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Oltáshelyzetkép a 6-7. oldalon

Dr. Nyírő Melinda
tüdőgyógyász-háziorvos

5. oldal

Alkotmányjogi panaszt 
nyújtanak be a helyi adók 
mértékéről, az adóbevéte-
lek drasztikus csökkentése 
miatt.

GAJDA PÉTER
Testületi döntések

13. oldal

BALÁZS PIROSKA     
Vakcinataxi
Igényelhető a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgá-
lat akadálymentes kisbu-
sza, hogy oltásra vigye a 
rászorultakat. 



Ez már a teljes nyitás?
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SZABÓ DÁVID
írása

HÓNAP
-TÁR

Alaposan felértékelődik a 4 milliomodik beoltott után a kor-
mányfő által kitalált Orbán-plasztik. 
A nagy dérrel-durral bevezetett semmi, az, ami azon kívül, 
hogy jó sok pénzbe került az adófizetőknek, valójában semmi-
re sem jó. Hittük mi naivan ezidáig!

Sőt! Határon belül külön jogokat kapnak a védettségi igazol-
vánnyal rendelkezők annak ellenére, hogy a nevével ellentét-
ben ez a műanyag valami a védettségről ad legkevésbé hiteles 
igazolást. Ezt már az első oltás beadása után postázták tulaj-
donosaiknak, és közel sem biztos, hogy aki kapta, a második 
vakcináért is sorba áll majd az oltópontokon. 
És ez idáig nem beszéltünk arról a megkülönböztetésről, kire-
kesztésről sem, amely az igazolvánnyal nem rendelkezőket, az 
ilyen-olyan okok miatt – betegség, vagy mert koruknál fogva 
még nem kerültek sorra – éri. 

És ellentmondva minden józan ésszel felfogható eddigi in-
tézkedésnek, az eddig folytatott sziszifuszi védekezésnek, az 
igazolvánnyal rendelkezőknek és a felügyeletük alatt álló kis-
korúaknak nem kell maszkot viselniük a sport- és kulturális 
rendezvényeken. Hagy szóljon!
Kérdezzük kicsit félve, de teljes joggal: ez már a teljes nyitást 
jelenti? 

A hülyeség csúcsán pedig az a rendelkezés áll, hogy akár van 
plasztik, akár nincs, a családi összejöveteleken, magánrendez-
vényeken továbbra is legfeljebb tízen vehetnek részt (amibe 
nem számítanak bele a 14 év alatti gyerekek), esküvőt csak la-
kodalom nélkül lehet tartani, a szertartáson kizárólag a szülők, 
testvérek és tanúk vehetnek részt, a temetéseken pedig legfel-
jebb 50 ember lehet jelen. Lakodalomra 5 millió beoltottig kell 
még várni.
Hogy miért ez lett a kivétel, amikor szabadon lehet szinte már 
mindenhová, boltba, étterembe, állatkertbe, uszodába, színház-
ba, moziba a plasztik kártyával menni, nem értjük pontosan.

És hogy ebből mi lesz? Kinek volt igaza, vagy ki félt a kelle-
ténél, jobban és hogy ki volt felelőtlen? Kiderül néhány hét 
múlva a napi statisztikákból.
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Április 28-án vettek végső búcsút a fi-
atalon, 50 évesen koronavírus-fertőzés 
következtében elhunyt Bán Zoltántól, 
a Közpark Kispesti Köztisztasági és 
Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság igazgatójától. Az 
agrármérnök végzettségű Bán Zoltán 
először 2008–2011 között vezette a 
Közparkot, majd 2014-től egészen ha-
láláig ismét ő irányította az önkormány-
zat tulajdonában lévő kft.-t. Munkáját 
2011-ben Dicsérő Oklevéllel ismerte 
el az önkormányzat. Bán Zoltánt az ön-
kormányzat saját halottjának tekinti.

Bán Zoltán

 BÚCSÚ  

 FORRÁSHÁZ  

Idén is folytatódik a rehabilitációs fog-
lalkoztatási együttműködés a Kézmű 
Fővárosi Kézműipari Közhasznú Non-
profit Kft.-vel. Az önkormányzat, a 
Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum 
és a Kézmű Kft. háromoldalú együtt-
működési megállapodása nyomán jött 
létre a Dobó Katica utcai Forrásház 
Lelkiegészség-központban egy új, 40 
munkahelyes telephely 2016-ban. 
A védett körülmények között dolgo-
zók közül húszan a Forrásház ügyfelei 
közül kerülnek ki, tízen más kispesti 
lakosok és tízen területi megkötöttség 
nélkül jelentkezők lehetnek. 

Munkalehetőség

A kerületben élők örömére 
az elmúlt évekhez képest 
kevésbé intenzív lomtalaní-
tás zajlott most Kispesten. 
Elsősorban azért, mert jóval 
kevesebb lom került ki a 
háztartásokból, mint koráb-
ban. Kevesebb volt az erre 
szakosodott „lomis” is, így 
a kirakott, használt holmikat 
sem turkálták annyira szét, 
mint korábban. Pozitívan fo-
gadták a kispestiek azt a kez-
deményezést, hogy az egyé-
ni területi értesítőkön kívül 
interneten is közölte a cég 
napi lebontásban, térképpel 
szemléltetve, mikor, hol kell 
a lomokat kitenni.
Új jelenség volt az is, hogy 
a lomgyűjtők közül volt, 
aki már előre megbeszélte 
a lakókkal, hogy átveszi a 
kitevésre szánt régi, de még 
hasznosítható holmikat, mi-
előtt még az utcára kikerül-
hettek volna. Ennek egyik 
oka talán az is, hogy a lom az 
utcára kihelyezéssel a Nem-

zeti Hulladékgazdálkodási 
Koordinációs és Vagyonke-
zelő Zrt. (NHKV Zrt.) tu-
lajdonába kerül, így vagyon 
elleni szabálysértést, illetve 
bűncselekményt követ el az, 
aki elvisz belőle. A lomkihe-
lyezés időpontjának és hely-

színének betartását, valamint 
a kihelyezett anyagfélesége-
ket a helyi hatóság ellenőriz-
te, a szabálytalan kihelye-
zést szankcionálhatta, mert 
az közterület-szennyezési 
szabálysértésnek minősül, 
büntetése 150 ezer forin-
tig terjedhet. Információink 
szerint a kerületi rendőrség 
munkatársai napi 10-15 al-
kalommal figyelmeztettek, 
intézkedtek a lomtalanítás 
ideje alatt. Azonban tovább-
ra is gondot jelentett, hogy 
néhány helyen jóval koráb-
ban kitették a lomokat, így 
az akadályt okozott a járdán 
és az közúton való közleke-
désben.

Április 21. és 30. között lezajlott az 
évi lomtalanítás. Az eddigi gyakor-
lattól eltérően a kispestiek többsége 
elégedett volt az ezt követő rend-
rakással, takarítással – tudtuk meg 
Varga Attila alpolgármestertől.

Az FKF Zrt. munkatársai példamutató rendet raktak

VARGA ATTILA

Kevesebb rendetlenség-
gel lomtalanítottunk      

MEGELŐZÉS 

Az áprilisi iskolanyitás előtt Kispest 
Önkormányzata a kerületben dolgozó 
pedagógusok tesztelésére használta 
fel a Fővárosi Önkormányzattól ka-
pott 350 antigén gyorstesztet. A fővá-
rostól korábban kapott 1690 teszttel 
pedig folyamatosan tesztelték igény 
szerint az önkormányzat, a kerületi 
intézmények, óvodák dolgozóit. 
A szakmai szervezetek, illetve ta-
nárok és szülők tiltakozása ellenére 
április 19-én mégis megnyíltak az 
intézmények kapui az alsó tagozatos 
iskolások előtt. A zavartalan újrain-
dulás érdekében felvettük a kapcso-
latot az általános iskolák intézmény-
vezetőivel, felajánlottuk a tesztelési 
lehetőséget. A Kispesti Egészségügyi 
Intézetben fül-orr-gégész vette le a 
tesztre jelentkező pedagógusok min-
táit. Az óvodák esetében nem volt 
szükség a nyitás előtti tesztelésre, 
mert a rendkívüli szünet időtarta-
ma alatt folyamatosan biztosított 
volt számukra a tesztelési lehetőség, 
amelyet egyénileg és csoportosan is 
igénybe vettek és vesznek. 
A regisztrált pedagógusok oltása 
sajnos csak április elején kezdődött, 
noha az érdekvédelmi szervezetek 
már hónapok óta kérték azt. Sokan 
csak a nyitás előtt néhány nappal, 
legfeljebb pár héttel kapták meg az 
első adagot, a teljes védettség viszont 
csak a második oltást követően alakul 
majd ki. Ez azzal a veszéllyel fenye-
get, hogy a pedagógusok még nem 
voltak védettek, és esetleg a gyerekek 
által hordozott vírus szabadabban ter-
jedhet, a kórokozót könnyebben hur-
colhatják haza szüleikhez vagy fer-
tőzhetik meg a tanárokat, és így újra 
berobbanhat a járvány. 

Tesztelték
a pedagógusokat 

Továbbra sem kell fizetni Kis-
pesten a bölcsődei ellátásért. A 
kerület lakosságának átlagos 
vagyoni helyzete nem teszi 
lehetővé, hogy az önkormány-
zat pluszköltséget hárítson a 
családokra. Alkotmányjogi pa-
naszt nyújt be az önkormány-
zat a helyi adó mértéke tárgyá-
ban. Ennek előzménye, hogy 
a koronavírus-járvány miatt 
elrendelt veszélyhelyzetben a 
kormánynak a járvány nem-
zetgazdaságot érintő hatásának 
enyhítése érdekében hozott 
egyik rendelete értelmében 
az önkormányzatok 2021-ben 
sem adót emelni, sem újat ki-
vetni nem jogosultak, a másik 
rendelet pedig a helyi iparűzési 
adó mértékét – mikro-, kis- és 
középvállalkozások esetén – 1 
százalékban állapította meg 
(tavaly és az idei évre 2 száza-
lék volt tervezve). A rendelke-
zések az adóbevételek drasz-
tikus csökkentése révén az 
önkormányzatok gazdálkodá-
sát is súlyosan megnehezítik, 
emellett az előterjesztés szerint 
alkotmányossági aggályokat is 
felvetnek, mert az önkormány-
zat autonómiáját, adóztatáshoz 
való alkotmányos jogát is sér-

tik. A Templom téren állítják 
fel Szent István király szobrát. 
A 2,5 méter magas bronzszob-
rot Harmath István szobrász-
művész készítette a Fővárosi 
Önkormányzat megbízásából, 
2019 szeptemberében a Buda-
pest Galéria szakértői vélemé-
nyezték az alkotás makettjét és 
köztéri felállításra alkalmas-
nak találták. A szobor ezt kö-
vetően elkészült, azonban nem 
állították fel az eredetileg ter-
vezett helyszínen. A Fővárosi 
Önkormányzat és az alkotó 
közösen keresett a szobor szá-
mára egy méltó helyet. A 2020. 
július 3-i bejárás alkalmával 
esett a választás a Templom 
térre. Konzorciumi együtt-
működési megállapodást köt 
az önkormányzat a BKK Bu-
dapesti Közlekedési Központ 
Zrt.-vel és a Fővárosi Önkor-

mányzattal a „Kerékpárosbarát 
infrastrukturális fejlesztések 
Budapest XIX. kerületében” 
című pályázat megvalósítá-
sára. A konzorcium 2016-ban 
nyújtott be pályázatot a „Fenn-
tartható közlekedésfejlesztés 
Budapesten” című felhívásra, 
melyre bruttó 350 millió Ft-ot 
nyert. A projektfejlesztés során 
az építőipari árak emelkedtek, 
a folyamatosan pontosításra 
kerülő műszaki tartalmaknak 
és hatósági előírásoknak kö-
szönhetően jelentős többletfi-
nanszírozási igény merült fel. 
A Fővárosi Önkormányzattal, 
a Regionális Fejlesztési Prog-
ramok Irányító Hatóságával 
(RFPIH) történt egyeztetések 
után a pályázatot újra benyúj-
tották, amelynek a költség-
vetési többletfedezete rendel-
kezésre áll 941 millió forint 
értékben. 

A veszélyhelyzetben érvényes jogszabá-
lyoknak megfelelően, a képviselők online 
javaslatai és véleményei alapján a tes-
tület helyett Gajda Péter polgármester 
hozott határozatokat és döntéseket 
április 30-án.

Ingyenes a bölcsőde  
Alkotmányjogi panasszal él a testület a helyi adó mértéke miatt
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(a Pfizer és a Moderna), amelyekkel tulaj-
donképpen egy „üzenet” átadása történik 
a szervezetbe, az emberi szervezet sejtjeit 
a koronavírus tüskefehérjének előállítására 
vonatkozó utasításokkal, üzenettel látják 
el. Ezzel potenciálisan megtanítható az em-
beri immunrendszernek, hogy a képződő 
antitestjei révén felismerje és elpusztítsa a 
koronavírust. 
Azt érdemes tudni, hogy lehetnek általános 
oltási reakciók, amelyek minden oltásnál 
előfordulhatnak, például fájhat a szúrás he-
lye, duzzanat, bőrpír keletkezhet… csupán 
kellemetlen, önmaguktól is megszűnő tüne-
tek jelenhetnek meg. Ezeknél az oltásoknál 
a második, emlékeztető oltás után jelentkez-
hetnek erőteljesebb tünetek. 
A másik típust, az úgynevezett „vektor” ol-
tások (a brit-svéd AstraZeneca és az orosz 
Szputnyik V.) jelentik. Itt egy úgynevezett 
adenovírus szerkezetének az alapját használ-
ják ahhoz, hogy a Covid19-megbetegedést 
okozó vírus örökítőanyagának egy kis da-
rabkáját bejuttassák a szervezetünkbe. Erre 
az immunrendszerünk ellenanyag-terme-
léssel reagál. Így valódi koronavírus-fertő-
zéskor az immunrendszerünk felismeri és 
eltünteti a megbetegedést okozó vírust.
A harmadik fajta oltás, teljes elölt vírust 
tartalmaz. A vakcina jelentős, erőteljes im-
munválaszt vált ki. Ma Magyarországon 
csak „kínainak” ismerik a köznyelvben, ez 
a Sinopharm. Ugyanolyan alapon működik, 
mint a már jól ismert influenza elleni vakci-
nák, amelyek inaktivált, elölt víruson alapu-
ló oltóanyagok.

Áprilistól az Európai Unióban is elér-
hető a hatodik oltóanyag, az amerikai 
Johnson & Johnson oltása, a Janssen-
vakcina. Mitől más ez?
Ez is egy vektorvakcina, mint az 
AstraZeneca vagy a Szputnyik, de az enge-
délyezett vakcinák közül ez egyetlen oltás-
ból áll, a többi vakcinát két dózisban kell 
adni. Ennél az oltóanyagnál is hetek kelle-
nek ahhoz, hogy a megfelelő védettség ki-
alakuljon, amely a vakcinával elérhető. 
Ezért is nagyon fontos az, hogy a beoltottak 
se legyenek könnyelműek, ugyanolyan elő-
vigyázatosnak kell maradni a járványügyi 
szabályozásokat illetően, be kell tartani a 2. 
oltás után is a maszkviselés szabályait. Meg 
lehet fertőződni másodszor is, és több eset-
ben láttuk, hogy akár az első oltás után is. 

Mennyire védenek az oltások
a fertőzéstől?
A különböző oltóanyagok különböző vé-
dettséget biztosítanak, általában akár 60-95 
százalék közöttit. Az azonban leszögezhe-
tő, hogy mindegyik vakcinának teljesítenie 
kell egy megfelelő védettségi szintet ahhoz, 
hogy egyáltalán bevezethető, engedélyez-
hető legyen. 
Fontos azt is tudni, hogy jelenleg olyan 
oltóanyagok vannak alkalmazásban, ame-
lyeket 2 alkalommal kell beadni. Az első 

beadás után nem áll elő az adott oltás vé-
dettségi maximuma. 
Például az AstraZeneca első vakcina beadás 
után már több mint 60 százalékos védettsé-
get biztosít, de a második oltás után, jelen-
leg ez 12 hét, ez akár 81 százalék is lehet.

Ha valaki már átesett a betegségen,
mire számíthat?
Sokféle lefolyása lehet a betegségnek, ma 
már látjuk, hogy a fiatalok is megbeteged-
hetnek, korábban főként az időseket fél-
tettük. Ha valaki megfertőződik, 3 hónap 
múlva kaphat oltást, hiszen a fertőzés mi-
att antitestjei képződtek, szervezete ellen-
anyagot termelt, tekinthetjük úgy bizonyos 
szempontból, mintha oltást kapott volna a 
fertőzéssel. Az, hogy ez a védettség szemé-
lyekre szabva meddig tart, sajnos még nem 
tudjuk. Nyilván az lenne a legjobb, ha min-
denkinél az aktuális antitest szintet vizsgál-
nák az oltás előtt, de ez sajnos nem meg-
oltható tömegesen. Emiatt követendő az a 
rendelkezés, hogy a fertőzésen átesett beteg 

minimum 3 hónap elteltével oltható. Elkép-
zelhető, hogy ez a határ előrébb tolódik, 
ahogy bővül a tudásunk a vakcinációval 
kapcsolatosan, erről az egészségügyi ható-
ságok döntenek.

Milyen a betegút a fertőzés után?
Viszonylag sok esetben figyelhető meg az, 
hogy fennmaradnak tünetek, akár hónapok 
után is. A vírusfertőzés több szervet is érint-
het, többféle tünet is fennállhat a fertőzést 
követően. Gyengeség, esetleg köhécselés, 
alvászavar, feledékenység és más tünetek is 
észlelhetőek.
Még ha nem is kerül a beteg kórházba, 
utánkövetése fontos a háziorvos és a szak-
orvos számára. 
Ha például tüdőgyógyászati panasza marad 
fenn, 1, 3, 6, 12 hónap múlva is érdemes 
mellkas-röntgent csinálni, hiszen később, 
akár 60-80 nappal a fertőzés után is in-
dulhat olyan elváltozás, ami elsősorban a 
tüdőt érinti. Ebben az esetben tüdőgyógy-

ászati szakvizsgálatra, utánkövetésre van 
szükség. Ezeket az adatokat és a nagyszá-
mú szövődményes beteget figyelembe véve 
poszt-Covid-ambulanciák állnak és álltak 
fel, poszt-Covid-gondozás indult. A tüne-
tes, Covid19-fertőzésen átesett betegeket a 
háziorvosuk utalhatja be ezekre a helyekre. 
Sok és többféle vizsgálatra lehet szüksége a 
betegeknek, mely több szakmát is érinthet, 
emiatt egy úgynevezett interdiszciplináris 
team az, amely foglalkozik a szövődményes 
betegekkel. 

Mennyire tájékozottak a betegek?
Bármennyire is sok helyről, sokfélét lehet 
tudni a vírusról, a betegség lefolyásáról, 
a szükséges védőoltásokról, elmondható, 
hogy sokszor nem megfelelően tájékozottak 
a betegek, hiszen a létező tájékoztatók, is-
mertetők, ajánlások közül nehéz válogatni, 
vannak olyan fórumok is, amelyek alapján 
téves információhoz lehet jutni. Nagyon 
fontos hiteles forrásból tájékozódni.
Sokan jelezték azt, hogy olyan rengeteg, 
egymásnak ellentmondó információt halla-
nak a médiából, az ismerősöktől, szomszé-
doktól, hogy nem tudnak eligazodni köztük, 
nem tudják, hogy minek, kinek higgyenek. 
Természetes, hogy ilyenkor a bizonytalan-
ságérzés esetleges döntéskorlátozást, dönté-
si képtelenséget eredményezhet. 
Sokan azért keresnek bennünket, házior-
vosokat, mert szeretnének tisztán látni és 
megfelelően informálódni például oltásügy-
ben, hogy megfelelő döntést tudjanak hozni 
saját magukkal kapcsolatban. Vegyék-e fel 
az oltást vagy ne, ha igen, akkor melyiket, 
hogyan és mennyi idő alatt tudnak ahhoz az 
oltáshoz jutni, hányadikok az oltási listán, 
lesz-e valamilyen bajuk, ha ezt vagy azt az 
oltást kapják meg...
Számos kérdésre keresik a választ úgy, 
hogy egyre nő azoknak a száma, akik a 
pandémia miatt előforduló egyéni tragédi-
ákat közvetlen közelből, családjukból vagy 
ismeretségi körükből, akár saját bőrükön 
tapasztalhatták meg. Az alap az, hogy szak-
ember szava a mérvadó, azok, akik orvosok 
vagy virológusok, vagy ezzel a témával 
foglalkoznak, azokat érdemes figyelni, ezek 
véleménye és szava nyugodtan szolgálhat 
iránytűül.

Mit tehetünk a megelőzésért,
vagy ha már átestünk a betegségen? 
Elsődlegesen fontos a járványügyi szabá-
lyok betartása, a maszkviselés, a távolság-
tartás, a kézmosás, ahogy ezt szinte minden 
nap hallani lehet. A beoltottakra ezek a sza-
bályok ugyanúgy érvényesek maradnak. Fel 
kell erősítenünk az immunrendszerünket! 
Ezt a folyamatot például vitaminokkal lehet 
segíteni: nagy adagú D3 vitamin, C-vita-
min, cink bevitelével. Ezeket a háziorvosok 
is ajánlják a betegeiknek.

Varga Ibolya

Javában tart a harmadik hullám a több mint egy esztendeje 
bennünket fogva tartó Covid19-járványban. A Kispesti Egész-
ségügyi Intézetet áprilisban oltópontként intenzíven bevon-
ták a tömeges oltásba, azóta több mint 12 ezer oltást adtak be. 
Tények és mendemondák, politikai csatározások, csúsztatások, 
napi számháborúk kísérik az amúgy is nagyon nehéz időszakot. 
Ez az állapot komolyan feszíti a helyi közösség tagjait, akik 
védtelennek érzik magukat. Dr. Nyírő Melinda tüdőgyógyász-
háziorvost kérdeztük, hol tart a járvány, miért fontos az 
oltás, és milyen nehézségekkel birkóznak a háziorvosok.

Kispesti
oltáshelyzetkép
Dr. Nyírő Melinda tüdőgyógyász-háziorvostól

Megfeszített tempóban dolgoztak az elmúlt 
hónapokban. Oltottak és párhuzamosan 
ellátták a praxis betegeit. 
A kívülállóknak úgy tűnhet az elrendelt köz-
vetlen, személyes orvos-beteg találkozások 
átmeneti csökkentésével, felfüggesztésével, a 
telemedicina (telefon, e-mail) bevezetésével, 
mintha kevesebb feladat hárulna akár a házi-, 
akár a szakorvosokra a napi munkában. Sajnos 
ez nem így van. Sokszorosára nőtt a feladatunk. 
Azzal, hogy a várókban jóval kevesebb a vá-
rakozó beteg, nem jelenti azt, hogy a rendelők 
ajtaja mögött ne folyna megfeszített munka és 
aktív betegellátás. 
Le sem tudjuk tenni a telefonokat! Sokan azért 
panaszkodnak, hogy foglaltak a telefonok, és 
nem tudnak bennünket elérni. Sajnos meg kell 
szokni azt, hogy a beteg végiggondolja, hogy a 
foglalt telefon azt jelenti, hogy panaszos beteg-
társsal beszél éppen a háziorvos. 
Egy praxis akár több ezer embert jelenthet, és 
ebben az időszakban, ahol a kérdések is meg-
szaporodtak, „nemcsak” a panaszok orvoslásá-
ra van szükség, az orvosok közvetlen elérhető-
ségére más módokat kell kitalálni. 
Bevezettük az e-mailes elérhetőséget a rende-
lési időkben. Míg korábban 70-80 e-mailre vá-
laszoltam a rendelési idők alkalmával, addig ez 
a levéláradat ma már bőven meghaladja a napi 
100-150-et. Azt is érdemes szem előtt tartani, 
hogy ez nem chatvonal, az orvos rengeteg be-
teg panaszával foglalkozik egy rendelési idő al-
kalmával online is. Még vérnyomás beállítások 
is így zajlanak a betegek együttműködésével, 
jól kivitelezhetően. 
Természetesen teljességgel érthető az, hogy 
rengeteg a betegekben a bizonytalanság és a 
kérdés, amelyre nem érzik, hogy megnyugtató 
választ kapnak a médiából vagy egyéb forrá-
sokból. 

Hol tartanak most az oltással? 
Hozzávetőleges számadatot tudok mondani, 
nyilvánvalóan a saját praxis számai kivetíthető-
ek a többi háziorvoséra is. A praxisomban levő 
páciensek fele regisztrált, kétharmaduk lett be-
oltva eddig. Természetesen folyamatosan nő a 
regisztráltak száma, és a beoltottaké is, emiatt 
csak nagyságrendi adatokat, keresztmetszeti 
képet láthatunk. A jó az lenne, ha azt mondhat-
nánk, hogy a praxis majd’ minden páciense re-
gisztrált, és jelenleg mindenki legalább az első 
oltásán túl van. Örvendetes, hogy az egészség-
ügyi dolgozók, a pedagógusok, a rendvédelmi 
dolgozók beoltása létrejöhetett, és az is, hogy a 
16-18 éves korosztály is oltáshoz juthat nem-
sokára. Nagyon fontos, hogy amint fény derült 
arra, hogy a kismamák különösen veszélyez-
tetettek, az ő oltásuk is előre hozható lehetett. 
Kérem, ne halogassák az oltásukat felesleges 
válogatással a vakcinák között. Nálunk minden 
vakcináció előtt orvosi elővizsgálat zajlik, bíz-
zák nyugodtan az orvosra az olthatóságot. 

Hányféle mechanizmusú vakcinából
oltanak?
Jelenleg három típusa van a vakcináknak, me-
lyek elérhetőek Magyarországon. 
Vannak a „messenger”, mRNS típusú vakcinák 

Az emberek rengeteg, 
egymásnak

ellentmondó
információt hallanak
a médiából, az isme-

rősöktől, szomszédok-
tól, nem tudnak el-

igazodni köztük, nem 
tudják, hogy minek, 

kinek higgyenek.
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Akcióhősök 
Az egészet Chuck Norrisra kellett volna bízni. Ő az az akcióhős, 
aki mindent meg tud oldani. Mindent is. Az ismert vicc szerint kár 
megkérdezni, hogy hány fekvőtámaszt tud megcsinálni, még egy 
gyerek is tudja, hogy az összeset. A Nagy Pfizer Akciót mégse rá 
bízta Orbán, úgy döntött, ezzel a feladattal ő is el tud bánni. Úgy 
is sikerült, kaotikusra. Először is meghirdette, hogy négymillió 
beoltottnál újabb lazítások várhatóak. Aztán, hogy ezt elérjük, 
mintha csak kupon napok, vagy – ha már pénteken mert nagyot 
mondani – Black Friday akciók lennének, lazán felajánlott 100 
ezer adag Pfizer-vakcinát. Mintegy mellékesen hozzátette, hogy 
a minden bizonnyal legnépszerűbb oltóanyag ezután hetekig 
nem lesz elérhető. A hatás nem is maradt el. A regisztrációs oldal 
már reggel teljesen lefagyott. Utólag a kormány terheléses táma-
dásra panaszkodott, de szerintem nem történt más, minthogy az 
emberek tömegesen jelentkeztek (volna) az akciós oltásra. Mint 
ahogy várni lehetett. Aztán úgy döntöttek, tömegesen indulnak el 
oltakozni. Mint ahogy várni lehetett. Ennek következtében az ol-
tópontokon olyan tömeg verődött össze, mintha ott is terasznyitás 
lenne ingyensörrel tetézve. Többszáz méteres, több utcán keresz-
tül kígyózó sorok alakultak ki. Kora délutánra a legtöbb buda-
pesti kórházban elfogyott a Pfizer, s bár volt még Astra Zeneca 
vagy Sinopharm, az emberek zöme csalódottan indult haza. Az 
egésznek így, ebben a formában semmi értelme nem volt. Az ol-
tást megszervezni nem úgy kell, mint egy kedvezményes vásárt. 
Az informatikai rendszert alkalmassá kell tenni a tömeges érdek-
lődésre. Akciós oltakozás idején ki emlékszik még az úgynevezett 
oltási tervre? Ki magyarázta meg egyszer is, miért dobták ki a 
kukába? Miért kellett a fegyelmezetten oltásra váróknak végig-
nézni, hogy Orbán kedvéért most bárki beelőzheti őket? Erős a 
gyanúm, hogy Orbánék azért dobálóznak beoltottak millióival, és 
csinálnak belőle egyfajta nemzeti munkaversenyt, hogy ne kell-
jen a lényegről beszélni: Magyarország világelső lett a halálozási 
számok tekintetében, és amíg itthon a lélegeztetőgépre kerülők 80 
százaléka meghal, addig Auszt-riában 80 százalék megmenekül. 
Valahol itt lehet a kutya elásva.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

A most dúló járványról, az oltásról, az emberi 
életek korlátozásáról, egyéni döntésekről 
kérdeztünk középiskolásokat, a Kispesti Ifjú-
sági Önkormányzat (KIFÖ) tagjait. 

Így látják a gyerekek

Monspart Saci
Hosszan tartó súlyos betegséget kö-
vetően 76 éves korában hunyt el 
Monspart Sarolta. Az első magyar 
világbajnok tájfutó aktív pályafutását 
követően az Országos Gyalogló Idő-
sek Klubhálózatának megálmodója és 
létrehozója, aki 2019 tavaszán öröm-
mel vette, hogy Kispesten is elindult 
a „Gyalogolj az egészségért, az élete-
dért” program. 2019 márciusában az 
Alzheimer Café előadássorozat kere-
tében mesélt is erről. Áprilisban már 
a gyalogló klub nyitórendezvényét 
szakmai mentorként segítette, vezet-
te. Nyugodjék békében!

GYÁSZ

OLTÓPONT

Mióta a Kispesti Egészségügyi Intézet 
oltópont lett, az itt dolgozók hetek óta 
erőn felül teljesítenek a tömeges ol-
tásban. Nem lehet szavakkal kifejez-
ni munkájuk fontosságát. Egyre több 
kispesti fogalmazza meg, mondja el 
pozitív véleményét az oltások során 
szerzett tapasztalatairól. Ezért is esett 
jól az orvosoknak, a munkatársaknak 
Somogyi Ildikó önkormányzati kép-
viselő felajánlása, amellyel áprilisban 
lepte meg az oltóponton aznap dol-
gozókat. Adománya igazán jó helyre 
került! Köszönet, hogy gondolt rájuk!

Köszönettel

Május 3-a mérföldkő volt az 
életünkben, mert a védettsé-
gi igazolvánnyal rendelkezők 
és azok, akik igazolni tudják, 
hogy átestek a koronavíruson 
az elmúlt 6 hónapban, korlá-
tozás nélkül látogathatják a 
létesítményt. De már nagyon 
várjuk, hogy ezt a korlátozást 
is feloldják. Nem volt köny-
nyű túlélni az elmúlt idősza-
kot. Még most sem egyszerű 
az életünk, de talán látjuk a 
fényt az alagút végén. Fontos 
volt, hogy a kollégák egészsé-
gét szem előtt tartsuk, ezért a 
legnehezebb időszakban csak 
akkor jöttek be dolgozni, ha 
szükség volt rájuk. Szeren-
csére tavaly november óta 
engedélyezett volt, hogy a ver-
senyszerűen sportolók edzésre 
járjanak (csapatban és egyéni-
leg is), így valamelyest meg-
maradt az élet az uszodában, 
legalább a nagymedencében 
– meséli az igazgató.    Tóth 
András tájékoztatása szerint 
pontosan még nem tudják 
megmondani, hogy a leál-
lás mennyi bevételkieséssel 
járt, de körülbelül havi 10 és 
15 millió forinttal számolnak 
minden olyan hónapra, amikor 

zárva voltak. Természetesen 
próbáltunk, próbálunk spórol-
ni, ahol csak lehet. Az éves 
költségvetést folyamatosan 
dolgozzuk át az aktuálisan lát-
ható és tervezhető adatok alap-
ján – hangsúlyozza. A 2020 
márciusa óta szünetelő iskolai 
úszásoktatásról az igazgató 
kérdésünkre elmondta, tavaly 
kora ősszel a délutáni tanfo-
lyamokat szigorú védekezési 

intézkedések mellett újraindí-
tották, de novemberben az is 
leállt. Másfél év kiesés nagyon 
komolyan érinti elsősorban az 
alsós diákokat. A nyár folya-
mán tárgyalásokat kezdemé-
nyeznek az önkormányzattal 
és a Külső-Pesti Tankerületi 
Központtal arról, hogy 2021 
szeptemberében milyen mó-
don tudják pótolni a kiesett 
úszásoktatást. Megtudtuk azt 
is, hogy az elmúlt egy hó-
napban néhány kollégájával 
önkéntes munkát vállaltak az 
oltásra szervezésben azoknál 
a kispesti háziorvosoknál, akik 
ezt igényelték. 
Már meghirdették szokásos 
nyári táboraikat, és terveik 
szerint egész nyáron folyama-
tosan futó délutáni tanfolya-
mokat fognak indítani. Továb-
bi információ a kispestiuszoda.
hu címen található.

Reméljük, hogy a nyári időszakban már 
mindenki korlátozás nélkül látogat-
hatja az uszodát. A zárás idejére havi 10 
és 15 millió forint közötti kieséssel szá-
molunk – tudtuk meg Tóth Andrástól, a 
Kispesti Uszoda igazgatójától.

Nyitva már az uszoda is  
Mindenki nagyon várja, mikor szervezik meg az első úszóversenyeket

TÓTH ANDRÁS

1. „Véleményem szerint a ko-
ronavírus rendkívül veszélyes. 
Az egészségügyi dolgozók azon 
vannak, hogy ezt minél keveseb-
ben tapasztalják meg. Az online 
tanítás egy megoldás az oktatás-
ra a vírus idejére, amit nagyon 
sokan, köztük én is, jobban sze-
rettem, ugyanis így kényelme-
sebben és sokkal jobban be lehet 
osztani az időnket. Kialakíthat-
tam egy olyan munkakörnyezetet 
otthon, amiben jól érzem magam, 
és jól tudok dolgozni. Illetve, ha 
otthon vagyunk egész nap, akkor 
sok olyan hasznos dolgot is meg 
tudunk csinálni, amit például egy 
iskolapadban nem tudnánk.”    
2. „Mai életünket is meghatá-
rozza a vírus. Korlátoz, vagy 
enged, és úgy látom, az oltástól 
függ most jelenleg minden. Egy-
re több ember lesz beoltva, és 
ezért engedik lazábbra a gyeplőt. 
De fontos, hogy együtt élünk a 
Földön, egymást el kell fogad-
nunk politikai pártállásunkkal, 
hitvallásunkkal és döntéseink-
kel együtt. Mindenkinek szabad 
joga kérni, vagy nem kérni az 

oltóanyagot, és ugyanolyan joga 
van oltás nélkül is bemenni, vagy 
nem menni egy múzeumba, mo-
ziba, színházba. Családon belül 
is mindenki eldöntheti, hogy be 
szeretné-e oltatni magát, de nem 
szabad erőltetni senkire a saját 
véleményünket! 
Véleményem szerint jelenleg 
korlátoznak bennünket. És igen, 
nem lehet, hogy bárkit is hátrány-
ban részesítsenek egy-egy esti 
vacsora vagy egy-egy kulturális 
program során emiatt. 
Gimnazistaként nem véletlenül 
nem az online oktatásról beszél-
tem, mert az csak egy kis részét 
érinti az országban élőknek. Meg 
tudjuk oldani a napi problémáin-
kat, de a járvány, az oltás, és an-
nak következményei, már olyan 
méretű gondok, amelyekhez má-
sodik világháborús hasonlatokat 
is írhatnék.
Vigyázzunk egymásra, hozzon 
mindenki olyan döntést, amit jó-
nak érez, és senkinek ne akarjuk 
megmondani, hogy mit gondol-
jon.”
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ELISMERÉS 

PROGRAMZÁRÓ

Idén is szűk körben adták át a Vá-
rosházán a „Bölcsődés gyermeke-
kért végzett kimagasló munkáért” 
elismerő oklevelet, amelyet most 
Scheiringerné Langó Erzsébet, a 
Bokréta bölcsőde helyettes vezetője 
vehetett át, aki 2005-ben kisgyer-
meknevelőként kezdett dolgozni a 
intézményben. Nyitott személyisé-
gével hamar elnyerte a gyerekek, 
a szülők bizalmát. Munkáját nagy 
szakmai gyakorlattal, szeretettel, ki-
magasló eredménnyel végezte. 2017 
szeptemberétől tagintézményvezető-
helyettesi feladatokkal bízták meg 
ugyanitt.

Befejeződött a Kispesti Jóléti Egye-
sület pályázata a SZÜLŐ 2020. En-
nek keretében a fogyatékos és/vagy 
sajátos nevelési igényű gyermeket-
felnőttet nevelő szülők, hozzátar-
tozók, családok vehettek részt őket 
érintő témákat feldolgozó szülőcso-
porton, testvértréningen – tudtuk 
meg Deákné Császár Gabriella pro-
jektmenedzsertől. Tanultak családi 
összhangzattant, szeretetnyelveket, 
érdekérvényesítést, probléma meg-
oldást a mindennapokban, konflik-
tuskezelést. A szülőknek újrakezdő 
angol tanfolyamot is szerveztek. 

Bölcsődék 

Szülő 2020

Népviselet
Immáron hét éve ünnepeljük Magyar-
országon a nemzetiségek számára 
fontos népviseletek napját (április 24-
én). A népviseletekben hagyománya-
ikat és kultúrájukat próbálják meg-
őrizni tájegységenként – tudtuk meg 
Zlatár Györgytől, a Kispesti Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöké-
től. Kispesten saját önkormányzatot 
alakító 10 nemzetiség közül a hor-
vátok rendszeres és szokásos rendez-
vényein a nyelv megőrzése mellett 
a népviseletek sokszínűségének és 
szépségének bemutatása, a kultúra 
ápolása is előtérbe kerül. 

NEMZETISÉG

TAVASZKÖSZÖNTŐ

A Kispesti Bolgár Nemzetiségi Ön-
kormányzat nevében, Tütünkov Jor-
dán elnöktől közel száz pár fehér és 
vörös fonalakból készített „martanica 
babát”, fehér fiú Pizsot és piros lány 
Pendát kaptak a kispestiek testvér-
városából, Smolyanból a Kispesti 
Egészségügyi Intézet munkatársai 
és dolgozói, mert a bojtocskák a jó 
egészség utáni vágyat is jelentik. Eze-
ket a tavaszszimbólumokat a Baba 
Marta ünnepkörben március 1-jétől 
március végéig, az első gólyák, fecs-
kék érkezéséig, az első rügyek faka-
dásáig hordják a bolgárok. 

Bolgár ajándék

Kispesten 2013 óta működik 
„lámpás” tevékenység, aho-
gyan a VGYKE-ben nevezik 
civil szervezőket. Zsuzsanna 
és István feladatai közé tarto-
zik többek között, hogy tájé-
koztatják a tagokat (Kispesten 
50) az aktuális lehetőségekről 
(pályázatok, Láthatárbolt akci-
ók, stb.), és segítenek különbö-
ző ügyeik intézésében. 
Bernát Zsuzsa elmesélésé-
ből megtudhatjuk, hogy a 
pandémia előtt havi rendsze-
rességgel tartottak klubfoglal-
kozásokat a Kispesti Szociá-
lis Szolgáltató Központban. 
Ezenkívül a Kispesti Helytör-
téneti Gyűjtemény és a Nagy 
Balogh János Kiállítóterem 
kiállításait látogatták, valamint 
szobornéző sétákon vettek 
részt. Több éve rendszeresen 
„érzékenyítenek”. Rendhagyó 
osztályfőnöki órákat tartanak 
kisiskolásoknak a KMO-ban. 
Ilyenkor interaktív, elfogadást 
segítő foglalkozás keretében, a 
gyerekekhez közelebb viszik a 
„fogyatékkal élők” mindenna-
pi élethelyzeteihez, megköny-
nyítve ezzel a kommunikációt 
és a segítségnyújtást. Kutyás 
kollégáiktól a gyerekek min-

dent megtudhatnak a vakveze-
tő kutyákról, és a velük való 
közlekedésről. A lámpások 
az önkormányzattal is szoros 
együttműködnek, ezért 2016-
ban Futár-távirányítót kaptak 
a XIX. kerületben állandó 
lakcímmel, vagy tartózkodá-
si hellyel rendelkező látássé-
rültek. A Futár-távirányító az 
önálló közlekedésben nyújt 
értékes segítséget. Alkalmas 

a megfelelően felszerelt gya-
logos átkelőhelyeknél elhe-
lyezett lámpák hangosítására, 
amennyiben a lámpa erre al-
kalmassá lett téve.
Vinczek György alpolgármes-
ter tájékoztatása szerint aka-
dálymentesítéskor igyekeznek 
kikérni véleményüket, taná-
csaikat. A lámpások többször 
voltak már területi bejáráson, 
hogy elmondják véleményüket 
az akadálymentesítést illető-
en. A kerületben a művelődé-
si házak, civil épületek mind 
akadálymentesek. Sajnos az 
önkormányzati épület – adott-
ságai miatt – még nem aka-
dálymentes. Ezért a földszin-
ten alakítottak ki irodákat, és 
amennyiben fogyatékkal élő 
ügyfél érkezik, akkor a hivata-
li dolgozó tudja a földszinten, 
egy privát irodában fogadni. 

Bernát Zsuzsanna és Puchnyák István, a 
Vakok és Gyengénlátók Közép-magyar-
országi Regionális Egyesülete (VGYKE) 
képviseletében „lámpásként” dolgoznak 
sorstársaikért – tudtuk meg Nagy Fruzsi-
na közösségi civilszervezőtől.

Élet látássérültként  
Bernát Zsuzsanna és Puchnyák István helyi szervezők

VINCZEK GYÖRGY
A járvány ellenére folya-
matosan bővül a Kispesti 
Egészségügyi Intézet (KEI)   
szakrendeléseinek köre, esz-
közállománya. Már fogadnak 
betegeket a most kialakított 
kardiometabolikus szakam-
bulancián. A fővárosban is 
egyedülálló rendelésen a 
kardiális betegségben szenve-
dők komplex gondozását vég-
zik. Ezzel a több szakrendelé-
sen történő, hosszú ideig tartó 
kivizsgálások helyett egy idő-

ben, egy helyen, a társbeteg-
ségeket is összefogó ellátást 
kaphatnak a kispestiek.
A Kardiometabolikus szak-
ambulancia – profiljának 
megfelelően – a KEI belgyó-
gyászati részlegén, a második 
emeleten kapott helyet. Az 
ambulancia a diabetológiai 
szakrendelésből alakult át. 
A cukorbetegek a kardio-
vaszkuláris betegségnek egy 
csoportjává váltak, ezáltal a 
páciensek kezelése, gondo-

zása sokrétűbb feladat lett. 
A rendelésen belgyógyász, 
diabetológus, kardiológus 
szakvizsgával rendelkező 
szakorvos biztosítja a szak-
mai hátteret, a szűrésnél 
diabetológiai szakápoló áll 
rendelkezésre – foglalta össze 
Kolev Gabriella klinikai szak-
asszisztens, aki a betegeket 
tanítja is, hogy a páciensek 
értsék, mi történik a testükkel, 
mi a betegségük lényege.

Egyedülálló szakambulan-
cia a rendelőintézetben  

Kolev Gabriella klinikai szakasszisztens tanítja is a betegeket
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Lomeltakarítás a társasházban

TÁRSASHÁZI

ROVAT

Túl vagyunk a szokásos lomtalanításon… 
Elképesztő mennyiségű hulladékot helyeztek ki a közterületekre 
az elmúlt napokban. Hiába minden szabályozás, sajnos nem lehet 
teljesen megakadályozni a „lomisok” ténykedését! 
A kihelyezésre előírt rövid határidő, sokszor a lakók fegyelmezet-
lensége, de gyakran elfoglaltságuk miatt is gyakran betarthatatlan. 
A nagyobb társasházakban sajnos megoldhatatlan egy-egy új bútor 
vagy nagyobb háztartási gép vásárlása esetén a régi elhelyezése, 
kidobása. Ezek az ingóságok legtöbbször a közös területeken, fo-
lyosókon, átjárókban, szemétledobókban várják sorsukat, hóna-
pokig kerülgetik azokat. A házirend ugyan szabályozza a közös 
területen tárolható ingóságokat, mely szerint semmit sem lehet ott 
tárolni, de a kényszer nagy úr. A katasztrófavédelem ellenőrzése 
során súlyos büntetéseket szab ki a társasházakra, a közlekedőutak 
elzárása, valamint a tűzveszélyes anyagok tárolása miatt. Mi lehet 
a megoldás? 
Budapesten több helyen működik hulladékudvar, ahol ingye-
nesen, vagy minimális költségen leadhatók ezen tárgyak, ház-
tartási gépek. A közös képviselő igazolást ad ki a tulajdonosnak 
szemétszállításidíj-tartozásáról, és ennek bemutatásával lehet 
igénybe venni a hulladékudvar szolgáltatásait. 
Új háztartási nagygép vásárlása esetén a forgalmazó lehetőséget 
biztosít a régi elszállítására. 
A lakás felújításakor a sitt, törmelék szintén leadható a hulladék-
udvarokban, de a kivitelezővel is úgy kell megállapodni, hogy a 
bontott anyagokat elszállítsa. 
A nagyméretű csomagolóanyagokat összevágva, hajtogatva a 
megfelelő szelektív kukákba is be lehet rakni.
Véleményem szerint ezeket a központi szervezésű lomtalanításo-
kat meg lehetne szüntetni úgy, hogy célirányosan a lakóközössé-
geknek évi egy ingyenes lomtalanítást kellene biztosítani. Egy, a 
lakóközösség által meghatározott időpontban jelezni a lomtalaní-
tás végző cégnek, aki a helyszínen a kiválasztott időben elvégezné 
a lomtalanítást. A lomok közvetlenül a lomtalanítást végző gépjár-
művekbe kerülnének. Így megszűnne ez a „balkáni” állapot, ahol 
ismeretlen emberek válogatják, széttúrják, őrzik az általuk lefog-
lalt szemetet, az ott lakók nyugalmát, biztonságát veszélyeztetve. 
Az emberi szükségletük elvégzéséről nem is beszélve. Ez így eb-
ben a formában senkinek sem jó!

Hegyi András

Hegyi András
írása

Képviselői kezdeményezésre, 
Gajda Péter polgármester hozzá-
járulásával Kispest közigazgatási 
területén belüli oltópontra vagy 
Dél-Pest bármely oltópontjára, 
indokolt esetben a háziorvosi 
rendelőbe térítésmentesen szál-
lítja az idős, rászoruló és/vagy 
mozgásukban akadályozott kis-
pestieket 2021. április 17-től 
hétvégén és ünnepnapokon 8-16 
óra között – korlátozott számban 
– a Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat akadálymentes kisbu-
sza. 
Az oltásra menők szükség sze-
rinti szállításáról (betegszállító, 
mentő) a protokoll szerint a há-
ziorvos intézkedik. Amennyi-
ben a szállításhoz az intézmény 
akadálymentes gépjárműve is 
elegendő, akkor vehető igénybe 
az intézményi személyszállítás, 
melynek indítását a háziorvos 
kezdeményezheti.

Elérhetőségek: 
hétfőtől-csütörtökig:
08.00-16.00,
pénteken: 8.00-13.30 óráig
E-mail: segitokez@kispest.hu
Telefon: +3612807925, 
+36304632120, +36307882669 

A szállítás megszervezéséhez 
szükséges adatok: bejelentő or-
vos neve és e-mail-címe, oltan-
dó neve, telefonszáma, lakcíme 
(ahonnan a szállítást kéri), az ol-
tás időpontja és helyszíne.
Az akadálymentes szállítóesz-
közzel, amelynek üléseit védő-
huzat borítja, szükség szerint – 
az infekciókontroll szabályainak 
betartása mellett (hőmérséklet-
mérés, orrot- és szájat eltakaró 
maszk, kézfertőtlenítés) – kísérő 
(hozzátartozó, családtag) szállí-
tását is biztosítja a szolgálat. A 
használatot követően a gépjár-
művet fertőtlenítik.

Térítésmentesen szállítja az idős, rászoruló 
és/vagy mozgásukban akadályozott kispes-
tieket április 17-től hétvégén és ünnepna-
pokon – korlátozott számban – a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat akadálymentes 
kisbusza.

Igényeljen 
vakcinataxit!   

Az új közösségi tér azért jött lét-
re, hogy a szakképzésben tanuló 
fiatalokkal együtt olyan közössé-
get alakítsanak ki, ahol minden-
kinek a tudása értékes, és ahol 
közösen tanulnak az őket körül-
vevő világról az úgynevezett kri-
tikai pedagógia segítségével.
A Deviszont életében a tavalyi 
év a járvány és az ezzel együtt 
járó szigorítások, korlátozások 
miatt sok meglepetéssel és vá-
ratlan kihívásokkal volt tele, ami 
2021-ben tovább folytatódott. 
De büszkék arra, hogy mindezt 
átvészelték, újfajta módszerek-
kel, online foglalkozásokkal, a 
védekezés szabályainak megtar-
tásával szabadtéri alkalmakkal, 
sétákkal igyekeztek a közösséget 
egyben tartani, és tovább erősí-
teni a „számíthatunk egymásra” 
érzést.   Fuxreiter Fannyt arra 
kértük, foglalja össze, mit kell 
tudni a 2018 novemberében 

megnyitott Deviszontról, az itt 
folyó pedagógiai program lénye-
géről.  A 14-20 év közötti, szak-
képzésben tanuló roma és nem 
roma kiskorúak, fiatal felnőttek, 
akik eltérő szociokulturális hely-
zetből, kihívásokkal teli csalá-
di környezetből érkeznek, heti 
rendszerességgel projektalapú, a 
kritikai- és az élménypedagógia 
eszközeire építő foglalkozáso-
kon vehetnek részt. Ezek közép-
pontjában a készségfejlesztés, a 
társadalomismeret és a pályaori-
entáció áll. Eddigi témáik között 

szerepeltek a különféle művé-
szeti ágakkal, önkifejezéssel, 
hittel, pályaválasztással, egész-
ségmegőrzéssel kapcsolatos pro-
jektek. Működésük alapja, hogy 
a kereteket és a foglalkozások 
témáját a fiatalokkal közösen 
találják ki, bevonják őket a kö-
zösségi hely szépítésébe, fejlesz-
tésébe és működtetésébe, együtt 
ötletelnek újabb és újabb projek-
tekről. Munkájuk során kis cso-
portos mentorálást folytatnak. 
2020 decemberétől a Nemzeti 
Tehetség Program keretében, a 

Miniszterelnökség támogatásá-
val indították el „tehetség-klub-
jaikat”, amelynek köszönhetően 
megvalósíthatták a régóta terve-
zett második nyitvatartási napju-
kat.  A klubok irodalom, film és 
kreatív tematikával működnek. 
Ha a járvány engedi, a program 
keretében júniusban megszerve-
zik első nyári táborukat is. 
A közösségi teret idáig több mint 
50, szakképzésben tanuló fiatal 

látogatta, közülük 25-en pedig 
rendszeresen járnak a foglalko-
zásokra. Fontos eredménynek 
tartják, hogy másfél év alatt már 
sikerült olyan biztonságos és ins-
piráló közösséget létrehozniuk, 
ahova a fiatalok szívesen járnak. 
Ezt mutatja, hogy a hozzájuk 
járók száma megháromszorozó-
dott. A heti foglalkozásokon túl 
rendszeresen szerveznek alterna-
tív osztályfőnöki órákat dél-pesti 
iskolákban különböző társadal-
mi témákban, amelyekkel már 
több mint 150 tanulót értek el.
Minden fiatalt szívesen látnak, 
aki szakképzésben tanul. A 
Deviszontot rendszeresen láto-
gatók a kerületi iskolákba járnak, 
lakóhelyüket tekintve azonban 
nem mindannyian kispestiek. 
Még ebben a fura, vírussal ter-
helt időszakban is érkeznek új 
érdeklődők, ami igazolja, hogy 
szükség van az ilyen, és ehhez 
hasonló közösségi helyekre, te-
rekre. De rekordszámú önkéntes 
is jelentkezett, akiket elkezdtek 
bevonni a közös munkába, kép-
zéseken vettek részt, beilleszked-
tek a csapatba, és a fiatalokkal is 
megtalálták a közös hangot.
A Deviszont munkáját sokan, 
sokféleképpen támogatják. A 
közösség tagjainak nagyon fon-
tos a helyi önkormányzattal való 
együttműködés, és remélik, hogy 
hosszú ideig maradhatnak Kis-
pesten. S mivel mindig elkél az 
anyagi segítség is, ezért keresik 
a helyi cégekkel való együttmű-
ködés lehetőségét. A rendszeres 
bankkártyás adománygyűjtésük-
ből befolyt támogatás összegével 
oktatási programjuk fenntartha-
tóságát lehet támogatni:

adjukossze.hu/adomanygyujtes/
segits-hogy-tobbet-tehessunk-
munkatarsat-a-deviszontba-2028

Biztonságos és inspiráló közösséget hoztak létre a fiataloknak

Három éve nyílt meg a Deviszont Közösségi 
Tér a Kispesti Vigadóban, ahol szakképzés-
ben tanuló fiataloknak szerveznek iskolán 
kívüli programokat. A járvány ideje alatt 
speciális programokkal működnek – meséli 
Fuxreiter Fanny, a szervezet munkatársa.

Évek óta otthonra lelt
a Deviszont Kispesten    

ÖSSZETARTJA ŐKET 
A „SZÁMÍTHATUNK 
EGYMÁSRA” ÉRZÉS
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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

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.

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó  
illusztráció.

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 minden-
kor 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.

Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat  
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Stlye + 
 felszereltségű crossover az akció keretében.  

Új SsangYong Korando Style + 
már 2,99% THM-től, fix kamatozással! 

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

Induló ár: 
6 299 000 Ft

Használtautó-beszámítás

SZOLGÁLTATÁS

Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusir-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás! Aradi Zol-
tán 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 szakem-
berek állnak rendelkezésére. 
Tel.: 06/30-486-7472,
06/20-416-5879

Klímatelepítést vállalunk díj-
mentes felméréssel, áraján-
lat adással. Szaktanácsadást 
és jótállást biztosítunk. La-
kások, családi házak, irodák 
hűtését, fűtését biztosító 
klímaberendezések forgal-
mazása, telepítése, szervi-
zelése. NEOKLÍMA Kft, 1196. 
Budapest Hunyadi u 47.  Te-
lefonszám: 0620 9429 577 és  
06209 351 688  

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

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

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍ-
TÁS Megbízható rakodókkal, 
gyors ügyintézéssel!

Iroda, lakás költöztetés. 
Igény szerint akár csomago-
lással együtt! Padlás, pince 
lomtalanítás.
Kispestieknek INGYENES ki-
szállás! Tel. 280-25-42,
06-70-2-144-235

SZŐNYEGTISZTÍTÁS-és KÁR-
PITTISZTÍTÁS! Melegvizes 
mélymosás, vegytisztítás, 
szegés, javítás, függönymo-
sás, takaró mosás. Háztól 
- házig 2 nap alatt! Otthoná-
ban is vállaljuk padlószőnyeg 
tisztítását,ülőgarnitúrák, 
fotelek, székek, irodabú-
torok textilkárpit tisztítá-
sát. 20 éves tapasztalat E U 
minőség, garancia! www.
szonyegexpressz.hu Telefon: 
06-1-280-75-74,
06 30-94-94-360

SZOBAFESTÉS, mázolás, ta-
pétázás, bútormozgatással. 
Parkettacsiszolás, aljzatki-
egyenlítés, PVC, szőnyeg-
padló lerakás. Minőségi 
precíz munka, mérsékelt ára-
kon.(Alapítva: 1998) Csapó 
György Tel.: 06 31 7806-430, 
06 1 229-5694
festesma.iwk.hu

Dugulás elhárítás falbontás 
nélkül. WC-k tartályok csa-
pok javítása cseréje. Vízsze-
relés. Tel.: 0620-491-5089

Kertépítés, térkövezés, fa-
vágás, bozótirtás, metszés, 
gyepesítés, kerítésépítés, 
tereprendezés. Ingyenes fel-
mérés árajánlat!
Tel: 0620-259-6319, web:
www.telekrendezes.hu

Faápolás, favágás biztonsá-
gos kötéltechnikával ! Keres-
sen bizalommal, ha fája túl 
nagy, veszélyes, rálóg a te-
tőre, házfalra.  30/744-5387 
vagy Facebookon SmarTree.

OKTATÁS

AZ IDÉN IS MÉG MINDIG VISZ-
SZATÉRÍTIK A NYELVVIZSGÁK  
ÁRÁT! 
UGYE AZ IDÉN MÁR FO-
LYÉKONYAN SZERETNE 
ANGOLUL MEGSZÓLALNI? 
NYELVVIZSGÁRA VALÓ FEL-
KÉSZÍTÉS ÉRDEKLI? ÁLLÁSIN-
TERJÚRA VAGY KÜLFÖLDRE 
KÉSZÜL?
ÚJ TANFOLYAMAINK, 2X2 
ÓRÁSAK IS VÁLTOZATLA-
NUL INDULNAK, 4-6 FŐS 
M I N I C S O P O R T O K B A N 
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 

INGATLAN

E Fiatal hölgy kötne eltartási 
illetve életjáradéki szerző-
dést, vállalok mindenféle há-
zimunkát 0620/932-0983

Jól kereső, nagy gyakorlattal 
és felsőfokú végzettséggel 
rendelkező fiatal pár élet-
járadéki szerződést kötne 
egyedülálló, idős személlyel. 
Méltó, megbecsült, nyugodt 
életet biztosítunk.
Tel.: 06-20/443-0015

EGÉSZSÉG

Házhoz megyek! Fogsor ké-
szítését, javítását vállalom 
garanciával. Védőoltást meg-
kaptam. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06-20-980-3957

Gyógypedikűr, manikűr, tel-
jes test, talpmasszázs. Gyen-
géd csontkovácsolás Bowen 
technikával, amitől elfelejt-
heti nyakfájását, lumbágóját 
2-3 alkalom után. Házhoz is 

megyek!  Ildikó
tel: 295 3998, 20 335-5653

ANTIKVITÁS

STUDIO ANTIKVÁRIUM 
díjmentes kiszállással és 
azonnali elszállítással, kész-
pénzért vásárol régi és új 
könyveket, teljes könyvtá-
rakat, térképeket, metszete-
ket, kéziratokat, képes leve-
lezőlapokat, festményeket, 
porcelánokat, egyéb régisé-
geket, teljes hagyatékot.
Tel: 06(1)312-62-94;
06-30-941-2484.

ÁLLÁS

A Főkefe Közhasznú Nonpro-
fit Kft. XIX. kerületi telephe-
lyére gépkezelő, targoncave-
zető, raktári adminisztrátor, 
raktáros munkatársakat ke-
res! Jelentkezni lehet:
hr@kezmu.hu,  www.kezmu.
hu, 0620-487-9250

ALBÉRLET-GONDOZÁS

NYUGDÍJAS HÖLGY ALBÉR-
LETI SZOBÁT KERES, GON-
DOZÁST IS VÁLLAL.
0620 2918283

ANTIKVITÁS

STUDIO ANTIKVÁRIUM 
díjmentes kiszállással és 
azonnali elszállítással, kész-
pénzért vásárol régi és új 
könyveket, teljes könyvtá-
rakat, térképeket, metszete-
ket, kéziratokat, képes leve-
lezőlapokat, festményeket, 
porcelánokat, egyéb régisé-
geket, teljes hagyatékot. Tel: 
06(1)312-62-94;
06-30-941-2484.
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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)

Shetland U.K. Nyelviskola

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

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.

2020/21KEDVEZMÉNYES
HIRDETÉSI
LEHETŐSÉG

MINDEN SZERDÁN 9:00
ÉS 12:00 ÓRA KÖZÖTT

(0620) 296-3555

1191 BUDAPEST
KOSSUTH LAJOS U. 50.


