ZÖLDPROGRAM
KÖRNYEZETSZÉPÍTŐKET JUTALMAZTAK
Kispest önkormányzata 21. alkalommal jutalmazta
azokat a helyi civilszervezeteket, közösségeket, intézményeket, amelyek programjai ösztönzik a legfiatalabb korosztályt a környezet ápolására, a meglévő
természeti értékek megőrzésére. Idén minden pályázó kapott valamilyen támogatást a Szebb Kispesti
Környezetünkért pályázaton.
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Kívül-belül felújították a Százszorszép óvodát
3. OLDAL

ÖNKORMÁNYZAT
GAJDA PÉTER

2. oldal

Befejeződött a Berzsenyi utcai felnőtt háziorvosi rendelő felújításának első üteme,
amelynek keretében kicserélték az összes homlokzati
nyílászárót, valamint teljes
külső szigetelést kapott az
épület.

BERUHÁZÁS
FEKETE LÁSZLÓ

4. oldal

Ötven férőhelyes új parkolót
alakított ki az önkormányzat
az Üllői út és a Berzsenyi
utca találkozásánál. Kispestnek ezen a részén, az
Üllői úttól az Ady Endre útig
szinte minden megújult az
elmúlt években.

ZÖLDPROGRAM
BOGÓ JÓZSEFNÉ

5. oldal

Elkészült a kibővült funkciójú KRESZ-park a Kosárfonó
utca – Vak Bottyán utca –
Eötvös utca által határolt,
csaknem 4000 négyzetméternyi területen, amelyet
rövid ünnepség keretében
adtak át a kispestieknek.
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Gajda Péter polgármester, Szőke Éva óvodavezető és Horváth Szandra,
a szülői közösség vezetője adta át a megszépült intézményt

Folytatódik a Berzsenyi utcai
rendelő korszerűsítése

Befejeződött a Berzsenyi utcai felnőtt háziorvosi rendelő részleges felújítása, amelynek során kicserélték az összes homlokzati nyílászárót, valamint teljes külső szigetelést kapott az
épület. Következő ütemben a belső felújításra is sor kerül.
Az önkormányzat 2017-ben saját forrásból – állami támogatás hiányában
önerőből, mintegy nettó 76 millió
forintból – újította fel a védőnői szolgálatnak is helyet adó Berzsenyi utcai
gyermekorvosi rendelőt, amelyhez
színvilágában, arculatában igazodik a
felnőtt háziorvosi rendelő is. A képviselő-testület májusban döntött arról,

Teljes homlokzati
szigetelést kapott
az épület
hogy a háziorvosi rendelő felújítására,
a homlokzat szigetelésére és a nyílászárók cseréjére mintegy 18 millió forint
támogatást igényel az „Önkormányzati
fejlesztések támogatása” című pályázaton. Az önkormányzat önerőből is
elvégezte az összesen 23 millió forintos
beruházást annak ellenére, hogy még

nem kapott választ, sikeres volt-e a
külső forrásra való pályázata – mondta
el lapunknak Gajda Péter polgármester.
A felnőtt háziorvosi rendelőknek helyet
adó, több mint 30 éves épületben korábban csak kisebb javításokat végeztek, így az intézmény infrastrukturális
szempontból rendkívül korszerűtlenné
vált. A mostani fejlesztés keretein belül
műanyag nyílászárókra cserélték a régi,
rossz állapotban lévő nyílászárókat, és
hőszigeteléssel látták el a homlokzatot, ami jelentős mértékben csökkenti
az üzemeltetési költségeket, s az így
megtakarított forrást további korszerűsítésekre lehet fordítani. A hőszigetelés
lehetővé teszi az épület károsanyag-kibocsátásának csökkentését, és elősegíti
a belső tér hőingadozásának mérséklését is, így a betegek komfortosabb
körülmények között várakozhatnak.
Kispest polgármestere elmondta, a
mostani munkálatokkal nem fejeződött
be a rendelő rendbetétele, a következő
ütemben a belső felújításra is sor kerül.

Befejeződött a felújítás első üteme

Kívül-belül felújították
a Százszorszép óvodát
Májusban indult a felújítás a Táncsics utcai Százszorszép óvodában,
és október elején egy teljesen megújult intézménybe térhettek vissza
az óvodások. Az évekkel ezelőtt
megkezdődött
korszerűsítéshez
kapcsolódó 200 millió forintos beruházás költségét a Vagyonkezelő
Műszaki Szervezet (VAMŰSZ) saját költségvetéséből, megtakarításaiból fedezte, így az önkormányzattal
társfinanszírozásban egy vadonatúj
óvodát sikerült kialakítani.

A hároméves, másfél milliárdos kerületi intézményfelújítási program keretében
minden esztendőben egy-egy kiemelt beruházást tervezett az önkormányzat. Az
egyik legnagyobb, mintegy 200 millió
forintos idei beruházás a 36 évvel ezelőtt
épült Százszorszép óvoda belső tereinek
teljes gépészeti és építészeti felújítása volt.
A beruházás költségét a VAMŰSZ saját
költségvetéséből, megtakarításaiból fedezte. Így társfinanszírozásban egy vadonatúj
óvodát sikerült kialakítani az elmúlt évek
alatt – tudtuk meg Kispest polgármesterétől. Gajda Péter elmondta, önkormányzati
forrásból évekkel ezelőtt megújult a világítási rendszer, és tavaly kicserélték a régi
udvari árnyékolókat, valamint befedték a
teraszokat is, így azokat már télen-nyáron
használhatják a gyerekek. Idén tavasszal
megtörtént az épület homlokzatának szi-

getelése és színezése, továbbá kicserélték
az óvodát övező kerítést, amely kapott egy
lábazatot is. Ezen kívül mintegy 140 négyzetméter gumiszőnyeg került a kerti játszószerek alá. Mint Szőke Éva intézményvezetőtől megtudtuk, a hat csoportban
gondozott 127 gyereket a Bóbita és a Hárs-

Kétszázmillió forintból
valósult meg a beruházás
fa óvodában helyezték el felújítás alatt. A
százszorszépesek nagyon hálásak a befogadó társintézményeknek, mert igazán jól
érezték magukat, s „bár mindenhol jó, de
legjobb otthon!” – mondta az óvodavezető.
Szőke Éva rendkívül elégedett a felújítás
eredményével, „egy álom valósult most

meg” – mondta. A VAMŰSZ szakemberei
folyamatosan egyeztettek a felújítás részleteiről az intézményvezetővel, a csempéket
és a színeket is közösen választották ki. A
szeptember végén befejeződött munkálatok magukban foglalták a tető szigetelését,
a fűtés korszerűsítését, új radiátorok felszerelését, a vizesblokkok teljes felújítását,
az összes fali és padlóburkolat cseréjét, a
festést és mázolást is. Szőke Éva ez alkalommal is köszönetet mondott a szülőknek
és a gyerekeknek a türelemért, amellyel
a felújítás ideje alatt várták, hogy befejeződjenek a munkálatok, és külön megköszönte, hogy a munkák befejezése után
óvónők, dadusok, szülők négy napon keresztül, éjjel-nappal együtt „fúrtak, faragtak, sikáltak” azért, hogy a gyerekek egy
tiszta és szép óvodába térhessenek vissza.
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Újabb parkolóhelyeket alakított ki az önkormányzat
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Átadták a kibővült funkciójú KRESZ-parkot

Ötven férőhelyes új parkolót épített az önkormányzat az Üllői út és a Berzsenyi utca találkozásánál. A
30 millió forintos beruházással a terület rendezése mellett a környék parkolási gondjain is próbálnak
enyhíteni. Látványos fejlesztések valósultak meg ezen a részen az elmúlt években.

Elkészült a kibővült funkciójú KRESZ-park a Kosárfonó utca – Vak Bottyán utca – Eötvös utca által
határolt, csaknem 4000 négyzetméternyi területen, amelyet rövid ünnepség keretében adtak át a kispestieknek. Kétszázmillió forintból valósult meg a beruházás.

megújult az elmúlt években,
így az Üllői úttól az Ady Endre
útig rendezett terület fogadja a
kispestieket: a Puskás iskolára
napelemes rendszer került és

hogy a 2006-ban indult Zöldprogram részeként most megújult park is jó példája annak
a törekvésnek, amelyben sorra szépültek meg Kispest na-

Több száz parkoló
épült Kispesten az
elmúlt években

Sorra szépülnek
meg a közparkok
és a zöldterületek

Ötven beállóhelyet építettek a pavilonok helyén
A korábban elhanyagolt terület
közelében élők sokat panaszkodtak az itt lévő pavilonokra
és környezetükben az áldatlan
állapotokra. Ezért a közterületi pavilonokat elbontatta
az önkormányzat, és a lakók
igényeinek megfelelően több
mint 1500 négyzetméteren ingyenes, parkosított parkolót
alakítottak ki 44 normál, két

mozgássérült, két szélesített
családi, valamint elektromos
autók töltésére további két
hellyel. Az elektromos töltőket még nem szerelték fel – ez
nem önkormányzati feladat –,
de ezekkel együtt kerületszerte
már csaknem 20 töltőállomás
található – tudtuk meg Kispest
polgármesterétől, aki Fekete
László és Varga Attila önkor-

mányzati képviselőkkel járt
a helyszínen. Ennek a beruházásnak is fontos eleme volt
az elmúlt években több mint
10 ezer négyzetméterrel gyarapodott kerületi zöldfelület
növelése: itt most újabb 150
négyzetméterrel lett több zöld,
és 15 fát is ültettek. Gajda Péter hangsúlyozta, Kispestnek
ezen a részén szinte minden

az udvarát is felújították, megépült a vizes játszótér, megújult a gyermek és a felnőtt
háziorvosi rendelő, valamint
az óvoda és a bölcsőde, parkolóhelyek épültek, s rövidesen
befejeződik a parkrekonstrukció a közeli Toldy utca és Széchenyi utca közötti zöldterületen. A polgármester kiemelte
azt is, hogy az elmúlt öt évben
több száz parkolót építtetett az
önkormányzat Kispest-szerte a
gócpontokon – a Határ út és a
KÖKI környékén, valamint a
lakótelepi részeken – kialakult
parkolási problémák enyhítése
érdekében.

BERUHÁZÁS

Szilárd burkolatot kapott az utolsó kispesti földút

Közel 1500 négyzetméteren
épült szilárd útburkolat a mai
követelményeknek megfelelő útpályaszerkezetre a Vasút
utcában. A projekt tervezését
a közösségi költségvetésből
finanszírozta – és a környék
lakóival egyeztetve készítette
el a terveket –, ezzel együtt
több mint 20 millió forinttal
járult hozzá az önkormányzat
a Budapesti Útépítési Program
keretében, állami támogatással
megvalósult beruházás 70 millió forintot meghaladó össz-

költségvetéséhez – mondta el
lapunknak Gajda Péter polgármester, aki Teknős Ferenc
önkormányzati képviselővel
adta át a Vasút utcát. A 300
méteres aszfaltozott szakasz
mellett kiépült a felszíni csapadékvíz-elvezetés, megújult a
közvilágítás és akadálymentes
útcsatlakozásokkal a teljes járdaszakasz is. Szélesebb úttest
kialakítására a közeli vasúti sín
miatt nem volt lehetőség; a sínt
acélkorlát választja el a változó szélességű úttesttől.

Háromszáz méteres szakaszt aszfaltoztak le

Négyezer négyzetméteres terület újult meg
Kispest önkormányzata 2018ban indult a Fővárosi Önkormányzat Tér_Köz pályázatán,
amelyen 100 millió forint
támogatást nyert terve megvalósításához. A pályázati támogatáson kívül azonban az
önkormányzat jelentős összeggel, újabb 100 millió forinttal

járult hozzá a felújításhoz, mivel a támogatás fejében a főváros által kötelezőnek tartott
funkciókon – a KRESZ-park
újbóli kialakításán – túl egyéb
elemekkel is bővültek a tervek. Ilyen például az újonnan
épített futókör, az időseknek
kialakított pihenőtér, a kutya-

futtató és a közvilágítás, de
lett hely pingpongasztaloknak,
fitnesz- és street workout eszközöknek is – mondta Gajda
Péter azon a rövid ünnepségen, amelyen átadta a kibővült
funkciójú KRESZ-parkot a
kispestieknek. A polgármester
ez alkalommal is elmondta,

gyobb közparkjai és az elmúlt
időszakban a lakótelepek között lévő kisebb zöldterületei.
Gajda Péter köszönetet mondott Bogó Józsefnének, a terület önkormányzati képviselőjének, Vadon Etelkának, az
önkormányzat csoportvezetőjének a pályázat előkészítéséért és figyelemmel kíséréséért,
Tichy Juditnak, a Zöldprogram
Iroda vezetőjének a folyamatos szakmai felügyeletért, a kivitelező Harmat Kert Kft.-nek
és mindenkinek, aki részt vett
a beruházás előkészítésében és
lebonyolításában.

ÜNNEP

Negyvenéves a Zöld Ágacska óvoda
Születésnapját ünnepelte a
Berzsenyi utcai Zöld Ágacska
óvoda, az intézmény a kispesti
lakótelep-építés első óvodája
volt 1979-ben. A kerületi óvodavezetők mellett Gajda Péter
polgármester, Vinczek György
alpolgármester és Dódity Gabriella önkormányzati képviselő is részt vett az ünnepségen.
Kispest polgármestere a fenntartó nevében külön megköszönte a kispesti gyerekekért
végzett magas színvonalú
szakmai munkát a Szegediné

Török Tünde által vezetett intézményben, amely 2016-tól
Örökös Zöld Óvoda, 2018-tól
regisztrált tehetségpont. A Zöld
Ágacskában is jelentős fejlesztéseket végzett az önkormányzat az elmúlt években: 2017ben a burkolatokat cserélték;
2018-ban megtörtént a vizesblokkok felújítása, és elindult
az udvarrekonstrukció, amely
idén befejeződött; 2019-ben
korszerűsítették a világítást és
hőszigeteléssel látták el a homlokzatot.

Ünnepséget tartottak a lakótelepi intézményben
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KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐINEK ROVATA

Amikor mások döntenek

Burány Sándor (MSZP)
Néhány hete egy szekszárdi gimnazista osztályfőnöke
igazgatói utasításra (!) közölte
a diákokkal, ne „lájkoljanak”
a Facebookon politikai cikkeket. Az igazgatói utasítás
előzménye az volt, hogy egy
másik diák a gyanú szerint
vitriolos videót készített a suli
vezetőjéről, ami után a felbőszült igazgatónő elrohant a
rendőrségre, és végül a diákot

a szülei kivették az iskolából.
Ezt követően született meg az
utasítás, nehogy másoknak is
véleménye legyen a vezetésről. Csakhogy a gimnazista
nem megijedt, hanem felháborodott. Diákönkormányzati
vezetőként nem azért vállalt
pozíciót, hogy bábként rángassák felsőbb utasításra. Ezért
még aznap nem is egyszerűen
„lájkkal”, hanem az úgynevezett „imádom” reakcióval
reagált egy kritikus ellenzéki posztra a közösségi hálón.
Másnap reggel azonban telefonon keresték az iskolából,
és vállalhatatlan stílusban azt
kérték tőle, hogy „lájkja” miatt
kérjen bocsánatot az igazgatónőtől. Mi van?! Egy „lájk”
miatt?! Az önérzetes diák erre
nem volt hajlandó, és diáktársához hasonlóan ő is távozott a gimnáziumból. Ilyen
az, amikor egy iskolaigazgató

szolgalelkű kiszolgálója a Fidesznek, de terrorizálja a diákot. Mert most megteheti, az
elfideszesedő állammal a háta
mögött. 2013 óta számos botrány robbant ki amiatt, hogy
az állam olyan iskolaigazgatókat nevezett ki, akiket ellenzett a tantestület, ellenezték
a szülők, például Miskolcon,
Szigetszentmiklóson, Válon,
Debrecenben, Jászárokszálláson. A felülről kinevezett igazgatók több esetben fideszes kötődésűek voltak. Most Semjén
Zsolt javaslatára még a véleményezési jog is megszűnne,
az elfideszesedő állam teljesen
zártan, egyszemélyi döntéssel
nevezné ki az egyre inkább
fideszes kötődésű vezetőket az
iskolák élére. Hogy aztán jól
megüthessék a bokájukat azok
a gyerekek, akiknek van önálló
véleménye az őket körülvevő
világról.

Dr. Hiller István (MSZP)
Alapjaiban kellene változtatni a közoktatás rendszerén,
amely azért működik még
egyáltalán, mert a pedagógusok és az iskolákban dolgozók
talpon tartják – hangsúlyozta
dr. Hiller István a lapunknak
adott interjúban. Kispest országgyűlési képviselője szerint

ről elnevezett központból lehet Kispesttől Zalaegerszegig
és Pesterzsébettől Nyírbátorig
az osztályokat, az iskolákat,
egyáltalán a magyar közoktatást irányítani. Míg korábban
szülőnek, önkormányzatnak,
pedagógustestületnek egyaránt
volt beleszólása abba, hogy ki
az igazgató, ki vezeti a közösséget, most már véleményük
sem lehet, formálisan a miniszter – de valójában az irányító
központ – dönt az ország ös�szes iskolaigazgatójának személyéről. Az iskola oktatási és
nevelési céljai egyaránt jobban
teljesültek akkor, amikor a helyi közösségek rendelkeztek az
intézményekkel. Ezért továbbra is híve vagyok annak, hogy
azokon a helyeken, ahol az önkormányzat egyébként képes
volt – és nálunk, Kispesten ké-
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Rövid testületi üléssel búcsúztak a képviselők

Na, többek között ezért kell
visszaadni az iskolákat az
önkormányzatoknak. A helyi polgárok által választott
önkormányzati vezetők nyilván kétszer is meggondolnák,
hogy szembeforduljanak a helyi közösségek akaratával. Az
pedig világosan látszik, hogy
milyen világ van kialakulóban.
Ebben a világban mások döntenek rólunk, mások mondják
meg, miről lehet véleményünk
és miről nem. Október 13-án
viszont mi dönthetünk. És ha
nemcsak Kispesten, de Budapesten és számos városban
veszít a Fidesz, akkor jó esél�lyel visszaszerezhetjük kórházainkat, iskoláinkat, és akkor
a helyi polgároknak újból lehetőségük lesz befolyásolni,
hogy kik vezessék településük
intézményeit.
És akkor nem mások döntenek
majd, hanem végső soron mi.

Kiszakították a helyi közösségekből az iskolákat
minden normálisan gondolkodó ember számára, párthovatartozásától függetlenül, az
oktatásügyben a gyermeknek
kell a legfontosabbnak lennie, de a magyar iskolákban
ma elsősorban nem olyan ismereteket adnak át a diákoknak, amiket felnőttkorukban
vagy későbbi tanulmányaik
során hasznosítani tudnának.
„A hatalom által elfogadott
egyentankönyvekből kellene
tanítani egyenpedagógusoknak
egyendiákokat,
miközben
ezek a fiatalok remélhetőleg
továbbra is szabadságban, az
Európai Unió polgáraiként
nőnek fel. Rideg és idegen
rendszert eredményezett, hogy
kiszakították a helyi közösségekből az iskoláikat. Nem
hiszek abban, hogy egyetlen
irodaépületből, a Klebelsberg-
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pes volt – intézményfenntartó
lenni, ott intézményfenntartó
lehessen.” Hiller István meggyőződése szerint helyi szinten
ellensúlyozható az a kormányzati túlhatalom, amely már a
torkánál ragadja meg az országot. „Egy demokráciában a
tényleges beleszólás intézményes lehetősége a választás. Ez
a mondat, ha normális viszonyok között élnénk, egy semmitmondó, felesleges mondat
lenne. De nem az. Ezért azt kérem minden kispestitől, hogy
október 13-án menjen el szavazni, és a legjobb véleménye
szerint adja le a voksát a helyi
képviselőre, a polgármesterre
és a főpolgármesterre. Én nem
vagyok elfogulatlan szemlélő,
és szeretném, ha Kispest továbbra is úgy és olyan ütemben fejlődne, mint eddig.”

Nyugodt hangulatban, több rövid napirendi pontot tárgyalva ért véget a kispesti képviselő-testület
utolsó ülése. Többek között döntöttek a képviselők a költségvetés és a török kulturális intézettel való
együttműködés, valamint az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

Vinczek György és Kertész Csaba
A testületi ülés elején Gajda
Péter polgármester személyesen köszönte meg képviselőtestület tagjainak az elmúlt
időszakban, 2014 és 2019 között végzett önkormányzati
képviselői munkát. Döntött a
testület arról, hogy az önkormányzat illetékességi területén
– az eddigi gyakorlattól elté-

Lezárult az ötéves
önkormányzati
ciklus
rően – az idegenforgalmi adót
nem a Fővárosi Önkormányzat
szedi majd be. Az előterjesztés
szerint adókötelezettség terheli
azt a magánszemélyt, aki nem
állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az idegenforgalmi
adó mértéke személyenként

és vendégéjszakánként ötszáz
forint. Az idegenforgalmi adó
kötelezettségével kapcsolatos
rendelet bevezetése várhatóan
kedvező gazdasági hatással
lesz a kerületi költségvetésre.
Módosították a képviselők az
egészségügyi
alapellátások
körzeteiről szóló önkormányzati rendeletet. Mivel három
gyermekfogorvosi körzetben a
gyermeklétszám elérte, illetve
meghaladta az előírt 1500 főt, a
körzethatárokat úgy rendezték
át, hogy mind a hat körzetben
elérje a szükséges létszámot.
Elfogadták a képviselők és a
készülő dokumentumba beépítették azokat az észrevételeket,
amelyek a Vak Bottyán utca –
Derkovits Gyula utca – Wesselényi utca – Móricz Zsigmond
utca – Simonyi Zsigmond utca
– Kisfaludy utca – Ady Endre
út páratlan oldalának telekvégei (37–49.) – Hunyadi utca
– Üllői út – Mátyás király utca
– Ady Endre út – Rákóczi utca

Teknős Ferenc és Somogyi Lászlóné
páratlan oldala – Nagykőrösi út – Méta utca – Kolozsvár
utca – kerülethatár – Ferihegyi
repülőtérre vezető út által határolt területre tervezett Kerületi Építési Szabályzat tervezetéhez érkeztek. A terveket a
KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. tervezői elkészítették.
Döntöttek a képviselők a Puskás Ferenc utca 1. szám alatti
ingatlan egy 1600 négyzetméteres sávjának ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
közterület céljára, mert a 42-es
villamos tervezett meghos�szabbítása miatt szélesíteni
kell majd az utcát. Az ingatlan
átadása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., az új Bozsik
Stadiont építő Nemzeti Sportközpontok és a kispesti önkormányzat közötti háromoldalú
megállapodással jönne létre.
Bár a 42-es villamos meghos�szabbítása csak 2022 után várható, a beruházás tervezéséhez
és a kivitelezés zökkenőmen-

tes lebonyolításához szükséges tiszta, rendezett tulajdoni
és kezelői viszonyokat már
előzetesen meg kell teremteni.
Módosították az önkormányzati rendeletet, amely Kispest
Önkormányzata, a Yunus Emre
Intézet és a török testvérváros,
Pendik közötti együttműködési megállapodást szabályozza.
Az elmúlt kilenc évben a két
önkormányzat számos kulturális, oktatási és gazdasági
programot szervezett közösen.
Az önkormányzat és az intézet
szeretné folytatni a 2018-ban
indult török–magyar kulturális programot, és kerületen
kívülről is további óvodákat
bevonni az együttműködésbe.
Kispest idén is csatlakozott
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez,
így 2020-ban ismét hatmillió
forinttal támogatják majd a
felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű kispesti hallgatóit.
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ÖNKORMÁNYZAT

Közlekedj
autómentesen!

Ismét a jól megszokott helyszínen, a Shopmark parkolójában
tartotta az önkormányzat hagyományos autómentes napját.
Kispest 19. alkalommal csatlakozott az Európai Mobilitási
Hét országos programsorozathoz, ennek keretében az alternatív közlekedési eszközöket
népszerűsítő szemléletformáló
rendezvényt szervezett a kispestieknek, amelyre meghívást
kapott a kerület valamennyi
általános iskolája. Az 1997ben indult kezdeményezés nagyon fontos számunkra, mert
ilyenkor is lehetőségünk nyílik felhívni a fiatalok és rajtuk
keresztül a felnőttek figyelmét
arra, ki mit tehet mikroszinten
azért, hogy a környezetünk
szebb, tisztább és rendezettebb legyen. Ebbe beletartozik
az is, hogy ha lehet, alternatív
közlekedési eszközöket használjunk, ha munkába, iskolába,
óvodába megyünk – hangsúlyozta Gajda Péter polgármester, aki maga is kikerekezett
az eseményre. Az autómentes
napon gokart- és mentősbemutató, ügyességi játékok,
KRESZ-suli és a kerületi rendőrkapitányság munkatársainak
KRESZ-totója várta a gyerekeket, az Első Kis-Pesti kert
tagjai új játékkal készültek, az
Átalakuló Wekerle Mozgalom
a környezetvédelemre hívta fel
a figyelmet.
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ELISMERÉS

Zöldprogramokat támogat az önkormányzat

Az önkormányzat 21. alkalommal jutalmazta azokat a kispesti civilszervezeteket, közösségeket, intézményeket, amelyek programjai ösztönzik a legfiatalabb korosztályt a környezet ápolására, a meglévő természeti értékek
megőrzésére.
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GONDOSKODÁS

Köszöntötték a kispesti időseket

Az idősek világnapján tizenegyedik alkalommal köszöntötte a kispesti időseket ünnepi műsorral az önkormányzat és a Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat a KMO Művelődési Központban.

A Szebb Kispesti Környezetünkért pályázat idei díjazottjai
A Városháza dísztermében rendezett ünnepségen Gajda Péter
polgármester, Bogó Józsefné,
a Környezetvédelmi Bizottság
elnöke és Vinczek György alpolgármester adta át a Szebb
Kispesti Környezetünkért pályázat idei díjait. Az oktatási és
nevelési intézmények között
első helyezett lett a Kispesti
Erkel Ferenc Általános Iskola
Műveltség Gyarapításáért Alapítványa, második helyezett a
Kispesti Csillagfény Bölcsőde,
harmadik helyezett a Kispesti

Szociális Szolgáltató Centrum.
Céltámogatásban részesült a
Kispesti Szivárvány Óvoda,
a Kispesti Árnyas Óvoda és a

Idén minden pályázó kapott valamilyen támogatást
Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítvány. A társadalmi és civilszervezetek, társasházak kategóriájában első

helyezést ért el a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi
Szervezet Nappali Szociális
Központ 2. számú Telephelye,
második helyezett lett a Simonyi Zsigmond Lakásfenntartó
és Karbantartó Szövetkezet.
A Környezetvédelmi Bizottság különdíját kapta a Kispesti
Vass Lajos Általános Iskola,
polgármesteri különdíjban részesült a Kispesti Bóbita Óvoda.

v

Őszi terménybemutató és díjátadó a Kispesti Kaszinóban
Hagyományosan a Mihály-napi búcsúhoz kapcsolódóan – díjátadóval egybekötött – őszi
terménybemutatót
és
dísznövény-kiállítást
rendezett a Kispesti Kertbarát Klub és az önkormányzat a Kispesti Kaszinóban. Az önkormányzat idén is csatlakozott a Magyarország legszebb
konyhakertjei országos programhoz, és meghirdette „A legszebb konyhakertek” című versenyt.

A díjátadón Tóth Tibor, a Kispesti Kertbarát
Klub elnöke és az idén százesztendős dr. Bálint
György, Kispest új díszpolgára mondott köszöntőbeszédet, majd a legszebb konyhakerteket és
a legaktívabb amatőr kertészeket jutalmazták. A
díjazottak Bogó Józsefnétől, a Környezetvédelmi
Bizottság elnökétől vehették az elismeréseket és
az ajándékokat.

Ünnepi műsort rendeztek a KMO-ban a világnapon
A hagyományos rendezvényen
a művelődési ház színházterme megtelt a gondozó szolgálat ellátottjaival, a nyugdíjas
civilszervezetek meghívottjaival és a vendégekkel. Köszöntőjében Balázs Piroska
intézményvezető arról beszélt,
hogy a Segítő Kéz Kispesti
Gondozó Szolgálat négy telephelyen, kilenc szakmai egységben nyújt sokféle ellátást,
idén 650-700 ellátott számára
biztosította a gondozást. Gajda
Péter polgármester beszédében hangsúlyozta, hisz abban,
hogy az összes program – a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtástól az időstanácson keresztül az intézményhálózat
fenntartásáig és a különböző
tanfolyamokig, támogatásokig
– mind arról szól, hogy az önkormányzat megbecsüléssel,

tisztelettel és köszönettel fordul az idősek felé, és támogatja, akinek erre szüksége van.
Burány Sándor országgyűlési
képviselő a tapasztalat és a
tudás fontosságáról beszélt.
„Minden, amit tudunk, azt az

Megbecsülés, tisztelet és köszönet
illeti az időseket
önök generációjától, önöktől,
nagyszüleinktől, dédapáinktól,
dédanyáinktól is tudjuk. Ez a
tudás nem nélkülözhető, nem
félresöpörhető, ellenkezőleg,
építeni kell rá, mert ez a tudás
tiszteletet érdemel. Mindaz,
ami az országban ma van, az
önök munkájának gyümölcse
is. Nemcsak a fiataloké, hanem

az idősebb generáció munkája
is benne van, sőt elsősorban
az idősebb generáció munkája van benne. Amikor tehát
az idősek világnapján megemlékezünk, elsősorban azért
jövünk össze, hogy megadjuk
a tiszteletet ennek a tudásnak, annak a kultúrának, amit
önöktől örököltünk. Azt kívánom önöknek, hogy ezeket
a tapasztalatokat még hosszú
évekig mondják el, mert szükségünk van rá” – fogalmazott.
A beszédeket követően Csepregi Éva a Neoton együttes
slágereivel szórakoztatta a közönséget, majd köszöntötték a
Segítő Kéz legidősebb ellátottjait, a 104 éves Gróf Lászlónét
és a 97 éves Szőcs Gyulát, akik
személyesen nem vettek részt
az ünnepségen.
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Műsort adtak
a nemzetiségek

Kilenc nemzetiségi önkormányzat kulturális műsorát és
jellegzetes ételeit élvezhette a
közönség a 24. nemzetiségi esten a KMO Művelődési Központban. Gábor Ilona igazgató
köszöntőjét követően Vinczek
György alpolgármester nyitotta meg a rendezvényt. A kulturális seregszemle jó hangulatát
a bolgár önkormányzat meghívottja, a Martenica Táncegyüttes alapozta meg. A német önkormányzat nevében fellépett
az Arany óvoda német nemzetiségi csoportja, majd az Erkel
iskola diákjai. A horvát önkormányzat képviseletében a
Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
gyermektáncosai léptek színpadra. Az örmény kultúrát a
Group Duduk mutatta be a közönségnek, ezután a Polonez
Néptáncegyüttes lengyel táncait élvezhették a nézők, majd
a görög Beloiannisz tánccsoport lépett a színpadra. A román önkormányzat képviseletében a nagykárolyi Folcloul
ceatara din adott műsort hegedűn, brácsán és nagybőgőn. A
szerbek a Tabán együttest hívták meg az estre. Az előadást
a cigány önkormányzat Lashe
Shave nevű formációja zárta,
táncosokkal kiegészülve. A
több mint háromórás műsor
után a közönség megkóstolhatta a nemzetiségek különleges
ételeit, italait is.
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VISSZATEKINTŐ

Megújult nevelési, szociális és egészségügyi intézmények,
korszerű sportlétesítmények Kispesten

A takarékos gazdálkodás mellett minden évben jutott forrás a kerület kiegyensúlyozott működtetésére, az
intézmények színvonalas fenntartására és azokra a fejlesztésekre, melyeket a Polgármesteri Program alapján
az adott évre ütemezett az önkormányzat. Összeállításunkban az elmúlt ciklusban megvalósult jelentősebb
kispesti intézményfejlesztéseket vesszük sorra.
forint európai uniós forrásból
és mintegy 80 millió forint saját erőből valósította meg az
önkormányzat. A Mese-Vár
óvoda Zrínyi utcai épületében
2016-ban végzett korszerűsí-

Takarékosan és
kiegyensúlyozottan
gazdálkodott
a kerület

Megszépült a Gyöngykagyló óvoda is
Minden évet működési hiány
és folyószámlahitel felvétele nélkül zárt, a kiadásokat
finanszírozni tudta az önkormányzat, likviditási problémák nem voltak, az európai
uniós és hazai támogatású beruházásokhoz rendelkezésre
állt az önrész. A feladatalapú
költségvetés a közterületek és
az intézmények fejlesztésére
egyaránt komoly anyagi forrást biztosított: az önkormányzat három év alatt összesen
másfél milliárd forintot tudott
fordítani a kispesti óvodák,
bölcsődék és iskolák korszerűsítésére, folytatta a szociális,
egészségügyi intézmények és
sportlétesítmények
megújítását. A Kispesti Közösségi
Költségvetés révén számos helyi fejlesztés a lakók javaslatai
alapján valósult meg.
Korszerű bölcsődék
Mintegy 150 millió forint eu-

rópai uniós pályázati támogatásból, valamint 80 millió forint önkormányzati forrásból
bővítették és korszerűsítették
a Csillagfény bölcsődét 2015ben. Négy bölcsődében – Bokréta, Csillagfény, Eszterlánc,
Harangvirág – végeztek felújításokat 2017-ben, ezek
együttes költsége több mint 80
millió forint volt. Kívül-belül
megújult 2019-re a Gyöngyszem bölcsőde; az önkormányzat saját költségvetéséből közel 200 millió forintot fordított
a beruházásra. Több lépcsőben, csaknem 50 millió forintból megszépült a Wekerlei Tipegők Bölcsőde is. A Bokréta
bölcsődében 40 millió forintból, az Eszterlánc bölcsődében
25 millió forintból végeztek
korszerűsítési munkákat.
Megújult óvodák
Az Arany óvoda 2015-ben befejeződött bővítését 175 millió

tés 15 millió forintba került.
A Hársfa óvoda külső-belső
rekonstrukciójára saját forrásból 180 millió forintot fordított
az önkormányzat 2017-ben.
Korszerűsítések, felújítások
történtek az Árnyas óvoda
mindhárom
tagintézményében, a Bóbita óvodában, a
Százszorszép óvodában, a

Szivárvány óvodában, a Napraforgó óvodában és a Zöld
Ágacska óvodában is, összességében 100 millió forintból. A
Mézeskalács óvoda Beszterce
utcai és Kelet utcai épületeinek korszerűsítésére, valamint
a Beszterce utcai óvodaudvar
felújítására 2018-ban összesen
46 millió forintot fordított az
önkormányzat. A Szivárvány
óvoda 36 millió forint önkormányzati és 30 milliós állami
támogatásból újult meg. A Tarka-barka óvodában 15 millió
forintból, a Zöld Ágacska óvodában 90 millió forintból végeztek korszerűsítéseket. Több
mint 200 millió forintot költött
az önkormányzat a Gyöngykagyló óvoda külső és belső felújítására idén. Teljesen
megújult kívül-belül a Százszorszép óvoda is, a csaknem
200 millió forintos beruházást

Felújították a Tichy Lajos Sportcentrumot
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saját költségvetéséből finanszírozta a vagyonkezelő szervezet.
A Tarka-barka óvoda Zoltán utcai részlegét 35 millió forintból,
a Napraforgó óvodát 55 millió
forintból, a Bóbita óvodát 25
millió forintból fejlesztették tovább.
Támogatás az iskoláknak
Bár az önkormányzatnak 2013
óta nem feladata az iskolák
szakmai felügyelete, és 2017től a fenntartói jogok és kötelezettségek is a Klebelsberg Központ Külső-Pesti Tankerületi
Központjára szálltak, a kispestiek érdekében mégis sokat fordít
az államilag alulfinanszírozott
intézmények
működtetésére,
lehetőségeihez mérten támogatja a felújításokat is. A Pensio
Kft. 230 millió forint összköltségű, 2015-ben befejeződött
iskolai konyhafelújítási programja négy iskola – Vass, Eötvös, Puskás, Bolyai – konyháját
érintette. Több tízmillió forint
összköltségű világításkorszerűsítési program zajlott a Puskás,
az Eötvös, a Vass, a Bolyai, a
Gábor és az Erkel iskolában.
Két ütemben 100 millió forintot fordított az önkormányzat
a Pannónia iskola tetőterének
beépítésére. Az idei tanévkezdésre felújították a Gábor iskola
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Fő utcai épületének ebédlőjét
23 millió forintból, a Kós iskola
konyháját és étkezőjét 20 millió

Számos helyi fejlesztés valósult meg
a lakók javaslatai
alapján
forintból, a Vass iskola konyhájának tetőszigetelését 6 millió
forintból és a Puskás iskola udvarát 15 millió forintból.
Segítség a rászorulóknak
Lakással és közösségi épülettel gyarapodott a Családok
Átmeneti Otthona 2015-ben.
Megújult a Segítő Kéz Kispesti
Gondozó Szolgálat két egysége,
az Őszirózsa Idősek Klubja és a
Kertvárosi Idősek Klubja is. A
tűzben megrongálódott Nyugdíjasház több tízmillió forintos
kárelhárítása egyben az épület korszerűsítését is jelentette
2017-ben. Csaknem 9 millió forintot költött az önkormányzat a
Magyar Vöröskereszt Ady Endre úti nappali melegedőjében
lévő fürdőblokk felújítására. A
Családok Átmeneti Otthonának
2018-ban megvalósult bővíté-

Bővítették a Családok Átmeneti Otthonát

Folyamatos a szakrendelő korszerűsítése
sére mintegy 38 millió forintot
költött az önkormányzat.
Gyógyítás modern
intézményekben
Az önkormányzati támogatásnak köszönhetően folyamatosan zajlik a Kispesti Egészségügyi Intézet korszerűsítése és az
eszközpark bővítése. Idén ős�szel átadták a teljesen felújított
földszinti betegfogadó teret: a
munkát önerős beruházásban,
mintegy 250 millió forintból
végeztette el az önkormányzat.
Összesen csaknem 100 millió
forint önkormányzati forrásból
újult meg a gyermek háziorvosi
rendelőknek és a kerületi védőnői szolgálatnak is helyet adó
épületkomplexum a Berzsenyi
utcában 2017-ben. Idén az itteni felnőtt háziorvosi rendelő
korszerűsítése is megkezdődött
a külső hőszigeteléssel és a nyílászárók cseréjével, amire 23
millió forintot fordított az önkormányzat; a következő ütemben a belső felújításra kerül sor.
Kispest mozgásban
Díjmentes sportolási lehetőségekkel várja a kerület lakóit a Zoltán utcai sporttelep
és a 2019-ben Tichy Lajos
Sportcentrumnak
átnevezett
KAC-pálya; a létesítményeket
2015-től a Kispesti Sportközpont működteti. Partnereivel

– elsősorban a Magyar Labdarúgó Szövetséggel – közösen
az önkormányzat több mint
350 millió forintot fordított a
sportcentrum korszerűsítésére.
Kültéri élmény- és gyermekmedencét építettek 2018-ban
a Kispesti Uszoda kertjében
85 millió forintból, a beltéri
tanmedencét idén több mint
23 millió forintból újította fel
az önkormányzat. Elkészült a
Budapest Honvéd FC Magyar
Futball Akadémiájának új kertvárosi utánpótlásközpontja: a
4,2 milliárd forintos állami beruházás részeként több mint egy
kilométer hosszú futókört alakítottak ki a kispestiek számára.
Letették az új Bozsik Stadion
alapkövét, a Nemzeti Sportközpontok beruházásában, 12
milliárd forintból épülő létesítményt várhatóan 2020 nyarán
adják át. Ingyenesen használható sportpark épült 30 millió
forintos pályázati támogatásból
a Csokonai utcában, futókört
alakított ki az önkormányzat
a Bárczy István téren 20 millió forintból. Idén befejeződött
a faházak teljes felújítása az
önkormányzat káptalanfüredi
üdülőtáborában, ahol az elmúlt
három évben összesen mintegy
100 millió forintot fordítottak
korszerűsítésre.
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ÜNNEP

Hetvenöt éves
a Rózsa téri
egyházközség

Ünnepi hálaadó istentiszteletet
tartottak a Jahn Ferenc utcai
templomban a Kispest-Rózsatéri Református Egyházközség
alapításának 75. évfordulója
alkalmából. Az istentiszteleten
dr. Szabó István, a dunamelléki
egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház zsinati elnöke hirdetett
igét. Az ünneplőket és a vendégeket Ablonczy Kálmán lelkipásztor köszöntötte, Kovács
Attila főgondnok idézte fel a
gyülekezet történetét, majd
Pásztor Lajos missziói gondnok mondta el Rózsatérről
szóló vallomását. A Karácsony
Sándor Rózsatéri Református
Általános Iskola és Óvoda iskolai gyermekkórusa énekelte
el a 23. zsoltárt, ezt követően
az intézmény igazgatója, Nagy
Gábor beszélt az iskola és óvoda életéről, majd Huszár Márta
igazgató ismertette a Simeon
Rózsatéri Idősotthon történetét. Az iskola pedagógusainak
és diákjainak éneke után Gajda Péter polgármester mondott
beszédet. Az egyházközség
1944-ben alakult az egykori
Rózsa téri iskolában, a gyülekezet 1947-ben költözött az
akkori Rózsa – ma Jahn Ferenc
– utca 107. alá, de a Rózsa téri
iskola iránti hálából és a múlt
iránti tisztelet okán nem változtatták meg nevüket.
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KÖZÖSSÉG

Megnyílt a KÁS Képtár

Az egykori wekerlei kisposta földszinti helyiségében kapott helyet Katona
Áron Sándor képzőművész állandó kiállítása. A Thököly utca 17. szám alatt
megnyílt KÁS Képtárban 23 tűzzománcképet láthatnak az érdeklődők.

Őszi ünnep Wekerletelepen

Huszonnyolcadik alkalommal rendezte meg Wekerletelep őszi fesztiválját
az önkormányzat és más partnerek támogatásával, önkéntesek segítségével a
Wekerlei Társaskör Egyesület.

Katona Áron Sándor az ünnepélyes megnyitón
Köszöntőjében arról beszélt
Kispest polgármestere, hogy
Katona Áron Sándor munkássága, közéleti tevékenysége
összeforr Kispesttel, önzetlenül szolgálta és szolgálja kerületét és a Wekerlét. „Nemcsak az alkotásait hozta ide
és ajánlotta fel a kerületnek,

hanem szívét-lelkét is átnyújtja a kispestieknek” – fogalmazott Gajda Péter. „Katona
Áron lélekkel fest, tűzzel fest,
értelemmel és érzelemmel tölti meg a képeit, és bravúros
technikával teremt” – mondta
köszöntőjében dr. Sinóros Szabó Katalin művészettörténész,

méltatva Katona Áron Sándor
alázatát és erejét, amivel képeit létrehozza. A KMO által
működtetett képtár szerdán és
pénteken 15 és 18 óra között
tart nyitva, a művelődési központnál történő bejelentkezés
alapján más időpontban is tud
fogadni csoportokat.
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Tasnád rajzokon
Kispest romániai testvérvárosát mutatják be Vass
Csaba erdélyi képzőművész tus-diófapác technikával készült munkái a Kispesti Városháza Tárlat legújabb kiállításán. Október 15-ig láthatják a
műveket az érdeklődők.

Klubprogramok a Wekerlei Könyvtárban
Bernard Huther francia muzsikus tart élőzenés
előadást október 11-én 17.00–18.30 között. A
Wekerlei világjárók sorozat keretén belül Somogyváriné Seregi Zsuzsanna és Somogyvári
István tart vetített képes előadást az USA keleti
parti nagyvárosairól október 18-án 17.30–18.30
között. Népszerű meséket vetítenek új diavetítővel a Péntek esti mesék sorozat keretén belül,
október 27-én 17–18 óra között. A programokon
a részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött, bővebb információ az uj.konyvtar.kispest.hu honlapon.

Klubprogramok
a
W
ekerlei
Könyvtárban
Bernard
Huther
francia
muzsikus
tart
élőzenés
előadást
október
11-én
17.00–18.30
között.
A
W
ekerlei
világjárók
sorozat
keretén
belül
Somogyváriné
Seregi
Zsuzsanna
és
Somogyvári
István
tart
vetített
képes
előadást
az
USA
keleti
parti
nagyvárosairól
október
18án
17.30–18.30
között.
Népszerű
meséket
vetítenek
új
diavetítővel
a
Péntek
esti
mesék
sorozat
keretén
belül,
október
27-én
17–18
óra
között.
A
programokon
a
részvétel
díjtalan,
de
regisztrációhoz
kötött,
bővebb
információ
az
uj.konyvtar
.kispest.hu
honlapon.

Szép-korú-művészet a WKK-ban
A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár felhívást intézett a Kispesten élő, 65 évet betöltött, amatőr
alkotók részére. Az idősek napja alkalmából kiállítást rendeznek a beérkezett alkotásokból. A
megnyitót és a hozzá kapcsolódó rendezvényt
október 5-én 15.00–17.30 között tartják, a tárlat
október 22-ig tekinthető meg.

Egymást követték a látványos zenés, táncos produkciók
A Kispesti AMI Fúvószenekarának zenés ébresztőjével
kezdődött a XXVIII. Wekerlei
Napok programsorozata a Kós
Károly téren, majd a Babos
Bábos Társulat meséje szórakoztatta a gyerekeket. Az idei
rendezvény kiemelt vendége
Biatorbágy városa volt: „Jeges
lencsék” címmel filmvetítéssel
egybekötött fotókiállítást rendeztek a Biatorbágyi Fotóklub
Egyesület közreműködésével
a WTE Pincegalériájában, délután „Élet a népi énektől a tangóig” címmel tartottak bemutatót. Fellépett az Etude Dance
Studio, a Wekerlei Mozgásműhely zumbatáncosai, a
VonzArt Táncegyüttes és a
Csiripály együttes, a blokkot a biatorbágyi Éles Gábor
és családjának jazzkoncertje zárta. Gajda Péter polgár-

mester a főtámogató önkormányzat nevében köszöntötte
a wekerleieket, majd átadták
a WTE elismeréseit. Az esti
folytatásban a Gera Balkan
Project koncertjét élvezhette
a közönség, ezután az Éjfélkor Párizsban című filmet ve-

Kétszáz önkéntes
segített
a rendezvény
megvalósításában
títették le a nagyszínpadon. A
Wekerlei Kultúrház „Időkapuk
Wekerlén” címmel invitálta izgalmas, négy állomásból álló
időutazásra a családokat. Az
Átalakuló Wekerle mozgalom
önkéntesei idén is népszerűsítették a wekerlei újrapoharat, s

többek között komposztjátékkal, hulladékcsökkentési tippekkel várták az érdeklődőket,
a Kiserdővédők flashmobot
tartottak. A társaskör idén is
összekapcsolta a Wekerlei
Napokat a Kulturális Örökség
Napjaival: a telep története
iránt érdeklődők tematikus
sétákon és sétakocsikázáson
idézhették fel a századelő hangulatát. A Zenepavilonban a
Cégér – Wekerlei Filmfesztivál hely- és ipartörténeti
filmszemlék alkotásaiból vetítettek, valamint helytörténeti előadásokat tartottak. A
kétnapos
programsorozatot
játékpark, kézműves vásár és
kreatív foglalkozások, népi
mesterségek bemutatói, harcművészeti bemutatók, családi
pontgyűjtő verseny és sportversenyek gazdagították.
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SZABADIDŐ

Nyárbúcsúztató
a Templom téren

Hagyományosan a Mihálynapi búcsúval zárta az önkormányzat és a KMO a nyarat a
Templom téren. Gólyalábasok
felvonulásával indult a búcsú,
majd Beleznay Endre színművész, humorista konferálta fel
a műsorokat. Farkasházi Réka
és a Tintanyúl zenekar gyermekkoncertet, a Kispesti Obsitos Fúvószenekar könnyűzenei
koncertet adott. Két részletben
adtak műsort a nemzetiségi önkormányzatok, közben Levente Péter Égből pottyant meséi
és a Széltolók zenekar szórakoztatta a gyerekeket, délután
a Két Szoknya Egy Nadrág
csapat műsora gondoskodott
a jó hangulatról. Az Ady, az
Erkel, a Vass és a Reménység
iskola diákjai három népdalt
énekeltek a színpad előtt, majd
a Bihari Táncegyüttes tagjaival
táncházzá alakult át a „villámcsődület”. Este a Cimbaliband
és Danics Dóra közös koncertje után tűzzsonglőrök zárták a búcsút. Az egész napos
színpadi programok mellett
vásárosok kavalkádja és kísérő programok sokasága –
egyebek mellett állatsimogató,
többféle kézműves foglalkozás, népi játszótér, térbeli játékok a Levendula játszóházzal,
csúzlizda, kocsmakvíz, aikidoés barantabemutató – várta a
gyerekeket és a felnőtteket.
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SPORT

Először rendeztek
Európai
Sportnapot

Négy kispesti helyszínen várta
sport- és kulturális program az
érdeklődőket a Kispesti Sportközpont által első alkalommal
megrendezett Európai Sportnapon. A Wekerlei Kultúrházban zajlott a bemelegítés és az
intézmény bemutatása, a Kós
Károly téren dombra futás szerepelt a programban, valamint
egy előadás Wekerletelep történetéről. A Wekerlei Sport- és
Szabadidőközpontban különböző, tenisszel kapcsolatos
feladatok vártak a sportolókra,
a Tichy Lajos Sportcentrum
az összes ottani sportolási lehetőséget, továbbá a felújított létesítmény bejárását és a
névadó sportpályafutásának
történetét kínálta. Gajda Péter
polgármester és Kertész Csaba
alpolgármester is kilátogatott
a Katona József utcai sporttelepre. Lángi Gábor igazgatótól
megtudtuk, a hazai sportnapokat a Magyar Szabadidősport
Szövetség koordinálta, a kispesti rendezvényeknek nem
csupán sport volt a célja, hanem annak összehangolása
szabadidős
tevékenységgel
és kulturális programmal. Az
Európai Sporthét az Európai
Bizottság
kezdeményezése,
amelyet 2015 óta minden évben megrendeznek a sport és a
testmozgás népszerűsítése jegyében. Magyarországon idén
közel 600 esemény csatlakozott a programsorozathoz.
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FELHÍVÁS

Avargyűjtés és -szállítás a kispesti közterületekről
Kispest önkormányzata idén is segítséget nyújt az őszi avar összegyűjtésében és elszállításában. A 2019. évi lombgyűjtési akció időjárástól függően
december közepéig tart.

Október végén helyezik ki az avargyűjtő ketreceket
A kertes családi házas övezetben – Wekerletelep kivételével – házanként négy darab,
az FKF Zrt. emblémájával
ellátott, biológiailag lebomló
zsákot biztosítanak ingyenesen minden háztartásnak. A
zöldhulladékgyűjtő zsákok a
Kispest TV épületében (XIX.,
Batthyány utca 5.) vehetők át
október 7–11. között: hétfőn
9.00–17.00-ig, keddtől csütörtökig 9.00–16.00-ig, pénteken 9.00–12.00-ig. Az átvett
zsákokról cím- és darabszámnyilvántartást vezetnek, ezért
az átvételhez személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges. A Zöldprogram Iroda azt
kéri, hogy az FKF-emblémás
lombgyűjtő zsákokat a kommunális hulladékgyűjtő mellé
helyezzék, így azokat a Fővá-

rosi Közterület-fenntartó Zrt.
folyamatosan elszállítja. A
zsákokba kizárólag lomb, faés bokornyesedék, nyírt fű és
gyom helyezhető, a vastagabb
faágakat legfeljebb egyméteresre darabolva, összeköt-

Zöldhulladékgyűjtő
zsákokat is biztosít
az önkormányzat
ve kell kirakni a kommunális hulladékgyűjtők mellé. A
szállítás időpontjairól, illetve
további zsákok beszerzéséről
a szolgáltató honlapján és ügyfélszolgálatán (www.fkf.hu,
tel.: 06-1-459-6700, e-mail:
fkfzrt@fkf.hu) tájékozódhatnak. A zöldhulladék mennyisé-

gének további csökkentésében
a Közpark Nonprofit Kft. is segít, amely szintén kifejezetten
erre a célra árusított zsákokban szállítja el az udvarokban
keletkező zöldhulladékot. Az
avargyűjtő ketrecek kihelyezését október végén kezdi meg a
Közpark Kft. ugyanazon helyszínekre, mint a tavalyi évben.
A kihelyezéssel és az ürítéssel
kapcsolatban a Közpark Kft.
elérhetőségein tájékozódhatnak (XIX., Bercsényi utca 18.,
tel.: 06-1-347-0317, e-mail:
kozpark@kispest.hu). A lombgyűjtési akcióval kapcsolatban
észrevételt, javaslatot a Polgármesteri Hivatal Zöldprogram Irodáján, a zoldprogram@
kispest.hu e-mail-címen vagy
a 06-1-347-4528-as telefonszámon tehet tenni.

TEKNŐS FERENC
GAJDA PÉTER
polgármester
(MSZP)

Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(347-4525)
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 18-20.

VINCZEK GYÖRGY

alpolgármester
(MSZP-DK-Együtt-PM)
12. sz. választókörzet
Alpolgármesteri fogadóórája:
Minden hónap második szerdáján
13.00–16.00 óra között, telefonos
egyeztetés alapján (347-4523)
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 18-20.
Képviselői fogadóórája:
Minden hónap harmadik
hétfőjén 17.00–18.00 óra között
Kertvárosi Közösségi Ház
(Temesvár u. 117.)

KERTÉSZ CSABA

alpolgármester
(MSZP-DK-Együtt-PM)
6. sz. választókörzet
Minden hónap második keddjén
14–16 óra között, telefonos
bejelentkezés alapján (347-4573)
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 18-20.

RÁTKAY ANDREA

alpolgármester
(MSZP-DK-Együtt-PM)
3. sz. választókörzet
Alpolgármesteri fogadóórája:
Bejelentkezés e-mailben:
ratkayandrea@gmail.com
vagy telefonon: 06-20-378-4243
Képviselői fogadóórája:
Minden hónap első péntekén
17.00–18.00 óráig, Kispesti
Vass Lajos Általános Iskola
(Csokonai utca 9.)

4. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Minden hónap első szerdáján
16.00–17.30 óra között
Kispesti Waldorf Iskola
(Vécsey utca 9-13),
valamint a DK irodájában
(Ady Endre út 106.,
tel.: 607-3879, email:
dkkispest@gmail.com)

SOMOGYI LÁSZLÓNÉ
9. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-432-7731)

BURÁNY SÁNDOR

országgyűlési képviselő
(MSZP)
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

DR. HILLER ISTVÁN

országgyűlési képviselő
(MSZP)
Következő fogadóóráját 2019.
október 10-én, csütörtökön 17
órától tartja a kispesti MSZP-irodában (XIX., Kossuth Lajos utca
50.). Előzetes bejelentkezés nem
szükséges

FEKETE LÁSZLÓ

1. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Minden hónap második keddjén
17.00-tól a Forrásházban
(Dobó Katica u. 18.)

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
POLGÁRMESTERI HIVATAL

1195 Budapest, Városház tér 18-20. • Tel.: 3474-500
H: 14:00-18:00 • K: ZÁRVA • Sz: 8:00-16:30 • Cs: ZÁRVA • P: 8:00-12:00

RECEPCIÓ

H: 8:00-18.00 • K: 8:00-16:30 • Sz: 8:00-16:30 • Cs: 8:00-16:30 • P: 8:00-12:00

KERÜLETI HIVATAL, OKMÁNYIRODA

H: 7:00-17.00 • K: 8:00-18:00 • Sz: 8:00-20:00 • Cs: 8:00-18:00 • P: 8:00-15:00

BOGÓ JÓZSEFNÉ

KRÁNITZ KRISZTIÁN
5. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Telefonos egyeztetés alapján
folyamatosan
(06-20-971-3397)

SZUJKÓ SZILVIA

10. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Minden hónap első péntekén
17.00-tól előzetes bejelentkezés
alapján, MSZP-iroda
(Kossuth Lajos utca 50.)

LACKNER CSABA

7. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Telefonos egyeztetés alapján
folyamatosan
(06-20-549-2400)

VARGA ATTILA

11. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-1-550-0019)

ÉKES GÁBOR

8. sz. választókörzet
(Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

DÓDITY GABRIELLA
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-242-7079)
Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)

2. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

EGÉSZSÉGÜGY
FELNŐTT 24 ÓRÁS ORVOSI
ÜGYELET
1195 Budapest, Petőfi u. 49.
Telefon: 282-9692
GYERMEKORVOSI ÜGYELET:
1089 Budapest, Üllői út 86.
Heim Pál Gyermekkorház
(éjszaka, hétvége
és ünnepnapok)
Telefon: 264-3314

SZATHURY KOLOS
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés
alapján folyamatosan
(06-20-364-2441)

LAZÁNYI FERENC

FERENCZI ISTVÁN

Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

Telefonos egyeztetés alapján
folyamatosan
(06-20-239-2122)

Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Listás képviselő
(LMP)

LÁZÁR TAMÁS
Listás képviselő
(Jobbik)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-490-0727)
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 18-20., A ép. II/71.

SÖPÖRJE BE A KEDVEZMÉNYEKET.

*Az akció időtartama: 2019.09.01 - 2019.10.31.
További részletek a honlapon.

Őszi árhullás

1 ÉVES A SHOPMARK

Nyerd meg Te a három Fiat egyikét!

FIAT 500

C

M

Y

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

CM

MY

CY

CMY

K

5 év/100.000 km gyári garancia

FIAT 500L

FIAT TIPO

Várunk október 26-án, a Shopmark születésnapján!
részletek: shopmark.hu
A képen látható autó illusztráció.

A képek csak illusztrációk!

Kombinált üzemanyag fogyasztás: 5,2–8,4 l/100 km*. CO2 kibocsátás (vegyes): 134-192 g/km*.
*WLTP szabvány szerint

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

KISPEST ÚJSÁG A kispestiek hivatalos lapja – Kiadó: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Főszerkesztő: Prusinszki István Fotó: Getto Márton, Ruzsa István Szerkesztőség: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.
Telefon: (061) 347-4503, (0620) 612-4171 Email: kispestujsag@kispest.hu Hirdetésfelvétel: kispesti.ujsag@gmail.com
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www.shetland.hu

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

Shetland U.K. Nyelviskola
MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN

Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink szeptember
közepén indulnak délelôtt, délután és szombaton, minden tudásszinten,
wekerlei helyszíneken.
ÁRAK 2019/2020
9 - 12 fôs csoportban: 66.000 Ft (60 óra)
4 - 8 fôs csoportban: 78.000 Ft (60 óra)
Nyelviskolánk:
- az Euro vizsgaközpont angol és német akkreditált vizsgahelye
- vizsgafelkészítô tanfolyamokat indít alap-, közép- és felsôfokon
- engedélyezett képzési programmal rendelkezik angol, spanyol, német,
francia és olasz nyelvekbôl, ezért ezek a tanfolyamok ÁFA-mentesek
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 engedély száma: E–000309/2014

élményANGOL
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2019-2020

3 hónapos kortól
19 éves korig

2019/2020 ELSŐ FÉLÉV
AZ ELŐADÁSOK HELYSZÍNE:

Kispesti Önkormányzat Díszterme
(Budapest XIX. kerület, Városház tér 18-20.)

a

-ban

2019. szeptember 24. kedd, 16 óra munkatársaként naponta találkozik azzal, hogy az emberek az interneten keresztül saját magukat akarják megyDr. Jászberényi József: Pszichológiai
gyógyítani. Ennek ellentmondásaira hívja fel a figyelmet
és pszichiátriai problémák időskorban az előadás.
és a tanulás (könyvbemutató)
Szenior akadémiánk vezetőjének évnyitó előadásán leg- 2019. december 3. kedd, 16 óra
újabb könyvének bemutatására kerül sor, amelyben az
időskori pszichológiai és pszichiátriai problémákról írt. Dr. Zelena András: Pszichológiai
Milyen problémákról beszélhetünk idős korban, és miben megoldások a magány ellen
segíthet a tanulás? Ezeket a kérdéseket járja körül az előa- A Budapesti Gazdasági Egyetem tanára az egyedüllét
kapcsán nem annak szomorú oldalát, hanem lehetőség
dás.
mivoltát emeli ki a művészetek, a társaság vagy éppen a
2019. október 29. kedd, 16 óra
kisállatok fontosságát elemezve.

telefon:

+36 70 328-3228

Kovács György: Gyors élet, lassú halál
Idősödés során az életünk lelassul, kapcsolati hálónk kisebb lesz. Miközben lassulunk, a világ körülöttünk mérhetetlen tempóban gyorsul. Ennek az ellentmondásnak a
hatékony feloldására tesz javaslatokat az előadás.
2019. november 12. kedd, 16 óra
Veresné Dr. Bálint Márta-Horváth
Judit-Dr. Lichthammer Adrienn: Táplálkozási tanácsok 50 év felettieknek
A SOTE dietetikusának, tanszékvezetőjének új könyve a
szeniorok táplálkozását járja körül, receptekkel, tanácsokkal.
2019. november 26. kedd, 16 óra
Tótváradi Enikő:
Dr. Google, ami mindent megold?
Az Uzsoki Kórház tévés újságíróként és kommunikációs

TÖBB, MINT EGY ANGOL TANFOLYAM GYEREKEKNEK. ÚTLEVÉL A NAGYVILÁGBA.
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2019. december 10. kedd, 16 óra
Dr. Jászberényi József: Hol vannak
a nők, hol vannak a férfiak?
Olyan világot élünk, ahol a nemi kérdések is politikai
kérdésekké váltak, s a hagyományos férfi és női szerepek
komoly változáson esnek át. Ez az előadás elsősorban arról
beszél, hogy melyek az örök férfi és melyek az örök női
feladatok, a látható, tapasztalható biológiai felépítettségünkből adódóan.

Regisztráció
és további információk:
Telefon: (061) 347-4525
Email: gajda@kispest.hu

