NEVELÉS – BERUHÁZÁS
MEGSZÉPÜLT A REMÉNYSÉG ISKOLA
Negyedik éve tartanak a felújítások a Reménység iskolában, a munkálatok során új szintet kapott a fél
épület és tanteremmel bővült. A belső tér, a tornaterem és a kiszolgáló helyiségek is megújultak. Most
modern nyílászárókat építettek be, a födémet és a
teljes homlokzatot is szigetelték. A megújult iskola
Kispest egyik legszebb épülete lett.
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Oltanak az Egészségügyi Intézetben
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4. oldal
GYERMEKNEVELÉS
SCHEIRINGERNÉ LANGÓ ERZSÉBET

A kispesti pedagógusok
tesztelésére használjuk
fel a Fővárosi Önkormányzattól kapott 350 antigén
gyorstesztet. Tudomásunk
szerint eddig nem született
pozitív eredmény, a további
tesztelést biztosítjuk.

A 2011-ben alapított „Bölcsődés gyermekekért végzett kimagasló munkáért”
önkormányzati elismerést
Scheiringerné Langó Erzsébet, a Bokréta Bölcsőde
intézményvezető-helyettese
vehette át 2021-ben.

ÖNKORMÁNYZAT
GAJDA PÉTER

EGÉSZSÉGÜGY
DR. KUMIN MARIANNA

5. oldal

A szakemberek folyamatosan gyűjtik a napi tapasztalatokat és a biztonságos
ellátás érdekében ennek
megfelelően módosítják az
intézményben folyó gyógyító
munka és az oltási feladatok összehangolását.

2

KISPEST

2021. ÁPRILIS

KISPEST

2021. ÁPRILIS

ÖNKORMÁNYZAT

3

Térítésmentes szállítás

Tesztelik a pedagógusokat

A kispesti pedagógusok tesztelésére használja fel a Fővárosi
Önkormányzattól kapott 350 antigén gyorstesztet az önkormányzat.
Április 19-én megnyíltak az intézmények kapui az alsó tagozatos iskolások
és az óvodások előtt, hiába tiltakoztak
a döntés ellen szakmai szervezetek,
illetve tanárok és szülők is. Az óvodák
és az iskolák alsó tagozatának biztonságos újraindulása érdekében felvettük
a kapcsolatot az általános iskolák intézményvezetőivel. A Kispesti Egészségügyi Intézetben fül-orr-gégész vette le a
tesztre jelentkező pedagógusok mintáit.

Pozitív eredmény
nem született
Tudomásunk szerint pozitív eredmény
nem született, a további tesztelést biztosítjuk – tájékoztatta lapunkat Gajda
Péter polgármester. Elmondta, az óvodák esetében nem volt szükség a nyitás
előtti tesztelésre, mert a rendkívüli
szünet időtartama alatt folyamatosan
biztosított volt számukra a tesztelési
lehetőség, amelyet egyénileg és csoportosan is igénybe vettek és vesznek.
A regisztrált pedagógusok oltása csak

Biztosított a további tesztelés

április elején kezdődött, noha az érdekvédelmi szervezetek már hónapok óta
kérték. Sokan csak a nyitás előtt néhány
nappal, legfeljebb pár héttel kapták
meg az első adagot, a teljes védettség
viszont csak a második oltást követően
alakul ki. Szakértők szerint ez azzal a
veszéllyel fenyeget, hogy a pedagógusok még nem lesznek védettek, és
esetleg a gyerekek által hordozott vírus
szabadabban terjedhet szét, a kórokozót
könnyebben hurcolhatják haza szüleikhez vagy fertőzhetik meg a tanárokat,
és így újra berobbanhat a járvány.
A Szülői összefogás gyermekeink jövőjéért közösség 2021. április 6. és 9.
között online felmérést végzett a szülők körében az április 19-ére tervezett
óvoda- és iskolanyitással kapcsolatban a Facebookon. Alig két és fél nap
leforgása alatt 85181 válasz érkezett:
a szülők 76,3%-a inkább nem tartotta
biztonságosnak az intézmények újranyitását. 29,4% bizonytalan volt abban,
hogy visszaengedi-e a gyermekét az iskolába április 19-én, mindössze 34,7%
jelentette ki, hogy biztosan visszaengedi, 33,5% azonban nem akarta.

Elindult a vakcinataxi!
Új szolgáltatást biztosít a Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat: szükség
esetén kerületen belüli oltópontra vagy
Dél-Pest bármelyik oltópontjára, indokolt esetben a háziorvosi rendelőbe
is térítésmentesen szállítják az idős,
rászoruló és/vagy mozgásukban akadályozott kispestieket az intézmény
akadálymentesített kisbuszával – korlátozott számban – hétvégén és ünnepnapokon.

Képviselői kezdeményezésre, Gajda Péter
polgármester hozzájárulásával Kispest közigazgatási területén belüli oltópontra vagy
Dél-Pest bármely oltópontjára, indokolt
esetben a háziorvosi rendelőbe térítésmentesen szállítja az idős, rászoruló és/vagy
mozgásukban akadályozott kispestieket
2021. április 17-től hétvégén és ünnepnapokon, 8-16 óra között – korlátozott számban
– a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat akadálymentes kisbusza. Az oltakozók
szükség szerinti szállításáról (betegszállító,
mentő) a protokoll alapján a háziorvos intézkedik. Amennyiben a szállításhoz az intézmény akadálymentes gépjárműve is ele-

gendő, akkor vehető igénybe az intézményi
személyszállítás, melynek indítását a háziorvos kezdeményezheti. A szállítás megszervezéséhez szükséges adatok: bejelentő

A szállításról a háziorvos
intézkedik
orvos neve és e-mail-címe, oltandó neve,
telefonszáma, lakcíme (ahonnan a szállítást
kéri), az oltás időpontja és helyszíne. Az
akadálymentes szállítóeszközzel, amelynek
üléseit védőhuzat borítja, szükség szerint –

az infekciókontroll szabályainak betartása
mellett (hőmérsékletmérés, orrot- és szájat
eltakaró maszk, kézfertőtlenítés) – kísérő
(hozzátartozó, családtag) szállítását is biztosítja a szolgálat. A használatot követően a
gépjárművet fertőtlenítik.
Elérhetőségek:
hétfőtől-csütörtökig:
08.00-16.00, pénteken: 8.00-13.30 óráig
E-mail: segitokez@kispest.hu
Telefon: +3612807925, +36304632120,
+36307882669
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Idén Scheiringerné Langó Erzsébet, a Bokréta Bölcsőde helyettes vezetője vehette át az önkormányzat elismerő oklevelét a „Bölcsődés gyermekekért végzett kimagasló munkáért”. A Kispest Önkormányzata által
2011-ben alapított elismerést minden évben a Bölcsődék Napja (április 21.) alkalmából adják át.

Nagyszombaton, április 3-án a Kispesti Egészségügyi Intézet (KEI) is bekapcsolódott az oltási feladatokba. Az első napon rögtön 632 vakcinát adtak be a szakrendelőben dolgozók, lapzártakor már 5555 főnél
járt a beoltottak száma – tájékoztatta lapunkat Dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos, aki részletesen
be is mutatta, hogy zajlik az oltás az intézményben.

A Bölcsődék Napján

Scheiringerné Langó Erzsébet
2005-ben kisgyermeknevelőként kezdett dolgozni a Bokréta Bölcsődében. A méltatás
szerint nyitott, empatikus személyiségével hamar elnyerte
a gyerekek, a szülők és munkatársai bizalmát. A gyerekek
érdekeit mindig szem előtt
tartotta, jó kapcsolat kialakítására törekedett a családokkal. Munkáját nagy szakmai
gyakorlattal, a kisgyermekek
iránti szeretettel, empátiával,
kimagasló eredménnyel végezte. 2017 szeptemberétől
tagintézményvezető-helyettesi
feladatokkal
bízták
meg
ugyanitt. Mindenkivel barátságos, segíti fiatal és új kollé-

gáinak beilleszkedését, illetve
elméleti tudásuk alkalmazását
a gyakorlatban. A gyermekek
és a családok iránt mutatott türelmes, elfogadó magatartásával és az irántuk tanúsított tisztelettel nagy hatást gyakorol
környezetére. Kollégái számítanak véleményére, munkáját
elismerés és megbecsülés övezi körükben. Magyarországon
169 éves múltra tekint vissza
a bölcsődei ellátás, amely a
gyermekjóléti ellátások között
a legrégebbi intézményes forma. Az első bölcsődét a Pesti
Első Bölcsődei Egylet hozta létre Pesten, 1852. április
21-én, az akkori Kalap u. 1.
szám alatti bérházban, ahol 5

Oltanak a szakrendelőben

közben – egy alapos szellőztetés, fertőtlenítés után – már
be tudják engedni a következő
harmincas csoportot. Amikor
letelik a várakozás ideje, az
elbocsájtó orvos még egyszer
külön-külön megkérdez min-

Oltóponttá vált
a Kispesti Egészségügyi Intézet

Köszöntés szűk körben
szobában 38 gyermekről gondoskodtak. A bölcsőde Majer
István püspök és nagyprépost,
valamint Forrayné Brunszvik

Júlia – Brunszvik Teréz, az
első magyar óvoda alapítója
unokahúgának – támogatásával jött létre.

EGÉSZSÉGÜGY

Különleges ambulancia a szakrendelőben

A fővárosban egyedülálló rendelésen a kardiális betegségben szenvedők komplex gondozását végzik.
A kardiometabolikus szakambulancia – profiljának megfelelően – a KEI Belgyógyászati

A társbetegségeket
is összefogó ellátást kaphatnak
a kispestiek

Komplex kezelés
A Kispesti Egészségügyi Intézet (KEI) kardiometabolikus
szakambulanciáján a kardiális
betegségben szenvedők komplex gondozását végzik. Ezzel

a több szakrendelésen történő, hosszú ideig tartó kivizsgálások helyett egy helyen, a
társbetegségeket is összefogó
ellátást kaphatnak a kispestiek.

részlegén, a második emeleten
kapott helyet. Az ambulanciát Kolev Gabriella klinikai
szakasszisztens, a részleg vezetője mutatta be Gajda Péter
polgármesternek és a három
alpolgármesternek,
Kertész
Csabának, Varga Attilának és
Vinczek Györgynek. A bejáráson részt vett Dr. Kumin

Marianna, a KEI főigazgató-főorvosa. Az ambulancia
a diabetológiai szakrendelésből alakult át, mert más lett a
szakmai irányvonal. A cukorbetegek a kardiovaszkuláris
betegségnek egy csoportjává
váltak, ezáltal a páciensek kezelése, gondozása sokrétűbb
feladat lett. A rendelésen belgyógyász, diabetológus, kardiológus szakvizsgával rendelkező szakorvos biztosítja a
szakmai hátteret, a szűrésnél
diabetológiai szakápoló áll
rendelkezésre – foglalta ös�sze Kolev Gabriella. A klinikai
szakasszisztens a betegeket
edukálja is. Ez azért fontos,
hogy a páciensek értsék, mi
történik a testükkel, mi a betegségük lényege.
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Már öt és félezernél többen kaptak oltást
Amikor a laboratóriumi munka befejeződik, egy alapos fertőtlenítés után engedik be az
oltásra várókat a KEI erre kijelölt oltópontján. A folyosón,
megfelelő távolságtartás és
szakmai felügyelet mellett várakoznak azok, akik regisztráltak és megkapták a behívójukat. Harmincasával engedjük
be az embereket, hogy ne legyen tömeg – hangsúlyozta Dr.
Kumin Marianna. Az előzetes
orvosi konzultáció fontos,
mert ekkor történik a kikérdezés, átnézik a szakemberek
azt a nyomtatványt, amelyet
már kitöltve hoznak az oltandók. Vérnyomásmérés után
egy másik teremben adják be
a vakcinát. Minden helyiséget
igyekeztek kihasználni a hatékonyság érdekében – tette hoz-

zá. A nemrég átadott, korszerű
laboratóriumban több széken
is folyamatos az oltás. 25-30
munkatárs dolgozik együtt, ők
biztosítják a munka zavartalanságát. A megfigyelés, a tájékoztatás, illetve a következő
oltást tartalmazó kártya kitöltése, valamint – ha szükség van
rá – az esetleges ellátás, szintén elkülönítve, biztonságos
körülmények között történik.
Akinek esetleg magasabb volt
a vérnyomása, közvetlenül az
orvosi szoba mellett foglal helyet, hogy mindenképpen szem
előtt legyen. Az oltást követően, 5-7 perces várakozás után
egy irányítóval a harminc főből álló csapat átsétál az intézmény aulájának másik oldalába és ott várakoznak tovább.
Erre azért van szükség, hogy

denkit a tapasztalatairól: volt-e
valamilyen esemény, akár
múló jellegű. Bár már hetek
óta készen álltak, egyik napról a másikra vált oltóponttá a
Kispesti Egészségügyi Intézet.
A helyzetet nehezítette, hogy
tizenöt munkatársat más fővárosi oltópontra vezényeltek,
de így is több napon át felkészülten oltottak. Végre elindultunk, erre nagy igény volt
a kerületi alapellátó kollégák
és a lakosság részéről is. Az
élet mindig felülírja a terveket, eredetileg két telephelyre
gondoltuk az oltóhelyek működtetését, de most rájöttünk,
hogy sokkal egyszerűbb, ha
egy helyen van az oltópont –
fogalmazott Dr. Kumin Marianna. – Levontuk a tapasztalatokat az első napokból, ugyan
húsvéti időszak volt, ennek
ellenére rendkívül nagyszámú
munkatársat sikerült beállítani.
Mindenki érezte, hogy ez egy
komoly feladat, így félretette
a családi programot. Az első
napon Modernával oltottunk,
pedagógusokat, kismamákat,
rendvédelmi dolgozókat. A há-

ziorvostól kapott lista alapján
jöttek az oltandók – tette hozzá
a főigazgató-főorvos. Előfordult, hogy többen érkeztek egy
időpontra, illetve sokan akár
két órával a megadott időpont
előtt jöttek, ezért kialakultak
nagyobb sorok. A következő
napokban AstraZeneca oltóanyaggal oltottak, a behívottak 90 százaléka meg is jelent,
ami nagy oltási hajlandóságot
mutat. A dolgozókat az önkormányzat az ünnepek alatt
italautomatával és meleg étellel segítette. A főigazgató as�szony a jövőben is mindenkit
arra kér, hogy a megadott időpontra érkezzen, így elkerülhető a torlódás, mert pontosan a
kispestiek érdekében az intézet
nem függesztette fel a betegellátást az oltási napokon sem.
Nem zártunk le, nem szüntettünk meg szakrendelést, nem
állt le a laboratórium – hangsúlyozta Dr. Kumin Marianna. Külön kérés volt, hogy ne
álljon le a ház működése, mert
a háziorvosok túlterheltek az
oltás szervezése miatt, a kórházakban nagyrészt csak covid
osztályok működnek, tehát a
szakellátás adja az általános
ellátást. A koronavírus elleni
vakcinák beadása ezért – lehetőség szerint – a későbbiekben
is hétvégenként történik. Az
intézményben már egy ideje a
poszt-covid esetekkel is foglalkozunk. Az intézet vezetése
és szakemberei folyamatosan
gyűjtik a napi tapasztalatokat
és a biztonságos ellátás érdekében ennek megfelelően
módosítják az intézményben
folyó gyógyító munka és az oltási feladatok összehangolását.
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Folytatódik a rehabilitációs foglalkoztatás a Forrásházban

A veszélyhelyzeti jogszabályoknak megfelelően a képviselők helyett – véleményüket kikérve – Gajda Péter
polgármester hozott határozatokat és döntéseket március 26-án.
millió forint elmaradó bevételt jelentene az önkormányzat
számára. Valamennyi Kispest
területén közterületet használó
pavilontulajdonos vállalkozó

A képviselők véleményét kikérve a polgármester hoz döntéseket
Módosult az önkormányzati
tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról és elidegenítéséről, valamint a lakások béréről szóló rendelet. A módosítás megteremti a lehetőséget
egyes esetekben a helyiségek
ingyenes használatba adására
vagy kedvezményes bérbeadására, mely e szabályozás
nélkül nem volna lehetséges.
Ezzel elősegíti a közfeladatok
ellátását. Az önkormányzati
beruházások lebonyolításáról
és beszerzések rendjéről szóló
rendelet módosítását az indokolta, hogy az Építéshatósági Iroda megszűnt, feladatait
a Kormányhivatal vette át. A
tervdokumentáció ellenőrzési
feladatát a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda,
illetve a főépítész látja el.
Módosult a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és
a fizetendő térítési díjakról
szóló önkormányzati rendelet is. A változás oka, hogy a
Kispesti Szociális Szolgáltató

Centrumban és a Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálatnál
alkalmazott intézményi térítési
díj egyes szolgáltatások esetében csökkent, a személyi térítési díj nem változott.
Folytatódik az együttműködés
a Kézmű Fővárosi Kézműipari
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel.
A rehabilitációs foglalkoztatás
az önkormányzat, a Kispesti
Szociális Szolgáltató Centrum
és a Kézmü Nonprofit Kft.
háromoldalú együttműködési
megállapodása nyomán jött
létre 2016-ban. A Kézmű a
Dobó Katica utcai Forrásház
Lelkiegészség-központban egy
új, 40 fős telephelyet létesített.
A védett körülmények között
dolgozók közül húszan a Forrásház ügyfelei közül kerülnek
ki, tízen más kispesti lakosok
és tízen területi megkötöttség
nélkül jelentkezők lehetnek. A
2016. április 28-án megkötött
együttműködési megállapodás
határozott időre szólt, az abban foglalt öt év 2021. április
28. napján lejár. Ezért szükséges, hogy meghosszabbítsák
a megállapodást. Módosul a

praxisközösségbe lépő alapellátó orvosok rendelési ideje,
mert a praxisközösségekről
szóló Kormányrendelet a belépőknek legalább heti 20 óra
rendelési időt ír elő. Egyéni
képviselői indítványt nyújtott
be Paróczai Anikó, valamint
Dódity Gabriella. Mindkét indítvány az önkormányzat tulajdonában álló, közterületek
használatáról szóló rendelet
módosítására vonatkozott a
közterületi használati díjak
elengedésével,
mérséklésével kapcsolatban. A döntést a
költségvetés stabilizálásának
érdekében elhalasztották, amíg
a kormányzattal már folyamatban lévő kompenzációs tárgyalások eredményei ismertté
nem válnak. A szakiroda által
elvégzett hatásvizsgálat alapján csak vendéglátó tevékenységek esetén a vendéglátóipari
teraszok, előkertek díjának
elengedése 2021 áprilisától
az év végéig 2,8 millió forint
kieséssel jár, valamennyi vendéglátó tevékenységet ellátó
pavilon díjának elengedése
becslések szerint további 101
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Születésnapján emlékeztek a legendás focistára

Puskás Ferenc, az Aranycsapat kapitánya, Kispest Díszpolgára 94 éve, 1927. április 1-jén született. A
járvány miatt idén is csak szűk körben tartottak születésnapi megemlékezést a legendás Honvéd-labdarúgó KÖKI Terminál előtt álló szobornál.
Kispest Önkormányzatának
képviseletében Gajda Péter
polgármester, valamint a há-

Támogatást kap
az Állatvédelmi
Járőrszolgálat

Puskás Ferenc
emlékét méltó
módon őrzi Kispest

díjának elengedése havi szinten 2,94 millió forint bevételkiesést, év végéig, 9 hónapra
számolva pedig 26,2 millió
forint elmaradó bevételt jelentene. A díj mérséklése, csökkentése esetén azzal arányos
bevételkieséssel kell számolni.
Újabb egy évre megállapodást
köt az önkormányzat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
a térfigyelő rendszer üzemeltetésére, valamint megújítja
az együttműködést a Kispesti
Állatvédelmi
Járőrszolgálat
Egyesülettel. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 2016. évi Kormányrendelet szerint az állatok védelmével kapcsolatos hatósági
feladatok ellátása részben a
települési önkormányzat jegyzőjének a feladata. Ezen önkormányzati feladatellátását
határozatlan idejű együttműködési megállapodás keretei
között a Kispesti Állatvédelmi
Járőrszolgálat Egyesület látja
el a kerületben. A feladat elvégzéséhez az Önkormányzat
határozott idejű támogatási
szerződés alapján havi támogatást nyújt.

rom alpolgármester, Vinczek
György, Kertész Csaba és Varga Attila hajtott fejet a Nemzet
Sportolójának emléke előtt.
2013-ban azért állítottuk ezt
a szobrot, Kristóf Lajos szob-

A szobrot 2013-ban állította a kerület

rászművész alkotását, hogy
minden évben a születésnapján
is emlékezni tudjunk a kerület
világhíres szülöttjére, Puskás
Öcsire. Kispest méltó módon
őrzi a 2006-ban elhunyt nagyszerű sportember emlékét: a
kerületi Puskás-emlékhelyek –
a Szegfű utcai iskola, valamint
a stadion falán lévő tábla, a nevét viselő utca és iskola, az iskolában és a KÖKI-n felállított
szobra, amely Budapest első
köztéri Puskás-szobra volt –
mind arról tanúskodnak, hogy
Puskás Ferenc és Kispest neve
elválaszthatatlan egymástól –
mondta el lapunknak Kispest
polgármestere.

BIZTONSÁG

A füstérzékelő életet menthet

Idén az első negyedévben összesen 2250 lakástűz volt Magyarországon, ami azt jelenti, hogy átlagosan
41 percenként kigyulladt egy otthon – olvasható az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság honlapján. Az elmúlt években jelentősen megemelkedett a lakástüzek száma Kispesten is.
Csak az elmúlt egy évben hét
lakástűz keletkezett a kerületben – tájékoztatta lapunkat
Varga Attila alpolgármester.
Az összegyűjtött tapasztalatok alapján sokszor műszaki
probléma okozta a tüzet, ezért
arra kérem a kispestieket, ha
van lehetőségük rá, néhány
évente nézessék át szakemberekkel ingatlanjaikat, mert így
sok esetben kiderülhet egy-egy
hiba. Az önkormányzat igyekszik segíteni a családoknak, ha
mégis megtörtént a baj. Ilyen
esetekben ideiglenes szállás
biztosításával és rendkívüli
gyorssegéllyel támogatják a
károsultakat– tette hozzá az
alpolgármester. Egy-egy eset
után Csatári Bálint veszi fel a
kapcsolatot a károsultakkal. A

közbiztonsági referens kiemelte, a tűzesetek áldozatainak
többsége nem a tűztől hal meg,
hanem a tűz következtében
keletkezett füsttől és mérges
gázoktól. A nagyobb lakástü-

Az önkormányzat
igyekszik segíteni
a családoknak
zeket egy kis odafigyeléssel
és egy füstérzékelővel meg
lehet előzni. Néhány ezer forint, mégis életeket és milliós
értékeket menthet meg, ha a
mennyezetre felszerelünk egy
ilyen készüléket.

Életeket és értékeket menthet
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GYÁSZ

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

HELYTÖRTÉNET

Búcsú
Bán Zoltántól

Depressziós biztonság, örömteli veszedelmek

Kispest „fixpontjai” – a magassági jegyek rövid története

Burány Sándor
(MSZP)
A Közpark igazgatója 50
évesen, április 12-én hunyt
el a koronavírus-fertőzés következtében.
Az agrármérnök végzettségű
Bán Zoltán először 2008–2011
között vezette a Közpark Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft.-t,
majd 2014-től egészen haláláig ismét ő irányította az önkormányzati társaságot. Munkáját
2011-ben Dicsérő Oklevéllel
ismerte el az önkormányzat.
„Felfoghatatlan, hogy múlt héten még arra készültünk, hogy
hogyan fogunk majd neki a
tavaszi nagytakarításnak, mi
lesz a lomtalanítás után, hogy
tesszük rendbe a tél elmúltával
újra, szokás szerint Kispestet.
Ő is mindig ezen agyalt, dolgozott, pedig sokszor sziszifuszi munka volt, de mindene
volt Kispest. Az egyik legnagyobb munkabírású, mindig a
kerületért dolgozó kollégám,
barátom ment el. Pótolhatatlan veszteség az egész kerületnek, családnak, a barátoknak,
minden városházi kollégának,
hogy Bán Zoltán, a Közpark
Kft. igazgatója ma elhunyt”
– írta egyik közösségimédiafelületén Gajda Péter polgármester. Bán Zoltánt saját
halottjának tekinti az önkormányzat.

toljuk a párommal a bevásárlókocsit, mikor a biztonsági
őr halkan megkér bennünket,
hogy vigyünk még egy kiskosarat, mert aszerint számolják,
hogy hányan jöhetnek be az
élelmiszerboltba. Új szabályok vannak. Igaz, ezek eddig
is lehettek volna, de ez van,
most jutott a kormány eszébe,
ahogy arra is rájöttek, hogyha
tovább tartanak nyitva az üzletek, akkor valószínűleg job-

ban eloszlik a tömeg. Arra már
nehezebb válaszolni, hogy miért most jó ötlet megnyitni az
iskolákat, mikor átoltottság
ide vagy oda, Magyarországon halnak meg népességarányosan a legtöbben a világon
Covid19-ben. Miért vannak
tanárok, diákok egy élelmiszerbolthoz képest zsúfoltabb
osztályteremben
nagyobb
biztonságban? Gulyás miniszter nekem adott parlamenti
válasza szerint azért, mert a
tanárok a megfelelő vakcina
beoltása után pár nappal már
védettek. Tény, hogy a tanárok
másfajta oltóanyagot kaptak,
mint a kormányfő és a külügyminiszter, de biztos? Tény,
hogy sok szülő alig várja már,
hogy a gyerek suliba menjen.
A digitális oktatás szülte hos�szú összezártság nem tett senkinek sem jót. A munkahelyről
is macerás elkérezkedni, itt
egy kis házimunka, ott egy kis
tanulás, és ez már így megy
jó ideje. Nem csoda, hogy de-

pressziós szülőkről, frusztrált
Covid-generációról cikkeznek
a lapokban. Most ennek vége,
a kormány kinyitotta a sulit,
hurrá, tanulunk.
Csakhogy a számok még
mindig nagyon rosszak. A
lélegeztetőgépre kerülő betegek mintegy 80 százaléka
meghal. „Azt kell látnunk, ha
van is ugyan 50 intenzíves
ágy egy intenzív osztályon, de
csak 15 betegre elég személyzet van, akkor minden egyes
további beteg, akit felveszünk
a fennmaradó 35 ágyra, az már
a 15 kezelt beteg esélyeit is
rontja”– mondta a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke az egyik hírműsorban.
Nem csoda, hogy a kormány
változatlanul cenzúrázza a
kórházi híreket. Lesznek viszont fantasztikus hangulatú,
teltházas focimeccsek, mert
azt a kormány engedi, sőt. Hát
akkor szurkoljunk. Hogy megússzuk.
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GONDOSKODÁS

Ügyfélfogadás a Család és Gyermekjóléti Központban, valamint a Szolgálatnál
A Család és Gyermekjóléti
Szolgálat, valamint a Család
és Gyermekjóléti Központ
hétfőtől-csütörtökig változatlanul 08.00-16.30-ig tart nyitva, a pénteki adminisztrációs
napon zárva az intézmény.
Az ügyfélfogadási térben
(asszisztencia) egyszerre csak
egy fő vagy egy háztartásban lakók tartózkodhatnak, a
személyes találkozást igénylő esetekben kérjük, előre
egyeztessenek telefonon vagy
e-mailben, illetve ennek hiányában az asszisztencián.
Az intézmény fertőtlenítő takarítását folyamatosan biztosítjuk. A felületeket naponta
többször fertőtlenítjük.
A szolgáltatásnál használt
eszközöket (pl. telefonokat) is
folyamatosan fertőtlenítjük.

Az épület minden helyiségét
naponta többször átszellőztetjük. Intézményünk munkatársai és az igénybevevők között
az 1,5 méteres védőtávolságot továbbra is betartjuk.
Az ügyfelek távozása után az
ügyfél fogadására használt
helyiséget fertőtlenítjük, szellőztetjük. Intézményünkben
a maszk, illetve a kihelyezett
kézfertőtlenítő használata kötelező, akinek nincs maszkja,
annak egyszer használatos
egészségügyi szájmaszkot tudunk biztosítani.
Az óvodai és iskolai szociális
segítők telefonon és elektronikus formában is elérhetőek.
A kapcsolattartási ügyelet
változatlan formában a higiénés szabályok fokozott
betartásával
folyamatosan

működik. A pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció,
mentálhigiénés
tanácsadás
szolgáltatásaink elsősorban
online formában valósulnak
meg. Jogi segítségnyújtás
előzetes időpontkérés alapján intézményünkben személyesen megjelenve, általunk
biztosított telefonon keresztül
lehetséges. A családsegítők
és esetmenedzserek változatlan formában telefonon
és e-mailben is elérhetőek,
személyes találkozás szükségessége esetén kérjük, előre
egyeztessenek időpontot a várakozás elkerülése érdekében.
Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrum

Kemény Réka Facebook-olvasónk jelezte, hogy kispesti sétái során érdekes, kör alakú csapokat látott
házak, jellemzően sarki házak falain, melyeken a „Kispest magassági-jegy" felirat látható, közepén pedig egy szám. Igyekeztünk utánajárni mik is pontosan ezek.
rési munkálat és egy községre
elsőrendű létkérdés a létszint
megállapítása, különösen amikor évenként 300-400 ház épül
anélkül, hogy egyiknél is kitűznék a lejtszintmagasságot”

Apró színfoltjai
Kispestnek ezek
a kis műtárgyak

Közös emlékek
A történet 1838 tavaszán veszi
kezdetét a dunai nagy árvízzel
és az azt követő újjáépítésekkel, melyek elindították az országos szintméréseket is. „A
települések tervszerű fejlesztéséhez nem csak arra volt szükség, hogy egyes meghatározott helyek (úttengely-pontok,
árokfenék-pontok, útkereszteződések, a telkek sarokpontjai,
a kapubejáratok stb.) magasságát ismerjék, hanem arra is,
hogy a további építési műveletekhez szükséges magasságokat a jövőben is meg tudják
majd határozni, azaz később
is ki tudjanak tűzni magasságokat... Abban a korban „fixpont” volt a nevük, hiszen
egyik legfőbb tulajdonságuk
éppen az volt, hogy állandó
jelleggel, fix módon őrizték a
magasságukat” – olvashatjuk
Noéh Ferenc Régi magassági
jegyek Budapesten című tanulmányában (http://www.bpht.
hu/historiak/89.pdf). Kispest
község 1905-ben hirdetett pá-

lyázatot „a község utcái végleges magassági tervének,
illetőleg hossz- és keresztszelvényeinek, valamint a
község rétegtervének, továbbá 200 db, a község költségre elhelyezendő magassági
táblákból fixpont hálózatnak
megállapítására”
(Vízügyi
Könyvek_018_pages339-339.
pdf). Természetesen nem
ment ez olyan egyszerűen. A
képviselő-testület 1906-ban,
majd 1907-ben nehezményezte, hogy a munkálatok nem
kezdődtek meg. Sajnos nem
tudjuk, hogy kit bíztak meg
vele. Budapesten ekkor már
a Háromszögméreti Számító
Hivatal végezte a munkát, de a
kérdésre Brandtner Pál jegyző
1906-ban a szerződésre hivatkozva menti ki a helyzetet, ám
1907-ben, mint arról a Kispest
Szentlőrincz november 3-ai
száma tudósít, már 1908-ra
készülnek halasztást adni a
munkálatok befejezésére. „Hát
kérem, nem kicsiség a lejtmé-

– tájékoztat az újságíró. Ám
végül a munkálatok, ha megkésve is egy évvel később,
1909-ben elkészülnek. A történet azonban korántsem ér
véget. Kispesten 1936-ra tűnik
el az a nagy szeméthegy, mely
évekig meghatározta a település életét, hogy helyén „gyönyörűen kiszintezett terület áll
Kispest rendelkezésére… ha ez
a szintezés véget ért cca 15 kat.
hold földet nyer ezáltal” – számol be a Kispest-Szentlőrincz
(1936. máj. 2.). Két évvel később „Az épülő kertváros közmű ellátása” címmel jelenik
meg egy kis írás a Pestvidéki-

Élet (1938) hasábjain. A cikk
a szintezés és az úthálózat,
illetve a gyalogátkelő nagyon
pontos és tervszerű kivitelezéséről számol be, mint írja: „így
nem fognak előfordulni olyan
állapotok, mint Kispest belterületén, hogy ugyanabban az
utcában, sőt, közvetlen szomszédságában épült házaknak
szintje egymástól lényegesen
eltérjen és az egyik a járda
szintje felett, a másik a járda
szintje alatt legyen”.
Apró kis színfoltjai Kispestnek
ezek a kis műtárgyak a házak
falában. Kérjük, felújításokkor
vigyázzanak rájuk, és ha látják ezeket, egy pillanatra gondoljanak arra, milyen régen
is jelzik nekünk az építéshez
szükséges magassági adatokat.
Ugyan ma már nincsenek használatban, de szép és közös emlékeink. Facebook-oldalunkon
(Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény és Nagy Balogh János
Kiállítóterem) szívesen várunk
további fotókat, információkat. Ha sétájuk közben látnak
egyet, kérjük, fényképezzék le
nekünk és küldjék el.

Jellemzően sarki házak falán talalható

Mohay Orsolya
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Megszépült a Reménység iskola

Az ütemezett korszerűsítések sorában a nyílászárók cseréjét, a födém és a teljes homlokzat szigetelését végezték el a Reménység iskolán, amely így Kispest egyik legszebb épülete lett.

újult meg, mostanra Kispest
legszebb iskolájává vált. Az
elején a felújítások alatt a tanteremgondok megoldásában
nyújtott segítséget az önkormányzat a katolikus iskolának.
Géczy Árpád igazgató lapunknak elmondta, negyedik
éve zajlanak a felújítások az
iskolában, első évben a belső
tér újult meg, a másodikban

új szintet kapott a fél épület
és tanteremmel bővült, a harmadik évben a tornaterem és
a kiszolgáló helyiségek újultak meg. 2020-21-ben pedig
energetikai felújítás történt,
modern nyílászárókat építettek
be, a felső beépítetlen részen
szigetelést kapott a födém, valamint a teljes homlokzatot is
szigetelték. A megújult iskola
kívül-belül Kispest egyik legszebb épülete lett. Hozzátette:
fontos az ember számára, hogy
milyen környezet veszi körül.
Ha az rendezett, hatással van a
munkájára is, náluk rendezett
körülmények várják a gyerekeket. Az igazgatótól megtudtuk, fenntartó megvásárolta a
szomszéd telket, ahol sportpályát tudnak kialakítani a közeljövőben.

szabályba, a Főpolgármesteri
Hivatal munkatársai vizsgálják meg előzetesen. A fent
említett honlapon felsorolják
azt a néhány esetet, amelyek
kizárják a kezdeményezés
beadását.
A kezdeményezés további
sorsa attól függ, 60 nap alatt
hány támogató aláírást sikerült összegyűjtenie a benyújtónak. Tízezer aláírás esetén
a közgyűlés 60 napon belül
köteles napirendre tűzni a
kérdést, a vitát a kezdeményező nyitja meg, és utolsó
előttiként is ő kap szót 7–7
percben. A tízezernél kevesebb, de az ezer támogatót
elérő javaslatokkal a főpolgármester vagy az illetékes
alpolgármester, illetve más
szakértő köteles foglalkozni

és személyesen egyeztetni
az ötletgazdával. Az ezernél
kevesebb támogatást elérő
kezdeményezések közérdekű
bejelentésnek minősülnek, a
hivatal munkatársai 30 napon
belül kötelesek reagálni a felvetett problémára.
Támogatást a honlapon legegyszerűbb gyűjteni, az ügyfélkapus belépés ugyanis az
adatvédelmi szabályok megsértése nélkül teszi lehetővé
a támogatók hitelesítését.
A fővárosiaknak tehát nemcsak magához a kezdeményezéshez van joguk, hanem
ahhoz is, hogy mások kezdeményezéseit támogassák. Ezt
az aktív kezdeményezések
menüpont alatt tehetik meg.

Az elmúlt években
folyamatosan újult
meg az iskola

Kispest egyik legszebb épülete lett
Itt állt Kispest első iskolája,
a földszintes épületet 1902ben alakították át emeletessé.
1992-ben a képviselő-testület
ökumenikus keresztény iskolát
hozott létre alapítványi formában, majd 2013-ban az önkor-

mányzattól független katolikus
iskola kezdte meg működését
az épületben, amely az önkormányzat tulajdona, a katolikus
egyház tartja fenn – avatta be
lapunkat az iskola történetébe Vinczek György alpolgár-
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KÖZÉRDEKŰ – CIVILEK

Újabb részvételi lehetőség a fővárosiak számára
Április 8-án a Kis(pesti)
Polgárképző első – online
– előadásán Dr. G. Szabó
Dániel, Budapest Főváros
Önkormányzatának főosztályvezetője beszélt a budapesti polgári kezdeményezésről. A lehetőségről szóló
rendelet március 1-jén jelent
meg. Budapest állandó, illetve tartózkodási engedéllyel
rendelkező, legalább 14 éves
lakói a számukra fontos, Budapestet érintő problémákra
ezentúl közvetlenül hívhatják föl a fővárosi közgyűlés
figyelmét. Az Ügyfélkapuval
rendelkezők online is benyújthatnak kezdeményezést
a https://peticio.budapest.hu
oldalon, és itt csatlakozhatnak a már beadottakhoz. Erre
azért van szükség, hogy biz-

tosan meg lehessen győződni
a benyújtó személyéről, és
ki lehessen szűrni, ha valaki
többször szeretne támogatni
egy ötletet. Mivel a kezdeményezés nagyon friss, jelenleg
még nem fontos megnézni,
van-e hasonló beadvány, a
későbbiekben érdemes először az aktív és a lejárt kezdeményezéseket végignézni.
Az Ügyfélkapuval nem rendelkezők számára az Ügyfélszolgálat ad lehetőséget
kezdeményezés indítására.
Az Ügyfélszolgálat az online
és a személyes beadás esetében is folyamatos segítséget nyújt a kezdeményezés
megfogalmazásához, a teljes
folyamat elindításához. Azt,
hogy a kezdeményezés nem
ütközik-e valamilyen jog-
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mester. Elmondta, 2017-től
hatalmas fejlesztésbe kezdett
az intézmény, több ütemben
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Élet látássérültként Kispesten

Kispesten dolgozik közösségi civilszervezőként Bernát Zsuzsanna és Puchnyák István a Vakok és
Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) képviseletében.
gármestere, Vinczek György
elmondta, hogy az akadálymentesítési kérdésekben igyekeznek kikérni a hozzáértők

Különféle területeken működnek
együtt a lámpások
a kerülettel

Bernát Zsuzsanna
Kispesten már 2013 óta működnek „lámpások”, ahogyan
a VGYKE megbízásából nevezik a közösségi civilszervezőket. Zsuzsanna és István
feladatai közé tartozik többek
között, hogy tájékoztatják a
tagokat az aktuális lehetőségekről, és segítenek különböző
ügyeik intézésében. Civilszervezőként változatos programokat kínálnak az 50 tagnak.
A lámpások jó viszonyt ápolnak az önkormányzattal, amely
2016. június 3-án Futár-távirányítót adományozott a XIX.
kerületben állandó lakcímmel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező látássérülteknek. Az
önkormányzat évente egy alkalommal autóbuszt biztosít
számukra, így messzebbre is
tudnak kirándulást szervezni.
Különféle területeken működnek együtt a lámpások a kerülettel, ezek jelentős részét
képezi az érzékenyítés. Elsődleges céljuk, hogy interaktív,
elfogadást segítő foglalkozás
keretében, a gyerekekhez közelebb vigyék a „fogyatékkal
élők” mindennapi élethelyzeteit, megkönnyítve ezzel
a kommunikációt és a segít-

ségnyújtást. Több éve érzékenyítünk. Rendhagyó osztályfőnöki órákat tartottak a
KMO-ban, melyre egyesületünket, a VGYKE-t hívták foglalkozást tartani kisiskolások
részére. Elsődleges célunk,
hogy interaktív, elfogadást segítő foglalkozás keretében, a
gyerekekhez közelebb vigyük
a „fogyatékkal élők” mindennapi élethelyzeteit, megkön�nyítve ezzel a kommunikációt
és a segítségnyújtást. Kutyás
kollégánktól mindent megtudhattak a vakvezető kutyákról,
és a velük való közlekedésről.
A foglalkozás során azt próbáltuk tudatosítani a gyerekekben, hogy nem sajnálatra
van szükségük a fogyatékkal
élőknek, hanem olyan emberekre, akik tudják kezelni
a helyzetet, nem ismeretlen
számukra a segítségnyújtás fogalma, nem félnek odamenni
egy fogyatékkal élő emberhez.
Bízom benne, hogy sikerült és
lesz folytatás! Ezenkívül kitelepülünk és érzékenyítünk
az Egészségnapokon, a Városünnepen, és a Mihály-napi búcsúban is – számolt be
Zsuzsanna. A kerület alpol-

véleményét, és számítanak a
tanácsaikra. A lámpások többször is voltak már területi bejáráson ezzel kapcsolatban. A
kerületben az egészségügyi intézmények, művelődési házak,
civilépületek mind akadálymentesek. Ami pedig a bankokat és egészségügyi szolgáltatásokat illeti, mindenhol
kialakítottak vezetősávot, de
várakozás közben segítséget
kell kérni, ugyanis a kijelző
nem meghangosított. Az alpolgármester elmondása szerint az
egyik legnagyobb probléma,
amivel sajnos még nem tudtak
foglalkozni, az önkormányzat épületének akadálymentesítése. Azonban jelenleg is
próbálják a helyzetből kihozni
a maximumot, ugyanis a földszinten alakítottak ki irodákat,

Puchnyák István

és amennyiben fogyatékkal élő
ügyfél érkezik, akkor a hivatali személy tudja a földszinten,
egy privát irodában fogadni.
Vinczek György hangsúlyozta,
hogy a problémákat, kéréseket
illetően, sőt magát az igény
megfogalmazását fontos, hogy
megkapja az önkormányzat.
És erre is kéri a civilszervezeteket, hogy legyenek bátrak
ebben az ügyben, hiszen ők
elsősorban a tagjaikat képviselik, őket szolgálják ki, nekik
segítenek ezekkel a törekvésekkel. A közlekedésben sokat
segít a Futár-távirányító, és
több helyen van beszélő jelzőlámpa is a kerületben, egészen
pontosan 12 átkelő meghangosított, a lista megtekinthető
a BKK honlapján. A meghibásodott közlekedési lámpát
a jarokelo.hu oldalon lehet
bejelenteni. Kispesten látszik,
hogy az önkormányzat komolyan veszi a civilszervezetek
munkáját, és lehetőségeihez
mérten folyamatos az akadálymentesítés a kerületben.
Nagy Fruzsina
VII. kerületi közösségi
civil szervező
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állítására. Tekintettel a jelenlegi hideg időjárásra, a FŐTÁV
ezúton kéri azokat a társasházi képviseleteket, amelyek a
fűtés leállítására vonatkozó
korábbi döntésüket eseti rendelkezéssel módosítani kívánják, hogy ezt a FŐTÁV részére
jelezzék! Az eseti rendelkezést
a képviselőknek kell az általuk ismert módon eljuttatni a
távhőszolgáltatóhoz. Az ilyen
eltérő eseti rendelkezésű fűtésindítás vagy leállítás az április 15. és május 15. közötti
időszakban kizárólag egy alkalommal díjmentes. Az épületek fűtésének szabályozásában a legkorszerűbb megoldás
az, amikor a fűtésszabályozó
kikapcsolását és a fűtés leállítását az üzemviteli megállapodásban a fűtési időszak
végével (május 15-ével) kérik.
Így a szabályozó elektronika

a külső hőmérséklet változása
függvényében folyamatosan,
automatikusan szabályozza a
fűtést, azaz akkor indul el és
áll le a fűtésszolgáltatás, amikor az szükséges, külön eseti
kapcsolási igény nélkül. Ezzel
az automatikus, a hőmérséklet-

Lomtalanítás Kispesten

Április 30-ig tart az FKF Zrt. idei lakossági lomtalanítási programja a XIX. kerületben.

hez igazodó szabályozással elkerülhető, hogy eseti rendelkezésekkel kelljen az időjáráshoz
igazítani a fűtés rendelkezésre
állását.
FŐTÁV Nonprofit Zrt.

FELMÉRÉS

KSH - lakossági adatfelvétel

Önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket végez a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Kispesten.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
(OSAP) szerinti nyilvántartási
számai és megnevezései a következők:
- 1539 Munkaerő-felmérés és
kiegészítő felvételei – havi
rendszerességű
- 1942 A lakosság utazási szokásai – 2021. április, július,
október, 2022. január hónapokban, negyedéves gyakoriságú
- 2003 Felmérés a Háztarások

Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról – 2021. április-június
- 2154 Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel, éves kikérdezés – 2021.
április-május Az összeírási
munkát a Központi Statisztikai
Hivatal megbízásából a Statek
Statisztikai Elemző Központ
Kft. (Statek Kft.) fényképes
igazolvánnyal ellátott kérdezői
végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel adatszolgáltatóinknak felajánljuk a telefonon
keresztüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések esetében kérjük, hogy a kérdőívek
weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.
A válaszadásra kijelölt ház-

tartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az
ország különböző településein.
Az adatfelvételekből származó
eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek
feltérképezésében. A kapott
adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény, valamint az Európai
Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 Rendelet (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR)
előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem
szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok
nélkül, összesített statisztikai
táblázatokban közöljük.
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A FŐTÁV kérése a társasházak képviseleteihez

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. szolgáltatásait igénybe vevő, mintegy 240 ezer lakossági és több
mint 7 ezer üzleti, intézményi
távhőfelhasználó az április
15-étől kezdődő időszakban a
felhasználóival kötött üzemviteli megállapodásban foglalt
időpontok szerint kapcsolja ki
az adott épület fűtését. Jelenleg Budapesten több mint 430
olyan épület van, amelyben
ennek alapján le kellene állítani a távhőszolgáltatást. Az
üzemviteli megállapodásban
rögzített fűtésleállítási időpontoktól azonban eseti rendelkezéssel eltérő fűtéskapcsolás
is kérhető, amennyiben ezt
az időjárás, például egy hirtelen lehűlés, szükségessé teszi.
Eddig több mint 100 épület
képviselői kérték eseti rendelkezéssel, hogy a hideg időjárás
miatt ne kerüljön sor a fűtés le-
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A lakosság és az önkormányzat
részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.30
óra között, pénteken 8.00 és
14.00 óra között a +36 80 200766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.
hu email címen adunk további
felvilágosítást.
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.
ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/
Adatszolgáltatás teljesítése/
Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
KSH

Az elszállítást az előző évek
gyakorlatával megegyező módon, kizárólag a kihelyezést
követő napon végzi az FKF. A
lomok kikészítésének pontos
időpontjáról és módjáról előzetesen, írásban tájékoztatja az
érintett lakosságot a társaság.
Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos
hulladék (pl. elhasználódott
bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki. Továbbra
is tilos a lomnak nem minősülő hulladékféleségek, mint
pl. a háztartási (kommunális)

hulladék, a szelektíven gyűjthető csomagolási anyagok (pl.
papír, műanyag, fém, üveg),
az elektromos és elektronikai
gépek, illetve eszközök, az
építési és bontási törmelék (pl.
mosdókagyló, fürdőkád, csempe és törmeléke, használt nyílászárók), sitt, föld, síküveg,
zöldhulladék, textil, ipari vagy
szolgáltatási tevékenységből
származó hulladék kirakása.
Ugyancsak szigorúan tilos a
veszélyes hulladék kihelyezése.

sen túl a hangzó beszéd megértését is támogatja. Számos
különböző állapothoz kapcsolódhat a kommunikáció ilyen
fokú nehezítettsége, például
az idegrendszert érő különféle károsodásokhoz, intellektuális képességzavarhoz vagy
akár autizmus spektrum zavarhoz is. Kevesen tudják, de
az autizmusban érintett személyek 30-50%-a egyáltalán
nem beszél, de ennél még magasabb lehet azok száma, akik
AAK használatát igénylik. A
stroke-on átesett személyek
száma rohamosan növekszik,
közülük sokan nem csak mozgásuk, de nyelvi készségeik
korlátai miatt is rehabilitációt
igényelnek. Ezt az állapotot
afáziának nevezzük. Az afáziás személyeknek mindennapi
kommunikációs igényeik kielégítésében gyakran támogatásra van szükségük, melyhez
az AAK eszközei és módjai
megfelelő lehetőséget nyújt-

hatnak. A MONTÁZS projekt
áprilistól júniusig tartó, 20 alkalmas előadássorozata e kérdéseket járja körül, ismerteti
az augmentatív és alternatív
kommunikáció módjait, lehetőségeit, a projekt keretében
elérhető szolgáltatásokat. A
további előadók pedig az autizmus spektrumzavar és a
stroke következtében kialakult afázia kapcsán mutatják
be az AAK-val kapcsolatos
ismeretek
szükségességét,
annak alkalmazhatóságát, kifejezett előnyeit. A Budapesti
AAK-Módszertani Központban (Váci út 191.) elérhető a
szolgáltatások teljes köre: felmérés és diagnosztika, egyéni
tanácsadás és fejlesztés, valamint eszközkölcsönzés. A
szakemberek az aak@nfszk.
hu címen érhetők el.
Bővebb információ a MONTÁZS projektről: https://
www.nfszk.hu/projektek/
montazs-projekt

Részletek: www.fkf.hu
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Mi is itt vagyunk!

A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai
Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NSZFK) európai uniós támogatásból valósítja meg a MONTÁZS
projektet, amelynek célja
a fogyatékosságból adódó
igényekre reagáló közszolgáltatások minőségének és
hozzáférhetőségének javítása, a fogyatékos emberek
életminőségének,
önálló
életvezetési képességének és
társadalmi befogadásának
növelése.
A projekt keretében egyedülálló módon, országos lefedettséggel hat módszertani
központ jött létre a speciális
kommunikációs igényű személyek számára. A szolgáltatások, mint a fejlesztés, tanácsadás és eszközkölcsönzés
célja, hogy az érintett személyek az állapotukhoz mérten
minél inkább részt tudjanak
venni a társadalmi interak-

ciókban, hogy elkerüljék az
elszigetelődést, a különféle
pszichés problémákat, vagy
az életminőség esetleges romlását, melyek a kommunikációs lehetőségek hiányában
alakulhatnak ki.
Speciális
kommunikációs
igényűek azok a személyek,
akik a verbális vagy írott
kommunikáció tartós vagy
átmeneti zavara miatt mindennapos
kommunikációs
részvételükben akadályozottak. Számukra a kommunikáció egyéni, sajátos módjait
kell megtalálni ahhoz, hogy
hétköznapjaikban ki tudják
fejezni szükségleteiket, kapcsolatot tudjanak teremteni
környezetükkel. Ebben segítenek számukra a beszéd
kiegészítésére és helyettesítésére szolgáló alternatív és
augmentatív kommunikációs
(AAK) módok és eszközök.
Az AAK a verbális kifejezé-

14

2021. ÁPRILIS

PÁRBESZÉD
TERE
KÖZÖSSÉGI TÉR

KÖZÉRDEKŰ - NAV

Hasznos tanácsok az szja-bevallási tervezethez

Az szja-bevallási tervezet már
csaknem egy hónapja elérhető
a weben keresztül. A tervezetet
mindenképpen érdemes átnézni, szükség esetén módosítani és beküldeni. A jóvá nem
hagyott tervezet – az egyéni
vállalkozók, a mezőgazdasági
őstermelők és az áfafizetésre
kötelezettek tervezetének kivételével – május 20-ai hatál�lyal automatikusan bevallássá
válik. Aki olyan jövedelmet
is szerzett tavaly, amelyről a
NAV-hoz nem érkezett kifizetői adatszolgáltatás (például
ingatlan-bérbeadásból
szár-

mazó jövedelem), annak a bevallási tervezetet okvetlenül ki
kell egészítenie.
Ha a bevallásban szerepel fizetendő személyi jövedelemadó
vagy fizetendő szociális hozzájárulási adó, és ezek együttes összege nem több mint
500 ezer forint, akkor – az
egyéni vállalkozók és az áfás
magánszemélyek kivételével
– akár 12 havi pótlékmentes
részletfizetés is kérhető idén,
amit a bevallásban kell jelölni. Az első részlet befizetésének határideje és a bevallási
határidő 2021. május 20. Ha a

tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, akkor a vis�szautaláshoz meg kell adni
a bankszámlaszámot (nem a
bankkártyaadatokat) vagy a
postai címet attól függően,
hogy az adózó miként szeretné visszakapni az év közben
többletként befizetett összeget.
Ha valaki tavaly több önkéntes
pénztárba is fizetett, a bevallásban kell jelölnie, hogy melyik
pénztárhoz kéri a visszautalást. A NAV webes szja-kitöltő
programját használók a fizetést
a kitöltőfelületen keresztül is
teljesíthetik. A többi adózó az

átutalás mellett csekken vagy
a kijelölt ügyfélszolgálatokon
bankkártyával is befizetheti az
adóját. Akik papíron adják be
bevallásukat, alá kell írniuk a
főlapot, különben a bevallás
érvénytelen.
Az szja 1+1 százalékáról mindenki nyilatkozhat akár a webes felületen, akár papíron,
amit postán is beküldhet a
NAV-hoz. A tavalyi egyházi 1
százalékos felajánlás pedig az
idén is érvényes, ha a felajánló
nem vonja vissza múlt évi döntését vagy nem jelöl meg más
kedvezményezettet.

Időpontot kell foglalni az ügyintézéshez
A koronavírus-járvány miatti
veszélyhelyzetben a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV),
központi ügyfélszolgálatain,
kirendeltségein és ügyfélszolgálati helyein a személyesen
megjelenő ügyfeleket időpontfoglalással fogadja. Az egészségügyi szolgáltatási járulék
ügyintézése, a csekkigénylés
és a beadványok beadása időpontfoglalás nélkül is intézhető. A kormányablakokban
működő NAV-ablakokban a
személyes ügyintézéshez kivétel nélkül, valamennyi ügytípus esetében időpontfoglalásra
van szükség. A személyes ügy-

intézés helyett célszerű otthonról kapcsolatba lépni a NAV
munkatársaival. A gyors és rugalmas ügyintézést a telefonos
és elektronikus szolgáltatások
biztosítják.
• Általános kérdésekben regisztráció nélkül is hívható a
NAV Infóvonala a 1819-es telefonszámon.
• Konkrét ügyek intézéséhez,
a 06-80/20-21-22 számon ingyenesen hívható a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző
Rendszere. A rendszer használatához ügyfélazonosító-számra (PIN-kód) vagy részleges
kódú telefonos azonosításra

van szükség. Ügyfélazonosító-szám legegyszerűbben az
Online
Nyomtatványkitöltő
Alkalmazással igényelhető a
TEL-nyomtatványon.
• Az elektronikusan intézhető ügyekről (többek között
szja-bevallási tervezetek jóváhagyása vagy módosítása,
adószámla-lekérdezés, adóhatósági igazolások igénylése,
nyomtatványok beküldése) és
a szolgáltatások elérhetőségéről szól a NAV honlapján
közzétett NAV Online című tájékoztató. Kérjük, hogy ügyfeleink csak rendkívül indokolt
esetben és időpontfoglalással

keressék fel személyesen a
NAV ügyfélszolgálatát! Ügyfeleink és kollégáink egészségének védelmében kérjük,
hogy ügyfeleink a halaszthatatlan személyes ügyintézés
alkalmával nyissanak ügyfélkaput vagy igényeljenek telefonos ügyfélazonosító-számot
(PIN-kód), hogy a későbbiekben legyen lehetőség az online
vagy a telefonos ügyintézésre!
Ezzel elkerülhető a sorban állás és otthonról egyszerűbben,
gyorsabban és biztonságosabban intézhetők az adóügyek.

Minden vasárnap 10 órától jelentkezik a Kispest TV a kerület különböző
egyházi, felekezeti szertartásainak közvetítéseivel, amelyeket online
felületünkön is megtekinthetnek.

Email: info@kispesttv.hu Web: www.kispesttv.hu

KEDVES KISPESTIEK!
A TELJES NYITÁSIG TOVÁBBRA IS A PÁRBESZÉD TERE
FACEBOOK-OLDALÁN KÖZVETÍTJÜK BESZÉLGETÉSEINKET.
A BESZÉLGETÉSEKHEZ ÖNÖK IS TUDNAK CSATLAKOZNI AZ ESEMÉNYNÉL KÖZZÉTETT ZOOM-LINKEN, EBBEN AZ ESETBEN KÖZVETLENÜL IS TUDNAK KÉRDEZNI ELŐADÓINKTÓL, ELMONDANI
A VÉLEMÉNYÜKET.

KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI
LEHETŐSÉG
APRÓ HIRDETÉSEK
FELADÁSA

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

SZÜNETEL

FOLYTATÓDIK A KIS(PESTI) POLGÁRKÉPZŐ SOROZATA.
ÁPRILIS 29-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 17.30- KOR DESCHELÁK KÁROLY
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ TART TÁJÉKOZTATÓT AZ ELŐVÁLASZTÁSRÓL. SZÓ LESZ AZ ELŐVÁLASZTÁS MENETÉRŐL,
A SZAVAZÁS MÓDJÁRÓL.
MÁJUSBAN ISMÉT VALLÁSI ÜNNEPEINK EGYIKÉRŐL, A PÜNKÖSDRŐL ESIK SZÓ. A TEREMTŐVEL KÖTÖTT SZÖVETSÉGRŐL, A TŐLE
KAPOTT TÖRVÉNYEKRŐL ÉS A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSÁRÓL BESZÉLGETÜNK A MÉLTÓSÁG NAPJA TEMPLOM LELKIPÁSZTORÁVAL,
IVÁNYI MIKLÓSSAL ÉS GÁBOR GYÖRGY VALLÁSFILOZÓFUSSAL.
KÖZBEN REMÉLJÜK, BEFEJEZŐDIK A VALÓDI PÁRBESZÉD TERE
FELÚJÍTÁSA, AMI A COVID-JÁRVÁNY MIATT MEGAKADT.
SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET EGYELŐRE MÉG MINDIG ONLINE,
A NYITÁS UTÁN SZEMÉLYESEN.
Minden programunk ingyenes.
A Párbeszéd Tere az Ady Endre út 89-ben található.
Facebook oldalunk: Párbeszéd Tere | Facebook
Blogunk: https://parbeszedtere.blog.hu/

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. május 6. 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: 2021.04.01 - 2021.05.31.
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.
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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

