KÖRNYEZET – BERUZHÁZÁS
NYERESÉGET HOZNAK A NAPELEMEK
A fejlesztések részei annak a tudatos környezetvédelmi munkának, amelyet a kerület évek óta folytat.
A Kispesti Klímastratégiában megfogalmazottak szerint az önkormányzat számára fontos a klímaváltozás
elleni fellépés, jól példázza ezt az elköteleződés a Polgármesterek Szövetsége iránt, illetve a Fenntartható
Energia-és Klíma Akcióterv.

XXVII. évfolyam 2. szám

9. oldal

2021. március

Védekezés továbbra is!

ÖNKORMÁNYZAT
GAJDA PÉTER

2. oldal

Nem lovas szoborra kérjük
a kompenzációt, hanem a
kispestiek mindennapi életéhez. A vállalkozásoknak is
csak akkor tudunk további
segítséget nyújtani, ha a
kormány visszaad valamen�nyit abból, amit elvett.

EGÉSZSÉGÜGY
DR. KUMIN MARIANNA

5. oldal

Előtérbe kerül a telemedicina (telefon, e-mail) az
Önök és Munkatársaink
egészségének védelme
érdekében. Valamennyi
szakrendelésre vonatkozik,
hogy ahol lehetséges, így
valósuljon meg az ellátás.

3-4-5. OLDAL

GONDOSKODÁS
VINCZEK GYÖRGY

6. oldal

A mi erőnk abban áll, hogy
az ellátórendszer szereplői
állandó kapcsolatban vannak egymással, folyamatosan megbeszélik a felvetődő
problémákat, és képesek
közösen megoldásokat
keresni azokra.
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Figyelem! Oltás, távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés!

Lesz-e kormányzati kompenzáció?
A túlélés a cél
Kispest jelenleg már folyószámlahitelből él. Csak reméljük,
túléljük addig, amíg megszületik a döntés – fogalmazott Gajda Péter polgármester azon az online megbeszélésen, amelyet
a járvány miatti bevételkiesés kompenzálásról folytatott
Fürjes Balázzsal, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi
agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárával.
Gajda Péter elmondta, az egyeztetésen bemutatta Kispest adottságait.
A kerületben az elmúlt évek szigorú
takarékoskodása ellenére is súlyos
problémát okozott idén a vírus és a
kormányzat megszorító csomagja. Itt
nem a mi bénaságunkon, akaratunkon
múlik a forráshiány, hanem mert nincs
jelentős adóbefizetőnk, nincs repterünk,

A mindennapi működés kerülhet veszélybe
vagy gyógyszer- és sörgyárunk, mint
a szomszédainknak, kiadási oldalon
viszont van majd száz fenntartandó
intézményi épületünk, vannak jelentős
közterületi parkjaink, utcák, járdák, támogatandó emberek. A korábbi 13 milliárdhoz képest az elvonások miatt most
csaknem 3 milliárddal kell kevesebből
gazdálkodnunk – mondta a polgármes-

ter. Kiemelte: nem arról van szó, hogy a
tartalékainkból ezt finanszírozni tudjuk,
vagy, hogy fejlesztéseket kell leállítani,
hanem a mindennapi működés kerülhet veszélybe. Azok a szolgáltatások,
melyeket joggal várnak el a kispestiek:
hogy például működjenek az óvodák,
bölcsődék, legyen karbantartott járda,
út, közterület, közpark. Fenn tudjuk
tartani a helyi közbiztonsági erőket,
tudjuk fizetni a szociális támogatásokat.
Nem lovas szoborra kérjük a kompenzációt, hanem a kispestiek mindennapi
életéhez. A vállalkozásoknak is csak
akkor tudunk további segítséget adni,
ha a kormány visszaad valamennyit abból, amit elvett – hangsúlyozta.
Az egyeztetésről elmondta: úgy láttam,
az államtitkár megértette helyzetünket.
Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az áprilisi kormányülés elé kerül az összes
budapesti kerület ügye, és valamikor
májusban születhet döntés az esetleges
kompenzációról.

Csaknem 3 milliárddal kevesebből gazdálkodunk

Oltáskampány plakátokon
A Fővárosi Önkormányzat és a Kispesti Önkormányzat is minden lehetséges
fórumon az oltás szükségességére hívja
fel a lakosság figyelmét: a fővárosi kerületekben, így Kispesten is több mint
tíz helyen tettek ki plakátokat erről. A
kerületben a legidősebb korosztály beoltásával február elején kezdődött meg
a regisztrált felnőttek oltása. Szigorú
protokoll alapján a felnőtt háziorvosok
oltanak.

A kispesti szakrendelő főigazgatójának tájékoztatója szerint a regisztráltak névsorát
a kiosztott vakcinák számával arányosan
központilag kapják meg a háziorvosok.
Ez alapján hívják fel azokat, akik már regisztráltak, és egyeztetik az időpontot. Dr.
Kumin Marianna kéri a kispestieket, hogy
éljenek az oltás lehetőségével.
Egyetértek a szakemberekkel, arra buzdítok mindenkit, ha a háziorvosa értesíti,
hogy megkaphatja az oltást, ne hezitáljon,
oltassa be magát olyan vakcinával, amilyet
a magyar hatóságok engedélyeztek. Így le-

hetünk leghamarabb túl ezen a borzasztó
járványon, és kaphatjuk vissza a pandémia
előtt megszokott, normális életünket. Erről

Fontos a kettős védekezés, az oltás és a szabályszerű maszkviselés!
is szól a kampány, amelyet a Fővárosi Önkormányzattal közösen indítottunk, és amelyet láthatnak a kispestiek az önkormányzat

által kezelt hirdetőtáblákon – mondta el lapunknak Gajda Péter polgármester. Vinczek
György alpolgármestertől megtudtuk, óriási
szervező és adminisztrációs feladat hárul a
háziorvosokra és asszisztenseikre, különösen a hétvégeken. Az ő feladatuk az oltások
beadása mellett egyes vakcináknál a páciensek oltópontra való eljuttatása. A tehermentesítés és a gyorsabb oltási folyamat miatt
Kispest felajánlotta, hogy a szakrendelőben
és a Forrásházban, sőt a zárva tartó két kulturális intézményében is kialakít oltópontokat, ám erre eddig nem kapott lehetőséget.
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Önkormányzati segítség a háziorvosoknak

Közös közleményt adott ki a főpolgármester és tíz fővárosi polgármester a Budapesti Kormányhivatal nyilatkozata miatt, amely a fővárosi háziorvosok bejelentéseire hivatkozva azzal vádolja a baloldali vezetésű
kerületeket, hogy „nem biztosítanak munkatársakat az oltás megszervezéséhez”.

„Nincs ellenzéki oltás és
kormánypárti oltás, csakis annak az igénye, hogy az
oltási program világos és átlátható legyen, annak lebonyolítása pedig minél gyorsabb és

Nincs
ellenzéki oltás
és kormánypárti
oltás
zökkenőmentesebb. Az ebben
való közreműködés lenne a
kormányhivatal feladata, nem
az ostoba és hazug politikai
propaganda. A kormányhivatal
hazug állításaival szemben a
kerületi önkormányzatok kapcsolatban vannak és minden, a
hatályos jogszabályok szerint
lehetséges segítséget megadnak az emberfeletti munkát
végző háziorvosoknak. Miközben hálásan megköszön-

jük a háziorvosok és ápolók
erőfeszítéseit és munkáját, a
kerületi önkormányzatok készek és képesek arra, hogy az
oltási program gyors és zökkenőmentes lebonyolítását hel�lyel és munkaerővel segítsék.
A Fővárosi Önkormányzat
éppúgy, mint a kerületi önkormányzatok ennek érdekében
több kezdeményezéssel éltek,
amire legtöbbször politikai
támadásokat kaptak válaszul”
– fogalmaz a 11 aláíró városvezető, köztük Gajda Péter.
Kispest polgármestere lapunknak elmondta, az önkormányzat folyamatosan kapcsolatban
áll a kormányhivatallal és a
háziorvosokkal. A háziorvosok által jelzett legnagyobb
probléma, hogy nem kapnak
elég vakcinát. A megkérdezett 32 háziorvosból 24-en
fogalmaztak meg kéréseket,
amelyek egy része call centeres segítségre vonatkozott,
amit akkor kérnek majd, ha
több vakcinájuk lesz. Egyelő-

re 40-50 oltásra elég vakcina
van praxisonként, ez hetente
ugyanennyi oltást jelent, amit
még meg tudnak oldani. Kértek telefonokat is, ezekből négyet tud adni az önkormányzat, és ha kell, vásárolunk
még. Szakmai megbeszélés
lesz a potenciális segítők felkészítéséről is. Kértük a kormányhivatalt, hogy biztosítson
oltást a segítők számára is, de
nem kaptunk választ, ezért a

Törzs döntése alapján szünetel. Igénylés esetén az étkeztetés (reggeli, ebéd, vacsora)
továbbra is kizárólag házhoz
szállítással vehető igénybe
munkaszüneti napokon is, a
melyet nyitvatartási időben infokommunikációs eszközökön

Zöld Diófa Idősek Klubja • 1195 Bp. József A. u. 77
Kertvárosi Idősek Klubja • 1196 Bp. Kossuth L. u. 202.
Lila Akác Idősek Klubja • 1191 Bp. Ady E. u. 110.
Őszirózsa Idősek Klubja • 1193 Bp. Táncsics M. u. 7.
Wekerlei Idősek Klubja • 1192 Bp. Corvin krt. 32.
Csillagok Napközi Otthona • 1193 Bp. Táncsics M. u. 7.

Korlátozások a Kispesti Egészségügyi
Intézetben, az oltás fontossága

Dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos tájékoztatója.

tervek szerint home office-ból
telefonon érkezhet a segítség.
A tervezett két oltópont kialakításáról a szakrendelőben és
a Forrásházban hetek óta nem
kaptunk információt, miközben mindent előkészítettünk.
Tárgyaltunk a házi gyermekorvosokkal is, akik felajánlották
segítségüket, ha szükség lesz
rá – sorolta a fontosabb lépéseket Gajda Péter.

A fertőzés elkerülése legyen a célunk!

Zárva tartanak a Segítő Kéz nappali ellátást nyújtó szakmai egységei
keresz-tül lehet megrendelni,
vagy módosítani.
A szükséges és igényelt ellátásokat az ellátottak lakókörnyezetében és/vagy infokommunikációs eszközökön keresztül
tudjuk nyújtani, amelyek a következők: házi segítségnyújtás

(szociális segítségnyújtás és
személyi gondozás) munkaszüneti napokon is, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális tanácsadás és információs
szolgáltatás, szociális ügyintézés időpont egyeztetéssel stb.
érintésmentes formában

zolddiofanappaliellatas@segitokez.kispest.hu • 06-30/504-5772
kossuth@segitokez.kispest.hu • 06-30/497-5253
ady@segitokez.kispest.hu • 06-30/504-5760
tancsics@segitokez.kispest.hu • 06-30/504-5756
corvin@segitokez.kispest.hu • 06-30/504-5774
eno@segitokez.kispest.hu • 06-30/594-5929
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Dr. Szeghalmi Lajos háziorvos oltás közben

GONDOSKODÁS - TÁJÉKOZTATÓ

A járványhelyzet miatt a Segítő
Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat nappali ellátást nyújtó valamennyi szak-mai egységének
(idősek klubjai, fogyatékos
személyek nappali ellátása)
működése a fenntartó önkormányzat és a Kispesti Operatív
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Az aggasztó járványhelyzet jelen, közismerten kritikus időszakában a járványügyi mutatók indokolják az országos
szigorítást, amely intézetünkben is bizonyos korlátozások
életbe léptetését tette szükségessé. A korábbiakkal egyezően elsősorban a Tüdőgondozót
érintik a korlátozások. Szünetel a tüdőszűrés. Kivételt képez
a feltétlenül munkába álláshoz
szükséges vizsgálat (élelmiszeripar). Ebben az esetben a
foglalkozás-egészségügyi orvos beutalójával, a rendelési
idő első órájában történik meg
a szűrés. Szünetel a légzésfunkciós vizsgálat is. Azonban

indokolt új panasz tisztázására
rendelkezésre áll az osztály.
Minden erőfeszítésünk ellenére, orvoshiány miatt a Gyermekszemészet teljesen szünetel. Negatív vírusteszttel vehető
igénybe a Gasztroenterológia
szolgáltatása.
Felfüggesztettük a csoportos
tornát. Masszázst csak az vehet
igénybe, aki igazoltan átesett a
fertőzésen, vagy már kapott oltást, illetve negatív vírusteszttel rendelkezik. Ismét előtérbe
kerül a telemedicina (telefon,
e-mail) az Önök és Munkatársaink egészségének védelme
érdekében. Valamennyi szakrendelésre vonatkozik, hogy

ahol lehetséges, telemedicina
útján valósuljon meg az ellátás. Akkor kerüljön sor személyes találkozásra, amennyiben
a szakorvos azt indokoltnak
tartja. Kérem, hogy fogadják
el az egyéb csoportos megjelenéssel járó szolgáltatásaink
szüneteltetését, illetve a régóta fennálló, életet semmiképp
nem veszélyeztető panaszuk
esetén a korlátozást, az Önök
és Munkatársaink védelme érdekében! Az országos lezárás
pozitív haszna várhatóan április elején mutatkozhat meg. Az
is lehetséges, hogy további intézkedések, illetve a meglévő
korlátozások meghosszabbítása válik szükségessé. Az egyéni pszichológiai és társadalmi
negatív kihatások ellenére az
oltás mellett ez képezi a védekezés hatékony eszközét. Az a
tény, hogy jelenleg a fiatalabb
korcsoport is érintett a nagyszámú kórházi ellátást igénylő
körben, jelzi, hogy az idősebbek átoltottsága már véd a súlyos megbetegedéstől.
Amennyiben igazolt PCRpozitív fertőzés zajlik otthonában, a szövődmények elkerülése érdekében minél előbb
célszerű szedni a háziorvosa
által felírható Favipiravirt.
Problémát jelenthet, hogy a
háziorvos által kirendelt tesztelő brigád (Mentőszolgálat)
esetleg napokig nem érkezik
meg. Emiatt ismertetek egy lehetőséget: háziorvosi beutalóval hétköznapokon a Ferihegy
I. sz. Terminál parkolójában
álló szűrőbuszban megtörténik
ingyenesen a tesztelés.
Kérem, ne bizonytalanítsák
el Önöket a közelmúltban
szárnyra kapott negatív hírek
az AstraZeneca oltóanyag-

gal kapcsolatban! Az Európai
Gyógyszerügynökség vizsgálta az oltás és szövődmények
(jelesül a vérrögképződés) közötti összefüggést, ami az eddigi eredmények alapján nem
igazolódott, és biztonságosnak
ítélte a vakcinát. Ez a betegség
oltás nélkül is megjelenik a népességben, hasonló arányban.
Az eddig beoltott 17 millió
eset közül 44-nél fordult elő
vérrögképződés, és nem igazolt a jelen vizsgálati státuszban az összefüggés. Semmi
nem akkora kockázat, mint a
koronavírus-fertőződés, hisz
az új variáns (az esetek 90 százalékáért felelős brit variáns)
sokkal fertőzőbb, mint a korábbi. Egész családok kerülhetnek kórházba, ami az első
hullámban nem volt jellemző.
Még ha nem is kerül kórházi
ellátásra sor, ma már ismert az
elhúzódó COVID-szindróma a
maga tartós tüneteivel (fáradékonyság, izomgyengeség, koncentrációs zavar stb.).
Célunk legyen tehát a fertőzés
elkerülése, és ennek érdekében
a felkínált oltás elfogadása.
Egyelőre lista szerint történik
az oltás, háziorvosi körben.
Háziorvosa tudja a legjobban,
hogy Önnek mire van szüksége, hisz ismeri a betegségét,
gyógyszerelését. Bízzon abban, hogy a megfelelő vakcina
beadására keresi fel Önt! Az
intézeti oltópont vélhetően a
tömeges oltás elindulásakor
kezdhet működni. Egyelőre
nem kaptunk erre utasítást, és
nincs oltóanyagunk.
Kérem Önöket, hogy lássák be
az oltás fontosságát, és pozitív szándékukkal segítsék elő,
hogy visszatérhessen a megszokott életünk!
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Új kihívásokkal küzd a kerületi gyermekvédelem

A törvényi kötelezettségnek eleget téve tartották meg a kispesti gyermekvédelmi és gyermekjóléti jelzőrendszer éves értékelését.

lyes kontaktusok hiányában
a telefonos és az online konzultációk során sokszor csak
nehezen derült ki, hogy kinek,
milyen segítségre van igazán
szüksége. A Vöröskereszt kivételével, akik még az adományok kiszállításában is vállaltak feladatokat, a civilek és a

Élelmiszermentés a rászorulóknak

Tavaly mintegy 22 millió forint értékben több mint 32 ezer kilogramm élelmiszeradományt kapott a
Tesco és az Aldi áruházaktól a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum a Magyar Élelmiszerbank Egyesület számításai szerint.
A Szociális Centrum 2017ben pályázott először az élelmiszermentéssel foglalkozó
Élelmiszerbankhoz: azóta hétköznapokon, hétfőtől péntekig
pékáru, zöldség- és gyümölcs-

A Szociális Centrum folytatta-folytatja az osztást

A problémákra
közösen keresik
a megoldást

Évet értékeltek a gyermekvédelmi szakemberek
Vinczek György, szociális területért felelős alpolgármester
szerint tavaly és az idei év első
felében is a járvány okozta
nehézségek állítják új kihívások elé az ellátórendszerben
tevékenykedő szakembereket.
A mi erőnk abban áll, hogy a
rendszer különböző szereplői
állandó kapcsolatban vannak
egymással, folyamatosan megbeszélik a felvetődő problémákat, és képesek közösen
reagálni, vagy megoldásokat
keresni azokra – hangsúlyozta.
A gyerekeket gondozó intézményvezetők beszámoltak arról, hogy a kerületi oktatási intézmények nem voltak mindig
segítőkészek azokkal a nehézségekkel szemben, amelyek a
távoktatás technikai feltétele-
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inek hiányából adódtak. Néha
késve érkeztek a feladatok, és
rövid határidőt adtak a megoldásra. A Családok Átmeneti Otthonában például újabb
eszközöket kellett beszerezni
ahhoz, hogy a karanténban
lévő családok gyerekei is részt
tudjanak venni az oktatásban.
A Kispesti Tanoda segítsége
nélkül talán az itt élő gyerekek
lemaradtak volna a többiektől
– hangsúlyozták.
A megbeszélésen a Kispesti
Szociális Szolgáltató Centrum
(KSZSZC) szakmai egységeinek vezetői tartottak rövid
évértékelést. Friedrich Gábor,
a Család- és Gyermekjóléti
Központ vezetője arról beszélt,
hogy tavaly és az idei év elején
az online-ügyfelezés, valamint

a gondozottaktól való távolságtartás okozta a legnagyobb
nehézséget. Ennek ellenére a
járványidőszakban is megmaradt az élelmiszercsomagok
napi osztása az Élelmiszerbankon keresztül, sőt az igényekhez igazodva saját költségvetésből még háromszor 500
ezer forint értékben juttattak
tartós élelmiszercsomagokat a
rászorulóknak. Megemlítette a
Kispesti Rászorultak Megsegítéséért Közalapítvány 4 millió
forint keretösszegű támogatását, amely 40 ezer forintot
adott 100 olyan családnak,
ahol valamelyik szülő elveszítette munkáját a járvány alatt.
Sármai Kornél, a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője elmondta, hogy szemé-

magánszemélyek felajánlásai
csökkentek a járvány kezdeti
időszakában. Tóthné-Szebenyi
Szilvia, a Gyermekek Átmeneti Otthona vezetője is a kezdeti
működési nehézségekről, az
állam által biztosítandó védőeszközök hiányáról, a nagyon
szigorú kijárási és látogatási tilalom okozta nehézségekről, a
szülőkkel való kapcsolattartás
anomáliájáról számolt be. Földi Laura, a Családok Átmeneti
Otthonának vezetője azokat a
nehézségeket mutatta be, amelyek a családok, gyerekek és
felnőttek hónapokig tartó ös�szezártságából adódtak.
Erdélyi Bettina, területi vezető
védőnő megköszönte az önkormányzatnak, hogy végre méltó
körülmények közé kerültek a
védőnők a Forrásházban.
Blázy Krisztina, a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda
vezetője arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ugyan az elmúlt egy évben a járvány miatt
lényegesen leegyszerűsítették
a hivatali ügyintézést, ennek
ellenére a krízisidőszakban
nem csökkentek az iroda munkatársainak terhei.

Rászorulók kapják a csomagokat

adomány érkezik a KÖKI Terminálban működő Tescóból,
2020 óta az Aldi Üllői úti boltjából az intézményhez, a Közparkhoz és a Forrásházhoz. Az
élelmiszercsomagokat a szervezetek által gondozott, illetve
a kerületben közmunkásként

dolgozó kispestiek kapják –
mondta el lapunknak Deákné
Császár Gabriella pályázati
referens, élelmiszer koordinátor. Hozzátette, hogy a naponta
érkező 60-100 kg mennyiségű
adomány nagy segítséget jelent
a kerületben élő, rászoruló kispesti családoknak. Schwikker
Zsófia, az egyesület szervezeti
kapcsolattartója megemlítette,
hogy az élelmiszerek fogadását sok szervezet beszüntette
a járványhelyzet miatt, ezért
külön öröm számukra, hogy
a Szociális Centrum tovább
folytatta-folytatja az osztást.
A szervezet végig nyitva tart
és ügyfeleket fogad a koronavírus járvány első hullámától
kezdve: a higiénés előírások
betartása mellett, előre egyeztetett időpontban várja az ügyfeleket.

NEMZETISÉGEK

Tavaszköszöntő, boldogságváró ajándék Smolyanból
Kispest testvérvárosából, Smolyanból közel száz pár fehér és vörös fonalakból készített „martanica
babát” kaptak a szakrendelő dolgozói és a vizsgálatra érkezők a Kispesti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat nevében, Tütünkov Jordán elnöktől.
Mivel ezeknek a bojtocskáknak szimbolikus értéke van, hiszen a jó egészség utáni vágyat
is jelentik, szinte kézenfekvő
volt, hogy a Kispesti Egészségügyi Intézet munkatársai
kapták meg azokat, de jutott
a vizsgálatra érkezőknek is –
mondta el lapunknak Vinczek
György alpolgármester. Megtudtuk azt is, hogy a babácskákat a Baba Marta ünnepkörben,
a tavasz köszöntésére, március
1-jétől a hónap végéig, az első
gólyák és fecskék érkezéséig,

vagy az első rügyek fakadásáig hordják a bolgárok. Ezek a
fehér és vörös fonalakból készített bojtocskák nem jelentés
nélküli dekorációk, hanem a
jó egészség, erő és boldogság
iránti vágyat szimbolizálják. A
fehér szín a tisztaság és a szellem jelképe, a vörös az életet
és a szórakozást jeleníti meg
(Pizso, a férfi bábu általában
fehér, míg a női Penda vörös
színű). Ilyen bojtocskákat afféle amulettként adnak egymásnak az emberek.

Tavaszköszöntő bojtok

8

KISPEST

NEVELÉS

Ügyelet
az óvodákban

2021. MÁRCIUS

Burány Sándor
(MSZP)
A Kispesti Operatív Törzs
rendelkezése értelmében az
óvodákban elrendelt rendkívüli szünet időtartama alatt,
2021. április 7-ig ügyeletet
tartanak.
Az óvodákban a szülő, törvényes képviselő kérelmére az
intézményvezető gondoskodik
a gyermekek napközbeni felügyeletének megszervezéséről. A kérelem elektronikusan
is benyújtható az intézmény
vezetőjének. A Kispesti Operatív Törzs munkatársai kérik
a szülőket, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való
részvétel – vegyék igénybe.
Az óvodai étkezés a szokásos
rendszerben működik. Intézményi étkezés megrendelése
és befizetés csak elektronikusan lehetséges: https://lakoma.
mexxa.hu/lakoma/indexsz.
html honlapon keresztül.
Fentiek alól kivételt jelentenek
a fertőzéssel érintett óvodák:
Arany Óvoda (1191 Budapest,
Arany János utca 15-17.)
Tarkabarka Óvoda Zoltán utcai telephelye (1192 Budapest,
Zoltán utca 71.)
Százszorszép Óvoda (1193
Budapest, Táncsics Mihály
utca 9.)

Nemrég a Parlamentben
szembesítettem Orbánt saját,
egymásnak ellentmondó nyilatkozataival. Például, ha állig
felfegyverkezve vártuk a vírus (akkor még) második hullámát, akkor miért vagyunk
ilyen slamasztikában? Talpig
fegyverben vagy anélkül miért
nem sikerül 70 ezer oltás megszervezése, ha saját állításuk
szerint egy hétvége alatt akár
milliós nagyságrendben is
képesek lennének bennünket

beoltani? Ha azt ígérte, hogy
mindenkit meggyógyítanak,
akkor miért halnak meg ilyen
sokan? Ha azt állította, hogy
a védekezés sikerét emberéletekben mérik, akkor miként
vélekedik arról, hogy lakosságarányosan mérve hosszú
ideje a legrosszabbak közé
tartozunk Európában a járványügyi halálozási statisztikák szerint? Ha februárban
úgy látta, hogy most már mi
támadunk, és a vírus védekezik, akkor pár napra rá miért
kellett mégis bezárni az országot? Mikor ismerte be, hogy a
támadás kudarcba fulladt, és
most fejvesztve menekülünk?
És miért vallottunk kudarcot?
Ha azt mondta a két hetes zárásról, hogy ezzel befordultunk a célegyenesbe, akkor
miért beszél napokkal később
a hajnal előtti legsötétebb óráról? Orbán a viszontválaszában elmondta, hogy szó sincs
ellentmondásról, ő mindig a
helyzetről beszél, és nem a
véleménye változik, hanem a

helyzet. Ja, persze. Nyílt beismerése ez annak, hogy hiába
akar magabiztosnak látszani,
valójában vakon vezeti a gépet, és fogalma sincs, hogy
mit hoz a következő pillanat.
Nekem még azzal se lenne bajom, ha ezt beismerné, és csak
annyit mondana, hogy ott oltjuk a tüzet, ahol fellobban, és
annyi vízzel, amennyink van.
Nem kell azt hazudni, hogy
minden házat megmentünk,
és minden embert kimentünk.
Nem kell azt hazudni, hogy ez
már a célegyenes, ha ma épp
meghosszabbította. Már egy
éve futjuk ezt a maratont, és
amikor azt hisszük, látjuk a
célt, maga Orbán viszi arrébb
egy laza mozdulattal. Közben
azért üzent: a kisvállalkozásokat arra kérte, „tartsanak ki
a mostani nehéz helyzetben,
mert a következő év már erős
és bőséges lesz”. Ígérni most
is tud, aztán ha a helyzet változik, majd befordulunk a sokadik célegyenesbe. Már ha ki
tudtunk tartani.

felújítás három ütemben történik, ütemenként teljes lezárással, ezért a 182-es, 182A-s
és 184-es autóbuszok a Szabó
Ervin utca/Simonyi Zsigmond utca–Üllői út–Lakatos
utca terelőútvonalon közlekednek.

tézményébe. Minden helyszínen 11.00–13.30 óra között
osztják az elvitelre csomagolt
egyszeri, illetve háromszori
étkezést – tájékoztat a Gazdasági Ellátó Szervezet.

v

KÖZÉRDEKŰ
Útfelújítás a Derkovits
utcában
Megkezdődött a nyárig tartó
útfelújítás a Derkovits Gyula utcában. A Simonyi Zsigmond utca–Csokonai utca és
a Vasúti átjáró–Malomkő utca
közötti szakaszokat érintik
a munkálatok. A kivitelezés
várható határideje: 2021. július 15. A munkálatok során
2288 m²-en az útpálya, 832
m²-en a járda újul majd meg.
Akadálymentesítik a gyalogos átvezetéseket, átépítik a
látássérülteket segítő megállító jeleket, szegélyeket.
A Derkovits utca 83. és 85.
szám előtti elemes útszűkületet kiemelt szegélyesre építik át, a mobil jelzőlámpákat
oszloposakra cserélik. Az út-

Új rendszer az iskolai
étkeztetésben
Az Erkel iskola konyhájára
szállítják ki az Erkel, a Pannónia, a Kós, a Puskás iskola és
a Deák gimnázium által megrendelt ételadagokat. Az Eötvös iskola konyhájára szállítják az Eötvösbe, a Vassba és a
Móra EGYMI-be megrendelt
ételt. Külön szállítják ki az
adagokat a Bolyai iskolába és
a Gábor iskola mindkét tagin-
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A lajosmizsei vasútvonal
tervezése
Az egységes és magas színvonalú városi-elővárosi kötöttpályás közlekedés megteremtése érdekében elindult a
lajosmizsei vasútvonal megújításának tervezése. A lakosság a www.lajosmizseivasut.
hu oldalon elérhető kérdőíven
keresztül mondhatja el véleményét a fejlesztésről. A kérdőív kitöltésre 2021. április
15-ig van lehetőség.

Nyereséget hoznak a napelemek

Egy energetikai tanulmány szerint a Szivárvány és a Gyöngykagyló óvoda tetején működő napelemek
nyereséget termelnek. A fejlesztések részei annak a tudatos környezetvédelmi munkának, amelyet a
kerület évek óta folytat.

A Szivárvány óvoda tetején

Kispest
képviselő-testülete
2017 áprilisában döntött arról,
hogy a Szivárvány óvoda energetikai fejlesztésével pályázik
a Belügyminisztérium Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
című felhívására. Az elnyert
30 millió forint támogatást a
beruházás értékének több mint
a felével, 36 millió forintnyi
önrésszel egészítette ki az önkormányzat, 2018 szeptemberétől működnek a napelemek
az óvoda tetején. Azóta a napelemek megtermeltek 36 ezer
270 kWh napenergiát, amelyből az óvoda 3989 kWh-t
használt föl működése során
a napelemekről és 5484 kWh
energiát az Elmű-hálózatról.

Az évek során az elektromos
hálózatra termelt 31 ezer 949
kWh energia és a fogyasztásból adódó megtakarításokkal
együtt mintegy nettó 719 ezer
594 forint (bruttó 913 ezer 884
forint) nyereséget hozott.
Bár a Gyöngykagyló óvodában üzemelő napelemek energiatermelése még nem mérvadó, hiszen csak ez év eleje óta
üzemelnek, és a téli időszakban kevesebb volt a napsütéses
órák száma, a nap is gyengébb
intenzitással sütött, a tendencia
mégis jól látszik: 2021. január
21. és 2021. február 21. között
a termelt és a felhasznált energia közötti különbség mintegy
nettó 40 ezer 523 forint (bruttó
51 ezer 464 forint) nyereség.
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EMLÉKEZÉS

A kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztek
Az 1945-ben Kispestről a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és áldozatok emléktáblája előtt tartott megemlékezést az önkormányzat a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja (február 25.) alkalmából. Az emléktáblát
2017-ben avatták fel a Városháza Árpád utcai falán.

KISPEST
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ÜNNEP
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Csendes ünneplés

Az elhúzódó koronavírus-járvány miatt, hasonlóan a tavalyi március 15-hez,
idén is műsor nélkül, csendes főhajtással és koszorúzással ünnepelte az önkormányzat az 1848-as forradalom évfordulóját a Kossuth téren.

Zöldhulladék
begyűjtése
és elszállítása

Harmadik lett a Kispest
Floorball csapata a 2021.
február 28-án megrendezett
Országos Floorball Tornán.
Oldal Brigittától, az alapítvány
elnökétől megtudtuk, a csapat
két éve működik a kerületben
a Gyöngyszemek Alapítvány
szervezésében:
fogyatékkal
élő, vagy BTMN, SNI szakértői véleménnyel rendelkező fiatalok járnak edzéseikre.
Partnerjátékosok is vannak
csapatban, ők olyan egészséges gyermekek és felnőttek,
akik szívesen játszanak integrált csapatban.
Az alapítvány elnöke elmondta, a csapat életében nagy változást hozott, hogy most először sikerült egységes mezben
felállniuk a versenyzőknek.
2020 tavaszán a Kispesti Önkormányzat támogatása hozzájárult ahhoz, hogy a teljes
kapusfelszerelést, a védőket és
a versenyruházatot is megvehette az alapítvány a játékosok
számára. A versenyütők, labdák beszerzése lehetővé tette,
hogy játékosaik gyakorolni
tudjanak, és jobb teljesítményt
nyújtsanak. Több cserejátékossal a későbbiekben akár szebben csillogó érem megszerzésére is lehetőség nyílhat, ezért
is kér minden floorball iránt
érdeklődőt és játszani vágyót
a Gyöngyszemek Alapítvány
arra, hogy keressék fel őket és
legyenek a csapat tagjai.

1911-ben avatták fel a szobrot

Emlékezés az elhurcoltakra
A kormány a 2015-ös évet a
Szovjetunióba hurcolt politikai
foglyok és kényszermunkások
emlékévévé nyilvánította. Ennek alkalmából hirdettek pályázatot 2016-ban, amelynek
célja egységes emléktáblák
elhelyezése volt minden olyan
településen – így Kispesten is
–, ahonnan magyar állampolgárokat hurcoltak el a Szovjetunióba politikai fogolyként
vagy hadifogolyként.
Beszédében Vinczek György
alpolgármester úgy fogalmazott, hogy az áldozatok előtt

fejet hajtva gondoljunk a felelősségre, próbáljuk meg el-

„Gondoljunk arra
a sok tíz- és százezer emberre, akik
a kommunizmus
áldozataivá
váltak”
viselni egymást, tegyünk közösen az emberiség életben

maradásáért. Gondoljunk arra
a sok tíz- és százezer emberre, akik a kommunizmus áldozataivá váltak, és tegyünk
ígéretet, hogy soha többé ne
legyen ilyen. Az áldozatokra
emlékezve Gajda Péter polgármester, Vinczek György,
Varga Attila és Kertész Csaba
alpolgármesterek, valamint Dr.
Bernát Péter, a Polgármesteri
Kabinet Iroda vezetője hajtott
fejet az emléktábla előtt, majd
egy-egy szál virágot helyeztek
el a málenkij robotra elhurcolt
kispestiek emlékművénél a
Templom téren.

v

Ügyintézés a Polgármesteri Hivatalban
Tisztelt Kispestiek!
A Polgármesteri Hivatalban
személyes ügyintézésre jelenleg kizárólag anyakönyvi
ügyekben, előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség.
Ügyintézőink a kormány rendelete alapján fő szabályként

távmunkában látják el feladataikat. A papíralapú és elektronikus beadványok intézése folyamatos. Telefonos ügyintézésre
hétfőn, szerdán és pénteken,
ügyfélfogadási időben van
mód, azonban – visszahívásra
– a szokásosnál hosszabb át-

futási idővel kell számolni, így
inkább ügyintézőink elektronikus levélben történő megkeresését javaslom! Megértésüket
köszönöm!
Dr. Béja Julianna jegyző

Koszorút helyezett el Kossuth
Lajos szobrának talapzatán
Burány Sándor országgyűlési
képviselő, az önkormányzat

képviseletében Gajda Péter
polgármester és a három alpolgármester, Vinczek György,
Varga Attila és Kertész Csaba,

illetve Hiller István országgyűlési képviselő nevében
Bogó Józsefné önkormányzati
képviselő.

KÖZBIZTONSÁG

Bűnmegelőzési program

Évek óta tart szülősegítő programokat Kispesten a Gyöngyszemek Alapítvány. 2021 tavaszától egy éven át a bűnmegelőzés kerül az alapítvány munkatársainak látóterébe, és a biztonság, közbiztonság érdekében szeretnének
átfogó képet nyújtani a kispestieknek.
Az induló bűnmegelőzési
programmal a szülők, a pedagógusok és általában a társadalom figyelmét akarják felhívni
az erőszakra, a számítógépes
játékoknak a gyermekek testi, lelki és erkölcsi fejlődésére
gyakorolt káros hatásaira, de
foglalkoznak az internetes csalásokkal, a tiniket fenyegető
szexuális visszaélések fogalmával, fajtáival és a szexuális
támadásokkal is. A járvány-

helyzet függvényében az előadások időpontja változhat.
2021. 04. 23. Trükkös lopások, lakásunk védelme
2021. 05. 28. Gyógyszerek,
táplálékkiegészítők? Kérdezze
meg gyógyszerészét…
2021. 06. 11. A víz legyen a
barátunk
2021. 06. 25. Elkallódó gyerekek, prostitúció, szervkereskedelem

2021. 09. 24. Szenvedélyeink
2021. 10. 29. Átfogó kép a
budapesti bűnözés, erőszak
különféle formáiról
2021. 11. 26. Prevenciós célú
beszélgetés a szenvedélybetegségekről
2021. 12. 17. Önvédelmi
technikák
2022. 01. 28. Bódító ételek...
egészséges étrend
2022. 02. 25. Önvédelmi
technikák

Az FKF logójával ellátott zsákban kihelyezett zöldhulladékot
hetente egyszer, meghatározott
napon szállítja el a társaság.
A zsákokon kívül az FKF elszállítja a maximum 10 cm
átmérőjű faágakat, gallyakat
is, amelyek kb. egyméteresre
darabolva, kötegelve helyezhetők ki a zsákok mellé, az ennél
vastagabb vagy nem kötegelt
ágakat nem.
Kizárólag az FKF Nonprofit
Zrt. logójával ellátott KERTI
ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐZSÁK feliratú, lebomló hulladékgyűjtő zsákokat szállítják
el, egyéb zsákokban kihelyezett zöldhulladékot nem.
Az FKF kéri, hogy a zöldhulladékot az elszállítási napon
legkésőbb reggel 5 óráig helyezzék ki az ingatlan elé, jól
látható, az FKF járműveivel
megközelíthető helyre.
A zöldhulladékos zsákok megvásárolhatók az FKF 1098
Budapest, Ecseri út 8-12. és
az 1027 Budapest, Fő u. 47. címen található ügyfélszolgálati
irodáiban, a lakossági hulladékudvarokban, valamint értékesítő partnereiknél. A kerületek és városrészek könnyen
áttekinthető térképes listája
egyéb hasznos információkkal
megtalálható az FKF Zrt. oldalán (https://www.fkf.hu/kertizoldhulladek-gyujtes).
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HIRDETMÉNY
az óvodai beiratkozásról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább
napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.
A 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja az önkormányzati fenntartású óvodákba:
2021. április 19.–2021. április 30.
A koronavírus terjedése kapcsán közzétett 19/2021. (III.10.) EMMI határozatban foglaltakra tekintettel a Budapest Főváros
XIX. Kerület Kispest Önkormányzata által fenntartott intézményekben az óvodai beiratkozásra 2021. április 19.–2021. április
30. között elektronikus úton, különösen indokolt esetben személyesen, az óvodavezetővel előre egyeztetett időpontban kerül
sor. A szülőnek az általa választott óvoda vezetője részére elektronikus úton kell eljuttatnia a kitöltött Óvodai felvételi kérelem
2021/2022-es nevelési év dokumentumot (letölthető https://uj.kispest.hu/images/fajlok/neveles-oktatas/2021/ovodai-felvetelikerelem2021.pdf). A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs
bizottság javaslata is szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben
együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. § (3) bekezdés).
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Önkormányzat által fenntartott óvodák
Az egyes intézmények felvételi körzete: A körzethatárokat tartalmazó dokumentum elérhető a https://uj.kispest.hu/images/
fajlok/neveles-oktatas/ovodai_korzethatarok_202103.pdf vagy a https://kir.hu/korzet címen.
Kispesti Arany Óvoda 1191 Budapest, Arany János utca 15-17.
e-mail cím: arany@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Párkány Imréné
Egy csoportjában német nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvoda.
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Kispesti Szivárvány Óvoda 1195 Budapest, Petőfi utca 34.
e-mail cím: szivarvany@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Kaszper Ágnes
Kispesti Tarka-barka Óvoda Székhely: 1192 Budapest, Dobó Katica utca 73.
e-mail cím: tarkabarka@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Seszták Marianna
Telephely: 1192 Budapest, Zoltán utca 71.
Kispesti Zöld Ágacska Óvoda 1191 Budapest, Berzsenyi utca 6.
e-mail cím: zoldagacska@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Szegediné Török Tünde
Intézményeinkről tájékozódhatnak a Kispesti Hívogató 2021 kiadványunkból (https://uj.kispest.hu/images/kepek/
kiadvany/2021/hivogato2021.pdf) valamint az óvodák honlapján. További kérdéseikkel kérjük, forduljanak a közvetlenül az
óvoda vezetőjéhez.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában legkésőbb 2021. május 21. (péntek) napjáig közli a szülővel (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20.
§ (4) bekezdés). A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozáskor – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte,
elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.
A szülő – tárgyév május 25. napjáig – a területileg illetékes járási hivatalnál benyújtott kérelmével - kezdeményezheti gyermeke óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva
felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a
gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat
által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett
gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az
óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen
köteles értesíteni az óvodavezetőt. (Rendelet 20 § (2) bekezdés).

Kispesti Árnyas Óvoda Székhely: 1192 Budapest, Vonás utca 10.
e-mail cím: szjuhaszcsilla@arnyasovi.hu, óvodavezető: Szücsné Juhász Csilla
Telephelyek: 1192 Budapest, Esze Tamás utca 25.
1192 Budapest, Corvin krt. 35.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába,
illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pont).

Kispesti Bóbita Óvoda 1193 Budapest, Csokonai utca 5.
e-mail cím: bobita@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Benkőné Sipos Erika

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő
felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. (Ptk. 4:175. §)

Kispesti Gyöngykagyló Óvoda 1195 Budapest, Zrínyi utca 6.
e-mail cím: gyongykagylo@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Bánáti Tiborné

Az új gyermekek fogadása a tanév - nevelési év első napjától folyamatosan történik.

Kispesti Hársfa Óvoda 1191 Budapest, Eötvös utca 9.
e-mail cím: harsfa@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Béres Zoltánné
Kispesti Mese-Vár Óvoda Székhely: 1196 Budapest, Zrínyi utca 154.
e-mail cím: mesevar@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Pékné Varga Katalin
Kispesti Mézeskalács Művészeti Modell Óvoda Székhely: 1194 Budapest, Kelet utca 8-12.
e-mail cím: mezeskalacs@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Vilonya Ágnes
Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes utca 6.
e-mail cím: napraforgo@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Bogdányné Horváth Ildikó
Kispesti Százszorszép Óvoda 1193 Budapest, Táncsics Mihály utca 9.
e-mail cím: szazszorszep@ovoda.kispest.hu, óvodavezető: Szőke Éva

Az első óvodai foglalkozási napon be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyazonosságot igazoló, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosságát és
lakcímét igazoló hatósági igazolványát (Rendelet 20. § (3) bekezdés); nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a
szülőnek igazolnia kell azt is, hogy fennállnak az óvodai ellátásra jogosultság feltételei (Nkt. 92. § (1) - (2) bekezdés).
Az első óvodai foglalkozási nap: 2021. szeptember 1. (szerda)
Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.
Budapest, 2021. március

								
								

		

dr. Béja Julianna s.k.
jegyző
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FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI
LEHETŐSÉG
APRÓ HIRDETÉSEK
FELADÁSA

1191 BUDAPEST KOSSUTH LAJOS U. 50.
2021 ÁPRILIS 7-IG

SZÜNETEL

Március végén, áprilisban a következő programok várhatók:

Dr. G. Szabó Dániel, a Fővárosi Önkormányzat főosztályvezetője bemutatja a Budapesti polgári kezdeményezést (várható időpontja március utolsó hete)
Mi az előválasztás? – kikre és hogyan lehet szavazni? (egyeztetés alatt)

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.

Megszabadulás, megváltás

A nagy sikerű karácsonyi beszélgetés után újra találkozhatunk Iványi Miklóssal, a
Wesley János Főiskola tanárával, a Méltóság Napja Temploma lelkipásztorával és
beszélgetőtársával, Gábor György vallásfilozófussal, az ORZSE tanárával
(várható időpont húsvét hete)

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel – a szülő eljárást indíthat.

Továbbra is keressük a sajtószabadságról szóló beszélgetés időpontját.

Mit kell tudni a 2021/2022-es tanévre történő beíratásról?

Minden programunk ingyenes.
A Párbeszéd Tere az Ady Endre út 89-ben található.
Facebook oldalunk: Párbeszéd Tere | Facebook
Blogunk: https://parbeszedtere.blog.hu/

A 2021/2022-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások megszervezésére – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre –
az alábbiak szerint kerül sor:
1. Az általános iskolai beiratkozás időpontja 2021. április 15. és 16. napja.
2. A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet
3. Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az
iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresés javasolt, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTArendszeren keresztül történik. A KRÉTA-rendszer működéséről és a beiskolázás részleteiről az iskolák honlapjai adnak tájékoztatást. Ha a rendkívüli helyzetbenaz elektronikus adategyeztetésre semmilyen formában nem nyílik lehetőség,a beiratkozáshoz
szükséges dokumentumok bemutatására, a 2021/2022-es tanév kezdetekor személyesen is sor kerülhet a körzetes iskolában.
Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő
aláírásával ellátva kell benyújtani.
4. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból
felveszi.
5. A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség
nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.
6. Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása
céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.
A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

A körzethatárok az oktatási-nevelési intézmények, valamint a Külső-Pesti Tankerületi Központ honlapján (https://kk.gov.hu/
kulsopest) egyaránt elérhetőek és megtekinthetőek. Ezeken a honlapokon a tankötelessé váló gyermekek beiratkozásáról szóló
részletes tájékoztató is rövidesen elérhető lesz.

A járványügyi szabályokat továbbra is betartva online működünk. Kérjük, figyeljék
a Facebookon a Párbeszéd Tere oldalát. Az egyes eseményekhez közzétesszük a
zoomos felület elérhetőségét, így aktívan is rész vehetnek a beszélgetéseken.

Mostanában bővülnek az állampolgári jogok gyakorlásának lehetőségei. Kis(pesti)
Polgárképzőnk abban nyújt segítséget, hogy okosan tudjunk élni ezekkel
a lehetőségekkel.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§-aértelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi,
lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.A Magyarországon tartózkodó nem
magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a 18.
életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.
Az a szülő vagy törvényes képviselő,aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem
íratja be, szabálysértést követ el.

KEDVES KISPESTIEK!

Kis(pesti) Polgárképző

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség
teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

• menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
• a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy
letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

PÁRBESZÉD
TERE
KÖZÖSSÉGI TÉR

Várjuk
észrevételeiket!

Email: info@kispesttv.hu
Web: www.kispesttv.hu
Minden vasárnap 10 órától jelentkezik
a Kispest TV a kerület különböző
egyházi, felekezeti szertartásainak
közvetítéseivel, amelyeket online
felületünkön is megtekinthetnek.

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

DR. HILLER ISTVÁN

országgyűlési képviselő
(MSZP)
Telefonos fogadóórát tart a járvány
idején, a 06-1-211-3307-es telefonszámon előzetesen bejelentkezőket
a fogadóóra idején visszahívja.
Következő telefonos fogadóóra:
2021. március 4. 17 óra

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
A koronavírus-járvány miatt szünetel a személyes ügyfélfogadás a Polgármesteri
Hivatalban az anyakönyvi ügyek kivételével. Részletek: kispest.hu - Közlemények Ügyintézés a Polgármesteri Hivatalban
A kormányablakokban kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyintézés,
az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik. Időpontot foglalni ügyfélkapus
azonosítóval az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a magyarorszag.hu oldalon, illetve
ügyfélkapu-regisztrációval nem rendelkező ügyfeleknek az éjjel-nappal ingyenesen
hívható 1818-as telefonszámon lehet.

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 (06-30-4836529)

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)

*Az akció időtartama: 2021.01.18. - 2021.03.31.
További részletek a honlapon.

WWW.FIX.HU

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

Új SsangYong Korando Style +
már 2,99% THM-től, fix kamatozással!
Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Stlye +
felszereltségű crossover az akció keretében.
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

Vadonatúj

Korando
modell

Induló ár:

6 299 000 Ft
Használtautó-beszámítás

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:
5,91–8,61 l/100 km,
felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:
Euro 6d temp.
CO2 kibocsátás (vegyes): 155–197 g/km.

Az akciós finanszírozás visszavonásig érvényes. 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 szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos
Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

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

A képen látható autó
illusztráció.

KISPEST ÚJSÁG A kispestiek hivatalos lapja – Kiadó: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Főszerkesztő: Várnai Zoltán Munkatársak: Varga Ibolya, Megyeri Nikoletta
Fotó: Getto Márton, Ruzsa István Szerkesztőség: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.
Telefon: (061) 347-4503, (0620) 426-1918 Email: kispestujsag@kispest.hu Hirdetésfelvétel: (0670) 676-3730, kispesti.ujsag@gmail.com
Nyomdai kivitelezés: Caliente Kft. Terjeszti: Barrio Szolgáltató Kft.
Megjelenik havonta 27 500 példányban Következő lapzárta: 2021. április 23. ISSN 2062-7645

Shetland U.K. Nyelviskola
www.shetland.hu

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN

Angol, német, spanyol, francia, olasz tantermi és online
nyelvtanfolyamaink január közepén indulnak
délelôtt, délután és szombaton, minden tudásszinten.

2020/21

Tanfolyamok ára: 78.000 Ft (60 óra) / 53.000 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
– Kispest, Wekerletelepen levô helyszíneken oktat
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 nyilvántartási szám: B/2020/000281

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

