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Májusban megnyílhat a felújí-
tott Önkormányzati Sportte-
lep, ahol új futballpályát és fu-
tókört építenek, korszerűsítik 
és bővítik az öltözőket.

Kertész Csaba
Látványos fejlesztések
a sporttelepen
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Megkezdődött a Kert-
város közvilágításának 
fejlesztése a lakók által 
javasolt helyszíneken. 
Nyolcmillió forintos ön-
kormányzati beruházás 
keretében a Zombor utca 
és a Hamu utca sarkán, 
illetve a Zombor utcai 
buszmegálló mögötti átjá-
róban telepítettek új lám-
paoszlopokat, amelyek a 
lombkoronák alatt nyáron, 
a vegetációs időszakban is 
képesek biztosítani a meg-
felelő fényt – tájékoztatta 
lapunkat Patek Gábor. A 

Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemel-
tetési Irodájának vezetője elmondta, hogy szintén lakossági 
kérés volt a Zombor utca–Méta utca sarok közvilágításának 
javítása is, itt a Fővárosi Önkormányzat beruházásában, az 
idei év első felében épülő új jelzőlámpás csomóponthoz kap-
csolódóan építik majd ki a szükséges közvilágítási oszlopot. 
A Kertvárosban élők kérésére korszerű, fedett utasvárókat 

telepítenek az Ipolyság utcai és a Besence utcai buszmegál-
lóba. Az önkormányzat a Katona József utcai sporttelep előt-
ti megállóban is szeretne utasvárót elhelyezni, de itt először 
– gyalogos-átkelőhely létesítése miatt – kisebb mértékben át 
kell építeni a buszmegállót. Patek Gábortól megtudtuk azt is, 
hogy elkezdődött a Pozsony utca–Csíky utca csomópontban 
kialakítandó gyalogos-átkelőhely tervezése. Kispest Önkor-
mányzata teljes mértékben saját forrásból kívánja biztonsá-
gosabbá tenni a csomópont közlekedését, ezért most készül 
a szükséges gyalogátkelőhelyek tervezése és engedélyezte-
tése. A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Budapest 
Közút Zrt. elkészítette a Pozsony utca–Kassa utca jelzőlám-
pás csomópontjának terveit, amelynek társadalmi egyezteté-
se jelenleg is tart. A jövőben sokkal biztonságosabban lehet 
majd közlekedni a lakók által régóta panaszolt, veszélyes 
csomópontban. A beruházást – forráshiány miatt – a főváros 
sajnos idén már nem tudja megvalósítani, de a szükséges elő-
készületek addig is előmozdítják a csomópont fejlesztését. 
Vinczek György alpolgármester, Kertváros önkormányzati 
képviselője lapunknak elmondta, hogy az önkormányzat 
még idén tervezi új térfigyelő kamerák telepítését a Pozsony 
utca–Méta utca sarkán, a Pozsony utca–Kassa utca sarkán, 
valamint a Katona József utcai sorompónál.

Lakossági kérések alapján két-két 
helyszínen fedett utasvárókat és 
új közvilágítási oszlopokat he-
lyeznek ki a Kertvárosban, három 
kereszteződésben új térfigyelő 
kamerák telepítését is tervezi 
az önkormányzat. Gyalogos-át-
kelőhelyet létesítenek a Pozsony 
utca és a Csíky utca sarkán, és 
jelzőlámpás csomópont épülhet a 
Zombor utca és a Méta utca, va-
lamint a Pozsony utca és a Kassa 
utca kereszteződésében.

Biztonságosabbá teszik
a közlekedési csomópontokat

Kispest Önkormányzata 
az elmúlt években folya-
matosan kereste a pályá-
zati lehetőségeket: 2016-
ban és 2018-ban is indult 
a Fővárosi Önkormányzat 
által kiírt Tér_Köz város-
rehabilitációs pályázaton 

a Kertvárosi Közösségi Ház és a mögötte lévő játszótér fel-
újításának koncepcióterveivel, a fővárosi testület azonban a 
kispesti tervek közül a wekerlei kispiac átépítését és az Eöt-
vös utcai KRESZ-park területének megújítását támogatta. 
Ezért az önkormányzat önerőből kezdi el a Kispest Kertvá-
rosi Közösség Egyesület programjainak is helyet adó épület 
korszerűsítését – tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől. 

Felújítják és hőszigeteléssel látják el az épület teljes homlok-
zatát, új ereszcsatornákat szerelnek fel, kívül-belül újakra 
cserélik a nyílászárókat. Korszerű, a jelenlegi gázfűtésnél 
jóval gazdaságosabb fűtési rendszert építenek ki hűtő-fű-
tő klímával, skandináv radiátorokkal. Az egyesület által is 
használt belső tereket – két közösségi helyiséget, a raktárat 
és a konyhát – újrafestik és új padlóburkolattal látják el, va-
lamint átépítik a vizesblokkokat. Az újonnan kialakítandó 
mosdókba az épületből és – reggel 7-től este 8-ig – a játszótér 
felől is be lehet majd menni, a térre néző teremhez teraszt 
építenek panorámaablakos tolóajtóval. Vinczek György al-
polgármester, Kertváros önkormányzati képviselője lapunk-
nak elmondta, hogy a mintegy 28 millió forintos beruházás 
a tervek szerint júniusban indul és a szeptemberi tanévkez-
désre fejeződik be.

Mintegy 28 millió forintos, önerős 
beruházás keretében kívül-belül 
korszerűsíti az önkormányzat 
a Kispest Kertvárosi Közösség 
Egyesület programjainak is ott-
hont adó, Temesvár utca 117/a. 
szám alatti közösségi házat. Júni-
usban kezdődnek a munkálatok.

Kívül-belül felújítják
a közösségi házat
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Fásítási program indult
a Kertvárosban

A főváros közel kétszáz 
fát ültetett el Kispes-
ten, főleg a kezelésében 
lévő utak mentén, több-
ségében az Ady Endre 
úton és a Vas Gereben 
utcában. Most az ön-
kormányzat folytatja a 

fásítást: a Kertvárosban gyarapítjuk a faállományt – tájékoz-
tatta lapunkat Kispest polgármestere. Gajda Péter elmondta, 
az idei közösségi költségvetéshez több mint kétezer szavazat 
érkezett, és a helyi javaslatok alapján a tavalyi összegnél 12 
millió forinttal többet, összesen 42 millió forintot – városré-
szenként 6-6 milliót – költ fejlesztésre önkormányzat. Kertvá-
rosban 2017-ben a legtöbben a Karton utcai játszótér felújítá-

sára, 2018-ban a Beszterce utcai óvoda udvarának felújítására 
voksoltak. Idén a kertvárosi fásítási program kapta a legtöbb 
szavazatot, így a városrészre eső hatmillió forintból elindult 
a program, őszig mintegy 200-250 fát ültet majd az önkor-
mányzat. Az első 21 szilfából álló fasort az Ipolyság utcában, a 
vasúti pálya mellett telepítették. Az ültetésben Gajda Péter pol-
gármester és Vinczek György alpolgármester is segédkezett a 
Közpark Kft. munkatársainak. Az önkormányzat a Dél-pesti 
Utánpótlás-nevelési Centrum külső környezetét – a „kiserdőt”, 
valamint a centrum és a lakóházak közötti teret – is rendezi 
és megtisztítja, ennek forrása a kivágott fák ellenértékeként 
a beruházó által kifizetett 20 millió forint. Az önkormányzat 
azok jelentkezését is várja, akik szívesen látnának egy-egy új 
fát utcájukban, a házuk előtt: jelentkezni lehet a kertvarosifasi-
tas@kispest.hu e-mail-címen.

Őszig mintegy 200-250 fát tele-
pítenek a Kertvárosba a fásítási 
program keretében. Az önkor-
mányzat azok jelentkezését is 
várja, akik szívesen látnának egy-
egy új fát utcájukban, a házuk 
előtt.

Májusban megnyílhat
a felújított Önkormányzati 
Sporttelep

A korábbi füves futball-
pálya helyén nagy méretű, 
műfüves pályát, valamint 
ötsávos, szintén világítás-
sal ellátott futókört épí-
tenek, és a meglévő négy 
öltöző felújítása mellett 
két újat is kialakítanak az 
Önkormányzati Sportte-
lepen. Jól halad az építke-

zés, májusban át tudjuk adni a teljesen megújult, továbbra is 
ingyenesen látogatható létesítményt. A beruházás mintegy 
300-350 millió forintba kerül, ebből 220 milliót állt a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség. Eddig elkészült az új, műfüves 

focipálya, működik a világítása is, megújult a dzsúdóte-
rem, és két mosdó, kazánház épült. Jelenleg a futókört és a 
strandkézilabda-pályát építik, illetve parkosítás is lesz. Eze-
ket saját forrásból végezzük, az öltözők folyamatban lévő 
felújítása az MLSZ-beruházás része – mondta el lapunknak 
Kertész Csaba sportért felelős alpolgármester, aki Gajda 
Péter polgármesterrel és Vinczek György alpolgármesterrel 
tekintette meg az építkezést. Az önkormányzat nemrég arra 
kérte a kispestieket, adjanak új nevet a megszépült sportlé-
tesítménynek. Az április elején kiadott felhívásra rövid időn 
belül több mint 450-en küldtek javaslatokat, és a legtöbbek 
által javasolt nevek közül újabb – lapzártánk után lezáruló 
– szavazáson lehetett dönteni arról, melyik nevet viselje má-
justól a sporttelep.

Önkormányzati beruházásban 
épül a rekortán futókör és a 
strandkézilabda-pálya, az MLSZ 
finanszírozásában pedig az öl-
tözők felújítása folyik a Katona 
József utcai Önkormányzati 
Sporttelepen. A megszépülő 
sportlétesítmény a kispestiek sza-
vazatai alapján kap új nevet.
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Elkezdődött az új Bozsik
Stadion építése

Szabó Tünde spor-
tért felelős állam-
titkár és George F. 
Hemingway, a Buda-
pest Honvéd FC akko-
ri tulajdonosa helyezte 
el a Nemzeti Sport-
fejlesztési Program 
keretében épülő új 
Bozsik Stadion alap-
kövét. Köszöntőjében 
George F. Hemingway 
a pálya történetét fog-
lalta össze: a Kispesti 
AC pályáját 1913-ban 

adták át a Sárkány utcában, 1938-ban avatták fel az új pá-
lyát a jelenlegi helyen; a Honvéd-stadiont 1957-ben adták 
át, 2006-tól modernizálás, építkezés indult, itt kapott helyet 
a Magyar Futball Akadémia is. A március végére teljesen 
lebontott régi helyett épülő új Bozsik Stadion UEFA 4-es, 
azaz legmagasabb kategóriás létesítmény lesz, és 8200 né-
zőt fogadhat be. A fedett lelátóval rendelkező létesítmény-

ben, valamint a háromemeletes főépületben szociális, illetve 
szolgáltató egységek is helyet kapnak, a vendégszurkolók 
bejutását pedig a vasúti pálya fölött átívelő acélszerkezeten 
keresztül oldják meg. Az új aréna átadásáig a futballisták 
a novemberben átadott dél-pesti utánpótláscentrum pályáin 
készülhetnek a mérkőzésekre, amelyeket az MTK Hidegku-
ti Nándor Stadionjában játszanak. A Budapest Honvéd FC 
2006-ban került a George F. Hemingway tulajdonában álló, 
nevadai székhelyű Quinex America LLC befektetőtársaság 
tulajdonába, a csapat azóta kétszer nyert Magyar Kupát, 
2017-ben pedig magyar bajnok lett. Hemingway április ele-
jén – az alapkőletétel után alig három héttel – közleményt 
adott ki arról, hogy a nagy múltú klubot eladta a MetAL-
COM-csoporthoz tartozó Reditus Equity Zrt.-nek, amely a 
Honvéd Futball Club Kft. 100 százalékos üzletrészét megvá-
sárolta; a vételárat a felek nem hozták nyilvánosságra. A Me-
tALCOM Zrt. vezérigazgatója és tulajdonosa Bozó Zoltán 
kormánypárti politikus, aki a klub megvásárlása után tartott 
sajtótájékoztatón elmondta, hogy a korábbinál több pénzből 
akarja üzemeltetni a Honvédot, szakmai döntésekben pedig 
a futballklub stábjának tanácsaira fog hallgatni.

A Nemzeti Sportközpontok beruhá-
zásában a Pharos ’95 Sportpálya-
építő Kft. és a West Hungária Bau 
Kft. építi meg az új Bozsik Stadiont. 
Az építkezés nettó 11,8 milliárd 
forintba kerül, és a tervek szerint 
2020 nyarán fejeződik be. Az alap-
kőletétel után három héttel George 
F. Hemingway közleményt adott 
ki arról, hogy a Budapest Honvéd 
labdarúgócsapatot eladta a MetAL-
COM-csoporthoz tartozó Reditus 
Equity Zrt.-nek.

  

Újabb fejlesztések a kispesti 
idősellátásban

A Kispesten élők 25 
százaléka időskorú, 
így 14-15 ezerre tehető 
azoknak a száma, akik 
igénybe vehetik az ön-
kormányzat által nyúj-
tott szolgáltatásokat, 
az étkezést és a nappali 
foglalkoztatást. Érdekes 
módon a Kertvárosban 
élők közül viszony-
lag kevesen élnek az 
időseknek biztosított 
lehetőségekkel, pedig 

a kerületben nagyon odafigyelnek arra, hogy a szolgálta-
tásokért fizetendő árak összhangban legyenek az igénylők 
anyagi helyzetével, és egyetlen rászoruló se maradjon ki a 
szolgáltatásból magas térítési díj miatt. A múlt ősszel alakult 

Kispesti Idősügyi Tanács idei első, márciusban rendezett 
ülésén Vinczek György szociális ügyekért felelős alpolgár-
mester hangsúlyozta, hogy a feladatokat teljesíti, az eddigi 
támogatásokat a jövőben is biztosítja az önkormányzat. Az 
újdonságok között a tüdőgyulladás elleni védőoltás térítés-
mentes bevezetését is megemlítette. A védőoltást kispesti 
lakóhelyhez és jövedelemhez kötötten, a 65 év felettieknek 
ingyenesen biztosítaná az önkormányzat, és várhatóan az 
áprilisi képviselő-testületi döntést követően igényelhetik az 
idősek. Balázs Piroska, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szol-
gálat vezetője elmondta, hogy az ellátottak és gondozottak 
napi életvitelének könnyítését folyamatos fejlesztésekkel, 
színes programokkal segítik, és szociális indokok alapján 
térítésmentesen nyújtanak nappali klub jellegű ellátást az 
időseknek. Az intézmény új szolgáltatásai közül kiemelte 
a „Testi-lelki szépítőműhelyt”, amely házhoz viszi az idő-
sek önbecsülését erősítő fodrászatot, pedikűrt, manikűrt és 
masszázst.

Az eddigi támogatásokat a jövő-
ben is biztosítja, és folyamatos 
fejlesztésekkel, különböző ked-
vezményekkel segít az időseknek 
az önkormányzat. Az újdonságok 
között szerepel a tüdőgyulladás 
elleni védőoltás térítésmentes 
bevezetése, valamint a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szolgálat által 
indított „Testi-lelki szépítőműhely” 
szolgáltatás.
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„Fontos, hogy a választá-
sok előtt minél több hiteles 
információval rendelkez-
zünk az Európai Unióról. 
Abban a szerencsés hely-
zetben vagyunk, hogy 
Zupkó Gábor kertvárosi 
lakos, aki felkérésemre 
elvállalta, hogy az egye-
sületünk tagjai, támogatói 
számára tart egy előadást 
az Unióról” – invitálta az 

itt élőket a Kertvárosi Közösségi Házba dr. Halász Géza, a 
Kispest Kertvárosi Közösségi Egyesület elnöke. A találkozó 
elején Tomaj Dénes, az egyesület tagja meleg szavakkal kö-
szöntötte a „kedves szomszédot”, és ismertette Zupkó Gábor 
szakmai pályafutását. Kispest legfiatalabb díszpolgára, a 
város korábbi polgármestere az Európai Unió működéséről 
és jövőképéről tartott összefoglalót. Előadásában nem kerül-
te meg az Unióban jelenleg folyó stratégiai és költségvetési 
vitákat, röviden érintette a brexit jelenlegi állását, és beszélt 
arról is, hogy miért fontos mindenki számára a május 26-i 

referendum. Az Unióhoz csatlakozott országok egymásra 
vannak utalva, hiszen bizonyos témákban – klímaváltozás, 
környezetvédelem – nem lehet országonként megoldásokat 
találni, hanem közösen kell gondolkodni és majd cseleked-
ni. Magyarországnak sincs más alternatívája, csak a közös-
séghez való tartozás, hiszen béke van az országok között, 
szabadon utazhatunk, részesei vagyunk az egységes piac-
nak, amely előnyös a hazai gazdaság számára is – hangsú-
lyozta Zupkó Gábor, aki arról is beszélt, hogy Brüsszel mi 
vagyunk, hiszen a magyarországi pártok általunk választott 
képviselői, valamint a magyar kormány miniszterelnöke, 
miniszterei is ott ülnek az Európai Unió döntéshozó és véle-
ményező testületeiben, tehát részt vesznek a döntéshozatal-
ban, szavaznak különféle kérdésekben. A legtöbb döntésnél 
képviselőink igennel szavaztak eddig – tette hozzá. Zupkó 
Gábor kérdésre beszélt arról is, hogy a Európai Parlament 
(EP) a tavaszi és őszi óraátállítás 2021-től kezdődő eltörlésé-
ről döntött, ám ez a döntés nem végleges, hiszen az EP-nek 
a tagállami kormányokat tömörítő uniós testülettel, az EU 
Tanácsával is meg kell állapodnia, ami csak őszre várható. 
Az uniós tagállamok maguk dönthetik el, melyik időzónába 
kívánnak majd tartozni, de ez most még nincs napirenden.

A május végi uniós parlamenti 
képviselőválasztás előtt nem 
is találhatott volna aktuálisabb 
témát és szakértőt a közösségi 
házban tartott beszélgetéséhez 
a Kispest Kertvárosi Közösség 
Egyesület, mint a szintén kertvá-
rosi Zupkó Gábort, aki jelenleg az 
Európai Bizottság Magyarországi 
Képviseletének vezetője.

9

Együttműködés a lakossági 
érdekvédelemben

Őszintén
az Európai Unióról

A kerületi építési 
szabályozási terve-
ket 2019. december 
31-ig meg kell újíta-
nia az önkormány-
zatnak. A Kertvá-
rosra vonatkozó 
leglényegesebb ré-
szek a városrész épí-
tési területi besoro-
lására vonatkoznak. 
Kiemeltük, hogy to-

vábbra is ragaszkodunk ezek változatlanságához, azaz a fejlesztésre 
szolgáló területeken változó intenzitással beépített lakóházak léte-
sítését javasoljuk – tájékoztatta lapunkat dr. Halász Géza. A KKKE 
elnöke elmondta, hogy az idei Kispesti Közösségi Költségvetésben 
a Kertvárosra jutó hatmillió forint felhasználására számos javaslat 
vetődött fel, a beérkezett szavazatok alapján a végleges sorrend a 
következő: fásítási program, a közösségi ház felújítása és a térfi-

gyelő kamerarendszer továbbfejlesztése. Lakossági kérések alapján 
megvalósulhat a közvilágítás kialakítása a Zombor utca–Méta utca 
sarok közelében; a Dél-pesti Utánpótlás-nevelési Centrum környe-
zetét a kivágott fák ellenértékeként a beruházó által kifizetett 20 
millió forintból rendezik és parkosítják; a Háromszék utcai játszóté-
ren idén nyáron közterületi illemhelyiséget létesítenek; ugyancsak 
önkormányzati beruházásban vízelvezető árkot alakítanak ki az 
utánpótlásközpontot határoló területen, míg a Temesvár utcai vas-
úti átkelő korszerűsítését – az épülő kerékpárút biztonságossá tétele 
miatt – a Fővárosi Önkormányzat finanszírozza. Dr. Halász Géza 
tájékoztatása szerint az egyesület múlt évben 102 ezer forint támo-
gatást kapott a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlá-
saiból. Az összeget a közösségi ház közműszámláinak kiegyenlíté-
sére használták fel, és a következő időszakban is erre fordítják majd 
az adományokat. Idén is arra kérik a kertvárosiakat, hogy személyi 
jövedelemadójuk egy százalékát ajánlják fel az egyesület számára 
támogatásként. A Kispest Kertvárosi Közösség Egyesület adószá-
ma: 18276235-1-43.

A Kispest Kertvárosi Közösség 
Egyesület az elmúlt időszakban 
is kiemelt figyelmet szentelt 
a lakossági érdekvédelemnek 
és a kertvárosi közösségi lét 
erősítésének. A KKKE és az 
önkormányzat továbbra is ered-
ményesen működik együtt a 
kertvárosi lakosság érdekében.
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Idén negyedik al-
kalommal rendezi 
meg az egyesület 
a gyermekna-
pi programok-
kal egybekötött 
Kertvárosi Jóté-
konysági Futást, 

amelynek célja a rászoruló kispesti családok megsegítése. 
A május 25-én 10 órakor kezdődő rendezvényre gyermek-
játékokkal, ruhákkal, tartós élelmiszerekkel, tisztító- és 
tisztálkodószerekkel nevezhetnek a futók; az összegyűlt 
adományok szétosztásában ezúttal is a Kispesti Szociá-
lis Szolgáltató Centrum nyújt segítséget. Az egyesület au-
gusztus végén negyedik alkalommal szervez kertmozizást 
a Háromszék utcai játszótéren a kertvárosi családoknak: a 
közös mozizás teremtette együttlétet a résztvevők piknike-
zéssel is összekapcsolják. Természetesen idén sem maradhat 
el az egyik legrégibb hagyományokkal bíró rendezvény, a 

születésnapi grillparti, amelyet szeptember 14-én tartanak 
az egyesület elkötelezett tagjai, barátai. Legközelebb szep-
tember 28-án lesz adománygyűjtés a kispesti családsegítő 
szolgálat részére. Az egyesületi tagok havonta két-három 
alkalmi programot, közösségi akciót és heti nyolc klubfog-
lalkozást – asztalitenisz, női torna, babaklub, bridzs – szer-
veznek a Temesvár utca 117/a. szám alatti közösségi házban, 
amely a kertvárosiak számára egyéb rendezvényekre is 
igénybe vehető előzetes egyeztetés alapján. Minden hónap 
harmadik hétfőjén 17 órától Vinczek György alpolgármes-
ter, Kertváros önkormányzati képviselője tart fogadóórát a 
közösségi házban. Az egyesület rendezvényein, klubprog-
ramjain mindenki részt vehet, nem szükséges, hogy egye-
sületi tag legyen, csak a részvételi szándékot kell jelezni a 
programszervezőnél. Aki úgy érzi, hogy a KKKE tagja kí-
ván lenni, azt szívesen várják körükben. Jelentkezni lehet 
a 06-30-942-7109-es telefonszámon vagy a drhalasz.geza@
upcmail.hu e-mail-címen.

Idén is számos tartalmas és izgalmas 
közösségépítő eseménnyel várja az ér-
deklődőket a Kispest Kertvárosi Közös-
ség Egyesület. A KKKE rendezvényei és 
klubfoglalkozásai között minden korosz-
tály megtalálhatja a számára legmegfe-
lelőbb programot.

Sikeres együttműködés
az érdekvédelemben
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Környezetkímélő zsákokban 
gyűjthető a zöldhulladék

Az FKF Zrt. csak a lo-
gójával ellátott, „Ker-
ti zöldhulladékgyűjtő 
zsák” feliratú, biológi-
ailag lebomló zsákok-
ban kihelyezett zöld-
hulladékot szállítja el. 
A 100 literes zsákokat 
darabonként bruttó 235 
forintért lehet kapni a 
társaság ügyfélszolgá-
lati irodáiban, a lakos-

sági hulladékgyűjtő udvarokban és a cég értékesítési part-
nereinél. A zsákokba kizárólag lomb, fa- és bokornyesedék, 
nyírt fű és gyom helyezhető, a vastagabb faágakat legfeljebb 
egyméteresre darabolva, összekötve kell kirakni a kommu-

nális hulladékgyűjtők mellé. Az összegyűjtött zöldhulladé-
kot komposztálják. A zöldhulladék mennyiségének további 
csökkentésében a Közpark Nonprofit Kft. is segít, amely 
szintén kifejezetten erre a célra árusított zsákokban szállítja 
el az udvarokban keletkező zöldhulladékot. A Közpark Kft. 
a saját gyártású, biológiailag lebomló, környezetkímélő, 100 
literes zöldhulladékgyűjtő zsákokat bruttó 259 forintos áron 
értékesíti a Bercsényi utca 18. szám alatti irodájában hétfőtől 
csütörtökig 8–15 óra között, pénteken 8–12 óráig (telefon: 
06-1-347-0317). Az ebben kihelyezett zöldhulladékot a tár-
saság munkatársai szállítják el kizárólag Kispest területéről. 
A zsákokat hétfőnként kell kihelyezni, a zsák díja magában 
foglalja az elszállítási költséget is. Minden más zsákban vagy 
kupacban történő kihelyezés illegálisnak minősül, amelynek 
felső büntetési tétele 100 ezer forint.

A Közpark Kft. keddenként, az 
FKF Zrt. csütörtökönként végzi a 
tavaszi munkák során keletkezett 
zöldhulladék begyűjtését Kispest 
kertvárosi részén. Az illegális hulla-
déklerakókat akár 100 ezer forintos 
szabálysértési bírsággal is sújthatja 
az önkormányzat.

  

Közösségépítő programok 
minden korosztálynak
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JÓTÉKONYSÁGI 

Szeretettel várunk 1-től 99 éves korig minden mozogni szerető kertvárosi lakótársat! 
Célunk a kerületünkben élő rászoruló gyermekek megsegítése.

Időpont: 2019. május 25., szombat, délelőtt 10 óra

Rajt a KKKE Közösségi Ház előtt (Temesvár és Csíky utca sarok)

Távok:

 1. Kicsiknek a Csíky utcai játszótér körül

 2. Nagyobbaknak 3 km (két kör, egy kör 1,5 km)

 3. Nagyoknak 4,5 km Kertváros utcáin (három kör, egy kör 1,5 km)

Nevezési díj: a kerület nélkülöző gyermekeinek részére játékok, könyvek, ruhák 
és tartós élelmiszerek önkéntes felajánlása

A futás ideje alatt gyermekprogramokat szervezünk a játszótéren. Regisztráció a  
helyszínen 8:30-tól. A keverőpultnál DJ Bokor Vince. A gyülekezés ideje alatt  
9:30–10:00 óráig térzenét szolgáltat a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószene-
kara. 

A rendezvényt Kispest Önkormányzata támogatja.

FUTÁS  
A KERTVÁROSBAN


