minimum önerő: 30%
•  Devizanem: HUF
•  Kamatozás: Fix
•  Minimum finanszírozott összeg:  

1 000 000 HUF

Induló ár: 
6 299 000 Ft

Használtautó-beszámítás



Mit gondol, mennyivel lenne olcsóbb 
egy-egy bevásárlás, ha „nagykeráron” 
juthatnánk hozzá az áruházakban kap-
ható termékekhez? Jelentősen! A legna-
gyobb hazai nagykereskedők közé tar-
tozó Vimpex Drink Kft. pontosan ezzel 
az egyedülálló ajánlattal lép a lakossági 
piacra, mindezt online rendeléssel és 
házhozszállítással kombinálva.  

Tapasztalataink szerint 50 ezer forintos 
áruházi kosárérték esetén akár 20 ezer 
forintot is spórolhatunk az 
alkuguru.hu oldalon, ahol egy egyszerű 
regisztráció után 11 ezer termék közül 
válogathatunk az élelmiszerektől és ita-
loktól kezdve a háztartási cikkeken és 
vegyiárukon keresztül a papírárukig 
vagy az állateledelig.  

Az oldalt üzemeltető Vimpex Drink Kft. 
az ország egyik legnagyobb nagykeres-
kedéseként a lakossági vásárlóknak is 
felkínálja a lehetőséget, hogy – áru-

mennyiségtől függően – nagykereske-
delmi vagy ahhoz közeli áron vásárolja-
nak. Az alkuguru.hu-n a kiválasztott ter-
mék ára annál alacsonyabb lesz, minél 
többet vásárolunk belőle. Sőt, ha úgy 
gondoljuk, hogy egyik vagy másik ter-
mék ára túl magas, alkudhatunk is rá – a 
rendszer pedig eldönti, hogy elfogadja-e 
az ajánlatunkat. Egyes termékekhez a 
„kisker árhoz” képest akár 40 száza-
lékkal olcsóbban hozzá tudunk jutni.  

Amennyiben pedig 16 óráig feladjuk a 
rendelést, akkor másnap – az általunk 
megadott kétórás időkeretben – házhoz 
szállítják a csomagot. Fizetni bankkár-
tyával tudunk az átvételkor. 

Annál is inkább érdemes egy próbát ten-
ni az alkuguru.hu-n, mert első vásárláskor 
a vételár akár 7 százalékát is jóváírják ne-
künk Vimpex Pont formájában, amelyet 
később levásárolhatunk. Az oldalt ajánlók-
nak pedig 5 százalékos jóváírás jár. (x) 

Regisztráljon most,  
és a vásároljon  
olcsóbban: alkuguru.hu

Alkuguru.hu: spóroljon a bevásárláson!
Hatalmas választék, szuper árak, házhoz szállítás – és még alkudni is lehet 
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Cím: 1191 Budapest, Fő u. 23. Fsz. 2.
Telefon: (0630) 723-2933, (061) 282-1835
Email: info@fogorvosom.hu
Web: fogorvosom.hu

CT-vel felszerelt  3D digitális fogászat

• Fogbeültetés
• Éber szedáció
• 3D műtét tervezés
• Mosolytervezés
• Fogszabályozás

• Parodontológia
• Fogfehérítés
• Esztétikai fogászat
• 3D CT(COMPUTER TOMOGRÁF)


