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ÖNKORMÁNYZAT
GAJDA PÉTER

Félszáz új, ingyenes par-
kolóhelyet alakítanak ki a 
Berzsenyi utca és az Üllői 
út találkozásánál. A tervek 
szerint egy hónapon belül 
befejeződik a munka, amely-
re 30 millió forintot fordít az 
önkormányzat.

Átfogó felújításokat végeznek
a kispesti óvodákban

NÉPSZERŰ A NAPKÖZIS TÁBOR
Kilenc héten át várják a kispesti gyerekeket az ön-
kormányzat napközis táborában, a Vass Lajos Ál-
talános Iskolában, ahol vidám és tartalmas elfog-
laltságokat szerveznek számukra a pedagógusok. 
Egyre népszerűbb a tábor a családok körében, az 
elmúlt években sokat gazdagodtak, színesedtek a 
programok.

4. oldal

ÖNKORMÁNYZAT

2. oldal BERUHÁZÁS
KRÁNITZ KRISZTIÁN

Mintegy 10 millió forintot 
költött az önkormányzat a 
piac Kossuth tér felőli járda-
szakaszának megújítására 
és a kisebb-nagyobb kátyúk 
kijavítására. Javaslatot ké-
szítenek a piac átfogó kor-
szerűsítésére.

5. oldal ZÖLDPROGRAM
VINCZEK GYÖRGY

Kispest idén is indul a Magyar 
Turizmus Zrt. által meghirde-
tett Virágos Magyarországért 
környezetszépítő versenyen, 
amelyen az elmúlt években is 
szép sikereket ért el, számos 
országos és fővárosi díjat ka-
pott a kerület.

5. oldal

3. OLDAL
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Újabb parkolóhelyek épülnek 
az Üllői út mentén

BERUHÁZÁS

Átfogó felújításokat végeznek
a kispesti óvodákban

A tervek szerint ősz elejére elkészül 
a Zrínyi utcai Gyöngykagyló óvoda 
külső és belső felújítása, energetikai 
korszerűsítése. Teljesen megújult 
óvoda várja majd szeptember végén 
a kicsiket a Táncsics utcában: a Száz-
szorszép óvoda korszerűsítését saját 
költségvetéséből állja a VAMŰSZ. 
Júniusban elkészült az udvar felújí-
tása, ezen kívül megújult a világítás, 
valamint jelenleg is zajlik a tető átépí-
tése a Tarka-barka óvoda Zoltán utcai 
részlegében.

A Gyöngykagyló óvoda átfogó, komplex 
korszerűsítése az önkormányzat három éve 
indított intézményfelújítási programjának 
idei legnagyobb volumenű beruházása. 
Több mint 200 millió forintot fordítunk 
az épület külső és belső felújítására, épü-
letgépészeti korszerűsítésére, a fali és pad-
lóburkolatok, valamint a nyílászárók cse-
réjére, a homlokzat és a tető szigetelésére, 
előtető építésére az udvarra néző földszinti 
csoportszobákhoz. Ráadásul egy pályázati 
siker eredményeként a napelemes rendszer 
kiépítése is megtörténik. A tervek szerint 
ősz elejére teljesen befejeződik a munka 
– mondta el lapunknak Kispest polgár-
mestere. Gajda Péter hozzátette, hasonlóan 
jelentős beruházás zajlik a Százszorszép 
óvodában, ahol tavaly a világítást korsze-
rűsítették és az udvari terasz kapott fedést, 

tavasszal megtörtént az épület homlokza-
tának szigetelése és színezése. Most foly-
tatódnak a munkálatok, szeptember végé-
ig a tetőtől a belső rész padlózatáig szinte 
minden megújul az intézményben – tájé-
koztatta lapunkat a polgármester, aki hang-

súlyozta a beruházás különlegességét: a 
VAMŰSZ kiválóan gazdálkodott az elmúlt 
években, ezt a csaknem 200 millió forintos 
munkát saját költségvetéséből finanszíroz-
za, így az nem érinti az intézmények felújí-
tására elkülönített 500 millió forintos éves 

keretet. Kránitz Krisztián, a VAMŰSZ 
igazgatója elmondta, a munkálatok ma-
gukban foglalják a tető szigetelését, a fűtés 
korszerűsítését, új radiátorok felszerelését, 
a vizesblokkok teljes felújítását, az összes 
fali és padlóburkolat cseréjét, a festést és 
mázolást, valamint az udvari részen a ke-
rítés javítását, gumiburkolat építését a já-
tékok alá, a faülőkék felújítását. A Tarka-
barka óvoda Zoltán utcai részlegében – az 
intézményfelújítási program keretében 
– több mint 18 millió forintért megújult 
az udvar, ahol 60 négyzetméteres, fedett 
terasz és 90 négyzetméteres, gumiborítású 
focipálya épült, mintegy 14 millió forintért 
korszerű világítást alakítottak ki, és folya-
matosan cserélik a régi tetőléceket is az in-
tézményben.

Gajda Péter polgármester és Kránitz Krisztián, a VAMŰSZ igazgatója a Százszorszép óvodában
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Félszáz új parkolóhelyet alakítanak ki

Teljesen megújul
a Gyöngykagyló

és a Százszorszép óvoda

Félszáz új parkolóhelyet alakítanak ki a Berzsenyi utca és az 
Üllői út találkozásánál. A tervek szerint egy hónapon belül 
befejeződik a munka, amelyre 30 millió forintot fordít az ön-
kormányzat.
Ez korábban egy elhanyagolt terület 
volt, sokat panaszkodtak az itt élők 
a pavilonokra és környezetükben az 
áldatlan állapotokra. Ezeket megszün-
tettük, most pedig a lakók igényeinek 
megfelelően, több mint 1500 négyzet-
méteren ingyenes, parkosított parkolót 
alakítunk ki 50 férőhellyel. Harminc-
millió forintot költünk a beruházásra, és 
azt tervezzük, hogy egy hónapon belül 

el is készül. Így a kis parkkal, a vizes 
játszótérrel, a bölcsőde, az óvoda és a 
gyermekorvosi rendelő felújításával, 
valamint a háziorvosi rendelő induló 
korszerűsítésével és a Puskás iskola 
udvarának átépítésével az egész terület 
megújul, az Üllői úttól az Ady Endre 
útig rendezett terület fogadja majd a 
kispestieket – tudtuk meg Kispest pol-
gármesterétől. Gajda Péter elmondta 
lapunknak, hogy az elmúlt öt évben 
több száz parkolót építtetett az önkor-

mányzat Kispest-szerte, azért, hogy 
ingyenes parkolókkal tudja enyhíteni 
a parkolási gondokat. Ennek a beruhá-
zásnak is fontos eleme a kerületi zöld-
felület növelése, ami több mint 10 ezer 
négyzetméterrel gyarapodott az elmúlt 
években. Itt most újabb 150 négyzet-
méterrel több zöld lesz, valamint 15 fát 
is ültetnek. Patek Gábortól, az építke-
zést koordináló Vagyongazdálkodási 
és Városüzemeltetési Iroda vezetőjétől 
megtudtuk, 44 normál, két mozgássé-
rült, két szélesített családi, valamint 
elektromos autók töltésére további két 
helyet alakítanak ki. Az irodavezető azt 
is elmondta, hogy a lakótelepi parkolási 
gondokon segít a közelmúltban kiala-
kított 32 parkolóhely is a Batthyány 
utcában, az FKF Zrt. kirendeltségével, 
az önkormányzat irodaépületével, az 
Atatürk téri és a Fő utcai boltokkal 
közrezárt területen. A területen koráb-
ban működő szelektívhulladék-udvarra 
évek óta sok lakossági panasz érkezett, 
ezért az önkormányzat tulajdonosi bi-
zottsága döntött a felszámoltatásáról, 
amit az FKF Zrt. el is végzett.

Kispesten továbbra is 
ingyenes a parkolás



4 KISPEST KISPEST 5

ÖNKORMÁNYZAT

Kilenc héten át, június 24-től augusztus 23-ig, hétfőtől péntekig várják a kispesti gyerekeket az önkor-
mányzat napközis táborában, a Vass Lajos Általános Iskolában.

Egész nyáron táboroznak a Kispesti Kóficok

Élményekkel gazdagodva hagy-
ták el a fiatalok a KMO Mű-
velődési Központ kunbaracsi 
komplex művészeti szaktáborát, 
amely évről évre közösségte-
remtő programokat kínál a 6–18 
éves résztvevőknek. Színjátszó, 
tánc, kézműves és harcművé-
szeti altáborok működtek tíz 
napig a kiskunsági tanyán. A 
KMO 19 éve rendezi meg a tá-
bort Kunbaracson, ahol minden 
feltétel adott a kikapcsolódáshoz 
és a kreatív munkához – mondta 

el lapunknak Gábor Ilona tábor-
vezető, a KMO igazgatója. Idén 
több mint hetvenen táboroztak, 
köztük harmincan a Kinder To-
jás Fesztivál győztesei, akik az 
önkormányzat támogatásának 
köszönhetően vehettek részt a 
táborban. A délelőtti szakmai 
foglalkozásokat – amelyek kö-
zéppontjában idén a virtuális 
világ állt – délután versenyek, 
szabadidős és sportprogramok 
követték, az utolsó előtti napon 
gálát rendeztek. Több mint hetvenen táboroztak idén

SZABADIDŐ

Közösségépítés a művészeti 
szaktáborban

Teltház volt az elmúlt hetekben 
is a kispesti napközis tábor-
ban, ahol 120–150 gyereknek 
szerveznek vidám és tartal-
mas nyári programokat az őket 
felügyelő pedagógusok. Egyre 

népszerűbb a tábor a családok 
körében, az elmúlt években 
sokat gazdagodtak, színesed-
tek a programok. A napközis 
tábor továbbra is ingyenes, 
csupán az étkezésért kell fizet-

ni azoknak, akik egyébként is 
fizetnek a közétkeztetésért. Ez 
a kerületi, illetve a tankerület-
hez tartozó és egyházi fenntar-
tású iskolákba járó alsósoknak 
677 forint, míg a felsősöknek 

682 forint naponta. De itt biz-
tosítjuk a szociális gyermek-
étkeztetést is a nyári szünidő-
ben – tudtuk meg Gajda Péter 
polgármestertől, aki először a 
Kispesti Uszodában, majd a 
Vass iskolában látogatta meg 
a táborozó gyerekeket és a 
pedagógusokat. A gyerekek 
választható, de állandó prog-
ramként délelőtt és délután, 

pedagóguskísérettel a Kispesti 
Uszodában tölthetik az időt, 
ahol a tanmedence áll a ren-
delkezésükre – mondta el Tóth 
András, az intézmény vezető-
je. Hetente 18 felnőtt, valamint 
önkéntes fiatalok gondoskod-
nak a tábor zavartalan műkö-
déséről – tudtuk meg Szabó 
Máriától, a tábor szakmai 
programjaiért felelős Wekerlei 
Kultúrház és Könyvtár igaz-
gatójától, aki elmondta azt is, 
hogy az önkormányzat az idei 
táborozást 12 millió forinttal 
támogatja. Ez az összeg tar-
talmazza a táborban dolgozók 
bruttó 6 millió forintos bérét, 
valamint a szabadidős progra-
mok költségeit. A pedagógu-
sok – a Hungária, a Bolyai, a 
Pannónia, az Eötvös, az Erkel, 
a Gábor, a Puskás és az Ady 
iskolákból – idén is önkéntes 
alapon jelentkezhettek a nyári 
feladatra. A tábori étkezést to-
vábbra is a Pensio Kft. látja el.

Az idei táborozást 
12 millió forinttal 

támogatja
az önkormányzat

Minden nap érkeznek csoportok az uszodába

BERUHÁZÁS

Mintegy 10 millió forintot költött az önkormányzat a piac Kossuth tér felőli járdaszakaszának megújí-
tására és a kisebb-nagyobb kátyúk kijavítására.

Megújult a tér felőli járda a Kossuth téri piacon

Kispest idén sem hagyta ki a 
Magyar Turizmus Zrt. által meg-
hirdetett Virágos Magyarorszá-
gért környezetszépítő versenyen 
való részvételt. A szakmai zsűri 
tagjai – Bertalan-Kovács Judit, 
a Virágos Magyarországért Pest 
megyei régióvezetője, a IX. ke-
rületi polgármesteri hivatal és 
Kazy Zsámbok Ivett, a XIII. 
kerületi polgármesteri hivatal 
munkatársa – Vinczek György 
alpolgármester irodájában is-
merkedtek a város zöldterüle-
teire vonatkozó adatokkal, leg-
fontosabb tudnivalókkal. Tichy 
Judit, a Zöldprogram Iroda ve-
zetője és Brázainé B. Tácia, az 
iroda munkatársa tartott rövid 
prezentációt, majd egy erre az 
alkalomra összeállított „zöld-

útvonal” mentén mutatták be 
a zsűrinek a város közösségi 
kertjeit, parkjait, játszótereit, 
sporttelepeit. A Virágos Ma-
gyarországért versenyen Kispest 
2008-ban a legszebb kerületnek 
járó díjat, 2010-ben, 2012-ben 
és 2014-ben a főváros külön-
díját, 2013-ban a főváros fődí-
ját kapta, 2017-ben a fővárosi 
kerületek kategóriában kapott 
fődíjat, 2018-ban pedig az in-
ternetes szavazáson volt a leg-
sikeresebb a fővárosi kerületek 
között, a Legvirágosabb úti cél 
díjban részesült. Az idei verseny 
végeredménye hosszú szakmai 
egyeztetések és véleménycserék 
után alakul majd ki, eredmény-
hirdetés szeptember végén, ok-
tóber elején várható. Bejárás az Aranykatica közösségi kertben

ZÖLDPROGRAM

Kispest idén is indul a Virágos Magyarországért versenyen

Minden évben többször is fel-
mérjük az aktuális problémá-
kat, tennivalókat a Kossuth téri 
piacon a Vagyonkezelő Mű-
szaki Szervezet igazgatójával, 

majd a szükséges felújításokat 
az önkormányzat költségveté-
séből, illetve a vagyonkezelő 
saját piaci bevételéből elvé-
gezzük. Most egy tízmilliós 
karbantartás történt, a Kos-
suth tér felőli járdaszakaszt 
újítottuk fel, és több helyen 
kijavítottuk azokat a burko-
lathibákat, amelyek zavarták 
a vásárlókat. Az elmúlt öt év-
ben is számos hasonló munka 
zajlott már a piacon – tudtuk 

meg Kispest polgármesteré-
től, aki Kránitz Krisztiánnal, a 
VAMŰSZ igazgatójával tekin-
tette meg a nemrég elkészült 
felújítást. Gajda Péter elmond-
ta lapunknak, hogy az önkor-
mányzat a jövőben nem szeret-
né toldozni-foltozni a piacot, 
ezért a kampányidőszakban 
egy új javaslattal, a piac teljes 
átalakításának elképzelésével 
fordulnak majd a lakossághoz. 
A terveket először a kispestiek-
kel fogjuk megvitatni, és ezek 
alapján szeretnénk majd meg-
építeni az új piacot – hangsú-
lyozta a polgármester. Krá-
nitz Krisztiántól megtudtuk, 
a mostani karbantartás során 
egy közel 450 négyzetméte-
res egybefüggő járdaszakaszt 
aszfaltoztak le, és több mint 
70 négyzetméternyi kátyúzást 
végeztek el, kisebb-nagyobb 
burkolatrészeket javítottak ki.

Javaslat készül
a piac átfogó
felújítására

Közel 450 négyzetméteren aszfaltoztak

2019. JÚLIUS 19.2019. JÚLIUS 19.



Kispest Önkormányzata 2017-
ben saját forrásból – állami tá-
mogatás hiányában önerőből, 

mintegy nettó 76 millió fo-
rintból – újította fel a védőnői 
szolgálatnak is helyet adó Ber-
zsenyi utcai gyermekorvosi 
rendelőt, és idén szeretné kor-
szerűsíteni a mellette található 
felnőtt háziorvosi rendelőt is. 
A képviselő-testület májusi 
ülésén döntött arról, hogy a he-
lyi önkormányzatokért felelős 
miniszter által meghirdetett, 
,,Önkormányzati fejlesztések 
támogatása” című pályázaton a 
háziorvosi rendelő felújítására, 
a homlokzat szigetelésére és a 
nyílászárók cseréjére mintegy 
18 millió forint támogatást 
igényel, a vállalt önerő közel 6 
millió forint. Az önkormányzat 

a pályázat sikerétől függetlenül 
elvégzi a munkákat, de szeret-
ne külső forrást is bevonni. A 
képviselő-testület áprilisi dön-
tésének értelmében az idősko-
rúak részére a tüdőgyulladás 
ellen, kisgyermekek számára 
pedig az agyhártyagyulladás 
megelőzésére térítésmentes 
védőoltást biztosít az önkor-
mányzat. Az ingyenes – már 
igényelhető – védőoltásokra 
idén 3 millió forint áll rendel-
kezésre, igény esetén több-
letforrást biztosít a kerület. A 
fenntartó önkormányzat felújí-
tási, fejlesztési és az intézmény 
saját forrásai lehetővé teszik a 
Kispesti Egészségügyi Intézet 
zökkenőmentes napi működé-
sét és az intézmény eszköz-
parkjának fejlesztését. Több 
világszínvonalú berendezéssel 
gazdagodott az elmúlt években 
a szakrendelő műszerparkja, 
így számos korszerű és mo-
dern vizsgálat könnyebben 

elérhető a kispestiek számára. 
Több mint 200 millió forintos 
önkormányzati támogatás-
ból idén nyár végéig teljesen 
felújítják az intézet auláját, a 
korszerűsítés eredményeként 
egy 350 négyzetméteres, tága-
sabb térbe érkezhetnek majd 
a betegek. Intézmények és 
civilszervezetek egész évben 
rendeznek prevenciós egész-
ségnapokat gyerekeknek és 
felnőtteknek: lakossági, óvodai 
és iskolai programok segítenek 
az egészség megőrzésében és 
a betegségmegelőzésben. Az 
önkormányzat minden évben 
pályázati úton is támogatja 
azokat a kerületben működő 
civilszervezeteket, egyesüle-
teket és alapítványokat, ame-
lyek – felvilágosító előadások 
tartásával, egészségvédő prog-
ramok szervezésével – elősegí-
tik a lakosság egészséges élet-
módra nevelését.

6 7KISPEST KISPEST

v

Búcsú Steinerné dr. Török 
Katalintól
Családtagjai, barátai, ismerő-
sei, egykori munkatársai vet-
tek végső búcsút Steinerné dr. 
Török Katalintól a Kispesti te-
metőben. Kispest Önkormány-
zata saját halottjának tekinti a 
74 éves korában elhunyt volt 
városvezetőt. Az önkormány-
zat, a polgármesteri hivatal és a 
kerületi MSZP képviseletében 

Vinczek György alpolgármes-
ter emlékezett Kispest egykori 
polgármesterére, aki 2002–
2006 között vezette a kerületet.

Elbúcsúztatták Hegedűs 
László atyát
Az Esztergomi Főszékesegy-
házban vettek végső búcsút 
paptársai, rokonai, ismerősei 
és tisztelői a 87 éves korában 
elhunyt Hegedűs László kano-

noktól, Kispest díszpolgárától, 
a Nagyboldogasszony plébánia 
nyugalmazott plébánosától. A 
szentmisét követően a bazilika 
altemplomában helyezték örök 
nyugalomra Hegedűs atya földi 
maradványait.

Búcsú Bardócz Tamásné 
Kővári Iréntől
Utolsó útjára kísérték a Kis-
pesti temetőben az életének 

71. évében, hosszú szenvedés 
után elhunyt Bardócz Tamás-
né Kővári Irént. Sokan ismer-
hették a kispestiek közül, mert 
1997–2007 között, nyugdíja-
zásáig okmányügyi ügyintéző-
ként dolgozott a Polgármesteri 
Hivatalban, munkáját több 
elismerés és kitüntetés hitele-
síti. Korábban harminc éven 
keresztül volt a kispesti Ganz 
Műszer Művek alkalmazottja.

GYÁSZ

Vélemények az egészségügyi ellátás fejlesztéséről
POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Kiemelt fontosságú feladat az elkövetkező időszakban is a nagyon nehéz helyzetben lévő egészség-
ügy támogatása kerületi szinten. Ön szerint a Kispesti Egészségügyi Intézetben most zajló felújítással 
és egyéb fejlesztésekkel, az önkormányzat támogatásával miként javul az ellátás?

Fekete László 
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Húsz éve arról beszél az egész-
ségügyi szakma, hogy észszerű 
reformra van szükség, mert így 
fenntarthatatlan a rendszer! 
Szenved benne az orvos, az 
ápoló és a beteg is! Minden kor-
mány megígérte, hogy modern, 

európai ellátást kap a magyar 
ember is – ha már levonják a tb-
járulékot a fizetésekből, joggal 
várhatnánk is el. Ehelyett orvo-
sok, ápolok mennek külföldre 
dolgozni. Az országban meg 
több tízezer egészségügyi dol-
gozó hiányzik a rendszerből. A 
háziorvosok kétharmada nem-
sokára nyugdíjba megy, vagy 
már nyugdíjas. Egyre több te-
lepülésen nincs már háziorvos. 
Közben a kormánypropaganda 
szerint minden rendben van! 
A kispesti önkormányzatnak a 
jövőben is az a feladata, hogy 
a lehető legtöbb forrással tá-
mogassa a kerületben élők 
egészségügyi ellátását! Ha kell, 
gépek, műszerek, vagy éppen 
épületek felújításával, korsze-
rűsítésével.

Lázár Tamás (Jobbik)

Látványterv a szakrendelő új aulájáról

ÖNKORMÁNYZAT

Az országgyűlés 115 nem, 54 igen arányban leszavazta Burány Sándor országgyűlési képviselő Ma-
gyarország 2020. évi központi költségvetéséhez benyújtott módosító javaslatát Kispest szociális la-
kásprogramjának elindításáról.

Kispest nem kap állami pénzt szociális lakásprogramjához

Burány Sándor a rendkívüli 
kormányzati intézkedések ke-
retében, illetve a lakástámo-
gatások költségvetési rovat 
terhére javasolta a jövő évi 
költségvetés módosítását úgy, 
hogy Kispest szociális lakás-
programját másfél milliárd 
forint támogatással indíthassa 
el a kerület. Az országgyűlési 

képviselő javaslatát azzal in-
dokolta, hogy az Orbán-kor-
mány alatt elindult kilakolta-
tási hullám és az elszabaduló 
ingatlanárak Kispesten is szá-
mos családot hoztak nehéz 
helyzetbe. Az önkormányzat 
sajnálatos módon nem tud 
minden rászorulónak segítsé-
get nyújtani, de a saját forrása-

it – építési telkeket és anyagi 
erőforrásokat – kiegészítő kor-
mányzati támogatással mérsé-
kelhető lenne a Kispesten is 
tapasztalható lakhatási válság. 
A kért támogatásból az önkor-
mányzat növelni tudná szociá-
lis és krízislakás-állományát új 
ingatlanok építésével és vásár-
lásával, ezáltal méltó lakhatást 

biztosítva a legrászorultabbak 
számára. Az önkormányzat 
lakásállománya az 1992. évi 
több mint 12 ezerről mára jó-
val ezer alá csökkent. Sajnos a 
meglévők műszaki állapota is 
hagy kivetnivalót maga után, 
ennek sokszor a bérlők az 

okai, akik gyakran „lelakják” 
az önkormányzati lakásokat, 
a VAMŰSZ munkatársai nem 
győzik ezeket lakhatóvá tenni. 
Az önkormányzat 2017-ben 
módosította a lakásbérbeadást 
szabályozó helyi rendeletét, 
ennek értelmében – az embe-
ri méltóság tiszteletben tartása 
érdekében – a komfort nélkü-
li lakások és szükséglakások 
bérbeadására immár nincs le-
hetőség. Ezzel megelőzheti az 
önkormányzat, hogy a bajba 
jutott embereket, családokat – 
látszólagos segítséget nyújtva 
– nem megfelelő állapotú laká-
sokban helyezze el.

Ezer alá csökkent 
az önkormányzati 

lakásállomány

Jóval több szociális bérlakásra lenne szükség
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KÖRNYEZETVÉDELEM

Két éve kispesti és ferencvárosi lakosokból állt össze a Kiserdővédők ma is bővülő csoportja. A 
Kiserdővédők folyamatos egyeztetési igénye után a beruházó júniusban végre leült tárgyalni e cso-
porttal, ugyanakkor ma sincs még hivatalosan megerősítve, hogy a Kiserdő területét kivették a terve-
zett új Duna-hídhoz kapcsolódó beruházásból.

Helyi összefogás a Határ úti Kiserdő megmentéséért

Az új Duna-híd beruházásá-
ban a hídhoz kapcsolódó le-
vezető utak egyik szakasza a 
IX. kerület területén fekvő, 
úgynevezett Határ úti Kiserdő 
megmaradását veszélyezteti. 
E kiemelt beruházáshoz köt-
hetően kétszer kétsávos utat 
terveznek az erdő területén 
átvezetni, ezzel megszüntetve 
egy 22 hektáros erdő jelentős 
részét. A Kiserdő megőrzése 
látszólag nem a XIX. kerüle-
tiek ügye, legalábbis a kerü-
lethatárokat tekintve nem. De 
mégis az. Sőt, minden buda-
pesti lakos ügye a mérete, el-
helyezkedése, a város jövője 
miatt. Messzebbről közelítve 
e témához, érdemes megemlí-
teni, hogy egy véderdőről van 
szó, mely korábbi funkcióját 
– a déli területek felől érkező 
széllel hozott por, homok meg-

állítását – ugyan már nem kell, 
hogy betöltse, de a klimatikus 
viszonyok naponta érezhető 
megváltozásával új szerepet 
kapott. A parkerdőként számon 
tartott Kiserdő sokak rekreá-
ciójának fontos helyszíne, és 
alapvető funkciója van az ún. 
városi hősziget-jelenség mér-
séklésében: a Kiserdővédők 
csoport tagjai kánikulai napo-
kon megmérték, hogy az erdő 
területén akár 5-7 fokkal is 
hűvösebb volt, mint a házak 
közötti, árnyékos utcákon. De 
a Wekerletelep házainak szem-
pontjából sem lényegtelen, 
hogy az amúgy is túlterhelt Ha-
tár úttal párhuzamosan újabb 
– akár süllyesztett – útpályák 
futnak-e a jövőben vagy sem. 
Ugyanis a mind gyakrabban 
hirtelen lezúduló csapadékvíz, 
a visszamaradó pangó vizek 

elvezetése, „elszívása” legjob-
ban, környezetkímélő módon 
és legolcsóbban élő fákkal 
megoldható. A Kiserdő fáinak 
ezen elszívó hatása nélkül a 
Határ úti, wekerletelepi régi 

épületek, állékonyságuk egyér-
telműen veszélybe kerülne. A 
kispestieknek sem közömbös 
kérdés a környék zajterhelése 
és a levegőminőség kérdése. 
Újabb autóutak építése a kö-
zelben (ami számítások szerint 
napi 33 ezer autó áthaladását 
jelentené a Határ út mellett!) 
nyilvánvaló zajnövekedéssel, 
porszennyezettséggel és még 
magasabb károsanyag-kibo-
csátással járna. Amit számok 
tükrében veszítenénk az erdő 
kivágása, megcsonkítása ál-
tal: egy év alatt egy átlagos fa 
nagyjából 12 kg szén-dioxidot 
használ fel, egyúttal egy négy-
tagú család számára egy évre 
elegendő oxigént bocsát ki. És 
akkor még nem említettük ki-
sebb állatok élőhelyvesztését. 
Városszerkezetileg vizsgálva 
a Kiserdő szerepét, Kispest-
léptékében elmondható, hogy 
a Ferihegyi repülőtérre vezető 
gyorsforgalmi út és a Kőbá-
nya-Kispest metróvégállomás 
közötti, nagyjából háromhek-
táros, de éppen ifjítás, parker-
dősítés alatt álló erdőn kívül 
a kerületben – akár kerület-
határos – összefüggő erdő-
terület nincsen (a léptékében 
nem elhanyagolható, egykori 
16 hektáros Főkert-telephely 

területére épített Dél-pesti 
Utánpótlás-nevelési Centrum 
környezeti rendezése, faülte-
tése a legjobb szándékkal sem 
eredményez akár egy kisebb 
erdőséget). Ráadásul Kispest 
Önkormányzata is elkészítette 
az ún. Fenntartható Energia és 
Klíma Akciótervét (SECAP), 
melyben a szén-dioxid-kibo-
csátás csökkentése mellett az 
éghajlatváltozáshoz való al-
kalmazkodás szempontjait is 
lefektette a 2030-ig tartó cél-
jainak meghatározásával. A 
szén-dioxid-kibocsátás csök-
kentésének elérésében egy 
olyan kerülethatáros erdős te-
rület, mint a Határ úti Kiserdő, 
alapvető rendeltetéssel bír. A 
Kiserdő helyzetének aktuális 
állásáról és a Kiserdővédők 
kampányáról, standolásaikról 
online oldalaikon lehet tájéko-
zódni: https://www.facebook.
com/kiserdovedok, https://
www.facebook.com/groups/
kiserdo.

Molnár Szilvia

Közös ügyünk
az erdőterület 
megmaradása

Két éve állt össze a Kiserdővédők csoportja

EGÉSZSÉG

Ingyenes védőoltásokkal is támogatja a gyermekeket, illetve az idős kispestieket az önkormányzat. Az 
agyhártyagyulladás elleni és a tüdőgyulladást megelőző oltásokat a Humánszolgáltatási és Szociális 
Irodán lehet igényelni.

Támogatott védőoltások igényelhetők

Kispest képviselő-testüle-
te áprilisi ülésén módosította 
a települési támogatásokról 
szóló önkormányzati rende-
letet, amelyben meghatározta 
a térítésmentes védőoltásokra 
jogosultak körét. Az önkor-
mányzat idei költségvetésben 
mintegy hárommillió forintot 
különített el – és igény sze-
rint többletforrást biztosít – a 

szociális keret terhére védő-
oltásokra, az időskorúak ré-
szére a tüdőgyulladás ellen, 
kisgyermekek számára pedig 
az agyhártyagyulladás meg-
előzésére. Az oltások kiválasz-
tásánál az oltásügyi tanácsadó 
segítségével figyelembe vették 
a kispesti lakosság összetételét 
és a várható legtöbb egészség-
nyereséget is, ezért esett a vá-

lasztás erre a két vakcinára. Az 
agyhártyagyulladás gyakran 
gyors lefolyású, életet veszé-
lyeztető betegség. Különösen 
veszélyeztettek a csecsemők 
és a 11–25 éves serdülők, il-
letve fiatalok. Minden tizedik 
eset a szakszerű beavatkozás 
ellenére halállal végződhet, 
vagy tartós idegrendszeri káro-
sodás marad vissza; előfordul, 

hogy életre szóló károsodást 
eredményez. A tüdőgyulladás 
kockázata időskorúaknál és 
csökkent immunműködésű be-
tegeknél a legnagyobb, náluk 
a vezető halálokok egyike. A 
települési támogatás keretében 
nyújtott ingyenes védőoltások 

igénylésének feltételei a http://
szocialisiroda.kispest.hu hon-
lapon olvashatók, érdeklődni 
lehet ügyfélfogadási időben a 
06-1-347-4636-os telefonszá-
mon is a Humánszolgáltatási 
és Szociális Irodánál. A vé-
dőoltásra jogosultság megál-
lapításáról készült határozat 
alapján a háziorvos, házi gyer-
mekorvos adja be a védőoltást 
a gyermek, illetve az időskorú 
részére, ennek megtörténtét a 
szülőnek, törvényes képviselő-
nek, illetve a 65 év feletti sze-
mélynek az oltások beadását 
követően 30 napon belül kell 
igazolnia a Humánszolgáltatá-
si és Szociális Irodán.

Hárommillió fo-
rintot különítettek 

el a vakcinákra

Különösen veszélyeztetettek a csecsemők és az idősek
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kaptak helyet. Két kültéri me-
dencét – egy élmény- és egy 
gyermekmedencét – alakítottak 
ki a sportrendezvényeknek, tá-
boroknak, oktatásnak is helyet 
adó, folyamatosan fejlődő Kis-
pesti Uszoda kertjében. A két 
új medence mellé homokozó, 
játszótér és kiszolgáló létesít-
mények, zuhanyozók, öltözők 
és új beléptetőkapuk épültek 
a 85 millió forintos beruházás 
keretében. Önkormányzati for-
rásból, 23,5 millió forintból va-
lósult meg idén az uszoda bel-
téri tanmedencéjének felújítása. 
Európai uniós támogatásnak 
köszönhetően 80 napkollektor 
fűti évek óta a benti medencék 
vizét, ezzel mintegy 30 száza-
lék energiát tudnak megspórol-
ni. A sportkomplexum szenny-
vize és a medencék elhasznált 
vize hőcserélőn keresztül folyik 
át, a napkollektorok mellett 
ez is melegíti a medencékbe 
bejövő vizet. Az uszodában a 
kispesti gyerekek rendszeres 
úszásoktatásban vesznek részt, 
a nyugdíjasok különböző ked-
vezményekkel használhatják az 
intézményt. Az 1960-as római 
olimpia kispesti ökölvívóbajno-
káról, a kerület díszpolgáráról, 
Török Gyuláról nevezték el az 
MTK Ökölvívó Szakosztályá-
nak Eötvös utcai edzőtermét. 
Szintén az Eötvös utcában nyílt 
meg a Kispesti Nehézatlétikai 
Sportiskola Klinga Lászlóról 

elnevezett birkózóterme. Az 
önkormányzat jelképes bérleti 
díj felszámolásával támogatta 
a birkózóterem létrejöttét és a 
sportág népszerűsítését.

Sikeres sportprogramok
Az elmúlt nevelési évben má-
sodik alkalommal szervezett 
ősztől tavaszig tartó óvodás 
sportprogramot a Kispesti 
Sportközpont: a felkészítése-
ket követően az ovisokból álló 
csapatok nyolc versenyszám-
ban mérkőznek meg. A labda-
játékokra – futsal, kézilabda/
szivacskézilabda, pingpong, 
röplabda/strandröplabda – össz-
pontosító program rendszeres 
játékos mozgást biztosít a kis-
gyerekeknek, versenyezhetnek, 
a résztvevő sportegyesületek 
révén a szülők megismerhetik 
a kerületi sportolási lehetősé-
geket, az egyesületi sportszak-
emberek pedig megfigyelhetik 
és kiválaszthatják a tehetséges 
gyerekeket. Kispesten szám-
talan sportágban – futballban, 
kézilabdában, röplabdában, 

táncban, sakkban, pingpong-
ban, úszásban – érnek el kivá-
ló eredményeket, sikereket a 
sportolók a különféle egyesüle-
tekben, sportklubokban, iskolai 
közösségekben. Az évente két 
alkalommal, tavasszal és ősz-
szel rendezett iskolai úszóver-
senyeken zsúfolásig megtelik 
a Kispesti Uszoda medencéje, 
több százan vesznek részt egy-
egy rendezvényen. A Kihívás 
Napján minden évben több 
helyszínen várja a sportolni, 
mozogni vágyó kispesti fiatalo-
kat és időseket az önkormány-
zat és a sportközpont. Idén 17. 
alkalommal rendezték meg a 
Wekerlei Székelykapu Futást, 
és a rászoruló gyerekekért ne-
gyedszer rajtoltak el a kertvá-
rosi futók. Az önkormányzat 
által kiemelten támogatott Kis-
pest Sportegyesület röplabda-, 
strandröplabda-, asztalitenisz-, 
futsal- és síversenyeket szer-
vez, a Kispesti Sportközpont 
atlétikai tömegsportversenyei 
amatőr kispestieknek biztosí-
tanak versenyzési lehetőséget. 
Évek óta nagy sikerrel szervez 
sítábort – főként a kerületi kö-
zépiskolás diákok számára – az 
önkormányzat Ausztriában; 
amatőr sízők, kispesti diákok 
és felnőttek számára rendezik 

évente a Kispesti Winter Fun 
síversenyt.

Támogatások és elismerések
Az önkormányzat minden év-
ben pályázatot hirdet a Kispes-
ten működő sportszervezetek 
szabadidősport-tevékenységé-
nek támogatására. E pályázat 
célja támogatásban részesíteni 
azokat a szervezeteket, ame-
lyek rendszeres, széles körben 
igénybe vehető sporttevékeny-
séget, testedzési alkalmat bizto-
sítanak és szerveznek a kispes-
tiek számára. Az önkormányzat 
külön támogatásban részesíti 
azokat az amatőr, utánpótlásko-
rú élsportolókat, akik Kispesten 
laknak, tanulnak vagy Kispes-
ten működő sportszervezetek 
színeiben eredményesen verse-
nyeznek, és további felkészülé-
sükhöz segítséget igényelnek. 
A 2009-ben alapított Kispest 
Sportjáért díjjal azoknak a 
sportembereknek, pedagógu-
soknak a tevékenységét isme-
rik el, akik kiemelkedő munkát 
végeznek a sport, diáksport 
területén, a testnevelés és test-
kultúra népszerűsítésében, ezek 
szervezésében, fejlesztésében 
és támogatásában.

Kiváló eredménye-
ket érnek el

a kispesti sportolók

A 2009-ben indult sportpálya-
építési program eredménye-
ként az önkormányzat több 
közterületi pályát is épített: a 
Kós Károly téren, a központi 
játszótéren, a Klapka utca és 
a Szigligeti utca között, vala-
mint a Zrínyi utca és a Jókai 
utca között, illetve az Ötven-
hatosok terén várják sportpá-
lyák a mozogni, sportolni vá-
gyókat. A központi játszótérre, 
az Ötvenhatosok terére, a Vá-
sár és a Bárczy térre kültéri 
sporteszközök, fitneszgépek 
is kerültek. Az önkormányzat 
2015-ben létrehozta a Kispesti 
Sportközpontot, amely magá-
ban foglalja a Zoltán utcai We-
kerlei Sporttelepet és a Katona 
József utcai önkormányzati 
sporttelepet, a korábbi KAC-
pályát, új nevén a Tichy La-
jos Sportcentrumot. Mindkét 
helyszínen számos díjmentes 
sportolási lehetőséggel várják 
a kerület lakóit. A Zoltán utcai 

sporttelepen műfüves focipá-
lya épült, a Katona József utcai 
sporttelepen kialakított skate-
parkban zárt területen, biz-
tonságos körülmények között 
gördeszkázhatnak, rollerez-
hetnek és bringázhatnak a fi-
atalok. Sokak kívánságára ide 
ötpályás, rekortán futókört épí-
tettek, a kertvárosiak kérésére 
pedig a Budapest Honvéd FC 
Magyar Futball Akadémiájá-
nak új utánpótlásközpontjánál 
erdei futópálya készült. Két új, 
ingyenesen használható, mű-
füves teniszpályát építettek a 
Dobó Katica utcában. A kép-
viselő-testület idén rendeletet 
alkotott az önkormányzat test-
nevelés- és sportfeladatairól, 
valamint a helyi testnevelés és 
sport támogatásáról.

Megújuló létesítmények
Az önkormányzat partnerei-
vel együtt több mint 350 mil-
lió forintot fordított a Tichy 

Lajos Sportcentrum korsze-
rűsítésére. Az építkezés ta-
valy ősszel kezdődött a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetséggel 
(MLSZ) közös beruházásban. 
Az MLSZ 220 millió forinttal 

finanszírozta a felújítást, ebből 
valósult meg a nagy méretű, 
műfüves focipálya, az öltözők 
felújítása, építése, valamint két 
mosdó, illetve a világítás. Ön-
kormányzati beruházás volt az 
ötpályás rekortán futókör és a 
strandkézilabda-pálya kialakí-
tása, új kazánház építése és a 
dzsúdóterem felújítása, a kül-
téri fitneszgépek felállítása a 
kapuk mögötti területen, illet-
ve a kétszáz nézőtéri szék be-

szerzése és a beléptetőrendszer 
kialakítása is. A kispestiek to-
vábbra is ingyenesen használ-
hatják az idén júniusban át-
adott sporttelepet. Egyedülálló 
közösségi teret alakítottak ki a 
Kossuth téri piac és a Trefort 
Ágoston Szakgimnázium kö-
zött, ahol sportolásra és parko-
lásra egyaránt lehetőség nyí-
lik. A Fővárosi Önkormányzat 
Tér_Köz városrehabilitációs 
pályázatán 246 millió forin-
tot kapott az önkormányzat 
a terület megújítására, ame-
lyet 64 millió forint önrésszel 
és további 50 millió forint-
tal egészített ki, így mintegy 
150 parkolóhelyet, valamint 
új közösségi és sportterületet 
alakított ki a korábban elha-
nyagolt részen. A térszíntől 
kiemelten sportpálya épült, 
alatta fedett parkolóállásokkal. 
A téren egy felnőtt kültéri 
sporteszközcsoport, a parkoló 
egy forgalom elől lezárt terü-
letén pedig streetballpalánkok 

Új sportpályákat 
építtetett

az önkormányzat

VISSZATEKINTŐ

Az egészséges életmód és a sport fontosságát középpontba állítva az elmúlt években számos sportpá-
lya épült Kispesten. Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy minél több olyan közösségi tér legyen 
a kerületben, ahol a kispestiek ingyen sportolhatnak; a megújult sporttelepek biztosítanak helyet az 
óvodás, iskolás, amatőr és tömegsportversenyeknek is.

Pályaavató a Tichy Lajos Sportcentrumban

Új kültéri medencék a Kispesti Uszodában

Székelykapu Futás Wekerlén

Kihívás napi erőpróba a sporttelepen

Ingyenes sportolási lehetőségek kispestieknek
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Hőséghullám idején napköz-
ben tartsa az ablakokat csuk-
va, használjon függönyt vagy 
egyéb sötétítőt. Lehetőleg 
éjszaka szellőztessen. Csak 
a szükséges mértékben hasz-
nálja az elektromos készülé-
keket, még a világítást is. Ha 
van légkondicionáló berende-
zése, ennek működtetése ide-
jén tartsa csukva az ajtót és az 
ablakot. Hőhullámok idején, 
amikor a külső hőmérséklet 
35–39 Celsius-fok közötti, az 
ideális belső hőmérséklet 28 
Celsius-fok körüli – nem java-
solt a túlzott légkondicionálás. 
A ventillátort csak rövid ideig 
lehet használni, mivel kiszárít-
ja a szervezetet. Ha a fentiek 
nem valósíthatók meg, lehető-
ség szerint töltsön el legalább 
két-három órát légkondicionált 
helyen. Kerülje a megterhe-
lő fizikai munkát, tartózkod-

jék árnyékban a legmelegebb 
órákban. Tartsa testhőmérsék-
letét alacsonyan, és fogyasz-
szon sok folyadékot, előzze 
meg a kiszáradást! Ha elindul 
otthonról, vigyen magával leg-
alább egy liter vizet! Gyakran 
zuhanyozzon vagy fürödjön 

langyos vízben. Használjon 
vizes borogatást, hűtse lábát 
langyos vízben. Viseljen vilá-
gos, természetes alapanyagú, 
bő ruhát. Ha a napra megy, vi-
seljen széles karimájú kalapot 
és napszemüveget. Rendszere-
sen fogyasszon folyadékot, ne 

várja meg, míg szomjas lesz! 
Ne fogyasszon alkoholos, ma-
gas cukor- és koffeintartalmú 
italokat! Pótolja az izzadással 
elvesztett sót is – a vízivás 
sópótlás nélkül veszélyes le-
het! Ha rendszeresen szed 
gyógyszert, kérdezze meg 
kezelőorvosát, hogyan befo-
lyásolják a gyógyszerek a fo-
lyadékszükségletet. A lázas 
betegekre különösen oda kell 
figyelni, fokozattan ügyeljünk 
a lázas gyermekek folyadék-
pótlására! Ha a szobahőmér-
séklet 25 fok fölé emelkedik, 
célszerű a gyógyszereket hű-
tőben tárolni akkor is, ha ez 
nincs ráírva a dobozra! Ke-
resse fel orvosát, ha krónikus 
betegségekben szenved, vagy 
többféle gyógyszert szed. Ha 
bármi szokatlan tünetet észlel, 
azonnal forduljon orvoshoz!
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Hasznos tanácsok kánikula idejére
EGÉSZSÉG

A nyári kánikula mindenki számára olyan időjárási környezetet teremt, 
mintha mediterrán vagy szubtrópusi, trópusi vidékre utazna. Az ÁNTSZ 
ahhoz nyújt hasznos tanácsokat, hogyan csökkentsük a kellemetlen közér-
zetet, miként kerüljük el a rosszullétet, az egészségre veszélyes, károsító 
hatásokat.

Kétnapos kirándulást szerve-
zett Kispest Önkormányzata 
és a Szerb Nemzetiségi Ön-
kormányzat egy harmincfős 
csoportnak Szerbiába. A prog-
ramban szerepelt a kispesti 
testvérváros, Zombor, vala-
mint Belgrád, Zimony és Sza-
badka nevezetességeinek meg-
tekintése. Az önkormányzati 
támogatás az autóbusz költsé-
geit fedezte.

Kirándulás
Szerbiában

TESTVÉRVÁROS

Hatvanan – közülük ketten 
először – adhattak vért a Kis-
pesti Véradók Egyesületének 
júliusi véradásán a Csokonai 
utcai Tudásházban. Somogyi 
Lászlóné, az egyesület veze-
tője elmondta, a nyári szabad-
ságolások idején ez nagyon 
jó eredmény; a régi, stabil 
véradók ezúttal is segítettek a 
vérkészletek pótlásában, a vér-
hiány megelőzésében.

Sikeres volt a nyári 
véradás

ÖNKÉNTESSÉG
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Hőhullámok ide-
jén 28 Celsius-fok 

az ideális
szobahőmérséklet

Fogyasszon sok folyadékot, előzze meg a kiszáradást!

KÖZLEKEDÉS

Kőbánya–Kispest vasútállomásának utasforgalmi korszerűsítésére hirdetett ismét tervezői közbeszer-
zést a vasúttársaság. Új felüljáró, hidak, liftek tervezése is szerepel a nemrég közzétett kiírásban, és az 
emeletes vonatok igényeihez alakítják a peronokat.

Ismét áttervezhetik a KÖKI vasútállomást

Az agglomerációból és a külső 
kerületekből érkező, jelentős 
utasforgalmat bonyolító Kő-
bánya–Kispest vasútállomás 
áldatlan állapota miatt évek 
óta időszerű a felújítás és kor-
szerűsítés. A KÖKI fejleszté-
sére az uniós közbeszerzési 
értesítőben (TED) meghirde-

tett pályázat az állomásépület 
és a gyalogos-felüljáró teljes 
körű rekonstrukciójának ter-
vezését tűzte ki célul. Ennek 
érdekében a vasúttársaság a 
létesítmények átépítésének, a 
perontetők felújításának, a lif-
tek és mozgólépcsők elhelye-
zésének megtervezésére kéri 

fel a majdani győztest. A pro-
jekt célja egy modern, igényes 
– rozsdamentes fém- és üveg-
szerkezetű –, akadálymentes 
létesítmény megépítése, ahol 
korszerű utastájékoztató rend-
szer, fedett peronok és padok 
várják az utasokat. Az állomá-
son egy 120–140 méter hosz-

szúságú, a vasúti pálya felett 
átívelő, új gyalogos-felüljárót 
is építenek. A kitűzött cél az, 
hogy a három lépcsőben meg-
újuló állomás fogadni tudja az 
új, emeletes Stadler-vonatokat, 
az akadálymentes felszállás ér-
dekében pedig emeljék a kor-

szerű vonatok padlószintjére 
a peronokat. A vasúti létesít-
mény tervezett felújítása része 
a MÁV 2013-ban indított állo-
másfejlesztési programjának, 
amelyre egy 2015-ös kormány-
határozat értelmében forrás is 
rendelkezésre áll. Csakhogy 
a terület tisztázatlan tulaj-
donviszonyai megnehezítik a 
projekt megindítását, ugyanis 
amikor 1983-ban felépítették 
a KÖKI-t, elmulasztották az 
ingatlanviszonyok rendezését. 
A mostani pályázat már nem 
az első, amit a vasúttársaság 
meghirdetett: a 2017 elején 
megkötött tervezési szerződés 
közbeszerzésjogi okok miatt 
meghiúsult.

Újabb pályázatot 
hirdetett

a vasúttársaság

Már a klasszikus balkáninál is rosszabb állapotú az állomás

v

Városi ember és a környezet fotópályázat
Kispest Önkormányzatának Környezetvé-
delmi Bizottsága fotópályázatot hirdet a ke-
rületben élő középiskolás és általános iskolai 
felső tagozatos tanulók részére. A pályázat 
célja, hogy a gyerekek a fényképezőgép len-
cséjén keresztül is megfigyeljék környezetü-
ket, megismerjék az állat- és növényvilágot, 
és mindez ösztönözze őket a természeti és 
az épített környezet megóvására, védelmére. 

Benyújtási határidő: 2019. szeptember 30. 
Részletes pályázati kiírás a www.kispest.hu 
honlapon.

Közalkalmazotti és köztisztviselői álláshe-
lyek
• Önkormányzati rendész (közterület-felü-
gyelő), Kispesti Rendészeti Központ – Hatá-
rozatlan idejű közszolgálati jogviszony, teljes 
munkaidő – Pályázni lehet 2019. július 27-ig

• Lakossági ügyintéző, Kispesti Rendészeti 
Központ – Határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony, teljes munkaidő – Pályázni lehet 
2019. augusztus 2-ig
• Óvodapedagógus, Kispesti Tarka-barka 
Óvoda – Határozott idejű, 2021. augusztus 
31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony, teljes 
munkaidő – Pályázni lehet 2019. július 31-ig
Részletes pályázati kiírások a https://
uj.kispest.hu/palyazatok honlapon.

ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK
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HELYTÖRTÉNET

Az 1800-as évek végétől, különösen századforduló táján nagy divat lett kávéházba járni. Budapesten 
egymás után nyíltak a kellemes hangulatú kávéházak, melyek az időszak kezdetén férfitársaságoknak 
adtak otthont. Szivarszobák, kártyaasztalok, később biliárdasztalok várták a kedves vendégeket. Ezek 
a helyek később családok és baráti társaságok találkozási pontjaivá váltak.

Két kávéház – két betörés
14 KISPEST

A budapesti kávéházak mellett 
Kispesten is hamar megjelen-
tek ezek a vendéglátóhelyek, 
már 1896-ból találhatunk hir-
detést, mely a Mária Terézia 
kávéházat ajánlja a nagyérde-
mű figyelmébe az Üllői út 46. 
szám alatt, a Kisfaludy utca 
sarkán. Évenként egyre több 
kávéház nyílt, felszerelésük az 
idő előrehaladtával bővült, a 
kártyaasztalok mellett a teke és 
a biliárdasztalok is megjelen-
tek. Elengedhetetlenné vált az 
élőzene, és kisebb, egyszerűbb 
ételek mellett az igényesebb 
konyha felállítása. A kávé-
házak nagy számát indokolta 

az is, hogy rájuk nézve más 
nyitvatartási rend vonatkozott, 
mint az italmérésekre vagy 
éttermekre. Ezek az üzletek 
hajnalig lehettek nyitva, így 
a nagyobb bevétel garantált 
volt. Kispesten a kávéházak 
neve is igen változatosan ala-
kult, a teljesség igénye nélkül 
álljon itt néhány ezek közül: 
Központi kávéház, Kossuth 
kávéház, Wekerle kávéház, 
Otthon kávéház, Rimini kávé-
ház, Royal kávéház vagy Hor-
váth Juliánna kávéháza. A saj-
tó mindig örömmel üdvözölte 
egy-egy új üzlet megnyitását, 
de akadt olyan is, mint 1898-

ban Popper Emil kávéházának 
megnyitása, ahol bojkottra hí-
vott fel. Miután a tulajdonos 
nem kispesti iparosokat bízott 
meg a kávéház berendezésé-
nek kivitelezésével, kimon-
dottan lebeszélték a lakoso-
kat a kávéház látogatásáról, 
„…mert ha tőlünk (sic!) akar 
megélni, ne menjen másho-
va rendeléseket tenni. Vannak 
nekünk derék iparosaink…” 
A leghíresebb kávéházzá az 
Üllői út és a Wesselényi utca 
sarkán megnyíló New-York 
kávéház vált, melynek első üz-
letvezetője Schmideg Marcell 
volt. „A kivilágított kávéház 

– írta az újság – »magnetikus« 
erővel fogja vonzani a Fővá-
ros, Kispest és Lőrinc népét. 
A bordó kárpitok, a süppedő 
szőnyegek, a virágokkal dí-
szített páholyok, Ferdinánd 
király udvari zenésze, a sel-
mecbányai Balogh Károly 
szolgáltatja a zenét. Pincérek 
hada lesi a vendégek óhaját, 

és aki oda belép, tejjel-mézzel 
folyó tündérkertben érezheti 
magát.” A kávéházat hamaro-
san a budapesti Japán kávéház 
volt tulajdonosa, Koch Vilmos 
vette át, akit Kispestre költözé-
se után nagy szerencsétlenség 
ért. „A kávéház és az udvarán 
lévő Stefánia mozgó, a Polgá-
ri kaszinó vasárnap zsúfolásig 
megtelt. Egy vakmerő betörő 
a kávéház-tulajdonos emeleti 
lakásába betört, 3600 pengő 
készpénzt és 10 ezer pengő 
értékben ruhaneműket tulaj-
donított el. A betörést a kávés 
leánya fedezte fel, kész sze-
rencse, hogy nem találkozott 
össze a tolvajjal, a nyomozás 
nagy erőkkel folyik. Két nap-
pal előbb Bus Gyula vendég-
lős lakását fosztották ki. A 
mosókonyhába törtek be, ma-
gukkal vitték a szennyes ruhát. 
A kár 600 pengő”– adta hírül a 
Kispest-Szentlőrinc.

Siklós Zsuzsa

„Tejjel-mézzel fo-
lyó tündérkertben 
érezhetik magukat 

a vendégek”

Kávéház az Üllői úton, a Kispesti Takarékpénztár tornyos épületében
az 1900-as évek elején
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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

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

IDŐKAPUK WEKERLÉN A WEKERLEI NAPOKON:  Szeptember 21., szombat 10.30-12.30 és 15.00-17.00

Korosztály: 5-99 éves korig. A gyerekek felnőtt kíséretével vehetnek részt az úton!
A részvétel díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges augusztus 26. és szeptember 13. között a wkk.kispest.hu honlapon a programnál vagy 282-9895-ös telefonszámon. 

Részletek: wkk.kispest.hu 
Támogató: Kispest Önkormányzata, Wekerlei Társaskör Egyesület 

Útvonal:
• Gasterea-kapu – Az egykori magyar konyha

• Viselet-kapu – Az öltözködés szabályai
• Rendes-kapu – Háztartási alapismeretek

• Mutatványos-kapu

Izgalmas, négy állomásból álló időutazás a Wekerlén!

A Wekerlei Napok a Wekerlei Társaskör Egyesület szervezésében valósul meg. 

Újra Időkapuk a Wekerletelepen

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

WEKERLE • KULTÚRA  • KÖZÖSSÉG

LEVESEK
450 FT-TÓL

FŐÉTELEK
990 FT-TÓL

DESSZERTEK 
350 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

Nagy menü lett, maradhat?

jelentkezz:
info@zingburger.hu

DOLGOZZ NÁLUNK 
ÉS TALÁLD KI A 
SAJÁT DUMÁD!



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.   15:05Kispesten lévő Élelmiszer és Ital Nagykereskedésbe
keresünk:

KOMISSIÓZÓ/ÁRU ÖSSZEKÉSZÍTŐT
vállalkozói jogviszonnyal.

Napi feladatok:
• Megrendelések összekészítése vonalkód-leolvasóval, 

meghatározott rendszer alapján
• Raklap mozgatása kézi hidraulikus emelő

(béka) segítségével
• Raktárban érvényes munkavédelmi

és biztonsági szabályok betartása 
• A raktári rend fenntartásának

biztosítása, a raktári helyiségek tisztántartása

Betanulási idő után garantált nettó 250.000,-ft vállalkozói díj,
1 hónap próbaidő, utána elérhető nettó 320.000,-ft

vállalkozói díj.

Jelentkezni önéletrajzzal a hr.ct@4knet.hu,
vagy 0630/499-0237


