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Magazinunkban a koronavírus 
elleni helyi intézkedések

6-7. oldal

A vészhelyzet kihirdetése 
óta minden nap ülésezik a 
Kispesti Operatív Törzs, 
amelynek vezetője a város 
polgármestere.

GAJDA PÉTER
Interjú

11. oldal

DR. KUMIN MARIANNA      
Járványügyek
Biztonságunk érdekében 
szigorú és komoly óvin-
tézkedéseket vezettek be 
a Kispesti Egészségügyi 
Intézetben is.
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Magára hagyta a kormány a koronavírus elleni védekezésben az ön-
kormányzatokat. Sőt, valamilyen kicsinyes okból, talán bosszúból a 
tavaly ősszel az önkormányzati választásokon elveszített nagyváros-
okért, településekért, még azokat a forrásokat is elvonták, amelyekből 
az önkormányzatok a járvány megfékezésére, lassítására, a települések, 
városok működésére, az élet fenntartására fordíthatnának. Tudjuk jól, 
hogy ezek az elvonások, intézkedési csomagok elsősorban az ellenzé-
ki vezetésű Budapest és kerületek, a „bűnös város” megregulázását, az 
önkormányzatok ellehetetlenítését szolgálják, ám ugyanúgy büntetik és 
magával rántják a kormányközelieket is. De ez sem baj, a cél Budapest 
ellehetetlenítése, még annak árán is, ha ez komoly szociális feszültséget 
okoz majd, mert az önkormányzatok nem tudják azokat az intézkedése-
ket végrehajtani, amelyek a vírus okozta válság miatt elengedhetetlenül 
szükségesek lennének. A kormányzati elvonások miatt idén minimum 
304 millió forinttal lesz kevesebb forrása lesz Kispestnek, mint amivel 
februárban, a kerületi költségvetés elfogadásakor számoltak. Ma már 
csak bíznak abban, hogy további költségvetési elvonással, forráscsök-
kenéssel nem kell számolniuk.
Az eddigi takarékossági intézkedések körében törölték a köztisztvise-
lők jutalmazását, a kerületi időseknek szervezett ingyenes tanfolyamok 
lebonyolítását, a kispesti rendezvényeket és a testvérvárosi programo-
kat, a polgármesteri hivatal tervezett gépjárműbeszerzéseit és a kerületi 
sporttelepek fejlesztésére szánt költségvetési kereteket is. Az intézkedé-
sek következtében 127 millió forintot takarítanak meg.
„További intézkedésként több kerületi rendezvény támogatását kényte-
lenek vagyunk elvonni, így a Székelykapu Napokra szánt támogatási 
keretet és a nyári táborozások támogatását. Amennyiben ezek az esemé-
nyek, rendezvények mégis megtarthatóak lesznek, újra megvizsgáljuk 
azok támogatását” – mondta a polgármester.
A polgármester tájékoztatása szerint más költségvetési sorok döntés-
előkészítését, azok esetleges felhasználását és kifizetését a második 
félévre, szeptemberre ütemezik át. Így különböző sporttámogatások, 
lakóközösségi pályázatok, civilszervezetek támogatásáról csak később 
döntenek, azok kifizetése az első félévben biztosan nem történik meg. 
Ezzel további 90 millió forintot spórolnak. Emellett az egészségügyi, 
szociális jellegű és a közbiztonságot támogató alapokat továbbra is mű-
ködtetik, fenntartják, a támogatásokat kifizetik.
Az összefogás és a személyes példamutatás jegyében Gajda Péter pol-
gármester egyhavi nettó bérével járul hozzá a vészhelyzet miatt nehéz 
helyzetbe került kispesti családok megsegítéséhez. Arra kérte képvise-
lőtársait és mindazon kispestieket, akik a mostani helyzetben megtehe-
tik, szintén támogassák anyagilag is azokat, akik segítségre szorulnak. 
A felajánlott összeget a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapít-
vány számlaszámára (OTP 11719001-20225614 ) utalhatják át.

Már harmadik hete annak, hogy 
a járványügyi veszélyhelyzet mi-
att az iskolák bezártak; harmadik 
hete hiányolják a korábbi meg-
szokott életritmusukat és min-
dennapi rutinjaikat, próbálják 
átvészelni a bezártság és a társas 
elszigetelődés okozta feszültsé-
get és nehézségeket, igyekeznek 
összehangolni az egyes család-
tagok szerteágazó teendőit, és 
erőn felül küzdenek azért, hogy 
gördülékenyen teljenek a napja-
ik a továbbiakban is – hiszen az 
életünk nem állt meg!
A jelenlegi helyzet egyik leg-
nagyobb nehézsége az, hogy az 
eddig megszokott rutinjaink, 
napirendjeink egyik pillanat-
ról a másikra borultak fel. Bár 
ezeknek a szokásoknak gyakran 
nem tulajdonítunk nagy jelen-
tőséget, sőt néha azt kívánjuk, 
bár ne lennének bizonyos köte-
lezettségeink (mint iskolába jár-
ni), mégis, mikor megfosztanak 
minket tőlük, akkor felértéke-
lődnek a szemünkben, és nagy 
űrt hagynak maguk után az éle-
tünkben. Az, hogy minden nap 
ugyanakkor ébredünk, iskolába/
munkába megyünk, ugyanazok-
kal az emberekkel találkozunk 
mindig a megszokott helyen, és 
hogy van észlelhető különbség 
a hétköznap és a hétvége között, 
keretet ad az életünknek, kapasz-
kodókat nyújt egy-egy bizonyta-
lanabb helyzetben is, biztosítja 
számunkra a kiszámíthatóságot, 
amelyre emberi természetünk-
ből fakadóan szükségünk van, és 
megélhetjük általa a biztonságot, 
amely a gyerekeknek és a felnőt-
teknek egyaránt elengedhetetlen 
a testi-lelki kiegyensúlyozott-
sághoz.
Éppen ezért – sok kollégámmal 
együtt – szorgalmazom, hogy 
ebben az új élethelyzetben is 
alakítsanak ki egy napirendet és 
egy szabályrendszert, amelyhez 
minden családtag alkalmazkodni 
tud, és amely segít megteremteni 
a korábbi, megszokott körülmé-
nyeket, hogy gördülékenyebben 
folytathassák az életüket!
– Ebben a speciális helyzet-
ben különösen fontos (főleg 
a gyerekek számára), hogy a 
gyermek(ek) korához, intellektu-
ális képességeihez, temperamen-
tumához igazodó napirendet ala-
kítsanak ki, mert akkor hosszú 
távon is könnyebb lesz fenntar-

tani azt a családban. – Érdemes 
példákkal, képekkel illusztrálni 
(kisebbeknél kifejezetten hasz-
nos), és kitűzni egy táblára, hű-
tőre vagy a gyerek(ek) íróasz-
talára, hogy mindenki számára 
látható legyen. A kialakításában 
kérjék ki minden családtag véle-
ményét – tartsanak akár rendsze-
res családi kupaktanácsot, ahol 
mérlegelhetik az egyéni ötleteket 
és igényeket! Ha változtatásra 
vagy új pontok bevezetésére van 
szükség, készítsék fel és figyel-
meztessék előre az érintetteket!
– Mint korábban, úgy most is 
legyenek jól kijelölt helyek, 
helyzetek és feladatok (például 
alakítsanak ki egy tanulósarkot, 
ahol csak a tanulás folyjon, mint 
eddig az iskolában).
– Figyeljenek rá, hogy legyenek 
különbségek a hétköznapok és a 
hétvége között, ne folyjanak ösz-
sze a napok!
– A tanulás legyen keretezve, 
tartsanak szünetet akár az iskolá-
ban megszokott rendszer szerint 
(45 percenként 10 perc mozgá-
sos szünet).
– Emellett ügyeljenek arra is, 
hogy elegendő testmozgás is le-
gyen beiktatva, hiszen a testne-
velésórák sem a szokott módon 
biztosítottak. A hasonló körül-
mények megteremtésével a tanu-
lás hatékonyságát és a gyermek 
teljesítményét tudják növelni az 
otthoni közegben!
– A közösen kitalált napirend 
és a szabályrendszer betartását 
pedig mindenképpen jutalmaz-
zák! Lehet például valamilyen 
finomságot engedélyezni, vagy 
extra otthoni programokat szer-
vezni (kuckóépítés, szülővel al-
vás, hétvégi pizsamanap, közös 
sütés-főzés, kívánságnap, közös 
torna stb.).
– És végül, de nem utolsósor-
ban hangsúlyoznám a minőségi 
idő fokozott jelentőségét is, hi-
szen most mindenki feszültebb, 
frusztráltabb és elfoglaltabb a 
szokásosnál, így gyermekeiknek 
és Önöknek is jót tesz, ha a külső 
körülményeket és a folyamatos 
terheket és kötelezettségeket ide-
iglenesen félretéve, teljes odafi-
gyeléssel és odaadással tudnak 
együtt lenni, és feltöltődni egy-
más támogatásából.

Forrás: vadaskert.hu

Legyenek különbségek a hétköznapok
és a hétvége között

A napirend
fontossága  

Kéry Nikolett, az Eötvös és a Puskás is-
kola pszichológusának gondolatai, ta-
nácsai a járványügyi veszélyhelyzetben. 
Ezekben a kihívásokkal teli és megterhelő 
időkben pszichológusként segítséget sze-
retnék nyújtani mindazoknak, akiknek 
szüksége van rá.
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Az óvodai és iskolai étkezést most csak a 
gesz.kispest.hu honlap „Online ebédbefi-
zetés” menüjén keresztül elérhető Lakoma 
rendszerben lehet megrendelni és befizet-
ni. Ehhez segítséget a 06-1-347-4904-es 
telefonszámon adnak munkanapokon 7.30 
és 16 óra között. Az iskolások közétkezte-
tését két helyen végzik: a Bolyai iskolában 
(Árpád utca 14.) az Eötvös, a Vass, a Gábor 
és a Bolyai iskola, a Pannónia iskolában 
(Pannónia út 12.) az Erkel, a Kós, a Pus-
kás, a Móra, a Pannónia és a Deák gim-
názium diákjainak biztosítanak csomagolt 
ebédet.

Menzarendelés

KÖZÉTKEZTETÉS

TÁMOGATÁS 

Ha a lakbértámogatás 2020. áp-
rilis 1-jét követően lejár, a szük-
séges dokumentumok elérhetők: 
h t t p : / / u j . k i s p e s t . h u / u g y i n t e z e s /
le to l the to-nyomta tvanyok/8025-
lakbertamogatas-megallapitasahoz-
kerelem. A vagyongazdálkodási cso-
port ügyeleti rendszerben működik: 
vagyongazdalkodas@hivatal.kispest.hu, 
továbbá: az A–K kezdőbetűs ügyfelek 
részére e-mail: kiss.eva@hivatal.kispest.
hu, tel.: 06-1-347-4913, az L–Zs kezdő-
betűs ügyfelek részére e-mail: bognar.
marta@hivatal.kispest.hu, tel.: 06-1-
347-4593. A támogatásokat később, a 
veszélyhelyzet után felülvizsgálják.

Szociális lakbér

A vírusjárvány idején folya-
matosan fertőtlenítik a Kis-
pesti Egészségügyi Intézet 
környezetét, a főbejárat előt-
ti teret, a Tüdőgondozó és a 
gyógyszertár előtti bejáratot, 
valamint a hátsó parkolót.
A Közpark Kft. munkatársai 
végzik a munkát saját be-
szerzésű, közterületen hasz-
nálható fertőtlenítőszerrel és 
védőruhákban, amelyekben 
a közterületen lévő padokat 

is fertőtlenítik Kispesten – 
tudtuk meg Bán Zoltántól, 
az önkormányzati cég ügy-
vezetőjétől. A kispesti egész-
ségügyi létesítmények, így a 
szakrendelő, valamint a fel-
nőtt és a gyermek háziorvosi 
rendelők, illetve a Forrásház 
környezetét is folyamatosan 
fertőtlenítik a vírusjárvány 
idején. A belső fertőtleníté-
seket az intézmények önma-
guk végeztetik.

Dr. Kumin Marianna, a Kis-
pesti Egészségügyi Intézet 
főigazgató-főorvosa lapunk-
nak elmondta, ezekben a 
napokban, hónapokban kü-
lönösen odafigyelnek a ta-
karításra. Az összes kispesti 
egészségügyi létesítmény-
ben belül is folyamatosan 
végzik a fertőtlenítést annak 
ellenére, hogy korlátozott az 
intézményekben a betegfor-
galom.

Fertőtlenítik az egész-
ségügyi létesítményeket   

Közterületeken is használt fertőtlenítőszerrel dolgoznak

Ki-ki vérmérséklete szerint fo-
gadja a helyi, a fővárosi és az 
országos intézkedéseket, tartja 
be az előírásokat, javaslatokat. 
Különösen nehéz a gyerekeket 
nevelő családoknak, hiszen a 
távoktatás és a távmunka ösz-
szeegyeztetése nem könnyű 
feladat. Nehéz az időseknek is, 
mert nem látogathatják gyere-
keiket, unokáikat, az egyedül 
élők ellátásáról az önkormány-
zatnak kell gondoskodnia. A 
legszigorúbb központi intéz-
kedés a sávos vásárlás beveze-
tése volt, amelynek értelmében 
a 65 év felettiek csak 9 és 12 
óra között vásárolhatnak. A 
patikák, a drogériák, az élel-
miszerboltok, a dohányboltok 
és a benzinkutak kivételével 
15 órakor minden egyéb üzlet 
is bezár.
A Kispesti Operatív Törzs leg-
fontosabb intézkedései:
– a járvány lassítása érdeké-
ben felhívták a kispestiek fi-
gyelmét, aki teheti, maradjon 
otthon;
– megszűnt a személyes ügy-
félfogadás a Polgármesteri 
Hivatalban, ahol telefonos 
ügyelet van: hétfőn 8 és 18 
óra között, szerdán 8 és 16 
óra között, pénteken 8 és 12 
óra között lehet közvetlenül 
az irodákat keresni, kedden és 
csütörtökön 8 és 16 óra között 
érhető el a hivatal a 06-1-347-

4500-as központi telefonszá-
mon;
– a kerületi kulturális intézmé-
nyek, a Tichy Lajos Sportcent-
rum, a Zoltán utcai Sporttelep 
és a Kispesti Uszoda, valamint 
a bekerített játszóterek zárva 
tartanak;
– az idősek védelmében a 06-
80-219-219-es zöldszámot 
üzemeltetik munkaidőben 8 és 
16.30 között a 70 év felettiek-
nek;
– a járványveszélyben díj-
mentesen házhoz szállítja a 
zöldhulladékgyűjtő zsákokat a 
Közpark Kft., amelynek mun-
katársait a 06-1-282-9622 tele-
fonszámon érhetik el;
– a Kispesti Egészségügyi In-
tézet főigazgató-főorvosa is 
szigorításokat vezetett be az 
intézményben, mivel továbbra 
is cél a közvetlen orvos-beteg 
találkozások minimalizálása, a 
szakrendeléseket időben kor-
látozták, az aktuális informá-
ciók az Egészségügyi Intézet 
honlapján olvashatók (euint.
kispest.hu);

– a vendéglátó üzletek 15 óra 
után bezárnak;
– az idősek nappali ellátása 
házhoz kijáró ügyeleti rend-
szerben működik tovább, a 
gondozási központokban az 
ellátás szünetel, az ebédet a 
Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat szállíttatja házhoz, 
látogatási és kijárási tilalom 
van az idősgondozó intézmé-
nyekben;
– ügyelet van az óvodai és böl-
csődei ellátásban;
– a menza csak elvitellel mű-
ködik;
– a már lefoglalt magánrendez-
vények, esküvők maximum 10 
fős létszámmal tarthatók meg, 
az esküvők után fertőtlenítő ta-
karítást rendeltek el a Polgár-
mesteri Hivatalban;
– bizonytalan ideig házasság-
kötésre új időpontot adni az 
anyakönyvvezetők nem tud-
nak;
– kérik a lakosságot, jelezzék, 
ha idős, ha egyedül élő segít-
ségre szorulót ismernek a kör-
nyezetükben.

A vészhelyzet kihirdetése (március 11.) 
óta minden nap ülésezik a Kispesti Opera-
tív Törzs. Komoly, a kispestiek egészségét, 
biztonságát szolgáló intézkedések szü-
letnek folyamatosan. A kispestiek elfo-
gadják a megszorításokat.

Veszélyhelyzeti szigorítás  
A legfontosabb üzenet mostanság az időseknek: Maradj otthon!

TÁMOGATÁS

Kérelmek
Ikladiné dr. Petres Veronika, a Hu-
mánszolgáltatási és Szociális Iroda 
vezetőjének tájékoztatója a szociáli-
san támogatásra szorulóknak.

1. Szociális ügyintézőink csak tele-
fonon nyújtanak felvilágosítást, kör-
nyezettanulmányokat határozatlan 
ideig nem végzünk.
2. Kérelmeink és nyomtatványa-
ink a szocialisiroda.kispest.hu/
nyomtatvanyok oldalról letölthetőek.
3. Rendkívüli települési támogatást 
kérhetnek, akik Kispesten bejelentett 
lakó- vagy tartózkodási hellyel ren-
delkeznek, és életvitelszerűen is itt 
élnek. Ez annak adható, aki a létfenn-
tartását közvetlenül veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, vagy 
időszakosan és tartósan létfenntartási 
gondokkal küzd. A koronavírus okoz-
ta veszélyhelyzet krízishelyzetnek 
tekinthető.
4. Az önkormányzat előtti gyűjtőlá-
dában elhelyezett írásbeli kérésre a 
kérelemnyomtatványokat eljuttatjuk 
az igénylőkhöz, ezeket kitöltve és 
a megfelelő mellékletekkel ellátva 
postán visszaküldhetik, illetve a gyűj-
tőládában, lezárt borítékban elhelyez-
hetik.
5. A lejáró rendszeres települési tá-
mogatások esetében (gyógyszer-, lak-
hatási, ápolási támogatás) hivatalból 
kiküldjük a 2020. április 30-án lejáró 
ellátások iránti kérelmeket. A gyógy-
szer- és az ápolási támogatáshoz az 
előző kérelemhez benyújtott orvosi 
javaslatot elfogadjuk, nem kell új.
6. Az újonnan igényelt gyógyszer- és 
ápolási támogatásokhoz kérjük fel-
tüntetni a háziorvos nevét és elérhető-
ségét, mert a szükséges gyógyszerek 
listáját és a jogosultságot ellenőrizni 
fogjuk.
7. Munkanélkülivé vált ügyfeleink a 
BFKH XVIII. Kerületi Hivatalban te-
lefonon kérjenek tájékoztatást. Ügy-
intézéssel kapcsolatos információk: 
Foglalkoztatási Osztály, tel.: 06-1-
292-4399, 06-1-292-5528, e-mail: 
fmkdarusutca@lab.hu).
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mester, dr. Vitál Márton jegyzőt helyettesítő 
aljegyző, távollétében dr. Benedek-Szabó 
Andrea aljegyző, Lászlóné Mester Zsu-
zsanna pénzügyi és gazdasági igazgató, dr. 
Bernát Péter, a Polgármesteri Kabinet Iro-
da vezetője, Ikladiné dr. Petres Veronika, a 
Humánszolgáltatási és Szociális Iroda veze-
tője, dr. Kumin Marianna, a Kispesti Egész-
ségügyi Intézet főigazgató-főorvosa, Plánk 
Róbert rendőr ezredes, kapitányságvezető, 
Zubor Attila, a GESZ igazgatója, dr. Török 
Lajos, a GESZ gazdasági igazgatója, Nagy 
Endre, a Sajtó-kommunikációs és Rendez-
vényszervező Csoport vezetője, Bugyiné 
Szabolcsi Ágnes, a Hatósági Iroda vezetője, 
Bán Zoltán, a Közpark Kft. ügyvezetője, és 
az operatív törzs munkáját tanácsadóként 
segíti Szilágyi István.

Melyek voltak a legfontosabb intézkedé-
sek?
A veszélyhelyzet országos kihirdetésekor 
természetesen azonnal az önkormányza-
ti oktatási, szociális és művelődési intéz-
mények, játszóterek bezárása, az ügyeleti 
rendszer kialakítása a bölcsődékben, óvo-
dákban, a szociális és közétkeztetés meg-
szervezése, az idősekről, fogyatékossággal 
élőkről, nehéz helyzetben lévő kispestiekről 
való gondoskodás megszervezése, az elekt-
ronikus ügyintézés és a hivatali ügyelet 
megszervezése, csak hogy dióhéjban a leg-
fontosabbakat említsem.
A legfontosabb változás a kéthetes lakhely-
elhagyási korlátozás, ami alaposan felfor-
gatta mindannyiunk életét, hiszen vásárolni 
korosztályonként csak meghatározott idő-
ben lehet, lehetett.

Tapasztalataik szerint hogyan fogadták 
a kispestiek ezt a szokatlan helyzetet, 
a megszorításokat? Mennyire voltak 
fegyelmezettek?
Úgy tapasztalom, hogy a kerületben élők 
fegyelmezetten betartják az intézkedése-
ket. Nyilván senki nem örül a kialakult 
helyzetnek, és a jó idő beköszöntével egyre 
nehezebb tudomásul venni, hogy nem lehet 
használni a játszótereket, parkokat, sportlé-
tesítményeket, miközben a gyerekek otthon 
ülnek, mert se bölcsi, se ovi, se iskola. De 
ahhoz, hogy minél előbb túllegyünk ezen a 
válságon, most minden intézkedés szigorú 
betartására van szükség.

Zöldvonalat is működtetnek az idősek-
nek. Kik telefonáltak? Milyen kérések 
voltak?
Igen, ezt a vonalat elsősorban azoknak a 
hetven év felettieknek indítottuk el, akik 
online kevésbé tudnak kommunikálni, így 
ingyen kaphatnak felvilágosítást arról, hogy 
milyen segítséget tudunk nyújtani számuk-
ra. A zöldszámon egyébként nem csak az 

idősek, a fogyatékossággal élő, nehéz hely-
zetben lévő kispestiek is kapnak felvilágo-
sítást, segítséget. Napi 40-50 hívásunk van, 
igyekszünk mindenkinek pontos válaszokat 
és segítséget nyújtani.

A kispesti civileket is bevonták a mun-
kába?
Így van, sőt nemcsak a civileket, de a kép-
viselő-testület tagjait, a szakbizottságokban 
dolgozó kollégákat és szakértőket is, hiszen 
a vészhelyzet alatt nem ülésezhet sem a tes-
tület, sem a bizottságok. Az a tapasztalatom, 
hogy senkinek nem kellett kétszer mondani, 
hogy segítsen a bevásárlásban, az ételhor-
dásban, a gyógyszertári beszerzésben a ne-
héz helyzetben lévő kispestieknek, minden-
ki teszi a dolgát.

Milyen a karantén két kamasz gyerek-
kel?
Nem panaszkodom, de karantén nélkül is 
nehéz. Két olyan gyerekkel, akik eddig is a 
digitális világban élték az életük egy jelen-
tős részét, nem volt nehéz az átállás. Nyil-
ván azt tapasztaljuk inkább, hogy a társas, 
baráti kapcsolatok és a sport hiányzik most 
leginkább az életükből.

Szülőként ön is megtapasztalta a hirtelen 
bevezetett távoktatást. Milyen nehézsé-
geket látott?
Az első két nap tapasztaltunk nehézséget, 
de a pedagógusok – gondolom, megfeszí-
tett munkával – profin és gyorsan átálltak 
a digitális oktatásra. Nyilván azért azt érez-
zük, hogy azoknál a nehéz helyzetben lévő 
családoknál, ahol nincs tablet, számítógép, 
laptop a családban, az internet is akadozik, 
vagy ahol több gyerek is iskoláskorú, és 

még a szülők is otthonról dolgoznak, na-
gyon nehéz megküzdeni a problémával.

Gulyás Gergely miniszter azt mondta, el-
vonják az önkormányzatoktól a gépjár-
műadó-bevétel rájuk eső 60 százalékát. 
Ön is ott van a 14 budapesti ellenzéki 
polgármester között, akik közleményben 
tiltakoztak a kormány által bejelentett 
megszorító csomag miatt. Hogyan érinti 
Kispestet az Orbán-kormány által beje-
lentet gazdasági intézkedés?
Ne kerteljünk, ez a kormány részéről egy 
durva megszorító csomag, ami az önkor-
mányzatokat is súlyosan érinti. Kispest 
esetében 140 millió forint bevételelvonást 
jelent. Őszintén szólva én inkább arra szá-
mítottam, hogy valamilyen formában plusz 
forrást kapunk, hiszen a kiadásaink, főleg 
szociális és egészségügyi területen, meg-
nőttek, a saját bevételeink pedig jelentősen 
csökkennek. Kedvezményeket kell adnunk 
a kis- és középvállalkozóknak bérleti díj 
és közterület-használat esetében, fenn kell 
tartanunk azokat a sport- és kulturális in-
tézményeinket, amelyek most nem nyit-
hatnak ki. Ehhez jön még a kormányzati 
plusz elvonás. Most újraszámoljuk a kerület 
költségvetését, és bízunk abban, hogy túl-
éli a kerület ezt a válságot is. Félő, hogy a 
kormány lépésének kárvallottjai éppen azok 
a rászorulók lesznek, akiknek most különö-
sen nagy szükségük lenne a segítségre la-
kóhelyükön. De sajnos az egészségügyi és 
szociális válság kezeléséhez a kormánytól 
nem hogy érdemi támogatást, de még csak 
kielégítő információt sem kaptunk.

V.R.I.

Egy hónapja annak, hogy a kormány kihirdette a veszélyhelyze-
tet, a kerületek megkezdték a védekezést. Az önkormányzat eb-
ben a feladatban kormányzati támogatás nélkül maradt, csak 
az erős és tettre kész helyi társadalomra, az összetartásra és 
saját forrásaira támaszkodhat. A kispesti családok élete nem 
könnyű mostanában, kinek-kinek más és más nehézséget hozott 
a koronavírus. Az önkormányzat, az egészségügy szakemberei, a 
szolgáltatók, az oktatásban, a szociális ellátásban dolgozók 
teszik a dolgukat minden nap, sokszor erőn felül azért az egy 
célért, hogy ne robbanásszerűen fertőződjünk meg.

Gajda Péter
polgármester,
a Kispesti Operatív Törzs vezetője

Nem lett senki beteg a Kispesti Operatív 
Törzsből? Még influenzás, náthás sem? 
Bírják még a tempót?
Nem, hál’ Istennek, mindenki egészséges, és 
próbálunk figyelni arra, hogy így is maradjon. 
Az első néhány üléstől eltekintve pedig már on-
line tartjuk a megbeszéléseket, ezzel is kerülve 
a személyes találkozást, a fertőzés kockázatát.

Milyen gyakran találkoznak?
A vészhelyzet kihirdetése óta rendszeresen, 
minden nap vannak ülések, de a kollégákkal, 
ha szükséges, többször is találkozunk az online 
térben.

„Forródróton” vannak egymással?
Telefonon, Messengeren, Skype-on természe-
tesen folyamatos a kapcsolat. A hivatalos ülé-
seket viszont csak egy platformon tartjuk, hogy 
a legfontosabb információk ne vesszenek el az 
„infoszmogban”.

Kik a Kispesti Operatív Törzs tagjai?
A Kispesti Operatív Törzsben a polgármester 
általános helyettese Vinczek György alpolgár-
mester, operatív vezetőhelyettes pedig dr. Csa-
tári Bálint, a hivatal közbiztonsági referense. 
Továbbá részt vesz a közös munkában Kertész 
Csaba alpolgármester, Varga Attila alpolgár-
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Fertőtlenítőszerekkel, illet-
ve védőfelszereléssel járultak 
hozzá a közös védekezéshez a 
Kispesten élő vietnami keres-
kedőcsaládok, és ezzel is meg-
köszönték az egészségügyi 
dolgozók áldozatos munkáját.

Az egyik felajánló, Cao Tien 
Thanh három, Kispesten élő 
és kereskedelemmel foglal-
kozó vietnami családdal kö-
zösen döntött úgy, hogy segít 
az önkormányzatnak, illetve 

a Kispesti Egészségügyi In-
tézetnek. A három családtól 
mintegy 1000 liter Domestos, 
600 liter hipó, több kartonnyi 
gumikesztyű és 400 kg liszt 
gyűlt össze.
Vinczek György alpolgár-
mester szerint az adomány 
hatalmas segítség a Kispesti 
Egészségügyi Intézet számára, 
talán a járvány végéig nem kell 
költeni a fertőtlenítőszerekre, 
ráadásul gumikesztyűt besze-
rezni is nehézkes.

Kötél Mária ápolási igazga-
tó szerint is nagy segítség az 
intézménynek a vietnami csa-
ládok felajánlása. Elmondta, 
fertőtlenítőszerekből sokat 
használnak, minden nap van 
alapos takarítás, nem csupán 
a járvány ideje alatt, most vi-
szont naponta többször fer-
tőtlenítenek. Úgy tűnik, ez a 
mennyiség több hónapra ele-
gendő lesz, reméljük, a jár-
vány két-három hónap múlva 
lecseng – tette hozzá.

Vietnami családok ado-
mánya a szakrendelőnek  

Cao Tien Thanh három kispesti család felajánlását hozta el

Kanálgép

FELAJÁNLÁS 

A sokak által méltán közkedvelt ét-
terem, a Kanálgép saját jótékonysági 
akcióján kívül plusz 25 idős, rászo-
rult, beteg, gyermekét egyedül neve-
lő kispestin tudott segíteni Somogyi 
Lászlóné önkormányzati képviselő 
tiszteletdíjának felajánlásával. Az 
Egyet eszem, kettőt fizetek, három 
lesz belőle akciójuk keretében össze-
gyűlt ételeket pedig elszállították a 
Heim Pál kórházba, illetve a kispesti 
felajánlásoknak köszönhetően újabb 
napi menüket is el tudtak szállítani 
a közvetlen környezetünkben élő rá-
szorulóknak.

Segítség

ÖSSZEFOGÁS

A kispestiek hamar megértették, a 
bajban a legapróbbnak látszó segít-
ség, a jó szó, mosoly, az odafigyelés 
is sokat enyhít a nehézségeken. Ko-
rábban ismeretlen ismerősök kérdez-
ték meg egymástól: Segíthetek? A 
Kispesti Mentőállomás dolgozóihoz, 
a kerületi intézményekhez is számta-
lan adomány és felajánlás érkezett ci-
vilektől. A kispestiek közül esténként 
egyre többen tapsolnak, ezzel is kife-
jezve együttérzésüket és hálájukat az 
egészségügyben, a szolgáltatásokban 
dolgozóknak, a veszélyhelyzetben ér-
tünk helytállóknak.

Az immunrendszer 
erősítése
Világszerte gőzerővel dolgoznak a tudósok a koronavírus legyőzésén. 
Sokat tudunk már róla, de még nem eleget. Abban nagyjából közmeg-
egyezés van, hogy a vírus annál veszélyesebb, minél gyengébb a beteg 
ellenálló képessége, minél több betegséggel küzd eleve. Az erős immun-
rendszer, a krónikus betegségek hiánya növeli a gyógyulás esélyeit, sőt 
akár tünetmentesen is átvészelhetjük a fertőzést. A terjedés szempont-
jából a legnagyobb veszély éppen az, hogy a fertőzöttek 80 százaléka 
nem is tud róla, hogy fertőzött, a friss hírek szerint több élsportolónkon 
mutatta ki a teszt a vírus jelenlétét, miközben látszólag majd kicsattan-
nak az egészségtől. Ezért is lenne nagyon fontos a terjedés lassításában, 
megakadályozásában a tesztek tömeges elvégzése, de ettől a kormány 
egyelőre betegesen irtózik. Nagy hiba.
Az országoknak is van immunrendszere, ahogy lehetnek akut betegsége-
ik is. Nem mindegy, hogy a járvány kit, hogyan talál meg. Magyarország 
akut betegsége a társadalom kettészakadása, az egyre mélyebb és széle-
sebb szakadék gazdagok és szegények közt. Az ország immunrendszere 
pedig legalább két ponton nagyon gyenge. Az egyik pont az, hogy az 
egészségügy tíz éve lélegeztetőgépen van. A járvány tetőzésekor egy ki-
véreztetett rendszer hős orvosai, nővérei, ápolói, dolgozói kitartásán mú-
lik majd a túlélés. Miközben nincsenek rendesen megfizetve, a kormány 
pedig ellenséges viszonyt alakított ki a Magyar Orvosi Kamarával.
A másik pont a nagybeteg forint. Orbánék ideje alatt nemzeti valutánk a 
világ négy legrosszabbul teljesítő valutájának egyikévé vált. Márpedig 
válság idején a legsebezhetőbb valutákra ugrik rá a legtöbb spekuláns, 
tetézve a meglévő bajt. Ilyen helyzetben a gazdasági válságot is gyor-
san kell kezelni. Először is az összes európai országhoz hasonlóan az 
államnak kell átvállalni a bajba került vállalkozások alkalmazottainak 
bérét, 80 százalékos mértékben. Másodszor a munkájukat elvesztő ál-
láskeresők támogatását 100 ezer forintra kell emelni, 3 hónap helyett 9 
hónapig. Harmadszor a válság miatt minden jövedelemből, támogatásból 
kiesők számára válságkezelő alapjövedelmet kell bevezetni szintén 100 
ezer forintos mértékben A kormány fordítva ül a lovon, ha csak adóked-
vezményekkel akar válságot kezelni. Ha nincs jövedelem, nincs adó sem, 
nincs mit csökkenteni vagy elengedni. Most a kieső jövedelem pótlása 
a legfontosabb, mert sem a kisvállalkozásoknak, sem a kispénzűeknek 
nincs több havi tartaléka.
Azonnali immunerősítésre van szükség ezen a területen is.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

TELEFONOSOKAT KERESÜNK!
• Rugalmas beosztással, akár heti pár napra is

telefonosokat keresünk, nyugdíjasokat is. 
• Heti fizetés.

• Betanulás után akár otthonról is végezhető.
• Tapasztalattal rendelkezőknek 
magasabb órabért biztosítunk.

• Ismerősök jelentkezése esetén prémium jár.

Tel.: 06-30/79-79-202
Hívható: 08-18 óráig.
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SZOLGÁLTATÁS

Megbízható, nehéz feladatoktól 
sem hátráló közös képviselő Kis-
pesten! Jelszavam: transzparencia 
és harmonikus lakóközösség. 
Telefon: +36203552271

Redőnyös munkák készítése, ja-
vítása, gurtni csere, szúnyogháló, 
reluxa, harmonika-ajtó, roletta. 
Megbízhatóság, elfogadható ár. 
Tel: 276-5827 üzenet, mobil:
06-30-212-9919

Számítógépek javítása helyszínen, 
hétvégén is. Vírusirtás, tanács-
adás, telepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes kiszállás! 
Aradi Zoltán Tel: 06 70 519 2470 
Email: szerviz@szerviz.info

Ács-Tetőfedő, bádogos, lapostető 
javítás-szigetelés, külső homlok-
zati szigetelés készítése, épületek 
karbantartási munkálatait vállal-
juk lakosság és közületek részére. 
0670-224-9326, 3620-397-9998

KERETES Klímatelepítést vállalunk 
díjmentes felméréssel, árajánlat 
adással. Szaktanácsadást és jótál-
lást biztosítunk. Lakások, családi 
házak, irodák hűtését, fűtését biz-
tosító klímaberendezések forgal-
mazása, telepítése, szervizelése. 
NEOKLÍMA Kft, 1196. Budapest 
Hunyadi u 47.
Telefonszám: 0620 9429 577 és  
06209 351 688  
 
Kert- telekrendezés! Metszés, 
permetezés, favágás, bozótírtás, 
térkövezés, kerítés építés. Reális 
áron! www. Telekrendezés.hu  Tel.: 
06-20-259-6319

KERTI MUNKÁT VÁLLALOK. Hívjon 
bizalommal: 06205304148

INGATLAN

Életjáradékot fizetnék lakásáért! 
Leinformálható, referenciával ren-
delkező megbízható személy va-
gyok! Kálny Csaba:
06-20/94-94-94-0

OKTATÁS

2020-BAN IS MÉG MINDIG VISZ-
SZATÉRÍTIK A NYELVVIZSGÁK  
ÁRÁT! UGYE AZ IDÉN MÁR FO-
LYÉKONYAN SZERETNE ANGOLUL 
MEGSZÓLALNI? NYELVVIZSGÁRA 
VALÓ FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? ÁL-
LÁSINTERJÚRA VAGY KÜLFÖLDRE 
KÉSZÜL?
ÚJ TANFOLYAMAINK 2x2 ÓRÁSAK 
IS VÁLTOZATLANUL INDULNAK 
4-6 FŐS MINICSOPORTOKBAN 
NYELVSTÚDIÓNKBAN, 48000 FT 
ÁFÁVAL/40 ÓRA, 10 HÉT.
CHAT ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS 
FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HUNYA-
DI UTCA 47. 
06-70-238-1226 és 282-60-82

EGÉSZSÉG

Gyógypedikűr, manikűr, teljes 
test, talpmasszázs /nem szex/. 
Gyengéd csontkovácsolás Bowen 
technikával, amitől elfelejtheti 
nyakfájását, lumbágóját 2-3 alka-
lom után. Ildikó tel:
295 3998, 20 335-5653

Házhoz megyek! Fogsor készíté-
sét, javítását vállalom garanciával. 
Hívjon bizalommal!
Telefon: 06-20-980-3957

ANTIKVITÁS

PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, 
képeslapot, papírrégiséget, régi-
ségeket vásárolunk és árverésre 
átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel: 
266-4154, Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 
10-19
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Éppen jókor jött ez a 160 da-
rab szájmaszk, hiszen lassan 
fogyóban vannak a még idő-
ben, a koronavírus csoportos 
megjelenése előtt megrendelt 
védőeszközök. Különösen jó, 
hogy ezek a maszkok fertőt-
leníthetők, nem szakadnak, 
használódnak úgy el, mint más 
anyagból készült társaik – fe-
jezte ki köszönetét Balázs Pi-
roska, a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat vezetője, 
aki rögtön le is cserélte saját 
egyszerű szájmaszkját, és elé-
gedettséggel nyugtázta, hogy 
„még érezni a mosószer és a 
vasalás illatát”. Balázs Piroska 
elmondta azt is, hogy ezek-
ből a védőeszközökből kap-
nak majd a gondozószolgálat 
dolgozói, valamint az a 22 
aktivistából, önkormányzati 
képviselőkből, tanácsadókból, 
bizottsági tagokból álló ön-
kéntes csoport, amelynek tag-
jai a szigorú kijáráskorlátozó 
intézkedések ideje alatt sza-
badidejükben besegítenek a 
rászorulók, a szociálisan ne-

héz helyzetben élők, az idősek 
mindennapi gondozásában, 
elsősorban a bevásárlásban, 
gyógyszerbeszerzésben, ügy-
intézésben. Szerencsére a most 
kapott mennyiségből akár két-
két darabot is tudnak adni egy-
egy segítőnek, gondozónak, 

így gond nélkül naponta lehet 
váltogatni, 40 fokon mosni és 
vasalással fertőtleníteni a száj-
maszkokat.
Szűcsné Juhász Csilla kérdé-
sünkre elmondta, hogy a Vonás 
utcai tagóvoda dolgozóinak öt-
lete nyomán kezdték el varrni 
ezeket a többrétegű védőesz-
közöket, amelyek kívül mun-
karuházati, sűrű szövésű alap-
anyagból, belül pedig puha, az 
arcot kímélő, ágynemű minő-
ségű anyagból készülnek. Az 
óvodavezető tájékoztatása sze-
rint kollégái nem fejezték be a 
szájmaszkok varrását, tovább-
ra is folyamatosan készítik 
azokat mindaddig, míg igény 
és támogató lesz rá.

A napokban csaknem 160 darab, textilből 
készült szájmaszkot küldtek az Árnyas 
óvoda Vonás utcai tagóvodájából a Segí-
tő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat munka-
társainak – tudtuk meg Szűcsné Juhász 
Csillától, az óvoda vezetőjétől.

Szájmaszkot varrtak
az óvónők és a dadusok   

Balázs Piroska  rögtön le is cserélte saját egyszerű szájmaszkját

SZŰCSNÉ JUHÁSZ CSILLA

Kispesti piac

FERTŐTLENÍTÉS

Nemcsak a koronavírus-fertőzés 
megelőzése miatt, hanem járványve-
szélytől függetlenül a hét egy napján, 
szombaton vagy hétfőn mindig vé-
geznek fertőtlenítést a kispesti Kos-
suth téri piacon – tudtuk meg Kránitz 
Krisztiántól, a Vamüsz igazgatójától. 
A takarítás során először vízzel fel-
lazítják a lerakódott rétegeket, majd 
vegyszeres és hipós vízsugárral, 
speciális takarítógéppel fertőtlenítik 
a piac régi és őstermelői részét egy-
aránt, a járófelületeket, az őstermelői 
piacnál az árusításra használt asztalo-
kat is.

Vár az ovi!

BEIRATKOZÁS

Alaposan átszervezte a vírus a tava-
szi beiratkozások jól megszokott me-
netrendjét. Bezártak a kerületi óvo-
dák, így idén áprilisban elmaradnak 
az óvodai nyílt napok, amelyeken a 
szülők betekinthettek volna az intéz-
ményben folyó nevelési munkába. 
A nem körzetes óvodákban a beirat-
kozási időszak április 2–20. között 
lesz, a körzetes intézmények 21-én 
hivatalból, automatikusan felveszik 
az addig máshova nem jelentkezőket. 
Tudnivalók: oktatas.hu/kozneveles/
aktualis_tanev_esemenyei/ovodai_
beiratkozas_2020

A Kispesti Egészségügyi In-
tézet főigazgató-főorvosa 
minden fórumon felhívja a 
figyelmet arra, hogy a jelen-
legi helyzetben mind a házi-
orvosnál, mind a szakrende-
lőben betegvizsgálatra csak 
halaszthatatlan, elmaradása 
nyomán egészségkárosodást 
okozó esetben kerül sor, ezért 
a szakrendelések csak délelőtt 
működnek, de az infóvonala-
kon 19 óráig fogadják telefon-
hívásaikat.
– Az intézetbe való belépést 
szigorúan ellenőrzik, a bete-
gek a bejáratnál szájmaszkot 
kapnak, amit távozáskor az 
erre alkalmas tárolóba kell be-
dobni!
– Az aktuális rendelési idő-
pontokról az euint.kispest.hu 
honlapon tájékozódhatnak, 
illetve a háziorvost a Kis-
pesti Egészségügyi Portálon 
(egeszsegugy.kispest.hu) meg-
adott elérhetőségeken kell ke-
resni!
– Gyógyszerigényüket is le-
hetőség szerint itt jelezzék, az 
erre a célra fenntartott felüle-

ten (fejlécen a háziorvosra kat-
tintva), vagy sikertelenség ese-
tén a titkarsag@euint.kispest.
hu e-mail-címen, feltüntetve 
az alábbiakat: a páciens neve, 
lakcíme, taj-száma, a szedett 
gyógyszerek neve, adagolása. 
Ha valamelyik szakrendeléssel 
kapcsolatos kérdés merülne 
fel, azt a titkarsag@euint.kis-
pest.hu e-mail-címen jelezzék.
– A „kvázi személyes” or-
vos-beteg találkozók, illetve 
konzultációk bonyolíthatóak 
Skype segítségével, ami a 65 
év fölötti orvosok munkáját 
is segítheti, hiszen így ők is 
szinte teljes értékű ellátást 
biztosíthatnak a betegeiknek. 
Jelenleg dr. Lőrincz Jenő és 
dr. Simon Lajos pszichiá-

ter főorvosoknak telepítettek 
szükséges eszközöket a Skype 
használatához, a továbbiakban 
a tapasztalatok, igények és a 
lehetőségek szerint más szak-
rendeléseken is lesz lehetőség 
erre.
– Több szakrendelés főorvosa 
e-mailben (dr. Besnyő Már-
ta: besmarta@freemail.hu, 
dr. Bihari Ágnes: biharidr@
gmail.com, dr. Sárdi Katalin: 
katisardi@gmail.com, dr. Hi-
dasi Zsuzsanna: hidasi.zsu@
gmail.com) fogadja otthon is a 
megkereséseket.
Kumin főigazgató ismételten 
kéri a kispestieket, hogy ma-
radjanak otthon, illetve ha-
laszthatatlan elmenetelnél vi-
seljenek maszkot!

A vészhelyzet kihirdetése óta, biztonsá-
gunk és a személyes találkozások csök-
kentése érdekében, szigorú és komoly 
óvintézkedéseket vezettek be a Kispesti 
Egészségügyi Intézetben. Betegnek, or-
vosnak kötelező lett a szájmaszk.

Skype-oljunk és e-mail-
ezzünk orvosunkkal!  

Dr. Kumin Marianna főigazgató-főorvos szigorú intézkedéseket hozott

VÉDEKEZÉS 

JÁRVÁNY

Mi a karantén?
Az otthoni karantén lehet önkéntes 
vagy hatóság által elrendelt, kötelező. 
A hatósági karanténra kötelezett két 
hétig köteles otthon maradni. Vendé-
get nem fogadhat, a bejárati ajtajára 
köteles a hatósági feliratot kiragaszta-
ni. A vonatkozó szabályok betartását 
a rendőrség ellenőrzi. Aki megszegi 
a szabályokat, bűncselekményt kö-
vet el. A karanténra kötelezett csak 
saját háztartási eszközeit használhat-
ja, azokat otthonában kell tisztítania. 
Postást, ételszállítót fogadhat, az ajtó-
ban átveheti a küldeményt, az ételt a 
rokonától.

A koronavírussal foglalkozó kor-
mányzati oldalon (koronavirus.gov.
hu) található térképen megyei bontás-
ban látható, hogyan alakul az igazolt 
koronavírus-fertőzések száma Ma-
gyarországon, valamint hogy hányan 
vannak hivatalos karanténban. A jár-
vány ezen szakaszában kórházba csak 
azok az igazolt fertőzöttek kerülnek, 
akik kórházi ellátást igényelnek. A 
legtöbb fertőzés Budapesten és Pest 
megyében van, a legkevesebb Heves 
és Békés megyében. A valóság ennél 
jóval rosszabb lehet. (A fotó a lapzár-
tanapi, április 7 állapotot mutatja.)

Van vírustérkép
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Kispest önkormányzata negye-
dik alkalommal kérte a kispes-
tieket, küldjék el javaslataikat, 
majd szavazataikat, melyik vá-
rosrészben milyen beruházá-
sok, fejlesztések valósuljanak 
meg közösségi költségvetés 
keretében. A tervezésnél ta-
valy ősszel fordultak először 
a kispestiekhez, és kérték őket 
arra, hogy városrészenként 
javasoljanak megvalósítandó 
fejlesztéseket, beruházásokat. 
A beérkezett javaslatokból 

összeállítottak egy megvaló-
sítható listát, amelyre március 
15-ig szavazhattak a kispesti-
ek. A beérkezett 1846 szavazat 
alapján az alábbi beruházások 
valósulhatnak meg összesen 
42 millió, városrészenként 6-6 
millió forintból:
Felső-Kispest 1.: a Dobó Ka-
tica utca járdájának felújítása;
Felső-Kispest 2.: a Csokonai 
utcai óvoda melletti lépcső 
akadálymentesítése;
Felső-Kispest 3.: árnyékolók 

felszerelése a vizes játszótérre;
Felső-Kispest 4.: a Jókai utca 
járdáinak javítása;
Wekerle: járdák javítása a Kis-
pesti Deák Ferenc Gimnázi-
umnál;
Hagyományos Kispest: a Kiss 
János altábornagy utca – Kó-
csag utca – Tulipán utca ke-
reszteződésében található terü-
let parkosítása;
Kertváros: a Csíky utcai ját-
szótér fejlesztése.

Közösségi költségvetés-
ből megvalósuló tervek  

Árnyékolókat szerelnek fel a vizes játszótérre

Étkeztetés

IDŐSELLÁTÁS

A szociális étkeztetés kizárólag ház-
hoz szállítással vehető igénybe, 
amely telefonon rendelhető a Segí-
tő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat 
klubjaiban: 8 és 18 óra között a We-
kerlei Idősek Klubjában a 06-30-504-
5774-es, a Kertvárosi Idősek Klubjá-
ban a 06-30-497-5253-as, a Lila Akác 
Idősek Klubjában a 06-30-504-5760-
as, a Zöld Diófa Idősek Klubjában 
a 06-30-504-5762-es, a Csillagok 
Napközi Otthonában a 06-30-594-
5929-es telefonszámon, az Őszirózsa 
Idősek Klubjában 8 és 16 óra között 
a 06-30-504-5756-os telefonszámon.

Ügyeleti rend

GYEREKEK

Olyan szülők gyerekei vehetik igény-
be, akik munkavégzésre kötelezettek, 
illetve egyedülállók. Ügyeletet lát el 
a Csillagfény bölcsőde (Eötvös utca 
11., tel.: 06-1-282-6474), valamint a 
Gyöngykagyló óvoda (Zrínyi utca 6., 
tel.: 06-1-282-8742, 06-1-282-9961) 
az Arany, Bóbita, Hársfa, Mese-Vár, 
Szivárvány, Százszorszép óvodákba 
járó gyermekeknek, az Árnyas utcai 
óvoda Vonás utcai tagintézménye 
pedig (Vonás utca 10., tel.: 06-1-282-
9557) a Napraforgó, Mézeskalács, 
Tarka-barka, Zöld Ágacska óvodákba 
járó gyerekeknek.

Koronavírus

TÁRSASHÁZI

ROVAT

Mikor ezt a cikket írom, már több mint 817 megbetegedést és több 
mint 50 elhunytat jelentettek a hírek. Majd’ két hete lépett életbe a 
kijárást korlátozó kormányrendelet. Az elmúlt hetekben gyökeresen 
megváltozott életünk. Egyik napról a másikra, önhibájukon kívül, 
tízezrek váltak munkanélkülivé, napok, hetek múlva százezrek ke-
rülnek kilátástalan helyzetbe. A bölcsődék, óvodák, iskolák, egyete-
mek bezártak, milliók kerültek „házi karanténba”. Egyszóval súlyos 
a helyzet, és senki sem tudja, hogy mit hoz a jövő. Mikor március 
elején egy közgyűlésen elfogadták a panelépület homlokzati hőszi-
getelését, még senki nem számított erre. Bár már akkor is felmerült 
a kérdés, hogy a közel duplájára megemelt közös költséget az egye-
dülállók, a gyerekes családok, a nyugdíjasok miként fogják fizetni. A 
korábbi válság bebizonyította, hogy elsősorban azon kiadások fizeté-
se kerül háttérbe, ami nem létszükséglet. Egyik ilyen kiadás a közös 
költség. Egy nagyobb lakásszámú társasház még úgy-ahogy átvészeli 
a nehéz időszakot, de a kisebb társasházak súlyos anyagi helyzetbe 
kerülhetnek. Sajnos ezen költségre az állam nem tud garanciát vállal-
ni. Nagyon bízom és tudom, hogy az ilyen krízishelyzetbe került tu-
lajdonostársakkal szemben a közös képviselők empátiát és nagyobb 
türelmet tanúsítanak, valamint segítséget nyújtanak. Remélem, ez az 
időszak maximum két-három hónapig tart, és nem halmozódik fel je-
lentős tartozás. Javaslom, hogy aki fizetési nehézségbe esik vagy már 
esett, ne szégyellje felkeresni (nincs egyedül) közös képviselőjét te-
lefonon vagy e-mailben, és tájékoztassa erről. A közös képviselőnek 
lehetősége van részletfizetésben megállapodni a tulajdonostárssal.
Nagyon sok közös képviselővel beszéltem, és tájékoztattak, hogy mi-
kor látszott a helyzet súlyosbodása, önként, kollégáikkal felkeresték 
a rászoruló embereket, és segítségükről, támogatásukról biztosították 
őket. Elmondták, hogy a társasházakban a fertőtlenítés és a tájékozta-
tás napi szinten folyik. Kérek mindenkit, hogy figyelje a híradásokat, 
a kihirdetett rendelkezéseket és ajánlásokat tartsák be, bátran kérje-
nek segítséget, és nagyon vigyázzanak magukra!
Egy személyes dolgot is hadd említsek. Tartalékos katonatiszt va-
gyok, és tájékoztattak, hogy nagy valószínűséggel számítanak rám. 
Most várom a behívóparancsot.
Remélem, mihamarabb újra találkozunk a közgyűléseken épen, erő-
ben, egészségben. Addig is mindenkitől azt kérem, hogy vigyázzon 
magára, ha nem lehet kimenni, maradjon otthon! Ez kötelező!

Hegyi András

Hegyi András
írása

A WKK A ZÁRVATARTÁS IDEJE ALATT  
ONLINE ELÉRHETŐ PROGRAMOKAT KÍNÁL.

A teljes kínálunkat megtalálja a kultúrház honlapján  
és Facebook oldalán:

Programok gyerekekkel otthon
Virtuális séták a világ gyerekeknek szóló múzeumaiban

Kulturális kalandozások, ahol egy-egy 
művelődéstörténeti érdekességgel jelentkezünk

Programpótló bejegyzések, hogy megidézzük  
a zárvatartás miatt elmaradt rendezvényeket

wkk.kispest.hu  
facebook.com/wekerleikulturhaz/

WEKERLE • KULTÚRA •KÖZÖSSÉG

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

MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN 
Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink január 
közepén indulnak délelôtt, délután és szombaton, minden tudásszinten, 
wekerlei helyszíneken.

 ÁRAK 2019/2020
 9 - 12 fôs csoportban:  66.000 Ft (60 óra)
 4 - 8 fôs csoportban:  78.000 Ft (60 óra)

Nyelviskolánk: 
- az Euro vizsgaközpont angol és német akkreditált vizsgahelye
- vizsgafelkészítô tanfolyamokat indít  alap-, közép- és felsôfokon
- engedélyezett képzési programmal rendelkezik angol, spanyol, német, 
francia és olasz nyelvekbôl, ezért ezek a tanfolyamok ÁFA-mentesek

Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen 
A csoportokhoz tanév közben bármikor lehet csatlakozni.

shetland@shetland.hu – 1192 Budapest, Kábel u. 10.  –  Tel: 281-0822, 30/952-1202
Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014

www.shetland.hu

Shetland U.K. Nyelviskola

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

Shetland szoro 2019_tel_102,75x136_2.indd   1 2019. 11. 26.   15:59
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Pályázat

KÉPZŐMŰVÉSZET

A Kispesti Kóficok Kerületi Napkö-
zis Tábor pályázatot hirdet Hiányzik 
a világ! azaz „Képek, rajzok, írások 
a négy fal közül” címmel az alábbi-
ak szerint: Kispesten lakó és/vagy 
iskolába járó, 6–18 éves kor közötti 
gyerekek és fiatalok pályázhatnak 
bármilyen technikával készült alko-
tással (rajz, festmény, montázs, kol-
lázs, fotó, kisplasztika stb.), illetve 
maximum 2 oldalas, 4000 karakteres 
írásművel a megadott témában.
A pályaműveket folyamatosan, 
2020. június 15-én 20 óráig várjuk, 
de a beérkezett pályaművekből elő-
zetes galériát készítünk a napközis 
tábor FB-oldalára. Így tehát érde-
mes rendszeresen alkotni és külde-
ni a műveket. A pályázati anyagot a 
karantenpalyazat@gmail.com címre 
kérjük beküldeni.
Egy pályázó több, de technikánként 
maximum 5 pályaművel pályázhat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a 
pályamű címét, a pályázó nevét, a 
pályázó életkorát, a pályázó iskolá-
jának nevét, címét (abban az esetben, 
ha nem kispesti iskola), osztályát, a 
pályázó e-mail-címét (esetleg tele-
fonszámát).
A pályázatokat kispesti művészekből, 
civilszervezetek képviselőiből és a 
kispesti közéletben aktív szerepet ját-
szó helyiekből álló zsűri bírálja majd 
el.
A díjazott pályaművekből kiadványt 
készít Kispest Önkormányzata.
Kategóriák:
I. korcsoport: 6–10 évesek (idei tan-
évben alsó tagozatos)
II. korcsoport: 10–14 évesek (idei 
tanévben felső tagozatos)
III. korcsoport: 14–16 évesek (közép-
iskolások)
IV. korcsoport: 16–18 évesek (közép-
iskolások)
Várjuk a pályaműveket! Tartsatok ki! 
Egyszer ennek is vége lesz!

1. Család- és gyermekjóléti 
szolgálat és központ (Táncsics 
Mihály u 7., emelet): a szakmai 
egység nyitvatartási időben te-
lefonügyeletet lát el. Elérhető-
ségük: 06-1-282-6512, 06-70-
609-0043, 06-70-949-2799.
Kivételes, súlyos, életet ve-
szélyeztető helyzet esetén sze-
mélyesen is fogadjuk az arra 
rászorulót, védőmaszk és kesz-
tyű használata ebben az eset-
ben kötelező. Az intézményben 
az élelmiszeradományok foga-
dása és kiosztása – a kötelező 
egészségügyi szabályok szigo-
rú betartásával – zavartalanul 
folytatódik.
2. Gyermekek Átmeneti Ott-
hona (GYÁO) (Táncsics Mi-
hály u 7.): a GYÁO működési 
rendje nem változott. Szükség 
esetén a szolgáltatást a szü-
lők igényelhetik. Nyitvatartás 
0–24 órában. A GYÁO-ban 
lakó gyerekekre is vonatkozik 
a kijárási és látogatási tilalom, 
ez feloldásig érvényes. Tehát 
a gyerekek csak egészségügyi 
okokból hagyhatják el az épü-
letet, látogatókat pedig nem 
fogadhatnak.

3.Családok Átmeneti Ott-
hona (CSÁO) (Nagysándor 
József u 44., Jahn Ferenc utca 
50.): a CSÁO lakóira a foko-
zott fertőzésveszély miatt szi-
gorú egészségügyi szabályok 
vonatkoznak. A lakókon és a 
dolgozókon kívül senki nem 
léphet az intézmény területére, 
ezért szünetel a jelentkezések 
elfogadása (ez mindig sze-
mélyes beszélgetés keretében 

történik), és új lakókat sem 
vesznek fel az intézkedések 
feloldásáig.
4. A Kispesti Forrásház szak-
emberei a veszélyhelyzet végé-
ig személyesen nem fogadnak 
ügyfelet, de telefonos ügyeletet 
tartanak.
Az intézményen belüli nép-
konyhai szolgáltatás azonban 
működik, igénybevételéhez 
személyi igazolvány, lakcím-
kártya és taj-kártya szükséges. 
Az élelmiszereket hétköznap 
11 és 12 óra között lehet átven-
ni. Mentális támogató, segítő 
beszélgetés kérésére hívható a 
06-1-347-0558-as és a 06-70-
433-7545-ös telefonszám, a hí-
vót minden esetben visszahív-
juk. Fontos: ez minden kispesti 
számára elérhető szolgáltatás!

Vighné Vincze Erzsébet, a Kispesti Szociális 
Szolgáltató Centrum vezetőjének tájé-
koztatója a centrum négy szakmai egysé-
gének működési rendjének változásáról a 
kijárási korlátozás idejére. A szakembe-
rek továbbra is segítséget nyújtanak.

Jóléti szolgáltatások  
Mentális segítő beszélgetés kezdeményezhető minden kispestinek

VIGHNÉ VINCZE ERZSÉBET

Itthon vagyunk, sokadmagunk-
kal, hiszen sokan vállaltuk az ön-
kéntes karantént. A koronavírus 
egy olyasfajta betegség, amire 
még nincs ellenszer. Majd lesz, 
idővel, de addig várnunk kell, 
türelmesen! Ez pedig feladással 
és áldozatokkal is jár.
Gyermekes családként a hétköz-
napok is alaposan megváltoztak. 
Távol kell lennünk mindentől és 
mindenkitől, akit és amit szere-
tünk.
Óvoda, iskola nincs. Lecke ezzel 
szemben akad bőven. A napi ru-
tin átalakult. Mindent a négy fal 
között élünk meg. Itt sétálunk, 
mozgunk, ha kell, tanulunk és 
játszunk, dolgozunk és „kirán-
dulunk”, még ha csak eljátszva a 
gondolattal is.
A napi 24 óra pedig, mostanra 
derül ki, kevés.
Reggel rutinos korán kelés, hogy 
megmaradjon a napi beosztás. 
Mert ugye anélkül a nap szétes-
ne. Most nem utazunk munkába, 
és óvoda, iskola felé sem vesszük 
az irányt, így csak átballagva a 
számítógéphez, lessük a felada-
tokat. KRÉTA, iskola honlapja, 
Facebook-üzenetek a tanároktól, 
vagy szülői csoportok egymás 
segítésére, esetleg támogatására, 
munkahelyi e-mailek, csörgő te-
lefonok, akadozó netkapcsolat…
Tanulunk. Matek, magyar, kör-
nyezetismeret, ének, rajz és 
technika, a nyelvek, és sok-sok 
teendő. Hirtelen nagyon sok ta-
nár lett Magyarországon, hiszen 
minden szülő új funkciókat ka-
pott: óvónő és tanár is lett egy 
személyben.
Igyekszünk. A gyerekeink is al-
kalmazkodni próbálnak az új 
helyzethez. A tanárok is még ta-
nulják, de próbálnak lépést tarta-
ni. Mi pedig velük.
A tananyag nem kevés, pedig 
míg a szülő lelkesen és kitartóan 
tanul a gyermekével, akad mel-
lette tennivalója bőven. Kisebb 
vagy éppen nagyobb testvér, 

háztartás, ebéd az asztalra, és 
természetesen a munka, a home 
office, hiszen azért maradt ott-
hon. Senki nem mondta, hogy 
könnyű lesz, de megoldjuk, mint 
mindig mindent. Ha kell, tanu-
lunk, ha kell, játszunk, ha kell, 
főzünk, ha kell, mosunk… és 
dolgozunk is – egyszerre.
Akad bőven akadály. Valószínű, 
túl hamar jött a digitális oktatás-
ra való átállás. Nem volt egyi-
künk sem erre felkészülve. De 
nem is lehetett, mert nem volt rá 
idő… Az átállásra a vírus miatt 
volt szükség, és ezzel egy idő-
ben a másik változás a bezártság 
volt. Lakásba kényszerültünk so-
kan, hogy gátját vegyük a koro-
navírus terjedésének.
Gyerekekkel megélve mindezt 
kicsit másabb, nehezebb. Bár mi, 
felnőttek megértjük, de gyerek-
fejjel nehéz nem gondolni a bi-
ciklizésre, a focizásra, a szabad-
ban való szaladgálásra.
Mindannyian kicsit félünk. Tar-
tunk mindentől, mindenkitől. De 
megoldunk mindent. Új helyzet-
be kényszerültünk. Igyekszünk a 
gyerekeinkkel azt éreztetni: min-
den rendben, átbeszélve, mi is ez 
az egész, miért van rá szükség. 
Megértik. Megértik, mert oko-
sak, és megértik, mert tudják, így 
jobb lesz, lehet. Igyekszünk – 
valószínűleg mindannyian – se-
gíteni nekik, közös játékkal, hu-
morral átívelni ezt az időszakot, 
hogy kicsit lazítsunk azon, ami 
a levegőben van. Kicsit olyan, 
mintha egy katasztrófafilm képei 
elevenednének meg…
Én már sírtam… többször is. 
Nem látom a végét, a megol-
dást… de újra és újra felállok, 
mert ez a dolgom. De a legrosz-
szabb, hogy már a gyerek is sírt 
ezekért… Ezért a sok kacagás, 
a játék, a figyelemelterelés, lel-
ki töltődés. Gumikesztyűben, 
maszkkal az arcunkon… Furcsa 
érzés. Egyszerre félelmetes… és 
tőlünk idegen…

Minden szülő hirtelen óvónő és tanár is lett egy 
személyben

Szülői levél a kö-
zös gyerek-felnőtt 
karanténból  

Karantén. Sokáig még csak nem is emlí-
tette senki sem. Nem használtuk, mert 
nem volt rá szükség. Most viszont másról 
sincs szó, mint a biztonságunkról, hogy 
minél előbb útját álljuk a rettentően 
terjedő vírusnak, elkerüljük a még na-
gyobb veszélyt.
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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

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

Tivoli X150
VEZETÉSRE SZÜLETETT

Áremelés előtti készletkisöprési akció  
1 300 000 Ft kedvezménnyel

A Tivoli teljesen új fejlesztésű hajtásai különösen kompaktak, hatékonyak és megbízhatóak. Az 1.5 GDi-Turbo benzinmotor akár 
163 LE/5,500 1/min leadására képes 280 Nm/1500-4000 fordulat/perc forgatónyomaték mellett. Az e-XDi-160 dízelmotor max. 
136 LE teljesítmény előállítására képes 4000 fordulatszámon, és 324 Nm maximális nyomatékot ad le az 1500–2500 közötti 
fordulatszám-tartományban.

A Ssangyong Tivoli X150 modell 
vegyes üzemanyag-fogyasztása: 

5.53-8,56l/100km felszereltségtől 
függően.

A kép illusztráció.

4 899 000 Ft-tól

Elegáns formatervezés 
Számtalan új technikai 
megoldás
Széles körű felszereltség
Átgondolt, meggyőző 
részletek
Határozott karakter,  
erős szív
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