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Az Egészséges Budapest 
Programban egymilliárd fo-
rintot nyert a kerület egyna-
pos sebészet kialakítására a 
szakrendelőben.

GAJDA PÉTER
Korszerűsítés

11. oldal

DR. KUMIN MARIANNA      
Szűrések
Fontos az egyén felelős-
sége az egészség megőr-
zésében. Számos betegség 
időben történő felismerése 
az életet jelenti.
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

„Fiatalember, miért nem visel maszkot?!” – kiált oda egy 
nyugdíjas az előtte felszálló, majd kétméteres, harmincas fér-
fira az 50-es villamoson. A férfi úgy tesz, mintha nem hallaná 
a nőt, megáll a bal első ajtó előtt és kifelé bámul. „Nem hallja, 
magához beszélek, hol a maszkja?” – kiáltja oda felpaprikáz-
va, miközben odalép a férfihoz, és bal kezével a nyomaték 
kedvéért megveregeti vitapartnere vállát. A férfi oldalra fordí-
tott fejjel, méla unalommal és megvetéssel ránéz az asszony-
ra, és csak annyit mond: „Ez testi sértés, hívjunk rendőrt?” 
„Majd ha az édesanyja megbetegszik, akkor mit fog szólni?” 
– próbálkozik az asszony, de kérdése elszáll a levegőben.
Százával tudnánk ilyen és ehhez hasonló történeteket mesélni 
egymásnak. Ahogy a hétköznapjainkba beköltözött a vírus, az 
ellene érvényben lévő védekezés változó és állandó szabályai, 
úgy szaporodtak a napi konfliktusok. Az emberek egymástól, 
az internetről próbálnak információt szerezni, olykor heves 
vitákat, véleménycseréket is felvállalva. 
A szakemberek véleménye is megoszlik a témában. Pedig a 
bizonytalanság ugyancsak nagy a vírushelyzet és a víruselleni 
védekezés megítélésében, a járvány megelőzésére elrendelt 
intézkedések, a protokollok végrehajtásában. 
 Nagyon belefáradtunk a vírus első hullámába, a távoktatás-
ba, az otthoni munkába, a rendezvénynélküliségbe, a bezárt-
ságba, a rokonok, barátok, ismerősök hiányába, az idősávos 
vásárlás fegyelmébe, és a maszkviselésben sem hisz ma már 
mindenki. 
A nyáron kiszabadultunk, nyaraltunk, barátkoztunk, összejöt-
tünk, de lehet, hogy ennek hamarosan „megisszuk a levét”.
Megszaporodtak a „vírusszkeptikusok”, így lettek maszk- és 
védekezéspártiak, de megnövekedett a maszkellenzők száma 
is. Ma már nemcsak jobb- és baloldal mentén szakadt ketté az 
ország, hanem a vírus okán is. 
 
Tudomásul kell vennünk, hogy a veszély még nem múlt el, 
és már világosan látszik, ha tetszik, ha nem, hosszú távra kell 
berendezkednünk, legyen az maszkviselés, a „felhőbe” való 
gyógyszerfelírás, távoktatás, távgyógyítás, távolságtartás, és 
még ki tudja, mi minden! 

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

CT-vel felszerelt  3D digitális fogászat

• Fogbeültetés
• Éber szedáció
• 3D műtét tervezés
• Mosolytervezés
• Fogszabályozás

• Parodontológia
• Fogfehérítés
• Esztétikai fogászat
• 3D CT(COMPUTER TOMOGRÁF)

Belépőjegy: 1 500 Ft/fő
Az Idősek napja alkalmából kedvezményes 
nagyszülő-unoka belépőjegy: 1 200 Ft/fő

További infomáció a wkk.kispest.hu honlapon a programnál  
vagy a 282-9895-ös telefonszámon. 

WEKERLE • KULTÚRA  • KÖZÖSSÉG

Rémusz bácsi meséi
A Nefelejcs Bábszínház előadása 

4-9 éves gyerekeknek

OKTÓBER 3., SZOMBAT 10.30-11.20

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

WEKERLEI ZSEBSZÍNHÁZ:

október október 99--1111..október 9-11.
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EGÉSZSÉG

Gyógypedikűr, manikűr, teljes test, talp-
masszázs. 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, javí-
tását vállalom garanciával. Járvány ide-
jén is biztonságban otthonában. Hívjon 
bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957"

ANTIKVITÁS

PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képesla-

pot, papírrégiséget, régiségeket vásá-
rolunk és árverésre átveszünk. VI., And-
rássy út 16. Tel: 266-4154, Nyitva: H-SZ: 
10-17, Cs: 10-19

ÁLLÁS

A Magyar Posta alvállalkozója előfizetett 
újságok hajnali kihordására kerékpároz-
ni tudó kézbesítőt keres.  Érdeklődni a 06 
20-351-1845 telefonszámon lehet.

Hagyományos  esztergához keresünk 
esztergályost, Kispesti telephelyű cé-
günkbe. Jelentkezés önéletrajz küldésé-
vel, kizárólag a munkarhodium@gmail.
com e-mail címre küldve.
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Az összehangolt munka 
eredményeként – noha a ví-
rus okozta veszélyhelyzet 
nehezítette a munkát – a tér-
figyelő kamerák segítségé-
vel több kerületi helyszínen 
tetten értek illegális szeme-
telőket, amit feljelentések 
követtek – tudtuk meg Var-
ga Attila alpolgármestertől 
azon a bejáráson, amelyet 
a Tóth Árpád utca és az 
Endresz György utca talál-
kozásánál tartottak, ahol 
több kupacban összesen 
mintegy 10 köbméter kom-
munális hulladék csúfította 
el az utcát. Varga Attila el-
mondta, a kupacoknak van 
gazdája, akik ide hordták a 
szemetet, büntetésre számít-
hatnak. Az alpolgármester 
reméli, lesz visszatartó ereje 
a tettenéréseknek, valamint 
az ezek nyomán tett feljelen-
téseknek. Az önkormányzat 
a későbbiekben is folytatja 
a felderítést, hiszen évente 
több tízmillió forintot fordít 
az illegális hulladéklerakó 
helyek felszámolására, és ezt 
az összeget egyebek mellett 
utak, járdák felújítására is el 

tudná költeni. 
A Tóth Árpád utcában már 
évek óta probléma az ille-
gális hulladéklerakás, ezért 
is telepítettünk ide térfigye-
lő kamerát. Segítségével az 
elmúlt hónapokban mintegy 
20 esetben tudtunk eljárást 
indíttatni a felvételeken lát-
ható és felismerhető elköve-
tőkkel szemben. Jelzésünkre 
a hivatal Zöldprogram Iro-

dája teszi meg a feljelentést 
– mondta Bali Péter, a KRK 
igazgatója. 
Bán Zoltán, a Közpark Kft. 
ügyvezetője elmondta, ez a 
kerület egyik kritikus pontja. 
Csak az itt lerakott illegá-
lis hulladék elszállításának 
költsége milliós nagyságren-
dű évente. Hozzátette, még 
mintegy öt olyan hely van 
Kispesten, ahová szemetet 
hordanak a kerület lakói, il-
letve más kerületben élők is. 
A Zöldprogram Iroda, vala-
mint a KRK munkatársai és 
a Közpark dolgozói is járják 
a kerületet, és jelzik az iro-
dának, ha ilyet találnak, de 
bejelentéseikkel a kispestiek 
is tudnak segíteni az illegális 
hulladéklerakó helyek fel-
számolásban – hangsúlyozta 
Tichy Judit irodavezető. 

Jól dolgozik a Kispesti Rendészeti 
Központ (KRK), a Zöldprogram Iroda és 
a Közpark Kft. munkatársaiból janu-
árban újjáélesztett Zöldkommandó. 
Illegális szemetelőket értek tetten és 
jelentettek fel az elmúlt időszakban.

Tetten ért szemetelők 
A szakemberek az ellenőrzés visszatartó erejében is bíznak

VARGA ATTILA

Szeptember 1-jén Kispesten is megkez-
dődött a 2020/2021-es tanév. A kerület-
ben … közel 700 kisgyerek ment most 
először iskolába. Rendhagyó tanév lesz, 
annyi bizonyos, hiszen különleges óv-
intézkedéseket vezettek be már az első 
napoktól kezdve, és csak mindenki 
reménykedik abban, hogy elkerülhe-
tő lesz az intézmények bezárása és a 
távoktatás újbóli bevezetése. A hagyo-
mánynak megfelelően az önkormányzat 
ingyen biztosít füzetcsomagot a kispesti 
alsó tagozatos diákoknak és az ötödike-
seknek. Közel 4 millió forintot fordított 
erre az önkormányzat.

Idei tanévkezdés

OKTATÁS

VÉDEKEZÉS

A COVID-19 vírus elmúlt napokban ta-
pasztalt fokozott terjedése, a bizonyított 
esetszámok növekedése miatt, a kispes-
tiek egészségének védelme érdekében 
újra összehívta a Kispesti Operatív Tör-
zset Gajda Péter polgármester. A törzs 
az alábbi rendezvények elhalasztásáról 
döntött: dísztestületi ülés, autómentes 
nap, Mihály-napi búcsú, az 50 éves 
házassági évfordulójukat ünneplők kö-
szöntése. Az őszre és a télre tervezett 
díjátadó ünnepségek, rendezvények, 
egyéb események megtartásáról a törzs 
szakértői a későbbiekben hoznak hatá-
rozatokat.

Operatív törzs

Az érdeklődésre jellemző volt, 
hogy már a program kezdése 
előtt sorok álltak az egyes szűrő-
vizsgálatok sátrainál a Templom 
téren. A Richter Gedeon Nyrt. 
3,5 millió forintot ajánlott fel az 
egészségügyi intézmény számá-
ra, melyet minden látogató és a 
programokon részt vevő kispes-
ti a részvételért járó adomány-
pontok alapján kalkulált forin-
tokkal növelhetett, valamennyi 
szűrővizsgálatért, tanácsadáson 
való részvételért vagy előadás 
meghallgatásáért, tornáért, teszt 
kitöltéséért további adomány-
pontok jártak. Minden pontot 
érő aktivitás 300 forintot ért, 
amelyeket az aktivitáspontokon 
lévő termináloknál lehetett érvé-
nyesíteni a füzet alján lévő chip 
leolvasásával. 
Kispest polgármestere a megnyi-
tón megköszönte a Richternek 
a 3,5 millió forintos adományt 
és azt, hogy „a rendkívüli ese-
ményt a rendkívüli időszakban 
idevarázsolták”. Elmondta, az 
egészségügy fejlesztése az el-
múlt években is kiemelt jelen-
tőségű volt az önkormányzat 
számára, több százmillió forintot 

fordított a háziorvosi rendelők, 
a Kispesti Egészségügyi Intézet 
(KEI) műszerparkjának és az 
épület fogadóterének felújítá-
sára. Gajda Péter hangsúlyozta, 
az Egészségváros rendezvény 
jól illeszkedik az évhez, hiszen 
idén is folytatódott a munka, 
több régóta várt, jelentős egész-
ségügyi fejlesztés is elindult: az 
Egészséges Budapest Program 
keretében közel egymilliárd fo-
rintot nyert a kerület egynapos 
sebészet kialakítására a szakren-
delőben, elkészült az új labor is, 
megújulnak a házi gyermekor-
vosi rendelők, modern képalkotó 
diagnosztikai rendszer (CT és 
MR) költözik az intézetbe. Az 
önkormányzat, a Richter, a KEI 
és a lakosság összefogását mél-
tatta dr. Kozma Róbert, a Richter 

Gedeon Nyrt. belföldi értékesíté-
si és marketingigazgatója is a zá-
róeseményen. Elmondta, hogy a 
véradáson 48-an jelentek meg és 
39-en adhattak vért. Arról is be-
szélt, hogy több mint 2000 szű-
rést végeztek el – 200 eredmény 
miatt orvoshoz kell fordulniuk 
az érintetteknek, rengetegen 
vettek részt a tanácsadásokon 
és előadásokon, több mint 1500 
volt az internetes aktivitás, és a 
több mint 11 ezres aktivitással 
Kispest lett a legaktívabb fővá-
rosi kerület. Mindezek eredmé-
nyeként a Richter Gedeon Nyrt. 
összesen 7 millió 30 ezer 400 
forintot adományozott a Kis-
pesti Egészségügyi Intézetnek a 
szemészeti szakrendelés műszer-
fejlesztésére. A KEI főigazgató-
főorvosa, Dr. Kumin Marianna 

nagyon megköszönte a kispes-
tieknek az aktív részvételt, és a 
nap kettős céljáról, a személyes 
egészségvédelemről és a szemé-
szeti műszerfejlesztés megvaló-
sulásáról beszélt, hangsúlyozva, 
hogy ekkora horderejű lakossági 
szűrés még nem volt Kispesten.
A Richter Gedeon Nyrt. 2009-
ben indította útjára a Richter 
Egészségváros Programot. A 
szlogen – „Egészség ezreknek, 
milliók a kórháznak” – alapján 
a programsorozat célja, hogy 
mindenki egyszerre tehessen 
valamit saját maga és családja 
egészségéért és települése egész-
ségügyének fejlesztéséért – Kis-
pest esetében a KEI számára 
nyújtandó adomány formájában. 
Az adománycél a szakrendelő 
szemészeti szakrendelésének 
műszerfejlesztése, ultrahang és 
OCT-gép beszerzése volt. 
A nap házigazdája Barabás Éva 
volt, Béres Alexandra a közön-
séget mozgatta meg egészség-
megőrző tornákkal. Radványi 
Dorottya az Agora sátorba várta 
az érdeklődőket: beszélgetett 
Rudolf Péter színész-rendezővel 
– a rendezvényen is bemutatott, 
Richter Gedeonról készített port-
réfilm főszereplőjével – egész-
ségről, filmről, színházról. Szó 
esett a programban többek kö-
zött a memória csodálatos vilá-
gáról, a csontritkulás megelőzé-
séről és kezeléséről, a bőr és a 
körmök gombás fertőzéséről. A 
Richter a nőkért sátorban Szily 
Nóra beszélgetett a Richter An-
na-díjas Fenntartható jövőkép(p) 
csapatával, majd beszélt a kiégés 
elkerüléséről, Jaksity Kata mo-
tivációs előadást tartott, Zsíros 
László Róbert az online világ 
magánéletre gyakorolt hatásairól 
beszélt, Péntek Enikő az egész-
séges táplálkozás és mindenna-
pi mozgástrükkök rejtelmeibe 
avatta be az érdeklődőket. Szá-
mos prevenciós vizsgálat várta 
a lakosságot: prosztataszűrés 
(PSA), csontsűrűség-, kolesz-
terinszint- és vérnyomásmérés, 
szív-és érrendszeri kockázatfel-
mérés, érszűkület-vizsgálat, cu-
korbetegeknek neuropátiaszűrés, 
testtömegindex-mérés (BMI), 
szemészeti, asztma-, bőr- és 
körömgombaszűrés. Népsze-
rűek voltak a tanácsadások is: 
urológiai, táplálkozási, patikai, 
szorongás és depresszió, memó-
riazavar, mell-önvizsgálat, válto-
zókori problémák és nőgyógy-
ászati tanácsadás. 

Dr. Kozma Róbert, Gajda Péter és Dr. Kumin Marianna a sikeres nap végén 

A kerületben élők aktív részvételével 7 
millió 30 ezer 400 forintra nőtt a Richter 
Gedeon Zrt. adományalapja a Richter Egész-
ségvárosban az adománycélra, a szemészeti 
ultrahang és OCT-gép beszerzésére a Kispesti 
Egészségügyi Intézet Szemészeti Osztályára.

A kispestiek megdupláz-
ták az adományalapot 
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hiszen fontos, hogy a nyugdíjasok hogyan 
érzik magukat a bőrükben. De egy másik 
intézményünkben, a Kispesti Forrásházban 
is rendszeresen tartanak egészségmegőr-
ző programokat. Büszkék vagyunk arra is, 
hogy a kispesti KMO Művelődési Köz-
pont országosan is egyedülálló és igazán 
innovatív módon állt egy drogprevenciós 
program élére, és a Mondj nemet! komplex 
kampányának keretében drogprevenciós 
csoportfoglalkozásokat, „Kiabál” társas-
játék-képzést, prevenciós egészségnapot, 
szülők részére érzékenyítő tréningeket, to-
vábbá diákoknak drogprevenciós színházi 
előadást szervez évtizedek óta. A Kispesti 
Diabetes és Egészség Klub is minden évben 
megrendezi az Egészségi Állapotod Nap-
ját, amelyet sokan várnak és látogatnak. A 
kerületben és az intézményekben is egyre 
több lehetőség van ingyenesen sportolni, az 
egészséget megőrizni. Számtalan parkban, 
játszótéren lehet sporteszközöket, futásra, 
tornázásra alkalmas helyet találni. Az utób-
bi évek közpark-felújításainál is mindig fi-
gyelembe vettük ezt a szempontot.

Miért sikeres egy ilyen rendezvény?
Egy ilyen nagyszabású program, amelynek 
az a célja, hogy támogassuk közösen a he-
lyi egészségügyet, mindig összekovácsolja 
a kerületben élőket. Azzal, hogy elmennek 
a programra, a különböző szűrésekre, részt 
vesznek a vizsgálatokon, nem csak saját 
egészségükért tesznek sokat, de annál na-
gyobb eséllyel érjük el a kitűzött adomány-
célt. A kispestiek élénk figyelemmel kísérik 
az intézet, ahogy még most is hívják, az 
„SZTK” hétköznapjait. Érzékenyen rea-
gálnak a hírekre, gyakran mondanak véle-
ményt a szolgáltatásokról, pro és kontra, és 
együtt örülnek a legkisebb fejlesztéseknek 
is, legyen az egy-egy bokor az intézmény 
előtt, vagy egy nagyobb eszköz beszerzése. 
Reméljük, hogy a közös cél megismerése 
után sokan jönnek majd a hívó szóra.

Fontosnak tartja a lakosság egészségtu-
datosságra nevelését?

Dr. Kumin Marianna: Nagyon fontosnak 
tartom az egyén felelősségét az egészség 
megőrzésében. Egészség nélkül semmi 
sincs. Ezt közvetíti immár 11. éve a Richter 
Gedeon magyar innovatív gyógyszercég is 
az Egészségváros megszervezésével, ami-
kor számos módon, változatos eszközök, 
technikák segítségével zajlik az egészségtu-
datosságra nevelés a lakosság legszélesebb 
rétegében, megszólítva az óvodásokat és az 
időseket is. Nem lehet elég korán tudatosí-
tani, és folyamatosan hangsúlyozni, hogy 
az egészség a legfontosabb, hiszen az életút 
minden mozzanatának az alapja: a tanulási 
képességünknek (élethosszig tartó folya-
mat); hogy azokká váljunk, amit megál-
modtunk; hogy meg tudjuk őrizni a koroso-
dással is az életkedvünket, önbecsülésünket. 
Át tudjuk adni mindazt a tudást, élettapasz-

talatot, amit életünk során megszereztünk. 
Ugyanakkor nagyon fontos a családi minta 
és a hiteles, színvonalas egészségnapokon 
való ismeretterjesztés.

Az idei járványhelyzet hosszú távon mi-
lyen hatással lesz az emberek tudatossá-
gára, preventív szemléletére?
Első perctől világos volt, hogy a COVID-19 
esetén a legfontosabb a fertőződés elke-
rülése, amit csak a hatásosan alkalmazott 
preventív gyakorlattal lehetett elérni. Ezt 
nem fogják elfelejteni az emberek. Nem 
fog senki megrökönyödni a jövőben, ha 
bármilyen légúti fertőzés fennállása esetén 
maszkban közlekedő embertársával talál-
kozik; gyakorlattá válik az egymásra vi-
gyázás szemlélete. A kézhigiénia is sokkal 
nagyobb hangsúlyt kap a jövőben, mint a 
járványt megelőző időszakban. A legkiseb-
bek is megtanulták a kis versike alatti gon-
dos kézmosás lépéseit, a köhögési etikettet. 
A fogyasztási szokásokat is úgy gondolom, 
nem kis mértékben írta át a járvány, sok-
kal kevésbé lettünk pazarlók. A tudatos, 
egészséges táplálkozás, saját készítésű ke-
nyér, kiskertben nevelt zöldségek és a hazai 
termékek preferálása általánossá vált. Az 
egész járványhelyzet belevéste az emberek 
tudatába a megelőzés fontosságát, a preven-
tív szemléletet.

Miért fontos, hogy minél több emberhez 
eljusson a szűrések fontosságának üzene-
te?
Számos betegség időben történő felisme-
rése az életet jelenti. Nem mindegy, hogy 
megfordítható még egy induló kórfolyamat, 
vagy már feltartóztathatatlanul robog a vég 

felé. Ma már számos daganatos betegségnél 
is komoly sikerek érhetők el azáltal, hogy 
igen kezdeti stádiumban felismerésre kerül 
egy adott szűrés során. De ugyanennyire 
fontos a gyakori halálozással járó kardio-
vaszkuláris szövődmények időben történő 
kivédése a rendszeres kockázatbecsléssel; a 
vérnyomás, vércukor, koleszterin szűrése és 
kezelése által. Az ilyen típusú nagyszabású 
rendezvényeken jobban a figyelem előteré-
be kerülhet, ami által a lakosság egészség-
mutatói jelentősen javulhatnak.

A vidám hangulatú, családias Richter 
Egészségváros pozitív üzenetként szol-
gálhat...
Meggyőződésem, hogy a Richter Egész-
ségváros kötetlen, egész családnak szóló, a 
nemes ügyhöz megnyert ismert arcok segít-
ségével szórakoztatva elér azokhoz az em-
berekhez is, akik egyébként időhiány vagy 
motiválatlanságuk okán soha nem vettek 
részt szűrésen.

Napjainkban nehéz megfelelő helyről in-
formációt szerezni az egészségünkkel és 
a betegségekkel kapcsolatban. Mit taná-
csol, honnan tájékozódjunk?
Valóban nagy problémát jelent a gyors hoz-
záférés, számos portálon vannak álhírek, 
tévhitek. Ez nagyon veszélyes lehet. Min-
denképpen javaslom, hogy a megbízható 
ismeretszerzés érdekében hiteles webolda-
lakat, szakmai alapokon nyugvó, a nevüket 
vállaló tudományos forrásokra hivatkozó 
honlapokat, orvosi egyetemek és szakmai 
társaságok honlapját keressük fel, ha infor-
mációra van szükségünk. (Az interjúk még 
a program szervezésekor készültek.)

Szeptember 5-én a kispesti Templom tér egy napra Richter Egész-
ségvárossá alakult át. Gajda Péter, a kerület polgármestere 
szerint egy ilyen rendezvény nagyszerű alkalom arra, hogy 
összekovácsolja a kerületben élőket, hiszen a saját egészsé-
gük mellett egy közös cél érdekében is együtt kell működniük. 
Dr. Kumin Marianna, a Kispesti Egészségügyi Intézet főigazga-
tó-főorvosa rendkívüli lelkesedéssel segítette a szervezést, 
hiszen elmondása szerint a program olyan emberekhez is képes 
eljuttatni a megelőzés fontosságát, akik korábban talán soha 
nem vettek még részt preventív szűrésen.

Kispesten is fő
az egészség!a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szerve-

zet Nappali Szociális Központ 2. sz. Ady Endre úti 
Telephelyének megbízott vezetője

Mitől egyedi, miben más a Richter Egész-
ségváros a kerület többi rendezvényéhez ké-
pest?

Gajda Péter: Bár Kispesten a helyi civilszer-
vezetek, a kerületi intézmények minden évben 
több alkalommal tartanak egészségmegőrző 
programokat, a kispesti Templom tér és a Fő 
utca is sok-sok kulturális eseménynek a hely-
színe minden évben, de ilyen tematikus, mégis 
szerteágazó, több helyszínes szabadtéri rendez-
vényt, amikor egy egész „városnyi egészség” 
költözik ide, még nem szerveztünk.

Mennyire aktívak a kispestiek az ilyen típu-
sú rendezvényeken?
Csak példaként említem, hogy a Segítő Kéz Kis-
pesti Gondozó Szolgálatnál, ahol évek óta nagy 
figyelmet fordítanak az ellátottak egészségére, 
évente tartanak prevenciós programokat a szol-
gálat ellátottjainak, amikor is „házhoz” viszik 
a különböző szűrővizsgálatokat, a szakorvoso-
kat, de végeznek vérnyomás-, vércukor- és ko-
leszterinszűrést is. Ha valakinél bármilyen el-
térést találnak, látnak, szakorvosi vizsgálatokat 
javasolnak. Sport- és egészségprevenciós egye-
sületet is alakítottak, ami nemcsak az egészség 
miatt, hanem a társas, a lelki és a társadalmi 
kapcsolatok megtartása miatt is igen lényeges, 

A járványhelyzet hatással lesz a preventív szemléletre



KISPESTI MAGAZIN8 helyi hírek 9véleményKISPESTI MAGAZIN

Teszt elleni küzdelem
Immár semmi kétség, a számok azt mutatják, hogy beköszöntött a ko-
ronavírus-járvány második hulláma. Sőt, ha hihetünk az adatoknak, az 
új fertőzöttek száma minden korábbi rekordot megdöntött. Pedig a kor-
mány mindent megtett.
Mindent is.
Meg annak az ellenkezőjét is.
Először is betiltotta a koncerteket, hogy aztán simán lehessen focimecs-
csekre járni. Gulyás Gergely szerint ez azért van, mert koncerten isznak 
az emberek, stadionokban meg nem. Mi van?! Persze pár órán belül 
bejárta a netet egy kép, amin a miniszter szurkolói minőségében sörözik 
egy jót. Hát ez van, hülyének néznek már megint.
Aztán megüzenték nekünk, hogy csak semmi Adria, irány a Balaton 
(amit persze előtte gondosan lenyúltak), hogy aztán Orbánnal az élen 
az Adriáról integessenek nekünk, Szijjártó pedig egy luxusjachton hab-
zsolta az életet, miközben azt a látszatot keltette, hogy egy szerény iro-
dában robotol. Aztán, mikor hazajöttek, lezárták a határokat, hogy ezzel 
párhuzamosan kivételt tegyenek a kupadöntőre érkező több ezer külföl-
di szurkolóval. Csak az ökör következetes, gondolta a kormány.
Pedig most jó lenne, ha az irányvonal egyenes, a magatartás példamuta-
tó, a kommunikáció őszinte és képmutatástól mentes lenne. Az világos, 
hogy nem lehet még egyszer hónapokra megállítani az életet, mert arra 
rámegy az ország. Az egyetlen megoldásnak az tűnik, ha nem azzal aka-
dályozzuk a vírus terjedését, ha bezárjuk a munkahelyeket, az iskolákat, 
és mindenkit hazaküldünk, hanem azzal, hogy kiszűrjük a fertőzötteket, 
és őket kérjük meg, hogy gyógyulásig maradjanak otthon. Mindenki 
más meg élje az életét (persze betartva a biztonsági előírásokat). Ehhez 
azonban az kell, hogy ingyenessé és tömegessé tegyük a szűrést. Et-
től sajnos messze vagyunk. Európában az utolsók között kullogunk az 
ezer lakosra jutó szűrések számában, míg például Németországban vagy 
Franciaországban egyre szélesebb körben teszik ingyenessé a szűrést, 
addig nálunk ez csak szűk körben lehetséges, minden más esetben a 
Nemzeti Népegészségügyi Központnál 30 ezer forintba kerül egy teszt. 
Ezt kevesen engedhetik meg maguknak.
Külföldön már tudják, hogy a betegek ellátása sokkal drágább, mint a 
teszt, ezt a magyar kormány még nem ismerte fel. De harcolni szeret, 
saját szíves közlése szerint „állig felfegyverkezve” várjuk a második 
hullámot.
Csak megint rosszul választott ellenfelet, és erőit a teszt elleni küzde-
lemre pazarolja.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

Az elkövetkező időszakban 
rendkívül fontos fejlesztések 
kezdődnek a Kispesti Egész-
ségügyi Intézetben és a kerüle-
ti egészségügyi ellátásban. Az 
Egészséges Budapest Program 
keretében az Ady Endre úti 
központi épületben létrejöhet 
az egynapos sebészet, ezen 
kívül radiológiai diagnoszti-
kai központ kezdi meg műkö-
dését itt. Ezzel párhuzamosan 
új helyre költöznek a kerületi 
gyermekgyógyászok az SZTK-

ból. Az átalakulás első lépése-
ként szeptember elsejétől az itt 
dolgozó házi gyermekorvosok 
átmenetileg a Berzsenyi ut-
cai rendelőben gyógyítanak. 
Mint azt Vinczek György al-
polgármestertől megtudtuk, 
ők az átalakítást követően 
véglegesen a Csokonai utcába 
költöznek majd. Az alpolgár-
mester szerint minden változás 
nézetkülönbséggel, álláspon-
tok és érvek, vélemények üt-
köztetésével és cseréjével jár, 

sokszor konfliktusokat szül. 
Az önkormányzat a költözés 
előkészítése során rendkívül 
nyitott és kompromisszumkész 
volt a gyermekgyógyászokkal. 
Sajnos nem volt megoldha-
tó, hogy a gyermekorvosok 
már rögtön az új telephelyre, 
a Csokonai utcába költözze-
nek, de remélik, hogy minden-
ki megérti és elfogadja ezt a 
szükséghelyzetet – tette hozzá 
Vinczek György.

Kiköltöztek a házi gyer-
mekorvosok az SZTK-ból

A Csokonai utcában hamarosan korszerű rendelő lesz

Épületcsere
A Külső-Pesti Tankerületi Központ 
kérésére a József Attila utca 77. szám 
alatti ingatlan átkerült a tankerület 
vagyonkezelésébe, és odaköltözött a 
Kispesti Szatmári László Alapfokú 
Művészeti Iskola. Így megvalósulhat 
a kerület zeneművészeti központja, 
amelynek tevékenységéhez igénybe 
venné a Vigadó hangversenytermét és 
egyes más termeit egy külön megkö-
tött esetenkénti szerződés keretében. 
A Vigadó azonban nem kerül a tan-
kerület kezelésébe. Az épületet ko-
rábban a Tanext Akadémia bérelte az 
önkormányzattól, ők a XX. kerületbe 
költöztek.

KÖZBIZTONSÁG

Somogyi Lászlóné önkormányzati 
képviselő kérésére, Gajda Péter pol-
gármester, Plánk Róbert rendőrka-
pitány, Varga Attila alpolgármester, 
Bali Péter rendészeti igazgató, vala-
mint Bugyiné Szabolcsi Ágnes iroda-
vezető részvételével hatósági bejárást 
tartottak a XIX. kerületi Rendőrkapi-
tányság, a Kispesti Rendészeti Köz-
pont, a Hatósági Iroda szakemberei 
arról, miként lehetne visszaszorítani 
az Atatürk parkban lévő közterületi 
italozást, életvitelszerű tartózkodást. 
A megoldás a fokozott hatósági jelen-
lét és ellenőrzés. 

Bejárás

KÖLTÖZÉS
SZOLGÁLTATÁS

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

Számítógépek javítása helyszínen, hét-
végén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepíté-
sek, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes 
kiszállás! Aradi Zoltán Tel: 06 70 519 2470 
Email: szerviz@szerviz.info

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, KÉMÉNY-
FELÚJÍTÁSI 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 rendelke-
zésére. Tel.: 06/30-486-7472, 06/20-416-
5879

Klímatelepítést vállalunk díjmentes fel-
méréssel, árajánlat adással. Szaktanács-
adást és jótállást biztosítunk. Lakások, 
családi házak, irodák hűtését, fűtését biz-
tosító klímaberendezések forgalmazása, 
telepítése, szervizelése. NEOKLÍMA Kft, 
1196. Budapest Hunyadi u 47.  Telefon-
szám: 0620 9429 577és  06209 351 688  

Családi és társasházak homlokzati hő-
szigetelése, ereszdeszka mázolása, áll-
ványozással is. Szobafestés, mázolás, 
tapátázás. MINŐSÉG és GARANCIA Tel.: 
06 20 333-4489 Email: deltabau54@ 
gmail.com 

Házhoz járó fodrász! Női-férfi hajvágás, 
festés, dauer. Tel.: 06 1 290-43-82

Generál kivitelezés: kőműves, burkoló, 
festő, ács-álványozó munkálatok, hő-
hang-nedvesség elleni szigetelés, víz-
csatorna, villany-gáz szerelés.  Tel:+36 30 
996-4706,  email: szeibi.a@citromail.hu

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

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS Megbíz-
ható 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 KÁRPITTISZTÍ-
TÁS! Melegvizes mélymosás, vegytisz-
títás, 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

Lomtalanítás, zöldhulladék és zsákos 
sitt szállítás Tel: 0670-338-6723  WWW.
SITTNAGYUR.HU

Villanyszerelés, felújítás, lakásokban, és 
irodákban, korrekt áron, rövid határidő-
vel, tisztán pontosan. Várom hívását: 06 
70 420-9892

Hagyományos  esztergához keresünk 
esztergályost, Kispesti telephelyű cé-
günkbe. Jelentkezés önéletrajz küldésé-
vel, kizárólag a munkarhodium@gmail.
com e-mail címre

Kémények bélelése, átépítése, belső 
marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó 
Balázs 06-20-264-7752  

Kert- telekrendezés! Metszés, permete-
zés, favágás, bozótirtás, térkövezés, kerí-
tésépítés. Reális áron! www. telekrende-
zés. hu.  Tel.: 06-20-259-6319

ALBÉRLET

KISPESTEN, jó közlekedési lehetőséggel 
családi házban, külön bejáratú, bútoro-
zott 32 m2-es lakrész (szoba, konyhasa-
rok, fürdőszoba, terasz) hosszú távra egy 
vagy kettő személy részére (70 ezer Ft + 
rezsi/hó + két hónap kaució) kiadó.  Tele-
fon: 06 70 709

INGATLAN

ELADÓ öreg ház 365 m2-es telken. Kis-
pest Petőfi u. 142. Irányár: 30 millió Ft.
Barta Sándor Telefon: 06 1 403 6644, 06 
30 381 2422.

Fiatal diplomás házaspár életjáradéki 
szerződést kötne idős hölggyel vagy úr-
ral. Hívjon bátran: 06 30 965 0495 

OKTATÁS

2020-BAN IS MÉG MINDIG VISSZATÉRÍ-
TIK A NYELVVIZSGÁK ÁRÁT! UGYE AZ 
IDÉN MÁR FOLYÉKONYAN SZERETNE 
ANGOLUL MEGSZÓLALNI? NYELVVIZS-
GÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? 
ÁLLÁSINTERJÚRA VAGY KÜLFÖLDRE 
KÉSZÜL? ÚJ TANFOLYAMAINK, 5 HETES 
2x2 ÓRÁS, 10 HETES 2x2 ÓRÁS, 4-6 FŐS 
MINICSOPORTOKBAN NYELVSTÚDIÓNK-
BAN: 24000 FT ÉS 48000 FT ÁFÁVAL CHAT 
ANGOL NYELVSTÚDIÓ ÉS FORDÍTÓIRO-
DA, KISPEST, HUNYADI UTCA 47. 06-70-
238-1226 és 282-60-82 

Matematika oktatás általános és középis-
kolások számára a Kertvárosban. Tel.: 06 
70 243 4850
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NEMZETISÉGEK

Cigány kulturá-
lis örökségünk
Kerekasztal-beszélgetést, kiállítást 
és zenés kulturális műsort tartott a 
Romák Felzárkóztatásáért Egyesület 
a Városházán. A földszinti házasság-
kötő teremben rendezett kerekasz-
tal-beszélgetésen Losó Györgyné, az 
egyesület elnöke köszöntötte a ren-
dezvényt és résztvevőket.
„Hétszáz éve élünk együtt egy hazá-
ban, mi mindent tudunk a többségi 
társadalomról, az viszont rólunk csak 
nagyon keveset. Szeretném, ha min-
dent tudnának rólunk, megismernék a 
kultúránkat, történelmünket, gyönyö-
rűséges hitvilágunkat. Jó tudni, hogy 
kettős identitású vagyok, amennyire 
cigány, annyira magyar is” – mondta 
az eseményen Rostás-Farkas György. 
A József Attila-díjas író-költő arról 
is beszélt – egyben üzente a minden-
kori kormánynak –, nagy probléma, 
hogy Magyarországon a legnagyobb 
kisebbségnek nincs kutatóközpont-
ja, kulturális intézménye, múzeuma. 
Mert mint mondta, „nem vagyunk 
másodrendű állampolgárok”.
A program cigány előadóművészek 
műsorával folytatódott az emeleti 
díszteremben. Fellépett ifj. Mohácsi 
Vilmos (klasszikus nagybőgő, Fe-
hér Norbert zongora), a Cigány Asz-
szonykórus Kalla Éva és Balog Janó 
vezetésével, Lukács János dzsessz-
zongorista és Szabó Edit dzsessz-
énekes, Cigányzenekar Berki László 
vezetésével és a Khomoro Budapest 
Band Farkas Zsolt zenekarvezetővel, 
Lakatos Tóth Attila gitárossal és Far-
kas Annamária táncossal.
A rendezvényen Rostás-Farkas 
György József író, Rostás-Farkas Tí-
mea és ifj. Rostás-Farkas György de-
dikálták a könyveiket. Látható volt az 
egyesület helytörténeti kutatása során 
a kispesti cigányzenészekről összeál-
lított fotókiállítás, valamint A kispesti 
zsidók és cigányok holokausztja című 
tablókiállítás.

A mintegy 4 millió forintos 
önkormányzati beruházás ke-
retében udvari szikkasztót 
készítettek, hogy nagyobb fel-
hőszakadások alkalmával ne 
álljon meg az esővíz, továbbá 
szennyvízvezetékeket, csator-
nákat cseréltek, és megszépül 
az intézmény külső homlok-
zata is – tudtuk meg Szücsné 
Juhász Csilla intézményveze-
tőtől.
A Csokonai utcai Bóbita óvo-
dában új előtetőt építettek 
csaknem 7 millió forintból, a 
munkálatok részét képezi az 
acélfelületek javítása, alapo-
zása, mázolása, falszegélyek 
szerelése, polikarbonát lapok, 
függő-ereszcsatorna és lefo-
lyócsövek elhelyezése. A Mé-
zeskalács óvoda tetőszerke-
zetének felújítására több mint 
21 millió forintot fordított az 
önkormányzat. 
A legtöbb óvodában és bölcső-
dében a nevelési év kezdetére, 
szeptemberre megtörtént az 
udvari játékok, játszószerek 
felújítása és cseréje. Mintegy 

30 millió forintjába kerül az 
önkormányzatnak ez a prog-
ram. A 12,5 millió forint össz-
értékben megrendelt új játékok 
zömét kiszállították az intéz-
ményekbe, néhány azonban 
csak október elején érkezik. 
Összesen 108 eszközt javíta-

nak, újítanak fel a Vaműsz és 
a Közpark Kft. dolgozói fo-
lyamatos szakértői ellenőrzés 
mellett. A munkák befejezését 
követően, a használatba vételt 
megelőzően valamennyi esz-
köz minősítése megtörténik.
A 2020/2021-es nevelési év-
ben 397 kisgyerek kezd majd 
óvodába járni Kispesten, és 
1497 fős létszámmal, össze-
sen 73 csoporttal indulnak az 
intézmények. A 12 kerületi 
óvoda alapító okiratában meg-
határozott létszám összesen 
1966 fő, így a kispesti intéz-
mények ki tudják szolgálni a 
lakossági igényeket – tudtuk 
meg Ikladiné dr. Petres Vero-
nika irodavezetőtől.

A karbantartási munkák mellett három 
kispesti óvodában végeztek komolyabb 
felújításokat a nyáron. Az Árnyas óvoda 
Vonás utcai épületében vízvezetékeket 
cseréltek, elkészült az udvari szikkasz-
tó és megújul a külső homlokzat.

Megújultak a kerületi 
óvodák szeptemberre

Megtörtént az udvari játékok, játszószerek felújítása és cseréje

IKLADINÉ DR. PETRES 
VERONIKA

Janka
2020. augusztus 7-én, életének 92. 
évében elhunyt Kispest díszpolgára, a 
helyi közélet egyik legszeretettebb és 
legismertebb képviselője, Medgyes 
Lászlóné, mindenki Jankája, akit Kis-
pest önkormányzata saját halottjának 
tekint. Búcsúztatását szeptember 14-
én 11 órakor a Kispesti Jézus Szíve 
Templomban (XIX., Áchim And-
rás utca 8.) tartják, majd a templom 
kriptájában helyezik örök nyugalom-
ra. Medgyes Lászlóné Janka 1928. 
november 12-én Kispesten született, 
itt járt iskolába, és azóta is itt élt.

BÚCSÚ

Az elmúlt hetekben két kis-
pesti bölcsődében végeztek 
jelentősebb munkálatokat. 
Az Eszterlánc bölcsődében a 
külső homlokzatot szigetel-
ték, a Wekerlei Tipegők Böl-
csődében az elektromos 
hálózatot és a világítást kor-
szerűsítették az önkormány-
zat intézményfelújítási prog-
ramjának keretében, összesen 
csaknem 28 millió forintból.
Az Eszterlánc bölcsőde Cso-
konai utcai épületét mintegy 
20 millió forintos beruházás 
keretében hőszigeteléssel lát-
ták el, vakolták és színezték a 
külső homlokzatot 615 négy-

zetméteren, valamint újakra 
cserélték az ablakpárkányokat 
és a bádogszegélyeket. Közel 
8 millió forintból újult meg a 
Huba utcai Wekerlei Tipegők 
Bölcsőde elektromos hálóza-
ta és világítása: a munkálatok 
részét képezte szigetelt veze-
tékek, komplett világítási és 
telekommunikációs szerelvé-
nyek, falikapcsolók, csatlako-
zóaljzatok, LED-lámpatestek, 
áramköri elosztók elhelyezése.
Brinza Istvánné, a Kispesti 
Egyesített Bölcsődék vezetője 
kérdésünkre elmondta, hogy 
a kerület hat önkormányzati 
bölcsődéje 480 férőhelyet biz-

tosít a Kispesten élő családok 
gyermekei részére, akikről 
csaknem 160 bölcsődei alkal-
mazott gondoskodik. A kerüle-
ti bölcsődékben továbbra sincs 
várólista, és a szülőknek csak 
az étkezésért kell fizetniük. Az 
Egyesített Bölcsődék veze-
tője felhívta a figyelmet arra, 
hogy a gyermekek bölcsődei 
felvételét továbbra is otthon-
ról lehet kezdeményezni, a 
felvételi kérelmekkel kapcso-
latban részletes tájékoztató az 
egyesitettbolcsode.kispest.hu 
honlapon olvasható.

Bölcsődei felújítások
Sárosiné Dálnoki Judit intézményvezető és Vinczek György

KÖZÉTKEZTETÉS

Elkészült az új tálalókonyha és az 
étkezde az Erkel iskolában, amelyre 
az önkormányzat csaknem 20 millió 
forintot költött. Mintegy 174 négyzet-
méteren padlóburkolatot, 228 négy-
zetméteren csempeburkolatot cserél-
tek, festettek, mázoltak, kicserélték a 
kapcsolókat, konnektorokat, a víz- és 
a szennyvízvezetékeket. Nagyme-
dencés mosogatót, „kalapos” ipari 
mosogatógépet vásároltak, az étter-
mi részbe tálcatartó asztalt szereltek. 
Az étterem elé öt új kézmosó került 
szappanadagolókkal. A személyzeti 
öltözőt is felújították.

Új étkezde
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Zöldfordulat 

KÖRNYEZETVÉDELEM  

A város elkészült klímastratégiájával 
összhangban és a Polgármesteri Prog-
ramban foglaltaknak megfelelően, 
valamint a műanyagmentesség minél 
szélesebb körben történő elterjesztése 
érdekében a nyár folyamán a polgár-
mesteri hivatal munkatársai már nem 
egyszer használatos műanyag palac-
kokban osztottak vizet a közterüle-
teken a melegebb napokon, hanem 
lebomló papírpoharakban, többször 
használatos, újratölthető ballonok-
ból. Ezáltal is éves szinten több mint 
6000 palackkal csökken a kerület mű-
anyaghulladék-termelése.

Bringások

KÖZLEKEDÉS

Jó tekerést! – köszöntötték egymást 
a kispesti bringások az önkormány-
zat hagyományos bringás reggelijén 
a Shopmark előtt. Sajnos a tavasszal 
a vírus miatt elmaradt, de örömmel 
láttuk, hogy a kispestiek bátran ül-
nek a kerékpárokra és szívesen köz-
lekednek ezen hosszabb, rövidebb 
távolságra, akár a munkahelyükre 
is. A víruselleni védekezés jegyében 
előre csomagolt szendvicseket, dobo-
zos üdítőt, Túró Rudit és kerékpáros 
felszereléseket kaptak a résztvevők. 
A reggelin most is közel 150 kerékpá-
rost láttak vendégül. 

Aktualitások

TÁRSASHÁZI

ROVAT

Június közepén megszüntették a járványügyi vészhelyzetet, és 
megkezdődtek a beszámoló közgyűlések. Az időzítés a tulaj-
donosok részére kedvezőtlen volt, mivel sokan ezután kezdték 
meg szabadságukat. Ez a közgyűléseken résztvevők létszámán 
meg is látszódott. Általánosságban a nagyobb albetétszámú 
társasházakban 15-20 százalékos részvétellel zajlottak. Szeren-
csétlenül adódott, hogy a 2020-as gazdálkodási évre vonatkozó 
költségvetési tervet június végén, júliusban kellett elfogadni. 
A közös képviselők a 2020. évre vonatkozó tervekben, éppen 
emiatt, és a COVID-helyzetre tekintettel, nagyobb felújításo-
kat és jelentős közösköltség-emeléseket nem terveztek.
A 2019-es gazdálkodási beszámolókban örömmel tapasztal-
tam, hogy számos társasházban csökkentek a kintlévőségek. 
Ez többnyire az ingatlanpiac 2019-es emelkedő trendjét mutat-
ja, sok „nagy tartozó” értékesítette lakását, így az elmaradását 
a vételárból rendezni tudta.
Információim szerint Kispest sikeresen átvészelte a vírus-
helyzetet. Nem alakultak ki gócpontok, a közös képviselők 
tájékoztatása szerint a hatósági karanténba helyezett lakosok 
száma is elenyésző volt. Ez köszönhető a kispestiek felelős 
magatartásának, és szűkebb környezetükben a közös képvi-
selők intézkedésének, valamint a takarítók által végzett napi 
többszöri fertőtlenítésnek. A hírek szerint közeleg a COVID 
második hulláma, amit a napokban megnövekedett esetszámok 
is bizonyítanak. Még nem tudható, hogy a jövőben milyen kor-
látozásokat vezetnek be, de kérek mindenkit, hogy továbbra 
is hasonló, felelős magatartást tanúsítson, és akkor sikeresen 
átvészelhetjük a járványhelyzetet.
Augusztustól én is belevágtam a társasházkezelésbe. A jövő-
ben már nemcsak mint közgyűlésen tulajdonost képviselő sze-
mélyként szerzett, hanem saját közös képviselői tapasztalatai-
mat is meg tudom osztani önökkel.
Kérem, mindenki vigyázzon környezetére és magára!

Hegyi András

Hegyi András
írása

Belépő: 500 Ft/fő. 
További infomáció a wkk.kispest.hu honlapon a programnál  

vagy a 282-9895-ös telefonszámon. 

WEKERLE • KULTÚRA  • KÖZÖSSÉG

KAJAKKAL 
A VÉGTELENBE

Kalandos, kajakos világkörüli útjáról, élményeiről  
és terveiről mesél Szabó Norbert Ádám

SZEPTEMBER 26., SZOMBAT 16.30-18.30

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

Shetland U.K. NyelviskolaShetland U.K. Nyelviskola
www.shetland.hu

2020/21
MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN
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.

shetland@shetland.hu – 1192 Budapest, Kábel u. 10.  –  Tel: 281-0822, 30/952-1202
Nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000281

Shetland hirdetes 2020_osz_tantermi 93x136.indd   1 2020. 09. 04.   10:39

A vitában Gajda Péter polgár-
mester egyetértett Ferenczi 
István képviselő javaslatával, 
és támogatta a Környezet-
védelmi Bizottság fokozatos 
„kivezetésről” szóló módosítá-
sait, így javaslatára született az 
az egyéves határidő, ameddig 
a glifozáttartalmú gyomirtó 
szereket még használhatják a 
Közpark Kft. szakemberei a 
parkok,fasorok, zöldfelületek 
és egyéb érintett közterületek 
fenntartásában.
Bogó Józsefné, a Környezet-
védelmi Bizottság elnöke a 
testületi ülésen hozzászólá-
sában elmondta, hogy a bi-
zottság támogatta a képviselő 
indítványát azzal a kiegészí-
téssel, hogy a szer kerületi 
használatának fokozatos meg-
szüntetésével párhuzamosan 
kezdődjék meg a lakosság tá-
jékoztatása is a vegyszer hasz-
nálatával együtt járó egész-
ségkárosító kockázatokról, 
hatásokról, hiszen ha az önkor-

mányzat be is szünteti ennek 
használatát, a kispestiek még 
hozzájutnak glifozáttartalmú 
szerekhez, mert azok általános 
forgalmazása nem szűnik meg. 
A fokozatos „szerkivezetés” 

ideje alatt a Közpark Kft. egy-
re kevesebb ilyen szert használ 
majd fel, és keresi azokat a 
megoldásokat, amellyel a szer-
használatot kiválthatja. Bán 
Zoltán, a Közpark Kft. vezető-
je szerint is a glifozáttartalmú 
gyomirtó szerek szabadon, 
mindenki által megvásárolha-
tók, ennek felülvizsgálatára az 
Európai Unión belül 2021-ben 
kerül sor. A Közpark Kft. cse-
kély mennyiségű ilyen szert 
használ fel, főleg gyöngykavi-
csos utak, macskaköves terüle-
tek gyomirtására, amivel jelen-
tős mennyiségű élőmunkaerőt 
váltanak ki.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén 
elfogadta, hogy a parkok, fasorok, zöld-
felületek és egyéb közterületek fenn-
tartásában 2021. augusztus 31-ig foko-
zatosan elhagyja a glifozáttartalmú 
gyomirtó szerek használatát.

Vegyszermentes prog-
ram a közterületeken

A környezetvédelmi bizottság a lakossági tájékoztatást is sürgette

BOGÓ JÓZSEFNÉ
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Június közepén nagy sikerrel 
nyitotta meg a nyári vakációt 
a Kispesti Szociális Szolgálta-
tó Centrum az általa gondozott 
gyermekek számára. A tábor 
kétszer egy hétig tartott. A prog-
ramon 20-20 gyermek vehetett 
részt teljesen ingyenesen. A prog-
ramok között szerepelt akadály-
verseny, sorverseny, játszóház, 
közösségépítő játékok, kézmű-
ves foglalkozás, sportvetélkedő, 
csocsó, pingpong – tudtuk meg 
Turi Lilla óvodai és iskolai szo-
ciális munkás beszámolójából. 
A gyerekek nagyon jól érezték 
magukat, a programok minden 
percét élvezték. Nagy sikernek 
könyvelték el a táborban dolgo-
zók, hogy a gyerekek az egész 
napos elfoglaltság alatt nem hiá-
nyolták a wifi-kódot, és nem lóg-
tak a neten. A kis költségvetésből 

szervezett táborban a gyerekek 
eljutottak az Aeroparkba és a 
kispesti önkormányzat támoga-
tásával a felsőlajosi Magánzoo-
ba is. Az intézmény az iskolások 
mellett az óvodás korosztályra 
is gondolt. Így az óvodásoknak 
is szerveztek egy hetet, ahol 
leginkább a környék játszótere-
inek felderítése volt a fő cél. A 
nagy sikerre való tekintettel az 
intézmény által gondozott gyer-
mekek számára nem zárult le a 
programok sorozata, és terveik 
szerint – ahogy eddig is – jövőre 
is folytatják a táborok megszer-
vezését. A tábor három hete alatt 
minden gyermeknek ebédet biz-
tosítottak, és az intézmény igény 
szerint gyermekfelügyeletet is 
biztosított a szünidő alatt, illetve 
a rendszeres ételosztás is folya-
matos volt.

Remekül telt a nyár a szociális 
centrumban is

Véget ért az idei táborozás az önkormányzat 
napközis táborában, az Eötvös utcai iskolá-
ban. A június 29-től augusztus 19-ig szervezett 
térítésmentes táborban hetente általában 100-
120 gyerek tölthette tartalmasan a szünidőt. 
A Kispesti Kóficok Kerületi Napközis Tábor 
programjának szervezéséért évek óta felelős 
Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési 
Ház (WKK) igazgatója, Szabó Mária tájékoz-
tatása szerint a tábor szervezésére az eddigi 10 
millió forint helyett 4,4 millió forinttal kaptak 
többet. A heti kiadásokra fordítható összeget 
az önkormányzat 138 ezer forintról 214 ezer 
forintra, összesen 2,8 millió forintra emelte. 
A táboroztatásban résztvevő pedagógusok és 
segítők is jelentősen megemelt napidíjat kap-
tak, az eddigi 6 millió forint helyett mintegy 
10 millió forintot. Dékán Haas Zsuzsa szabad-
idő-szervezőtől megtudtuk, a tábor zavartalan 
működését egy jól összeszokott, tapasztalt pe-
dagógusokból, konyhás és takarító nénikből, 
kulturális és sportszakemberekből álló csapat 
készítette elő és bonyolította le. Idén 13 pe-
dagógus, táborvezető és szabadidő-szervező 
biztosította a gyerekek felügyeletét, foglal-
koztatását. A tábor már régóta nem csak gyer-
mekmegőrző. Számtalan program, előadás, 
kirándulás várta a gyerekeket annak ellenére, 
hogy bizony sokáig bizonytalan volt, lesz-e, és 
ha igen, mikor, milyen feltételekkel táborozás.

Emelt volt a napidíj 
a pedagógusoknak

3 hónapos kortól
19 éves korig

TÖBB, MINT EGY ANGOL TANFOLYAM GYEREKEKNEK. ÚTLEVÉL A NAGYVILÁGBA. 

élményANGOL

telefon:

+36 70 328-3228

a -ban
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Ssangyong Délpest 
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

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.

Induló ár:  
5 999 000 Ft

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó  
illusztráció.

Kipróbálhatja 
szalonunkban.

Foglaljon időpontot!

Használt autó  
beszámítása
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