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Kispest összefogott a bajban

ÚJRAINDULÓ SZAKRENDELÉSEK
Szakaszos újrakezdéssel bővül az ellátás, de tovább-
ra is érvényben maradnak az eddigi szigorú védő 
rendszabályok a Kispesti Egészségügyi Intézetben. 
Minden orvos-beteg találkozás előtt telefonon kell 
konzultálni. A kispestiek és az egészségügyi dolgozók 
védelmében megkezdték az intézmény munkatársai-
nak, orvosainak vírusszűrését.

6-7. oldal

EGÉSZSÉGÜGY

3. OLDAL

KULTÚRA

Hiába tiltakoztak egyhangú-
lag az érintettek, munkavi-
szonnyá alakul a kulturális 
ágazat dolgozóinak közalkal-
mazotti jogviszonya, miután 
az Országgyűlés elfogadta 
az erről szóló törvénymódo-
sítást.

11. oldal

GÁBOR ILONA
GONDOSKODÁS

Sok család mindennapjain 
segítenek a Kispesti Szo-
ciális Szolgáltató Centrum 
szakmai egységei a korona-
vírus miatti veszélyhelyzet-
ben. Az egyik legfontosabb 
feladat az élelmiszerhiány 
csökkentése.

5. oldalÖNKORMÁNYZAT

Hatályát vesztette a kijárási 
korlátozás, de számos óv-
intézkedés életben maradt. 
Megnyitottak a kispesti 
játszóterek, korlátozásokkal 
ismét használható a Tichy 
Lajos Sportcentrum és a 
Zoltán utcai sporttelep.

2. oldal

GAJDA PÉTER VIGHNÉ VINCZE ERZSÉBET
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Az elmúlt hetekben sokan csatlakoztak 
az önkormányzat kezdeményezéséhez, 
és ajánlottak fel kisebb-nagyobb ösz-
szegeket a Kispesti Rászorultak Meg-
segítésére Közalapítványnak, amely 
a veszélyhelyzet idején munka nélkül 
maradt kispestieket támogatja. A ke-
rületi óvodákban, bölcsődékben és az 
egészségügyi intézetben dolgozók ösz-
szesen több mint 14 ezer védőmaszkot 
varrtak az elmúlt két és fél hónapban az 
önkormányzat támogatásával.

Eddig több mint 3,5 millió forint érkezett a 
Kispesti Rászorultak Megsegítésére Köz-
alapítvány számlájára – tudtuk meg Gajda 
Péter polgármestertől, a Kispesti Operatív 
Törzs vezetőjétől. Az alapítványhoz fordu-
ló, nehéz helyzetben élő kérelmezők 40 ezer 
forint támogatásban részesülnek, és termé-
szetesen megvizsgáljuk, hogy más támo-
gatási lehetőséget is tudnánk-e biztosítani, 
ami további segítséget jelenthet számukra 
– hangsúlyozta Gajda Péter. Kispest pol-
gármestere Vinczek György alpolgármes-
terrel és Ikladiné dr. Petres Veronikával, a 
Humánszolgáltatási és Szociális Iroda ve-
zetőjével a Vonás utcai Árnyas óvodában, 
valamint a Kispesti Egészségügyi Intézet-
ben személyesen is köszönetet mondott 

az óvodai, bölcsődei és egészségügyi dol-
gozóknak a védőmaszkokért, amelyeket 
az utóbbi időben varrtak a 65 év feletti 
kispestieknek. Nyolcezer szájmaszkot az 
óvodák és bölcsődék, hatezer-négyszázat a 

Kispesti Egészségügyi Intézet munkatársai 
készítettek. Igazi kispesti összefogásban 
valósult meg ez az akció, óvónők, kisgyer-
meknevelők és az egészségügyben dolgo-
zók vettek részt a maszkok készítésében, 

amelyeket önkéntesek és önkormányzati 
képviselők juttattak el körzeteikben az idő-
seknek. Szücsné Juhász Csillától, az Árnyas 
óvoda intézményvezetőjétől megtudtuk, jó 
hangulatban dolgoztak, mindenki örömmel 
gyártotta a maszkokat. „Munkatársaim is 
szívvel-lélekkel, szorgalommal készítették 
március második hete óta napi munkájuk 
mellett a maszkokat, amelyek varrását ők 
maguk szorgalmazták a veszélyhelyzet ele-
jén” – mondta dr. Kumin Marianna főigaz-
gató-főorvos, aki nagyon büszke arra, hogy 
abban az aprócska műhelyben, ahol az in-
tézet egyéb orvosi textíliáit tartják karban, 
még erre is gondoltak, és szántak időt a var-
rásra a munkatársak.

Gajda Péter polgármester, Vinczek György alpolgármester és Ikladiné dr. Petres Veronika 
irodavezető mondott köszönetet az óvodai, bölcsődei és egészségügyi dolgozóknak
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Újra megnyitották a kispesti
 játszótereket és sporttelepeket

JÁRVÁNYHELYZET

Nyitás előtt az összes játszóteret rendbe tették

Hatályát vesztette a kijárási korlátozás Budapesten, de szá-
mos óvintézkedés életben maradt. Megnyitottak a kispesti 
játszóterek, korlátozásokkal ismét használható a Tichy Lajos 
Sportcentrum és a Zoltán utcai sporttelep.
A járványügyi veszélyhelyzet enyhülé-
sére tekintettel döntött úgy a Kispesti 
Operatív Törzs, hogy a kerületi ját-
szótereket május 20-tól korlátozások 
nélkül, az általános egészségügyi sza-
bályok betartása mellett, mindenki saját 
felelősségére látogathatja. A nyitásra 

az összes közterületi játszóteret rendbe 
tette a Közpark Kft., füvet kaszáltak, 
sövényt vágtak, takarítottak és fertőt-
lenítettek – tájékoztatta lapunkat Bán 
Zoltán, az önkormányzati cég ügyveze-
tője. Korlátozásokkal ismét használható 
a Tichy Lajos Sportcentrum és a Zoltán 
utcai sporttelep, a részletekről a hely-
színen és a létesítmények honlapjain 
lehet tájékozódni. Budapesten továbbra 
is számos korlátozás maradt érvényben. 
Az egy háztartásban élők kivételével 
mindenki köteles a másik embertől le-

hetőleg másfél méteres védőtávolságot 
tartani. Az üzletben történő vásárlás, 
illetve a tömegközlekedési eszközökön 
való tartózkodás során a maszk viselése 
kötelező. A védőtávolság megtartása 
mellett a fővárosi közterületek, a par-
kok és a szabadtéri játszóterek látogat-
hatók. A 65 éven felüliek továbbra is 9 
és 12 óra között látogathatják az élelmi-
szerüzleteket, a drogériákat és a gyógy-
szertárakat, a 65 éven aluliak pedig 
az ezen kívüli időszakban. A kispesti 
Kossuth téri piacot a 65 évet betöltöttek 
reggel 6 és 9 óra között, a 65 év alattiak 
reggel 9 órától zárásig látogathatják; a 
wekerlei kispiacot a csütörtök délutáni 
őstermelői piaci napon a 65 év feletti-
ek 15 és 16 óra között, a 65 év alattiak 
16 órától zárásig látogathatják. A fő-
városban minden üzlet kinyithatott; a 
vendéglátóhelyeken a kerthelyiségben, 
illetve a teraszon már lehet tartózkodni. 
Istentiszteletek és misék, polgári házas-
ságkötések és temetések megtarthatók. 
A kétszáz fő alatti családi rendezvénye-
ket, lakodalmakat Budapesten június 
15-től lehet megtartani.

Megkezdődtek
a fokozatos
enyhítések

Több mint 14 ezer védő-
maszkot varrtak a 65 év 

felettieknek

Kispest összefogott a bajbanKispest összefogott a bajban
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GONDOSKODÁS

Rendkívüli települési támogatást igényelhetnek az önkormányzatnál azok a kispestiek, akik a létfenn-
tartásukat közvetlenül veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe kerültek, vagy időszakosan és tartósan 
létfenntartási gondokkal küzdenek.

Rendkívüli támogatás krízishelyzetben

Személyes ügyintézésre to-
vábbra sincs lehetőség a 
Polgármesteri Hivatal Hu-
mánszolgáltatási és Szociá-
lis Irodáján, azonban a 06-1-
347-4636-os telefonszámon 
felvilágosítást nyújtanak. A 
szociális ügyfélszolgálaton 
csak nyomtatvány kérhető, 
környezettanulmányokat hatá-
rozatlan ideig nem végeznek 

az iroda munkatársai. Kérel-
meink és nyomtatványaink 
a szocialisiroda.kispest.hu/
nyomtatvanyok oldalról is 
letölthetők – tájékoztatta la-
punkat Ikladiné dr. Petres Ve-
ronika. A Humánszolgáltatási 
és Szociális Iroda vezetőjétől 
megtudtuk, hogy rendkívüli te-
lepülési támogatást kérhetnek 
azok a rászoruló kispestiek, 

akik a XIX. kerületben beje-
lentett lakóhellyel vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkeznek, 
és életvitelszerűen is a XIX. 
kerületben élnek. Rendkívüli 
települési támogatás annak a 
személynek állapítható meg, 
aki a létfenntartását közvetle-
nül veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, vagy idő-
szakosan és tartósan létfenntar-

tási gondokkal küzd. A koro-
navírus okozta veszélyhelyzet 
létfenntartást veszélyeztető, 
rendkívüli élethelyzetnek, krí-

zishelyzetnek tekinthető. Az 
önkormányzat előtti gyűjtőlá-
dában elhelyezett írásbeli ké-
résre a kérelemnyomtatványo-
kat haladéktalanul eljuttatják 
az igénylő ügyfelekhez, ame-
lyeket kitöltve és a megfelelő 
mellékletekkel ellátva postai 
úton, illetve ügyfélfogadási 
időben – hétfőnként 14 és 18 
óra között, szerdánként 8 és 16 
óra között, péntekenként 8 és 
12 óra között – az önkormány-
zat recepcióján elhelyezett 
gyűjtőládában, lehetőleg borí-
tékban lezárva elhelyezhetnek.

Elektronikusan is 
elérhetők

a kérelmek
és nyomtatványok

Létfenntartást veszélyeztető helyzetben igényelhető a támogatás

GONDOSKODÁS

Sok család mindennapjain segítenek a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum munkatársai a koro-
navírus miatt kialakult veszélyhelyzetben. A nehéz anyagi körülmények között élőknek a Kispesti 
Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány is igyekszik segítséget nyújtani.

Segítséget kapnak a nehéz helyzetben élő kispestiek

A szociális centrum egyik 
legfontosabb feladata most az 
élelmiszerhiány csökkentése, 
ezt a Magyar Élelmiszerbank 

Egyesülettel együttműködve 
próbálják elérni. Az önkor-
mányzat jóváhagyásával egy 
jelentősebb összeget is elkü-

lönítettek élelmiszer-beszer-
zésre, így a válsághelyzetbe 
került családok számára egy-
egy nagyobb csomagot tudnak 
adni. Az Élelmiszerbank szol-

gáltatás évek óta működik Kis-
pesten, központi helyszíne a 
Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrum Gyermekek Átmeneti 
Otthona; a jelenlegi támogató 
beszállító a KÖKI Tesco. Na-
ponta átlagosan 50-60 csoma-
got készítenek el, így hetente 
mintegy 250 családot támo-
gatnak. Elsősorban pékáru-
kat, zöldséget és gyümölcsöt, 
tejtermékeket, konzerveket, 
tésztákat osztanak ki változó 
mennyiségben, hétfőn és szer-
dán a Közpark Kft.-nél, ked-
den és csütörtökön a Család- 
és Gyermekjóléti Központban, 
pénteken a Forrásházban. Min-
den helyszínen más rászoruló-

kat érnek el, akiket telefonon 
értesítenek az adott időpont-
ban. Új rászoruló érdeklődők a 
06-80-219-219-es zöldszámon 
jelentkezhetnek hétköznap 
munkaidőben. A Forrásházban 
üzemelő népkonyha a meg-
szokott módon működik, ám 
jelenleg a korábbinál többel, 
60 adaggal segíthetik a rászo-
rulókat – tudtuk meg a szociá-
lis centrum vezetőjétől. Vigh-
né Vincze Erzsébet lapunknak 
elmondta, egyre többen veszik 
fel a kapcsolatot az intézmény-
nyel, több családnak az online 
oktatás nehézségeivel is meg 
kellett küzdenie, kerületi ösz-
szefogással több felajánlást 
kaptak, így eszközökkel is tud-
tak segíteni a gyerekeknek. A 
06-80-219-219-es zöldszámon 
kérhetnek segítséget munka-
időben, 8 és 16.30 között azok 
a 70 év felettiek és fogyaté-
kossággal élők, akik szociális, 
egészségügyi ellátás területén 
segítségre szorulnak. Kérik a 
lakosságot, jelezzék, ha idős, 
ha egyedül élő segítségre szo-
rulót ismernek a környezetük-
ben!

Működik
a népkonyha

a Forrásházban

Élelmiszercsomagokkal is segítenek
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v

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, de a jár-
ványhelyzet miatt csak előze-

tes időpontfoglalással. 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). Ügyfélfogadás: hétfőn, 
kedden és szerdán 8.30 és 15 
óra között, pénteken 8.30 és 12 
óra között.

Álláskeresési járadék igénylése
FELHÍVÁS

v

Támogatást kaphatnak a ko-
ronavírus-járvány időszaká-
ban munkanélkülivé vált vagy 
hosszabb időszakra jövedelem 
nélkül maradt – fizetés nélkü-
li szabadságon lévő – kispesti 
nagykorú személyek. A 40 ezer 
forintos támogatásra azok jo-
gosultak, akik önmaguk vagy 
családjuk létfenntartásáról más 
módon nem tudnak gondos-
kodni, és a támogatás nélkül 
krízishelyzetbe kerülnének. Az 
igénylőnek kispesti bejelentett 
lakcímmel kell rendelkeznie, 

amely 2020. január 1-jét meg-
előzően létesült. Egyedülálló 
személy esetén a jövedelem-
határ az öregségi nyugdíjmini-
mum 340 százaléka (96 900 Ft), 
vagy akinek családjában az egy 
főre eső jövedelem az öregségi 
nyugdíjminimum 300 százalé-
ka (85 500 Ft). A Korona segély 
egy naptári évben kétszer igé-
nyelhető. A kérelemhez csatol-
ni kell a munkáltató igazolását a 
munkanélkülivé válásról, illet-
ve a munkáltató által kezdemé-
nyezett fizetetlen szabadság el-

rendelésről (minimum két hét), 
a 2020. március 15-e utáni idő-
szakra vonatkozóan. Szükséges 
a regisztrált álláskeresési iga-
zolás vagy határozat a foglal-
koztatási osztálytól. A kérelmet 
személyesen a Polgármesteri 
Hivatal bejárata előtt elhelye-
zett gyűjtődobozba vagy postai, 
illetve elektronikus úton lehet 
benyújtani. Kérelemnyomtat-
vány letölthető az uj.kispest.hu 
honlapról. További információ 
Bold Erika titkártól kapható a 
06-1-347-4965-ös telefonszá-

mon hétfőn, szerdán, pénteken 
munkaidőben vagy a bold.eri-
ka@hivatal.kispest.hu e-mail-
címen. A koronavírus-járvány 
okozta szociális válság leküz-
dése 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 felajánlá-
sokat az adomany@kispest.hu 
e-mail-címen lehet jelezni.

Közalapítványi támogatás a veszélyhelyzetben
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A most megkezdett vizsgá-
latsorozattal azokat a munka-
társakat szűrjük elsősorban, 
akik az elmúlt időszakban 
nap mint nap, rendszeresen itt 
voltak az intézetben, és a köz-
vetlen betegellátásban vettek 
részt. Elsőként az úgynevezett 
„triázsban” közreműködő-
ket, azaz a bejáratnál a bete-
gek biztonságos beengedését 
biztosító fertőtlenítést, kikér-
dezést, lázmérést végzőket 
szűrjük, valamint azokat, akik 
a közvetlen betegvizsgálatot 
nyújtották mind a szakren-
deléseken, mind a gyerek- és 
felnőtt-alapellátásban – tudtuk 
meg a Kispesti Egészségügyi 
Intézet főigazgató-főorvosától. 
Dr. Kumin Marianna elmond-
ta, hogy két típusú diagnoszti-
kus módszer áll rendelkezésre:

az úgynevezett szerológiai 
vizsgálat, azaz a gyorsteszt, 
amely az immunválaszra utaló 
korai, illetve kései antitesteket 
mutatja ki, és egy lényegesen 
bonyolultabb eljárás a vírus 
örökítőanyagának valós ide-
jű igazolására, a PCR-teszt. A 
kettő együtt, illetve a szero-
lógiai vizsgálat megismétel-
ve egy hét után ad viszonylag 
megbízható képet. Gyorsteszt-
nél az ujjbegyből vesznek vért, 
és 15 percet kell várni az ered-
ményre, amelyből megítélhe-
tő, hogy van-e, és milyen régi a 
fertőzés, vagy már túl van rajta 
és nem fertőz az illető. Ezzel 
a módszerrel 231 intézeti mun-
katársat és az alapellátásban 
dolgozó orvost szűrnek. Május 
25-étől három napon keresz-
tül kerül sor PCR-tesztelésre, 

szakorvos által a fül-orr-gégé-
szeten a hátsó garatívről és az 
orrból szakszerűen vett minta 
alapján, amely a vírus aktuá-
lis jelenlétére ad választ. Ha 
kiszűrnek valakit, akkor őt és 
„kontakjait” azonnal elkülöní-
tik, és esetükben az ilyenkor 
szokásos hivatalos eljárásrend 

indul meg. A PCR-tesztelést 
időről időre szeretnék megis-
mételni, amennyiben központi 
forrásból ezt biztosítják az in-
tézet számára mindaddig, amíg 
ezt szükségesnek ítélik, szoro-
san követve a vírusfertőzés 
mutatószámait a biztonságos 
működés, betegellátás érdeké-
ben. A főigazgató-főorvostól 
megtudtuk, igen csekély szá-
mú koronavírus-fertőzöttről 
van tudomás Kispesten. Ez 
is mutatja, hogy a kispestiek 

fegyelmezetten viselték az el-
múlt időszakot, a városvezetés 
pedig mindig jól reagált a vírus 
országos mozgására, időben 
hozott korlátozó intézkedé-
seket. A szigorú járványügyi 
előírások nyáron is érvényben 
maradnak az intézetben. A 
Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálatnál 30 munkavállaló-
nál és 11 ellátott nyugdíjasnál 
végeztek gyorstesztet, az ered-
mény minden esetben negatív 
volt. Ezen kívül összesen 53 
szűrést végeztek a Magyar Vö-
röskereszt Budapest Fővárosi 
Szervezet Nappali Szociális 
Központ 2. számú Telephe-
lyén Kispesten, az Ady Endre 
úton. A szűrés során, amelyet a 
Fővárosi Önkormányzat finan-
szírozott, 19 darab PCR-tesztet 
és 34 gyorstesztet végeztek. A 
tesztelés során az intézmény 
négy munkatársát is szűrték. 
A PCR-tesztet azoknál a haj-
léktalanoknál végezték el, akik 
éjjeli menedékhelyen töltik 
éjszakáikat. Öt esetben kellett 
megismételni a tesztet hibás 
mintavétel miatt, de a későbbi-
ekben ezeknek az eredménye 
is negatív lett.

Érvényben
maradnak a szi-
gorú járványügyi 

előírások

JÁRVÁNYHELYZET

A kispestiek és az egészségügyi dolgozók védelmében megkezdték a Kispesti Egészségügyi Intézet munka-
társainak, orvosainak vírusszűrését. Az elkövetkező időszakban 231 szűrést végeznek majd.

Gyorsteszt az Egészségügyi Intézetben

Katonai fertőtlenítés a Nyugdíjasházban

Szűrik az egészségügyi dolgozókat 
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EGÉSZSÉG

Szakaszos újrakezdéssel bővül az ellátás, de továbbra is érvényben maradnak az eddigi szigorú védő rend-
szabályok a Kispesti Egészségügyi Intézetben. Az intézmény folyamatosan frissülő honlapján – euint.
kispest.hu – közölt rendelési időkben biztosítja a betegellátást.

Egyre több szakrendelés indul újra
az Egészségügyi Intézetben

Május elején a komplett kar-
diológiai ellátás elindult 
(ABPM, Holter, szívultra-
hang), immár nemcsak a sür-
gősnek ítélt vizsgálatokra ke-
rülhet sor, hanem az előzetes 
telefonkonzultáció során indo-
koltnak tartottakra is, egyezte-
tett időpontban. Halaszthatat-
lan esetben eddig is megtörtént 
bizonyos radiológiai rutinvizs-
gálatok mellett a végtagi ér- és 
hasi ultrahang vizsgálat, az 
elmúlt héten ez kiegészült a 
teljes vizsgálati panellel, így 
már elérhető a mammográ-
fia, a csontsűrűség-mérés és 
a panorámaröntgen is. Műtét 
utáni izom-idegkárosodás ki-
védésére már május elejétől 
történt egy-egy esetben egyéni 
gyógytorna, mostantól minden 
vonatkozó betegségcsoportban 
elérhető a kezelés, ugyan nem 
a régi menetben, hanem szigo-
rúan a szakemberrel telefonon 
rögzített időpontban. Igénybe 
vehető a fizikoterápián belül 
a lézer-, bioptron- és mágnes-
ágy-kezelés is – tájékoztatta 

lapunkat dr. Kumin Marianna. 
A Kispesti Egészségügyi In-
tézet főigazgató-főorvosától 
megtudtuk, hogy a labor április 
vége óta részben a Berzsenyi 
utcai rendelőbe kihelyezve, 

előjegyzésre működik, a szigo-
rú járványügyi szabályok be-
tartása mellett. A nyitás máso-
dik fázisában – személyi okok 
miatt csak csekély óraszámban 
– elindul a szemészeti rende-
lés, mivel sikerült egy speciá-
lis védőfelszerelést biztosítani 
a vizsgáló számára. „Ennél 
szélesebb körben jelenleg 
nem áll módunkban a rende-
léseket megindítani, részben, 
mert nem mindenki vállalja 
a 65 év feletti korcsoportból 

a közvetlen betegellátásban 
való részvételét, részben, 
mert a munkatársak és az 
önök érdekében nem engedé-
lyezem azoknak a kollégák-
nak a visszaállását, akik más 
intézményben is szolgálatot 
teljesítenek. Az életkori kor-
lát várhatóan június elsejétől 
oldható fel. Ez teszi lehetővé 
az ellátás további szélesítését, 
amikor megindulhatnak a pár-
huzamos és délutáni műsza-
kok, az endoszkópos diagnosz-
tika, a komplett belgyógyászati 
rendelés és a kúraszerű infúzi-
ós kezelések is. Addig azonban 
kérem szíves türelmüket és az 
eddigi telemedicinális ellátási 
lehetőségek megtartását mind-
azon szakterületeken, ahol ez 
kitűnően működött az elmúlt 
időszakban – hangsúlyozta a 
főigazgató. – Bár a járványgör-
be íve megnyugtatóan alakult, 
köszönhetően a helyesen meg-

hozott és alkalmazott döntések 
mellett az önök példaszerű fe-
gyelmezettségének, mégsem 
mondható el, hogy eltávozott 
volna a koronavírus. Nagyon is 
jelen van, és ha lankadni hagy-
juk eddigi éberségünket, emel-
kedő fertőzöttségi mutatókkal 
fogunk találkozni akár még a 
reményt keltő nyári hónapok-
ban is. Az őszi második hul-
lámhoz pedig – mint tudjuk – 
kétség nem férhet. Éppen ezért 
javaslom a már rutinná vált 
fokozott járványügyi óvó-vé-
dő rendszabályok – arcmaszk 
viselése a nyilvános helyeken, 
másfél-két méteres védőtávol-
ság betartása, tömeghelyek 
lehető elkerülése, kézhigiénia 
– folyamatos követését az előt-
tünk álló hónapokban is. Ké-
rem, hogy minden orvos-beteg 
találkozást telefonos konzultá-
ció és időpont-egyeztetés előz-
zön meg!”

Aktuális informá-
ciók az euint.kis-
pest.hu honlapon

Továbbra is elsődleges a telefonvizit

Előjegyzésre működik a labor
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ÖNKORMÁNYZAT

Ügyeletet azon, fertőző beteg-
ségben nem szenvedő gyer-
mekek számára biztosítanak, 
akiknek a szülője, illetve tör-
vényes képviselője – munka-
végzés vagy más ok miatt – 
ezt igényli. Az ügyelet iránti 
igényt elektronikus levélben 
vagy telefonos értesítés útján 

is be lehet nyújtani. A szülőnek 
írásban kell nyilatkoznia arról, 
hogy a gyermek nem szenved 
fertőző betegségben. Az ügye-
letet a szülő által igényelt idő-
szakban, de legfeljebb mun-
kanapokon 6 és 18 óra között 
biztosítják. Egy csoportban to-
vábbra is csak öt gyermek le-

het; az ügyelet vegyes életkori 
csoportokban is megszervez-
hető. Május 25. és 29. között 
három óvoda lát el ügyeletet: 
a Gyöngykagyló óvoda (XIX., 
Zrínyi utca 6., tel.: 06-1-282-
8742, 06-1-282-9961) az 
Arany, Mese-Vár, Szivárvány 
óvodába járó gyermekeknek; 
az Árnyas óvoda Vonás utcai 
tagintézménye (XIX., Vonás 
utca 10., tel.: 06-1-282-9557) 
a Tarka-barka, Napraforgó, 

Mézeskalács, Zöld Ágacska 
óvodába járó gyermekeknek; 
a Százszorszép óvoda (XIX., 
Táncsics utca 9., tel.: 06-1-
282-9364) a Bóbita és a Hársfa 
óvodába járó gyermekeknek. 
Aki óvodába szeretné vinni a 
gyermekét, vagy csak az ebé-
det akarja elvinni, az ügyeletes 
óvoda intézményvezetőjének 
jelezze telefonon. A gyermek-
étkeztetést az ügyelet teljes 
időtartama alatt a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvény-
ben meghatározottak szerint 
biztosítja az önkormányzat. 
A befizetés online történik, 
akinél valamilyen probléma 
felmerül ezzel kapcsolatban, 
keresse a GESZ dolgozóját, 
Körmendiné Vincze Zsuzsan-

nát a 06-1-347-4649-es tele-
fonszámon hétköznap 9 és 14 
óra között. A veszélyhelyzet 
ideje alatt ügyeletet lát el a 
Csillagfény bölcsőde (XIX., 
Eötvös utca 11., tel.: 06-1-
282-6474); a bölcsődei befi-
zetés a bölcsőde rendje szerint 
alakul. Az önkormányzat kéri, 
hogy csak nagyon indokolt 
esetben válasszák az ügyeleti 
elhelyezést óvodás, bölcsődés 
gyermekük számára. A kerüle-
ti óvodák és bölcsődék április 
30-tól biztosítanak ügyeletet 
elsősorban azoknak a szü-
lőknek, akik közfeladatokat 
látnak el, és semmiképpen 
nem tudták másképp megol-
dani a gyermekük felügye-
letét – tudtuk meg Szücsné 
Juhász Csillától, az Árnyas 
óvoda intézményvezetőjétől. 
A fertőzésveszély elkerülése 
érdekében az óvodákban min-
den kisgyermeknek „saját” 
mosdója és vécéje van a jelé-
vel ellátva, így lehet a „tábori 
körülményeket” elkerülni, így 
biztosítható a zsúfoltság- és a 
sorbanállás-mentesség a mel-
lékhelyiségekben. Az óvodák-
ban a legfontosabb a fertőzés 
elkerülése, az óvintézkedések 
maradéktalan betartása, így 
folyamatosan szellőztetnek, 
étkezések előtt fertőtlenítik a 
gyerekek kezét, az intézmé-
nyeket is naponta több alka-
lommal. Ezen kívül felhívják 
a gyerekek figyelmét, hogy a 
használt papír zsebkendőket 
azonnal dobják a gyűjtőbe, és 
ne bújjanak össze játék köz-
ben.

Kispesten az önkormányzat a veszélyhelyzet kihirdetése óta biztosítja az ügyeletet az óvodába és böl-
csődébe járó gyerekek részére. Június 2-tól valamennyi önkormányzati fenntartású óvoda és bölcsőde 
nyitva lesz, és – a lapzártakor bejelentett kormánydöntésnek megfelelően – visszatérhet a normális 
működési rendhez. Az intézményeknek külön igazolás nélkül is fogadniuk kell a gyerekeket, egy in-
tézmény legfeljebb két hétre állhat le nyáron.

Júniustól visszatér a szokott rend
a bölcsődékben, óvodákban

Minden óvodásnak „saját” mosdója és vécéje van

Minden önkor-
mányzati fenn-

tartású intézmény 
megnyithat

2020. MÁJUS2020. MÁJUS

A Városház téri emlékműnél 
a második világháború befe-
jeződésére, a Rusz-Bazsant 
parkban tavaly avatott plaszti-
kánál az európai összetartozás-
ra emlékeztek a kerület veze-
tői. Gajda Péter polgármester, 
Vinczek György és Varga Atti-
la alpolgármesterek, valamint 
a Magyar Ellenállók és Antifa-
siszták Szövetségének kispesti 
szervezete részéről Szonderik 
Gyula titkár helyezett el ko-
szorút.

Május 8. a második világhá-
ború befejeződésének emlék-
napja Európában. Ezen a na-
pon tette le a fegyvert feltétel 
nélkül a náci Németország 
hadserege az Amerikai Egye-
sült Államok, Nagy-Britannia, 
Franciaország és a Szovjet-
unió szövetséges hadereje előtt 
1945-ben. A Magyarország 
európai elkötelezettségét és az 
európai összetartozást, óvást 
és a féltést egyszerre szimboli-
záló kültéri plasztikát, amelyet 
Ujhelyi István EP-képviselő 
készíttetett, tavaly az Európa-
napon avatták fel Kispesten.

ÖNKORMÁNYZAT

Idén is kapnak önkormányzati
füzetcsomagot a kispesti kisdiákok

ÖNKORMÁNYZAT

A veszélyhelyzet alatt is ingyenes füzetcsomaggal támogatja a kispesti 
családok zökkenőmentes tanévkezdését az önkormányzat.

Jellegzetes kispesti motívumok és helyszínek láthatók a borítókon

Július 15-ig kapják meg a kis-
pesti állami és egyházi fenn-
tartású általános iskolák a 
füzetcsomagokat, amelyeket 
a hagyománynak megfelelő-
en az önkormányzat ingyen 
biztosít a kerületi általános 

iskolák alsó tagozatos diákja-
inak, valamint az 5. osztályos 
tanulóknak. Mintegy 3000 
füzetcsomag készült az intéz-
ményvezetőkkel egyeztetve, 
ez összesen csaknem 40 ezer 
rajz- és írólapot, illetve füze-

tet jelent, amelyek borítóin 
jellegzetes kipesti motívumok 
és helyszínek láthatók. A fü-
zetcsomagokra közel 4 millió 
forintot fordított az önkor-
mányzat – tájékoztatta lapun-
kat Gajda Péter polgármester.

Megemlékezés
a győzelem napján, 
Európa-napon

v

Mivel a járványveszély mérté-
ke érdemben csökkent, a kor-
mány június 2-ától engedélyezi 
az iskolákban a pedagógusok 
és a tanulók oktatási célú talál-
kozását, kiscsoportos konzul-
tációk, illetve egyéni felkészí-
tés tartását, amennyiben annak 
célja az elmúlt hónapokban ta-
nultak rendszerezése, megerő-
sítése, az esetlegesen lemaradó 
tanulók felzárkóztatása. A tan-

év hossza nem változik, és mi-
vel a digitális oktatás jól műkö-
dik, így a tanév végéig, június 
15-ig érvényben marad. Június 
2-ától már nem csak egyes ki-
jelölt intézményekben, hanem 
valamennyi iskolában meg kell 
szervezni az adott intézmény-
be járó gyerekek felügyeletét; 
a gyermekeket, tanulókat kü-
lön feltételek és igazolások 
nélkül fogadni kell. Hagyomá-

nyos tanévzáró ünnepségek, 
ballagások nem lesznek. A 
gyermekfelügyeleti rend fenn-
tartását június 26-áig kérik az 
iskoláktól, és addig biztosítják 
a diákoknak a tanév közben 
szokásos étkezést is. Június 
16-tól a gyermek- és ifjúsági 
táborok – napközi és ottalvós 
szervezésben egyaránt, a jár-
ványügyi szabályok betartása 
mellett – megtarthatók.

Tanév végéig marad a digitális oktatás
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A szakirodalom nyájimmuni-
tásnak nevezi azt a jelenséget, 
amikor egy közösségben a 
népesség jelentős része meg-
fertőződik egy vírussal, de 
kigyógyul a betegségből, és 
a közösség egésze ellenálló-
vá válik a vírussal szemben. 
Ugyanez játszódik le akkor, 
amikor egy ismert kórokozó 
ellenszerével oltják be a kö-
zösség jelentős részét. A ko-

ronavírusnak jelenleg sajnos 
nincs ismert ellenszere, de 
egy-két országban a nyájim-
munitásban bíztak. Tették ezt 
azért, mert abból indultak ki, 
hogy a fertőzöttek 80 száza-
léka tünetmentesen vészeli át 
a járványt, és rövid ideig azt 
hitték, hogy a 20 százalékot 
tudják kezelni addig, amíg a 
nyájimmunitás kialakul, és a 
közösség egésze megmenekül. 
Rövid idő alatt kiderült, hogy 
bármennyire is beválik ez az 
elv influenza esetén, a korona-
vírus sokkal brutálisabb.
Bár Magyarországon a kor-
mány hetekig makacsul ellen-
állt a tömeges szűrés beveze-
tésének, az egyetemek végül 
elkezdték. A végeredmény 
meglepő. A jó hír az, hogy az 
ország nagy része nem kapta 
el a betegséget, a járvány nem 
vált tömegessé. A rossz hír az, 
hogy emiatt nyájimmunitás 

sem alakult ki, egy esetleges 
második hullámnak tragikus 
következményei lehetnek.
A gazdaság terén az első hul-
lámnak is tragikus következ-
ményei voltak. A regisztrált 
munkanélküliek száma az 
utolsó közzétett hivatalos 
statisztikákban is bőven 300 
ezer fő fölött volt, a Közgaz-
daságtudományi Intézet mun-
katársainak elemzése szerint 
meghaladhatta a 400 ezer főt 
is. Nem csoda, hogy a kor-
mányfő hatalmas, a GDP 18-
20 százalékát elérő válság-
kezelő csomagot jelentett be. 
Más európai országok hasonló 
bejelentéséhez igazodva, ez 
mindenképp örvendetes. Len-
ne. Mert hogy a kormány köz-
ben elkészítette és benyújtotta 
Brüsszelnek az úgynevezett 
konvergenciaprogramot, és 
ebben jóval szerényebb szá-
mok szerepelnek. Az egész 

csomag szőröstől-bőröstül a 
GDP mindössze 4,55 százalé-
ka. Munkahelyvédelmi támo-
gatásra mikroszkopikus tétel, 
0,37 százalék jut. A kormány 
két állítása egyidejűleg nyil-
ván nem lehet igaz, ebből kö-
vetkezően Orbánék legalább 
egyszer hazudtak. Ráadásul 
az Európai Uniónak benyújtott 
program elhúzódó munkanél-
küliséggel számol, miközben 
a miniszterelnök az Ország-
gyűlésben kijelentette, hogy 
aki a járvány miatt elveszti 
munkáját, három hónapon be-
lül állást kap. Itt is legalább 
az egyik állítás hazugság. Hi-
ába követeljük hétről hétre a 
hathatós segítséget, a meglé-
vő munkahelyek védelmét, az 
álláskeresési járulék összegé-
nek, időtartamának növelését, 
a kormánypárti többségben 
kialakult a nyájimmunitás. A 
válságkezeléssel szemben.

A Pécsi Törvényszék bírósági 
meghagyásában megállapítot-
ta, hogy Hadházy Ákos füg-
getlen országgyűlési képvise-
lő valótlanul állított legalább 
négy tételt Kispest Önkor-
mányzatának közétkeztetési 
közbeszerzési eljárásáról még 
tavaly decemberben, amelyért 
elmarasztalta és 1,5 millió fo-
rint sérelemdíj fizetésére kö-
telezte – tájékoztatta lapun-
kat Gajda Péter polgármester. 
A bíróság kimondta többek 

között, hogy Kispest Önkor-
mányzata szabályos, nyílt köz-
beszerzési eljárás lefolytatásá-
val, megfelelő referenciákkal 
rendelkező nyertes pályázóra 
bízná a kerületi közétkeztetési 
feladatok ellátását. A bíróság 
azt is kimondta, hogy képvi-
selő úr hamisan állította, hogy 
valódi verseny nélkül adja a 
kerület ismét koncesszióba 
a közétkeztetést, mert ezzel 
szemben a valóság az, hogy 
Kispest Önkormányzata nyílt 

közbeszerzési eljárást folyta-
tott le, és annak eredménye-
ként hirdetett győztest. A Pécsi 
Törvényszék döntése szerint 
Hadházy Ákosnak bocsánatot 
kellene kérnie Gajda Péter pol-
gármestertől és a kispestiektől 
is. A bíróság kötelezi Hadházy 
Ákost 1,5 millió forintos fájda-
lomdíj megfizetésére is, ame-
lyet a jogerőre emelkedés után 
a Kispesti Rászorultak Meg-
segítésére Közalapítványnak 
utal majd át az önkormányzat. 

A bíróság eltiltotta Hadházy 
Ákost a további jogsértésektől, 
és kötelezte a több mint 950 
ezer forintos perköltség meg-
fizetésére is. Gajda Péter pol-
gármester ezek alapján várja 
annak a két kerületi képviselő-
nek a bocsánatkérését is, akik 
a sajtótájékoztatókon az or-
szággyűlési képviselő mellett 
állva állítottak szintén valótlan 
dolgokat Kispestről.

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

KÖZBESZERZÉS

Burány Sándor (MSZP)

Nyájimmunitás Megfosztották közalkalmazotti státuszuktól
a közgyűjteményi, közművelődési dolgozókat

Elmarasztalta a bíróság Hadházy Ákost

v

A Közbeszerzési Döntőbizottság a menza-
pályázat miatt 100 millió forintra büntette 
Kispest Önkormányzatát. Kispest vitatja a 
közétkeztetési közbeszerzéssel kapcsola-

tos döntést, melyet a Kispestet érő soroza-
tos politikai lejáratások részének tart. Tu-
domásunk szerint más hasonló esetekben 
vagy nem került sor bírság kiszabására, 

vagy a ránk kiszabott összeg egy százalé-
kában került megállapításra a bírság ösz-
szege. Mindezek miatt továbbra is élünk 
jogorvoslati lehetőségeinkkel.

Kispest önkormányzata vitatja a közbeszerzési döntést

KULTÚRA

A státusz megvonása érin-
ti a központi költségvetési 
szerveknél, a helyi és nem-
zetiségi önkormányzatoknál, 
valamint az egyházi szerve-
zeteknél foglalkoztatottakat, 
a levéltárak, a muzeális in-
tézmények, a könyvtárak, az 
előadóművészeti szervezetek 
dolgozóit. Ők július 1-jéig 
kapnak tájékoztatást a vál-
tozásról, július 15-ig pedig 
megismerhetik az új foglal-
koztatásuk feltételeit is. Az 
új szerződést a dolgozóval 
október 31-ig kell megkötni, 
ha addig az alkalmazott az 
ajánlatra nem válaszol vagy 
nem sikerül megegyezni vele, 
foglalkoztatása automatiku-
san megszűnik. „Erről a ja-
vaslatról semmilyen előzetes 
egyeztetés, tárgyalás sem az 
intézmények fenntartóival, 
sem a szakmai szervezetekkel 
nem folyt. Egyszerűen elfo-

gadhatatlan egy ilyen fajsúlyú 
változtatást a koronavírus-ve-
szélyhelyzet idejére időzíteni. 
Mint közművelődési szakem-
ber, mint kispesti intézmény-
vezető, mint a fővárosi és az 
országos szakmai szervezetek 
képviselője is értetlenül állok 
a helyzet előtt, hiszen munka-
jogilag és egzisztenciálisan is 
rosszabb, kiszolgáltatottabb 
helyzetbe kerül a kulturális 
ágazatban dolgozó közel 20 
ezer munkavállaló” – hang-
súlyozta Gábor Ilona, a KMO 
Művelődési Központ intéz-
ményvezetője, a Budapesti 
Népművelők Egyesületének 
elnöke. A közgyűjteményi, 
közművelődési területen dol-
gozó közalkalmazottak bére 
mindig is nagyságrendekkel 
elmaradt a versenyszféra bére-
itől, még a kulturális vállalko-
zásokban realizálódó bérektől 
is. Ezt némileg kompenzálta 

a közalkalmazotti bizton-
ság, a csak alapos indokkal 
megszüntethető jogviszony, 
a háromévenkénti előrelépés 
lehetősége, a 25, 30, 40 éves 
közalkalmazotti jogviszony 
után járó megbecsülés, a jubi-
leumi jutalom, a nyugdíjkor-
határ elérésénél a kedvezőbb 
felmentési feltételek, az utazá-
si és egyéb kisebb, gesztusér-
tékű kedvezmények. Dr. Hiller 
István, Kispest országgyűlési 
képviselője, az országgyűlés 
kulturális bizottságának tag-
ja módosító indítványában 
kezdeményezte, hogy a tör-
vénytervezetet vegye le az 
országgyűlés a napirendről, és 
bocsássa alaposabb szakmai 
előkészítésre, véleményezés-
re. Az előterjesztés általános 
vitájában vezérszónoki felszó-
lalásában hangsúlyozta, hogy 
a járvány idején beterjeszteni 
egy ilyen javaslatot ízléste-

len dolog. A kulturális szféra, 
a könyvtárak, a színházak, 
a múzeumok, a levéltárak, a 
közművelődési intézmények 
dolgozóinak, az előadóművé-

szek ügyeinek rendezése ennél 
fontosabb dolog, minthogy a 
járvány közepén, egyezte-
tés és vita nélkül kerüljön az 
országgyűlés elé. „Itt való-
jában egy előre megfontolt, 
tudatosan és következetesen 
végigvitt ideológiai, politikai 
törekvésnek a lecsapódásáról 
beszélünk, amelyet egyébként 
akkor kívánnak megvalósíta-
ni, amikor bár azt az érintet-
tek valóban egyértelműen és 
egyhangúlag visszautasítják, 
de a közvélemény figyelme 
érthető okokból nem erre a 
törvényjavaslatra összponto-
sul” – mondta felszólalásában 
dr. Hiller István. Az ellenzék 
a törvénymódosítás parla-
menti záróvitájában is élesen 
kritizálta a törvényt. Kispest 
országgyűlési képviselője 
szerint a kormány teljesen fel 
akarja számolni a közalkalma-
zotti jogviszonyt, ennek egy 
fejezetét látni most. Varga Mi-
hály pénzügyminiszter egyéb-
ként valóban nem zárta ki ko-
rábban, hogy lesznek újabb 
csoportok, amelyeket hasonló 
változás érint majd.

Munkaviszonnyá alakul a kulturális ágazat dolgozóinak közalkalmazotti jogviszonya, miután az 
Országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. A közalkalmazottak jogállásáról szóló tör-
vény 1992-es hatályba lépése óta a legnagyobb munkajogi változtatás történt a közgyűjteményi és 
közművelődési ágazatban.

Hiába tiltakoztak egyértelműen és egyhangúlag az érintettek

Teljesen fel akar-
ják számolni a 

közalkalmazotti 
jogviszonyt?



Kispest önkormányzata 2020-
ban az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény előírásai 
alapján ismételten ebösszeírást 
tart. Tekintettel arra, hogy a 
koronavírus-járvánnyal kap-
csolatos zárlati intézkedések 
miatt néhányan önhibájukon 
kívül nem tudtak eleget tenni a 
meghirdetett időintervallumon 
belül bejelentési kötelezettsé-
güknek, a kispesti ebösszeírási 
akciót a korábban meghirde-
tett feltételekkel, június 15-ig 
meghosszabbították. Az adat-
lap letölthető az uj.kispest.
hu honlapról. A kormány által 
március 11-én elrendelt ve-
szélyhelyzetre tekintettel a 
Polgármesteri Hivatalban már-
cius 17-től a személyes ügyfél-
fogadás lehetősége korlátozot-
tan biztosított, ezért a kitöltött 
adatlapot lehetőség szerint 
elektronikus úton küldjék meg. 
Amennyiben az ebösszeírással 
kapcsolatban bármilyen kérdé-
sük vagy észrevételük merülne 
fel, a zoldprogram@kispest.
hu e-mail-címen vagy a 06-1-
347-4528-as telefonszámon 
érdeklődhetnek. Az adatszol-
gáltatási kötelezettség elmu-
lasztása állatvédelmi bírságot 
vonhat maga után. A bírság 
legkisebb összege 30 ezer fo-
rint, jogi személy és más gaz-
dálkodó szervezet esetén 90 
ezer forint.

Ebösszeírás meg-
hosszabbított
határidővel

FELHÍVÁS
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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.

PÁLYÁZAT

Virágos balkonok, 
virágos kertek Gyommentesítés és parlagfűirtás Kispesten

FELHÍVÁS

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása ér-
dekében közös célunk, hogy a pollenallergiát okozó gyomnövények, így 
többek között a parlagfű elszaporodását és terjedését megakadályozzuk.

Virágzás előtt szükséges elvégezni a gyomlálást, kaszálást

Kérjük, hogy az önök által la-
kott ingatlan beépítetlen felüle-
teinek (udvar, kert) és az ingat-
lan előtti zöldsávnak, ároknak 
gondozásáról, kaszálásáról, a 
gyomnövények eltávolításáról 
a vegetációs időszak alatt fo-
lyamatosan gondoskodni szí-
veskedjenek. A pollenallergiát 
okozó gyomnövények elleni 
védekezés során nagyon fon-
tos, hogy azt még virágzásuk 
előtt végezzük el. A védekezés 
történhet gyomlálással, gyö-
kérrel együtt való kihúzással. 
Nagyobb területen rendsze-
res kaszálással tudjuk ered-
ményesen megakadályozni a 
virágzat kifejlődését és így a 
pollenszórás beindulását. Az 
élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény 17. § (4) bekez-
dése értelmében: „A földhasz-

náló köteles az adott év június 
30. napjáig az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának ki-
alakulását megakadályozni, és 
ezt követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig fo-
lyamatosan fenntartani.” Júni-
us 30-át követően a védekezés 
elmulasztóival szemben közér-
dekű védekezés rendelhető el, 
egyúttal növényvédelmi bírság 
szabható ki. A zöldterületek 
gyommentesen tartását Buda-
pest Főváros Közgyűlésének 
a főváros köztisztaságáról 
szóló 48/1994. (VIII. 1.) ön-
kormányzati rendelete is sza-
bályozza, melynek a 3. § (1) 
bekezdése kimondja, hogy „az 
ingatlan tulajdonosa (kezelője, 
használója) köteles gondos-
kodni az ingatlan – beleértve 
az ingatlan-nyilvántartásban 
közterületként nyilvántartott 

földrészletet is – és az ingatlan 
előtti járda, továbbá a járda és 
a kocsiút közötti kiépített vagy 
kiépítetlen terület gondozásá-
ról, tisztántartásáról, szemét- 
és gyommentesítéséről”. Aki 
Kispest közigazgatási terüle-
tén elhanyagolt, gondozatlan, 
gyomos ingatlant észlel, jelez-
heti a Kispesti Polgármesteri 
Hivatal Zöldprogram Irodáján 
a 06-1-347-4528-as telefon-
számon vagy a zoldprogram@
kispest.hu e-mail-címen. Bí-
zunk benne, hogy közös erő-
feszítéssel egészségünk és a 
rendezett környezet fenntartá-
sa érdekében sikerrel vesszük 
fel a harcot az allergén gyom-
növények ellen, élhetőbbé téve 
ezzel lakókörnyezetünket.

Zöldprogram Iroda

Hivatali ügyintézés telefonon és elektronikusan
KÖZLEMÉNY

Határozatlan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás a kispesti Polgár-
mesteri Hivatalban. Továbbra is csak előzetes időpontfoglalással érkező 
ügyfeleket fogadnak a fővárosi kormányablakok, okmányirodák és min-
den egyéb kormányhivatali ügyfélszolgálat.

Célszerű elsősorban az online felületeket választani

A Polgármesteri Hivatal irodá-
it telefonon hétfőn 8 és 18 óra 
között, szerdán 8 és 16 óra kö-
zött, pénteken 8 és 12 óra kö-
zött lehet közvetlenül keresni, 
kedden és csütörtökön 8 és 16 
óra között érhető el a hivatal 
a 06-1-347-4500-as központi 
telefonszámon. A veszélyhely-
zet fennállása alatt, óvintéz-
kedések bevezetése mellett a 
személyes ügyintézést igénylő 
anyakönyvi ügyekben biztosít-
ja az ügyfélfogadást a hivatal, 
de arra kérik az ügyfeleket, 
hogy elsősorban az elektro-
nikus ügyintézési felületeket 
válasszák, és telefonon for-
duljanak tájékoztatásért. Az 
anyakönyvvezetők ügyeleti 

rendben fogadják a születéssel, 
halálesettel kapcsolatos beje-
lentéseket, és előzetes időpont-
egyeztetést követően tudják 
intézni kizárólag kerületi lak-
címmel rendelkező személyek 

házasságkötési szándékának 
bejelentését és a teljes hatályú 
apai elismerő nyilatkozat fel-
vételét. A fővárosi kormányab-
lakokban és az okmányirodák-
ban az ügyintézés továbbra is 
csak előzetes időpontfoglalás-

sal lehetséges. Időpontot fog-
lalni ügyfélkapus azonosítóval 
a magyarorszag.hu oldalon, 
illetve ügyfélkapu-regisztrá-
cióval nem rendelkező ügyfe-
leknek a 1818-as, éjjel-nappal 
ingyenesen hívható telefon-
számon lehet. A kormányhiva-
talok és a járási, fővárosi ke-
rületi hivatalok által kiállított 
hivatalos okmányokat postai 
úton kézbesítik. A XIX. Kerü-
leti Hivatal Hatósági Osztálya 
a 06-1-896-4419-es telefon-
számon és a hatosag@19kh.
bfkh.gov.hu e-mail-címen, a 
Gyámügyi Osztály a 06-1-
896-4437-es telefonszámon és 
a gyamugy@19kh.bfkh.gov.hu 
e-mail-címen érhető el.

Időpontot kell fog-
lalni a kormányhi-

vatalokba

2020. MÁJUS2020. MÁJUS
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• Karbantartó, Kispesti Egész-
ségügyi Intézet – Határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogvi-
szony, teljes munkaidő – Pá-
lyázni lehet 2020. június 21-ig

• Karbantartó (villanyszerelő), 
Kispesti Egészségügyi Intézet 
– Határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony, teljes 
munkaidő – Pályázni lehet 
2020. június 21-ig

• Óvodapedagógus, Kispesti 
Tarka-barka Óvoda és Kispesti 
Hársfa Óvoda – Határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogvi-
szony, teljes munkaidő – Pá-
lyázni lehet folyamatosan

• Gyógypedagógiai asszisz-
tens, Kispesti Móra Ferenc 
Óvoda, Általános Iskola és 
EGYMI – Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony, 

teljes munkaidő – Pályázni 
lehet folyamatosan

• Kisgyermeknevelő, Kispesti 
Egyesített Bölcsődék – Hatá-
rozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony, teljes munkaidő – 
Pályázni lehet folyamatosan
Részletes pályázati kiírások a 
https://uj.kispest.hu/palyazatok 
honlapon.

KÖZALKALMAZOTTI ÁLLÁSHELYEK KISPESTEN

A Kispesti Kóficok Kerüle-
ti Napközis Tábor pályázatot 
hirdet „Hiányzik a világ! – 
Képek, rajzok, írások a négy 
fal közül” címmel. Kispesten 
lakó és/vagy iskolába járó, 
6–18 éves kor közötti gyere-
kek és fiatalok pályázhatnak 
bármilyen technikával készült 
alkotással, illetve maximum 
kétoldalas, 4000 karakteres 
írásművel. A pályaműveket 
június 15-én 20 óráig várják 
a karantenpalyazat@gmail.
com e-mail-címre. Egy pá-
lyázó több, de technikánként 
maximum öt pályaművel pá-
lyázhat. A pályázatnak tartal-
maznia kell a pályamű címét, 
a pályázó nevét, életkorát, 
osztályát és e-mail-címét, is-
kolájának nevét és címét. Ka-
tegóriák: I. korcsoport: 6–10 
évesek; II. korcsoport: 10–14 
évesek; III. korcsoport: 14–16 
évesek; IV. korcsoport: 16–18 
évesek. A pályázatokat kispesti 
művészekből, civilszervezetek 
képviselőiből és a kispesti köz-
életben aktív szerepet játszó 
helyiekből álló zsűri bírálja 
majd el. Kispest önkormány-
zata különdíjakat ajánlott fel 
a legszorgalmasabb, legter-
mékenyebb alkotónak. A díja-
zott pályaművekből kiadványt 
készít az önkormányzat, és a 
tervek szerint az elkészült pá-
lyaművekből kiállítást is ren-
deznek.

„Hiányzik a világ!”
DIÁKPÁLYÁZAT
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Tájékozódási verseny számítógépes terepen
SZABADIDŐ

Várakozáson felül sikerült a Gémes Természetjáró Egyesület „E-Kispest 
Kupa 2020” elnevezésű nemzetközi virtuális tájékozódási versenye. A 33 
éves múltra visszatekintő szervezet ezzel az ötletes megoldással segített 
áthidalni az „erdőmentes” időszakot.

Virtuális pályán kellett azonosítani a helyszíneket

A terepen már megszokott gya-
korlathoz hasonlóan a tájoló és 
a térkép magabiztos használa-
tára, az irányszög meghatáro-
zására, a távolság és az irány 
mérésére odahaza is szükség 
volt, hiszen a letölthető ver-
senylapon bójákkal jelölt érin-
tési pontokat kellett felkeresni. 
A feladat nem volt könnyű, 

fényképek alapján lehetett a 
megadott versenytérképen a 
bejelölt helyszíneket azonosí-
tani, és a helyesnek ítélt bóják 
sorszámát megküldeni. A vir-
tuális versenypályán 64 fény-
képet és bóját kellett össze-
párosítani, de úgy, hogy nem 
minden fényképhez tartozott 
bója, és nem minden bójához 

tartozott fénykép. Lehoczki 
Zoltántól, az egyesület elnöké-
től megtudtuk, a várakozáson 
felül sikerült E-Kispest Kupán 
10 országból 70 egyéni ver-
senyző és 40 csapat, azaz ösz-
szesen 179 fő vett részt; érkez-
tek megoldások Hongkongból 
és Tajvanról is.

Összesen mintegy másfél 
ezer bolgár paradicsompalán-
tát oszt szét az önkormányzat 
az óvodák, az intézmények, a 
közösségi kertek és a lakosság 
között idén is. Vinczek György 
alpolgármester lapunknak el-
mondta, hogy a több éves ha-
gyomány célja népszerűsíteni 
a paradicsomtermesztést Kis-
pesten, az óvodákban pedig 
különösen fontos, hogy a kis-
gyerekek közvetlenül is meg-
tapasztalhatják, hogyan nőnek 
a kis palánták és hoznak olyan 
termést, amelyet a piacon lát-
nak. Hozzátette, idén kísérleti 
jelleggel bolgár paprikapalán-
tákat is osztanak az érdeklő-
dőknek.

Tütünkov Hrisztov Jordán-
tól, a Kispesti Bolgár Nem-
zetiségi Önkormányzat 
elnökétől megtudtuk, a palán-
taosztás a kerületi és a nem-
zetiségi önkormányzat közös 
ötlete volt évekkel ezelőtt, a 
magok Smolyanból, a bolgár 
testvérvárosból érkeztek, és a 
Közpark Kft. nevelt palántákat 
belőlük.

ÖNKORMÁNYZAT

Gazdagodik a Wekerlei Könyvtár
KULTÚRA

Több mint 350 ezer forint támogatást nyert az önkormányzat a Wekerlei 
Kultúrházhoz tartozó könyvtár működésére.

Új könyveket vásárolnak a támogatásból

Kispest önkormányzata évről 
évre indul a kormány által ki-
írt könyvtári érdekeltségnö-
velő pályázaton, mellyel az 
önkormányzat által fenntartott 
és a Wekerlei Kultúrházhoz 
tartozó könyvtár működését 
támogatja. Az utóbbi években 
a támogatott összeg mindig ki-
csit emelkedett, de a 100 ezer 
forintot soha nem haladta meg. 
Ez nagyon kevésnek tűnhet, 
de egy ilyen kis könyvtár költ-
ségvetésében minden forint 
számít, a wekerlei könyvtáro-
sok mindig lelkesen költötték 
könyvekre a kapott összeget. 
Idén a támogatás megugrott, 
a Wekerlei Könyvtár részé-
re 353 ezer forint támogatást 
nyert a kerület. Nagy öröm 
ez a WKK részére, hiszen az 
új könyvek még akciós be-

szerzésekkel sem olcsók. A 
könyvtár törekszik a kortárs 
szépirodalom, világirodalom, 
a népszerű irodalom és a nívós 
gyermekkönyvek beszerzésé-
re. A könyvtárosok figyelembe 
veszik az olvasók kéréseit, 
külön vezetik a keresett, kért 

könyvek listáját – tudtuk meg 
a WKK igazgatójától. Szabó 
Mária elmondta, hogy a We-
kerlei Könyvtár a koronavírus-
járvány miatt, jogszabályi ren-
delkezés alapján jelenleg még 
zárva tart, de a két könyvtáros 

ezekben a hónapokban is szor-
galmasan dolgozik. A könyvtár 
köteteit teljesen átválogatták, a 
polcokat letakarították, a bejá-
rat mellett álló utcai könyvtá-
rolót is felújították. A könyvtár 
honlapján és Facebook-oldalán 
naponta több kulturális tarta-
lom jelenik meg, irodalmi év-
fordulók, online olvasmányok, 
kulturális ismeretterjesztés, 
hetente friss online program-
ajánlók, játékos kvízek, gye-
rekeknek olvasmányok, bábos 
videók kerülnek fel a könyvtár 
oldalaira. A nyitás után a We-
kerlei Könyvtár nagy szeretet-
tel várja a régi és új olvasókat, 
addig is kövessék a könyvtár 
honlapját, Facebook-oldalát, 
ha tartalmas elfoglaltságra 
vágynak!

Testvérvárosi para-
dicsompalánták

Felújították
az utcai

könyvszekrényt is



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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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.

WEKERLE • KULTÚRA  • KÖZÖSSÉG

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

Wekerlei Könyvtár  
online programajánlója

A WKK-ban az engedélyezett  
nyitástól számítva leghamarabb 

két héttel tudjuk  
nyári táborainkat elindítani.

MI IS VÁRJUK  
A NYÁRI TÁBOROKAT!

Aktuális információinkat  
olvashatják a wkk.kispest.hu  

honlapunkon,  
vagy a Facebook oldalunkon.

Naponta frissülő ismeretterjesztő ol-
vasnivalók, irodalmi évfordulókhoz kapc-
solódó írások, online irodalom, kulturális 

programajánlók, bábos videók.

HETI SZÍNES GYEREKEKNEK  
ÉS FELNŐTTEKNEK

Az online tartalmak elérhetőek  
a könyvtár honlapján  
és Facebook oldalán.



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

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

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

TÁJÉKOZTATÓ

KORONAVÍRUS JÁRVÁNY

FOGJUNK ÖSSZE KISPESTÉRT!
A koronavírus-járvány okozta szociális válság 

leküzdése és a nehéz helyzetbe került
kispestiek megsegítése érdekében a Kispesti

Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány várja 
adományaikat.

Számlaszám:

OTP 11719001-20225614

Amennyiben tárgyi felajánlást kíván tenni,
kérjük, jelezze az alábbi e-mail-címen:

adomany@kispest.hu

Vigyázzunk egymásra! 


