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Újranyitnak az önkormányzati intézmények

RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSOK
A létfenntartási gondokkal küzdő kispestiek rendkí-
vüli települési támogatást és lakásrezsi-támogatást 
igényelhetnek. Sok család mindennapjain segítenek 
a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum munkatár-
sai, a nehéz anyagi körülmények között élőknek a 
Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány is 
igyekszik segítséget nyújtani.

10-11. oldal

GONDOSKODÁS

3. OLDAL

SZABADIDŐ

Az önkormányzat idén is 
megszervezi hagyományos, 
térítésmentes napközis 
táborát a kispesti gyerekek-
nek, míg a szociális centrum 
ellátottjait minden hónap 
első hetében várják egyhetes 
táborozásra.

6. oldal

VINCZEK GYÖRGY
EGÉSZSÉGÜGY

Helyreállt az egészség-
ügy megszokott rendje, 
a járványhelyzet kedvező 
alakulása engedi időkorlá-
tozás nélkül, teljes üzem-
módban és szakmai profillal 
a rendelkezésre állást az 
Egészségügyi Intézetben.

4-5. oldalÖNKORMÁNYZAT

Az Országgyűlés által tár-
gyalt költségvetési tervezet 
alapján az eddig átmeneti-
nek nevezett, önkormány-
zatokat sújtó elvonások 
tartósak lesznek. Kispest 
költségvetésében jövőre 
500 milliós kiesés várható.

2. oldal

GAJDA PÉTER DR. KUMIN MARIANNA
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A veszélyhelyzet feloldása után a kor-
mány egészségügyi járványkészült-
séget rendelt el, jelentősen lazultak a 
biztonsági szabályok. Lassan minden 
visszatér a régi kerékvágásba Kispes-
ten is: a piacokon megszűnt az idősá-
vos korlátozás, a kerületi óvodák és 
bölcsődék kinyitottak, a sporttelepeket 
korlátozások nélkül lehet használni, a 
kerületi közművelődési intézmények is 
újra várják a látogatókat, és a játszóte-
reken sem kötelező már a maszkvise-
lés. Átmenetileg befejezte munkáját a 
Kispesti Operatív Törzs.

Bár a kormány feloldotta a veszélyhely-
zetet, az elkövetkező időszakban is fontos 
betartani néhány eddig érvényben lévő óv-
intézkedést, szabályt – hangsúlyozta Gajda 
Péter polgármester. A Kispesti Operatív 
Törzs vezetője a szájmaszkviselést, a gya-
kori kézmosást, kézfertőtlenítést és a távol-
ságtartást említette a legfontosabbak között. 
A polgármester ezúttal is megköszönte az 
egészségügyi dolgozóknak, a szociális te-
rületen tevékenykedő munkatársaknak, 
köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak, 
önkénteseknek, a közbiztonság és köz-
tisztaság területén feladatot vállalóknak, a 
kisgyermeknevelőknek, pedagógusoknak, 
óvodapedagógusoknak és valamennyi kis-
pestinek, hogy a vészhelyzet idején példát 
mutattak összefogásból, kitartásból és fe-
lelősségvállalásból. A szülők folyamatosan 
térnek vissza munkahelyeikre, egyre keve-

sebben dolgoznak otthonról, így érezhetően 
nő az igény a kerületi óvodai és bölcsődei 
ellátás iránt. A Kispesti Egészségügyi Inté-
zet immár teljes üzemmódban és szakmai 
profillal működik, de a betegeket továbbra 
is hőmérsékletmérés, kézfertőtlenítés után, 

csak maszkban engedik be az épületbe. 
Kinyitottak a kerületi művelődési intéz-
mények, a KMO Művelődési Központ és a 
Wekerlei Kultúrház és Könyvtár; június 29-
én megkezdődik az intézményekben a tábo-
roztatás. Az önkormányzat két sporttelepén, 
a Tichy Lajos Sportcentrumban és a Zol-

tán utcai sporttelepen, valamint a Kispesti 
Uszodában is újra várják a mozogni vágyó-
kat. A kerületi játszótereket már több hete 
szabadon lehet használni, a vizes játszóté-
ren az időjárástól függően működnek a játé-
kok. Idén az önkormányzat káptalanfüredi 
táborában gyermektáboroztatás nem lesz, 
de a családokat továbbra is várják. A Se-
gítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat kü-
lönböző egységei, klubjai folyamatosan 
nyitnak, módosultak a kijárási és látogatási 
szabályok. Rövidesen a nyugdíjasklubokba 
is mehetnek az idősek. A Kossuth téri és a 
wekerlei piacon megszűntek az idősávos 
korlátozások, mindkét piac a veszélyhelyzet 
előtti rend szerint tart nyitva. A Polgármes-
teri Hivatalban, a Gazdasági Ellátó Szerve-
zetben (GESZ) és a Vagyonkezelő Műszaki 
Szervezetben (VAMŰSZ) visszaállt a ve-
szélyhelyzet előtti ügyfélfogadási rend.

Visszaállt a veszélyhelyzet előtti ügyfélfogadási rend a Polgármesteri Hivatalban is
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Félmilliárdos állami elvonás
Kispesttől

KÖLTSÉGVETÉS

Elmaradhatnak a tervezett fejlesztések

Az Országgyűlés által tárgyalt 2021-es költségvetési tervezet 
alapján az eddig átmenetinek nevezett, önkormányzatokat 
sújtó elvonások tartósak lesznek. Ez Kispest esetében azt 
jelenti, hogy az önkormányzat költségvetésében jövőre 500 
milliós kiesés várható – tudtuk meg Gajda Péter polgármes-
tertől.
Két olyan javaslat is szerepel a jövő évi 
költségvetési tervezetben, amely drá-
mai mértékben sújtja a településeket. 
A gépjárműadó 40 százaléka korábban 
az önkormányzatokat illette. A járvány 
kitörése után a kormány első intézke-
dései egyikeként elvette ezt a bevételt 
az önkormányzatoktól, és átirányította 
a járvány elleni védekezésre létrehozott 

alapba. Az akkor átmenetinek gondolt 
elvonás a jövő évi költségvetés szerint 
állandósulna. Bár az utakat az önkor-
mányzatoknak kell fenntartani, a gépjár-
műadókból semmit nem tarthatnak meg 
a kerületek. A gépjárműadó tervezett 
elvonásával az önkormányzatokat kö-
zel 87 milliárd forinttal sújtja a magyar 
állam. Szintén az önkormányzatokat 
sújtja az úgynevezett szolidaritási hoz-

zájárulás durva emelése is: míg 2020-
ra 43 milliárd forintot terveztek erre a 
tételre, 2021-re már 160 milliárd forint 
szerepel a javaslatban. A költségvetési 
törvény tervezete alapján az eddigi 10 
milliárd forint helyett több mint 35 mil-
liárd forintot kell fizetnie Budapestnek 
szolidaritási hozzájárulásként. Bár az 
ország GDP-jének közel 40 százalékát 
itt állítják elő, az európai mércével is 
rekordszintű elvonások miatt ennek 
csak töredékével gazdálkodhat a fővá-
ros: minden 100 Budapesten termelt 
adóforintból csupán 3 marad itt, a többit 
az állam elvonja. Az adóbevétel-kiesé-
sek és elvonások miatt 65 milliárd fo-
rintot zárolt a Fővárosi Önkormányzat 
október 15-ig; akkor dőlhet el végleg, 
hogy mire nem tud idén költeni Buda-
pest. Gajda Péter polgármester lapunk-
nak elmondta, hogy az elvonások miatt 
Kispest önkormányzatának is le kell 
mondania a tervezett fejlesztésekről, 
de veszélybe kerül a kerület eddigi ki-
egyensúlyozott működése is, ami érint-
heti az önkormányzati intézményeket, 
közterületeket, közszolgáltatásokat.

Veszélyben a kerület 
kiegyensúlyozott

működése

Átmenetileg befejezte 
munkáját az operatív 

törzs

Folyamatosan nyitnakFolyamatosan nyitnak
az önkormányzati intézményekaz önkormányzati intézmények
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Június közepétől helyreállt a 
magyar egészségügy megszo-
kott rendje, minden diagnosz-
tikai és terápiás tevékenységet 
el lehet végezni az egészség-
ügyi intézményekben. A szak-
rendelésekre azonban tovább-
ra is telefonon kell időpontot 
kérni, az egészségügyi ellátó 
intézményekben el kell vé-
gezni az előszűrést, a gyanús 
betegeket pedig PCR-teszttel 
kell kontrollálni. A járóbe-
teg-szakrendeléseken időbeli 
korlátozás nélkül lehet orvosi 
tevékenységet végezni, a csa-
ládi orvosok, gyerekorvosok 
és szakrendelők esetében meg-

szűnt az a korlátozás, hogy 
egy órában csak négy beteget 
láthatnak el.

Újrainduló szakrendelések
„Az elmaradt vizsgálatok kont-
roll nélküli befogadása a jelen-
legi kedvező, de sok bizonyta-
lanságot is sejtető járványügyi 
helyzetben újabb veszély for-
rása lenne, ezért maradt meg 
az orvos-beteg találkozást 
megelőző telefonos konzultá-
ció és indokoltság esetén idő-
pontfoglalás valamennyi szak-
rendelésre. Így érhető el, hogy 
ne legyen egyidejű tömeges 
mozgás, hosszas várakozás az 

intézet területén. Az időpont-
foglalás azonban jelentős tech-
nikai nehézséggel jár, amint ez 
kiderült az elmúlt hetekben. 
Ezért feltétlenül azt javaslom, 
hogy amennyiben gyógyszer-
felírásra, beutaló vagy igazo-
lás kiállítására volna csupán 
szükség, akkor az erre irányuló 
kérés történjen meg elektroni-
kusan, az adott szakrendelés 
felületén közzétett e-mail-cím-
re írt levél formájában. Ez hi-
telesen dokumentálható lesz a 
rendszerben, ugyanakkor a te-
lefonvonal megmarad a tény-
leges szakmai konzultáció és 
időpont-egyeztetés számára. 

A Nemzeti Népegészségügyi 
Központtól kapott, szeptember 
30-ig érvényben lévő Egész-
ségügyi ellátási terv értelmé-
ben az eddigi járványügyi 
védő-óvó rendszabályok fenn-
tartása továbbra is szükséges. 
Ennek értelmében folytatjuk 

a beléptetéskor a kockázat-
becslést, lázmérést. Továbbra 
is kötelező az intézet területén 
a kézfertőtlenítés, a maszk vi-
selése – tudtuk meg dr. Kumin 
Marianna főigazgató-főor-
vostól. – Tisztelettel kérem, 
hogy a kapuban átadott, álta-
lunk varrt szájmaszkot távo-
záskor szíveskedjenek leadni. 
A maszkok pótlása már ne-
hézkes, hiszen akik korábban 
a varrásban vettek részt, ma 
már a szakfeladataikat látják 
el. Amennyiben kérésem nem 
talál meghallgatásra, be kell 
vezetnünk okmány letétbe 
helyezését a maszk átvétele-
kor.” Megszűnt az ideiglene-
sen kialakított vérvételi hely 
a Berzsenyi utcai rendelőben. 
A laboratóriumba a 06-1-
347-5955-ös és a 06-30-183-
5063-as telefonszámokon, 
naponta 11 és 14 óra kö-
zött lehet időpontot kérni. A 
gasztroenterológiai vizsgála-
tokra időpontot kérni az euint.
kispest.hu honlapon a „Szak-

Továbbra is
telefonon kell

időpontot kérni
a rendelésekre

EGÉSZSÉGÜGY

A járványügyi helyzet kedvező alakulása – köszönhetően az országos, kerületi és intézeti szintű, időben 
meghozott intézkedéseknek és a kispestiek fegyelmezett együttműködésének – engedi utolsó lépcsőként 
időkorlátozás nélkül, teljes üzemmódban és szakmai profillal a rendelkezésre állást a Kispesti Egészségügyi 
Intézetben.

Aktuális információk az euint.kispest.hu honlapon

Ismét teljes üzemmódban működik
a Kispesti Egészségügyi Intézet

rendelések” fül alatt feltünte-
tett telefonszámon és megadott 
rendelési időben lehetséges. A 
kismamák cukorterheléses vér-
vizsgálata június 29-étől ismé-
telten a laboratóriumban törté-
nik, a 7 órai időpontot erre a 
vizsgálatra vonatkozóan fenn-

tartják részükre. „Tudom, hogy 
az időpontfoglalás, beléptetés 
időigényes, de kérem, fogad-
ják el, hogy valamennyi biz-
tonsági intézkedés az Önök és 
Dolgozóink védelmét szolgál-
ja. Kérem, hogy az újraindítás 
adta felszabadult találkozások, 
nagyobb mozgástér mellett is 
lehetőség szerint tartsák be az 
eddig jól alkalmazott védelmi 
stratégiát; mint a tömeghelyek 
lehető elkerülését, a fokozott 
kézhigiéniát, zárt térben maszk 
viselését saját biztonságuk ér-
dekében” – hívta fel a figyel-
met közleményében dr. Kumin 
Marianna.

Forrásház a lélek
egészségéért
Újraindultak a személyes szo-
ciális szolgáltatások a Kispesti 

Szociális Szolgáltató Centrum 
Forrásház intézményében is. A 
személyes találkozás egyezte-
tett időpontban lehetséges. Az 
intézmény szociális és pszi-
chológus végzettségű mun-
katársai – megoldásra váró 
magánéleti probléma esetén, 
segítő beszélgetés céljából – 
visszahívják a 06-1-347-0558-
as vagy a 06-70-433-7545-ös 
telefonszámon bejelentkezett 
kispesti lakosokat. Az Egész-
ségügyi Intézet pszichiátriai 
szakrendelésén csak előzetes 
időpont-egyeztetés után fogad-

ják a pácienseket, elektronikus 
receptért a 06-1-282-9786-os 
telefonszámon lehet jelentkez-
ni. Megkezdődött a Pszichiát-
riai Gondozó szakpszicholó-
gusai által nyújtott telefonos 
krízisintervenció is, nemcsak 
betegeik, hanem bárki számá-
ra, aki ennek szükségét érzi. A 
szakpszichológusok bármilyen 
felmerülő lelki probléma ese-
tén segítséget nyújtanak. Beje-
lentkezni a 06-1-282-9786-os 
telefonszámon lehet.

Látogatási korlátozások
Az országos tisztifőorvos fel-
oldotta a koronavírus-járvány 
miatti kórházi látogatási tilal-
mat. Látogatni csak egészsé-
ges ember mehet, maszkot kell 
viselnie, és csak azzal a beteg-
gel kerülhet két méteres távol-
ságon belülre, akit látogat. A 
látogatási tilalom továbbra is 
érvényben marad a koronaví-
rus-fertőzéssel érintett osztá-
lyokon. Feloldották a szociális 
intézmények vonatkozásában 
elrendelt kijárási és látogatási 
tilalmat is. A kispesti Idősek 
Átmeneti Gondozóházában az 
ellátottakat minden nap 10 és 
11.30, valamint 14 és 16 óra 
között lehet látogatni, a Nyug-
díjasházban 15-től 16 óráig tart 

a látogatási idő. Védőfelsze-
relés viselése kötelező, amit 
az intézmény biztosít – tudtuk 
meg Balázs Piroskától, a Segí-
tő Kéz Kispesti Gondozó Szol-
gálat intézményvezetőjétől. A 
Nyugdíjasházat 8 és 12 óra kö-
zött hagyhatják el a lakók.

Egyszerűsített receptkiváltás
Az Országgyűlés döntése ér-
telmében a veszélyhelyzet 
megszűnését követően is – 
időkorlát nélkül – megmarad 
az e-receptek egyszerűsített 
kiváltási módja, amelyhez a 
beteg taj-számának megadá-
sa mellett a kiváltó személy-
azonosságának hitelt érdemlő 
igazolására van szükség – kö-
zölte az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma. Megmarad a 
telemedicinális ellátások le-
hetősége is, így az ellátás sa-
játosságait és orvosszakmai 
indokoltságát figyelembe véve 
továbbra is lehet a beteg távol-
létében előszűrést végezni, di-
agnózist vagy terápiás javasla-
tot felállítani, távmonitoringot 
folytatni, gyógyszert rendelni, 
vagy védőnői gondozást ellát-
ni távmonitoring eszközökkel 
és egyéb infokommunikációs 
technológiák révén hozzáfér-
hető információk alapján.

Országszerte felol-
dották a látogatási 

és kijárási
tilalmakat

Egyszerűen kiválthatók az elektronikus receptek

Érvényben maradnak a biztonsági intézkedések
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ÖNKORMÁNYZAT

Az önkormányzat június 29-től augusztus 19-ig szervezi meg hagyományos, térítésmentes napközis 
táborát a kispesti gyerekeknek az Eötvös iskolában, míg a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum el-
látottjait minden hónap első hetében várják egyhetes táborozásra.

Indulnak a nyári napközis táborok

Az előzetes felmérések alapján 
az eddiginél jóval élénkebb az 
érdeklődés az önkormányzat 
kerületi napközis tábora iránt. 
Az első turnusban mintegy 250 
gyerek érkezésére számítanak 
– tudtuk meg Vinczek György 
alpolgármestertől. A napközis 
tábor zavartalan működését 
egy jól összeszokott, tapasz-
talt pedagógusokból, konyhás 
és takarító nénikből, kulturális 

és sportszakemberekből álló 
csapat készíti elő és bonyolítja 
le évek óta, így a Kispesti Kó-
ficok Kerületi Napközis Tábor 
már régóta nem csak gyermek-
megőrző. Számtalan program, 
előadás, kirándulás várja idén 
is a gyerekeket annak ellenére, 
hogy sokáig bizonytalan volt, 
lesz-e, és ha igen, mikor, mi-
lyen feltételekkel táborozás. 
Vinczek György kérdésünkre 

elmondta, hogy bár a veszély-
helyzetet megszüntették, a biz-
tonsági intézkedések is lazul-
nak, ám a táborban továbbra 
is nagyon odafigyelnek majd 
a megelőzésre, az egy légtér-
ben való tartózkodás egész-
ségmegőrző módjaira. A prog-
ramok összeállításánál pedig 
ügyeltek arra, hogy a gyerekek 
a nap nagy részét a szabadban 
töltsék. Nyáron még két alka-

lommal – a július 6-án és az 
augusztus 3-án kezdődő hé-
ten – hívjuk és várjuk azokat 
a kisgyerekeket, akik az év 
során is a gondozásunkban 
vannak, egyhetes „majdnem 

napközis táborba” – mondta el 
lapunknak a Kispesti Szociális 
Szolgáltató Centrum vezetője. 
Vighné Vincze Erzsébettől azt 
is megtudtuk, hogy a táborban 
maximum húsz kisgyermeket 
fogadnak egyszerre, mert csak 
így tudják biztosítani azokat 
a szakembereket, akik a sza-
badidős programok mellett 
személyre szabott foglalkozá-
sokat is tartanak a rájuk bízott 
gyerekeknek. A szolgálat évek 
óta működő napközis táborába 
minden évben meghívással ke-
rülnek a gyerekek, akik a csa-
ládgondozók javaslatai alapján 
vehetnek részt a programokon.

Csaknem két 
hónapot táboroz-

hatnak a „Kispesti 
Kóficok”

Idén is izgalmas programok várják a gyerekeket

v v

Gyermekétkeztetés
a szünidőben

Kispest önkormányzata a 
hátrányos helyzetű és a rend-
szeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő, hal-
mozottan hátrányos helyzetű 
iskolás gyermekek részére 
igény esetén ingyenesen bizto-
sítja a déli meleg főétkezést a 
nyári szünetben, a napközis tá-
bornak helyet biztosító Kispes-
ti Eötvös József Általános Is-

kolában (XIX., Eötvös utca 3.). 
A szünidei gyermekétkeztetés 
kérelemre történik, ezért a szü-
lőknek, törvényes képviselők-
nek nyilatkozniuk szükséges. 
Az étkeztetés igénybevételé-
vel, nyilatkozatok leadásával 
kapcsolatban a Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási és 
Szociális Iroda Humánszolgál-
tatási Csoportjának munkatár-
sait keressék (XIX., Városház 
tér 18–20., telefon: 06-1-347-
4696).

Újranyitás az óvodákban, 
bölcsődékben

A kijárási korlátozások fel-
oldásával, június elején újra-
nyitottak a kispesti óvodák és 
bölcsődék, amelyek augusztus 
31-éig legfeljebb két hétre zár-
hatnak be. Az óvodába járási 
kötelezettség nyáron sem szü-
netel, a hiányzást a szülőknek 
igazolniuk kell. Július 20. és 
31. között zárva tartó intézmé-
nyek: Árnyas óvoda, Bóbita 

óvoda, Mézeskalács óvoda, 
Mese-Vár óvoda, Százszor-
szép óvoda, Szivárvány óvoda, 
Zöld Ágacska óvoda, Bokréta 
bölcsőde, Eszterlánc bölcsőde, 
Wekerlei Tipegők Bölcsőde. 
Augusztus 3. és 14. között zár-
va tartó intézmények: Arany 
óvoda, Hársfa óvoda, Gyöngy-
kagyló óvoda, Napraforgó 
óvoda, Tarka-barka óvoda, 
Csillagfény bölcsőde, Gyöngy-
szem bölcsőde, Harangvirág 
bölcsőde.
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Magyarország 2021. évi köz-
ponti költségvetésének tár-
gyalásakor Burány Sándor a 
Kossuth téri piac felújításának 
kétmilliárd, illetve a kispes-
ti szociális bérlakásprogram 
elindításának másfél milliárd 
forintos támogatását kéri. Az 
országgyűlési képviselő eddig 
már két alkalommal kért álla-

mi támogatást a Kossuth téri 
piac teljes felújítására, amelyet 
mindkétszer leszavazott az 
Országgyűlés. Burány Sándor 
indoklásában arra hivatko-
zik, hogy a Kossuth téri piac 
Dél-Pest egyik legjelentősebb 
piaca, ahová – köszönhetően 
jó közlekedési adottságainak 
– több ezren járnak rendszere-

sen vásárolni, még a környező 
kerületekből is. Sajnálatos mó-
don azonban a piac épületei 
és infrastruktúrája elöregedett 
az elmúlt évtizedekben, a kor-
szerűsítés pedig a kerület egy-
éves költségvetésének mintegy 
húsz százalékát emésztené fel, 
amit az önkormányzat nem tud 
önerőből kigazdálkodni. Bu-
rány Sándor javasolja a Kis-
pesti Szociális Lakásprogram 
elindításának másfél milliárd 
forintos támogatását is. A kért 
támogatásból az önkormány-
zat növelni tudná szociális- 
és krízislakás-állományát új 
ingatlanok építésével és vá-
sárlásával, ezáltal méltó lak-
hatást biztosítva a legrászorul-
tabbaknak. Dr. Hiller István, 
az Országgyűlés alelnöke az 
elavult wekerletelepi vízve-
zeték-hálózat felújítására kér 
egymilliárd forint állami támo-
gatást, valamint a Zoltán utcai 
sporttelep fejlesztésére 50 
milliót, illetve a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház és Rendelő-
intézet felújítására 3,2 milliárd 

forintot. A képviselő indítvá-
nyában leírja, hogy Budapes-
ten belül az ivóvízben mért 
ólomtartalom Wekerletelepen 
az átlagosnál magasabb érté-
ket mutat, egyes helyeken meg 
is haladja az egészségügyi 
határértéket. A problémát el-
sősorban a magántulajdonban 
lévő ingatlanok belső hálóza-
tában alattomosan meglapuló, 
évtizedekkel ezelőtt beépített 
ólomvezetékek jelentik, ame-
lyek szükséges cseréjére a ma-
gántulajdonosok kis részének 
van anyagi lehetősége. Ezért 
szükséges egy államilag támo-
gatott alap létrehozása, amely-
ből támogatni lehet a wekerlei 
lakosok vízvezetékcseréjé-
nek programját. Hiller István 
másik módosító javaslatában 
arról beszél, hogy Kispest 
önkormányzata és a Wekerlei 
Társaskör Egyesület évek óta 
folytat egyeztetéseket a Zoltán 
utcai sporttelep egy részének 
közösségi hasznosításáról. Az 
elmúlt időszakban lezárultak 
a közösségi egyeztetések, és 

elfogadták a terveket, ame-
lyek ingyenesen használható 
sportpályákat, közösségi teret 
és a környék parkolási gond-
jain segítő parkolók kialakí-
tását tartalmazzák. Sajnos a 
koronavírus-járvány okozta 
bevételkiesések és a kormány-
zati forráselvonások miatt a 
projekt megvalósítására nem 
maradt erőforrása az önkor-
mányzatnak, de 50 millió fo-
rintos központi költségvetési 
támogatással mégis megvaló-
sítható lenne. A képviselő har-
madik javaslata közvetetten 
érinti a kispestieket, hiszen 
ebben a Jahn Ferenc Kórház és 
Rendelőintézet felújítására kér 
3,2 milliárdot. Az intézmény 
épületének felújítása, korsze-
rűsítése, az eszközpark fejlesz-
tése évek óta várat magára, így 
Dél-Budapest lakosságának 
egészségügyi ellátása az egyik 
legelmaradottabb a főváros-
ban. A 2021. évi költségvetés 
elfogadásáról hamarosan sza-
vaz az Országgyűlés.

Fejlesztésekre 
kérnek állami 
támogatásokat
a képviselők

ORSZÁGGYŰLÉS

A Kossuth téri piac felújításának, szociális bérlakásprogram elindításának, illetve a wekerlei lakossági víz-
vezetékek cseréjének állami támogatására és a Zoltán utcai sporttelep fejlesztésére tettek módosító javasla-
tokat a központi költségvetéshez Kispesti országgyűlési képviselői.

Burány Sándor Dr. Hiller István

Költségvetési javaslatok Kispest fejlesztésére
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Meghosszabbított érvényesség
Minden, a magyar hatóságok által kiállított, a 
veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a ve-
szélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon 
belül lejáró hivatalos okmány érvényességi ide-
jét a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 na-
pig meghosszabbította a kormány. Ez azt jelenti, 
hogy a 2020. március 11. és július 3. között lejá-
ró okmányok Magyarország területén december 
15-ig érvényesek. A legtöbb elkészült okmányt 
– a veszélyhelyzet lejártát követően is – postai 
úton kézbesítik az ügyfeleknek, azokért tehát 
nem szükséges bemenni kormányablakba.

Kormányhivatali ügyintézés
Budapest Főváros Kormányhivatala a veszély-
helyzetet megelőző rend szerint fogadja az ügy-
feleket. A XIX. kerületi Kormányablak hétfőn 7 
és 17 óra között, kedden, szerdán és csütörtökön 
8 és 16 óra között, pénteken 8 és 14 óra között 

tart nyitva. Az ügyfélterekben csak a megfele-
lő és javasolt óvintézkedések betartása mellett 
lehet tartózkodni. Továbbra is javasolják az idő-
pontfoglalás és az elektronikus ügyintézési le-
hetőségek igénybevételét.

Ügyfélfogadás a postákon
Visszaállt a korábban megszokott ügy-
félvárakozási rend, azaz már nem kell kívül vá-
rakozni, de arcot eltakaró maszkot kell viselni 
a postákon. A nagyobb postákon ismét műkö-
dik az ügyfélhívó rendszer, újból nyitva tarta-
nak szombatonként a nagyobb postahivatalok 
– így a három kispesti posta – is. Továbbra is 
érintésmentesen kézbesítik a postások azokat a 
küldeményeket, amelyeknél személyes átvétel 
szükséges (csomag, tértivevényes levél, hivata-
los irat). Június 27-től, a korábban megszokott 
rend szerint, az előfizetők a megjelenés napján 
megkapják a szombati hírlapokat.
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A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár fokozatosan, ol-
vasóinak és munkatársainak 
biztonságát messzemenően 
figyelembe véve nyitja meg 
kapuit. A járványhelyzet ked-
vező alakulására és olvasóinak 
igényeire tekintettel a koráb-
ban tervezett három helyett két 
ütemben nyitják meg a könyv-
tárakat. A FSZEK kispesti, 
Üllői út 255. alatti könyvtára 
július elsejétől a megszokot-
tól eltérő nyitvatartási idővel, 
korlátozott szolgáltatásokkal – 
hétfőn, szerdán és csütörtökön 
12 és 18 óra között, kedden és 
pénteken 10 és 16 óra között 
– várja az olvasókat. A fize-
tős könyvtári tagságok lejára-
tát mindenkinek annyi nappal 
meghosszabbítják, amennyi 
neki a zárvatartás miatt kiesett. 
Késedelmi díj fizetése nélkül 
30 napig lehet visszavinni a 
kölcsönzött műveket, és ingye-
nes lehetőséget biztosítanak az 
előjegyzésre. Maszk viselése 
és a fizikai távolságtartás be-
tartása a könyvtárakban is kö-
telező. Már megnyitott a We-
kerlei Könyvtár, amely hétfőn 
15 és 18 óra között, kedden és 
csütörtökön 9 és 14 óra között, 
pénteken 11 és 18 óra között 
várja az olvasókat, szerdán 9 
és 13 óra között csak az online 
szolgáltatások vehetők igény-
be.

KULTÚRA

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napján
ÖNKORMÁNYZAT

Hagyományosan a Székelyország Tündérkertje Látványparkban tartotta 
megemlékezését az önkormányzat a nemzeti összetartozás napján.

Kertész Csaba, Vinczek György, Gajda Péter és Varga Attila koszorúzott
a Székelyország Tündérkertje Látványparkban

A koronavírus-járvány miatt 
elmaradt az ünnepség, Gaj-
da Péter polgármester, vala-
mint a három alpolgármester, 
Vinczek György, Kertész Csa-
ba és Varga Attila hajtott fejet 
és helyezte el az önkormányzat 
koszorúját a Trianont szimbo-
lizáló kopjafa előtt. A magyar 
országgyűlés 2010-ben döntött 
arról, hogy trianoni békeszer-

ződés aláírásának napja, 1920. 
június 4. a nemzeti összetarto-
zás napja legyen. Kispest pol-
gármestere lapunknak elmond-
ta, az idei, 100. évfordulón az 
emlékezés mellett fontos ki-
emelni, hogy mi, az Európai 
Unió tagországaiban élő ma-
gyarok, a magyarságukat más 
országokban is vállalókkal 
együtt végül mégiscsak egy 

közösséghez tartozunk, és így 
talán sikeresebbek lehetünk a 
jövőben. A látványpark meg-
álmodója, Bacsó András több 
mint 25 éve érkezett Erdélyből 
Kispestre. A Székelyország 
Tündérkertjét 2015-ben avat-
ták fel, a látványpark az önkor-
mányzat támogatásával, civil 
összefogás keretében épült fel 
és működik.

Újranyitnak
a könyvtárak is
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A Semmelweis Kamarazenekar „vírussöprő” 
koncertjével nyitották meg az idei szabadtéri 
koncertek sorát a Kós Károly téren, a Wekerlei 
Zenepavilonban. Idén nyáron ismét lesznek va-
sárnapi térzenék a Wekerletelepen: június 28-án 

16 órától, július 12-én 16 órától, július 26-án 16 
órától, augusztus 2-án 16 órától, augusztus 9-én 
16 órától, valamint augusztus 23-án egész nap a 
Sörkör alatt. A fellépők listáját és a programokat 
folyamatosan teszik közzé.

Vasárnapi térzenék Wekerlén

2020. JÚNIUS2020. JÚNIUS

Életének 101. évében elhunyt 
dr. Bálint György kertészmér-
nök, közismert nevén Bálint 
gazda, Kispest Díszpolgára. 
Dr. Bálint György 1919-ben 
született Gyöngyösön. Mérnö-
ki oklevelét a Magyar Királyi 
Kertészeti Akadémián szerezte 
1941-ben. A Magyar Agrártu-
dományi Egyetemen diplomá-
zott 1949-ben, aztán 1952-ig a 
Földművelésügyi Minisztéri-
umban dolgozott, majd a Ker-
tészeti Kutatóintézetbe került. 
1955–1959 között a Mányi Ál-
lami Gazdaság főagronómusa 
volt, a Fejér Megyei Állami 
Gazdaságok Igazgatósága fő-
kertészként alkalmazta 1964-
ig. 1967-ig az Állami Biztosító 
Főigazgatóság szakértője volt, 
majd 1981-es nyugdíjazásáig a 
Kertészet és Szőlészet főszer-
kesztői teendőit látta el. 1969–
1981 között a Kertészet és 
Szőlészetet, 1970–1981 között 
a Kertgazdaságot, 1972–1981 
között a Kerti Kalendáriumot, 
1984–1988 között a Kertba-
rát Magazint szerkesztette. 
1981–2009 között a Magyar 
Televízió Ablak című maga-
zinjának állandó munkatársa, 
1991–2000 között az MTV 
Gazdaképző című műsorá-
nak főszerkesztője volt. Több 
mint 30 szakkönyvet írt, rend-
szeresen publikált ismeretter-
jesztő folyóiratokban. A Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztjével 2005-ben 
tüntették ki.

GYÁSZ

Elhunyt
dr. Bálint György

Nehéz lenne megmondani, 
hogy mikor kezdődött el. Any-
nyi év után ki emlékszik már 
az első működőképes mo-
dellre, melyben létrehozták 
a közpénzszivattyút, hogy a 
nyilvánosság kontrollja alól 
a homályba próbálják rejteni 
a lopást. És nyilván képzett 
jogászok hada dogozik azon, 
hogy ne is egy modell legyen. 
Az biztos, hogy az egyik ked-
venc modell az alapítványi 
forma, és hogy ezt mi minden-
re lehet használni, azt nagy-
ban a Magyar Nemzeti Bank 
alapítványainál tapasztalhat-
tuk meg. A Matolcsy György 
által vezetett MNB hat évvel 

ezelőtt hat alapítványt hozott 
létre, hogy a forint gyengítésé-
vel képződött nyereségből 260 
milliárdnyi közpénzt utaljon át 
nekik. Ez több mint kétszerese 
annak a pénznek, amit a kor-
mány jövőre a munkanélküliek 
ellátására szán. Bár mindent 
megtettek azért, hogy – mint 
fogalmaztak – a közpénz el-
veszítse közpénz jellegét, több 
évi huzavona után az MNB-
nek nyilvánosságra kellett 
hoznia az adatokat. (Jómagam 
is nyertem pert ez ügyben a 
jegybank ellen.) Így ma már 
tudjuk, hogyan vásároltak mil-
liárdos ingatlanokat, hogyan 
juttattak közpénzt családtagok, 
ismerősök cégeinek, hogyan 
foglalkoztattak álláshalmozó-
ként döntéshozókat, hogyan 
találtak munkát családtagok-
nak, hogyan vált ez az egész 
egy gigantikus kifizetőhellyé.
Az alapítványi forma népsze-
rűvé vált kormányberkekben, 
rájöttek, hogy arra is kiváló, 
ha döntéshozatali mechaniz-
musokat akarnak kiszervezni 
az állami keretekből, ne kell-
jen már annyit magyarázkod-
nia szegény minisztereknek, 
államtitkároknak az Ország-

gyűlésben. Így elkezdték ala-
pítványi formákba szervezni 
az egyetemeket, hogy aztán az 
alapítványok kuratóriumaiban 
rendre megjelenjenek a kor-
mánypárti politikusok, aligha 
a függetlenség jegyében – pél-
dául Szijjártó Péter, Lezsák 
Sándor, Fazekas Sándor. Ez a 
hullám most elérte a Színház- 
és Filmművészeti Egyetemet, 
a javaslatot a mindenhez is 
értő Semjén Zsolt nyújtotta be 
egy csendes éjjelen, miközben 
a koronavírussal keltünk, fe-
küdtünk. A művészvilág szí-
ne-java tiltakozásba kezdett, 
féltik az egyetemi autonómi-
át, a művészet szabadságát. 
„Volt már a huszadik század-
ban néhány szerencsétlen kí-
sérlet arra, hogy hivatalokból 
irányítsák a költők, festők, 
művészek körét. Születtek is 
művek. Nem emlékszünk rá-
juk” – írta Enyedi Ildikó. Hogy 
az alapítványi forma miként 
működik a gyakorlatban, azt 
frissen tapasztalhatták meg az 
Index újságírói is. Ott éppen 
most készülnek szétszedni a 
szerkesztőséget. A végén még 
megírnák mindezt.

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Burány Sándor (MSZP)

Alapítványok kora

PROGRAMAJÁNLÓ



feladata továbbra is az élelmi-
szerhiány csökkentése, ezt a 
Magyar Élelmiszerbank Egye-
sülettel együttműködve próbál-
ják elérni. Az Élelmiszerbank 
szolgáltatás évek óta működik 
Kispesten, központi helyszíne a 
Gyermekek Átmeneti Otthona; 
a jelenlegi támogató beszállító 
a KÖKI Tesco. Naponta átlago-
san 50-60 csomagot készítenek 
el, így hetente mintegy 250 csa-
ládot támogatnak. Elsősorban 
pékárukat, zöldséget és gyü-
mölcsöt, tejtermékeket, kon-
zerveket, tésztákat osztanak ki 
változó mennyiségben, hétfőn 
és szerdán a Közpark Kft.-nél, 
kedden és csütörtökön a Család- 
és Gyermekjóléti Központban, 
pénteken a Forrásházban. Min-
den helyszínen más rászoruló-
kat érnek el, akiket telefonon 
értesítenek az adott időpontban. 
A Forrásházban üzemelő nép-
konyha a megszokott módon 
működik, és a korábbinál több 
adaggal segítik a rászorulókat 
– tudtuk meg Vighné Vincze 
Erzsébettől, a szociális centrum 
vezetőjétől.

Álláskeresési járadék
igénylése
Sajnos nagyon sokan veszítet-
ték már el munkahelyüket vagy 
kénytelenek szüneteltetni vál-
lalkozásukat a járvány miatt. 

Azok igényelhetnek álláske-
resési járadékot, akik jelenleg 
nem folytatnak kereső tevé-
kenységet, és akik az igénylés 
napját megelőző három évben 
legalább 360 napig dolgoztak. 
Az álláskeresési járadék folyó-
sításának időtartama minimum 
36, legfeljebb 90 nap. Tíz nap 

jogosultsági idő felel meg egy 
nap járadékfolyósítási időnek. 
Az álláskeresési járadék ösz-
szegét a munkanélkülivé válást 
megelőző négy naptári negyed-
évben befizetett munkaerő-pia-
ci járulékalap havi átlaga, azaz 
a bruttó bér alapján számolják 
ki mindenkinek egyedileg. A 
járadék összege a kiszámított 
járulékalap 60 százaléka, ma-
ximum a minimálbér össze-
ge. A munkájukat elveszítőket 
nemcsak pénzbeli ellátással, 
hanem olyan szolgáltatásokkal 
is támogatja az állam, amelyek 
segítenek új munkahely találá-
sában, vagy akár átképzésben, 
saját vállalkozás indításában. 
Az álláskeresési járadékot le-

hetőség szerint elektronikusan 
kell igényelni a Nemzeti Fog-
lalkoztatási Szolgálat rendsze-
rében (nfsz.munka.hu). Sze-
mélyes ügyintézés a lakóhely 
szerint illetékes BFKH Kerületi 
Hivatalainak foglalkoztatási 
osztályán lehetséges. Ha van 
állandó lakcíme és tartózko-
dási címe is, úgy választhat, 
hogy melyik hivatalhoz fordul. 
A Kispesten illetékes osztály 
a BFKH XVIII. Kerületi Hi-
vatal Foglalkoztatási Osztálya 
(1181 Budapest, Darus utca 5., 
tel.: 06-1-292-9063, 06-1-292-
5528, e-mail: fmkdarusutca@
lab.hu).

Fővárosi lakásrezsi-támoga-
tás
A Fővárosi Közgyűlés május-
ban határozott a lakásrezsi-tá-
mogatás újbóli bevezetéséről. 
A támogatás igénylése 2020. 
július 1-jétől, folyósítása vár-
hatóan szeptembertől indul, a 
havi közüzemi számlákban ír-
ják jóvá 12 hónapig. A jogosul-
tak köre megegyezik a védendő 
fogyasztói státuszra jogosultak 

körével. A jogosultság feltétele 
a védendő gáz- vagy áramfo-
gyasztói nyilvántartásba vétel 
vagy annak kezdeményezése. A 
támogatás a távfűtési fogyasz-
tók esetében a távfűtési, egyéb 
esetben a víz-, csatorna- és 
szemétszállítási díjat csökken-
ti havi 2000 forinttal. A nem 
távhőfogyasztók esetében a 
díjkompenzáció 2000 forintos 
összege a következőképpen áll 
össze: a vízdíj és a csatornadíj 
750-750 forinttal, a szemétdíj 
500 forinttal csökken. A támo-
gatásra egy lakásban egy ember 
jogosult. A jogosultság meg-
állapítását, a támogatás folyó-
sítását a HÁLÓZAT – A Díjfi-
zetőkért és Díjhátralékosokért 
Alapítvány végzi a Díjbeszedő 
Holding Zrt.-vel együttműköd-
ve. Nyomtatványok letölthetők 
a kispest.hu honlapról, szemé-
lyesen igényelhetők és leadha-
tók a Polgármesteri Hivatal Hu-
mánszolgáltatási és Szociális 
Irodáján.
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Rendkívüli települési támoga-
tást kérhetnek azok a rászoruló 
kispestiek, akik a XIX. kerü-
letben bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel ren-
delkeznek, és életvitelszerűen 
is itt élnek. Rendkívüli tele-
pülési támogatás annak a sze-
mélynek állapítható meg, aki 
a létfenntartását közvetlenül 
veszélyeztető rendkívüli élet-
helyzetbe került, vagy idősza-
kosan és tartósan létfenntartási 
gondokkal küzd. A rendkívüli 
támogatás és más települési tá-
mogatások igényléséhez szük-
séges formanyomtatványok 
letölthetők a szocialisiroda.
kispest.hu/nyomtatvanyok 
honlapról. A támogatások fel-
tételeiről tájékoztatás kérhető 
ügyfélfogadási időben – hétfőn 
14 és 18 óra között, szerdán 8 
és 16.30 között, pénteken 8 és 
12 óra között – személyesen 

vagy a 06-1-347-4636-os te-
lefonszámon a Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási és 
Szociális Iroda Szociális Cso-
portjánál.

Közalapítványi segítség
Támogatást kaphatnak a ko-
ronavírus-járvány időszaká-
ban munkanélkülivé vált vagy 
hosszabb időszakra jövedelem 
nélkül maradt – fizetés nélkü-
li szabadságon lévő – kispes-
ti nagykorú személyek. A 40 
ezer forintos támogatásra azok 
jogosultak, akik önmaguk 
vagy családjuk létfenntartá-
sáról más módon nem tudnak 
gondoskodni, és a támogatás 
nélkül krízishelyzetbe kerül-
nének. Az igénylőnek kispesti 
bejelentett lakcímmel kell ren-
delkeznie, amely 2020. janu-
ár 1-jét megelőzően létesült. 
Egyedülálló személy esetén 

a jövedelemhatár az öregségi 
nyugdíjminimum 340 száza-
léka (96 900 Ft), vagy akinek 
családjában az egy főre eső 
jövedelem az öregségi nyug-
díjminimum 300 százaléka (85 
500 Ft). A kérelemhez csatolni 

kell a munkáltató igazolását 
a munkanélkülivé válásról, 
illetve a munkáltató által kez-
deményezett fizetetlen szabad-
ság elrendelésről (minimum 
két hét), a 2020. március 15-e 
utáni időszakra vonatkozóan. 
Szükséges a regisztrált állás-
keresési igazolás vagy határo-
zat a foglalkoztatási osztálytól. 
Kérelemnyomtatvány letölt-
hető az uj.kispest.hu honlap-

ról; a kérelmeket postai úton, 
e-mailben vagy személyesen a 
Polgármesteri Hivatalban lehet 
benyújtani. Minden kérelme-
zővel telefonon vagy e-mail-
ben felveszik a kapcsolatot, 
és igyekeznek egy héten belül 
kézhez juttatni a támogatás 
összegét. További információ 
Bold Erika titkártól kapható a 
06-1-347-4965-ös telefonszá-
mon vagy a bold.erika@hiva-
tal.kispest.hu e-mail-címen. 
A koronavírus-járvány okoz-
ta szociális válság leküzdése 
és a nehéz helyzetbe került 
kispestiek megsegítése érde-
kében a Kispesti Rászorultak 
Megsegítésére Közalapítvány 
továbbra is várja az adomá-
nyokat a 11719001-20225614 
számlaszámra; tárgyi felaján-
lásokat az adomany@kispest.
hu e-mail-címen lehet jelezni.

Élelmiszerbank Kispesten
A Kispesti Szociális Szolgálta-
tó Centrum egyik legfontosabb 

Újból bevezették a 
lakásrezsi-támoga-
tást a fővárosban

GONDOSKODÁS

A létfenntartási gondokkal küzdő kispestiek rendkívüli települési támogatást és lakásrezsi-támogatást igé-
nyelhetnek. Sok család mindennapjain segítenek a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum munkatársai, a 
nehéz anyagi körülmények között élőknek a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány is igyek-
szik segítséget nyújtani. A munkájukat elveszítők a kormányhivatal foglalkoztatási osztályán igényelhetnek 
álláskeresési járadékot.

Többféle települési támogatás igényelhető

Adományosztás a szociális centrumban

Rendkívüli támogatások rászoruló kispestieknek

Elektronikusan is 
elérhetők

a kérelmek
és nyomtatványok

Segítséget nyújt a kispesti közalapítvány is

Júliustól igényelhető a lakásrezsi-támogatás
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Lezárult a Kispest Biztonsá-
gáért Közösségi Jóléti Egye-
sület (KIJE) és a Kispesti 
Szociális Szolgáltató Centrum 
(KSZSZC) közös program-
sorozata, a Ki játszik ilyet?, 
amelyet a Nemzeti Fogya-
tékosságügyi- és Szociálpo-
litikai Központ Közhasznú 
Nonprofit Kft. és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma tá-
mogatásával valósítottak meg 
Kispesten. A pályázat kiírói 
700 ezer forinttal támogatták 
azt a programot, amelyet 2019. 
szeptember 1. és 2020. már-
cius 31. között szerveztek a 
kispesti szakemberek – tudtuk 
meg Deákné Császár Gabriella 
projektmenedzsertől. A KIJE 
és a KSZSZC önálló életvi-
telt támogató, önismeretet 
fejlesztő, foglalkoztatást, kép-
zésbe kapcsolódást elősegítő 
programsorozatot valósított 
meg fogyatékossággal élők, 
kiemelten pszichoszociális 
fogyatékossággal élők, tanu-
lásban akadályozottak, illetve 
az őket nevelő szülők részére. 
Szujkó Szilvia, a KIJE elnöke 
elmondta, hogy idén is lesz 
hasonló program, hiszen a 
kispestiek az egyesület támo-
gatásával sikeresen pályáztak 
a SZÜLŐ 2020 elnevezésű 
programra, amelyben kifeje-
zetten az autista gyerekeket 
nevelő családokat kívánják 
majd segíteni.

KÖZÖSSÉG

Véget ért
a Ki játszik ilyet? Már a belső medencéket is lehet használni

az uszodában

SZABADIDŐ

A hosszúra nyúlt kényszerű zárás után június közepén részlegesen kinyi-
tott a Kispesti Uszoda, és már a belső medencéket is lehet használni.

Továbbra is korlátozásokkal használható a létesítmény

A jelenleg érvényben lévő jog-
szabályok komolyan korlátoz-
zák a létesítmény üzemelteté-
sét és a vendégek számát, ezért 
először csak a kertet és a kinti 
medencéket tudták megnyitni, 
június utolsó hetétől már a bel-
ső medencéket is használhat-
ják a látogatók. Az uszoda jú-
lius elsejétől hétköznaponként 
6 és 21 óra között, hétvégén 8 
és 20 óra között tart nyitva, a 
jegyeket a korábbi évekhez ha-
sonlóan árusítják majd. Július 
6-án újra elindulnak az uszoda 
által szervezett nyári és hétvé-
gi tanfolyamok – tudtuk meg 
Tóth András intézményvezető-
től. Közösségi helyiségeikben, 
a mosdókban és az öltözőkben 

továbbra is létszámkorlátozás 
van érvényben, és az egész 
létesítmény területén köteles 
minden vendég betartani a 
másfél méteres védőtávolsá-
got. Rendszeresen fertőtlenítik 

a korlátokat, a szekrényeket, a 
játszótéri eszközöket és a pa-
dokat. Tóth András elmondta, 
hogy amint a szaunákat is meg 
tudják nyitni, és a létesítményt 
teljes egészében korlátozás 

nélkül lehet használni, ismét 
érvényesek lesznek bérlete-
ik, és a leállás időtartamával 
automatikusan meghosszab-
bodnak. Külön kérelemre – 
az uszoda honlapján elérhető 
formanyomtatvány kitöltésé-
vel – lehetőség nyílik a bérlet 
azonnali újraindítására is, eb-
ben az esetben tudomásul kell 
venni a járványhelyzetből adó-
dó korlátozó intézkedéseket. 
Az intézményvezető felhívta 
az uszodalátogatók figyelmét, 
hogy mivel a szabályok és 
a lehetőségek folyamatosan 
változnak, indulás előtt min-
denki tájékozódjon az intéz-
mény honlapján és Facebook-
oldalán.

Elismeréseket adtak át pedagógusnap alkalmából
NEVELÉS

Második alkalommal szervezték meg a dél-budapesti pedagógusnapot a 
Dél-Budai, a Dél-Pesti és a Külső-Pesti Tankerületi Központok.

Sebőkné Kós Szilvia és Péterdiné Cserkuti Márta

A járványügyi helyzettel kap-
csolatos korlátozásokat betart-
va csak szűk körű ünnepséget 
tartottak, melynek keretében a 
tankerületekhez tartozó kerüle-
tek mindegyikében (Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre, Kispest, 
Pesterzsébet, Soroksár, Csepel, 
Újbuda és Budafok-Tétény) 
a „Dél-Budapest Köznevelé-
séért” elismeréssel, valamint 
egy emlékplakett átadásával 
ismerték el az intézményve-
zetői munkaközösségek ál-
tal kiválasztott pedagógusok 
több évtizedes szolgálatát. 
Dél-Budapest Közneveléséért 
elismerésben részesült a XIX. 
kerületben Péterdiné Cserkuti 
Márta okleveles ének-zeneta-
nár, karvezető. Tizenkét éve a 
Kispesti Alapfokú Művészeti 

Iskola pedagógusa a zeneelmé-
let tanszakon, amelynek öt éve 
tanszékvezetője is. Elhivatott, 
precíz, lelkiismeretes szakem-
ber, vidáman és körültekintően 
végzi munkáját. Évek óta az 
iskola két külső telephelyén is 
helyben tanítja a szolfézscso-
portokat, ezzel segítve a szü-
lőket és a gyerekeket. A cso-
portos oktatás keretei között 
meg tudja teremteni a felzár-
kóztatás és a tehetséggondozás 
lehetőségeit is. Ő készíti fel a 
zeneelmélet írásbeli és szóbeli 
alkalmassági vizsgára felvé-
teliző növendékeket – mindig 
sikerrel. Külső-Pest Közneve-
léséért elismerésben részesült 
a XIX. kerületben Sebőkné 
Kós Szilvia történelem–ének-
zene szakos általános iskolai 

tanár, okleveles zenetanár. 
Huszonnyolc éve vezeti a Kis-
pesti Erkel Ferenc Általános 
Iskolában az alsós emelt óra-
számú ének-zene tagozatot és 
a Kicsinyek Kórusát. Hazai 
és nemzetközi versenyeken 
kórusa minden alkalommal 
arany minősítést kapott, több 
alkalommal elnyerték a meg-
tisztelő „Év kórusa” címet is. 
Baráti kapcsolatot ápol több 
hazai és külföldi gyermekkó-
russal, amelyekkel évről évre 
kóruscsere-programokat és kö-
zös hangversenyeket szervez. 
Minden nyáron megszervezi a 
gyerekek körében nagyon nép-
szerű kórustábort, ahol derűs, 
oldott légkörben készül tanít-
ványaival a következő tanév 
programjaira.

Rövidesen
indulnak a nyári
tanfolyamok is

2020. JÚNIUS2020. JÚNIUS

Emlékezetes mérkőzésen sze-
rezte meg a 2019–2020-as 
Magyar Kupa-győzelmet a 
Budapest Honvéd FC, miután 
2–1-re nyert a Mezőkövesd el-
leni fináléban a Puskás Aréná-
ban. A csapat a klubtörténelem 
nyolcadik kupagyőzelmét ün-
nepelhette; több száz drukker 
látogatott el a Kispesti Futball-
házba, hogy testközelből is lát-
hassa a serleget.

Budapestről és az ország kü-
lönböző településeiről tíz lány 
focicsapat mérkőzött meg a 
Kispesti Sportközpont kispá-
lyás tornáján a Tichy Lajos 
Sportcentrumban. A csapato-
kat Kertész Csaba alpolgár-
mester köszöntötte, és Vinczek 
György alpolgármesterrel, 
valamint Szurgent Lajossal, a 
honvédos legendával együtt ő 
adta át a díjakat is a legjobbak-
nak.

Kupagyőztes
a Honvéd

Kispályás focitorna 
lányoknak

SPORT

SPORT
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Virágos balkonok, virágos kertek
PÁLYÁZAT

A Virágos balkonok, virágos 
kertek – Virágos Magyaror-
szág verseny célja, hogy jó 
minőségű fotókon keresztül 
mutassa meg, milyen dísznö-
vényeket, egynyári és évelő 
virágokat, fűszernövényeket, 
dézsás növényeket ültettek 
közvetlen környezetükben az 
emberek, milyen növényekkel 
szépítik balkonjaikat, erkélye-
iket, kertjeiket. A lakosságnak 
szóló virágosítási pályázatot a 
Magyar Turisztikai Ügynök-
ség kezdeményezi, a Virágos 
Magyarország Környezetszé-
pítő Verseny értékelőbizottsági 
tagjaival és a Magyar 
Díszkertészek Szakmaközi 
Szervezetével együttműködve. 
Pályázni 2020. május 15. után 

készült, a dísznövényeket, fű-
szernövényeket, zöldségeket, 
gyümölcstermő növényeket 
kiemelő, a kerti kompozíciót is 
bemutató balkonkerti/előkerti 
fotókkal és egy maximum 400 
karakteres leírással lehet két 
kategóriában: Legvirágosabb 
balkon; Legvirágosabb előkert. 
A pályaműveket hattagú szak-
mai zsűri bírálja el, mindkét 
kategóriában tíz-tíz induló ré-
szesül díjban, és három-három 
közönségdíjat is kiosztanak. 
Július 1-jéig lehet pályázni, a 
közönségszavazás július 13. és 
26. között, az eredményhirde-
tés augusztusban lesz. Részle-
tes pályázati kiírás a palyazat.
viragosmagyarorszag.hu hon-
lapon.

2020. JÚNIUS

PÁRBESZÉD TERE 
KÖZÖSSÉGI TÉR
NYÁRI 
PROGRAMELŐZETES

KEDVES KISPESTIEK!
A PÁRBESZÉD TERE IS ÚJRAINDÍTJA PROGRAMJAIT.

JÚLIUS 9-ÉN ÉS 23-ÁN 16 ÓRÁTÓL ISMÉT 
KOLLÁZSOLÁS REIZINGERNÉ FEJES TÜNDÉVEL.
VÁRJUK A VAKÁCIÓZÓ KIS- ÉS NAGY DIÁKOKAT, 

SZÜLEIKET, NAGYSZÜLEIKET!
AUGUSZTUSBAN HÉTFŐN, SZERDÁN ÉS CSÜTÖRTÖ-
KÖN TANULÓSZOBA LESZ 7–12. OSZTÁLYOSOK SZÁ-

MÁRA. RÉSZLETEK A KÖVETKEZŐ LAPSZÁMBAN!

WWW.PARBESZEDTERE.BLOG.HU
WWW.FACEBOOK.COM/PARBESZEDTERE

1196 BUDAPEST, ADY ENDRE ÚT 89. MEGKÖZELÍTHE-
TŐ A 42-ES VILLAMOSSAL, ILLETVE A 68-AS

BUSSZAL A KOSSUTH LAJOS UTCÁIG

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.



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 (Csoko-
nai utca 9.)

LACKNER CSABA
7. sz. választókörzet

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

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

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

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

DÓDITY GABRIELLA
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

FEKETE MÁRK
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

LAZÁNYI FERENC
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

SONG SIMON
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)POLGÁRMESTERI HIVATAL

1195 Budapest, Városház tér 18-20. • Tel.: 3474-500
H: 14:00-18:00 • K: ZÁRVA • Sz: 8:00-16:30 • Cs: ZÁRVA • P: 8:00-12:00
RECEPCIÓ
H: 8:00-18.00 • K: 8:00-16:30 • Sz: 8:00-16:30 • Cs: 8:00-16:30 • P: 8:00-12:00
KERÜLETI HIVATAL, OKMÁNYIRODA
H: 7:00-17.00 • K: 8:00-18:00 • Sz: 8:00-20:00 • Cs: 8:00-18:00 • P: 8:00-15:00

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

EGÉSZSÉGÜGY

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

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

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

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

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

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

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

BURÁNY SÁNDOR
országgyűlési képviselő
(MSZP)

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

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

Igazi családi SUV.  
Rendkívül gazdag biztonsági alapfelszereltséggel,  

tágas belső térrel, erős, gazdaságos Euro 6D-s motorokkal,  
akár összkerékhajtással vagy automata váltóval is rendelhető. 

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

Károsanyag-kibocsátási szint:  
Euro 6d temp. 

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

Induló ár:  
5 999 000 Ft

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó  
illusztráció.

Kipróbálhatja 
szalonunkban.

Foglaljon időpontot!

Használt autó  
beszámítása



Angol, német, spanyol, francia és olasz 
nyelvoktatás 4-10 fős csoportokban

Tanfolyamok szintjei: kezdőtől felsőfokig

Hetente 5 alkalommal, délelőtt, délután vagy este

A tanfolyamok ára:  39.000 Ft / 30 óra, 
 52.000 Ft / 40 óra

Általános, 30 órás tanfolyamok időpontjai: 
1. szakasz: 2020. június 22 – július 03.
2. szakasz: 2020. július 06 – július 17.
3. szakasz: 2020. július 20 – július 31.
4. szakasz: 2020. augusztus 03 – augusztus 14.
5. szakasz: 2020. augusztus 17 – augusztus 28.

EUROEXAM vizsgafelkészítő, 40 órás tanfolyamok időpontjai:
B2 (középfok): 2020. június 22 – július 03.
C1 (felsőfok): 2020. június 29 – július 10.

Jelentkezz telefonon vagy e-mailben!

Shetland U.K. Nyelviskola 
info@shetland.hu

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

Intenzív nyári 

ONLINE 
nyelvtanfolyamok 

Shetland nyari hirdetes 102,75x136.indd   1 2020. 05. 15.   16:37

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)


