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Kormányzati kompenzáció
még nincs, csak elvonás.
A kerületek várják,
hogy megkezdődjenek
az egyeztető tárgyalások.

Nyugdíjba vonulása
alkalmából elbúcsúztatták
Brinza Istvánnét, a Kispesti Egyesített Bölcsődék
vezetőjét.
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Ismét zárva
Március 8-tól március 22-ig két hétre bezárnak az üzletek, kivéve az
élelmiszerboltok,a patikák, a drogériák és a benzinkutak. Az óvodákat és általános iskolákat április 7-ig lezárják - döntött a napokban a
kormány. Tavasszal és ősszel, az első hullámban még abban reménykedtünk, ettől nem lesz rosszabb, 2021 tavaszára majdcsak véget ér a
járvány, újraindulhat az élet, végre mindenki visszakapja régi életét.
Tévedtünk. Sokak karácsonya is magányosan telt, és már majdnem
biztos, hogy az idei húsvéton is lemondhatunk majd a locsolkodásról.
A szakembereket is meglephette, hogy még a második járványhullám
sem fejeződött be, és máris megérkezett a harmadik amit a sokszínű
vírusmutációk kísérnek. A járvány is új arcát mutatja, hiszen míg eddig az idősebbek közül szedte áldozatait, ma már a fiatalabbak is tömegesen megbetegednek. Egyre több a fertőzött az óvodákban és az
általános iskolák alsó tagozatán is. A járványügyi szakemberek újból
megfontolásra javasolták a gyermekintézmények zárását, az online
oktatás elrendelését ennél a korosztálynál is.
Hogy mi lesz az idei érettségiken, most még nem tudja senki, zaccból
jóslás lenne bármit is mondani.
Egy dologban viszont egyetértés látszik; a járvány megállításának
legfontosabb eszköze az oltás. De mostanság már azt is emlegetik,
hogy a kulcs a védekezésben a legkisebbek oltása.
Az oltás beszerzése, elosztása, az oltakozás szervezése körül azonban
továbbra is óriási viták folynak, és nemcsak a szakemberek, hanem
az emberek között is. Mivel a védekezés kommunikációja sokféle,
sokan kezdik elveszíteni türelmüket, bizalmukat a különböző vakcinákkal szemben. Háziorvosok is panaszkodnak arra, hogy az oltásra
korábban regisztráltak közül sokan nem mennek el „felvenni” az oltást. Sajnos a vakcinák körül kialakult viták és polémiákból a politika
is kiveszi a részét, sok az egymásra mutogatás. A kormánypárti erők
szívesen mondják, hogy az ellenzék és a baloldal oltásellenes, pedig
mind a Fővárosi Önkormányzat, mind pedig Kispest Önkormányzata
minden lehetséges fórumon az oltás szükségességére hívja fel a lakosság figyelmét. A fővárosi kerületekben, így Kispesten is több mint
tíz helyen tettek ki plakátokat erről.
A zűrzavart tovább fokozza, hogy március elsejéig kellett aláírniuk
a közalkalmazotti jogviszonyt felváltó egészségügyi szolgálati jogviszonyra való áttérésről szóló szerződéseket az egészségügyben dolgozóknak. Ugyan ez jelentősen emeli az orvosok alapilletményét, az
ügyeleti díjak és egyéb bérkiegészítések sok helyen tisztázatlanok,
így sokan nem hajlandók szerződni, így akár ellátási problémák is
lesznek a járvány kellős közepén.
Hogy mi lesz velünk, ki tudja. De addig is: maszkviselés, távolságtartás és oltakozás.
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önkormányzat

NYUGÁLLOMÁNY

SZAVAZÁS

Közös döntés
fejlesztésről

Vezetői búcsú
A járványveszély miatt a város és a
városvezetés nevében Gajda Péter
polgármester és Vinczek György alpolgármester szűk körben búcsúztatták el nyugdíjba vonulása alkalmából
Brinza Istvánnét, Marikát, a Kispesti
Egyesített Bölcsődék vezetőjét, aki segédgondozóként kezdett 1981-ben az
Eötvös utcai bölcsődében. 1985-ben
gondozónőként, majd 1997 szakgondozóként foglalkozott a rábízott gyerekekkel. 2007-ben bölcsődevezető és az
egyesített bölcsődék vezetőhelyettese
lett, 2009-től nyugdíjazásáig a Kispesti
Egyesített Bölcsődék vezetője volt.

SEGÍTSÉG

Téli véradás
Február közepén csaknem hetven jelentkezőből 62-en sikerrel adtak vért a
Civil Házban rendezett véradáson. Somogyi Lászlóné, a Kispesti Véradók
Egyesületének elnöke betegsége miatt
nem vett részt az eseményen, őt lánya,
Somogyi Erzsébet helyettesítette, aki a
véradásról elmondta, ez a szám a járványos időszakban nagyon jó eredménynek számít. Ez volt az első véradás,
amelyet az egyesület új helyén, az Ady
Endre út és a Templom tér sarkán nemrég felújított Civil Házban rendeztek.
Legközelebb májusban szervez véradást a kispesti szervezet.
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Veszélyhelyzetben a képviselő-testület is online dolgozik
Az orvosok kéréseinek megfelelően építették át az épületet

Átadták a Csokonai
utcai gyermekrendelőt
Az intézményben négy rendelőt, egy-egy tanácsadó
helyiséget, orvosi szobát,
vizsgálót, diszpécserszobát,
beteg- és tanácsadói várót,
valamint öltözőt és mellékhelyiségeket alakítottak ki.
Ide költöznek azok a gyermekorvosok, akik korábban
a Kispesti Egészségügyi
Intézetben rendeltek. A korábbi rendelők és a védőnői
szobák helyén új radiológiai diagnosztikai központot
alakítottunk ki, közösen az
intézettel és a Raditech Kft.vel (a területi védőnők már
átköltöztek a Forrásházba).
Ennek a beruházásnak az
eredményeként kezdődhetett
el a Csokonai utcai intézmény átalakítása. Köszönjük
az orvosok, a gyerekek és
szüleik türelmét az átalakítás
okozta kellemetlenségekért
– mondta Horváth Gyula, a
beruházást koordináló Kispest Kft. ügyvezetője.
Horváth Gyulától megtudtuk

Márciustól már fogadják a kis betegeket a korszerűre kialakított új
Csokonai utcai házi gyermekorvosi
rendelőben. A 440 négyzetméter alapterületű helyiségre az önkormányzat
több mint 300 millió forintot fordított.

HORVÁTH GYULA
azt is, hogy az épület felújítása tavaly kezdődött. Az átépítés során csak a panelépület főfalai maradtak meg pár
válaszfallal, ezek kivételével
minden megújult. Teljesen
új tetőszerkezetet kapott az
épület hőszigeteléssel, és a

külső homlokzatot is szigetelték. A nem megfelelő
nyílászárókat korszerű, a
hőtechnikai
előírásoknak
megfelelő újakra cserélték.
Teljes épületgépészeti és
elektromos felújítás történt,
és az összes burkolat is új
lett. Az orvosok elképzeléseinek megfelelően, az egészségügyi hatóság előírásainak
figyelembevételével alakítottuk ki az új épületet – tette
hozzá.
Az épület korábban hosszú
ideig kispesti civilszervezeteknek adott otthont, akik
most a Templom tér 8-ba
költöztek az új Civil Házba.

Kormányzati kompenzáció
még nincs, csak elvonás
Örvendetes tény, hogy a kormányzat képviselői párbeszédet kezdeményeztek a főváros és a kerületek vezetőivel
a koronavírus-járvány miatti
válság és a kormányzati elvonásokból adódó költségvetési
hiányok miatt, ám ennél több
nem történt – tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől a találkozó után.
Bár konkrétumok nem hangzottak el, kormányzati ígéretek, kérések azért voltak:
1. A kormány képviselői külön-külön kezdik meg az
egyeztetéseket az esetleges
kompenzáció lehetőségéről a
fővárossal és a kerületekkel.
2. Támogatást elsősorban fejlesztésekre adnák majd, de
nyitottak a működési kiadások
támogatására is.
3. Arra kérték a városvezetőket, támogassák a kormányzat
oltási kampányát.
Gajda Péter tájékoztatása szerint ez elvonások, bevételkiesések a következőképpen
érintik Kispestet:
– 2,7 milliárd forinttal gazdál-

Várták, de kormányzati kompenzációról
nem esett szó a Gulyás Gergely miniszterrel, a kerületi polgármesterekkel, és a
főpolgármesterrel folytatott egyeztetésen. Kispest vészköltségvetésében mínusz
2,7 milliárd forinttal indul az évnek.
kodik kevesebből a kerület az
elmúlt évhez képest. Ez közel
30 százalékkal kevesebb, mint
2020-ban.
– Év végi iparűzési adó (IPA)
feltöltési kötelezettség eltörlése: 772 millió forint
– IPA bevételkiesés: 931 millió forint
– Szolidaritási hozzájárulás
többletfizetése: 721 millió 500
ezer forint
– Gépjárműadó-bevétel átkerülése az adóhivatalhoz: 140
millió forint
– Reklámhordozó-, építményadó-kötelezettség eltörlése: 60
millió forint
– Helyiadómérték-növelés lehetőségének eltörlése: 65 millió forint
– Bérleti-díj beszedésének
eltörlése a vendéglátós helye-

ken: 10 millió forint
Ezt a komoly bevételkiesést
csak úgy tudja a város elviselni, hogy jelentősen visszavesznek a korábbi alapszolgáltatásokból. Kevesebb jut például
a közterületek karbantartására,
kollégákat kellett elbocsátani, támogatásokat vontak
meg sportegyesületektől, civil
szervezetektől, iskoláktól, intézményektől, és még így sem
biztos, hogy nem megy csődbe
a kerület az év végére.
Éppen ezért nagyon várjuk,
hogy végre elkezdődjön az érdemi egyeztetés. A gazdasági
problémákon csak akkor tudunk úrrá lenni, ha a kormányzat megérti a városok problémáját, és valamennyit visszaad
abból, amit elvett – hangsúlyozta a polgármester.

Az idei közösségi költségvetéshez
összesen 3914 szavazat érkezett.
Sajnos ezek megvalósítása az év második felében várható majd a kerületi önkormányzat költségvetésének
függvényében. A lakosok közvetlen
bevonása a kerületi költségvetés
tervezésébe elsőként Gajda Péter
polgármesteri programjában jelent
meg 2014-ben, megvalósítása pedig
2017-ben kezdődött. A kispesti közösségi költségvetés mintájára ma
már a fővárosban és az ország más
pontjain is megkérdezik a lakosság
véleményét. A Budapesti Corvinus
Egyetem Vállalatgazdaságtani Intézet Döntéselmélet Tanszékéről elindult egy kutatás is, amely a részvételi
költségvetés gyakorlati megvalósulását és elméleti hátterét vizsgálja. A
kutatócsoport oktatókból és hallgatókból áll, valamint több kerület képviselteti magát, köztük Ferencváros
és Kispest, illetve a Fővárosi Önkormányzat. A kutatás már közel egy éve
tart: kvalitatív módszertanra épül, és
szakértők, önkormányzati dolgozók,
egyéb érintettek bevonásával.
A szavazás eredménye 2021-re:
1. Felső-Kispest 1.: A Lehel
és Eötvös utca közötti játszótér
felújítása, fejlesztése
2. Felső-Kispest 2.: A Somlyó
Zoltán utca úthibáinak
javítása
3. Felső-Kispest 3.: Árnyékoló-elemek kihelyezése a vizes
játszótérre
4. Felső-Kispest 4.: A Hofherr
Albert utcában az úttest
hibáinak javítása
5. Wekerle: A Zalaegerszeg utcai
játszótér felújítása,
fejlesztése
6. Hagyományos Kispest: Járdafelújítás a Jahn Ferenc, Kossuth
Lajos és Esze Tamás utcákban
7. Kertváros: A kertvárosi játszóterek
felújítása, fejlesztése
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szívvel és füllel vagyunk irányukban, annyi,
de annyi jó ötlet, javaslat érkezik a társadalom különböző rétegeiben élőktől! Sokszor
csak segíteni kell, hogy mindezt önállóan
is megcsinálhassák, a többi szinte „megy
magától”. Alapszabály viszont: ne vedd el
a sikerélményüket, ne sajátítsd ki azt még
akkor sem, ha szükség volt a segítségedre is
a megvalósításhoz. Ilyen volt a járvány idején a maszkok gyártása is, amikor az óvodapedagógusok és az egészségügyiek közül
néhányan kitalálták, maszkot fognak varrni,
majd ezen felbuzdulva csatlakoztak később
más civilek, legutóbb pedig a Helikon egyesület fejelte meg egy jótékonysági-művészeti ötlettel ezt! És mindig kell annyinak
lennie a nagy kasszában, hogy a kezdeményezések elindulhassanak.

Vinczek György

Kispest szociális- és egészségügyeiért
felelős alpolgármestere

Kispest erőtartalékai a civil közösségekben és az itt élők kreativitásában vannak – vélekedik Vinczek György alpolgármester,
aki valójában kíváncsi ember, szívesen hallgatja meg más jó
és szomorító történeteit, és ha tud, igyekszik megoldást keresni a bajokra. Így a Városházán gyakran hangzik el: „majd a
vinczekgyuri megoldja”! A járvány derekán, a kerületi egészségügyi ellátás átszervezésének és az intézményfejlesztések
kellős közepében kérdeztük arról, milyen nehézségekkel kell
szembenéznünk ebben az esztendőben, milyen lesz a helyi civilek, nemzetiségek élete.

Irodájának ajtaja mindig, mindenki előtt
nyitva. Fontos ez?
Szerencsére olyan területeken dolgozom, amelyek minden kispestit érintenek. Engem szinte
minden érdekel, kíváncsi ember vagyok, szívesen hallgatom meg mások történeteit, gondolatait, ötleteit. Munkánk alapja a kapcsolatépítés, de a hozzánk fordulók bizalmát csak
akkor nyerhetjük el, ha ténylegesen tudunk is
segíteni. Fontosnak tartom, hogy a kispestiek
bízzanak bennünk, higgyék, érezzék, hogy odafigyelünk rájuk, foglalkozunk velük! Civilként,
de városvezetőként is fontos, ha őszinte vagy,
együttműködsz, meghallgatod a hozzád fordulókat, felfedezed a jó ötleteket, sőt tudod menedzselni is azt, vagy azokat, akik a javaslatokat
hozzák. Kispest abban különbözik leginkább
a többi kerülettől, hogy az intézményrendszerekben dolgozók, legyenek azok vezetők, vagy
beosztottak, sokkal jobban együtt tudnak dolgozni, mint máshol. Van információáramlás,
együttműködnek, megbecsülik mások munkáját, örülnek annak, ha valaki, vagy valamelyik
intézmény sikeres, vagy egy-egy jó kezdeményezése van. Fontos, hogy az eredményeinket
fel- és elismerjük, megbecsüljük!
Elég időigényes az értő és támogató meghallgatás...
Igen, de megéri, mert nem túlzás, ha azt mondom, Kispest legnagyobb tartalékai a civilekben és a „kreatívokban” vannak. Ha nyitott

Van valódi fórum, találkozási hely, ahol
az „agyak beindulnak”?
Évente több alkalommal találkozunk a civilszervezetek vezetőivel, de nyilván ez
nem elég. A tényleges munkához intenzív kapcsolattartás, folyamatos párbeszéd
szükséges önkormányzat és civilek, illetve
a civilek és civilek között. Ezért is nagyon
fontos, hogy ott legyünk velük a rendezvényeiken, programjaikon, találkozzunk, beszélgessünk. Ha elmegyek egy kiállításra,
nem feltétlenül csak az adott program érdekel, hanem az is jó alkalom arra, hogy a
Városháza falain kívül találkozzanak velem
azok, akik valamit szeretnének tenni a kispestiekért, a városért, az itt lakókért, jó értelemben lobbizzanak egy-egy jó ügyért. Társadalmi összejöveteleken nem ritka, hogy
már „konyhakész” ötleteket hoznak. Attól
maradnak ők civilek, hogy nem a politika
szolgálatában állnak, hanem önállóan kitalálnak, megcsinálnak egy-egy programot, és
erre büszkék is.
A járvány harmadik hullámában járunk.
Miként viselik a kispestiek?
Engem nagyon megrázott a járvány. El sem
tudtam volna képzelni, hogy az életemben lesz egy ilyen nagyon furcsa időszak,
amelyben ennyit kell változnom, alkalmazkodnom. Sok minden hiányzik most az életünkből. Itt kell elmondanom, hogy a járvány aktív időszakában naponta „szkájpolt”
a Kispesti Operatív Törzs, amelynek munkavégzése nem túlzás, hogy példaértékű.
Tagjai, legyenek rendőrök, önkormányzati,
kormányzati tisztviselők, orvosok, szociális
dolgozók, mindig „képben voltak, vannak”
egy-egy szakterület történéseivel. Ez a folyamatos párbeszéd volt a záloga annak,
hogy a kihívásokra eddig is gyorsan tudtunk
reagálni, operatív döntéseket hozni. Hogy
ez az átlag kispestiekben miként csapódott
le, csak felületesen látjuk, hiszen nagyon
kevés a találkozási pont, sokkal szűkebb,
mint korábban volt.
A félelem, a bizonytalanság különösen az
idősek és a családok körében volt hatalmas.
A fiatalabbak rugalmasabbak voltak, és nem
is mindig vették komolyan a veszélyt mind-

addig, míg a közvetlen környezetükben fel
nem tűnt a kór, amikor a kortársak, a gyerekek is megbetegedtek, mert ezek hullámszerűen sokkolták a különböző korosztályokat is. Januárban viszonylag nyugalom
volt, aztán az oltások megszervezésével,
és a körülötte kialakult bizonytalanság és
tájékozatlanság, fejetlenség következtében
újra többen lettek bizonytalanok, tétovázók,
ezért sem vagyunk ma nyugodtak. Egy biztos, az emberek ki vannak éhezve a közvetlen emberi és társasági kapcsolatokra.
Munkatársai megfeszítetten dolgoznak a
szociális és az egészségügyi területeken.
Szerencsésnek mondhatom magam, mert
olyan kollégáim vannak, akik az úgynevezett „békeidőkben” is gőzerővel dolgoznak.
A mi rendszerünk egy hosszú távon stabilan működő szolgáltató rendszer. Nem volt
szükséges másképpen dolgoznunk, azon
kívül, hogy be kellett tartani a járványügyi
szabályokat, és alkalmazkodnunk új szabályokhoz. Feladatunk volt védeni a dolgozókat is, vigyázni az egészségükre, hogy
fölöslegesen ne tegyük ki őket veszélynek,
és adjunk meg minden eszközt ahhoz, hogy
szakszerűen meg tudjanak birkózni az új
feladatokkal. Teszteltük őket, már az első
hullámban voltak védőeszközeik, és míg lehetett, nem zártuk be intézményeinket, nem
függesztettük fel szolgáltatásainkat. Kispesten nem állt le teljesen az élet.
Annak ellenére, hogy most nehezek a körülmények, sok minden fejlődött ezen a
területen. Mégis mintha nem mindenki
örült volna például az új gyermekorvosi
rendelőnek, az egészségügyi intézetben
történő átalakításoknak.
Az emberek ma már nem mindig hiszik
el, hogy a politika jót akarhat. És ezt helyi
szinten is nehéz elhitetni! Van úgy, hogy
egyszer csak lehetőség lesz egy-egy fejlesztésre, és van úgy, hogy a kerület tervezi ezt.
Így történt a Kispesti Egészségügyi Intézet
(KEI) esetében, amikor komolyan átgondolt
terv alapján indult el az egynapos sebészet
majd’ egymilliárdos fejlesztése, ám jött egy
olyan lehetőség, amelyet kár lett volna elszalasztani. Ilyen spontán lehetőség volt a
képdiagnosztikai labor (CT, MR) ideköltözése. Ezt csak akkor lehetett megvalósítani,
ha a KEI épületében amúgy is rossz körülmények között dolgozó gyermek háziorvosok és a védőnők új helyet kapnak. Bár a
gyermekorvosok sokszor panaszkodtak a
rossz körülményekre, a költözés lehetőségét mégsem fogadták jó szívvel, annak ellenére, hogy sokkal jobb körülmények közé
kerültek. De ezt a „politikának” nem hitték
el kezdetben, végig gyanakodtak, várták a
fordulatot. Pedig már voltak tapasztalataik,
hiszen a Berzsenyi utcai gyermekrendelő is
a kezdeti nehézségek ellenére jól sikerült
beruházás volt. Még többet egyeztettünk
velük, még jobban figyeltünk az egyéni
kívánságokra. Ez a mostani rendelő pedig
még annál is jobb lett!

interjú
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Sokan nehezményezték a KMO Művelődési Központ és a Wekerlei Kultúrház és
Könyvtár összevonását. Megkapták-e a
kormányzati átalakításokkal együtt járó
közalkalmazotti státuszvesztés áraként
megígért 6 százalékos béremelést a munkavállalók?
Sajnos a kerület korábban elfogadott költségvetéséből az állami megszorítások és
elvonások miatt hiányzik csaknem 2,7
milliárd forint. A költségvetés csökkentése
leginkább a kerület kulturális életét érinti.
Ezt rendkívül sajnálom, mert azt gondolom, az emberi kapcsolatok, a társadalmi
együttműködés sokszor kiemeltebb feladat,
mint például az utak tisztasága. Csaknem
250 milliót költünk az utcák takarítására,
sőt 100 milliót az illegális szemétkupacok
felszámolására, de ha az emberek jobban
odafigyelnének, vigyáznának a környezetükre, akkor akár 20-30 százalékot meg tudnánk spórolni, ami viszont a helyi kultúra
fejlesztésére, rendezvényekre, társadalmi
kapcsolati helyek, események kialakítására
bőven elegendő lenne. Amikor már látszott,
hogy a kerület költségvetését alaposan kurtítani kell, átgondoltuk az intézményhálózat átalakításának lehetőségeit. Így lett a
gyermeklétszám drasztikus esése miatt egy
bölcsődével kevesebb és a két kulturális intézményből gazdaságilag, racionálisan egy.
Fontos, hogy a wekerleieknek megmarad a
szakmai prioritása. A béremelés fedezetét
elvileg az állam garantálja, de ennek megelőlegezése a fenntartóé, így most készül a
javaslat az emelés visszamenőleges kifizetésére.
Az ukránokkal bővült 2019-ben a helyi
nemzetiségi „kínálat” az önkormányzati
választásokon…
Igen, így velük együtt, a Magyarországon
bejegyzett 13 nemzetiségből tíznek (roma,
horvát, román, szerb, bolgár, német, görög,
ukrán, örmény, lengyel) vannak képviselői
a kerületben. Milyen az élet, nem mindig
fogadják szívesen őket, előfordul, hogy negatívan ítélik meg tevékenységüket, pedig
minden közösségben vannak olyan programok, szolgáltatások, amelyet képesek a városnak nyújtani, amelytől színesebbé válhat
a mi életünk is. Tudják-e például a kispestiek, hogy csupán azért van német nyelvoktatás anyanyelvi szinten az Erkel iskolában,
a Deák gimnáziumban, illetve az Arany
óvodában, mert a helyi német nemzetiségi
közösség ezt fontosnak tartotta, kijárta, és
megteremtette ennek feltételeit, támogatta
kialakítását. Bár most elmarad az idei népszámlás, de az lesz az igazi nagy kihívás a
nemzetiségek számára, hogy a kispestiek
mennyire érzik majd fontosnak, hogy bevallják, tartoznak-e, és melyik nemzetiséghez, vagy szimpatizálnak egyikkel-másikkal. Mert ahhoz, hogy önálló nemzetiségi
önkormányzatként is működhessenek, el
kell érniük, hogy megfelelő létszámú képviselőjük éljen az adott településen.
Varga Ibolya
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szociális ellátás

Elismerést érdemelnek a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum dolgozói

Új kihívások előtt
a kerületi gyermekvédelem
A jelzőrendszer résztvevői általános panaszokat fogalmaztak
meg a háziorvosok (felnőtt és
gyerek) távolságtartása, illetve
nehéz elérhetőségével, körülményes intézkedési protokollal
kapcsolatban, de megköszönték
a Kispesti Egészségügyi Intézet
gyorsított időpontadását az intézmények kérésére. A résztvevők
nehezményezték, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
rendszer tagjai nem kaphatnak
védőoltást annak ellenére, hogy
ők is minden nap ki vannak téve
a járványveszélynek. Vinczek
György alpolgármester elmondta; ezzel több alkalommal is
fordultak levélben az Országos
Operatív Törzs vezetőjéhez és a
vezető tisztifőorvoshoz, Müller
Cecíliához, eddig hiába.
Minden szakterületen szorongató szakemberhiányról számoltak be a résztvevők. Arról panaszkodtak, hogy a rendszeres
betegállományok miatt szinte
minden területen „lefeleződik”
a hadra fogható munkatársak

A törvényi kötelezettségnek eleget téve
tartották meg a kispesti gyermekvédelmi és
gyermekjóléti jelzőrendszer éves értékelését
a Forrásházban. A szolgálatoknak, intézményeknek meg kellett birkózniuk a járvánnyal
együtt járó ismeretlen nehézségekkel is.

VARGA ATTILA
létszáma, és bár folyamatosan
keresnek, de nem találnak még
helyettesítő munkaerőt sem, így
állandóan nagy teher hárul a
dolgozókra. Panaszolták, hogy
a kerületi oktatási intézmények
nem voltak mindig megértőek a
távoktatás technikai feltételeinek

hiányából adó nehézségek miatt.
Néha késve érkeztek a feladatok,
és ugyancsak rövid határidőt adtak a megoldásra. A programon
a Kispesti Szociális Szolgáltató
Centrum öt szakmai egységének vezetője tartott rövid évértékelést. Friedrich Gábor, a Család- és Gyermekjóléti Központ
szakmai vezetője arról beszélt,
hogy az online-ügyfelezés, a
gondozottaktól való távolságtartás okozta a legnagyobb nehézséget. A járványidőszakban is
megmaradt az Élelmiszerbankon
keresztül zajló élelmiszercsomagok napi osztása. Megemlítette a
Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány 4 millió forintos keretösszegű támogatását,
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amely 40 ezer forintot adott 100
olyan családnak, ahol valamelyik szülő elveszítette állását a
járvány alatt. A kijárási korlátozások, az online oktatás miatt
jóval kevesebb a visszajelzés, a
jelzőrendszer legaktívabb tagjai
továbbra is az iskola gyermekvédelemmel foglalkozó pedagógusai, a rendőrség munkatársai,
valamint a kerületi védőnők.
Sármai Kornél, a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője elmondta, hogy
az online konzultációk során
sokszor csak nehezen derült ki,
hogy kinek, milyen segítségre
van igazán szüksége. A Vöröskereszt kivételével, a civilek és
a magánszemélyek felajánlásai
csökkentek a járvány időszakában. Bár a tavaszi időszakban
megugrott a krízishelyzetben
élelmiszert kérők száma, de ők
zömében már nem jelentek meg
az ellátórendszerben a második
hullámban. Tóthné Szebenyi
Szilvia, a Gyermekek Átmeneti
Otthona vezetője is a kezdeti működési nehézségekről, az állam
által biztosítandó védőeszközök
hiányáról, a nagyon szigorú kijárási és látogatási tilalom okozta
nehézségekről, a szülőkkel való
kapcsolattartás
anomáliájáról
számolt be. Földi Laura, a Családok Átmeneti Otthonának vezetője azokat a nehézségeket mutatta meg, amelyek a családok,
gyerekek és felnőttek hónapokig
tartó összezártságából adódtak.
Erdélyi Bettina, területi vezető
védőnő megköszönte az önkormányzatnak, hogy végre méltó
körülmények közé kerültek a
területi védőnők a Forrásházban.
Blázy Krisztina, a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda megbízott vezetője elmondta, hogy
lényegesen leegyszerűsítették a
hivatali ügyintézést, ennek ellenére a krízisidőszakban nem
csökkentek az iroda munkatársainak terhei. Varga Attila alpolgármester elismeréssel szólt
valamennyi egység tevékenységéről, különösen a családok gondozásáról, amelynek keretében
egy, a fővárosban is egyedülálló program zajlik Kispesten. Az
önkormányzat által biztosított
önkormányzati lakásba kerülhetnek azok a résztvevők, akik a
Családok Átmeneti Otthonában
eltöltött idő alatt bizonyítják rátermettségüket az önálló életre.

vélemény
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Ráolvasás

Élelmiszermentés
a szociális centrumban
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület összegzése
alapján a tavaly 22 millió 12 ezer 892 forint
értékben kaptunk 32 ezer 426 kg élelmiszeradományt a Tesco és az Aldi áruházaktól – tudtuk meg Deákné Császár Gabriellától, a Kispesti
Szociális Centrum pályázati menedzserétől.
Deákné Császár Gabriella elmondta, az Egyesület munkatársával, Schwikker Zsófiával tartottak a napokban megbeszélést
az elkövetkező időszak együttműködéséről.
A szociális intézmény 2017-ben pályázott az
Élelmiszerbankhoz. Azóta hétköznapokon, hétfőtől péntekig
érkezik pékáru, zöldség- és gyümölcsadomány a KöKi Terminálban lévő Tescóból, 2020-tól az
Aldi Üllői úti boltjából a Szociális Centrumhoz, a Közparkhoz és
Folytatódik a 2016. március
3-án megkötött együttműködés a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő
Központ (OSzSK) és a Kispesti
Szociális Szolgáltató Centrum
(KSZSZC) között; a KSZSZC
és az OSzSK annak érdekében
működik együtt, hogy a nép-

a Forrásházhoz. Az élelmiszercsomagokat, naponta 60-100 kg
mennyiség, a szervezetek által
gondozott, illetve a kerületben
közmunkásként dolgozó kispestiek kapják. Schwikker Zsófia
megemlítette, hogy az élelmiszerek fogadását sok szervezet
beszüntette a járvány miatt, ezért
külön öröm, hogy a Kispest tovább folytatta-folytatja az osztást. A higiénés előírások betartása mellett, előre egyeztetett
időpontban várják az ügyfeleket.
konyhai ellátás a Forrásházban
elérhető Iegyen. Alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál meleg
ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult kispestieknek,
akik más étkezési formát nem
vesznek igénybe. Járvány idején elviszik az ételt.

Szavakban nincsen hiány. Miközben a második, sőt a harmadik
hullám megállíthatatlanul söpör végig az országon, a kormány
szavakban ura a helyzetnek. Abban nem vagyok biztos, hogy ezt
a fajta propaganda-kormányzást meg lehet szokni, de tény, hogy
mindent (is) igyekeznek megmagyarázni, mintha demensek lennénk mindnyájan, és nem emlékeznénk a korábbi szavakra. Orbán szeptember elején kijelentette: „Állig felfegyverkezve várjuk
a koronavírus-járvány második hullámát.” Mondta ezt azok után,
hogy ellazsálták a nyarat, igaz luxuskörülmények között, gondoljunk csak Szijjártó Péter emlékezetes jachtozására. Pár nap múlva
még megnyugtatóbb mondatot mondott: „Mindenki megnyugodhat, mert ha elkapja a betegséget, meg fogják gyógyítani.”
Hát ez nem jött be miniszterelnök úr. Nagyon nem. Olyannyira
nem, hogy Európában ősszel folyamatosan a legrosszabbak közé
tartoztunk a halálozási arány tekintetében. Pedig Orbán Viktor
szeptember elején még arról beszélt, hogy „a járvány második
hulláma idején elsősorban nem a megbetegedések számára, hanem a halálozásokra kell odafigyelni.” Akkor még ebben látta a
védekezés sikerét. Aztán mikor szóvá tettük az elhunytak magas
számát, a Fidesz azzal vádolta az ellenzéket, hogy „halál kampányt” folytatunk, és mélyen hallgatott a kormányfő korábbi
szavairól. Közben keletkeztek friss, új szavak. Február elején a
miniszterelnök ott tartott, hogy aszongya: „eddig a vírus támadott, most mi támadunk, és a vírus védekezik.” Közben szólhattak neki, hogy a frontról másfajta hírek érkeznek, ezért pár hét
múlva már másképp beszélt: „A helyzet úgy fest, hogy az egész
járvány, az egész eddig tapasztalt járvány legnehezebb két hete
előtt állunk. Az újfajta mutációk megjelenése miatt a fertőzések
száma erősen nő és nőni fog. Olyan terhelés lesz a kórházainkon,
amilyen még nem volt. Minden orvosra, ápolónőre, minden lélegeztetőkészülékre szükségünk lesz.” Mindeközben kirúgással
fenyegetik azokat az egészségügyi dolgozókat, akik nem írják alá
az új munkaszerződésüket. Ennél azért ismer a történelem eredményesebb támadásokat.
Ami a szemünk láttára zajlik az kapkodás, eredményes stratégia helyett marad a ráolvasás. Csak erre a ráolvasásra rámegy az
egészségünk, a munkahelyünk, rossz esetben az életünk.
Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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egészségügy

DIAGNOSZTIKA

VIZSGÁLAT

Új eszköz
a szemészeten

Már működik
Egyedülálló diagnosztikai központ
jött létre, hiszen a fővárosban sincs
még egy olyan szakrendelő, amelyben 2 MR és egy CT működik –
mondta Janny Géza, a Raditec Kft.
ügyvezető igazgatója. Az intézmény
a területi ellátás átszervezése után, a
XVIII. kerület és a főváros mellett a
XIX. kerületi betegeket látja majd el
két műszakban, 20 szakemberrel, 7 és
22 óra között. Egy-egy MR-gépen naponta, vizsgálattípustól függően 3540, míg a CT-gépen 50-60 vizsgálatot
végezhetnek el beutalóra vagy orvosi
javaslatra.

MEGEMLÉKEZÉS

Jahn Ferenc
A hagyományokhoz híven, az önkormányzat, az intézmény és a Magyar
Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének (MEASZ) kispesti csoportja kezdeményezésére Jahn Ferencre,
a szegények orvosára emlékeztek a
Kispesti Egészségügyi Intézetben
(KEI) felállított mellszobra előtt.
A szobrot – Schrotta János kispesti
művész 1970-es alkotását – évekkel
ezelőtt helyeztette vissza az önkormányzat a KEI-be. Emlékét 2017 óta
emléktábla is őrzi a róla elnevezett
utcában lévő Fővárosi Rehabilitációs
Centrum épületének falán.
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Dr. Szeghalmi Lajos háziorvos és betege a rendelőben
A Szivárvány ovi tetején 2018 szeptemberétől üzemelnek

Jól termelnek a napelemek az óvodák tetején
A képviselő-testület 2017 áprilisában döntött arról, hogy
a Szivárvány óvoda energetikai fejlesztésével pályázik a
Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
című felhívására. A 30 millió
forintos támogatást 36 millió
forintnyi önrésszel egészítették ki, és 2018 szeptemberétől
működnek a napelemek az ovi
tetején.
Ez idő alatt a napelemek megtermeltek 36 ezer 270 kWh
napenergiát, amelyből az
óvoda 3989 kWh-t használt
föl működése során a napelemekről, és 5484 kWh energiát
az Elmű-hálózatról. Az évek
során az elektromos hálózatra
termelt 31 ezer 949 kWh energia és a fogyasztásból adódó megtakarításokkal együtt
mintegy nettó 719 ezer 594
forint (bruttó 913 ezer 884 forint) nyereséget hoztak.
Bár a Gyöngykagyló óvodán
lévő napelemek energiatermelése még nem mérvadó, hiszen

Biztató adatok érkeztek az önkormányzat két intézményének (a Szivárvány és a
Gyöngykagyló óvoda) tetején már üzemelő napelemek pozitív energiatermeléséről
– derült ki Drahovszky Zoltán energetikus összefoglalójából.
csupán egy hónapja üzemelnek, a téli időszakban kevesebb
volt a napsütéses órák száma,
a nap is gyengébb intenzitással
sütött, mégis a tendencia már
jól látszik: 2021. január 21.
és 2021. február 21. között a
termelt és a felhasznált energia közötti különbség mintegy
nettó 40 ezer 523 forint (bruttó
51 ezer 464 forint) nyereség.
A fejlesztések részei annak
a tudatos környezetvédelmi
munkának, amelyet évek óta
folytat az önkormányzat. A
2020 szeptemberében elfogadott Kispesti Klímastratégiában megfogalmazottak szerint
a városnak fontos a klímaváltozás elleni fellépés. Korábban
az Innovációs és Technológiai

Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága
által kiírt KEHOP 1.2.1 ,,Helyi
klímastratégiák kidolgozása,
valamint a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálás” című-kiírásra 2018. áprilisában
pályázott támogatásra ,,Klímatudatossági programok Kispesten” címmel, közel 20 millió forint vissza nem térítendő
támogatást kapott a kerület.
2020 augusztusában csaknem
5 millió forint támogatást kapott a KEHOP 5.4.1-16-201600201 számú projekten, hogy
támogassa az energiatudatos
gondolkodás és az ehhez kapcsolódó
viselkedésminták,
szokások elterjesztését.

Oltópont lett
a szakrendelő
A Kispesti Egészségügyi Intézet 2 oltóhellyel kijelölt
oltópont lett. Az oltás ütemezett formában itt zajlik, míg a
tömeges oltás a Forrásház 1.
emeletén 5 oltóhelyen – tudtuk meg Dr. Kumin Marianna
főigazgató-főorvostól.
Oltásra a 347-5909-es, csak az
erre a célra létrehozott telefonszámon lehet. A telefon 3
munkaállomáson cseng, itt az
időpont egyeztetés mellett, a
regisztrációt is elvégzik. Oltással kapcsolatos kérdéseiket
az oltopont@euint.kispest.hu
email címre juttathatják el.
A főigazgató tájékoztatása
szerint a harmadik hullám felszálló ágában vagyunk. „Az
aggasztó számok arra utalnak,
hogy a most uralkodó brit vírus
variáns lényegesen fertőzőbb,
mint elődje. Elsősorban a fiatalabbakat érinti. Igen gyorsan,
a tünetek megjelenése után pár
órával fordulhat át igen súlyos,
akár lélegeztető gépet is igénylő állapotba az érintett személy
státusza. A járvány lassítását
a mind szélesebb körű oltás,
illetve egy szigorított lezárás
szolgálná. Emiatt változott az

A legidősebb korosztály beoltásával
február elején a háziorvosoknál kezdődött meg a regisztrált felnőttek oltása.
Márciustól a Kispesti Egészségügyi Intézet kijelölt oltópont lett. Az oltás ütemezett formában itt zajlik hamarosan.

DR. KUMIN MARIANNA
oltási stratégia is. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbben
kaphassák meg az oltást, több
(Pfizer, Astra) esetében kitolták a második vakcináció időpontját. Mindegyik oltóanyagnál előfordulhat oltási reakció
(influenza-szerű tünettel, lázzal, stb.), ami 2-3 napra ágyba
kényszerítheti az érintetteket.
De semmi nem mérhető ah-

hoz, amikor valaki megkapja
a jelenleg tomboló brit variánst. Még a 2. oltás után is
meg lehet fertőződni, tovább
lehet adni a fertőzést, ha nincs
fegyelmezett maszkhasználat.
Ellenben nem jelentkeznek
súlyos kórházi ellátást igénylő
tünetek.
Az új típusú mRNS oltóanyagok (Pfizer, Moderna) egyes
esetekben túlpörgetik az immunrendszert. Ez nem áll
fenn a hagyományos, elölt vírust tartalmazó oltóanyagnál
(Sinopharm), ami jellegénél
fogva a leguniverzálisabb,
hogy csak a két végponton
levő oltóanyagot emeljem ki.
Ha nem áll fenn a felkínált oltóanyag leiratában tiltás, allergia, kérem, vegyék igénybe az
oltást, hogy a nyáron visszatérhessünk korábbi életünkhöz.”

Már működik az a korszerű szemészeti eszköz a Kispesti Egészségügyi
Intézetben (KEI), amelyet az itt élők
aktív részvételével a szeptemberi
Richter Egészségvárosban 7 millió 30 ezer 400 forintra nőtt Richter
Gedeon Zrt. adományalapjából és az
intézet 500 ezer forintos hozzájárulásából vásároltak – tudtuk meg a KEI
főigazgató-főorvosától, Dr. Kumin
Mariannától.
Az új diagnosztikai eszközt, az OCTgépet (Optikai Koherencia Tomográf
– Revo60), dr. Sárdi Katalin szemész
főorvos mutatta meg. A főorvos elismeréssel szólt az eszköz sokrétű használhatóságáról, könnyű kezelhetőségéről, felhasználóbarát működéséről.
Ez azért is fontos, mert így az asszisztensek segítségével a rendelőbe érkező betegek mindegyikénél elvégezhető az a vizsgálat, amely nagyon fontos
mind az időskori makula-degeneráció
(maculadegeneratio), az éleslátásért
felelős sárgafolt sorvadásos betegség,
mind pedig a zöldhályog korai felismerésében. Bár ez a vizsgálat teljes
egészében az állam által nem támogatott, de a kispestiek egészségmegőrzése érdekében az intézet átvállalta
ennek költségeit – emelte ki.
Dr. Kumin Marianna ismét köszönetet mondott a kispestieknek, akik a
Richter Egészségváros programján
való aktív részvételükkel megduplázták a 3,5 millió forintos adományalapot, és lehetővé tették a gép beszerzését, valamint büszkén említette, hogy
ehhez hasonló eszköz ugyancsak kevés szakrendelőben áll az ott dolgozó
orvosok rendelkezésére. A főigazgató-főorvos arról is beszámolt, hogy
várhatóan orvoshiánytól sem kell
tartaniuk, és nemcsak a szemészeten,
hanem a KEI más rendelésein sem.
Az intézeten belül megkezdődtek az
egynapos sebészet kialakításának előkészületei is.
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kultúra

Jelfák az úton
Wekerlén

KISPESTI MAGAZIN
A tíz állomásból, tíz „versszakból”, tíz installációból, azaz jelfából álló komplex élményt
nyújtó séta 1,6 kilométeren át vezeti a látogatót és nyújt komplex művészeti-építészetikörnyezeti élményt a Wekerletelepen. A Jelfák
az úton elnevezésű Wekerlei Térvers egyedülálló közösségi alkotás, amely önkéntesek
ötletelése és munkája nyomán született meg,
megvalósulását kétmillió forinttal támogatta
az önkormányzat.
A térvers a Wekerlei Társaskör Egyesület
(WTE) kezdeményezésére jött létre. A jelfák
fehér betontalapzatból kinövő, rozsdamentes
acél elemekkel kombinált, faragott faoszlopok.
Mindegyik más, mivel formájukat és a talapzatokba bevésett szövegszilánkokat a nézőkén át
megpillantható látvány, tér- és épületrészlet ihlette. A Wekerlei Társaskör és az önkormányzat egy olyan újabb közös projekten van túl,
amely megint megmutatja a wekerlei közösség
kreativitását – vélekedett az alkotásról Gajda
Péter polgármester. Somlói Judit, a Wekerlei
Társaskör Egyesület elnöke elmondta, önkéntesek fejében született meg az ötlet, hogy ne
legyen az enyészeté az a 21 faragott faoszlop,
amiket a Bárczi téri Megfagyott muzsikusok
installáció felújítása miatt bontottak el. Az alkotók hangsúlyt fektettek a térvers útvonalának megkomponálására, a tíz állomás helyszínének kijelölésére és kialakítására, a nézőkék
által megmutatott részletek kiválasztására.

KISPESTI MAGAZIN

mozaik
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TÁRSASHÁZI

ROVAT
Hegyi András
írása

A vízfogyasztás elszámolása

Bölcsődei beiratkozás
2021-ben
A járványügyi helyzetre való tekintettel
a személyes gyermekfelvétel szünetel –
tudtuk meg Aszódi-Sikter Évától, a Kispesti
Egyesített Bölcsődék vezetőjétől.
Lehetőség van azonban arra, hogy
a http://www.egyesitettbolcsode.
kispest.hu/ honlapon található
„gyermekfelvételhez szükséges
dokumentumokat” (összesen 4
db) a szülők kinyomtassák és
a gyermek anyakönyvi kivonatának másolatával együtt eljuttassák hozzánk (munkáltatói
igazolás nem része a felvételi
dokumentumoknak, annak beszerzésére a kérelem beadásához nincs szükség): a szkennelt/
lefényképezett dokumentumokat az egyesitettbolcsodek@
kispest.hu e-mailcímre küldve,
vagy a Kispesti Egyesített Bölcsődék címén (1191 Budapest,

Eötvös u. 11.) lezárt borítékban
elhelyezve a postaládába. Az
e-mailen küldött dokumentumok beérkezéséről, esetleg a
hiánypótlásról minden esetben
válasz e-mailben tájékoztatjuk a
szülőket. Az intézményvezetői
elbírálás után a felvételről – ami
erre a nevelési évre folyamatos,
2021/2022-re pedig tavasszal
lesz – a szülők határozatban értesülnek. Kérem, ha a fentiekkel
kapcsolatban bármilyen kérdésük merül fel, keressenek meg
bizalommal (tel.: 061/2803039,
mobil: 0620/3257467, e-mail:
egyesitettbolcsodek@kispest.
hu).

Sajnos még mindig tart a járvány. A kormány további 90 nappal
meghosszabbította a veszélyhelyzetet. Így a társasházi beszámoló
közgyűléseket is nagy valószínűséggel május vége felé lehet majd
csak megtartani.
Viszont a közös képviselőket semmi sem akadályozza, hogy ez
idő alatt az elmúlt évi beszámolót és az aktuális évi költségtervet a
tulajdonosok felé előterjessze.
Nagyon sok tulajdonossal beszéltem az elmúlt időszakban, és az a
pozitív tapasztalatom, hogy a válsághelyzet ellenére is az általam
kezelt társasházakban javult a fizetési morál. Aki eddig is nagyobb
összeggel tartozott, az is felkeresett és részletfizetési megállapodást kötöttünk.
Egy nagyon fontos és mindig aktuális dologról szeretnék írni. A
vízmellékmérők hitelesítéséről, illetve a fogyasztás elszámolásáról. A közös képviselők a társasház összesítő víz-, csatornadíj
számláját, lakásokra lebontva megkapják. Ezen a számlán fel van
tüntetve az elszámolásban szereplő személyek, lakások, fogyasztások. Aki ezen a listán nem szerepel, annak vagy nincs vízórája,
vagy lejárt a vízórájának hitelessége. Ez jelenleg nyolc év. Tehát
ezek a tulajdonosok nincsenek benne a rendszerben és nem fizetnek víz-, csatornadíjat. Nekik a közös költségben megállapított
vízóra nélküli közös költséget kell fizetniük. Amennyiben ezt nem
teszik, úgy a társasház fizeti helyettük a víz-, csatornadíjat. Sokszor ebből eredően elszámolási vita keletkezik a társasház és a tulajdonos között. A közös képviselő a hozzáérkező számla alapján
ellenőrzi, hogy kinek nincs bejelentett, hivatalos vízórája, és így
előírja a vízóra nélküli közös költséget.
A tulajdonos kötelessége a mellékmérők hitelességének, annak lejáratának ellenőrzése. Ez a mindenkori víz-, csatornadíj számlán
fel van tüntetve. A vízóra hitelesítése még nem jelenti azt, hogy a
tulajdonos bekerült az elszámolási rendszerbe.
Gyakran előfordul, hogy 2-3 hónap is eltelik, mire megjelenik az
összesítő számlán. Ebben az esetben a hitelesítés és a nyilvántartásba vétel közötti fogyasztást az első leolvasást követően jóváírják. Kérem, aki vízóra alapján fizeti a fogyasztását, nézze meg
a számláján a hitelesítés lejáratát, és gondoskodjon időben a cseréről, hitelesítésről. Ezzel sok problémát, felesleges vitát előzhet
meg.
Hegyi András

KISPESTI MAGAZIN

egészség

SZOLGÁLTATÁS
Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás,
tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes
kiszállás! Aradi Zoltán Tel: 06 70
519 2470 Email: szerviz@szerviz.info
BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS,
KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT
VÁLLALOK!
TEL.: 280-1271, 06/20-532-7823
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,
06/20-4165879
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 577és
06209 351 688
Házhoz járó fodrász! Női-férfi
hajvágás, festés, dauer. Tel.: 06
1 290-43-82
Generál kivitelezés: kőműves,
burkoló, festő, ács-álványozó
munkálatok,
hő-hangnedvesség elleni szigetelés,
víz-csatorna, villany-gáz szerelés. Tel:+36 30 996-4706, email:
szeibi.a@citromail.hu

Iroda, lakás költöztetés. Igény
szerint akár csomagolással
együtt! Padlás, pince lomtalanítás.
Kispestieknek INGYENES kiszállás! Tel. 280-25-42, 06-70-2-144235
SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁRPITTISZTÍTÁS! Melegvizes mélymosás, vegytisztítás, szegés, javítás,
függönymosás, 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
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, bútormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC, szőnyegpadló lerakás.
Minőségi precíz munka, mérsékelt árakon.(Alapítva: 1998)
Csapó György Tel.: 06 31 7806430, 06 1 229-5694 festesma.
iwk.hu
Dugulás elhárítás falbontás
nélkül. WC-k tartályok csapok
javítása cseréje. Vízszerelés. Tel.:
0620-491-5089
Tisztelt Hölgyem/Uram. Cégünk kisebb-nagyobb épületek, válaszfalak, tetők bontását
vállalja. Sitt-, törmelék-, földszállításával illetve konténerpakolással is foglalkozunk. Tereprendezésre földmozgatásra
is van lehetőség. Keressen bizalommal. Tel: 0620-425-0204.
E-mail: uzletekuzlete@freemail.
hu

körű ügyintézéssel. Tel.:06-20264-7752
Kertépítés, térkövezés, favágás,
bozótirtás, metszés, gyepesítés,
kerítésépítés, tereprendezés.
Ingyenes felmérés árajánlat!
Tel: 0620-259-6319, web: www.
telekrendezes.hu
Teljes körű generál kivitelezést
vállal a Daniel Construct Kft.
Festő-, és kőművesmunkák, villanyszerelés, épületgépészet,
fakivágás, kertépítés, burkolás,
bontás, felújítás vagy asztalosmunkák kapcsán keressen minket bizalommal! +36-30/3208006
OKTATÁS
AZ IDÉN IS MÉG MINDIG VIS�SZATÉRÍTIK A NYELVVIZSGÁK
ÁRÁT!
UGYE AZ IDÉN MÁR FOLYÉKONYAN SZERETNE ANGOLUL
MEGSZÓLALNI?
NYELVVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? ÁLLÁSINTERJÚRA 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, HUNYADI UTCA 47.
06-70-238-1226 és 282-60-82
Matematika oktatás általános
és középiskolások számára a
Kertvárosban. Tel.: 06 70 243
4850
INGATLAN

Rácsajtó, ablak és erkélyrács készítése. Erkély korlát
felujjítása,csere. Előtető, lakótelepi erkélyre. Egyéb lakatos
munkák, javítások. Telefon: 06
1 284-2540, 06 70 209-4230

Cserépkályha építés, átrakás,
javítás, tisztítás, bontás. Keressen bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén: www.
biokalyha.hu, 06-70/265-2334

E Fiatal hölgy kötne eltartási
illetve életjáradéki szerződést,
vállalok mindenféle házimunkát 0620/932-0983

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS
Megbízható rakodókkal, gyors
ügyintézéssel!

Szabó Balázs vállalja kémények
bélelését, építését, kondenzációs kazánok telepítését teljes

Jól kereső, nagy gyakorlattal és
felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal pár életjáradéki

KISPESTI MAGAZIN
szerződést kötne egyedülálló,
idős személlyel. Méltó, megbecsült, nyugodt életet biztosítunk. Tel.: 06-20/443-0015

egészség
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WWW.FIX.HU

EGÉSZSÉG
Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Védőoltást megkaptam.
Hívjon bizalommal! Telefon: 0620-980-3957
Gyógypedikűr, manikűr, teljes
test, talpmasszázs. Gyengéd
csontkovácsolás Bowen technikával, amitől elfelejtheti nyakfájását, lumbágóját 2-3 alkalom
után. Házhoz is megyek! Ildikó
tel: 295 3998, 20 335-5653

*Az akció időtartama: 2021.01.18. - 2021.03.31.
További részletek a honlapon.
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ANTIKVITÁS
STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszállással és azonnali elszállítással, készpénzért
vásárol régi és új könyveket,
teljes könyvtárakat, térképeket, metszeteket, kéziratokat,
képes levelezőlapokat, festményeket, porcelánokat, egyéb
régiségeket, teljes hagyatékot.
Tel: 06(1)312-62-94; 06-30-9412484.

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

Új SsangYong Korando Style +
már 2,99% THM-től, fix kamatozással!
Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Stlye +
felszereltségű crossover az akció keretében.
A konstrukció legfőbb részletei:
• Érintett típusok:
Új Ssangyong Korando
• THM: 2,99%-4,99%
(CASCO biztosítás megléte esetén)
• Finanszírozási konstrukció:
Zártvégű pénzügyi lízing
• Futamidő: 24–84 hónap
• Minimum önerő: 30%
• Devizanem: HUF
• Kamatozás: Fix
• Minimum finanszírozott összeg:
1 000 000 HUF

EGYÉB
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület
családokat, házaspárokat keres
nevelőszülői feladatra Budapesten és maximum 40 km-es
körzetében. További információ: 06-30-520-50-87 vagy
Papp_Avon_III-XVIII-XIX_minta_XIX_49x29
123beal@gmail.com

NINCS MÉG AVON
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Vadonatúj

Korando
modell

Induló ár:

6 299 000 Ft
Használtautó-beszámítás

Az akciós finanszírozás visszavonásig érvényes. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 2,91%-4,61%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, önerő: minimum 30%, futamidő: 24-84 hó, konstrukció: zártvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: Finanszírozás
összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 778 000 Ft, futamidő: 60 hónap, kamat mértéke: 2,91%, kamat típusa: rögzített, THM: 2,99 %, kamat összege: 231 871 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 231 871 Ft, havidíj: 53 865 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek,
illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a 2,99 % THM érték esetében 2,91% kamat alapul vételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés
futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos
Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

VÁSÁRLÓI KÁRTYÁD?

Ssangyong Délpest

A KEDVEZMÉNYEKÉRT!

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

ÍRJ „IGEN”-T
06-30-948-87-66

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:
5,91–8,61 l/100 km,
felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:
Euro 6d temp.
CO2 kibocsátás (vegyes): 155–197 g/km.

A képen látható autó
illusztráció.

Shetland U.K. Nyelviskola
www.shetland.hu

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN

Angol, német, spanyol, francia, olasz tantermi és online
nyelvtanfolyamaink január közepén indulnak
délelôtt, délután és szombaton, minden tudásszinten.

2020/21

Tanfolyamok ára: 78.000 Ft (60 óra) / 53.000 Ft (40 óra)
Nyelviskolánk:
– felnôtt, gyermek, üzleti és egyéni tanfolyamokat indít
– kislétszámú csoportokban tanít (4-9 fô)
– az Euro vizsgaközpont angol és német akkreditált vizsgahelye
– vizsgafelkészítô tanfolyamokat tart alap-, közép- és felsôfokon
– Kispest, Wekerletelepen levô helyszíneken oktat
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 nyilvántartási szám: B/2020/000281

CT-vel felszerelt 3D digitális fogászat

• Fogbeültetés

• Parodontológia

• Éber szedáció

• Fogfehérítés

• 3D műtét tervezés • Esztétikai fogászat
• Mosolytervezés

• 3D CT(COMPUTER TOMOGRÁF)

• Fogszabályozás
Cím: 1191 Budapest, Fő u. 23. Fsz. 2.
Telefon: (0630) 723-2933, (061) 282-1835
Email: info@fogorvosom.hu
Web: fogorvosom.hu
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Megjelenik havonta 27.000 példányban, következő megjelenés: 2021. május
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