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GAJDA PÉTER

SZABÓ MÁRIA

A kormányzati elvonások
miatt az éves költségvetésben a tervezett bevételek és
a tartalékok 140 millió forinttal csökkentek.

„Most eljött az a pillanat,
szeretett intézményemet
elhagyom, igazgatói mandátumomról
november
1-jétől lemondok...”

Megszorítások

Búcsúzás

*Az akció időtartama: 2020.09.01. - 2020.10.31.
További részletek a honlapon.
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-TÁR
SZABÓ DÁVID
írása

Moby Dick
WEKERLE • KULTÚRA • KÖZÖSSÉG

Aranyszőrű
bárányka

2020. NOVEMBER 14., SZOMBAT 10.30-11.20

Fülöp Joci bábos előadása a WKK-ban 4-9 éves gyerekeknek
Jegyek elővételben kaphatóak!

Részletek a wkk.kispest.hu honlapon vagy a 282-9895-ös telefonszámon.
WKK - WEKERLEI KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR MŰVELŐDÉSI HÁZ

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

EGÉSZSÉG
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
„Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Járvány idején is biztonságban otthonában. Hívjon
bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957"

rássy út 16. Tel: 266-4154, Nyitva: H-SZ:
10-17, Cs: 10-19
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)31262-94; 06-30-941-2484.
ÁLLÁS

Masszázs és csontkovács kezelés. Ha fáj
a háta, stresszes az élete, fejfájás kínozza,
jöjjön el, megoldást találok a problémájára. Időpont egyeztetés: 0630-384-4933
Cím: XVIII. kerület Üllői út 737.

Hagyományos esztergához keresünk
esztergályost, Kispesti telephelyű cégünkbe. Jelentkezés önéletrajz küldésével, kizárólag a munkarhodium@gmail.
com e-mail címre küldve.

ANTIKVITÁS

EGÉSZSÉG

PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., And-

Eladó: Szőlőprés, egyszer használt 50 literes, demizsonok 5-10 lieresek és Zinger
varrógép 2 db. Telefon: 06 70 233-2774

Dódity Gabriella kormánypárti önkormányzati képviselő évek
óta olyan, mint az ismert amerikai író, Herman Melville 1851ben megjelent regényében, a Moby Dickben Ahab kapitány,
a Pequod nevű bálnavadászhajó parancsnoka, aki legyőzött
ellenségeinek csontjait szeretné trófeaként mihamarabb összegyűjteni, vizeket hasító hajójának orrára kitűzni, és azzal az
álbüszkeséggel és öntudattal tovább hajózni, hogy uralkodni
tud a természet felett. Élete egyetlen vágya a nagy fehér bálna,
Moby Dick elejtése és legyőzése. A cél az ellenség mindenáron
való megsemmisítése, aminek eléréséhez neki semmi sem drága. Ebben a csatában minden eszköz, minden módszer, mindenkor, válogatás nélkül megengedett.
A kapitány bosszúvágytól megrészegülten üldözi a nagy vetélytársat, még a fél lábát is elveszíti, fanatizálja, és ha kell,
gondolkodás nélkül feláldozza legénységét is a hosszan tartó
ádáz küzdelemben. Esztelen eltökéltségének senki és semmi
sem tud gátat szabni. Azzal sem foglalkozik, hogy a személyes bosszú helyett fontosabb lenne megmenteni a hajóját és
legénységét. Esküdt ellenségét, amely már számtalan sérülést
hord a testén, mégsem sikerült elejtenie.
A mi kispesti Ahab kapitányunk megpróbálhatna a nagy vizeken is hajózni, körbenézni, hátha inkább ott találná meg az ellenséget, az igazi Moby Dicket.
Ő azonban csak a helyi vizekre merészkedik, céltudatosan
forgolódik, ide-oda billeg a hajóban, ám haladás helyett csak
csapkod az evezővel, vízbe szurkál a szigonyával, olykor kicsi,
hencegő, nagyot mondó bohóchalak akadnak a horgára, amelyekről azt hiszi, végre fogott valamit, és nem ereszti, újra meg
újra előveszi, büszkén nézegeti, mutogatja azokat.
Talán fél messzire kihajózni, szemét a horizont felé emelni,
fülét a halláshoz alaposan kinyitni?
De ami még rosszabb, már maga is tudja; a nagy vizeken olyan
dolgokat kellene meglátnia, olyan történésekkel kellene szembesülnie, amelyekkel nem akar, vagy talán már szégyellne is.
Ezért szemét lecsukja, fülét inkább bezárja, igazságérzetét,
mérlegelését, morális érzékenységét csupán egy irányba, a kerület felé módosítgatja.
És eközben a valódi „nagy hal”, miután látja, hogy igazán
nincs veszélyben, ténylegesen nem vadásznak rá, szemünk láttára úszkálhat zavartalanul az országnyi zavarosban…
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SZÜLETÉSNAP

Mese-Vár óvoda
Tizenöt éve egyesült a Nádasdy utca
48. alatti, korábban Gyermekkuckó
néven ismert ovi és a Zrínyi utca 154.
alatti Mese-Vár óvoda. A jeles esemény
örömére születésnapi szüretet tartottak.
Pékné Varga Katalin óvodavezetőtől
megtudtuk, az ünnepséget tavaszra tervezték, ám a járvány miatt most került
rá sor, ezúttal is a szülők nélkül, betartva az előírásokat. A csoportok tortát
kaptak, a Süni csoport műsorral készült.
A születésnap tiszteletére cseresznyefát
és almafát ültettek, zenével és közös
táncolással ért véget a nap.

KÖRNYEZETVÉDELEM

BolygóBarát Bolt
Már a megnyitó időpontja is különleges: 10. hó 10-én 10 óra 10 perckor nyitotta meg kapuit a garantáltan
csomagolásmentes BolygóBarát Bolt
(zero waste) Wekerlén. Letisztult, szép
formák, visszafogott színek, elegánsan finomra kigondolt környezet várja
a vásárlókat. „Számunkra nemcsak a
csomagolásmentesség fontos, hanem a
minőség is. Élelmiszereink nagy része
bio-minőségben lesz elérhető” – vallja
a tulajdonos házaspár, Mravik-Galán
Laura és Mravik Gusztáv. A megnyitót
a Kossuth-díjas mesemondó, Berecz
András tette még emlékezetesebbé.

Közös gondolkodás eredménye a Puskás iskola megújult udvara is

Ismét itt a Kispesti
Közösségi Költségvetés
A polgármester tájékoztatása szerint a koronavírus-járvány szeptemberig 31 millió
forintos váratlan, előre nem
tervezett kiadást, valamint
40 millió forint sajátbevétel-kiesést jelentett az önkormányzatnak. Ezen felül
a központi kormányzat 120
millió forint támogatást vont
el a kerülettől, valamint 170
millió forintos gépjármű- és
reklámadó-bevételt vett el
Kispesttől. Összességében
így 361 millió forinttal marad kevesebb az önkormányzatnál, amelyből 290 millió
forint hiány a kormányzati
elvonások miatt keletkezett.
Ezért a 2020-as évre megszavazott projektek végrehajtását átmenetileg felfüggesztették, de az önkormányzat
idén is szeretné, hogy igényfelméréssel a kerületben
élők ismét elmondhassák
fejlesztési ötleteiket. Gajda
Péter bízik abban, hogy a

A Polgármesteri Program részeként
immár ötödik alkalommal kérjük a
kispestiek javaslatait a kerületi fejlesztésekre. Javaslatot tenni, akár
online is, október 31-ig lehet – tudtuk
meg Gajda Péter polgármestertől.
következő évi központi
kormányzati elvonások kisebb mértékűek lesznek, és
a forráshiány enyhülésével
mielőbb megvalósulhatnak
a kispestiek fejlesztési ötletei, javaslatai is. A közösségi költségvetés kialakítása
együttes munka, hiszen egy
újfajta szemléletről, új városfejlesztési módról van
szó, melynek megtervezése és megvalósítása közös
feladat és lehetőség – teszi
hozzá a polgármester. Gajda Péter felhívja mindenki
figyelmét, hogy a beérkezett
javaslatokat, észrevételeket
figyelembe véve idén is hét

városrészre várják a javaslatot: Felső-Kispest 1. (Üllői
út – Simonyi Zsigmond utca
– Vak Bottyán utca közötti terület), Felső-Kispest 2.
(Üllői úttól északra – Simonyi Zsigmond utcától keletre
eső terület), Felső-Kispest 3.
(Üllői út – Ady Endre út –
Kisfaludy utca közötti terület), Felső-Kispest 4. (Üllői
út – Ady Endre út – Hofherr
Albert utca közötti terület),
Kertváros,
Hagyományos
Kispest és Wekerletelep. Az
online szavazólap elérhető
az uj.kispest.hu honlapon,
a Közlemények menüpont
alatt.

A kormányzati elvonások súlyosan érintik az önkormányzatokat

Szorongató a forráshiány
Döntöttek a képviselők az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról. Erre
azért is volt szükség, mert a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után
a települési önkormányzatot az
általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, ezért
az éves költségvetésben a tervezett bevételek és a tartalékok 140
millió forinttal csökkentek.
A tartalékok terhére a képviselők többek között megemelték
a koronavírussal kapcsolatos
tervezett kiadásokat 15 millió
forinttal, a Kispesti Uszoda intézményfinanszírozását 22 millió forinttal a bevételi kiesés
miatt. Az Elmű és Émász Nyrt.
érvénytelenített részvényeinek
ellenértékét osztalék formájában az önkormányzatnak kifizette, ezért 200 millió forinttal
megemelték a tervezett osztalékbevételt. Ezen forrás terhére
megemelték a Kispesti Egészségügyi Intézet felújítására szánt
tervezett kiadást 120 millió forinttal, a Csokonai utca 3. alatti
házi gyermekorvosi rendelők

A 2020. évi önkormányzati költségvetés módosítása, civilszervezetek, a kerületi tűzoltóság támogatása, két önkormányzati cég,
a Közpark Kft. és a Vamüsz összevonása is
szerepelt a képviselő-testület szeptemberi
ülésén a tárgyalt majd 40 napirend között.
kialakítására. A civilszervezetek
Templom tér 8. alatti épületbe
költözéséhez szükséges felújításra 40 millió forinttal emelték
a Nem lakáscélú helyiségek felújítása, átalakítása kiadásokat. A
Köztérrekonstrukció előirányzatát 15 millió forinttal megemelték a Kós Károly tér műfüves
futballpályájának felújítására, 23
millió 900 ezer forint a fejlesztési tartalékba került.
Módosították a képviselők az
önkormányzat építményadóról
szóló rendeletét. Ennek értelmében „a helyi adókról szóló
törvényben meghatározottakon
túl – az egyéni vállalkozó és a
jogi személy tulajdonában lévő
épülete, épületrésze és a magánszemély üzleti célt szolgáló
épülete, épületrésze kivételével

– mentes az adó alól a lakás, a
garázs, az üdülő, a lakáshoz és
az üdülőhöz tartozó kiegészítő
helyiség”. Plusz 9 százalékkal
módosult az építmény négyzetméterben számított hasznos
alapterülete szerinti adóalap
számítása is. A növekedés után
az építményadó mértéke meghatározott adóalap után 1700
forint négyzetméterenként. Az
építményadó mértékének emelkedése kedvező gazdasági hatással bír, többletbevételt jelent
a költségvetésben – indokolta az
előterjesztő a változás szükségességét. Kormánypárti képviselők a vitában azt kérték számon a
városvezetéstől, hogy miért nem
támogatják jobban a helyi vállalkozásokat adókedvezménnyel,
miért emelik az adót, miért nem
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teszik vonzóvá a vállalkozóknak
a kerületet. Gajda Péter polgármester válaszában kifejtette:
a kormány önkormányzatokat
érintő megszorításai, elvonásai
(reklám, iparűzési), a szolidaritási hozzájárulás növelése miatt
egyre nehezebb helyzetbe kerülnek az önkormányzatok. Kispest
különösen nehéz helyzetben van,
hiszen „forráshiányos kerület”,
mert nincsen gyógyszer- és sörgyára, sem pedig repülőtere,
mint a szomszéd kerületeknek.
A KÖKI a legnagyobb adófizető
a kerületben, évi maximum 100120 millió forinttal. Nincsenek
olyan szabad területei sem, amelyek ide vonzanák a vállalkozásokat. Csak remélni tudjuk – tette hozzá a polgármester –, hogy
az elkövetkező időszakban nem
azon kell majd gondolkodni,
honnan lesz forrás az alapfeladatok ellátására.
Elfogadta a képviselő-testület Kispest klímastratégiáját. A
képviselők befogadták Ferenczi
István képviselő felvetését,
amely szerint legyen már ettől
ez évtől kezdve „klímakoordinátor” a polgármesteri hivatalban.
Egyetértettek a képviselők azzal
a szándékkal, hogy kerüljön ös�szevonásra a Közpark Kispesti
Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. és a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet
– Vamüsz. Nem született azonban döntés arról, hogy milyen
formában tevékenykedik majd
tovább az új cég, milyen határidővel kell véghezvinni a cégek
egyesítését, ki lesz a felelős az
esetleg megszűnő cég felszámolásáért. A vitában az körvonalazódott, hogy míg a kormánypárti
képviselők a zrt., esetleg kft. társasági formát preferálnák, addig
a baloldali összefogás képviselői
átláthatóbb szervezeti megoldást javasolnának. Döntöttek a
képviselők arról, hogy öt évig
évi bruttó 4 millió forintot kap a
Pilisi Parkerdő Zrt. a KÖKI Terminál mellett található Kút-tói
erdőben felhalmozódó szemét
elszállítására, valamint a terület
rendszeres, időközönként történő kaszálására. Megszavazták a
képviselők a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége munkakörülményeinek javítására (épületklimatizálás, edzőterem-felújítás,
informatikai
eszközök fejlesztése) fordítandó
2 millió forintos támogatását.
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elejétől kezdve teli voltak közös álmokkal
és célokkal. Kamilla nem nagyon tud várni – meséli Dávid –, mert már kapcsolatuk
elején javasolta, hogy álljanak saját lábra,
próbáljanak meg közösen vállalkozni, abból
önmagukat eltartani. „Akkor még azt éreztem, nem állok készen arra, hogy egy ilyen
vállalkozás beindításával megküzdjünk, pedig nagyon szerettem volna valamibe belekezdeni, dolgozni, pénzt keresni, önállósodni, saját jövedelmet szerezni, amelyből saját
magam finanszírozhatnám az ápolási költségeimet” – vallja be őszintén. „Aztán telt-múlt
az idő, az én párom csak nem hagyott békén. Kitartó győzködésének, biztatásának és
ötleteinek köszönhetően mostanra már nemcsak elképzelem, hanem Kamillával közösen
valóra is váltjuk ezt az elképzelésünket! – jelenti be büszkén. Bár a vállalkozás beindítása sok-sok nem várt nehézséget hozott a két
fiatal életében, belevágtak a közös vállalkozásba, igaz, néhány kompromisszumot azért
kötöttek a közös nagy cél érdekében.

Kamilla és Dávid

Közös álmok, közös vállalkozás, közös jövő

Csorba Dávid, a 27 éves kispesti fiatalember története nem ismeretlen olvasóink előtt. A gyógyíthatatlan Duchenne-féle
izomsorvadásban szenvedő Dávidot régóta ismerjük, sorsát,
életét nyomon követjük. Az önkormányzat segítségével 2015ben költözött abba az 53 négyzetméteres, összkomfortos, akadálymentessé átalakított lakásba, ahol jelenleg is él édesanyjával és nagyapjával, és most már szerelmével, Kamillával. A
fiatalember évek óta állandó felügyeletet és ellátást igényel,
lélegeztetőgépre is szüksége van. Suttogva beszél, kapcsolata
a külvilággal a számítógép, az internet.

Őt ne sajnálja senki...
Dávid nem szereti és nem is akarja, hogy sajnálják, sőt állandóan azon töri a fejét, miként tudna
besegíteni az édesanyjának, hogyan tudna hozzájárulni havi ellátásának több százezer forintos
költségeihez, miként tudná eltartani önmagát.
De Dávid aktivitásával erőt szeretne adni, példát
szeretne mutatni mindazoknak, akik hasonló nehézségekkel küzdenek. Ezért is gondolta 2018ban azt, hogy könyvet ír életéről, napi küzdelmeiről, édesanyjával való kapcsolatáról. A könyv
megírása sem volt könnyű feladat Dávidnak,
mert két, a számítógéphez kapcsolódó „egérre”
tett ujjának apró mozgása jelenti számára a lehetőséget az írásra, a kommunikációra, egyéb
mozgásokat már nem tud végezni, mindenben
segítségre szorul.
És most itt az újabb fordulat…
A szerelemmel együtt új célok, elképzelések,
vállalkozásokról szóló tervek éltetik tovább
Dávidot. „Sokszor mondják, hogy a szerelem
képes kihozni az emberből a legjobbat. Ez pedig
különösen igaz, ha valakinek olyan párja akad,
mint nekem. Hihetetlen ez a nő! 2019 nyarán
ismerkedtünk meg. Bátran ki merem jelenteni, első látásra beleszerettem Kamillába – írja
számítógépre, ha arról kérdezik, szerelmes-e.
Csillogó szemmel meséli, hogy kapcsolatuk

Megszületik a közös vállalkozás...
Közös tanakodásuk, „agyalásuk” után
az e-kereskedelem mellett döntöttek. „A
CTgangBasis lett a mi közös „gyermekünk”,
amelynek rengeteg időt szenteltünk. Mostantól egyedi mintás pólók, pulcsik, bögrék
és egyéb ajándéktárgyak forgalmazásával
foglalkozunk. A weboldal folyamatos fejlesztés alatt áll, hogy minél jobban megfeleljünk vásárlóink igényeinek. Webshopunk
kínálatát is igyekszünk úgy bővíteni, hogy
mindenki megtalálhassa, amit szeretne.
Nagy mennyiségben is képesek vagyunk
rendeléseket teljesíteni vállalkozások, cégek
számára, de egy-egy darabos rendeléseket is
szívesen vállalunk! Bármilyen mintát, logót
vagy grafikát rá tudunk nyomtatni az adott
termékre, a céloknak ebben is a képzelet szab
határt.”

Álmok, tervek, remények...
„Csak remélni tudom, hogy minden úgy sikerül, ahogy elterveztük, mert szeretnék végleg összeköltözni a barátnőmmel, szeretném
őt feleségül venni, vele szeretném leélni az
életemet, miközben biztonsággal tudom
finanszírozni a saját ellátásomat. Elsőre talán
merésznek hangzik, amire vágyom, de nekem
meggyőződésem, hogy nem az élethelyzetem

határozza meg az életemet! Az ágyhoz
kötöttségem csak egy körülmény, ezzel együtt
is élhetek teljes életet. Példát is szeretnék
mutatni ezzel mindenkinek, bebizonyítani
azt, hogy minden élethelyzetből ki lehet
hozni a legjobbat! Bízom benne, hogy kellő
elszántsággal és kitartással végül minden
célunk megvalósítható!”

Kedves Kispestiek!
A közeljövőben nagy változások várnak a
Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Házra. Azon túl, hogy 2020. november
1-től nem lesznek a munkatársak többé
közalkalmazottak, vezetőváltásra is sor
kerül.

válok meg pozíciómtól. Köszönettel tartozom annak a sok kispesti és wekerlei embernek, az önkormányzat munkatársainak,
akikkel sok év alatt munkakapcsolatban
álltam. Hálát érzek azért, hogy a munkámat
mindvégig támogatták, hogy megbecsülést,
szeretetet kaptam. Ebben a kerületben, ebben
Jómagam több mint 11 éve vezetem a Wea kis művelődési házban csodákat éltünk át
kerlei Kultúrházat, 15 éve dolgozom az inés valósítottunk meg a munkatársaimmal. A
tézményben, és közel 30 éve élek Kispesten.
11 év vezetése alatt több mint 30 munkatársSzívemhez nőtt ez a kerület, a művelődési
sal dolgoztam együtt a kultúrházban. Büszke
házra szinte úgy tekintek, mint a gyermevagyok mindenkire, minden egyes csapattag
kemre. Most azonban, lakóhelyváltás miatt
hozzáadta egyéniségét ehhez a szerethető
november 1-jétől megválok vezetői mandáhelyhez. Visszatérő vendég leszek Kispesten
tumtól, és átengedem a stafétabotot utódoma közösségi és kulturális programokon. Kívának. Ahogy egy ember életében is, úgy egy
nom Kispestnek, hogy továbbra is fejlődjön,
intézmény életében is jót tesz a frissítés, az
szépüljön, gazdagodjon az itt élő emberek
új ötletek megjelenése. Ebben a reményben
örömére!
Szabó Mária
a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház vezetője
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Redőnyös munkák készítése, javítása,
gurtni csere, szúnyogháló, reluxa, harmonika-ajtó, roletta. Megbízhatóság,
elfogadható ár. Tel: 276-5827 üzenet,
mobil:06-30-212-9919
Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, 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

Születésnap
Szuperül sikerült a születésnapi Kincses Sziget a Városháza előtti téren.
Köszönet ezért a Banai házaspárnak
(Terinek és Tamásnak), akik évekkel
ezelőtt ideálmodták és megvalósították, osztrák programból honosították
ezt a remek kezdeményezést. A születésnapi rendezvényt a Kulturált Közlekedésért Alapítvány csapata tette
még mozgalmasabbá, izgalmasabbá.
A járványveszély miatt a közös tortázás ugyan elmaradt, de a szervezők
egy tortát sorsoltak ki a hétéves résztvevők között. A szerencse most Tihanyi Dominiknak kedvezett.

MOZGÁS

Sportnap
Második alkalommal csatlakozott az
Európai Unió kezdeményezéséhez a
Kispesti Sportközpont. Idén is négy
helyszínen várta sport- és kulturális
program az érdeklődőket. A Wekerlei
Kultúrházban bemelegítést tartottak
és bemutatták az intézményt. A Kós
Károly tér dombra futást és a Wekerléről szóló előadást kínált. A Wekerlei Sport- és Szabadidőközpontban
tenisszel vártak a sportolni vágyókra.
A Tichy Lajos Sportcentrumban be
lehetett járni a létesítményt, kipróbálva az összes ottani sportolási lehetőséget.

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

Szigorították az ügyintézés menetét a Városházán

Jegyzői intézkedések
a Polgármesteri Hivatalban
A Polgármesteri Hivatalba belépés csak a portán elvégzett
testhőmérséklet-ellenőrzés
után lehetséges. A mennyiben
a hőmérő 37,2 alatti értéket
mutat, kézfertőtlenítés után,
arcmaszk használata mellett
az épületbe belépést engedélyezik. Ha azonban a hőmérő
37,3 feletti értéket mutat, és
az öt perc múlva történő mérés
is, akkor az ügyfél nem léphet
be az épületbe, ügyét online
köteles intézni, amelyről az
illetékes iroda dolgozói adnak
tájékoztatást.
Az időpontfoglalás októbertől e-mailben vagy telefonon
kötelező!
– Jegyzői Iroda, titkárság:
jegyzoikabinetiroda@kispest.
hu, +36-1-3474-596,
+36-1-3474-529
– Főépítészi Iroda: foepitesz@
kispest.hu, +36-1-3474-453
– Hatósági Iroda:
hatosagiiroda@hivatal.kispest.
hu, +36-1-3474-579,
+36-20-611-0605

A fokozódó járványveszély miatt a városvezetés óvintézkedéseket hozott.
A személyes megjelenést igénylő ügyek
intézése csak előzetes időpont-egyeztetés után lehetséges. Belépéskor kötelező
a testhőmérséklet ellenőrzése.
–Humánszolgáltatási és Szociális Iroda: szocialis@kispest.
hu, +36-1-3474-634, hétköznap 8 és 10 óra között
– Jogi iroda: jogi@kispest.hu,
+36-1-3474-969,
+36-1-3474-519
– Kispesti Rendészeti Központ: rendeszet@hivatal.
kispest.hu, +36-1-3474-4572
– Pénzügyi és Gazdasági
Iroda, adoiroda@kispest.hu,
+36-1-3474-562, +36-1-3474582, +36-1-3474-590
– Polgármesteri Kabinet Iroda:
gajda@kispest.hu, +36-13474-525
– Vagyongazdálkodási és
Városüzemeltetési Iroda
Vagyongazdálkodási Csoport:

+36-1-3474-913, +36-1-3474593, közterület-foglalás: +361-3474-58, társasházi ügyek:
+36-1-3474-583, lakáseladás:
+36-1-3474-954
Városüzemeltetési Csoport:
út-, járdaépítés, -felújítás,
parkoló-, járdakarbantartás:
+36-1-3474-5753, közlekedés, forgalomtechnika,
közútkezelői hozzájárulások,
burkolatbontási engedélyek:
+36-1-3474-919, közvilágítás,
utcanévtáblák kihelyezése,
közkifolyók: +36-1-3474-675,
címigazolás, címregiszteres
ügyek: +36-1-3474-563
– Zöldprogram Iroda:
zoldprogram@kispest.hu,
+36-1-3474-4614

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
Családi és társasházak homlokzati hőszigetelése, ereszdeszka mázolása, állványozással is. Szobafestés, mázolás,
tapátázás. MINŐSÉG és GARANCIA Tel.:
06 20 333-4489 Email: deltabau54@
gmail.com
Nyugdíjas Szűcs szőrme bunda javítását
tisztítását vállalja. Régi panofix bundáját
jótékonysági célra átveszi 11-12 óráig.
Telefon 06 1 282 4247
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
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
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
SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és
KÁRPITTISZTÍTÁS! Melegvizes mélymosás, vegytisztítás, szegés, javítás, függönymosás,
takaró mosás. Háztól - házig 2 nap alatt!
Otthonában is vállaljuk padlószőnyeg
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tisztítását,ülőgarnitúrák, fotelek, székek,
irodabútorok textilkárpit tisztítását. 20
éves tapasztalat E U minőség, garancia!
www.szonyegexpressz.hu Telefon: 06-1280-75-74, 06 30-94-94-360
Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, építését, átépítését belső marással,
kondenzációs kazánok telepítését teljes
körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752
Kert- telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótirtás, térkövezés, kerítésépítés. Reális áron! www. telekrendezés. hu. Tel.: 06-20-259-6319
ALBÉRLET
KISPESTEN, jó közlekedési lehetőséggel
családi házban, külön bejáratú, bútorozott 32 m2-es lakrész (szoba, konyhasarok, fürdőszoba, terasz) hosszú távra egy
vagy kettő személy részére (70 ezer Ft +
rezsi/hó + két hónap kaució) kiadó. Telefon: 06 70 709
INGATLAN
ELADÓ öreg ház 365 m2-es telken. Kispest Petőfi u. 142. Irányár: 30 millió Ft.
Barta Sándor Telefon: 06 1 403 6644, 06
30 381 2422.
Fiatal pár életjáradéki vagy eltartási
szerződést kötne, ügyvéd jelenlétében,
idős Hölggyel, Úrral. Meghízható egészségügyi háttér biztosított. Ha segítségre
van szüksége, hívjon bizalommal! Tel.:
+3670-200-8012
Életjáradék szerződést kötnék olyan
személlyel, aki betöltötte 75. életévét és
rendelkezik 1/1 ingatlannal. Szerződéskötés esetén az Ön által kiválasztott Közjegyző közreműködésével. Pintér Judit,
0630-921-2418
OKTATÁS
2020-BAN IS MÉG MINDIG VISSZATÉRÍTIK A NYELVVIZSGÁK ÁRÁT! UGYE AZ
IDÉN MÁR FOLYÉKONYAN SZERETNE
ANGOLUL MEGSZÓLALNI? NYELVVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI?
ÁLLÁSINTERJÚRA VAGY KÜLFÖLDRE
KÉSZÜL? ÚJ TANFOLYAMAINK, 5 HETES
2x2 ÓRÁS, 10 HETES 2x2 ÓRÁS, 4-6 FŐS
MINICSOPORTOKBAN NYELVSTÚDIÓNKBAN: 24000 FT ÉS 48000 FT ÁFÁVAL CHAT
ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS FORDÍTÓIRODA, KISPEST, HUNYADI UTCA 47. 06-70238-1226 és 282-60-82
Matematika oktatás általános és középiskolások számára a Kertvárosban. Tel.: 06
70 243 4850

A betegágy lába
Néhány napja gyengének, levertnek éreztem magam. Semmi különös, semmi egyéb tünet, normális időkben ilyet meg sem említenék, ilyennel nem szaladgálunk orvoshoz. A munkában is csak
az átlagos stressz, semmi extrém terhelés. Épp ezért zavart, mert
nem tudtam, mi lehet az ok. És most nem normális időket élünk.
Mi van, ha koronavírus? Mi van, ha nem? Most várjak, míg lever
a láz, nem érzek szagokat, ízeket? Közben menjek dolgozni, mert
végül is ennyire kevés tünettel amúgy sem írna ki az orvos? Végiggondoltam, hogy néhány nap alatt kikkel van megbeszélt találkozóm, fogadóórám, egyeztetésem, beleértve polgármesterünket,
alpolgármestereinket, a Házbizottság ülését (ahol ott ül minden
frakcióból egy vezető, és Kövér László elnököl), a fogorvost, a
hétvégi gitárleckét. Szóval, ha utólag kiderült volna, hogy mégis koronavírus, sok embernek kellett volna miattam karanténba
vonulnia zenetanártól közjogi méltóságokig. Így hát én vontam
ki magam a forgalomból, elmentem csináltatni privát alapon egy
COVID-tesztet, és az eredményig minden programomat lemondtam. Hatvan óra alatt lett meg az eredmény, tűkön ültem már, mire
kiderült, hogy negatív az eredmény, megnyugodhatok, egyelőre
legalábbis.
Nem mindenki ilyen szerencsés, több ismerősöm is elkapta a vírust. Kőbánya polgármestere is csúnyán megfertőződött, Kuncze
Gábor is kórházba került, mindketten megosztották a tapasztalataikat a nyilvánossággal. Kuncze ezt írta többek közt: „Világosan
látszott, hogy minden, az egészségüggyel kapcsolatos vita véget
ér a beteg ágyának lábánál. Attól kezdve ugyanis csak a beteg van,
akit meg kell menteni. Meg a szakmai tudás. Meg a hivatástudat. Meg a lelkiismeret. Meg Hippokratész. Tessék mondani: nem
tisztességtelen dolog ezzel visszaélni?” Márpedig most valami
ilyesmi történik. A kormány lóhalálában benyújtotta az orvosok
béremeléséről szóló törvényjavaslatot, amiből minden más egészségügyi dolgozót kihagyott, a holtfáradt mentősöket, szakápolókat is beleértve. Az orvosokat pedig, mint a katonákat, akár két
évre is vezényelhetővé tette.
Egy jó lépés előre, két rossz lépés hátra, ezernyi megoldatlanul
hagyott probléma. Egy biztos pont van: a betegágy lába.
Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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„Székabszurd”,
a továbbélő tárgyak
Archív

OKTATÁS

Támogatás
A képviselő-testület napokban hozott döntése értelmében Kispest Önkormányzata is csatlakozott a Bursa
Hungarica ösztöndíj 2021. programhoz. Ennek keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ismét kiírja kispesti fiataloknak
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatot felsőfokú tanulmányokat folytató (A) és felsőfokú
tanulmányokat kezdő (B) fiatalok
számára. A pályázat benyújtási határideje: 2020. november 5. Bővebb
információ a kispest.hu honlapon.

SZÜLETÉSNAP

Hirdetik az örök értékeket, a Szépséget, az Igazságot, a Jóságot

Ars Sacra Fesztivál
Ötéves lett
Ötéves születésnapját ünnepelte a
Székelyország Tündérkertje Látványpark, egyben Trianon 100. évfordulójára emlékeztek. A Trianon-megemlékezés a járvány miatt maradt el június
4-én, a nemzeti összetartozás napján.
A kertben ez alkalomból állított kopjafát Erdős Attila XVIII. kerületi plébános szentelte fel. Az ünnep estjén
Tamás Gábor kolozsvári énekes adott
koncertet. A Székelyország Tündérkertjét 2015-ben avatták. A látványpark megálmodója, Bacsó András
több mint 25 éve érkezett Erdélyből
Kispestre.

Mint már fél évtizede megszokott, a Kispesti Helikon
Kulturális Egyesület művészeinek kiállításával és a Wesley
Károly Kórus koncertjével
kezdődött a kispesti Ars Sacra
Fesztivál a Magyar Evangéliumi Testvérközösség Méltóság
Napja Templomában.
Köszöntőjében Iványi Miklós
lelkész a XIV. fesztivál mottójára utalva – „Minden forrásom
belőled fakad” (87. zsoltár) –
úgy fogalmazott, valami olyan
élményünk van, ami egy életre
meghatározó és örömmel tölt
el bennünket. Vinczek György
alpolgármester egy tavalyi

élményéről mesélt, amikor a
Szentföldön, Izraelben járt.
Mint mondta, hisz benne, hogy
erőt tud meríteni belőle. Végezetül Weöres Sándor Örök pillanat című versét olvasta fel.
A vers után egyperces néma
felállással emlékeztek az idén
elhunyt dr. Bálint Györgyre,
majd Skoda Éva festőművész,
a Helikon egyesület elnöke
mutatta be a műveket. Az est
mások felében a zene kapott
főszerepet: a Wesley Károly
Kórus koncertjét hallgathatta a
közönség. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség énekkarát Gyombolai Bálint és Iványi

Tamás dirigálta. Az Ars Sacra
Fesztivál kispesti programjai
orgonahangversennyel folytatódtak a a wekerletelepi Munkás Szent József templomban.
A műsorban Johann Sebastian Bach, Bruns, Marcello,
Vierne, Laczó Zoltán Vince,
W. A. Mozart és Max Reger
művei hangzottak el, LaczóLuty Johanna és Laczó Brigitta (orgona), illetve Milibák
Dóra (oboa) előadásában. Az
Ars Sacra Fesztivál minden
év szeptemberében hirdeti az
örök értékeket, a Szépséget, az
Igazságot, a Jóságot.
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Duffek Tivadar belsőépítész tervező művész
kiállítása Székabszurd címmel nyílt meg a
Nagy Balogh János Kiállítóteremben. A kiállítást november 13-ig tekintheti meg a közönség. A megnyitó eseményt az alkotó párja, Bugya Edit vezette be Neogrády Antal
Szék című versével, majd Vinczek György
alpolgármester köszöntötte Duffek Tivadart,
és felolvasta Anthony de Mello jezsuita szerzetes és pszichoterapeuta abszurd egypercesét. A folytatásban Geröly Tamás egy ismert
gospeldallamot idézett meg hangkeltőivel.
Megnyitójában Feledy Balázs művészeti író
arról beszélt, hogy a belsőépítészek az iparművészeten belül egyfajta csudabogarak kategóriájába tartoznak, egészen különös a szakmájuk:
építészek, formatervezők, tárgy-, bútortervezők, de egyik sem, fontos számukra a környezet, de nem környezettervezők, többségük
túlterjeszkedik a gyakorlati tervezői feladaton.
Duffek Tivadar a belsőépítészi munkával szimultán kiemelkedett abból, autonóm művész
lett, új műfajok felé terjeszkedett. Duffek a
tárgyak szerelmese, nemcsak gyűjtővé, hanem
gyűjtögetővé is vált. Amikor meglát, talál egy
tárgyat, abban a pillanatban belelát, beleérez
valamit. Így nemcsak gyűjti a tárgyat, hanem a
tárgy továbbélésének, továbbéltetésének is látja a lehetőségét, és ehhez kell Duffek Tivadar,
aki fantasztikus módon találja meg a tárgyak új
funkcióit, dimenzióit.
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TÁRSASHÁZI

ROVAT
Hegyi András
írása

A távfűtés

Kistext Aréna
Ünnepélyesen átadták az Utánpótlás
Akadémia Kistext SE 1200 négyzetméteres, él- és utánpótlás-sportcsarnokát a Soroksári úton. Kovács
Miklós Györgytől, az Utánpótlás
Akadémia Kistext SE elnökétől elhangzott: mérföldkőhöz érkezett a hét
éve újraélesztett, nagy múltú, 1929ben alapított Kistext sportegyesület,
amely régi nevét, a Kistext SE-t kibővítette az Utánpótlás Akadémia névvel, ezzel is jelezve az utánpótlás-nevelés fontosságát. A modern csarnok
főként kézi-és röplabdamérkőzések
megrendezésére alkalmas.
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Shetland U.K. Nyelviskola
www.shetland.hu

A zenés kulturális események a legkisebbeket is érdekelhetik

Ebédtámogatás

Kulturális programok
havonta az Aranyházban

Az önkormányzat az őszi és a téli
szünetben is lehetőséget biztosít a
gyermekétkeztetésre azoknak a hátrányos helyzetben élő gyerekeknek,
akik rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülnek – tudtuk
meg Ikladiné dr. Petres Veronikától, a
Humánszolgáltatási és Szociális iroda
vezetőjétől. Igény esetén az étkezést
ősszel az Eötvös, télen a Gábor iskola
étkezdéjében biztosítják. A részletekről, a feltételekről az önkormányzat
honlapján olvashatnak.

Roma kulturális estet rendezett verssel és sok zenével a
Kispesti Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat. A program részeként kiállítás nyílt régi cigány mesterségekről készített
festményekből, amelyek egész
októberben megtekinthetők az
Aranyházban. A roma önkormányzat missziós programját
– amelynek hangsúlyos eleme,
hogy a cigány kultúra része
a magyar kultúrának – méltatta köszöntőjében Vinczek
György alpolgármester az

Eötvös utcai Aranyházban. Kiemelt partnere az önkormányzatnak a cigány önkormányzat
– mondta az alpolgármester –,
a többi nemzetiséghez képest
több olyan vállalása van, amelyekkel a kerületi önkormányzatot és a kispesti rászorulókat
is segíti. Együttműködik az
Élelmiszerbank-hálózattal, sok
családot támogat, és mindezek
mellett rendszeresen hoz színvonalas produkciókat a nagy
önkormányzati rendezvényekre is.

Balogh Elek, a nemzetiségi
önkormányzat elnöke elmondta, a járvány komolyan befolyásolta az Aranyház életét
is, de mindent megtesznek a
folyamatos működés érdekében. A mostani első alkalmat
terveik szerint havonta követi
majd újabb kulturális esemény
kiállítással, verssel, zenével.
Hamarosan festőszakkört is
szeretnénk indítani az érdeklődőknek.
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Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink
szeptember közepén indulnak délelôtt, délután és szombaton,
minden tudásszinten, wekerlei helyszíneken.
Tanfolyamok ára: 78.000 Ft (60 óra) / 52.000 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
Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre:
telefonon, on-line, vagy személyesen.
A csoportokhoz tanév közben bármikor lehet csatlakozni.
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A távfűtés távvezetékeken történő hőenergia-szolgáltatás, amely hatékonyabb, így környezetbarátabb lehet az épületenkénti fűtőegységek
használatánál. Magyarországon a távfűtéses épületgépészeti megoldásokkal rendelkező panelépületek nagyon sok problémát okoznak.
Számos helyen a rendszerek elöregedtek, az eredeti radiátorok vízkövesek, így nem adják le a kívánt hőteljesítményt. Jellemző, hogy
a panelépületek alsó szintjén hőközpontokat építettek be, amelyeken
keresztül távolról vezérelhető a fűtés. A távfűtés elindítása időjárási
körülmények függvénye. Feltételei: a napi átlaghőmérséklet 10 °C
alá csökken, vagy két egymást követő napon 12 °C alatt alakul, vagy
szeles időben 12 °C alatt alakul a napi átlaghőmérséklet. Ezt lehet
központilag, illetve a lakóépületek külső homlokzatán elhelyezett
érzékelővel vezérelni. Alapesetben a távhőszolgáltatás időszaka minden év szeptember 15-től a következő év májusának tizenötödik napjáig tart. A társasház közös képviselői ezt az üzemviteli szerződésben
tudják módosítani, be-, és kikapcsoltatni. Az üzemviteli szerződés
tartalmazza a lakóépületben biztosított hőfokot, valamint a használati
melegvíz hőmérsékletét.
Átlagosan a lakásokban a kívánt hőmérséklet 22-23 °C.. Ezt akár két
időszakban is meg lehet meghatározni, ahogy a közösség igényli. Lehet nappali és éjszakai hőmérsékletet beállíttatni. A főszabály, hogy a
két hőmérséklet között a különbség 2 °C. lehet.
A fűtés beindításakor gyakori probléma, hogy a rendszer levegős. A
rendszert a távfűtő művek ingyen légteleníti. Amennyiben a rendszerben keletkezik hiba, azt a szolgáltató ingyen javítja. A lakásokban jelentkező hibákat – radiátorcsöpögés, szabálytalan szerelés – a
tulajdonosoknak kell javíttatni, saját költségükön. Lehetőség van a
fűtési időszakban a rendszer ürítésére is, javítási célból, de ez elég
költséges, és az érdekelt felet terheli ennek költsége.
Fizetni mindig az elfogyasztott hőmennyiség után kell. Ezt a
hőközpontban egy berendezés méri, felosztását pedig a közös képviselő vagy a szolgáltató végzi. A felosztás lehet a lakás légköbmétere
alapján, vagy ahol van költségosztó, úgy az azon jelentkező elfogyasztott hőmennyiség alapján. A leghatékonyabb fűtést a szigetelt
panelépületekben – ahol a radiátorok költségosztóval vannak felszerelve, valamint a homlokzati nyílászárók hőszigetelt üvegezésűek –
érhetjük el. Itt a hőközpontban mért fogyasztás sokkal alacsonyabb
az épület egészét tekintve, és megtakarítást jelent a tulajdonosok részére.
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Az influenza elleni védőoltásról
és a szájmaszkról
Dr. Kumin Marianna, a Kispesti
Egészségügyi Intézet főigazgatófőorvosának tájékoztatója szerint
hamarosan elérhető lesz mindenki számára ingyenesen az influenza elleni védőoltás. „A 65 év
feletti, krónikus betegek esetében sem helyes egyszerűen csak
azt ajánlani, hogy adassák be a
védőoltást. Többféle szempont
mérlegelése tanácsos, egyeztetve
a háziorvossal. A szezonális influenzától gyakran szenvedő, és
az oltással kapcsolatos korábbi
rossz tapasztalattal nem rendelkező embereknek ajánlott a védőoltás. Akiknél visszatérő tüdőgyulladás is fennállt, számukra
elsősorban a tüdőgyulladás elleni
védőoltás javasolt. Amennyiben
a védőmaszkot kellő fegyelemmel, az előírás szerinti biztonsággal használjuk, az nemcsak a
COVID ellen véd, hanem a szezonális influenza ellen is. Épp
ezért tisztelettel kérek mindenkit
a maszk rendeltetésszerű haszná-

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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latára, ha kilépünk az otthonunkból. Ezzel védjük magunkat és
embertársainkat mindenféle légúti megbetegedéstől.”
Időpontfoglalás
és kapcsolattartás:

Szemük fénye

1. Három központi telefonszámon: 347-5900; 347-5980;
347-5986.
2. Az adott szakrendelés honlapon megjelölt telefonszámán,
a megadott idősávban.
3. Az adott szakrendelés felületén feltüntetett e-mail-címen,
a rendelési időben.
4. Az újonnan elindult webes
előjegyzésről részletes tájékoztatás a honlapon.
Amennyiben megfertőzöttségre
gyanús tünetet tapasztal, vagy
igazolt fertőzöttel, karanténban
lévő kontaktszeméllyel találkozott 2 héten belül, az időpontfoglaláskor feltétlenül jelezze!

Október a látás hónapja. Ez adja az
aktualitását annak, hogy néhány hasznos tanácsot, megerősítést, segítséget
adjak a szülőknek – mondja dr. Szűcs
Katalin szemész szakorvos.
Tanulmányok szerint az utolsó tíz
évben Magyarországon 25 százalékról közel 40 százalékra nőtt a rövidlátók száma, Ázsiában ez 65 százalék. Vajon mi lehet ennek az oka? A
rövidlátás kialakulásának egyrészt
genetikai (öröklött), másrészt főként
civilizációs okai vannak. Manapság a
gyerekek már igen korán használnak
olyan eszközöket – telefont, tabletet,
számítógépet –, amelyek a közeli látásukat veszik igénybe, és ezekkel az
eszközökkel egyre több időt töltenek
el. Sajnos a rendkívül fontos testmozgásra a szabadban egyre kevesebb
idő jut. Kínai statisztikák kimutatták,
hogy általános iskolás gyermekeknél,
ha legalább 40 percnél több időt töltenek naponta szabadban, 23 százalékkal kisebb a rövidlátás kialakulásának
esélye. Amikor a gyermek a gép előtt
ül, különösen, ha a kijelző kis méretű,
a szeme közelre fókuszál. Ez a hatás
nemcsak a rövidlátás kialakulásának
kedvez, hanem elősegíti a kevés pislogás következtében kialakuló száraz
szeműséget is. Amikor a szemészetre
jönnek vizsgálatra ilyen panaszokkal
a gyermekek, a kialakult úgynevezett
közelre alkalmazkodási görcs miatt
sokszor a vizsgálat sem egyszerű.
Gyakran a biztos vizsgálathoz olyan
pupillatágítás szükséges, amely a látást átmenetileg lerontja. Mit tudunk
tanácsolni, hogy csökkentsük a rövidlátás kockázatát? Használjuk az
elektronikus eszközöket úgy, hogy
pihenőidőket iktassunk be. Ilyenkor
feltétlenül jól jön egy kis mozgás a
szabadban. Lehetőleg ne a tiltással,
hanem a közös megbeszéléssel érjük
el, hogy okosan, sportolás közbeiktatásával teljenek el a napok. Nagyon
fontos az is, hogy két-hároméves kor
alatt lehetőleg ne használjon a kisgyerek okostelefont, tabletet stb., és
ne üljön sokat a tévé előtt sem.

Az új részleg és a felszereltség megfelel minden követelménynek

Leköltözött a labor
Régi álom vált valóra azzal,
hogy a labor a második emeletről a földszintre költözhetett. A betegfogadó tér tavalyi
felújítása után ez volt a következő nagy lépés a Kispesti Egészségügyi Intézetben
(KEI) életében. Óriási változás
az is, és komoly, majd egyéves
informatikai fejlesztőmunka
eredménye, hogy a telefonos
és az e-mailes időpontkérés
mellett online is tudnak időpontot foglalni a betegek. A
most birtokba vett labor és
annak felszereltsége megfelel
minden követelménynek –
mondta dr. Kumin Marianna,
a KEI főigazgató-főorvosa az
átadóünnepségen, külön kiemelve, hogy a kivitelezést
végzők szinte „láthatatlanul
dolgoztak”, semmiben sem
zavarták a szakrendelő napi
munkáját, és a végeredmény
magáért beszél. Mostanában
gyakran találkozunk olyan
eseményeken, ahol arról beszélhetünk, milyen komoly
fejlesztések történtek és történnek majd a KEI-ben, illetve
a helyi egészségügyi szolgáltatásokban – mondta Gajda Péter polgármester, aki ez alka-

Szeptember közepétől ismét a Kispesti
Egészségügyi Intézetben várják laborvizsgálatra a kispestieket, akik előzetesen telefonon, illetve online is kérhetnek
időpontot a laborvizsgálatra, de valamennyi szakrendelésre is.
lommal is megemlítette, hogy
az Egészséges Budapestért
program 50 milliárdos keretéből Kispest kapta a legtöbbet
a fővárosi kerületek közül,
egymilliárdot az egynapos sebészet kialakítására. Korszerű
radiológiai diagnosztikai köz-

NAPONTA CSAKNEM
100-120 VÉRVÉTELT
VÉGEZNEK
pontot alakítanak ki a KEI volt
gyermekorvosi rendelőjének
területén, ahol lehetőség lesz
CT- és MR-vizsgálatok elvégzésére, és a házi gyermekorvosok is új rendelőket kapnak
majd a Csokonai utcában. A
polgármester köszönetet mon-

dott a KEI valamennyi dolgozójának, vezetésének azért az
emberfeletti munkáért, amit a
vírussal terhelt hétköznapokban és ezzel párhuzamosan a
fejlesztések menedzselésével,
végrehajtásával kapcsolatban
végeztek, végeznek. A Synlab
immár négy-öt éve végzi a kispestiek laborvizsgálatait, az itt
dolgozók is a cég alkalmazottjai. A helyszínen csak mintavétel történik, az elemzéseket
a központi laborban végzik,
az eredményeket pedig online
juttatják el a szakorvosokhoz.
Az új környezetben, négy vérvételi székben, negyedóránkénti beosztásban, reggel 7 és
9.30 között csaknem 100-120
vérvételt tudnak elvégezni –
tudtuk meg Végh Józseftől, a
Synlab Hungary Kft. kiemelt
ügyfélkapcsolatokért felelős
szakemberétől.
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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.
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