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ÖNKORMÁNYZAT
GAJDA PÉTER

Várhatóan július végére be-
fejeződik a Kőbánya-Kispest 
metróvégállomás melletti 
parkerdő kialakítása: 30 
ezer négyzetméternyi erdő-
terület újul meg az önkor-
mányzat, az állam és a Pilisi 
Parkerdő összefogásában.

Teljesen megújul a világítás is
a Bokréta bölcsődében

MEGSZÉPÜLŐ SÉTÁNY
Mintegy 40 millió forintos beruházás keretében 
felújítják az Árpád utcát a Városház tértől a József 
Attila utcáig. Az 1600 négyzetméternyi sétálóutcá-
ban kicserélik a burkolatot, új fákat és cserjéket 
ültetnek, valamint új padokat helyeznek ki. Az utca-
szakaszt mindkét végén ún. pollerekkel zárják el a 
gépkocsiforgalom elől.

4. oldal

BERUHÁZÁS

2. oldal EGÉSZSÉGÜGY
DR. KUMIN MARIANNA

A kerületiek egészségéért 
végzett áldozatos, kiemel-
kedő munka elismeréseként 
ketten vehették át az önkor-
mányzat dicsérő oklevelét és 
jutalmát a Kispesti Egész-
ségügyi Intézetben rendezett 
ünnepségen.

6. oldal EMLÉKEZÉS
VINCZEK GYÖRGY

Megemlékezést tartottak a 
Kispesti Új temető izraelita 
parcellájában a kerületi gyász-
napon. A Nagyboldogasszony-
főplébániatemplomban az 
1944-ben haláltáborokba 
hurcolt áldozatok emlékére 
mutattak be szentmisét.

9. oldal

3. OLDAL
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Kispest legnagyobb közparkja 
épül a KÖKI mellett

BERUHÁZÁS

Folytatódik a Bokréta bölcsőde 
korszerűsítése

Csaknem 40 millió forintot költött 
az önkormányzat idén a Bokréta böl-
csőde külső hőszigetelésére, az udvari 
előtetők felújítására és a világítás kor-
szerűsítésére az intézményfelújítási 
program keretében. A munkálatok 
eredményeként ősszel egy szinte tel-
jesen megújult bölcsőde várja majd a 
gyerekeket és szüleiket.

Az intézményfelújítási program részeként 
jelenleg a világítás teljes korszerűsítése 
zajlik a Berzsenyi utcai Bokréta bölcső-
dében. Idén már elkészült az épület külső 
hőszigetelése, színezése, és megtörtént az 
udvari előtetők, árnyékolók felújítása is. 
Összesen mintegy 40 millió forintba kerül-
nek a munkálatok, amelyek eredményeként 
ősszel egy szinte teljesen megújult böl-
csőde várja majd a gyerekeket és szüleiket, 
hiszen a vizesblokkot már 2017-ben kor-
szerűsítettük. A ciklus végére valamennyi 
bölcsődébe és óvodába eljutunk, és meg-

próbáljuk befejezni a három éve indított 
intézményfelújítási programot – mondta el 
lapunknak Gajda Péter polgármester, aki 

dr. Bernát Péterrel, a Polgármesteri Kabi-
net Iroda vezetőjével járt a helyszínen. A 
bölcsőde külső homlokzatán és lábazatán 

630 négyzetméternyi felület hőszigetelé-
sét, vakolását és színezését végezték el, 170 
méteren cserélték a kétvízorros fallefedést, 
az udvaron pedig összesen 270 négyzetmé-
ternyi felületű polikarbonát előtetőt szerel-
tek fel vízelvezetéssel az újonnan készített 
vázszerkezetekre. A világításkorszerűsítés 
során egyebek mellett új vezetékeket épí-
tenek ki, átalakítják az elektromos bekö-
téseket, 148 új LED-fényforrásra cserélik 
a régi, elavult lámpatesteket, valamint új 
kapcsolókat és dugaljakat szerelnek fel a 
következő hetekben.

Dr. Bernát Péter, a Polgármesteri Kabinet Iroda vezetője és Gajda Péter 
polgármester a megújult teraszon
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Másfél kilométernyi sétaúthálózatot alakítanak ki

Mintegy 40 millió
forintba kerülnek

a munkálatok

A tervek szerint július végére befejeződik a Kőbánya-Kispest 
metróvégállomás melletti parkerdő kialakítása: 30 ezer négy-
zetméternyi erdőterület újul meg az önkormányzat, az állam 
és a Pilisi Parkerdő Zrt. összefogásában.
Kispest legnagyobb közparkja épül a 
Vak Bottyán utca és a Ferihegyi repülő-
térre vezető út között, a látványos mun-
kálatok eredményeként 30 ezer négyzet-
méternyi erdőterület újul meg a tervek 
szerint július végére az önkormányzat, 
az állam és a Pilisi Parkerdő Zrt. össze-
fogásában. Kispest mintegy 20 millió 
forinttal járul hozzá a legnagyobb ke-
rületi közpark kialakításához – mondta 

el lapunknak Kispest polgármestere, 
aki Vinczek György alpolgármesterrel, 
Teknős Ferenc önkormányzati képvi-
selővel, Bán Zoltánnal, a Közpark Kft. 
ügyvezetőjével, Tichy Judittal, a Zöld-
program Iroda vezetőjével, dr. Bernát 
Péterrel, a Polgármesteri Kabinet Iroda 
vezetőjével, valamint a parkerdő mun-
katársaival tekintette meg a munkát. 
Gajda Péter arról is beszámolt, hogy az 
elmúlt években több mint 10 ezer négy-

zetméterrel tudta növelni a zöldfelületet 
az önkormányzat Kispesten. Több épí-
tési telket – például az Atatürk parkot 
vagy a Ruzs-Bazsant parkot – nem épít-
tetett be a kerület, hanem parkosította 
azokat. A parkerdő-megújítási program 
tavasszal takarítással és az idős fák 
kitermelésével kezdődött, májusban 
a fiatal fák telepítésével folytatódott. 
Az erdészek olyan parkosítási tervet 
dolgoztak ki, amely egyrészt megőrzi a 
zöldterületet, másrészt figyelembe ve-
szi a széles körű és intenzív használattal 
kapcsolatos igényeket. A több mint száz 
fiatal fa java része hárs, nyár és juhar, 
de ültettek tölgy-, nyír-, dió- és szilfá-
kat is, valamint cserjéket, ami szintén 
az erdőkép minél hamarabbi kialaku-
lását szolgálja majd. A parkerdőben a 
kispestiek kérésére közel másfél kilo-
méteres sétaúthálózatot hoznak létre, 
amit 500 méteres futópályával és egy 
tollaslabdapályával is kiegészítenek. 
A legkisebbek és a családok számára 
erdei játszótér létesül, és újdonság lesz 
a megfelelő akadályokkal felszerelt ku-
tyafuttató.

Tízezer négyzetméter-
rel bővült a zöldfelület 

Kispesten



4 KISPEST KISPEST 5

Hamar népszerű lett, és nem 
csak az itt élők között, a tavaly 
átadott kispesti vizes játszótér, 
amelyet az önkormányzat sa-
ját költségvetéséből, mintegy 
200 millió forintból építtetett, 
és sok hasonló fővárosi és vi-
déki közösségi tértől eltérően, 
ingyen használhatják a gye-

rekek – tudtuk meg Kispest 
polgármesterétől, aki Vinczek 
György alpolgármesterrel és 
Fekete Lászlóval, a körzet 
önkormányzati képviselőjé-
vel vett részt a szezonnyitón. 
Gajda Péter kérdésünkre el-
mondta, hogy a közösségi va-
gyon megvédése érdekében az 

önkormányzat módosította a 
közterületek használatáról szó-
ló rendeletét. A nem kerületből 
érkező gyerekcsoportoknak 
ezentúl be kell jelentkezniük 
az illetékes önkormányzati iro-
dán azért, hogy elejét vegyék 
az önkormányzat által épített 
és fenntartott közterek üzleti 

használatának, túlterhelésé-
nek, hiszen volt már példa arra, 
hogy autóbuszokkal érkeztek 
a kerületen kívülről, vállalko-
zásban szervezett gyermekcso-

portok a Kós térre vagy a vizes 
játszótérre. Nem szeretnénk, 
ha a szervezett csoportok miatt 
a kerületi gyerekek és családok 
kiszorulnának a köztereink-
ről – tette hozzá a polgármes-
ter. A Wekerlei Kultúrház és 
Könyvtár két művelődésszer-
vezője, Bonecsuk Mónika és 
Kiss-Szitár Orsolya izgalmas 
programot, „kalózhuncutságo-
kat” állított össze, Brösztl Éva 
pedig test- és arcfestéssel várta 
a gyerekeket a vizes játszótér 
idei szezonnyitóján.

Engedély kell a 
kerületen kívülről 

szervezett
rendezvényekhez

SZABADIDŐ

Gólyalábasok és „kalózhuncutságok” várták a gyerekeket az idei szezonnyitón a Berzsenyi utcai vizes 
játszótéren.

Nem csak a kispestiek körében népszerű az új közösségi tér

Szezonnyitót tartottak a vizes játszótéren

Kispest nagyobb közterüle-
tei és játszóterei – Kós tér, 
Kossuth tér, központi játszó-
tér – után a kisebb közparkok 
felújítására koncentrál az ön-
kormányzat. A polgármesteri 
és a kerületi Zöldprogram ré-
szeként, a Városház tér projekt 
keretében először megújult a 
Városház tér, majd megépült 
a Polgármesteri Hivatal és a 
kerületi Kormányablak közötti 
területen a parkoló, a harmadik 
ütemben pedig egységes arcu-
latot alakítanak ki a Kormány-
hivatal épületétől a József Atti-
la utcáig: az új tanév kezdetére 

biztosan elkészül a Bolyai is-
kola előtti szakasz felújítása az 
Árpád utcában – tudtuk meg 
Gajda Péter polgármestertől. A 
beruházásra mintegy 40 millió 
forintot különített el költség-
vetésében az önkormányzat. 
Tichy Judit, a Zöldprogram 
Iroda vezetője elmondta, hogy 
az 1600 négyzetméternyi sétá-
lóutcában kicserélik a burkola-
tot, öt fát és cserjéket ültetnek, 
valamint 12 új padot helyeznek 
ki. Az utcaszakaszt mindkét 
végén ún. pollerekkel zárják el 
a gépkocsiforgalom elől.

Gajda Péter polgármester és Tichy Judit irodavezető

BERUHÁZÁS

Megszépül a Bolyai iskola előtti sétány

ÖNKORMÁNYZAT

Az ülés elején néma főhajtással emlékeztek a képviselők a júniusban elhunyt Steinerné dr. Török Ka-
talinra, a város korábbi polgármesterére, valamint Hegedűs Lászlóra, Kispest díszpolgárára, a Nagy-
boldogasszony főplébánia nyugalmazott esperesére. A júniusi testületi ülésre tervezett 25 napirendi 
anyagot viták nélkül fogadták el a képviselők.

Régi-új vezetők a kispesti intézmények élén

Zárt ülésen döntött a testület ar-
ról, hogy a következő öt évben 
a KMO Művelődési Központ 
vezetője továbbra is Gábor Ilo-
na marad, valamint a Wekerlei 
Kultúrház és Könyvtár Műve-
lődési Házat is korábbi igaz-
gatója, Szabó Mária vezetheti. 
A Kispesti Árnyas Óvoda élén 
sem történt változás a pályázat 
után, a képviselők meghosz-
szabbították a jelenlegi intéz-
ményvezető, Szücsné Juhász 
Csilla megbízását.

Módosított rendeletek
Rendeletet alkottak a képvi-
selők az önkormányzat test-
nevelés- és sportfeladatairól, 
valamint a helyi testnevelés és 
sport támogatásáról. Az önkor-
mányzat a sport fejlesztésének 
és támogatásának hatékonysá-
ga és koordinációja érdekében 
figyelembe veszi az oktatás, az 
egészségügyi, a szociális, a vá-
rosfejlesztési, a környezetvé-
delmi és más szabadidős ága-
zatokat. A sporttal kapcsolatos 

részletes feladatokat és kötele-
zettségeket a helyi sportrende-
let, a költségvetésből a sportra 
fordítható összeg nagyságát a 
költségvetési rendelet szabá-
lyozza. Módosították az ön-
kormányzati tulajdonú lakások 
és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásáról és 
elidegenítéséről és a lakások 
béréről szóló helyi rendeletet. 
E szerint az önkormányzat 
biztosítja a részletfizetés lehe-
tőségét a tulajdonában lévő, 
gépkocsi tárolására alkalmas 
helyiségek megvásárlása so-
rán. Szintén módosították az 
Üllői út – Lehel utca – Vak 
Bottyán utca – kerülethatár 
által határolt terület Kerüle-
ti Építési Szabályzatáról és a 

településkép védelméről szóló 
önkormányzati rendeleteket, 
és elfogadták a képviselők a 
Wekerletelep területére készült 
KÉSZ tervezetét. A tervezetet 
a KÉSZ véleményezési sza-
kaszában, nyár végéig kell 
egyeztetni a lakossággal.

Iskolatámogatási alap
Elfogadták az értékelést az 
önkormányzat személyes gon-
doskodást nyújtó intézményei-
nek 2018-ban végzett feladat-
ellátásáról, amely magában 
foglalja a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat, a Kispesti 
Szociális Szolgáltató Centrum, 
továbbá a Kispesti Egyesített 
Bölcsődék ellenőrzése alap-
ján összeállított beszámolót. 
A képviselő-testület döntése 
értelmében az Árnyas óvodá-
ban további két, a Szivárvány 
óvodában további egy gyógy-
pedagógiai asszisztensi állás-
helyet létesítenek szeptember 
1-jétől. Kiosztották a kerületi 
iskolák 2019. évi támogatását 

a Kispesti Iskolatámogatási 
Alap terhére. A 2017-ben lét-
rehozott alapból ebben a költ-
ségvetési évben is egy-egy-
millió forint áll rendelkezésre 
a Kispesten működő iskolák 
támogatására; a kérelmeket az 
iskolák május végéig nyújthat-
ták be a Humánszolgáltatási és 
Szociális Iroda Humánszolgál-
tatási Csoportjához.

Támogatási szerződések
A testület elfogadta a beszá-
molót a Magyar Vöröskereszt 
Budapest Fővárosi Szervezete 
2018. évi támogatásának (1 
millió 300 ezer forint) felhasz-
nálásáról, valamint az Értelmi 
Fogyatékosok Napközi Ottho-
na Gyöngyszemek Alapítvány 
támogatási szerződését vissza 
nem térítendő támogatásról 
(100 ezer forint) és a Pus-
kás Ferenc Alapítvány 2019. 
évi támogatási szerződését 
(450 ezer forint). Megszüle-
tett a támogatási szerződés 
a KEHOP-5.2.9 „Pályázatos 
épületenergetikai felhívás a 
közép-magyarországi régió 
települési önkormányzatai 
számára” című pályázathoz a 
Kispesti Gyöngykagyló Óvo-
da korszerűsítését érintően, 
valamint az együttműködési 
megállapodás a Kispest Vá-
rosfejlesztési és Üzemeltetési 
Kft.-vel a pályázat projektme-
nedzseri munkáira. A projekt 
összköltsége mintegy 91 millió 
forint, ebből az önkormányzat 
önrésze 38,5 millió forint, a 
támogatás összege 52,5 millió 
forint. A pályázatban foglalt 
tételek egy részének megva-
lósítása idén májusban elkez-
dődött, a pályázatot év végéig 
tervezik befejezni.

Rendeletet
alkottak a helyi 

testnevelés és sport 
fejlesztéséről

Idén is támogatja az iskolákat az önkormányzat

2019. JÚLIUS 5.2019. JÚLIUS 5.
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Idén is egész nyáron várják a 
vendégeket a Kispesti Uszo-
da külső medencéi. A tíz méter 
átmérőjű élménymedence és 
az ötméteres gyermekmedence 
külön beléptetőkapun közelít-
hető meg. Az uszodakert köz-

kívánatra minden jeggyel és 
bérlettel látogatható, így úszás 
után lehetőség nyílik napozásra, 
miközben a gyerekek használ-
hatják a kerti játékokat. A külté-
ri medencék kiegészítő jeggyel 
vehetők igénybe, és háromórás 

turnusokban használhatók hét-
köznaponként 11 óra után, hét-
végenként már 8 órától. Mivel 
a medencék kapacitása korláto-
zott, az egyes turnusokra jegyet 
csak aznap, meghatározott idő-
pontokban, korlátozott számban 

lehet váltani annak érdekében, 
hogy mindenki kényelmesen, 
kellemesen tölthesse a turnus 
három óráját a hűsítő meden-
cékben. Időpontfoglalásra egy-
előre nincs lehetőség.

Kültéri élmény- és gyermekmedence a Kispesti Uszodában
SZABADIDŐ

Július közepétől nem rendeznek több edzést és versenyt a Kispesti Uszoda kertjében kialakított 
strandröplabdapályákon. Az önkormányzat megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy a pályákat a kö-
zelmúltban felújított Tichy Lajos Sportcentrumba helyezzék át.

A Kispesti Uszoda kertjében a 
kilencvenes évek elején jelent 
meg a strandröplabda. Kezdet-
ben csak néhány pályán zajlot-
tak a meccsek, aztán a sportág 
népszerűségével együtt – az 
önkormányzat engedélyével és 
hathatós támogatásával – több 
pályát is kialakítottak, amelye-
ken a májustól szeptemberig 
tartó strandszezonban egymást 
érték a különböző versenyek 
és nyári táborok. A lakók és 
a strandröplabdázók közötti 
konfliktusokat elsősorban az 
uszodakert hátsó részén épült 
pályák okozták, a magas zaj-
szint és a szálló por miatti kör-

nyezeti terhelés sajnos évek 
óta problémát jelentett – tájé-
koztatott Gajda Péter. Kispest 
polgármestere arról is beszá-
molt, hogy a gondokat renge-
teg egyeztetéssel próbálták or-
vosolni, egyebek mellett azzal, 
hogy tulajdonosi hozzájárulást 
adtak egy tervezett csarnok 
felépítéséhez, amit sajnálatos 
módon a Kispest SE és a Ma-
gyar Röplabda Szövetség ed-
dig nem tudott megvalósítani. 
Az önkormányzat zajvédő fal 
felépítéséhez is hozzájárult, 
amely a környéken lakók nyu-
galmát, környezeti terhelé-
sének csökkentését szolgálta 

volna, de a Kispest SE nem 
tudta biztosítani a zajvédő fal 
felépítéshez szükséges továb-
bi anyagi forrásokat – tette 
hozzá. Az érintett utca összes 
lakója tiltakozásának hatására 
birtokvédelmi eljárás indult 
az ügyben, az ÁNTSZ pedig 
jelentős határérték-túllépést 
mért szálló porban, és verse-
nyek idején a zajszint is túllé-
pi a megengedett határértéket. 
Ezért az önkormányzat ügyvé-
di felszólítást kapott a pályák 
bezárására, felszámolására. A 
polgármester elmondta, az ön-
kormányzat az egyesülettel és 
a Kispesti Uszodával történt 

egyeztetés után úgy döntött: 
július közepétől nem járul hoz-
zá ahhoz, hogy az önkormány-
zat tulajdonában lévő uszoda 
kertjében röplabdázzanak. 

Gajda Péter polgármesterként 
vállalta, hogy a sporttevékeny-
ség támogatásán túl megvizs-
gálják annak a lehetőségét, 
hogy a strandröplabdapályákat 
a szintén önkormányzati tulaj-
donban lévő, a közelmúltban 
felújított Tichy Lajos Sport-
centrumba helyezzék át. Eb-
ben várják az együttműködést 
a Kispest SE-vel, bízva abban, 
hogy így feloldható a hosszú 
évek alatt kialakult konfliktus. 
Kispest sportbarát kerület – 
szögezte le –, hiszen az egye-
sületek és verseny-, valamint 
amatőr sportolók támogatásán 
túl folyamatosan építenek in-
tézményen belüli és közterü-
leten kialakított, ingyenesen 
használható, sportolásra alkal-
mas területeket, pályákat.

Új helyszínt keresnek a strandröplabdának
ÖNKORMÁNYZATEGÉSZSÉGÜGY

Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja alkalmából rendeztek ünnepséget a 
Kispesti Egészségügyi Intézetben. A kerületiek egészségéért végzett kiemelkedő munka elismerése-
ként ketten vehették át az önkormányzat dicsérő oklevelét és jutalmát.

Elismeréseket adtak át az Egészségügyi Intézetben

Drogprevenciós csoportfoglal-
kozásokat, KIABÁL társasjáték-
képzést, prevenciós egészségna-
pot, szülők részére érzékenyítő 
tréningeket, továbbá diákok szá-
mára drogprevenciós színházi 
előadásokat szerveztek március 
elejétől június végéig a KMO 
Művelődési Központ Mondj 
nemet! komplex programjának 
keretében, állami támogatással. 
A prevenciós program pályá-
zati menedzserétől, Kisberk 
Ágnestől megtudtuk, hogy a 
kábítószer-ellenes világnapon 
tartott programzárón két hely-
színen zajlottak a foglalkozá-
sok, amelyeken a nyári napközis 

táborban lévő gyerekek vettek 
részt. A KMO tornatermében 
focikupát tartottak 36 alsó ta-
gozatos gyereknek, míg a mű-
velődési ház főépületében ötál-
lomásos programot szerveztek 
86 felső tagozatos diáknak. Az 
eseményre kilátogató Vinczek 
György alpolgármester kérdé-
sünkre elmondta: a KMO mint-
egy két évtizede foglalkozik 
drogprevencióval a Mondj ne-
met! program keretében, amely-
nek célja, hogy felhívja a figyel-
met a megelőzésre a különböző 
korcsoportokban.

Táborozó gyerekek a programzáró napon

PREVENCIÓ

Drogprevenciós program a kábítószer-ellenes világnapon

Megnyitójában dr. Kumin 
Marianna főigazgató beszélt 
a 2015-ben indult Semmel-
weis-emlékévek számos hazai 
és nemzetközi ünnepi esemé-
nyéről, egyben megköszönte 
az intézmény összes dolgozó-
jának áldozatos munkáját, és 

elmondta, valamennyi közal-
kalmazott 10 ezer forint jutta-
tást kap július elején. Vinczek 
György alpolgármester ünnepi 
beszédében kitért az intézmény 
vezetése és az önkormányzat 
közötti jó kapcsolatra. Mint 
fogalmazott, az önkormányzat 

hálával és köszönettel tartozik 
az intézmény dolgozóinak a 
kispestiek érdekében végzett 
áldozatos munkáért. Vinczek 
György és Szujkó Szilvia, a 
szakbizottság elnöke a kispes-
tiek egészségéért végzett ki-
emelkedő munka elismerése-

ként az önkormányzat dicsérő 
oklevelét és jutalmát adta át dr. 
Molnár Györgyi reumatoló-
gus szakorvosnak és Szövérffy 
Dénesnek, az Informatikai és 

Dokumentációs Osztály veze-
tőjének. Az ünnepelteket mél-
tató sorokat Ikladiné dr. Petres 
Veronika, a Humánszolgáltatá-
si és Szociális Iroda vezetője 
olvasta fel. A folytatásban a 
Közalkalmazotti Tanács elis-
merését dr. Tamás György fő-
orvos adta át tíz munkatársnak. 
Szabó Andrásné, a MESZK 
általános alelnöke elismerő 
oklevelet nyújtott át Szinte 
Magdolnának, a reumatológia 
vezető asszisztensének.

Áldozatos munkát 
végeznek a kispes-

tiek érdekében

Dr. Molnár Györgyi és Szövérffy Dénes
Nem rendeznek több edzést és versenyt az uszodakertben

Számos konfliktust 
okozott a szálló 
por és a magas 

zajszint
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Immár 15. alkalommal utaztak 
diákcsoportok Kispest testvér-
városaiba az önkormányzat 
által évente 10 millió forinttal 
támogatott kerületi diákcse-
reprogram keretében. Az Eöt-
vös iskolából huszonnégyen 
a bulgáriai Smolyanba, a Kós 
iskolából tizenkilencen a tö-
rökországi Pendikbe, a Deák 
gimnáziumból huszonhár-
man a szerbiai Zomborba lá-
togattak, a Kispesti Szociális 
Szolgáltató Centrum tizenki-
lenc gondozottja a romániai 
Tasnádra utazott. Mindegyik 
kiutazó csoport tíz-tíz napot 
tölt el a testvértelepüléseken, 
ahol a programokat a foga-
dó fél, míg az utazást Kispest 
Önkormányzata finanszírozza, 
így a csereprogram a diákok-
nak teljesen ingyenes. Július 
12-én indul a káptalanfüredi 
nyári ifjúsági tábor, ahová a tö-
rökországi, romániai, bulgáriai 
és szerbiai testvérvárosokból 
érkeznek csoportok. Az első 
három napot Budapesten töltik 
azoknál a családoknál, ame-
lyeknek a gyerekei külföldre 
utaztak a program keretében, 
majd hét napot az önkormány-
zati fenntartású táborban, a 
kispesti gyerekekkel közösen. 
A résztvevőknek lehetőségük 
nyílik megismerni egymás kul-
túráját, hagyományait, életre 
szóló barátságok köttethetnek, 
s fejleszthetik nyelvtudásukat.

Elindult az idei
diákcsereprogram

ÖNKORMÁNYZAT

v

VÁROSI EMBER
ÉS A KÖRNYEZET FOTÓPÁLYÁZAT

Kispest Önkormányzatának Környezetvédelmi 
Bizottsága fotópályázatot hirdet a kerületben élő 
középiskolás és általános iskolai felső tagozatos ta-
nulók részére. A pályázat célja, hogy a gyerekek a 
fényképezőgép lencséjén keresztül is megfigyeljék 
környezetüket, megismerjék az állat- és növényvi-
lágot, és mindez ösztönözze őket a természeti és 
az épített környezet megóvására, védelmére. Be-
nyújtási határidő: 2019. szeptember 30. Részletes 
pályázati kiírás a www.kispest.hu honlapon.

KÖZALKALMAZOTTI
ÉS KÖZTISZTVISELŐI
ÁLLÁSHELYEK

• Városrendezési ügyintéző, Polgármesteri Hiva-
tal – Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 
teljes munkaidő – Pályázni lehet 2019. július 12-ig
• Óvodapedagógus, Kispesti Arany Óvoda – Ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes 
munkaidő – Pályázni lehet 2019. július 11-ig
• Dajka, Kispesti Arany Óvoda – Határozatlan ide-
jű közszolgálati jogviszony, teljes munkaidő – Pá-
lyázni lehet folyamatosan
Részletes pályázati kiírások
a https://uj.kispest.hu/palyazatok honlapon.

TÁRSASHÁZAK
ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK 
ELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete fel-
újítási pályázatot hirdet társasházak és lakás-
szövetkezetek részére. A pályázat útján elnyert 
összeg felhasználható a lakhatást súlyosan ne-
hezítő állapotba került, közös tulajdonban lévő 
épületrészek felújítására; központi gépészeti 
berendezések és tartozékaik felújítási munkái-
ra; közműbekötések létesítésére, lakóközösség 
által üzemeltett nyomvonalas létesítmények 
felújítására, cseréjére; energetikai korszerű-
sítésre; nyílászárók felújítására, cseréjére; az 
épületállomány állagának, környezetvédelmi 
jellemzőinek, eredeti esztétikai értékének és 
biztonságának javítása érdekében. A megítélhe-
tő támogatás összege a pályázó által benyújtott 
várható, tervezett felújítási költség maximum 
50 százaléka. A támogatási összeg alsó határa 
300 ezer forint, felső határa 5 millió forint. A 
támogatási összeg közegészségügyi veszélyt 
okozó műszaki problémák elhárítására irányuló 
pályázat esetén a tervezett felújítási költség 
maximum 80 százaléka. Benyújtási határidő: 
2019. november 4. Részletes pályázati kiírás a 
www.kispest.hu honlapon.

EMLÉKEZÉS

Több mint háromezer zsidó 
és cigány származású embert 
deportáltak Kispestről német-
országi haláltáborokba 1944. 
június 30-án. Kispest Önkor-
mányzata gyásznappá nyilvá-
nította ezt a napot. A megem-
lékezést a Magyar Ellenállók 
és Antifasiszták Országos Szö-
vetségének (MEASZ) kispesti 
szervezete és a Romák Felzár-
kóztatásáért Egyesület szer-
vezte. Beszédében Vinczek 
György alpolgármester úgy 
fogalmazott, hogy azért is fon-
tos ez a megemlékezés, mert 
akik együtt emlékeznek, hírét 
viszik, mint ahogy annak is, 
hogy az itt lévők természetes-
nek tartják, senki ne éljen meg 
még egyszer ilyen korszakot. 
Hogy ez így legyen, rajtunk 
múlik, veszélyt jelent ugyanis a 
demokráciára, ha a társadalom 

nem szolidáris, nem védi em-
bertársait, a közösségeket, és 
nem mer szólni, amikor szólni 
kell – fogalmazott. „Emlékez-
zünk a mártírokra, a zsidókra, 
a cigányokra, a politikai okok-
ból üldözöttekre és azokra, 
akik túlélték a szörnyűséget, 

s tegyünk hitet arról, hogy mi, 
akik itt vagyunk, soha nem 
engedjük meg, hogy újra meg-
történhessen” – hangsúlyozta. 
Beszédet mondott Iványi Mik-
lós, a Magyarországi Evangé-
liumi Testvérközösség kispesti 
gyülekezetének lelkésze, majd 
Bencze Marianna tanárnő is-

mertette a Romák Felzárkóz-
tatásáért Egyesülettel közösen 
indított kutatás eredménye-
it, és felhívta a figyelmet a 
Centropa Alapítvány Közös 
Nevező Oktatási Programjára, 
amelyben negyedik éve dolgo-
zik pedagógusként. Elsősor-
ban szemtanúként szólalt meg 
Szonderik Gyula lokálpatrióta, 
a MEASZ XIX. kerületi elnö-
ke, aki személyes emlékeit ele-
venítette fel. Az emlékező sza-
vak után az önkormányzat és 
a résztvevő szervezetek kép-
viselői koszorúkat, virágokat 
és a zsidó hagyomány szerint 
kavicsokat helyeztek el az em-
léktáblánál. A megemlékezés a 
Kispesti Nagyboldogasszony-
főplébániatemplomban folyta-
tódott, ahol az áldozatok emlé-
kére tartottak szentmisét.

Kavicsokat és virágokat helyeztek el az emlékezők a Kispesti Új temető iz-
raelita parcellájában található emléktáblánál június 30-án, a kerületi gyász-
napon. A Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban az 1944-ben ezen a 
napon haláltáborokba hurcolt áldozatok emlékére tartottak szentmisét.

Megemlékezést tartottak
a kerületi gyásznapon

Szonderik Gyula, a MEASZ XIX. kerületi elnöke az emléktáblánál

Több mint három-
ezer embert depor-
táltak Kispestről

Az első magyar pol-beat fesz-
tivált 1967 nyarán rendezték 
meg. Bob Dylan, Joan Baez, 
Donovan hazai követői erős 
repertoárt hoztak össze, a dön-
tőbe bekerült többek közt Máté 
Péter, Dinnyés József, Berki 
Tamás és a Gerilla együttes, 

valamint Somló Tamás még 
az Omegával. Somlóék ver-
senydala az „Azért, mert a 
faterod góré” volt. A pol-beat 
fesztiváloknak lőttek jó ideje, 
na de helyette van például a 
VOLT Fesztivál. Jobbnál jobb 
koncertek követték egymást: 
Slash, a Slipknot, a Black 
Eyed Peas, LP, a Tankcsapda, 
a Halott Pénz, Majka, Rúzsa 
Magdi, a Wellhello, a Deák 
Bill Blues Band, a Honeybeast 
váltották egymást a színpadon, 
a felsorolás korántsem teljes. 
Orbán Viktor környezete vi-
szont kevesellte a politikát, és 
úgy gondolták, felturbózzák 
kicsit a bulit. Ezért aztán úgy 
döntöttek, hogy a koncertek 
között a fiatal Orbán Nagy 
Imre és társainak újratemeté-

sén elmondott beszédével sok-
kolják a szórakozni vágyó kö-
zönséget. Szolid, egyhányásos 
buli volt – így marad meg az 
emlékezetünkben ez az egész, 
mert tényleg erős gyomor kell 
a személyi kultusznak, a talp-
nyalásnak ilyen szintű meg-
nyilvánulásához. A résztvevők 
nem azért fizettek több tízezer 
forintot, hogy teljes hangerőn 
Orbánt hallgassák, akkor sem, 
ha a szervezőket erős üzleti 
érdek fűzi a miniszterelnök 
köreihez. Persze megjelent 
Orbán Ráhel is, aki koráb-
ban gyakornokként dolgozott 
a VOLT főszervezői mellett. 
A sajtó jelenleg azt találgatja, 
hogy hány százezer forint volt 
a táskája. Megengedheti magá-
nak. Azért, mert a faterja góré.

„Azért, mert a faterod góré”
KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Burány Sándor (MSZP)

ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK

Örömbuborékok címmel nyílt 
meg Kuizs Lilla képzőmű-
vész első önálló kispesti ki-
állítása a Városházán. A két 
éve Kispesten élő, immár He-
likon-tag alkotót, valamint a 
kiállítást Vinczek György al-
polgármester köszöntötte, a 
tárlatot Hemrik László, a Lud-
wig Múzeum osztályvezetője 
nyitotta meg. A képeket szep-
tember 30-ig láthatja a közön-
ség.

Örömbuborékok
a Városházán

Kiállításmegnyitó 
Smolyanban

KIÁLLÍTÁS

TESTVÉRVÁROS

Megnyílt a „Ki viszi át a Sze-
relmet. Hommage à Nagy 
László” című felújított állan-
dó kiállítás Kispest testvérvá-
rosában, Smolyanban, a Nagy 
László Emlékházban. A tárla-
tot a Bolgár Köztársaság kul-
turális minisztere, Boil Banov 
nyitotta meg. Az eseményen 
részt vett Vinczek György 
alpolgármester és Tütünkov-
Hrisztov Jordán, a Kispesti 
Bolgár Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke.
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órás szolgálatot látnak el min-
den hétköznap. Az együttmű-
ködés eredményeként számos 
esetben történt elfogás, illetve 
tettenérés. A 2018. október 15-
én életbe lépett kormányrende-
let miatt pedig még szorosabb 
lett az együttműködés, ugyanis 
a hajléktalanok közterületekről 
való eltávolításában már csak 
a rendőröknek van intézkedési 
jogköre. Mindennapos és fo-
lyamatos az együttműködés a 
Fővárosi Önkormányzat Ren-
dészeti Igazgatóságának mun-
katársaival és a kispesti polgár-
őrökkel is.

Bővülő térfigyelő rendszer
Az önkormányzat által kizá-
rólag saját forrásból, külső 
támogatás nélkül létrehozott 
Kispesti Térfigyelő Rendszer 
– a folyamatos bővítésnek kö-
szönhetően – immár csaknem 
az egész kerületet lefedi. Jelen-
leg több mint 70 térfigyelő és 
4 rendszámfelismerő kamera 
működik Kispesten. A rögzített 
kameraképek fontos szerepet 
játszanak a bűnmegelőzésben 
és a bekövetkezett rendkívüli 
események – közlekedési bal-
esetek, közterületen elkövetett 
szabálysértések, illetve bűncse-
lekmények – körülményeinek 
kivizsgálásában, az ezekkel 
kapcsolatban indított eljárá-
sok sikeres lefolytatásában. Az 
új helyszíneket a lakossági és 

rendőri bejelentések, kérelmek, 
valamint a bűnügyi statisztikák 
és az érintett hatóságok véle-
ményezése alapján jelölik ki. 
A Kispesten élők szubjektív 
biztonságérzetének javítását, a 

tulajdon elleni bűncselekmé-
nyek visszaszorítását szolgálja 
a lakossági riasztórendszer is, 
amelyre 2019. augusztus 31-ig 
lehet pályázni.

Rend és biztonság Kispesten
Az Európát érintő nemzetkö-
zi migrációs krízis kezelésére 
Magyarország erőforrásai nem 
elégségesek. A magyar honvéd-
ség és az állami rendvédelmi 
szervek jelenlegi felkészült-
sége, technikai felszereltsége, 
létszáma mellett nemzetközi 
segítség nélkül nem képesek 
az országot és az egész Eu-
rópai Uniót érintő fenyegetés 
elhárítására. Az Európai Unió 
tagjaival – különös tekintettel a 
szomszédos országokkal – foly-
tatott, átgondolt, konstruktív 
párbeszéd, valamint az ezzel 
összhangban lévő közös kül- 

és biztonságpolitikai lépések 
nemcsak az egyetemes európai 
érdekek védelmét szolgálják, 
hanem biztosítják a szomszé-
dos országokban élő magyarság 
nagyobb biztonságát is. Kispest 
Önkormányzata 2016-ban azzal 
a kéréssel fordult a kormány-
hoz, hogy „a migrációs válság 
által előidézett krízishelyzet-
ben az Európai Unióval és a 
szomszédos országokkal szoros 
együttműködésben tegyen meg 
mindent a magyar állampolgá-
rok Alaptörvényben garantált 
biztonságáért”. A testület az ak-
kori határozatot 14 szavazattal, 
ellenszavazat nélkül fogadta el.

Példás együttműködés
A XIX. kerületi Rendőrka-
pitányság munkatársai rend-
szeresen tartanak bűnmeg-
előzési, vagyonvédelmi és 
drogprevenciós tájékoztatókat, 
lakossági fórumokat. Idén a 
„Mozgásban a bűnmegelőzés” 
című programsorozat több kis-
pesti állomásán is várták az 
érdeklődőket, a nyári napközis 
tábor résztvevői pedig preven-
ciós programokon és közleke-
désbiztonsági foglalkozásokon 
vehetnek részt. A József Attila 
utca és a Hunyadi utca sarkán 
lévő mini KRESZ-parkban im-
már hetente három alkalom-
mal – kedden, csütörtökön és 
szombaton 8–18 óráig – egész 

nap működnek a közlekedési 
lámpák, így a kispesti gyerekek 
ezeken a napokon gyakorolhat-
ják a közlekedés szabályait. A 
Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Dél-pesti Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltsége által 
önkormányzati támogatással 
minden tavasszal megrendezett 
kerületi katasztrófavédelmi ver-
seny győztesei a budapesti for-
dulóban képviselik Kispestet. 
A 2016-ban alapított Kispesti 
Áldozatsegítő Szakmai Együtt-
működési Rendszer (KÁSZER) 
az önkormányzat összefogásá-
val, a kerületi civilszervezetek, 
közintézmények együttműkö-
désével próbál közvetlen se-
gítséget nyújtani az áldozattá 
válás megelőzésében, az áldo-
zatok segítésében. A KMO Mű-
velődési Központban több mint 
húsz éve működő „Mondj ne-
met!” prevenciós program mel-
lett – az önkormányzat, a KMO 
és a kerületi rendőrkapitányság 
közötti együttműködési megál-
lapodás eredményeként – 2017-
ben Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum (KEF) alakult, amely 
kapcsolatba lépett a civilekkel, 
karitatív szervezetekkel, egész-
ségügyi, kommunikációs, pre-
venciós és rendvédelmi munka-
csoportokat hozott létre.

A képviselő-testület 
kiállt a kispestiek 
biztonsága mellett

Kispest Önkormányzata át-
fogó, kiegyensúlyozott és 
intenzív kapcsolatot tart a 
kerületben működő rendvé-
delmi szervekkel, elsősor-
ban természetesen a Kispesti 
Rendőrkapitánysággal. Az 
önkormányzat minden évben 
eszközvásárlással, elismerési 
rendszerrel, anyagi juttatással 
járul hozzá a kerület rendőrei-
nek munkájához. Önkormány-
zati támogatással, a Kispest 
Közbiztonságáért Alapítvá-
nyon keresztül jutott két – ösz-
szesen hétmillió forint értékű 
– személyautóhoz 2015-ben 
a kispesti rendőrkapitányság, 
s ugyancsak önkormányzati 
támogatásból, tízmillió forint-
ból alakított ki konditermet az 
alapítvány a kerületi rendőrka-
pitányságon 2018-ban. Min-
den évben előkelő helyen áll 
a kispesti rendőrség a fővárosi 
kapitányságok között, jelentő-
sen csökkent a lopások, betö-

réses lopások, autófeltörések 
és -lopások száma Kispesten. 
Tovább javultak a nyomozás-
eredményességi mutatók, több 
mint 55 százalékos eredményt 
ért el a rendőrség, és jelentősen 
növelni tudták az egyenruhás 
rendőrök közterületi jelenlé-
tének idejét. Az önkormány-
zat minden évben támogatja a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, a Dél-pesti Au-
tóvadász és Polgárőr Egyesü-
let, a Kispesti Készenléti Pol-
gárőrség és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, valamint a Kispesti 
Állatvédelmi Járőrszolgálat 
munkáját is. Több mint húsz-
éves hagyományként minden 
év végén ünnepséget rendez-
nek a Kispest közbiztonságát, 
a közrendet, a kerület lakóinak 
nyugalmát védelmező szerve-
zetek dolgozóinak tiszteletére, 
díjakat adnak át a szolgálatot 
kiválóan teljesítő rendőröknek, 
tűzoltóknak és polgárőröknek.

Több rendész Kispesten
A 2014-ben létrehozott Kispes-
ti Rendészeti Központ legfőbb 
célja a közterületek rendjének 
biztosítása, melyhez szerte-
ágazó feladatkör tartozik: a 

jogellenes közterület-haszná-
lat és a köztisztasági szabályok 
megsértésének felszámolása, 
a közlekedési és parkolási 
szabálysértések megakadá-
lyozása, a közterületeken tör-
ténő állattartás szabályainak 
betartatása, valamint a zöld-
területek védelme. Különös 
figyelmet fordít a szakiroda 
az üzemképtelen gépjárművek 
közterületről való eltávolítá-
sára, valamint a lakosok ké-

résére kialakított korlátozott 
behajtási övezetekben való 
várakozási rend felügyeletére 
is. A közterület-felügyelők és 
a Rendészeti Központ munka-
társai azon dolgoznak, hogy a 
kerület rendezettebb, tisztább 
és biztonságosabb legyen. Az 
önkormányzati rendészeti ál-
lomány jelenleg 11 főből áll. 
A Kispesti Rendészeti Köz-
pont alapítása óta a felügye-
lők közel 9000 szabálysértési 
ügyben intézkedtek, több mint 
1200 roncsautót regisztráltak 
a rendszerben, ebből 140 eset-
ben elszállításra is sor került. 
A korlátozott behajtási övezet 
kialakítása óta pedig megkö-
zelítőleg 2100 általános, 330 
vendég és 260 eseti behajtási 
engedélyt igényeltek a he-
lyiek. A rendészek közösen 
hajtanak végre járőrszolgá-
latot a XIX. kerületi Rendőr-
kapitányság munkatársaival, 
valamint a KÖKI Terminál 
bevásárlóközpont területén 12 

Példás az együtt-
működés a rendvé-

delmi szervekkel

VISSZATEKINTŐ

Az önkormányzat kiemelt célja, hogy a kispestiek nyugodtan és biztonságban éljenek kerületükben. 
Ezt a törekvést szolgálják a közbiztonsági és rendvédelmi szerveknek nyújtott támogatások, a velük 
való példaértékű együttműködés, a térfigyelő kamerahálózat, a lakossági riasztórendszer, az óvodai, 
iskolai és lakossági bűnmegelőzési, illetve közlekedésbiztonsági programok.

Folyamatosan járőröznek a kerületben

Új rendőrautók önkormányzati támogatásból

Tovább bővítik a térfigyelő rendszert

Jelentős visszatartó erővel bírnak a kamerák

Kispest a főváros egyik legbiztonságosabb kerülete
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Amennyiben hosszabb utazás-
ra készül, a távollétéről csak a 
közeli hozzátartozókat, esetleg 
a szomszédokat tájékoztassa, 
a közösségi médiában csak 
utólag posztolja ki élményeit, 
fotóit! Az ablakokat, ajtókat 
zárja be a nyaralás idejére! 
Ha lehetősége van rá, kérje 
meg ismerősét, hozzátartozó-
ját, hogy rendszeresen ellen-
őrizze lakóhelyét, végezze el 
a szükséges szellőztetéseket. 
Lehetőség szerint csak a szük-
séges mennyiségű készpénzt 
és a legszükségesebb műsza-
ki eszközöket vigye magával! 
Saját és családtagjai biztonsá-
ga mellett mobileszközei biz-
tonságára és a biztonságos in-
ternethasználatra is figyelmet 
kell fordítani. Ne feledje, hogy 

míg munkahelyi vagy ottho-
ni internetelérése – megfelelő 
beállítások esetén – bizton-
ságosnak tekinthető, ez nem 
mondható el az utazás során 
leggyakrabban használt ingye-
nes wifihozzáférésekről vagy 
a nyilvános számítógépekről. 
Adatai védelmében indulás 
előtt – a biztosítás megkötése 
mellett – készítse fel mobilesz-
közeit is az utazásra: végezzen 
biztonsági mentést minden 
olyan eszközről, amit magá-
val visz az utazásra. Védje az 
eszközöket megfelelő jelszó-
val vagy képernyőzárral, lehe-
tőség szerint állítsa be a teljes 
tárhely titkosítását. Frissítse 
készülékein a programokat, al-
kalmazásokat, köztük a vírus-
védelmi szoftverét. Kapcsolja 

be a helymeghatározást az esz-
közön. Utazás és szállítás köz-
ben is óvja értékeit! Csomago-
láskor a laptopot és a tabletet 
ne tegye külső, könnyen elér-
hető rekeszbe. Repülőn lehető-
ség szerint a kézipoggyászban 
vigye magával a mobileszkö-
zeit. Lehetőleg ne használja a 
laptopot nyilvános helyeken, 
és ne hagyja az eszközöket 
látható helyen, például gépko-
csi utasterében. Szállodában 
javasolt a szobában található 
széfben tárolni az értékeket, 
így a mobileszközöket is. Ne 
hagyja őrizetlenül a mobilte-
lefont az étkezésekkor az asz-
talon. A strandon kapcsolja ki 
vagy állítsa néma üzemmódba 
a mobiltelefonját, és helyezze 
el értékmegőrzőben!

Hasznos tanácsok utazás előtt
SZABADIDŐ

A gondtalan nyár fénypontjai – a hosszabb családi utazások, a fesztiválok, 
valamint a kirándulások – is tartogathatnak kellemetlen élményeket. Ezek 
elkerülése és az áldozattá válás megelőzése érdekében a rendőrség felhívja 
a figyelmet az alábbi biztonsági szabályok betartására.

Figyelmet kell fordítani a mobileszközök biztonságára is

A Budapest Főváros Kor-
mányhivatala I–XXIII. Ke-
rületi Hivatalaiban működő 
kormányablakok július 1-jétől 
módosított ügyfélfogadási 
rend szerint, hétfőn 7–17 óra, 
kedden 9–17 óra, szerdán 10–
20 óra, csütörtökön 9–17 óra, 
pénteken 9–13 óra között tar-
tanak nyitva.

Ügyfélfogadási 
rend változása

KÖZLEMÉNY

A nyári időszakban kialaku-
ló vérkészlethiány enyhíté-
se érdekében tart véradást a 
Kispesti Véradók Egyesülete 
július 15-én 14–19 óra között 
a Csokonai utca 1–3. szám 
alatti klubhelyiségben. A vér-
adáshoz személyi igazolvány, 
lakcímkártya, TAJ-kártya és 
– ha van – véradó igazolvány 
szükséges. Ha tud, segítsen ön 
is, hogy nyáron is megfelelő 
mennyiségű vérkészlet álljon 
rendelkezésre az életmentő 
műtétekhez és a gyógyításhoz!

Rendkívüli véradás
FELHÍVÁS
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Ötödik születésnapját ünne-
pelte az Élmunkás lakótelepi 
Zengő kert. Gajda Péter pol-
gármester és Varga Attila ön-
kormányzati képviselő is részt 
vett a születésnapi ünnepsé-
gen, amelyre az Aranykatica 
kertből is érkeztek vendégek. 
„Fontos, hogy egy olyan te-
rületen, ahol nincs kertjük 
az embereknek, gyümölcsöt, 
zöldséget tudnak maguknak 
termeszteni. Ráadásul nagy-
szerű közösségformáló esemé-
nyeket is tartanak – mondta el 
lapunknak Kispest polgármes-
tere. – Minden kertnek, amely 
kerek évfordulót ünnepel, pró-
bálunk valamilyen ajándékkal 
is kedveskedni, olyannal per-
sze, amit egyeztettünk a kerté-
szekkel, és segíti a munkát. Itt 
az önkormányzat segítségével 
szaletli épül, hogy a különbö-
ző eseményeket fedett helyen 
is meg tudják tartani” – tudtuk 
meg Gajda Pétertől. A Zengő 
kertet a Harangvirág bölcsőde 
mellett, a Zengő utca 3. és a 
Kasza János utca 2. között 
alakította ki az önkormányzat 
a saját területén, létrejöttében 
a Városi Kertek Közhasznú 
Egyesület segített. Az 1015 
négyzetméteres területen a ha-
gyományos, kiemelt, valamint 
mobil ágyások mellett közös 
használatú részt is kiépítettek a 
fűszer- és gyógynövényeknek.

Ötéves
a Zengő kert

KÖZÖSSÉG

KISPEST

Életének 88., áldozópapságának 65. évében elhunyt Hegedűs László protonotárius kanonok, pápai 
káplán, érdemes esperes, nyugalmazott plébános, Kispest díszpolgára. Hegedűs László 1931-ben szü-
letett Debrecenben, 1955-ben szentelték Vácott. A kispesti főplébánián 1966–1974 között segédlel-
kész, 1983-tól 2013-as nyugállományba vonulásáig plébános volt.

Elhunyt Hegedűs László atya
GYÁSZ

Köszöntőjében a civil erő je-
lentőségét hangsúlyozta Kis-
pest polgármestere, megem-
lítve, a wekerlei civilek azon 
munkálkodnak, hogy szebb, 
rendezettebb, szerethetőbb 
környezetben éljenek, és ezt 
a több mint százéves környe-
zetet hogyan lehet megóvni. 
Arról is beszélt Gajda Péter, 
mennyire lényeges a civilek 
visszajelzése az önkormány-
zat számára, legyen szó akár a 
kispiac fejlesztéséről, óvoda-, 
iskolaátalakításról vagy éppen 
a szabadegyetemről. „Fontos 
kérdés, hogyan vonjuk be a fi-
atalokat az értékmentő munká-

ba, hogyan adjuk át azt az épí-
tett és természeti környezetet, 
amely körülvesz bennünket” 
– hangsúlyozta a polgármester. 
Romhányi András népművelő, 

főszervező, a Magyar Kollégi-
um elnöke lapunknak elmond-
ta, a szabadegyetem a wekerlei 
gyerekek jövőjéről szólt, akik-
kel önkénteskedő szüleiken 
keresztül tudnak kapcsolatba 
lépni. A „Helyi (wekerlei) 

közösség” témájában Rom-
hányiné Kovács Mária, 
Schwarzkopf Lotti és Váradi 
Bence tartott beszámolót, az 
„Ifjúsági közösségek – hogyan 
(nem) csinálják mások” téma-
körben Pető Lilla és Szebenyi 
Marianna mondta el gondola-
tait. Az ifjúsági szekció Csóka 
Eszter vezetésével a közösségi 
kötődést, az önkéntességet és 
a jövőképet vizsgálta, a Sze-
benyi Marianna vezette szülői 
szekcióban szakemberek köz-
reműködésével beszélték meg, 
mit jelent a közösség, és mi-
lyen hatása van a gyerekekre 
az önkéntes munkának.

Fókuszban az ifjúság a nyári szabadegyetemen
KÖZÖSSÉG

Gyökereket és szárnyakat mottóval a második nyári szabadegyetemet szer-
vezte a Magyar Kollégium Kulturális Egyesület a Wekerlei Kultúrházzal 
együttműködve, az önkormányzat támogatásával.

Romhányi András népművelő, a szabadegyetem főszervezője

Fiatalokat is be 
kell vonni az érték-

mentő munkába
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A WKK NYÁRI NYITVATARTÁSA:
Hétköznap: 7.00 – 18.00

Hétvégén: zárva

A WKK 2019. JÚLIUS 22. ÉS AUGUSZTUS 5. KÖZÖTT ZÁRVA TART.
Élményekben gazdag nyári szünidőt kívánunk!

WKK - WEKERLEI KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
1192 Bp., Petur u. 7.  tel.: 282 9895, 358 0690, wkk.kispest.hu

WEKERLE • KULTÚRA  • KÖZÖSSÉG

v

Az elmúlt hetekben 90. és 95. születésnap-
jukat ünneplő kispestieket a kerület vezetői 
is köszöntötték. Chwala Tibort 95. születés-
napja alkalmából Gajda Péter polgármester; 
Bányás Mihályt 90. születésnapja alkalmá-
ból Kertész Csaba alpolgármester; Richter 
István Dezsőt Vinczek György alpolgár-

mester és Varga Attila önkormányzati kép-
viselő köszöntötte otthonában.

Ötvenedik házassági évforduló
Kispest Önkormányzata idén is megrendezi 
az 50 éve együtt élő házaspárok köszönté-
sét. Olyan kispesti házaspárok jelentkezését 

várják, akik 2019-ben ünneplik 50. házassá-
gi évfordulójukat, és még nem vettek részt 
az önkormányzat által rendezett ünnepsé-
gen. Jelentkezni lehet augusztus 20-ig a 
06-20-549-2434-es telefonszámon vagy a 
huszarerzsi@gmail.com e-mail-címen.

Idős kispestieket köszöntöttek
ÜNNEP

HELYTÖRTÉNET

Az Üllői országút mentén számos vendéglő nyitotta meg kapuját a község születésének kezdetétől. 
A vendéglők, a betérő csárdák az országút forgalmára, a Pestről kirándulók kiszolgálására alapították 
üzletmenetüket.

„Csak öt pengő a léghajózás!”

Két jelentős csárda várta az 
úton lévőket, az egyik az 
ugyan már Pest városához tar-
tozó Határ csárda volt, melyet 
mégis a kispestiek éreztek sa-
játjuknak. A másik az Üllői út 
Szentlőrinc felé eső szakaszán 
létesült betérő csárda, mely 
már az 1860-as évek előtt is 
működött. A csárda fokozato-
san nőtte ki magát az egyszerű 
építményből jelentős, igényes 
étteremmé. A vendéglősök kö-

zött nagy harc folyt a vendége-
kért, az erős konkurencia min-
den tulajdonost egyre nagyobb 
szenzációt jelentő események 
megvalósítására inspirált. Így 
történt, hogy Lukács Béla 1927 
tavaszán, a majális alkalmával 
egy léghajót bérelt a légifor-
galmi társaságtól. A léghajó 
40 méter magasságig tudott 
felszállni. A 16 személyes légi 
járműből egy 12 tagú zenekar 
szórakoztatta a közönséget. Az 

est leszálltával a hajót kivilágí-
tották, és a közönség soraiból 
négy személy, 5 pengő ellené-
ben 20 percre szintén a hajó 
utasává válhatott. Nem csupán 
a magasból élvezhették a tájat, 
itt szolgálták fel számukra a 
vacsorát és a hozzá járuló italt 
is. Egyetlen dolog volt csupán 
tiltott a hajón, a dohányzás, 
nehogy a gázzal töltött léghajó 
felrobbanjon. A nagy diófához 
rögzített léghajó igazi látvá-

nyossággá vált Kispesten. A 
Vendéglősök Lapjában meg-
jelent beszámoló a következő 
sorokkal végződik „Ha ezek 
után sem pukkadnak meg Eu-
rópa összes italmérői – akkor 
soha!” Lukács István és fia, 
Béla vendéglőtulajdonosként 

a község születésétől fogva a 
képviselő-testület tagjai is vol-
tak, jelentős szerepet töltöttek 
be a vendéglátószakmában. Az 
apa halála után fia vitte tovább 
a vendéglőt, folytatta a szak-
mát. A vendéglő a „Gödör” el-
nevezésre 1927-ben tett szert, 
miután a főforgalmú Üllői utat 
feltöltötték, és ettől az időtől 
fogva már lépcső vezetett le 
a bejárathoz. Lukács Béla 33 
éves korában gyilkosság áldo-
zata lett, halála nemcsak Kis-
pest lakóit döbbentette meg, 
hanem a főváros egyik leghí-
resebb bűnügyi történetévé is 
vált.

Siklós Zsuzsa

Vacsorát és italt is 
felszolgáltak
a kivilágított

léghajón

Lukács István vendéglője az Üllői úton működött
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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

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
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

EGÉSZSÉGÜGY

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

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

KERTÉSZ CSABA
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.)

VINCZEK GYÖRGY
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.)

RÁTKAY ANDREA
alpolgármester
(MSZP-DK-Együtt-PM)

BURÁNY SÁNDOR
országgyűlési képviselő
(MSZP)

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

DR. HILLER ISTVÁN
országgyűlési képviselő
(MSZP)

Következő fogadóóráját szeptem-
berben tartja

FEKETE LÁSZLÓ
1. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Minden hónap második keddjén
17.00-tól a Forrásházban
(Dobó Katica u. 18.)

TEKNŐS FERENC
4. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

BOGÓ JÓZSEFNÉ
2. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Telefonos egyeztetés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

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

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

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.)

VARGA ATTILA
11. sz. választókörzet
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-1-550-0019)

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)

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

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

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

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

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

ÉKES GÁBOR
8. sz. választókörzet
(Fidesz-KDNP)

DÓDITY GABRIELLA
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

SZATHURY KOLOS
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

LAZÁNYI FERENC
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

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

FERENCZI ISTVÁN
Listás képviselő
(LMP)

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

LÁZÁR TAMÁS
Listás képviselő
(Jobbik)

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

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

Nyári csomagajánlat

19.990 Ft Teljes átvizsgálás

+ Folyadék utántöltés*

+ Diagnosztika

+ Klíma ellenőrzés és tisztítás

ŐRÜLETES 
NYÁRI AKCIÓK

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

Legalább 6 hónapja otthoni vagy havidíjas mobil előfizetőknek,  
új otthoni internet előfizetésre, 2 év hűségidővel.
További információ: Telekom üzletek 

Keresd Telekom üzletünket a SHOPMARK bevásárlóközpontban!

A kedvezményes készülékajánlat 2019. június 21-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. A Digitális Jólét alapcsomagokra, illetve meglévő internet szolgáltatásra vállalt új határozott idő vállalás esetére nem 
vonatkozik a kedvezmény. Amennyiben az előfizető szerződését a határozott időtartam lejárta előtt felmondja, vagy a szolgáltató felmondására szerződésszegésével okot szolgáltat, a készülék árából biztosított kedvezmény 
egyösszegben visszafizetendő. A készüléket azon ügyfelek részére biztosítjuk, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414

XIX. KERÜLET,
RENDKÍVÜLI AJÁNLAT  
A TELEKOM  
HÁLÓZATÁHOZ!

Összesen: 10 780 Ft

0 Ft kezdőrészlet

490 Ft × 22 hónap
LENOVO 
TAB 4 7 
WIFI

NemNGA_HS_sajto_209x267,5_2019jul_19ker.indd   1 2019. 06. 25.   11:34

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

A képen látható autó illusztráció.

5 év/100.000 km gyári garancia

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



Oktatás: 4-9 fôs csoportokban anyanyelvi és magyar tanárokkal
Tanfolyamok szintjei: kezdôtôl a felsôfokú nyelvvizsga elôkészítôig
Hetente 5 alkalommal; délelôtt 9.00 – 12.15 vagy este 17.00 – 20.15

 1. szakasz: 2019. június 17 – június 28.
 2. szakasz: 2019. július 01 – július 12.
 3. szakasz: 2019. július 15 – július 26.
 4. szakasz: 2019. július 29 – augusztus 09.
 5. szakasz: 2019. augusztus 12 – augusztus 27.

Felkészítés a július 20-i Euroexam 
angol B2 és C1 vizsgákra:
 2019. július 08 – július 19.

Intenzív, nyári
nyelvtanfolyamok 

Kispesten

Angol, német, spanyol, francia és olasz 
nyelvoktatás WEKERLEI helyszínekkel

www.shetland.hu
FK engedély száma: E-000309/2014

Jelentkezés szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen
A tanfolyamok ára: 53.000 Ft /40 óra

: telefonon, on-line, vagy személyesen
A tanfolyamok ára: 53.000 Ft /40 óraA tanfolyamok ára: 53.000 Ft /40 óra

shetland@shetland.hu1192 Budapest, Kábel u. 10. Tel: 281-0822, 30/952-1202; Fax: 281-3391
Nyelviskolánk engedélyezett képzési programmal rendelkezik angol, spanyol, német, francia és olasz nyelvekbôl, ezért ezek a tanfolyamok ÁFA-mentesek.

Shetland szoro 2019 nyar 102,75x136.indd   1 2019. 05. 03.   15:05

LEVESEK
350 FT-TÓL

FŐÉTELEK
600 FT-TÓL

DESSZERTEK 
300 FT-TÓL

NYITVA TARTÁS:
H-P: 11:00-18:00

Szombat: 10:00-15:00
Cím: 1195 Bp., Városház tér 2. 

Fb.: facebook.com/konyhakertkispest 
Mobil: 0620-503-6603 

Ebéd házhozszállítást vállalunk!
Email: konyhakert19@gmail.com


