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Kezdődik az egynapos sebészet 
kialakítása

NYITVA A KÁPTALANFÜREDI ÜDÜLŐ 
Az előszezon május 20-tól június 17-ig, a főszezon jú-
nius 18-tól augusztus 29-ig, az utószezon augusztus 
30-tól október 3-ig tart az önkormányzati üdülőben. 
Az operatív törzs döntése értelmében az idei szezon-
ban is kizárólag egyéni helyfoglalásra van lehetőség, 
és csak a rendszabályok betartásával lehet igénybe 
venni a szállásokat.

7. oldal

SZABADIDŐ

KULTÚRA

A mi szakmánkra az a 
jellemző, hogy megpróbá-
lunk minden körülményhez 
rugalmasan alkalmazkodni. 
A kreativitásunk az, amire 
számíthatunk, és hiszem, 
hogy a kollégáimmal ebből 
is fel tudunk majd állni.

4. oldal

GÁBOR ILONA
ÖNKORMÁNYZAT

A takarékoskodásnak 
köszönhetően nincs likvidi-
tási probléma, alapszinten 
tudjuk működtetni a várost, 
fejlesztésekre, nagyobb ren-
dezvényekre viszont nincs 
lehetőség. Szeptemberig 
stabilan tudunk működni.  

2. oldal

GAJDA PÉTER
EGÉSZSÉGÜGY

Ahhoz, hogy legyőzzük a ví-
rust, szükség van a fiatalok 
beoltására is. Fontos, hogy 
a vakcina mindkét adagját 
mindenki beadassa. Bízom 
abban, hogy aki elment az 
első oltásra, ott lesz máso-
dikon is.  

8. oldal

DR. KUMIN MARIANNA

5. OLDAL
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Idén is összesen 1500 bolgár paradi-
csompalántát osztott szét az önkor-
mányzat a bolgár nemzetiségi ön-
kormányzattal együttműködésben az 
óvodák, az iskolák, az intézmények, a 
közösségi kertek és a lakosság között, 
hogy népszerűsítse a paradicsomter-
mesztést a kerületben. Az első 200 
palántát a polgármester és a Bolgár 
Köztársaság magyarországi nagyköve-
te együtt vitte ki két közösségi kertbe.  

Gajda Péter polgármester a Városházán fo-
gadta Hriszto Polendakov bolgár nagyköve-
tet, akinek a kispesti volt az első látogatása 
helyi önkormányzatnál. Két alpolgármes-
ter, Vinczek György és Varga Attila, vala-
mint Tütünkov Jordán, a Kispesti Bolgár 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is részt 
vett az eseményen. A találkozón szó esett 
az óvodai-iskolai konyhakertekről, a kis-
pesti közösségi kertekről, a testvérvárosi 
kapcsolatról és a diákcsereprogramról. A 
polgármester és a nagykövet egyetértett a 
kapcsolatok további erősítésében, közös 
programokban óvodák és közösségi kertek 
esetében. A városházi találkozót követően 

együtt vittek 100 palántát az Első Kis-Pesti 
Kertbe, ahol Burány Sándor országgyűlési 
képviselővel is találkozott a nagykövet. Ezt 
követően az Árnyas Kertet látogatták meg, 

ahová szintén vittek a palántákból. Varga 
Attila alpolgármester elmondta lapunknak, 
hogy a több éves hagyomány célja népsze-
rűsíteni a paradicsomtermesztést Kispesten, 
az óvodákban pedig különösen fontos, hogy 

a kisgyerekek közvetlenül is megtapasztal-
hatják, hogyan nőnek a kis palánták és hoz-
nak olyan termést, amelyet a piacon látnak. 
A palántákat smolyani bolgár magokból a 
Közpark Kft. telephelyén nevelték. A köl-
csönösség jegyében Smolyanban Kispestről 
származó muskátlit és kánnát ültettek. A 
program zárásaként a Kispesten korábban 
tevékenykedő bolgár kertészek emlékét 
őrző Rodopei-ivókutat és rózsakertet te-
kintették meg, amelyet Smolyan és Kispest 
közösen készített az Eötvös utcai, a korábbi 
szabadtéri kisszínpad helyén 2016-ban.

Együtt a kertben

2021. MÁJUS2021. MÁJUS

Kompenzáció: hivatalos 
értesítésre várva

ÖNKORMÁNYZAT

Az iparűzési adó kiesése miatt 27 település veszteségeit 
kompenzálja a kormány 23 milliárd forinttal. Budapest és a 
kerületek nem kaptak támogatást. Gajda Péter polgármester 
várja a hivatalos értesítést.  

Több éves hagyomány
a palántaosztás

Paradicsompalántákat Paradicsompalántákat 
osztottakosztottak

Gajda Péter reméli, nem nulla lesz a hivatalos válasz

Egyelőre a sajtóból kell tájékozódnunk, 
mert azokon a tárgyalásokon, amelyeken 
részt vettünk Gulyás Gergely miniszter 
úr meghívására, illetve a későbbi online 
egyeztetésen Fürjes Balázs államtitkár-
ral és a Pénzügyminisztérium képvise-
lőjével, azt az ígéretet kaptuk, hogy egy 
májusi kormányülésen születik majd 
döntés, elsősorban fejlesztések kom-

penzálásáról. Mi bemutattuk a kerület 
költségvetését, elmondtuk, hogy nem 
a fejlesztéssel van problémánk, hanem 
a kerület működtetésével. Tehát mi ah-
hoz kérjük vissza azt az összeget, amit 
elvettek tőlünk. Gyakorlatilag tudomá-
sul vették, ezen túl viszont semmi nem 
történt. Tudjuk, hogy májusban volt egy 
kormányülés, ahol 23 milliárd forintot 
szétosztottak, ebből Budapestnek és a 

kerületeknek nulla forint jutott – mond-
ta el lapunknak Kispest polgármestere.  
Gajda Pétertől megtudtuk, nemrégiben 
(lapzártánk előtt – a szerk.) levelet írt 
Gulyás Gergely miniszternek és Fürjes 
Balázs államtitkárnak, amelyben jelez-
te, hivatalos értesítést vár arról, hogy az 
elvett közel 3 milliárd forintból semmit 
nem kap vissza a kerület. A polgármes-
ter elmondta, reméli, érkezik hivatalos 
válasz, és bízik benne, hogy ebben még-
sem nulla szerepel majd.  Ha mégis így 
alakul, még szűkebbre húzzuk a nad-
rágszíjat. Azt kértem a költségvetés el-
fogadásakor a kollégáktól, hogy nézzük 
meg, miben lehet még takarékoskodni. 
Egy hónap volt, amikor folyószámla-
hitelből élt a kerület, most a takarékos 
gazdálkodásnak köszönhetően nincs 
likviditási probléma, alapszinten tud-
juk működtetni a várost, fejlesztésekre, 
nagyobb rendezvényekre viszont nincs 
lehetőség. Azt látjuk, hogy szeptembe-
rig biztosan stabilan tud működni a ke-
rület, hogy utána hogyan lesz, még nem 
tudom megmondani. A kompenzációtól 
függ – fogalmazott Gajda Péter.

Nincs likviditási 
probléma, alapszinten 

tudunk működni
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EGÉSZSÉGÜGY

Kezdődik az egynapos sebészet kialakítása
Az egynapos sebészetet a Kispesti Egészségügyi Intézet III. emeletén alakítják ki, a munkálatok várható-
an 8-9 hónapot vesznek igénybe. Az új fejlesztésről Dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos tájékoztatta 
lapunkat.

Amikor 2020 februárjában ér-
tesültünk az örvendetes hírről, 
miszerint közel 1 milliárd fo-
rint címzett támogatást nyer-
tünk el az egynapos sebészeti 
pályázatunkkal, akkor még 
nem sejtettük, hogy közbeszól 
egy világjárvány és annak gaz-
dasági kihatásai, amik kitolják 
a megvalósulás terminusát. 
Az eltelt hosszú időszakban 
közbeszerzési pályáztatások, 
megannyi tárgyalás, a terület-
kijelölés vonatkozásában újra-
gondolások, heti előrehaladási 
konzultációk végén most érke-
zünk el a tényleges munkála-
tok megindításához. Mindösz-
sze az Egészséges Budapest 
Program (EBP) iroda írásos 
jóváhagyására várunk. Opti-
málisan május végén, június 
elején megkezdődhet a kivite-
lezés. Természetesen ez szá-
mos kényelmetlenséget okoz, 

hisz a munkák nagy része nyil-
vánvalóan zajjal, porral fog 
járni, ami többlet feladatot ró 
az intézet takarítószemélyze-
tére, de mindenki nyugalmát 
zavarhatja. Nagyobb toleran-
ciára lesz szükség dolgozóink 
és betegeink részéről is, hisz 
mindez a kerületi lakosok 
egészségügyi ellátási színvo-
nalának javítását célozza. Az 
egynapos sebészetet a Kispesti 
Egészségügyi Intézet főépüle-
tének III. emeletén alakítják ki. 
Ennek főbb lépései: megfelelő 
működési terület építészeti 
(műtőblokk, ébredő, megfi-
gyelő) kialakítása, légtechnika 
és orvostechnológia létesítése, 
ami várhatóan 8-9 hónapot 
vesz igénybe. Egy olyan ke-
rületben, ahol helyben nincs 
aktív kórház, a lakóhelyközeli 
egynapos sebészeti ellátás 
megvalósítása kívánatos. Ez-

által elkerülhető a kórházi 
fertőzésveszély, a fokozot-
tabb pszichés igénybevétel. 
Az egynapos sebészetnek igen 
szigorú szakmai, szociális és 
egyéb feltételei vannak.   Jó 

általános állapotú, krónikus 
betegségekkel nem érintett be-
tegek esetében olyan beavat-
kozások történnek, amik után 
a beavatkozástól függően pár 
órás megfigyelést követően, 
az intézettől autóval, kísérő-
vel a maximum 30 percre lévő 
tartózkodási helyére távozhat 
a beteg.  Első helyen a sze-
mészeti (szürkehályog, stb.), 
továbbá laparoszkópos sebé-
szeti (hasfali, lágyéksérv, stb.), 
nőgyógyászati (méhszájseb, 
hüvelyplasztika, condyloma, 
egészségügyi küret stb.), or-
topédiai (artroszkópos térd-
műtét, bütyök, kalapácsujj, 
ganglion), kisebb traumato-
lógiai beavatkozások (csukló, 
könyök alagút szindróma stb.), 
urológiai (fitymaszűkület, 
húgycsőtágítás stb.), mű-
tétek végzésére készülünk, 
valamint altatásos vastag-
béltükrözés (kolonoszkópia, 
polypectomia) is szerepel az 
ellátási palettán. 
Az intézeti HR-állomány ala-
kítása már az eltelt 2 évben 
is azt célozta, hogy helyben 

dolgozó kitűnő orvosainkkal 
és szakasszisztensekkel le-
gyen megvalósítható az egy-
napos sebészet működteté-
se. Természetesen a hiányzó 
aneszteziológiai team, vala-
mint a láb- és kézspecialisták 
bevonására sor kerül, akikkel 
előzetes konzultáció már a ter-
vezés szakaszában megtörtént.
A tervezett műtétek térítés-
mentesek érvényes TAJ-
kártyával rendelkezők részé-
re. A műtét előtti kivizsgálás 
(labor, EKG, esetenként kar-
diológia, RTG) hiánytalanul 
biztosított az intézetben. A 
diagnózist segítő magas ran-
gú képalkotó vizsgálatok (CT, 
MR) is elérhetőek helyben. Az 
egynapos ellátás egyik kulcs-
szereplője az esetmenedzser, 
aki a hét napjaira megszervezi 
a műtéteket, koordinálja a be-
tegeket, a szakszemélyzetet, 
felel a műtét előtti és utáni 
(pre- és postoperatív) ellátási 
események szervezéséért, az 
országos várólista kezelésével 
kapcsolatos teendőkért. 
Az ellátás időtartama műtéten-
ként változó (35-45-60 perc), 
ezt követi a szükséges megfi-
gyelés majd a kísérővel, autó-
val távozás. Elbocsájtást köve-
tően különösen fontos egyes 
esetekben pl. a műtétet követő 
éjjel sürgős, valamint a terve-
zett konzultációk biztosítása 
rögzített kapcsolat útján.
Az egynapos sebészet kialakí-
tását, szakmai és tárgyi feltéte-
leit a 16/2002 ESzCsM rende-
let szabályozza.  Intézetünkben 
két műtőt alakítunk ki a magas 
szintű ellátás érdekében, ami 
nem általános – mondta el la-
punknak Kumin Marianna fő-
igazgató-főorvos.

Az egészségügyi ellátás színvonala javul 

Olyan kerületben, 
ahol helyben nincs 

aktív kórház,
a lakóhelyközeli 

egynapos sebészeti 
ellátás megvalósí-

tása kívánatos

KULTÚRA

Nekünk a közönség a legfontosabb
– Újra nyitva a KMO
Több mint öthónapos zárás után nyithattak újra a közművelődési intézmények, így a KMO Művelődési 
Központ és Könyvtár. Gábor Ilona igazgató az elmúlt időszak nehézségeiről, sikereiről, tapasztalatairól 
és a nyári tervekről beszélt lapunknak.

Az első zárás alatt – tavaly 
márciustól júniusig – már 
kiépítettük a gyakorlatát, ta-
pasztalatot gyűjtöttünk arról, 
hogyan tudjuk tartani a kap-
csolatot közönségünkkel. Ne-
künk a közönség, a közössé-
gek a legfontosabbak, mi értük 
dolgozunk. Amikor november 
11-én bezártunk, azonnal áthe-
lyeztük a működésünket az on-
line térbe, ahol aktívak voltunk 
és vagyunk most is.  Minden 
típusú rendezvényünket meg-
próbáltuk átültetni az internet-
re és sok új lehetőséget, akti-
vitást, játékot, nagyon érdekes 
helytörténeti írásokat, videó-
összeállításokat kínáltunk a 
közönségüknek. Törekedtünk 
arra, hogy ha valamilyen prog-
ram lett volna a KMO-ban, 
például egy színházi előadás, 
akkor online kínáljunk hason-
ló tartalmat – hangsúlyozta 
Gábor Ilona. Jó érzékkel a 
korábbi években rögzítettünk 
előadásokat, koncerteket. Eze-

ket most elővettük és összeállí-
tást készítettünk a világhálóra. 
Persze az is előfordult, hogy 
a házban vettünk fel előadá-
sokat, például Katona Csaba 
történész sorozatát, vagy Gál 
Viktor pszichológus előadását 
a bezártság pszichológiájá-
ról. Kézműves foglalkozáso-
kat pedig otthon rögzítettek 
a kolléganőim különböző al-
kalmakhoz, ünnepkörökhöz 
kapcsolódóan. Görög Ibolya, 
Pál Feri atya és Bagdy Emőke 
is partner volt abban, hogy a 
korábban felvett előadásaikat 
közreadjuk, minden ellenszol-
gáltatás nélkül. Szívet melen-
gető volt, ahogy a hozzánk 
valamilyen módon kötődő, a 
KMO-ba régóta járó neves elő-
adók mellénk álltak – mondta 
el Gábor Ilona. Megtudtuk, 
hogy ebben a pandémiás idő-
szakban egy jelentős szerve-
zeti változás is történt az in-
tézményi struktúrában, hiszen 
januártól beintegrálódott a 

KMO Művelődési Központ-
ba a Wekerlei Kultúrház és 
Könyvtár. Az egyébként is ne-

héz időszak ellenére, mind a 
KMO, mind a WKK dolgozói 
nagyon pozitívan álltak az új 
helyzethez, az ott dolgozókkal 
már az első pillanattól jól tud-
tak együttműködni, ők ugyan-
úgy az online térben készítet-
tek különböző, nagyon kreatív 
programokat, mint a Wekerlén 
ismert emberek locsolóversei, 
vagy a Wekertem-projekt, a 
májusfaállítás, vagy a nagyon 
kedves Divathíradó. A könyv-
tárban dolgozó kollégák on-
line térben történő aktivitása is 
mindennapos volt. 
Az igazgatótól megtudtuk, 
hogy minden hónapban ösz-
szegyűjtötték, hányan látták, 
hogyan fogadták tartalmaikat. 
A megosztások, vélemények 
jelentették a kapcsolatot a 
közönséggel, nagyon sok po-
zitív visszajelzést kaptak. A 
nyitáskor jelezték, hogy akik 
nem tartanak igényt a nyári 
módosított időpontra hirdetett 
előadásokra, visszaválthatják 
a belépőket. Örömteli érzés, 
hogy nagyon kevesen éltek 
vele – tette hozzá.
Nagy öröm, hogy nyithatunk, 
mert jórészt mi a bevételeink-
ből élünk, és a zárás miatt ez 
nagy nehézséget okozott, hi-

szen az online tartalmainkat 
ingyen kínáltuk a közönsé-
günknek, öt hónapig gyakor-
latilag nulla bevételünk volt. A 
mi szakmánkra az a jellemző, 
hogy megpróbálunk minden 
körülményhez rugalmasan al-
kalmazkodni. A kreativitásunk 
az, amire számíthatunk, és hi-
szem, hogy a kollégáimmal 
ebből is fel tudunk majd állni. 
A tervünk az, hogy az interne-
tes felületeinket a későbbi idő-
szakban is használjuk majd, 
hiszen ezek a csatornák már 
jól kiépültek, a közönségünk is 
megismerte, megszerette eze-
ket – fogalmazott az igazgató.
Gábor Ilona elmondta, azt ta-
pasztalják, hogy csak lassan 
térnek vissza a látogatók a 
házba, hiszen jelenleg csak vé-
dettségi igazolvány birtokában 
lehet belépni az intézménybe. 
Nyáron 32 tematikus tábort 
szeretnének indítani a KMO-
ban, a WKK-ban és még két 
külső helyszínen, ezekre már 
lehet jelentkezni. A táborok 
jelentik majd a zárás utáni 
időszak első bevételeit az in-
tézménynek. A nyár az elma-
radt programjaink pótlásáról 
szól majd. Lesznek színházak, 
börzék és a várva-várt Zorán-
koncert, arra próbálunk fóku-
szálni, hogy minden elmaradt 
rendezvényt nyár végéig bepó-
toljunk. Ez azt jelenti, hogy az 
intézmény egész nyáron nyit-
va lesz. Az őszt tiszta lappal 
szeretnénk indítani, reméljük, 
hogy a járvány nem tér vissza. 
A kollégáimmal készen állunk 
arra, hogy a hagyományos 
programjainkat megtartsuk és 
újakkal is várjuk a kispestieket 
– hangsúlyozta Gábor Ilona.

A nyár az elmaradt 
programjaink
pótlásáról szól 

majd

Az őszt tiszta lappal szeretnénk indítani
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ÖNKORMÁNYZAT

Gajda Péter lapunknak is el-
mondta, a törvénytervezetben, 
csekély kivételtől eltekintve, 
vételi jog illeti meg az önkor-
mányzati, valamint az állami 
tulajdonú, az ingatlan-nyilván-
tartásban önálló ingatlanként 
nyilvántartott lakásra a bérlőt, 
a bérlőtársakat, a társbérlőt, 
valamint ezen személyek hoz-
zájárulásával azok egyenesági 
rokonait, valamint örökbe fo-
gadott gyermekét.  A levelé-
ben vázoltak szerint a teljes 
önkormányzati lakásállomány 
mintegy négyötödét szociális 
alapon adták bérbe, azaz a bér-
lők anyagi helyzetük szerint az 
alsóbb jövedelmi kategóriába 
tartoznak. Ezért a lakásállo-

mány drasztikus csökkenése 
kihat majd a segítségre szo-
rulók lakhatáshoz jutására, 
amennyiben nem marad lakás, 
nem tudnak ezeken a családo-
kon segíteni.  Mint írja, folya-

matosan érkeznek kérelmek 
fiataloktól, akik önálló lakha-
tást csak az önkormányzattól 
remélhetnek, mert az albérleti 
díjakat sem, vagy csak nehe-
zen tudják kifizetni, de vannak 
olyan albérletben lakók, akik a 

megemelkedett lakbéreket már 
nem tudják fizetni, ezért fel-
szólították őket a lakás elha-
gyására.  Sok olyan esetben is 
érkezik kérelem, ahol árvere-
zés miatt, korábban felvett hi-
telfizetési problémák miatt ve-
szítik el lakásaikat, vagy egyéb 
egészségi, lakhatási gondok 
adódnak, például a nagyon 
súlyos beteg, rokkant, műtét 
előtt álló, súlyosan fogyatékos 
családtagot, gyermeket nevelő 
családoknál. De egy katasztró-
fahelyzetben (tűz, robbanás) 
sem tud majd az önkormány-
zat lakás hiányában időleges 
segítséget nyújtani. (Részletek 
a kispest.hu oldalon) 

Kispest polgármestere azért fordult az országgyűléshez, mert úgy látja, a be-
nyújtott törvényjavaslat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elide-
genítésükre vonatkozó egyes szabályok módosításáról, lényegében ellehe-
tetleníti az önkormányzatok lakásgazdálkodási feladatainak ellátását, így a 
rászorulók, nehéz helyzetbe került személyek, családok számára átmeneti 
lakhatás biztosítását. 

A kispesti bérlakásállományt is lenullázná
egy készülő törvénymódosítás

Önálló lakhatást csak az önkormányzattól remélhetnek a fiatalok

 A legtöbben szoci-
ális alapon bérlik 

a lakásokat
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Nagyon várjuk, hogy ezt a 
korlátozást is feloldják. Nem 
volt könnyű túlélni az elmúlt 
időszakot. Még most sem egy-
szerű az életünk, de talán lát-
juk a fényt az alagút végén. 
Fontos volt, hogy a kollégák 
egészségét szem előtt tartsuk, 
ezért a legnehezebb időszak-
ban csak akkor jöttek be dol-
gozni, ha szükség volt rájuk. 
Szerencsére tavaly november 
óta engedélyezett volt, hogy 
a versenyszerűen sportolók 
edzésre járjanak (csapatban és 
egyénileg is), így valamelyest 
megmaradt az élet az uszodá-
ban, legalább a nagymedencé-
ben – mondta el Tóth András.   
Az igazgató szerint pontosan 
még nem tudják megmonda-
ni a leállás mennyi bevételki-
eséssel járt, de körülbelül havi 
10 és 15 millió forint közötti 

kieséssel számolnak minden 
olyan hónapra, amikor zárva 
voltak. Ez éves viszonylatban 
több tíz milliós támogatási 
igényt jelenthet majd az fenn-
tartónak. Az éves költségvetést 
folyamatosan dolgozzuk át az 
aktuálisan látható és tervez-

hető adatok alapján. Sajnos 
amíg a teljes korlátozás nél-
küli uszodalátogatás vissza 
nem áll, addig nem kezdünk 
el érdemben bevételt termelni 
– hangsúlyozta. A 2020 márci-
usa óta szünetelő iskolai úszás-
oktatásról elmondta, hogy 
tavaly kora ősszel a délutáni 

tanfolyamokat szigorú véde-
kezési intézkedések mellett 
lehetséges volt újraindítani, de 
novemberben azok is leálltak. 
Másfél év kiesés nagyon ko-
molyan érinti elsősorban az al-
sós diákokat. A nyár folyamán 
tárgyalásokat kezdeményez-
nek az önkormányzattal és a 
Külső-Pesti Tankerületi Köz-
ponttal arról, hogy szeptem-
berben hogyan tudják pótolni a 
kiesett úszásoktatást. A jelen-
legi jogszabály még nem en-
gedi, de mivel reménykednek, 
hogy lesz rá lehetőség, ezért 
meghirdették szokásos nyári 
táboraikat, és terveik szerint 
egész nyáron folyamatosan 
futó délutáni tanfolyamokat is 
indítanak. További információ 
a kispestiuszoda.hu címen ta-
lálható.

Egyelőre a védettségi igazolvánnyal rendelkezők és azok látogathatják a lé-
tesítményt, akik igazolni tudják, hogy átestek a koronavíruson az elmúlt 6 
hónapban – tájékoztatta lapunkat az igazgató. 

Nyitva a Kispesti Uszoda

Látni a fényt az alagút végén

Egész nyáron
indítanak

tanfolyamokat

Nem kell a kerületnek 100 mil-
liós bírságot fizetnie, mert a 
Fővárosi Törvényszék tavalyi 
beadványunkra megsemmisí-
tette a Közbeszerzési Hatóság 
Közbeszerzési Döntőbizottság 
korábbi döntését, melyben 100 
millió forintra bírságolta meg 
az önkormányzatot, az ún. 
menzatender ügyében. Egyéb-
ként egy olyan szerződés mi-
att, amit az akkori politikai 
támadások okán alá sem írtam. 
Az ítélet ellen fellebbezésnek 
helye nincs. Némi stabilitást 
jelent gazdálkodásunkban, 
hogy a 100 millió forint bír-
ságot nem kell kifizetni – tájé-
koztatta lapunkat Gajda Péter 
polgármester.

Hét éve ünnepeljük Magyar-
országon a népviseletek napját 
április 24-én. Minden nemze-
tiség számára fontos ez a nap, 
hisz hagyományaikat és kul-
túrájukat próbálják megőrizni 
tájegységenként. A Kispesti 
Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat is fontosnak tartja 
ezt. Rendezvényeiken a nyelv 
megőrzése mellett a népvisele-
tek sokszínűségének és szép-
ségének bemutatása, a kul-
túra ápolása is előtérbe kerül 
– mondta el lapunknak Zlatár 
György elnök. 

Nincs bírság!

Népviseletek napja

ÖNKORMÁNYZAT

NEMZETISÉGEK

Hatvanhárom jelentkezőből 
55-en adhattak vért a Kispesti 
Véradók Egyesületének vér-
adásán a Civil Házban május 
22-én. Pünkösdi hosszú hét-
vége lévén ez jónak számít – 
értékelte az eredményt Somo-
gyi Erzsébet, az egyesületet 
vezető, betegeskedő Somogyi 
Lászlóné lánya. Megtudtuk, a 
következő véradást július 24-
én tartják a Civil Házban.

Május 20-tól október 3-ig 
fogad vendégeket az önkor-
mányzati üdülő. Az előszezon 
május 20-tól június 17-ig, a fő-
szezon június 18-tól augusztus 
29-ig, az utószezon augusztus 
30-tól október 3-ig tart. Az 
operatív törzs döntése alapján 
az idei szezonban sem foga-
dunk csoportokat, csak egyéni 
helyfoglalásra van lehetőség – 
tájékoztatta lapunkat Kertész 
Csaba alpolgármester, hangsú-
lyozva, hogy csak a rendszabá-
lyok betartásával lehet igénybe 
venni a szállásokat. Részletek 
a kispest.hu oldalon, informá-
ciók: kaptalanfured.kispest.
hu, üdüléssel kapcsolatos kér-
désekkel Kisné Ali Judit üdül-
tetési referens kereshető meg 
a 3474-660-as telefonszámon 
vagy a kisnejudit@gesz.kis-
pest.hu e-mail-címen.

Sikeres volt
a véradás

Nyitva a Káptalan- 
füredi Üdülő 

EGÉSZSÉGÜGY - CIVILEK

SZABADIDŐ

Sokác viselet



A szakrendelőben húsvét óta 
folyamatosan oltanak, már 
több mint tízezer kispesti kapta 
meg a vakcinát az oltóponton. 
Dr. Kumin Marianna minden-
kinek azt ajánlja, hogy kérje 
a védőoltást, mert még nincs 
vége a járványhelyzetnek. Az, 
hogy most kedvezően alakul-
nak a számok, köszönhető a 
szezonalitásnak, az átoltottság 
mértékének, de ez pillanatok 
alatt megfordulhat, mint ahogy 
ősszel is történt – fogalma-
zott. Hangsúlyozta azt is, hogy 
minden Magyarországon for-
galomban lévő vakcina jó és 

hatásos, nem érdemes válogat-
ni. Félni a koronavírustól és 
annak különböző variánsaitól 
kell, nem pedig a védőoltástól.

Már a 16 és 18 év közöttiek is 
oltáshoz juthatnak, de egyelőre 
a vártnál kevesebben kérték a 
vakcinát. A KEI főigazgatója 
szerint azonban ahhoz, hogy 
legyőzzük a koronavírust, 

szükség van a fiatalok beoltá-
sára is. Dr. Kumin Marianna 
elmondta: fontos, hogy a vak-
cina mindkét adagját beadassa 
mindenki, ezért bízik abban, 
hogy aki elment az első oltás-
ra, ott lesz második alkalom-
mal is. Kiemelte, az a százalék, 
amit a gyártók ígérnek, csak 
abban az esetben érvényes, ha 
a második dózist is beadják.
Azt, hogy az oltóponton milyen 
vakcina érhető el, az euint.kis-
pest.hu weboldalon lehet meg-
nézni. A koronavírus elleni vé-
dőoltásra a vakcinainfo.gov.hu 
oldalon lehet regisztrálni.

v

Jók
és hatásosak
a vakcinák
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Magyarország polgárainak 
egy százaléka úgy tűnik, min-
dent megengedhet magának. 
Ők azok, akik magángéppel 
járnak, jachton nyaralnak, pá-
rosával veszik a luxusingatla-
nokat. És persze rendszeresen 
nyerik el a közbeszerzéseket, 
sőt, cégeik állami támogatást 
kapnak. Nem csoda, hogy 
közülük a legismertebb, Mé-
száros Lőrinc új otthonába 

daruval kellett beemelni a pán-
célszekrényt, üresen is olyan 
nehéz és nagy. A 99 százalék-
nak persze korántsem megy 
ilyen jól. Nemrég nagy port 
kavart az a tény, hogy Mészá-
ros egyetlen egri szállodája 2,8 
milliárd forint állami támo-
gatásban részesült, miközben 
Eger városa kompenzáció cí-
mén még egy milliárdot sem 
kapott. Egy egész város nem 
ért meg annyit a Fidesznek, 
mint az oligarcha egyetlen 
szállodája. Kispest még eny-
nyi kompenzációt sem kapott. 
Ezért úgy gondoltam, hogy 
módosító indítványokat adok 
be a költségvetéshez, hátha a 
kispesti fejlesztések is vannak 
olyan fontosak a kormány-
nak, mint Mészáros szállodái. 
Itt van először is a Kispesti 
Egészségügyi Intézet, ahol na-
gyon szeretnénk egynapos se-
bészeti ellátást kialakítani. Az 
erre szánt pénz viszont kevés 
lesz, úgy elszaladtak menet 

közben az árak. Ezt próbálom 
meg orvosolni az egyik indít-
vánnyal. A második indítvány 
a Kispesti Uszoda fejlesztését 
célozza. A létesítmény 33 éve 
épült, a kispestiek is hozzájá-
rultak anno. Alaposan ráférne 
egy ráncfelvarrás. A harmadik 
indítványt sokadszorra adom 
be, a Kossuth téri piac felújí-
tását szeretnénk megvalósíta-
ni belőle. Ezt a kispestieknek 
magyarázni sem kell, egész 
Dél-Pest egyik kedvenc piacá-
ról beszélünk, amely nagyon 
leromlott állapotú. A Fidesz 
eddig mindig leszavazta, hátha 
most másképp lesz. Végül is 
a három indítvány valamivel 
többe kerül, mint Mészáros 
egri szállodája, de töredéke 
az összes szállodájára kapott 
17 milliárdos támogatásnak. 
Nem kell rögtön megtömni azt 
a frissen vásárolt páncélszek-
rényt, az ország 99 százaléká-
val is törődni kéne.

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Burány Sándor 
(MSZP)

Egy százalék
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Május 10-től előre egyezte-
tett időpontban, a védettség 
igazolásával fokozatosan bő-
vülő jelleggel megindultak a 
veszélyhelyzet okán megsza-
kított gyógytorna- és fizikote-
rápiás kezelések. Május 17-től 
a masszázs labor is várja a ke-
zelést megszakított, védettségi 
igazolással rendelkező bete-
geket megújult környezetben, 
az I. emeleten. Védettségi iga-
zolás azokon a rendeléseken 
elvárás, ahol időben hosszabb 
jelenlét várható, pl. infúziós 
kezelés, masszázs, fizikote-
rápia, valamint ahol egy idő-
ben több kliens ellátása zajlik. 
Ezen felül elvárás a fertőző-
désre nézve nagy kockázatú, 
magas aeroszol-képződéssel 
járó vizsgálatoknál, így pl. a 
gasztroszkópia, légzésfunkció 
végzésekor. Védettségi igazo-
lás alatt értendő: igazoltan át-
esett a fertőzésen, már 3 hete 
megkapta legalább az első 
oltást, rendelkezik 48 óránál 
nem régebbi negatív teszttel a 
megjelenéskor.

Újoncokat vár a Buda-
pest Cowbells amerikai-
futball-csapat. Június 6-án 
16.30-tól a Tichy Lajos 
Sportcentrumban várja 
egy jó hangulatú, közös 
edzésre az érdeklődőket. 
A toborzón felmérik a je-
lentkezők képességeit. A 
program nagyjából egy-
másfél órán át tart. További 
részletek: https://cowbells.
hu/nyarindito-toborzora-
keszul-a-cowbells/ A prog-
ram Facebook-eseménye: 
https://www.facebook.com/
events/455640102193651

Újraindult
kezelések 

Toborzó

EGÉSZSÉGÜGY 

SPORT

EGÉSZSÉGÜGY

Csak védőoltással állítható meg a járvány
Dr. Kumin Marianna, a Kispesti Egészségügyi Intézet (KEI) főigazgató-fő-
orvosa arra bíztatja azokat, akik még nem regisztráltak, hogy kérjék a védő-
oltást, mert így kerülhetők el egy fertőzésnél a súlyos tünetek.

ÖNKORMÁNYZAT

Továbbra is ingyenes a bölcsőde Kispesten
A veszélyhelyzeti jogszabályoknak megfelelően a képviselők helyett – véleményüket kikérve – Gajda 
Péter polgármester hozott határozatokat és döntéseket április 30-án.

Módosultak az önkormányzat 
tulajdonában álló közterüle-
tek használatáról, valamint a 
talajterhelési díjról szóló ren-
deletek. Két szemeszterrel 
meghosszabbodik a „REFEE” 
(Kelet-európai kisgyermekkori 
nevelés reformja) Kispest-Ma-
gyarország projekt, amelyet 
a koronavírus- járvány miatt 
függesztettek fel 2020 márciu-
sában. A VIA University Coll-
ege programjának befejezése 
így 2023. december 31-re toló-
dik. A projekt elsődleges célja 
a gondozók kompetenciáinak, 
készségeinek és tudásának 
fejlesztése a gyermekek élet-
minőségének javítása és fejlő-
désük elősegítése érdekében. 
Konzorciumi együttműködési 
megállapodást köt az önkor-
mányzat a BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zrt.-vel 
és a Fővárosi Önkormányzattal 
a „Kerékpárosbarát infrastruk-
turális fejlesztések Budapest 
XIX. kerületében” című pá-
lyázat megvalósítására. A kon-
zorcium 2016-ban nyújtott be 

pályázatot a VEKOP-5.3.1-15 
kódszámú, „Fenntartható köz-
lekedésfejlesztés Budapesten” 
című felhívásra, melyre bruttó 
350 millió Ft-ot nyert. A pro-
jektre előirányzott támogatást 
2016-ban az előkészítés alatt 
álló műszaki tartalom mellett 
határozták meg. A projektfej-
lesztés során az építőipari árak 
emelkedésének, a folyamato-
san pontosításra kerülő mű-
szaki tartalmaknak és hatósági 
előírásoknak köszönhetően 
jelentős többletfinanszírozási 
igény merült fel. A Fővárosi 
Önkormányzattal, a Regionális 
Fejlesztési Programok Irányító 
Hatóságával (RFPIH) történt 
egyeztetések, illetve a ,,Kon-
zorciumi együttműködési 
megállapodás támogatási ké-
relem benyújtására” dokumen-
tum aláírása után a pályázatot 
újra benyújtották az RFPIH-
hoz, amelynek a költségvetési 
többletfedezete rendelkezésre 
áll 941.100.000,- Ft értékben. 
2021. január 27-i ülésén a Fő-
városi Közgyűlés elfogadta a 

VEKOP-5.3.1-15-2020-00013 
azonosítószámú projekt tá-
mogatását. A folytatáshoz 
szükséges a konzorciumi 
együttműködési megállapodás 
megkötése a támogatásban 
részesített projekt megvaló-
sítására. A Templom téren ál-
lítják fel Szent István király 
szobrát. A 2,5 méter magas 
bronzszobrot Harmath István 
szobrászművész készítette a 
Fővárosi Önkormányzat meg-
bízásából, 2019 szeptemberé-
ben a BTM Budapest Galéria 
szakértői véleményezték az 
alkotás makettjét és köztéri 
felállításra alkalmasnak ta-
lálták. A szobor ezt követően 
elkészült, azonban nem állítot-
ták fel az eredetileg tervezett 
helyszínen. A Fővárosi Önkor-
mányzat és az alkotó közösen 
keresett a szobor számára egy 
méltó helyet. A 2020. július 
3-i bejárás alkalmával esett a 
választás a Kispesti Templom 
térre. Elfogadta a polgármester 
az önkormányzat gyermek-
védelmi és gyermekjóléti fel-

adatainak 2020. évi ellátásáról 
szóló átfogó értékelést, és azt 
megküldi Budapest Főváros 
Kormányhivatala Gyámügyi 
és Igazságügyi Főosztályá-
nak, mint gyámhatóságnak. A 
gyermekvédelem elsődleges 
célja a gyermek családon belül 
történő nevelkedésének előse-
gítése, veszélyeztetettségének 
megelőzése és megszüntetése, 
valamint a szülői és más hoz-
zátartozói gondoskodásából 
kikerülő gyermek helyettesítő 
védelmének biztosítása.
Továbbra sem kell fizetni Kis-
pesten a bölcsődei ellátásért. 
A kerület lakosságának átla-
gos vagyoni helyzete nem te-
szi lehetővé, hogy bölcsődés 
korú gyermekek esetében az 
önkormányzat pluszköltséget 
hárítson a családokra. Alkot-
mányjogi panaszt nyújt be 
az önkormányzat a helyi adó 
mértéke tárgyában.
Ennek előzménye, hogy a 
koronavírus-járvány miatt el-
rendelt veszélyhelyzetben a 
kormánynak a járvány nem-
zetgazdaságot érintő hatásának 
enyhítése érdekében hozott 
egyik rendelete értelmében az 
önkormányzatok 2021-re sem 
adót emelni, sem újat kivetni 
nem jogosultak, a másik ren-
delet pedig a helyi iparűzési 
adó mértékét – mikro-, kis- és 
középvállalkozások esetén – 1 
százalékban állapította meg 
(tavaly és az idei évre 2 szá-
zalék volt tervezve). A ren-
delkezések az adóbevételek 
drasztikus csökkentése révén 
az önkormányzatok, így Kis-
pest gazdálkodását is súlyosan 
megnehezítik, emellett az elő-
terjesztés szerint alkotmányos-
sági aggályokat is felvetnek, 
mert az önkormányzat auto-
nómiáját, adóztatáshoz való 
alkotmányos jogát is sértik.
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A klímaváltozást Kispesten is 
a bőrünkön érezzük: gyako-
ribb hőhullámokra, viharká-
rokra, hirtelen lezúduló csa-
padékra számíthatunk többek 
között. A kerületnek egyrészt 
csökkentenie kell a széndi-
oxid-kibocsátását (2030-ig 
minimum 40%-kal), hogy hoz-
zájáruljon a még súlyosabb 
változások megelőzéséhez, 
másrészt alkalmazkodnia kell 
a már megváltozott éghajlati 
viszonyokhoz. A tavaly elfo-
gadott kerületi Klímastratégi-
ában részletesen olvashatnak 
arról, hogy mit tett eddig és 
mit tervez tenni a jövőben az 
önkormányzat a klímavéde-
lem, a megváltozott körülmé-
nyekhez való alkalmazkodás 
és a szemléletformálás érdeké-
ben. (http://klima.kispest.hu/
klimastrategia/)
Hogy a stratégia ne csak írott 
malaszt maradjon, 2021-
ben két uniós finanszírozású 
KEHOP projekt keretében 
energiahatékonysági és klí-
mavédelmi programokat in-
dítunk el: képzéseket tartunk 

önkormányzati dolgozóknak 
és pedagógusoknak, online 
lakossági fórumokat és offline 
tevékenységeket szervezünk, a 
legfiatalabbak számára pedig 
megrendezzük a Kispesti Zöld 
Olimpiát. 

Komposztálás

A helyben keletkező zöldhul-
ladék értékes nyersanyag, rá-
adásul felhasználása helyben 
szállítást és szemétként való 
lerakást spórol meg. A Kom-
posztbarát Kerület keretében 
már ismert programot – a házi 
komposztálók osztását, a hoz-
zá tartozó oktatások megtartá-
sát – idén folytatjuk mintegy 
40 db komposztláda célba jut-
tatásával. Ebben az évben – a 
fővárosban már több helyen 
sikeresen működő, a Főkert 
által is támogatott jó példák 
mintájára – belevágunk a kö-
zösségi komposztálók létesíté-
sének kísérletébe is. Így azok 
is kipróbálhatják a komposz-
tálást, akiknek otthon nincs rá 
helyük, lehetőségük.

Energetikai célú 
épületfelújítások

Fontos, hogy az önkormány-
zat és intézményei, valamint a 
polgármesteri hivatal jó példá-
val járjon elől az energiahaté-
konyságban és a takarékosko-
dásban. Képzést szervezünk, 
és egy új szervezeti és tech-
nikai rendszert alakítunk ki 
annak érdekében, hogy áram-
vonalasabban, kisebb erőfeszí-
téssel, hatékonyabban nyomon 
tudjuk követni a saját energia-
fogyasztásunkat, a felújítások 
után keletkező fogyasztásbeli 
megtakarítást, a bekerülés és 
fenntartás, valamint a csök-
kent fogyasztás költségeinek 
mérlegét, és hogy jól tudjuk 
tervezni és méretezni a jövő-
beli beruházásokat.

Egészséges utcák

A Földet nem apáinktól örö-
költük, hanem unokáinktól 
kaptuk kölcsön! A gyerekek 
életfeltételeiért, biztonságáért 
és jólétükért teszünk, amikor 
óvjuk a környezetet, a klíma 
egyensúlyát, és amikor meg-
tanulunk alkalmazkodni a már 
elkerülhetetlen változásokhoz. 
Fontos, hogy őket is tudatos-
ságra neveljük, felkészítsük 

a teendőkre, ugyanakkor ne 
riasszuk meg őket, mert a pá-
nik bénítóan hat mindenkire. 
Olyan programot ajánlunk a 
pedagógusoknak, amelyben 
szakemberekkel együtt talál-
hatják ki, hogy mi lenne a leg-
jobb módja, hogy a fiatalokat 
ne csak saját életmódjukban 
ösztönözzük a zöldítésre, ha-
nem bevonjuk tapasztalatai-
kat, ötleteiket, javaslataikat a 
kerületi felújítások, közterü-
let-rendezések és beruházások 
tervezésébe is. Az Egészsé-
ges Utcák program részeként 
a gyerekek felmérhetik, hogy 
iskoláiknak, óvodáiknak, or-
vosi rendelőiknek milyen a 
megközelíthetősége tömeg-
közlekedéssel, kerékpárral és 
gyalog, milyen a zöldfelület-
ellátottságuk. A felmérés nyo-
mán javaslatokat tehetnek az 
önkormányzatnak, a tanker-
ületnek, a kormányhivatalnak 
arra, hogy hogyan, milyen po-
zitív beavatkozásokkal lehetne 
és kellene élhetőbbé tennünk a 
környezetüket.

Olasz Krisztina
klímareferens

Ferenczi István
zöldtanácsnok

ÖNKORMÁNYZAT – KLÍMASTRATÉGIA 

A stratégiától az akciókig – Kispesti klímás programok

Energiahatékonyság és takarékosság

Játszva is lehet tanulni a komposztálást

2021. MÁJUS2021. MÁJUS

BERUHÁZÁS

Levélben tájékoztatja Kispest polgármestere az érintett társasházak lakóit a Zrínyi utca 2. alatti magán-
tulajdonban lévő telek ügyéről.

A Zrínyi utcai építkezésről

Gajda Péter a sok téves infor-
máció miatt leszögezi, hogy 
sem a szánkózódomb, sem a 
műfüves focipálya, sem a ját-
szótér, sem a kutyafuttató, sem 
más közterület nincs veszély-
ben. „Ezek a jövőben is ebben 
a formában szolgálják az itt 
élőket. Egyetlen közterületi fa, 

parkoló sincs veszélyben, nem 
kerül kivágásra, illetve meg-
szüntetésére. A tervek szerint 
a jelenlegi betonplacc helyén 
megvalósuló lakóház számára 
elegendő parkolóhely épülne, 
ezen túl plusz parkolóhelye-
ket is biztosít a tulajdonos a 
telken belül a környéken élők 

számára”. A polgármester 
hangsúlyozza, hogy 2009-ben 
a képviselő-testület egyhangú 
szavazásával mentették meg a 
fővárosi tulajdonú Zrínyi utca 
2. alatti telket attól, hogy ott a 
környék lakóit zavaró, súlyos 
környezeti károkat okozó ke-
reskedelmi létesítmény épül-
hessen. Ezt az akkori jogszabá-
lyok adta lehetőséggel élve egy 
területfejlesztési szerződéssel 
oldották meg, élve az elővá-
sárlási lehetőségével, külső 
finanszírozásban, mert akkor 
sem volt több száz millió forint 
szabad forrása a kerületnek te-
lekvásárlásra.   Mint írja, az 
ingatlan tulajdonosa évekkel 
később lakóház építését kez-
deményezte, melyre 2019-ben 
adta ki az építési engedélyt az 
elsőfokú építési hatóság. Ezt 
megelőzően (2019. november 
21-én 15 napra) a függő hatá-
lyú döntést hirdetmény útján 
közzétette a 312/2012. (XII. 
28.) Kormányrendelet 10.§ (4) 
bek. h) pontjának megfelelő-

en. A polgármester felhívja a 
figyelmet arra, hogy hatósági 
ügyekben sem a képviselő-
testületnek, sem a polgármes-
ternek nincs hatásköre. A ha-
tályos jogszabályok alapján az 
elsőfokú építési hatóság sem 
tagadhatta volna meg az enge-
dély kiadását. Gajda Péter ar-
ról is értesíti a lakókat, hogy a 
napokban felszólította a terület 
tulajdonosát, haladéktalanul 
kezdjen egyeztetést a környé-
ken élőkkel a telken tervezett 
beruházásról és vegye figye-
lembe az itt lakók jogos ér-
dekeit. Ő és az önkormányzat 
munkatársai „mindent el fog-
nak követni annak érdekében, 
hogy a magántulajdonú telken 
ne valósulhasson meg olyan 
beruházás, ami súlyosan káro-
sítja az itt élők életminőségét” 
– zárja levelét polgármester, 
kérve, hogy az érintettek osz-
szák meg vele véleményüket, 
javaslataikat.

Közterületet nem veszélyeztet a beruházás

ÖNKORMÁNYZAT - KÖZÉRDEKŰ

Tisztelt Kispesti Lakosok!
A gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 21/C. § (1) bekezdése 
rendelkezik arról, hogy a te-
lepülési önkormányzat a szü-
nidei gyermekétkeztetést a 
hátrányos helyzetű és a rend-
szeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő hal-
mozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek részére ingyene-
sen biztosítja. 
A személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapel-
látások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról 

és igénylésükhöz felhasznál-
ható bizonyítékokról szóló 
328/2011. (XII.29.) Korm. 
rendelet 13/A. § (1) bekezdé-
se szerint szünidei gyermekét-
keztetés keretében a gyermek 
lakóhelye, vagy ha a gyermek 
életvitelszerűen a bejelentett 
tartózkodási helyén lakik, a 
tartózkodási helye szerinti te-
lepülési önkormányzat a déli 
meleg főétkezést biztosítja 
(elvihető formában).
A 2020/2021. tanév rend-
jéről szóló 27/2020. (VIII. 
11.) EMMI rendelet határoz-
za meg az őszi, téli, tavaszi, 
nyári szünetek rendjét, idő-

tartamát, amely időszakokban 
a rászoruló kispesti iskolás 
gyermekek szünidei étkezte-
tését biztosítjuk.

A nyári szünetben az étkezést 
a kerületi napközis táborban 
– Kispesti Eötvös József Álta-
lános Iskola, 1191 Budapest, 
Eötvös u. 13. – biztosítjuk 
igény esetén.
A bölcsődék és az óvodák el-
térő rendben szervezik szüni-
dei nyitva tartásukat, ezekben 
az intézményekben a jogvi-
szonnyal rendelkező gyerme-
kek ellátása folyamatosan biz-
tosított.

A szünidei gyermekétkeztetés 
KÉRELEMRE történik, ezért 
a szülőknek/törvényes képvi-
selőknek írásban nyilatkozni-
uk szükséges. Az étkeztetés 
igénybevételével, nyilatkoza-
tok leadásával kapcsolatban 
a Polgármesteri Hivatal Hu-
mánszolgáltatási és Szociá-
lis Iroda Humánszolgáltatási 
Csoport munkatársait keres-
sék, személyesen a 1195 Bu-
dapest, Városház tér 18-20. 
alatt, illetve a 3474-696-os 
telefonszámon.

Blázy Krisztina
irodavezető

HIRDETMÉNY a szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
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Erhardt Ernő (1898. Graz–
1958. Budapest) 1917-ben 
fejezi be az Országos Magyar 
Királyi Iparművészeti Iskolát. 
Karrierje 1926-ban a Kézmű-
ipari kiállításon bemutatott há-
lószoba és lakószoba bútorza-
tának sikerével lendül be, ettől 
kezdve találunk tudósításokat 
a korabeli újságok, folyóira-
tok hasábjain munkásságáról. 
1927-ben tervezi meg Gulyás 
Benjamin patikus patikabú-
torzatát. A gyógyszertár a Sár-
kány úton (mai Ady Endre út) 
állt, a rendőrség épületének 
magasságában, ám az út túl-
oldalán. Az Erhardt Ernő ál-
tal tervezett patika bútorzata 
mindösszesen 23 részből áll. 
Összességében elegáns, le-
tisztult berendezést láthatunk, 
melynek elemein több stílus 
találkozik. Az 1920-as évek-
ben az alkotók, tervezők egy 
része visszatért a korábbi mű-
vészeti korok stílus-elemeinek 
használatához. Jelen esetben a 
reneszánsz hatását érzékelhet-
jük, melyet Erhardt Ernő tuda-
tosan használt munkásságának 
ebben a korai időszakában. A 
patika eredeti (átadáskor kelet-
kezett) leírása neoklasszicistá-
nak írja le; egy erőteljesen sti-
lizált fa rátét díszítménye miatt 
pedig bekerült Bolla András 
A magyar art deco építészet 
című könyvének első kötetébe 
(Bp. 2018). A különféle leírá-
sok nem véletlenek, hiszen a 
bútorzat nem mutat egységes 
stílusképet. Egy gyógyszertár 
bútorzatának tervezése kon-
cepcionális feladat. Általában 
véve minden gyógyszertári 
berendezés szigorú programot 
követ, melyet a célszerűség 
alakított ki hosszú évszázad-
okon keresztül. A falakon futó, 

alul zárt (általában fiókos), 
felül nyitott szekrények, a 
majdnem a mennyezetig veze-
tett magasság, a zárható méreg-
szekrény, a vitrinek, valamint 
a kiszolgáló pult (tárasztal) 
az elmaradhatatlan mérleg-
gel – ez az általános kép, ami 
egy gyógyszertári bútorzatról 
eszünkbe juthat. Még sincs 
két egyforma patika berende-
zés a világon. Stílusuk, díszít-
ményeik, a korszak, melyben 
születtek teszik különlegessé e 
tárgyegyütteseket, valamint az 
a tény, hogy viszonylag kevés 
az épen, teljességében fennma-
radt bútorzat. 
Erhardt Ernő belsőépítészi pá-
lyája izgalmas kihívásokkal 
telt. 1930-tól folyamatosan 
cikkekben, híradásokban ér-
tesülhetünk munkásságáról. 
Bútortervei, lakásberendezé-
sei; kávéházak, bárok beren-
dezései, portáljai, lakóházak 
bővítése, tervezése; országos 
jelentőségű kiállítás-rendezé-
sei mind-mind bizonyítják rá-
termettségét. Erhardt Ernő 29 
éves fiatalemberként tervez-
te a kispesti patikát. Addigra 
túl volt első sikerein, ám még 
a legnagyobbak előtt állt. A 
Capri bár, a Philadelphia kávé-
ház, az EMKE átépítése, a Ma-
gyar Világ kávéház, a Herend 
100 éves kiállításának vagy a 
Milánói biennálé csarnoká-
nak berendezése – csak hogy 
a legérdekesebbeket említsük 
–, még hátra volt. (Részletes 
életútja a KMO Művelődési 
Központ és Könyvtár honlap-
ján két részben követhető vé-
gig: https://kmo.hu/hirek/317/
helytorteneti-irasok)

Mohay Orsolya

HELYTÖRTÉNET

Egy kispesti patika – Erhardt Ernő belsőépítész munkássága

Erhardt Ernő hálószobája, Színházi élet, 1930 

Espresso bar, Tér és Forma, 1940

Gulyás Benjamin patikája

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



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.

PÁRBESZÉD 
TERE
KÖZÖSSÉGI TÉR

KEDVES KISPESTIEK!
A Párbeszéd Tere 2021 augusztusára is meghirdeti tanulószobáját. Azok a kisdiákok, akik úgy 

érzik, lemaradtak az online oktatás folyamán, minden tantárgyból kaphatnak korrepetálást 
szakképzett pedagógusoktól. A középiskolásoknak magyarból és történelemből segítséget 
nyújtunk pótvizsgához és az érettségi felkészüléshez középszinten. Jelentkezni lehet június 

15. és június 30. között 15.00–18.00-ig személyesen, illetve e- mailben a parbeszedtere.
iroda@gmail.com e-mail-címen.

Évadzáró programjainkat – most már a felújítási munkák miatt – még online tartjuk, a Párbe-
széd Tere Facebook-oldalán közvetítjük.

Május 27. 17.30: Rendhagyó történelemóra a trianoni békéről Hiller István tanár úrral, 
az Országgyűlés alelnökével, Kispest- Pesterzsébet képviselőjével. Történelmünk egyik tragi-
kus fordulópontja a trianoni békeszerződés. Több mint 100 év elteltével sem tudtuk társadalmi 

szinten feldolgozni ezt a traumát, ezért fontos, hogy évről évre foglalkozzunk az idevezető 
okokkal és a súlyos következményekkel.

Június 3. 18.00: Kis(pesti) Polgárképző – mit tegyünk ha…? A bántalmazás szinte mind-
nyájunkat érint, egy felmérés szerint minden 24. középiskolás korú fiatal olyan családban él, 
ahol az egyik családtag bántalmazó. Mit nevezünk bántalmazásnak? Mit érez a bántalmazó? 

Mit tehetünk, ha mi magunk élünk bántalmazó családban? Mit tehetünk, ha a környezetünkben 
bántalmazást tapasztalunk? Kissné Péter Zsuzsa családterápiával foglalkozó

szakember lesz a vendégünk.
Harmadik programunk egyeztetése folyamatban van, kérjük, figyeljék a Párbeszéd Tere 

Facebook-oldalát. Az időpont-változtatás jogát fenntartjuk

Minden programunk ingyenes.
A Párbeszéd Tere az Ady Endre út 89-ben található.

Facebook-oldalunk:  
Blogunk: https://parbeszedtere.blog.hu/



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

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

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

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

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

PARÓCZAI ANIKÓ
9. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

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

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

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

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

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

LACKNER CSABA
7. sz. választókörzet

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

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

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

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

DÓDITY GABRIELLA
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

FEKETE MÁRK
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

LAZÁNYI FERENC
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

SONG SIMON
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)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. 

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

EGÉSZSÉGÜGY

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

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

KERTÉSZ CSABA
alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

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

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

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

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

BURÁNY SÁNDOR
országgyűlési képviselő
(MSZP)

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

Telefonos fogadóórát tart a járvány 
idején, a 06-1-211-3307-es telefon-
számon előzetesen bejelentkezőket 
a fogadóóra idején visszahívja. 
Következő telefonos fogadóóra: 
2021. június 10. 17 óra

DR. HILLER ISTVÁN
országgyűlési képviselő
(MSZP)

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

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

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

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

GAJDA PÉTER
polgármester
(MSZP)

FERENCZI ISTVÁN
Listás képviselő
(LMP)

Telefonos egyeztetés alapján 
folyamatosan
(06-20-239-2122)
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Ssangyong Délpest 
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

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

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5,91–8,61 l/100 km,  

felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:  

Euro 6d temp. 
CO2 kibocsátás (vegyes): 155–197 g/km.

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó  
illusztráció.

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 minden-
kor 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.

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

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

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

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

(CASCO biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

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

1 000 000 HUF

Induló ár: 
6 299 000 Ft

Használtautó-beszámítás



Angol, német, spanyol, francia és olasz nyelvoktatás  
4-10 fős csoportokban, kispesti helyszíneken,  
online becsatlakozással is.

Tanfolyamok szintjei: kezdőtől felsőfokig

Hetente 5 alkalommal, délelőtt, délután vagy este
Ár: 53.500 Ft /40 óra

    Időpontok: 
1. szakasz: 2021. június 21 – július 02.
2. szakasz: 2021. július 05 – július 16.
3. szakasz: 2021. július 19 – július 30.
4. szakasz: 2021. augusztus 02 – augusztus 13.
5. szakasz: 2021. augusztus 16 – augusztus 27.

EUROEXAM 40  órás vizsgafelkészítő 
tanfolyamok időpontjai:

• 2021. július 05 – július 16.
• 2021. augusztus 02 – augusztus 13.

Shetland U.K. Nyelviskola 
info@shetland.hu

1192 Budapest, kábel u. 10. 
Tel: 30/952-1202, 30/514-8284

www.shetland.hu

Intenzív nyári   
nyelvtanfolyamok 

Jelentkezz  
telefonon vagy e-mailben!

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

CT-vel felszerelt  3D digitális fogászat

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

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


