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CT-vel felszerelt 3D digitális fogászat

közélet
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HÓNAP
-TÁR
SZABÓ DÁVID
írása

Üzenetek az aszfalton

• Fogbeültetés
• Éber szedáció
• 3D műtét tervezés
• Mosolytervezés
• Fogszabályozás
• Parodontológia
• Fogfehérítés
• Esztétikai fogászat
• 3D CT

(COMPUTER TOMOGRÁF)

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

Nem új divat az aszfaltra való rajzolás, hiszen ki ne emlékezne gyermekkora aszfaltrajzversenyeire, vagy jó néhány ugróiskolára, amit
gyermekkezek róttak a járdákra.
A veszélyhelyzeti, aszfalton való intenzív üzengetés azonban valamikor akkor kezdődött, amikor március 11-én kihirdették az iskolák, az óvodák, a bölcsődék bezárását, a 65 év feletti korosztálynak
melegen ajánlották, az aktív dolgozókat pedig megkérték, hogy ha
tehetik, home office-ban dolgozzanak, „maradjanak otthon”. Sokan
azt gondoltuk, ez csak rövid ideig tart majd, még akár jó mókának,
soron kívüli vakációnak is tűnt. Ám nem így lett.
Otthonainkba zárva értek bennünket a tavaszi ünnepek, a húsvét, az
anyák napja és még a pünkösd is. Elmaradtak a hagyományos családi
programok, a húsvéti locsolások, az együtt töltött, visszahozhatatlan
közös idők. Az idősebb korosztályok tagjai sokszor magányosan,
egyedül töltötték a napokat, ablakból, erkélyről, messziről integetve tartották a kapcsolatot családtagjaikkal. Az unokák, a gyerekek
azonban kitalálták, hogyan üzenjenek azoknak, akik talán a legjobban hiányoztak nekik az elmúlt hónapokban. Így születtek az aszfaltrajzok a nagyszülők házai, lakásai, az iskolák bejáratai elé, üzenve:
hiányoztok!
Mostanában mindenki inkább az újrakezdésre készül. A szülők lassan visszatérnek a munkahelyükre, már aki nem vált munkanélkülivé
ezekben a hónapokban. Kinyitottak a bölcsődék, az óvodák, ügyeletet tartanak az iskolák, gőzerővel szervezik a különböző táborokat,
de a szülők egy része, ha teheti, még azon gondolkodik, engedje-e
közösségbe a gyerekét.
A veszélyhelyzetet is talán hamarosan feloldják, sokan a Balaton, a
tengerek, a hegyek felé veszik útjukat, de lesz, akinek nem sok változást hoz az életébe a különleges állapot megszűnte, hiszen nem lesz
lehetősége elmenni otthonról sem hosszabb, sem rövidebb időre.
Hamar leszokunk majd a szájmaszkhordásról, a kézfertőtlenítésről, a
kötelező távolságtartásról, és nemsokára akkor megyünk vásárolni,
amikor csak kedvünk szottyan, de megbízható, pontos információk
hiányában pedig folyamatosan ott motoszkál bennünk a gondolat,
lesz-e, és ha igen, mikor, milyen következményekkel „második hullám”, amiről még a szakembereknek is alaposan eltér a véleménye.
Az idő majd feledteti, mi történt ezen a tavaszon, az eső pedig lassan
elmossa az üzeneteket, de a szívekben talán megmarad mindaz az
érzés, amit ezek közvetítettek.
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ÖSSZEFOGÁS

NYUGDÍJASHÁZ

Fertőtlenítettek
a katonák

Kispest helytállt
A veszélyhelyzet meghirdetése óta alaposan megváltozott az élet. Bezártak az
oktatási, a szociális és a közművelődési intézmények, nem lehetett látogatni a
sportlétesítményeket, a közösségi és játszótereket. Kispest ebben a nehéz helyzetben példamutatóan összefogott! Civilek,
önkéntesek, hivatali, egészségügyi dolgozók, az itt élő nemzetiségek, előadóművészek, könyvtárosok, vállalkozók keresték,
hol, miben és kinek tudnak segíteni! Lehetetlen felsorolni, ki mindenki állt az élére
egy-egy kezdeményezésnek.

TANÉVKEZDÉS

Füzetcsomagok
A járványvédekezéssel együtt járó takarékos gazdálkodás, kormányzati elvonások ellenére idén is ingyenes füzetcsomaggal támogatja a kispesti családokat
az önkormányzat, amelyre közel 4 millió
forintot fordítottak. Július 15-ig kapják
meg a csomagokat a kispesti általános
iskolák, az egyháziak is, amelyeket az
alsó tagozatos diákoknak, valamint az 5.
osztályos tanulóknak adnak. Háromezer
füzetcsomag készült az intézményvezetőkkel egyeztetve, ez összesen csaknem
40 ezer rajz- és írólapot, illetve „kispestes” borítójú füzetet jelent.
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Júliusig biztosan nem lesz víz a belső nagymedencében

Részleges nyitás jön
A jelenleg érvényben lévő
jogszabályok
komolyan
korlátozzák a létesítmény
üzemeltetését és a vendégek
számát, ezért először csak a
kertünket és a kinti medencéket tudjuk megnyitni. A
nap nagy részében hétköznaponként 8 és 17 óra között
kizárólag az uszoda által
szervezett nyári táborban
résztvevőknek lesz nyitva,
de 17 és 20 óra között mintegy hatvan uszodalátogató is
használhatja a kertet. Hétvégén 8 és 20 óra között csak a
lakosság részére lesz nyitva
a kert, de a szigorú előírások
miatt egyidejűleg maximum
hatvanan vehetik igénybe a
szolgáltatásainkat – mondta Tóth András. Jelentősen
szigorodnak az uszodalátogatás szabályai, hiszen folyamatosan és rendszeresen
fertőtlenítik a korlátokat,
a szekrényeket, a játszótéri eszközöket, a padokat.
Komolyan fogják venni és
ellenőrizni a védőtávolság
megtartását, különösen az
öltözőkben. A biztonságos
használat miatt a zuhanyok

A hosszúra nyúlt kényszerű zárás
után június 16-án, ha még csak részlegesen is, de kinyit a Kispesti Uszoda.
Szigorúak lesznek az uszodalátogatás szabályai – tudtuk meg Tóth Andrástól, az intézmény igazgatójától.

TÓTH ANDRÁS
közül csak minden második
üzemel majd, a kertben nem
lesznek napágyak, a kültéri
medencék maximális befogadóképessége is feleződik.
A korábban megvásárolt
bérletek továbbra sem érvényesek. A teljes nyitás napjától ismét érvényesek lesznek
bérleteik, és a leállás időtartamával automatikusan
meghosszabbodnak. Minden

jegy 3 óra időtartamra érvényes, és a kert, valamint
a külső medencék használatára jogosít. A felnőtt jegy
1500 forint, a nyugdíjas/
diákjegy 1000 forint, a gyermekjegy 800 forint, családi
jegyek: két felnőtt és egy
gyermek esetében 3400 forint, míg egy felnőtt és két
gyermek részére 2800 forint,
és a „plusz” gyerekekért
500-500 forintot kell fizetni.
Tervek szerint júliusban már
nyitva lesz a belső nagymedence is. Mivel a járvány- és
a veszélyhelyzet, valamint az
ehhez kapcsolódó szabályok
és a lehetőségek folyamatosan változnak, ezért indulás
előtt mindenki tájékozódjon
az intézmény Facebookoldalán és honlapján!

A működéshez hitelfelvételre kényszerítik az önkormányzatokat

Több mint félmilliárd
forintos elvonás várható
Először történik olyan, hogy
Budapest nettó befizetőjévé
válna az államnak, vagyis a
fővárosnak járó támogatások
összegét meghaladja a budapestieket sújtó elvonás. Ez
Kispest esetében azt jelenti,
hogy az önkormányzat költségvetésében legalább 500
milliós kiesés várható 2021ben – tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől. Szintén
az önkormányzatokat sújtja
az úgynevezett szolidaritási
hozzájárulás durva emelése
is: míg 2020-ra 43 milliárd
forintot terveztek erre a tételre, 2021-re már 160 milliárd
forintot. Az eddigi 10 milliárd
forint helyett 36 milliárd forintot kell fizetnie Budapestnek
szolidaritási hozzájárulásként.
Az önkormányzatnak le kell
mondania a tervezett fejlesztésekről, de veszélybe kerül a
kerület eddigi kiegyensúlyozott működése is, ami érintheti
az önkormányzati intézményeket, közterületeket, közszolgáltatásokat.

Május 26-án tárgyalta az országgyűlés a 2021-es költségvetési javaslatot,
amelyben egyéb korlátozások mellett az
önkormányzatokat sújtó, átmenetinek
ígért elvonások (gépjárműadó és iparűzési adó) is állandóak lesznek.
Tovább szigorítaná a kormány
az önkormányzatok gazdálkodását a 2021-es költségvetést
megalapozó salátatörvényben.
A tervezettben még azt a lehetőséget is elveszik a helyhatóságoktól, hogy az ingatlanokra
kitett reklámhordozókra adót
vessenek ki. A helyi iparűzési
bevételekből a jövőben csak
közlekedési és szociális célokra lehet költeni, abból önkormányzati dolgozó bérét,
közterheit a jövőben nem lehet fizetni. Több település már
most bérfizetési nehézségekkel
küzd, láthatóan az a cél, hogy
ezen feszültségek eszkalálódjanak, és az önkormányzatok
– főleg amelyek nem számít-

hatnak kormányzati segítségre
– elbocsátásokra kényszerüljenek – írta a Népszava. Bár elég
szűkek így is az önkormányzatok kapacitásai, továbbra is
kizárólag kormányzati engedéllyel adósodhatnak el a települések, viszont 200 milliárd
forint értékig köthetnek évente
egy-egy rövid lejáratú hitelszerződést. A gyakorlatban ezt
azt jelentheti, hogy a decemberi iparűzési adó bevételét a
májusi megfizetésig visszapótolhatják a költségvetésükbe.
A kormány engedélyére nem
lesz szükség az olyan szerződéseknél, amelyeknek az értéke egymilliárd forint vagy az
iparűzésiadó-bevétel 10 százaléka alatt marad.

A Magyar Honvédség 93. vegyvédelmi zászlóaljának katonái fertőtlenítették a József Attila utcai Nyugdíjasházat és Gondozóházat májusban. A
katonák gyorsan és hatékonyan dolgoztak, a nyugdíjasházi bérlők is dicsérték a szervezett, gyors munkájukat – tudtuk meg Balázs Piroskától, a
Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat intézményvezetőjétől. A Kispesti
Operatív Törzs május 14-én döntött
arról, hogy a megelőzés érdekében
él a katonaság által felajánlott lehetőséggel (az Országos Operatív Törzs
intézkedése szerint az önkormányzati
bentlakásos – nyugdíjas – intézményekben fertőzöttség esetén kötelező,
fertőzésmentesség esetén ajánlott –
megelőző – fertőtlenítés igénybevétele), és kötelezővé tette a Nyugdíjasház és a Gondozóház fertőtlenítését.
A Gondozóházban az öt szoba és a
mosdók, az önkormányzathoz tartozó
Nyugdíjasházban a közösségi tér, a
mosdók, a korlátok, a lift és a falak,
illetve a két intézmény közös helyiségeinek, folyosóinak, korlátjainak, bejáratának és a kerthelyiség preventív
fertőtlenítését kérték a honvédségtől.
A külső kertben összesen 300 négyzetmétert, belül 854 négyzetmétert
fertőtlenítettek, 199 liter 70 százalékos alkoholtartamú vegyi anyagot
használtak fel. Kispest önkormányzata a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében már
áprilisban jelentős óvintézkedéseket
vezetett be a kerületi idősgondozásban. Külön figyelmet fordítottak arra,
hogy a szabadabb mozgástérrel rendelkező Nyugdíjasház lakói is csak
védőeszközben mozoghatnak. A csomagfogadásra speciális, zsilipes, azaz
késleltetett kézhezvételi szabályokat
vezettek be. A kórházból visszakerülő
gondozottakat minden esetben elkülönítették.
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felelően tudunk az ügyfeleinknek segítséget
nyújtani.
Nem tipikus női foglalkozás, munkahelyi
környezet ez. A csinos ruhákat, sminket
el lehet felejteni?
El lehetne felejteni, de akkor magamat is elfelejteném. Szeretem a csinos ruhákat és a
sminket én is, hiszen így vagyok önmagam.
Nem azt mondanám, hogy nem tipikus női
foglalkozás, hanem inkább, hogy ez nem tipikus foglalkozás. Nem a nemi identitásunk
miatt fog valaki tisztelni minket, hanem
azért, mert egyenrangú partnerként kezeljük
őket. Női hajléktalan ügyfeleink is, bármilyen nehéz a sorsuk, igyekszenek a maguk
módján, lehetőségeikhez képest csinosak
lenni a hétköznapokban.
Szoktak önnek bókolni, udvarolni a szállóra járók?
Természetesen igen, de helyén kell kezelni
ezeket a dolgokat. Vannak kedves gesztusok, de ezek nagyrészt inkább szólnak az
ellátás színvonalának, mintsem nekem.
Nem félt még soha attól, hogy valamilyen
fertőzést kap?
Igazából nem. A buszon, boltban, bárhol
elkaphatok bármilyen fertőzést. Előítéletek vannak a hajléktalanszállókkal kapcsolatban, pedig az intézmények higiénés
feltételeire ugyanolyan nagy hangsúlyt fektetünk, mint bármilyen más közintézményben.

Csóka Éva Antónia
a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Nappali Szociális Központ 2. sz. Ady Endre úti
Telephelyének megbízott vezetője
Zömében kispestiek térnek be ellátásért az Ady Endre útra, ahol
nappal 60 rászorultnak van lehetősége étkezni, fürdeni, megpihenni, mosni, telefonálni, míg éjszakára krízisidőszakban 28,
azon kívül 19 fedél nélkülinek adnak szállást. A veszélyhelyzet idején nem emelkedett számottevően az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők száma, ám a nappali ellátásban megjelentek a nem hajléktalan, a szegénységben élő egyedülállók, a
kisnyugdíjasok és a sokgyermekes családok is.

Miért és mikor dönti el egy fiatal nő, hogy
elvállalja a kispesti hajléktalan nappali melegedő és éjszakai szállás vezetését?
2017-ben egy évre bíztak meg a kispesti telephely vezetésével. Az egy év letelte után meghosszabbították a megbízásomat. Központi
döntés volt, korábban viszont már ügyeletesként a téli időszakokban dolgoztam az intézményben. Akkor ismertem meg a telephely
akkori vezetőjét, Kökényesi Györgynét, Ágit,
aki a kezdetekkor is nagy segítségemre volt.
Az éjszakai szállás akkor még csak átmeneti
jelleggel működött a telephelyünkön. Nagyon
sokat dolgoztunk érte, hogy idén már elmondhassuk, egyéves lett az éjjeli menedékhelyünk.
Mi kell ehhez a munkához leginkább? Egyfajta vagányság? Empátia? Keménység?
Nagyon sok humor, önirónia, remek munkatársak és egy támogató önkormányzat. A szakmánk sajnos nem a sikerekről ismert. Kevés
sikerélménye van a munkatársaknak, ezért
nagy hangsúlyt kell fektetni a rekreációs lehetőségekre. Szakmai beszélgetéseket és csapatépítő programokat szervezünk a kollégák
számára, hiszen legfontosabb munkaeszközük
a személyiségünk. Csak úgy tudunk a szociális
munka eszközeivel pozitív változásokat elérni,
ha saját magunk is hiszünk abban, hogy meg-

Milyenek itt a körülmények a fővárosi intézményekhez képest?
Imádom a kispesti intézmény családi házas
jellegét. A kertet, az épület belső elrendezését, a szobákat, és ezzel együtt a relatíve
nem túl nagy befogadóképességet. Természetesen van még hova fejlődnünk, főleg
az én elképzeléseimhez képest, de mindenképp sokkal otthonosabb és barátságosabb
ez a telephely, mint a hasonló kapacitással
rendelkező, általam ismert fővárosi intézmények.
Nyugalom van, vagy vannak néha balhék
is?
Természetesen vannak, bármin össze tudnak
veszni, ugyanúgy, mint mások otthon vagy
a munkahelyen. Azoknak az ügyfeleinknek,
akik az éjszakáikat is itt töltik, ez a telephely valósítja meg most leginkább az otthon
fogalmát. Minden családban előfordulnak
olykor viták, ez pont ugyanolyan, csak itt, a
telephelyen kicsit nagyobb a család.
Azt mondják, a hajléktalanok azért nem
mennek szállóra, mert ott megbetegszenek, lopnak egymástól...
Nálunk ez nem jellemző, de azt kell, hogy
mondjam, ez egy nagyon furcsa helyzet.
Minél inkább otthonosabbá tesszük az in-

interjú

7

tézményünket, annál inkább jól érzik magukat a lakóink. Ez viszont együtt jár azzal is,
hogy ugyan mindenkinek van zárható szekrénye, mégis elöl hagyják értéktárgyaikat,
amelyeket igen, olykor eltulajdonítanak.
Megbetegedésről még nem hallottam, de
biztosan van ilyen is.
Mi a hajléktalanok legféltettebb kincse?
A személyes tárgyaik. Azok, amelyeket
mindenhova magukkal tudnak vinni. Ez lehet egy fénykép, egy telefon, vagy akár egy
borotva, cipő is.
Van, hogy valamiért hálásak az itt élők?
Minden ember más és más. Van, aki hálás
ezért, amit teszünk érte, tőlünk kap. Célunk,
természetesen ügyfeleink képességeit szem
előtt tartva, a társadalmi visszailleszkedés
folyamatának az elősegítése, amire a hajléktalanok különböző szinteken képesek. Mindenki hálás egy-egy olyan lépésért, ami előrébb viszi a kitűzött cél megvalósításában.
Van, hogy valakin nem lehet segíteni?
Természetesen van, de lényeges szempont,
hogy intézményi ellátásról beszélünk vagy
az utcai szociális munkáról. Egy intézményben, amennyiben nem együttműködő
az ügyfél, és nem tartja be a házirendet, felfüggesztjük a szolgáltatás nyújtását részére.
Nos, akkor újra az utcai szociális munkás
kezd el vele foglalkozni…
Miért kerülnek hajléktalansorba az emberek?
Rosszul sikerült házasságok, válások, munkahelyvesztések, alkoholizmus. Minden
ember más és más okok miatt került ebbe
a helyzetbe, teljesen különböző életutakat
látunk.
Sokan élnek az utcán Kispesten?
Szerencsére egyre kevesebben, bár az utca
népének nem ez a szubjektív érzése. A
KÖKI Terminálnál viszonylag elég nagy az
átmenő forgalom, vannak hajléktalanok az
Atatürk téren is. Nagyon változó, hogy honnan jönnek Kispestre. Akad olyan kliens is
ott, aki csak egy-két napig tartózkodik Kispesten. Az éjjeli menedékhely működése
óta jelentősen csökkent az életvitelszerűen
utcán tartózkodó kispesti ügyfelek száma.
Arról nem is beszélve, hogy ez már szabálysértésnek minősül.
Kispesten mennyire tolerálják a hajléktalanokat?
Kispesten szociálisan érzékeny és támogató
önkormányzat segíti a munkánkat. Megoldásokat próbálnak keresni a problémákra,
és valódi segítséget szeretnének nyújtani a
reményvesztett embereknek. A vírushelyzet
miatt inkább kiszélesedett azoknak az ügyfeleknek a köre, és nem csak a hajléktalanoké, akiknek segítséget kell biztosítanunk.

Általánosságban elmondható, hogy a lakosság segítőkész a hajléktalan ügyfeleinkkel.
Nyilván vannak szélsőséges vélemények is.
Hogyan vészelik át a hajléktalanok a vírusjárványt? Végeztek szűréseket?
A Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott 19 darab PCR-tesztet és 34 gyorstesztet
végeztünk. A tesztelés során az intézmény
négy munkatársát is szűrtük. A PCR-tesztet
azoknál a hajléktalanoknál végeztük el, akik
az éjjeli menedékhelyen töltik éjszakáikat.
A nappali melegedő ügyfélkörének a vércsepp alapján vizsgált gyorstesztet tettük
lehetővé. Az ügyfelek tájékoztatásában segítségünkre voltak a Kispesti Rendészeti
Központ munkatársai.
Hordanak szájmaszkot, fertőtlenítik a
kezüket a hajléktalanok?
A negatív tesztekben bizonyára benne van
az is, hogy vitamint rendszeresen biztosítunk az ellátottaknak, a felületek, az ajtók,
az asztalok fertőtlenítéséről folyamatosan
gondoskodunk az intézményben, a hajléktalanok szájmaszkot kaptak, kézfertőtlenítőt
használnak. Aki ide bejön, automatikusan
fertőtleníti a kezét. A hajléktalanok már
megtanulták, hogy ez a rend, nem is kell
nekik szólni ezért. Ha egyszer vége lesz
ennek a járványnak, ezt a szokást jó lenne
megtartani! De az is számíthat, hogy mind
a nappali melegedőt, mind pedig az éjjeli
menedékhelyet jellemzően azok az ismert
hajléktalanok használják, akik már korábban is részesültek szolgáltatásainkban. Az
utcai gondozószolgálat az ellátási területén
továbbra is rendszeresen látogatja az általuk
már ismert hajléktalanokat, figyelik egészségi állapotukat, és felhívják a figyelmüket
arra, hogy egészségük és a fertőzések elkerülése érdekében kerüljék a csoportban való
mozgást, együttlétet.
Varga Ibolya
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SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS,
BÚTORMOZGATÁSSAL. PARKETTACSISZOLÁS, ALJZATKIEGYENLÍTÉS, PVC-,
SZŐNYEGPADLÓ-LERAKÁS. MINŐSÉGI,
PRECÍZ MUNKA, MÉRSÉKELT ÁRAKON.
(ALAPÍTVA: 1998) CSAPÓ GYÖRGY.
Tel.: 06-31-780-6430, 061-780-3732,
festesma.iwk.hu
Redőnyös munkák készítése, javítása,
gurtni csere, szúnyogháló, reluxa, harmonika-ajtó, roletta. Megbízhatóság,
elfogadható ár. Tel: 276-5827 üzenet,
mobil: 06-30-212-9919

Negyven kispestit – akik a koronavírus miatt veszítették el állásukat,
munkahelyüket – támogattak eddig a
Kispesti Rászorultak Megsegítésére
Közalapítvány számlájára beérkező
célzott támogatásból 40 ezer forinttal,
összesen 1 millió 600 ezer forinttal –
tudtuk meg Deákné Császár Gabriellától, a közalapítvány elnökétől.
Az elnök kérdésünkre elmondta,
hogy ők negyvenen feleltek meg eddig a kiírásuknak, amelyet azoknak
tettek közre, akik március 15-e után
lettek munkanélküliek vagy kerültek fizetés nélküli szabadságra, kispesti lakosok, a család egy főre jutó
jövedelme pedig nem haladja meg
a 85 500 forintot, és igazolásokkal
tudták alátámasztani a család anyagi
helyzetét, valamint a munka/munkahely megszűnését a munkáltatótól.
A közalapítvány élén álló elnöktől –
aki önkéntes alapon végzi az adományozókkal való egyeztetést, a banki
ügyek intézését, a kérelmek feldolgozását, a kapcsolattartást – megtudtuk
azt is, hogy a kérelmeket postai úton,
e-mailben vagy a polgármesteri hivatal előtti dobozban lévő kérőlapokon
lehet benyújtani. Minden kérelmezővel telefonon vagy e-mailben felveszik a kapcsolatot, és igyekeznek egy
héten belül kézhez juttatni a támogatás összegét. (Érdeklődni lehet a 061347-4965-ös telefonszámon.)
Az elnök kiemelte, hogy sokan keresik meg őket olyanok is, akik sajnos
nem bejelentetten dolgoztak. Nekik
a közalapítvány sem tud segíteni,
hiszen valamilyen dokumentummal
alá kell támasztani, hogy a koronavírus miatt nem kapnak jelenleg
fizetést és lettek munkanélküliek.
A közalapítvány továbbra is várja a
támogatók felajánlásait. Bővebben
erről:
http://uj.kispest.hu/images/
fajlok/felhivas_kozlemeny/2020/
koronavirus-veszelyhelyzet/krmkadomany20200408.pdf

fotó: Getto Márton

Támogatottak

Az intézetben a veszélyhelyzet végéig maradnak az óvintézkedések

Bővülő szolgáltatások
Dr. Kumin Marianna, a Kispesti Egészségügyi Intézet főigazgató-főorvosa tájékoztatása szerint elindultak a délutáni
és a párhuzamos rendelések is,
az infúziós kezelések, természetesen nem olyan létszámban, mint a járványt megelőző
időszakban, hiszen itt is meg
kell felelni a védőtávolság követelményében előírt szünetek
betartására, amikor a szükséges légcsere és fertőtlenítés
zajlik. Ugyanez a korlátozás
érvényesül a beinduló kisebb
létszámú csoportos gyógytorna, masszázs és teljes körű
fizikoterápiás kezeléseknél is.
A főigazgató-főorvos elmondta azt is, hogy minden nap
lesz felnőtt szemészeti és heti
egy napon gyermek szemészeti rendelés. A reumatológia
és ortopédia szakrendelés is
csaknem visszaáll a szokott
menetbe. A végleges visszarendezésre akkor kerülhet sor,
amikor rendeletileg visszavonják a veszélyhelyzetet, várhatóan június középén.
A főigazgató hangsúlyozta:
„Az önök és a dolgozók bizton-

Június 2-tól tovább bővültek a szolgáltatások a Kispesti Egészségügyi Intézetben. Az aktuális rendelésekről információ az intézmény honlapján, az euint.
kispest.hu oldalon, a szakrendelések
címszó alatt található.

DR. KUMIN MARIANNA
ságát célzó kockázatbecslést és
lázmérést továbbra is fenntartjuk a beléptetésnél. Ez hosszasabb kinti, esetenként tömeges
várakozással is járhat, ami miatt kérem szíves türelmüket,
és ennek számításba vételét
ahhoz, hogy pontosan tudjanak megjelenni a vizsgálaton
a rögzített időpontjukban. Továbbá kérem, hogy változatlan

fegyelemmel tartsák be az intézeti higiéniai rendszabályokat,
amelyekről munkatársaink és a
kihelyezett táblák tájékoztatást
adnak. Minden orvos-beteg
találkozást előzetes telefonos
konzultációnak, időpontfoglalásnak kell megelőznie.”
Június 15-től a laboratórium
ismét a főépületben fogadja az
időponttal rendelkező betegeket. Csak előjegyzés alapján
lehet igénybe venni a szolgáltatást. Időpontot változatlanul
naponta 10 és 12 óra között lehet kérni a 06-1-347-5955-ös
és a 06-30-183-5063-as telefonszámokon. Ugyancsak június 15-től elkezdi a működést
a gasztroenterológiai laboratórium (gyomor-bélrendszeri
betegségek), ahová időpontot
kérni a 06-30-970-8618-as telefonszámon lehet.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és

KÁRPITTISZTÍ-

títás, szegés, javítás, függöny mosás,
takaró mosás. Háztól - házig 2 nap alatt!
Otthonában is vállaljuk padlószőnyeg
tisztítását,ülőgarnitúrák, fotelek, székek,
irodabútorok textilkárpit tisztítását. 20
éves tapasztalat E U minőség, garancia!
www.szonyegexpressz.hu
Telefon: 06-1-280-75-74
06 30-94-94-360
Kémények bélelése, átépítése, belső
marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK!
TEL.: 280-1271, 06/20-532-7823

2020-BAN IS MÉG MINDIG VISSZATÉRÍ-

Ha tud olyan kis munkát, amit más nem
vállal el, mi szívesen elvégezzük.
Kőműves, burkoló, festők, vízvezeték
szerelő szakemberek állnak rendelkezésére. Tel.: 06/30-486-7472,
06/20-416-5879

ANGOLUL MEGSZÓLALNI? NYELVVIZS-

Kert- telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótírtás, térkövezés, kerítés építés. Reális áron! www. Telekrendezés.hu. Tel.: 06-20-259-6319
Bádogos, tetőfedő (beázások megszüntetése) tetőszigetelés, burkolás, festés,
köműves (kéményfelujítás) vizszerelési
munkák vállalása. Családi Ház és lakásfelújítás, hőszigetelés azonnali kezdéssel, ingyenes kiszállás és árajánlat. nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.: 06 30
557 90 74
Házhoz járó fodrász! Női-férfi hajvágás,
festés, dauer. Tel.: 06 1 290-43-82
Generál kivitelezés: kőműves, burkoló,
festő, ács-álványozó munkálatok, hőhang-nedvesség elleni szigetelés, vízcsatorna, villany-gáz szerelés.
Tel:+36 30 996-4706
email: szeibi.a@citromail.hu
KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS Megbízható rakodókkal, gyors ügyintézéssel!
Iroda, lakás költöztetés. Igény szerint
akár csomagolással együtt! Padlás, pince
lomtalanítás.
Kispestieknek INGYENES kiszállás!
Tel. 280-25-42, 06-70-2-144-235
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TÁS! Melegvizes mélymosás, vegytisz-

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

Klímatelepítést vállalunk díjmentes felméréssel, árajánlat adással. Szaktanácsadást és jótállást biztosítunk. Lakások,
családi házak, irodák hűtését, fűtését biztosító klímaberendezések forgalmazása,
telepítése, szervizelése. NEOKLÍMA Kft,
1196. Budapest Hunyadi u 47. Telefonszám: 0620-9429-577 és 06209-351-688

vélemény

Balázs 06-20-264-7752
OKTATÁS

TIK A NYELVVIZSGÁK ÁRÁT! UGYE AZ
IDÉN MÁR FOLYÉKONYAN SZERETNE
GÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? ÁLLÁSINTERJÚRA VAGY KÜLFÖLDRE KÉSZÜL? ÚJ TANFOLYAMAINK, 2x2 ÓRÁS
FÉLINTENZÍV, 5 HETES, 5x4 ÓRÁS INTENZÍV, 2 HETES ÉS 2x2 10 HETES 40 ÓRÁSAK
ISVÁLTOZATLANUL INDULNAK, 4-6 FŐS
MINICSOPORTOKBAN NYELVSTÚDIÓNKBAN: 48000 FT ÁFÁVAL CHAT ANGOL
NYELVSTÚDIÓ ÉS FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HUNYADI UTCA 47. 06-70-2381226 és 282-60-82
Matematika oktatás általános és középiskolások számára a Kertvárosban. Tel.: 06
70 243 4850
EGÉSZSÉG
Gyógypedikűr, manikűr, teljes test, talpmasszázs /nem szex/. Gyengéd csontkovácsolás Bowen technikával, amitől
elfelejtheti nyakfájását, lumbágóját 2-3
alkalom után. Ildikó Tel: 295 3998, 20
335-5653
Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957

Újjáépítés
Az első sokkon túl vagyunk. Lassan újraindul az élet, a korlátozások
szűnőben. Találkozhatunk barátainkkal, rokonainkkal, elmehetünk kirándulni, sőt, lassan újra mehetünk moziba, koncertekre, színházba. Az
önkéntesként végzett munkánkat megköszönték, a továbbiakban nem
kell bevásárolni idősebb kispestieknek, hogy csökkentsük így is esetleges megfertőződésük kockázatát. Ebben a formában vége a furcsa,
maszkos, de jóízű személyes beszélgetéseknek, melyek a járvány alatt
mindenkinek – nekem is – úgy hiányoztak, mint egy falat kenyér. A vírushelyzet miatt kényszerűen megritkult találkozások, beszélgetések újra
visszaállnak a normális szintre.
Az viszont ezekből a beszélgetésekből is látszik, hogy nem tudjuk egy
csapásra ott folytatni, ahol abbahagytuk. Vállalkozó barátom panaszkodott, hogy elképesztő adminisztrációval jár a bértámogatás megigénylése, pedig tucatnyi alkalmazottjának függ tőle a sorsa. Még államtitkár
ügyfele sem tudott érdemi információt szerezni, hogy ezernyi brosúra kitöltése és több hét eltelte után hol tart az ügye. Hasonló helyzetbe került
németországi partnerénél ugyanez úgy nézett ki, hogy délelőtt bement a
hivatalba, mire visszament a munkahelyére, megérkezett a számlára az
állami bértámogatás. Hogy ez mennyire húsba vágó kérdés, arra egy másik barátommal folytatott beszélgetés döbbentett rá: ő maga most munkanélküli, abban a reményben, hogy újraindulhat a cég, ahol dolgozott,
de sokkal nehezebben éli meg, hogy gyermeke hosszú hetek óta hiába
keres állást, ott áll a család egy kisgyermekkel, az édesanya pedig jövedelem nélkül.
Én meg felvetéseimre az Országgyűlésben sorozatban kapom válaszul,
hogy egy magyar sincs egyedül, meg bezzeg mennyi adókedvezménnyel
támogatják a családokat, meg hogy annyi munkahelyet fognak teremteni,
mint amennyit a járvány megszüntetett, meg hogy a magyar bértámogatási rendszer sem rosszabb, mint a német. Meg hogy azért csökkentették
három hónapra a munkanélküliek álláskeresési járadékának időtartamát,
hogy így ösztönözzék őket a minél előbbi munkába állásra. Hol élnek
ezek? Már a KSH is bevallja, hogy a munkanélküliek száma majdnem
430 ezer fő, a sajátos szabályozás miatt regisztrált munkanélküliként
csak egy kis részük van nyilvántartva, és minden második ember semmiféle támogatásban nem részesül. Hát, valahol ebből kellene kiindulni.
Bértámogatással menteni, ami még menthető, és jövedelemhez juttatni
azokat, akiknek per pillanat egy fillérük sincs.
Amire most szükség van, az az újjáépítés.

ANTIKVITÁS
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel: 266-4154,
Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

10

KISPESTI MAGAZIN

oktatás

KISPESTI MAGAZIN

helyi hírek

KARANTÉNBAN

AKCIÓ

Felajánlás

Távovisok
A „távoktatást” a Bóbita óvodában, a
Kisvakond csoportban is kipróbálták.
„Az óvodai oktatás-nevelésnek nem
a legmegfelelőbb formája az online
oktatás, hiszen ennek a korosztálynak nem a „tananyaggal”, hanem
az előadás módjával, a közvetlen
kapcsolattal, a személyes példával
tudjuk érdekessé tenni a mindennapokat. Az óvodai foglalkozásokat
sem lehet online megtartani, ezért
leginkább csak instrukciókat tudtunk
adni a szülőknek ahhoz, hogy milyen
programokat, közös tevékenységeket
próbáljanak megvalósítani. A szülők
is nehezen viselték a kialakult helyzetet, sokaknak a távmunka mellett
kellett megoldani gyermekük napi
ellátását, oktatását is. Egy közös zárt
csoportot hoztunk létre a közösségi médiában, oda töltöttük fel a heti
témával kapcsolatos videólinkeket,
online játékokat, instrukciókat stb. A
szülők többsége követte a feladatokat. A csoportban eszközhiány nem
volt akadálya az online kapcsolatnak,
de persze ahol például csak egy laptop volt otthon, ott nehézségekbe ütközhetett a kapcsolattartás, főleg, ha
a szülő is arról dolgozott, vagy éppen
az iskolás testvérnek is kellett az eszköz a tanuláshoz. Ez a helyzet még
azoknak a szülőknek is megterhelő
volt, akik amúgy sokat foglalkoznak
a gyermekükkel. A nehézség inkább
abban volt, hogy most egy légtérben
kellett a legtöbb felnőttnek egyszerre
dolgozónak és szülőnek is lennie, ez
pedig nyilvánvalóan feszültséghez
vezethetett. Sem a gyermekeknek,
sem a szülőknek, sem pedig nekünk
nem volt jó ez a helyzet. Gyakran
beszéltem telefonon a szülőkkel és a
gyerekekkel, mert már a hangjukat is
jó hallani. Ha egy szülőnek problémája volt, elérhetett minket, akár csak
egy jó beszélgetés erejéig is” – mesélte Kóber György óvodapedagógus.
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Szücsné Juhász Csilla, az Árnyas óvoda vezetője

A kis műhelyben is több mint 4500 szájmaszk készült

A tervezettnél kevesebben
mentek óvodába

Kispest hálás az önként
varrt szájmaszkokért

Óriási volt az érdeklődés az
óvodák újranyitása iránt, de
az első héten a vártnál kevesebben mentek óvodába. Az
önkormányzati adatok szerint
a kerület 12 intézményébe 627
kisgyereket vittek be június
2-án a szüleik, 41 százalékos
volt az intézmények kihasználtsága. Június 3-án és 4-én
644 óvodásra felügyeltek, míg
5-én míg 5-én 554, de 10-én
már 726 gyerek felügyeletét
kérték a szülők. Várható azonban, hogy hamarosan újra telt
ház lesz a kerületi óvodákban
is.
Az óvodavezető szerint sok
szülő tart még a fertőzésveszélytől. A kispesti óvodák
mindent megtesznek a rájuk
bízott gyerekek biztonságáért,
mindent elkövetünk, hogy ne
kerüljön vírus az óvodáinkba.
Az önkormányzat által biztosított fertőtlenítők, kézmosók
használatával, valamint egyéb
óvintézkedések betartásával
és betartatásával igyekszünk
védeni kollégáinkat és gyer-

Az én első maszkom is itt készült, nagyon szépen köszönöm, és azt a több ezer szájmaszkot is, amelyet az utóbbi
időben önök készítettek. A kerületben ezekből a szájmaszkokból kaptak a 65 év feletti
kispestiek, az önkormányzati
és a szociális intézmények dolgozói. Ahogy jövök-megyek
a kerületben, látom, hogy bizony sokan hordják az önök
védőeszközeit – mondta Gajda
Péter polgármester, amikor dr.
Kumin Marianna főigazgatófőorvossal, Ikladiné dr. Petres
Veronikával, a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda vezetőjével és Vinczek György
alpolgármesterrel személyesen
is köszönetet mondott azért a
több mint 4500 szájmaszkért,
amelyet az utóbbi időben az
intézet dolgozói varrtak.
Szívvel-lélekkel, szorgalommal csinálták munkatársaim
március második hete óta napi
munkájuk mellett a maszkokat,
amelynek varrását ők maguk
szorgalmazták a veszélyhely-

Júniusban a kispesti óvodák is kinyitottak. Egyelőre nincs teljes kihasználtság.
A lakótelepi óvodákban több, a kertvárosi részeken kevesebb az igény – tudtuk
meg Szücsné Juhász Csillától,
az Árnyas óvoda vezetőjétől.
mekeinket, és rajtuk keresztül
családjaikat – tette hozzá.
Szűcsné Juhász Csilla felhívta a szülők figyelmét, hogy
akik a veszélyhelyzet elmúltával, „békeidőben” sem viszik
gyermekeiket az intézménybe, illetve egész nyáron nem
akarják igénybe venni az óvodai ellátást, gondoskodjanak
gyermekeik igazolt távollétéről nyilatkozni, ezt írják meg
óvodáik e-mail-címére, hogy
a hiányzást „vírusjárvány miatt” az óvoda tekintse igazolt
hiányzásnak, mert az óvodáztatási kötelezettség nyáron
sem szünetel! Az eddigiekhez
képest fontos változás az is,
hogy az óvodák és a bölcső-

dék augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.
Ennek megfelelően a kispesti
óvodák kétheti nyári zárása az
alábbiak szerint történik: július 20. és 31. között zárva tartó
intézmények: Árnyas óvoda,
Bóbita óvoda, Mézeskalács
óvoda, Mese-Vár óvoda, Százszorszép óvoda, Szivárvány
óvoda, Zöld Ágacska óvoda,
Bokréta bölcsőde, Eszterlánc
bölcsőde, Wekerlei Tipegők
Bölcsőde. Augusztus 3. és 14.
között zárva tartó intézmények: Arany óvoda, Hársfa
óvoda, Gyöngykagyló óvoda,
Napraforgó óvoda, Tarka-barka óvoda, Csillagfény bölcsőde, Gyöngyszem bölcsőde,
Harangvirág bölcsőde.

Az „Egy meccsjegy ára” akcióval a
Kispest-szurkolók, a Kispesti Labdarúgásért Támogató Egyesület szervezésében, 1 millió 10 ezer forintot
gyűjtöttek egy lélegeztetőgépre, amit
a Budapest Honvéd FC-vel és az
Endo Plus Service Kft.-vel közösen
adtak át a Kispesti Futballházban a
Szent László Kórház képviselőjének. A szurkolók csatlakoztak az
#Etesdadokit! akcióhoz, amelyben a
járvány idején minden nap pizzákat
szállítottak a budapesti kórházakban
dolgozóknak. Támogatásukkal összesen 2799 pizzát vittek ki. Köszönet
érte!

KONCERT

Kispest városvezetése személyesen is
köszönetet mondott a kerületi óvodák,
bölcsődék, a Kispesti Egészségügyi Intézet dolgozóinak azért a több mint 14 ezer
szájmaszkért, amelyeket az utóbbi időben
varrtak.

IKLADINÉ DR. PETRES
VERONIKA
zet elején – mondta a főigazgató-főorvos, aki nagyon büszke
arra, hogy ebben az aprócska
műhelyben, ahol az intézet
egyéb orvosi textíliáit (lepedőket, munkaruhákat) tartják
karban, még erre is gondoltak,
felajánlották, és szántak időt a

varrásra a munkatársak.
Ikladiné dr. Petres Veronikától
megtudtuk, az Árnyas óvoda
Vonás utcai intézményéből
indult kezdeményezésre a kispesti óvodákban, bölcsődékben nyolcezer szájmaszkot
varrtak két és fél hónap alatt
az önkormányzat támogatásával. Így mosható, tisztítható
textilmaszkokat kaphattak a
65 év feletti kispestiek. Igazi
kispesti összefogásban valósult meg ez az akció: az óvónők, a kisgyermeknevelők és
az egészségügyben dolgozók
varrtak, a kész szájmaszkokat
önkéntesek és önkormányzati
képviselők juttatták el a körzeteikben élő időseknek.

Mini Madách
A Madách Színház négy fiatal művésze Két szoknya, két nadrág „köszönöm-koncerttel” fejezte ki háláját
azért az aggódásért, amelyet a kispestiek éreztek a járvány miatt jövedelem nélkül maradt előadóművészek
iránt. Köszönet a rögtönzött előadásért Czakó Ádámnak, aki kispestiként
felvállalta ezt is! A sokaknak örömet
szerző szabadtéri karanténkoncert
szervezéséért köszönet jár Plásztán
Anettnek, Nagy Máriának, valamint
Huszár Erzsébetnek, az önkormányzat idősügyi referensének is. Aki ott
volt, nem csalódott.
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TÁRSASHÁZI

ROVAT
Hegyi András
írása

WEKERLE • KULTÚRA • KÖZÖSSÉG

JELENTKEZÉS A WKK
NYÁRI TÁBORAIRA

Meghosszabbítva

TÁBOR

Jelentkezés
Idén is lesz önkormányzati napközis
tábor az Eötvös iskolában, amelynek
első napja június 29., hétfő, az utolsó
pedig augusztus 19., szerda. A táborba továbbra is az étkezés befizetésével lehet jelentkezni. A jelentkezést
akkor is meg kell tenni, ha a gyermek
ingyenesen étkezik, mert csak ebben
az esetben tudnak számára ételt rendelni! Június 15-től interneten keresztül is lehet befizetni a Lakoma
program segítségével, ahol a napközis tábor lehetőséget és a napokat
kell bejelölni. Bővebben az uj.wkk.
kispest.hu oldalon.

JÚNIUS-JÚLIUSI TÁBOROKRA június 8., hétfő 12.00 órától
(Cirkusz tábor I. turnus, Szín-pad-társak, Mesterségünk címere,
Dekor-álom I. turnus)

Képünk illusztráció

A koronavírussal kapcsolatos zárlati
intézkedések miatt a 2020-as kispesti
ebösszeírási akciót június 15-ig meghosszabbítják. Mivel a polgármesteri
hivatalban a veszélyhelyzet idején a
személyes ügyfélfogadás lehetősége
korlátozottan biztosított, ezért kérik,
hogy a kitöltött adatlapot lehetőség
szerint elektronikus úton küldjék
meg. Amennyiben az ebösszeírással
kapcsolatban bármilyen kérdésük
vagy észrevételük merülne fel, az
alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek: e-mail: zoldprogram@kispest.
hu, tel.: 06-1-347-4528.

Covid-19

Online jelentkezés kezdete:

Augusztusi táborokra június 15., hétfő 12.00 órától
(Alkotó tánctábor, Cirkusz tábor II. turnus, Kreatív kangoo,
Agyagmanók-papírcsodák, Dekor-álom II. turnus)

Sok változással, de zavartalanul indult az intézmények nyitása

Megnövekedett az igény
a bölcsődékben is
A veszélyhelyzet kihirdetése
óta folyamatosan biztosítottak ügyeletet a Csillagfény
bölcsődében. Eleinte azokat a
gyermekeket fogadták, akiknek a szülei stratégiailag fontos munkaköröket töltenek
be. Ekkor naponta két-három
gyermeket láttak el, sőt voltak olyan napok márciusban,
áprilisban, hogy senki nem
igényelt ellátást. A kormány
döntése alapján májusban bővülhetett az ügyeletet igénybe
vevők köre, akkor is csupán
naponta 20-25 gyermek járt
bölcsibe. A kormányrendelet
szerint június 2-tól a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működhetnek a bölcsődék.
Az intézményvezető szerint
a családok fellélegeztek. Sok
szülőnek okozott gondot a
kényszerpihenés, mert a szabadságok is végesek. Brinza
Istvánné felhívja a szülők figyelmét arra, hogy mindenkinek saját felelőssége és lelkiismerete szerint kell döntenie
arról, hogy igénybe veszi-e a

Június 2-án újranyitottak az önkormányzati bölcsődék is. A beíratott gyermekek 77 százalékának érkezését várták.
Az első hetekben 200-255-en voltak –
tudtuk meg Brinza Istvánnétól, a Kispesti
Egyesített Bölcsődék vezetőjétől.

BRINZA ISTVÁNNÉ
szolgáltatást, hiszen a gondos
fertőtlenítések ellenére is nagyobb a megbetegedés kockázata, mint otthon. Mivel a
reggeli „gyermekbevétel” jóval lassabb, mint máskor, ezért
érdemes korábban elindulni
otthonról! A veszélyhelyzet el-

múltáig az alábbi szigorítások
lesznek érvényben: bölcsődébe
érkezéskor a felnőttek részére
kötelező a szájmaszk használata és a kézfertőtlenítés, vagy
a gumikesztyű felhúzása, a bejáratnál a fertőtlenítős lábtörlő
használata és az érintés nélküli
lázmérés. Egyszerre két felnőtt tartózkodhat a gyermekek
öltözőjében, ahol teljesen át
kell öltöztetni a piciket, a szülő nem léphet be a gyermekek
fürdőszobájába. Az öltözőszekrénybe kell elhelyezni az
alváshoz szükséges tárgyakat,
amelyeket naponta kell fertőtleníteni otthon, egyéb játék
átmenetileg nem hozható be a
csoportokba.

A fenti felsorolásban nem szereplő táborokra
a táborvezetőnél lehet jelentkezni.
WKK - Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház

1192 Bp., Petur u. 7. tel.: 282 9895, 358 0690, wkk.kispest.hu

Intenzív nyári

ONLINE
nyelvtanfolyamok
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.

Hegyi András

Jelentkezz telefonon vagy e-mailben!

Shetland U.K. Nyelviskola
info@shetland.hu
1192 Budapest, kábel u. 10. • Tel: 30/952-1202, 30/514-8284

Shetland nyari hirdetes 102,75x136.indd 1

Lassan felszabadul az ország a járvány nyomása alól, és újraindul az élet, valamint a gazdaság. Sorban nyitnak az éttermek,
kávézók, színházak, mozik. Már a sportesemények is látogathatók. Az elmúlt két hónap korlátozásai meghozták eredményüket, a tömeges megbetegedés nem következett be. Remélem és bízom benne, hogy olvasóim veszteségek és anyagi
károk nélkül, egészségesen átvészelték az elmúlt időszakot. A
bezártság nem volt könnyű.
A hírek szerint június 20-án megszüntetik a veszélyhelyzetet.
A társasházi közgyűlésekre vonatkozó korlátozó rendelkezések is vélhetőleg ettől a naptól szűnnek meg, és a beszámoló
közgyűléseket meg lehet tartani.
A kormányrendelet szerint fő szabály: „Ha az éves elszámolásról és a következő évi költségvetésről való döntés, vagy más
kötelező döntés határideje a veszélyhelyzet ideje alatt jár le,
ezen tárgykörökben a veszélyhelyzet megszűnését követő 90
napon belül kell a közgyűlésnek döntenie.”
Ennek ellenére közgyűlést kell tartani, ha azt a tulajdoni hányad egytizedével rendelkező tulajdonostársak – a napirend,
az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével
– írásban kérik. Ebben az esetben a döntés csak írásbeli szavazással hozható meg. Annak módjára a szervezeti-működési
szabályzat rendelkezései az irányadók. Ilyen rendelkezés hiányában az írásbeli szavazás részletszabályait – ideértve az
eredmény megállapítását is – a közgyűlési meghívóban kell
megállapítani. Az írásbeli szavazás eredményét a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke – a szavazásra megjelölt
határidőt követő nyolc napon belül – írásban köteles a tulajdonostársakkal közölni. Beszámoló közgyűlést nem lehet írásbeli
szavazással eldönteni.
Remélem, a közgyűlések területén is hamarosan visszaáll a
rend, és itt nem kell a „#maradjotthon” felhívást figyelembe
venni.

2020. 05. 15. 16:37
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Újraindult az élet
Kispesten

JÁTSZÓTEREK

Fertőtlenítés
Mint ismeretes, a járványügyi veszélyhelyzet enyhülésére tekintettel
a főváros után döntött úgy a Kispesti Operatív Törzs is, hogy a kerületi
játszótereket május 20-tól korlátozások nélkül, az általános egészségügyi
szabályok betartása mellett, mindenki
saját felelősségére látogathatja. Ezért
a nyitásig a kerület összes közterületi
játszóterét rendbe tették. Füvet kaszáltak, sövényt vágtak, takarítottak
és fertőtlenítettek a Közpark dolgozói
– tudtuk meg Bán Zoltántól, az önkormányzati cég ügyvezetőjétől.

TESTVÉRVÁROS

Paradicsom
Több mint ezer tő palántát neveltek
idén is a Közpark Kft. szakemberei azokból a magokból, amelyeket
Kispest bolgár testvérvárosából,
Smolyanból küldtek. Az első 90 palántát Tütünkov-Hrisztov Jordán, a
Kispesti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat vezetője és Vinczek György
alpolgármester vitte el az Árnyas-Vonás óvodába és az Aranykatica közösségi kertbe. A több éves hagyománynak megfelelően kaptak palántákat a
kispesti közösségi kertek, a kerületi
óvodák és bölcsődék is, hogy lássák,
hogyan lesz a paradicsom.

Alig több mint hatvanan kértek étkezést az első héten

Ügyeletet tartanak
a kerületi iskolákban
Vinczek György alpolgármestertől megtudtuk, hogy az első
héten alig hatvanan fizettek be
az iskolai menzára, azaz kértek ügyeletet és az intézményben elfogyasztható ebédet. A
tankerület tájékoztatója szerint amennyiben a szülő félti
a gyermekét a fertőzéstől, a
lezárásra az augusztusi osztályozóvizsgán is lehetőség van.
A tanulók felügyeletére a napközis nevelőket rendelik majd
be, a többi pedagógus folytatja
a digitális oktatást. A gyermek
felügyeletét a tanév ideje alatt
az intézménynek biztosítania
kell, ha a szülő nem jelezte
előre, akkor is.
A tanév végeztével, június 26ig még ügyeletet tartanak az
iskolák, már öt főnél többen
is lehetnek egy csoportban, de
a tankerület javaslata szerint
ez ne legyen több 10-15 gyereknél. Az iskolai házirendben megállapított rend szerint,
június 2-tól minden intézményvezetőnek és helyettesé-

Információink szerint június 15-ig kinyitnak a Külső-Pesti Tankerületi Központ
felügyelete alá tartozó iskolák; tanítás
nem, csak ügyelet lesz. De a lezáráshoz
szükséges „osztályzatszerző” foglalkozásokat lehet tartani.

VINCZEK GYÖRGY
nek 8 és 16 óra között az intézményben kell tartózkodnia.
Az intézményvezetőknek írt
tájékoztató szerint a 8. osztályosok ballagását csak szigorú
feltételek mellett, a párhuzamos osztályok ballagását időben eltolva lehet megtartani.

Maszk viselése a ballagóknak
és gyerekenként maximum két
hozzátartozónak, a fertőtlenítés, a távolságtartás minden
esetben kötelező. A ballagást
csak az intézményen kívül, az
udvaron lehet tartani.
Idén elmaradnak a tanévzárók
is. A Kréta rendszeren keresztül tájékozódhat mindenki az
elért eredményekről, a bizonyítványokat sem kell kiadni,
kivétel a középiskolába menők
bizonyítványai.
Az intézményekben lehet majd
szaktáborokat tartani, valamint
újból lehet a tornatermeket
bérbe adni. A fertőtlenítések
miatt várhatóan a bérleti díjak
is emelkedni fognak.

vélemény
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Az újraindulás még javában a veszélyhelyzet
kellős közepén, az érettségik megtartásával
kezdődött. Óriási dilemma volt mindenkinek,
szabad-e megtartani a vizsgákat, vagy halasszák-e el azokat őszre, és igazítsák ehhez
a felvételi eljárás menetét is. Sokan, sokáig
fognak emlékezni 2020 tavaszára, amikor
elmaradtak a szóbeli érettségi vizsgák, csak
írásban adhattak számot a matúrázók tudásukról. Voltak, akik csalódtak, hiszen arra
számítottak, hogy majd az érettségin pótolják
mindazt, amit a gimnáziumi évek alatt „megspóroltak”. Az igazi áttörést az újrakezdésben
a parkok, játszóterek, sportpályák, közösségi
kertek megnyitása hozta, amikor is május végén újra lehetett – ugyan még másfél méteres
távolságtartás és a szájmaszk hordása mellett
– közösségi terekre menni. Talán ez volt az
egyik legnagyobb ajándék, hiszen a több mint
két hónapos karantén, kijárási korlátozás alaposan megtépázta mind a szülők, mind a gyerekek türelmét. Már ugyancsak nehezen bírtuk
mindannyian a mindennapi bezártságot, ahol
összefolytak a hétköznapok, a hétvégék és az
ünnepnapok. Június első hetétől azonban már
jóval szabadabban mozoghatunk, és nagyon
várja mindenki a nyári táborokat, a színházak,
a mozik, a könyvtárak és a művelődési házak
újranyitását is. (Fotók: Getto Márton)

*Az akció időtartama: 2020.06.01 - 2020.08.31.
További részletek a honlapon.

WWW.FIX.HU

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

Vadonatúj

Korando
modell

Kipróbálhatja
szalonunkban.
Foglaljon időpontot!

Induló ár:
5 999 000 Ft
Igazi családi SUV.
Rendkívül gazdag biztonsági alapfelszereltséggel,
tágas belső térrel, erős, gazdaságos Euro 6D-s motorokkal,
akár összkerékhajtással vagy automata váltóval is rendelhető.

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:
5-8,3 l/100 km, felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:
Euro 6d temp.
CO2 kibocsátás (vegyes): 144-190 g/km.

Használt autó
beszámítása

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