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Megújult a Kispesti Egészségügyi Intézet

ÚJ PIHENŐPARK KISPESTEN
Átadták Kispest legnagyobb pihenőparkját a Vak 
Bottyán utca és a Liszt Ferenc repülőtérre vezető 
gyorsforgalmi út között, a Kút-tói erdőben. A 30 ezer 
négyzetméternyi területet érintő beruházás a kispesti 
önkormányzat, a Pilisi Parkerdő Zrt. és az állam kö-
zös összefogásában valósult meg. Kispest 20 millió 
forinttal járult hozzá a parkerdő kialakításához.

3. oldal

BERUHÁZÁS

BERUHÁZÁS

Az elektromos hálózat és a 
konyha korszerűsítésére, a 
KRESZ-park újjáépítésére 
55 millió forintot fordított 
az önkormányzat a Napra-
forgó óvodában. Kívül-belül 
megújul a Gyöngykagyló és a 
Százszorszép óvoda.

2. oldal

5. OLDAL

KRÁNITZ KRISZTIÁN
KULTÚRA

Folyamatosan bővítik a prog-
ramkínálatot, fontosnak 
tartják a művészetre neve-
lést, erősítik a környezettu-
datos szemléletet, szélesítik 
az együttműködéseket a We-
kerlei Kultúrház és Könyvtár 
Művelődési Házban.

8. oldal

SZABÓ MÁRIA
ZÖLDPROGRAM
VINCZEK GYÖRGY

A múlt évben átadott Ber-
zsenyi utcai vizes játszótér 
magas színvonalú kialakítá-
sáért kapott elismerést Kis-
pest a Virágos Magyarország 
környezetszépítő verseny 
területi díjátadóján, amelyet 
Nagykőrösön tartottak.

4. oldal
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Befejeződött a Napraforgó
óvoda korszerűsítése    

BERUHÁZÁS

Átadták Kispest legnagyobb 
közparkját

Átadták Kispest legnagyobb pihenő-
parkját a Vak Bottyán utca és a Liszt 
Ferenc repülőtérre vezető gyorsfor-
galmi út között, a Kút-tói erdőben. 
A 30 ezer négyzetméternyi területet 
érintő beruházás a kispesti önkor-
mányzat, a Pilisi Parkerdő Zrt. és az 
állam közös összefogásában való-
sult meg. Kispest 20 millió forinttal 
járult hozzá a parkerdő kialakításá-
hoz. Az önkormányzat Te is fogadj 
örökbe egy fát gyermekednek! el-
nevezésű programjának keretében 
23 kisgyereknek lett saját táblával 
jelzett fája a megújult erdőben.

Gajda Péter polgármester ünnepi beszé-
dében kiemelte, hogy a 2006-ben indult 
Zöldprogram keretében folyamatosan újul-
tak és újulnak meg a zöldterületek, játszó-
terek, kisebb-nagyobb parkok. Ez idő alatt 
10 ezer négyzetméterrel lett több a zöld-
felület Kispesten, és mintegy ezer új fát 
is ültettek. Ezért is volt fontos az önkor-
mányzatnak, hogy a hónapokig zajló mun-
kálatok eredményeként 30 ezer négyzet-
méternyi, háromhektárnyi erdőterület újult 
meg a kispesti önkormányzat, az állam és a 
Pilisi Parkerdő Zrt. összefogásában. A Kút-
tói erdőben hosszú ideje fedél nélküliek, 
hajléktalanok éltek, sokan szemétlerakó 
helynek használták, ami sok gondot oko-
zott a környéken élőknek, számos panasz 
érkezett emiatt az önkormányzathoz is – 
emlékezett az előzményekre a polgármes-
ter, aki hangsúlyozta, közös érdeke volt az 
erdészetnek és az önkormányzatnak, hogy 

mielőbb megoldja ezt a problémát. Reinitz 
Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazga-
tója köszöntőjében elmondta, hogy az er-
dészek olyan parkosítási tervet dolgoztak 
ki, amely egyrészt megőrzi a zöldterületet, 
másrészt figyelembe veszi a széles körű 
és intenzív használattal kapcsolatos igé-

nyeket. Dódity Gabriella önkormányzati 
képviselő, fejlesztéspolitikai tanácsnok 
az ünnepségen arról beszélt, hogy az erdő 
frissítését az állam a Nemzeti Szabadidős 
– Egészség Sportpark Program keretében 
támogatta, hasonlóképpen, mint a Csoko-
nai utcában most épülő sportparkot.

Mint arról már korábban beszámoltunk, 
a parkerdő-megújítási program tavasszal 
takarítással és az idős fák kitermelésével 
kezdődött, majd több mint száz fiatal fa 
és cserjék telepítésével folytatódott. Az 
új parkerdőben számos lehetőség nyílik 
a tartalmas kikapcsolódásra, a kispestiek 
kérésére közel másfél kilométeres sétaút-
hálózatot hoznak létre, amit 500 méteres 
futópályával és egy tollaslabdapályával is 
kiegészítettek. A legkisebbek és a családok 
számára erdei játszótér létesült, és újdon-
ság a megfelelő akadályokkal felszerelt ku-
tyafuttató is. Az önkormányzat Te is fogadj 
örökbe egy fát gyermekednek! elnevezésű 
programjának keretében 23 kisgyereknek 
lett saját táblával jelzett fája a megújult 
erdőben. Az örökbefogadás alkalmából a 
polgármester emléklapokat adott át a csa-
ládoknak, majd közösen elültettek egy fát 
a nap emlékére a parkban.

A kispesti önkormányzat, a Pilisi Parkerdő Zrt. és az állam közös összefogásában valósult meg
a parkerdő kialakítása

2019. SZEPTEMBER 20.2019. SZEPTEMBER 20.

Az elektromos hálózat és a konyha korszerűsítésére, valamint 
a kis KRESZ-park újjáépítésére mintegy 55 millió forintot 
fordított az önkormányzat a Karinthy Frigyes utcai Naprafor-
gó óvodában.

Számos lehetőség nyílik 
a tartalmas

kikapcsolódásra

Idén több mint 500 millió forintot 
tudtunk fordítani intézményeink kor-
szerűsítésére a másfél milliárd forintos 
intézményfelújítási keretből, amit a 
képviselő-testület biztosított a bölcső-
dék, óvodák és iskolák felújítására. A 
Napraforgó óvodában több jelentős 
munkára került sor a nyáron. Megtörtént 
az elektromos hálózat korszerűsítése, 

amelynek során energiatakarékos LED-
es lámpatestek váltották a mintegy 80 
régi világítótestet, és az alapvezetéket 
is cserélték. A konyha és a hozzá tarto-
zó folyosó, valamint a konyhai víz- és 
szennyvízvezeték is teljesen megújult. 
Szeptember elején a kis KRESZ-pálya 
újjáépítése is befejeződött: 365 négy-
zetméternyi új aszfaltfelületet kapott 
a park, mintegy 30 négyzetméternyi 
felfestéssel és hat közlekedési táblával. 
Ezekre a munkákra összesen 55 millió 
forintot fordított az önkormányzat – 

mondta el lapunknak Gajda Péter pol-
gármester, aki Varga Attila önkormány-
zati képviselővel tekintette meg az 
intézményt. Kispest polgármesterétől 
azt is megtudtuk, hogy rövidesen két 
másik nevelési intézmény teljes kor-
szerűsítése is befejeződik. A Gyöngy-
kagyló óvodában több mint 200 millió 
forintot fordítanak az épület külső és 
belső felújítására, épületgépészeti kor-
szerűsítésére, a fali és padlóburkolatok, 
valamint a nyílászárók cseréjére, a 
homlokzat és a tető szigetelésére, elő-
tető építésére az udvarra néző földszinti 
csoportszobákhoz, ráadásul egy pályá-
zati siker eredményeként napelemes 
rendszert építenek ki. A Százszorszép 
óvodában tavaly a világítást korszerűsí-
tették és az udvari terasz kapott fedést, 
tavasszal megtörtént az épület homlok-
zatának szigetelése és színezése. Most a 
teljes megújulás zajlik, a VAMŰSZ sa-
ját költségvetéséből finanszírozott 200 
millió forintból végzett munkálatok 
magukban foglalják a tető szigetelését, 
a fűtés és a vizesblokkok korszerűsí-
tését, az összes fali és padlóburkolat 
cseréjét, a festést és mázolást, továbbá 
az udvar felújítását.

Teljesen megújul
a Gyöngykagyló

és a Százszorszép óvoda

Elkészült az újjáépített kis KRESZ-pálya is
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ÖNKORMÁNYZAT

Összesen hatmillió forint önkormányzati támogatásra pályázhattak a kerületben működő egyházak 
épületeik, ingatlanjaik felújítására, fejlesztésére idén is. Az erről szóló adományleveleket a Városhá-
zán adta át Gajda Péter polgármester.

Egyházi ingatlanok felújítását támogatja az önkormányzat

Idén először már nemcsak egy 
országos díjátadón értékelik 
a Virágos Magyarország kör-
nyezetszépítő versenyben részt 
vevő településeket, hanem első 
körben területi szinten mér-
kőzhetnek meg a városok és 
falvak. Az egyes régiók nyer-
teseit a területi díjátadókon 
hirdetik ki, végül pedig a nyer-
tes települések közül választ-
ják ki a fődíjasokat, amelyeket 
október elején jelentenek be 
Budapesten. Kispest Heves, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Pest 

és Nógrád megyékkel szere-
pelt egy régióban, a díjátadót 
a Nagykőrösi Arany Napo-
kon tartották – tudtuk meg 
Vinczek Györgytől. Kispest 
alpolgármestere Tichy Judittal, 
Brázainé B. Ágnes Táciával és 
Márkus Edittel, a Zöldprog-
ram Iroda munkatársaival vett 
részt a régiós díjátadón, ahol 
a kispesti vizes játszótér ma-
gas színvonalú kialakításáért 
vehettek át elismerést a város 
nevében. Tichy Judit és Vinczek György az átadón

Elismerés a kispesti vizes játszótérért
ZÖLDPROGRAM

A Közművelődési, Oktatá-
si, Sport, Ifjúságpolitikai és 
Egészségügyi Bizottság dön-
tése alapján a Magyarországi 
Evangéliumi Testvérközösség 
1 millió 225 ezer forintot kapott 
a Fő utca 110. alatti templom 
világításának korszerűsítésére, 
a pince falainak felújítására, 
urnafülkék kialakítására és a 
lépcső balesetmentesítésére. 

A Kispesti Evangélikus Egy-
házközség Nagysándor József 
utca 41. alatti parókiájának 
nyílászárócseréjét és a Temp-
lom tér 1. alatti templomban 
konyhaszekrény szerelését 
551 ezer forinttal támogatta 
az önkormányzat. A Budapest-
Kispesti Jézus Szíve Plébánia 
725 ezer forintot fordíthat az 
Áchim András utca 78. alatti 

templom előterében a baleset-
veszélyessé vált kőburkolat 
eltávolítására és új burkolat 
építésére. A Budapest-Kispest-
Központi Református Egy-
házközség 825 ezer forintot 
kapott a Templom tér 19. alatti 
gyülekezeti ház salétromos 
vakolatának javítására, pad-
lóburkolatok javítására, cse-
réjére, parketta csiszolására, 

lakkozására. A Kispest-Rózsa-
téri Református Egyházközség 
725 ezer forint támogatással 
folytathatja a Jahn Ferenc utca 
107. alatti templom és gyüle-

kezeti épület fűtéskorszerű-
sítését, valamint a külső bur-
kolatok felújítását és a külső 
fafelületek kezelését. A Buda-
pest-Kispesti Görögkatolikus 
Parókia 475 ezer forintot ka-
pott új beépített konyhabútor 
beszerzésére a Kossuth Lajos 
utca 10/a. alatti parókián. A 
Kispest Wekerletelepi Szent 
József Plébánia a kapott 725 
ezer forint támogatásból az ol-
tár körüli melegburkolat cseré-
jét végeztetheti el a Pannónia 
út 26. alatti templomban.

Épületek fejlesz-
tésére, korszerű-
sítésére lehetett 

pályázni

Egyházak kispesti vezetői az adománylevelek átadásán

Az önkormányzat és az inté-
zet régi terve valósult meg az 
épület betegfogadó terének jú-
niusban indult felújításával. A 
munka nem ezzel a beruházás-
sal kezdődött, és nem is ezzel 
fejeződött be, hiszen minden 
évben az intézet szakmai ve-
zetőivel közösen beszéljük 
meg, mit és hogyan kellene 
fejleszteni annak érdekében, 
hogy még korszerűbb legyen 
a kispestiek egészségügyi el-
látása – mondta Kispest pol-
gármestere az ünnepi átadón. 
Gajda Péter beszédében hang-
súlyozta, Kispest azért volt 
kénytelen önállóan, önerőből 
hozzákezdeni az intézmény 
felújításához, mert az ötletsze-
rűen működő és a támogatási 
pénzeket is hasonlóképpen 
kiosztó, Egészséges Budapest 
Program adta lehetőségekről 
nem értesült, így támogatás-
ban sem részesülhetett. Kis-
pest egészségügyi ellátásának 

színvonala az elmúlt években 
sokat változott, fejlődött: az 
egészségügyi intézetben szá-
mos új eszközt szereztünk be, 
legutóbb két újabb korszerű 
technikai eszköz, ultrahangké-
szülék megvásárlására került 
sor – hangsúlyozta a polgár-
mester. Gajda Péter az elmúlt 
évek jelentősebb egészségügyi 
fejlesztései közül a Berzse-
nyi utcai gyermek háziorvosi 
rendelőt emelte ki, ugyanott a 
felnőtt háziorvosi rendelőt is 
több ütemben korszerűsíti az 
önkormányzat. Ez alkalommal 
is köszönetet mondott a képvi-
selő-testületnek, amely több-
ségben támogatta a felújítás 
megkezdését, és mindenkinek, 
aki részt vett a munkában.
Dr. Kumin Marianna ünne-
pi köszöntőjében kiemelte az 
elmúlt hónapokban tapasz-
talt nagymértékű összefogást, 
amely nélkül nem jöhetett vol-
na létre ez a komoly fejlesztés. 

Az intézmény főigazgatója 
köszönetet mondott az önkor-
mányzatnak, hogy vállalta és 
lebonyolította az építkezést; 
az itt dolgozóknak, hiszen az 

átépítés során nehezített kö-
rülmények között végezték a 
gyógyító munkát; a kivitele-
zőnek, aki ízléssel és minőségi 
munkával, folyamatos egyez-
tetésekkel végezte a felújítást; 
s végül, de nem utolsósorban 
a kispestieknek, akik alkal-
mazkodtak a megváltozott 
körülményekhez, megértették 
és türelemmel viselték a mun-
kával járó kellemetlenségeket. 
Dr. Kumin Marianna ígéretet 
tett arra, hogy a betegek véle-
ményét, észrevételeit beépítik 
majd a további működésbe.

Az átépítéssel kivilágosodott 
az épület aulája, amelyet vi-
lágosra festett falak, tágas 
ablakok tesznek még szebbé. 
A felújítás során egészen a 
tüdőgondozóig elbontották a 
falakat, a lépcsőket, a korábbi 
betegirányító és a büfé fala-
it is. Az így kapott tágas te-
ret, 350 négyzetmétert nem is 
építették be teljesen, így egy 
„jobb hangulatú”, levegősebb 
fogadóteret kaptak vissza a 
betegek. Helyet cserélt a be-
tegirányító és a büfé, ülve le-
het várakozni a felvételre. A 
tér teljes egészét álmennyezet 
fedi, és korszerű világítást is 
kapott. A mozgáskorlátozottak 
(kerekesszékesek, járásnehe-
zített idősek, balesetesek, ba-
bakocsival érkezők) akadály-
mentes közlekedését az épület 
jobb oldalán lévő úgyneve-
zett „emelőrámpa” segíti. Az 
igénybevétel szükségét felfelé 
az információs pultnál, lefelé 
az emelőszerkezet melletti fa-
lon található gomb megnyo-
másával kell jelezni.

Mintegy 250 millió 
forintba került

a beruházás

BERUHÁZÁS

Elkészült és átadták a kispestieknek a Kispesti Egészségügyi Intézet teljesen felújított betegfogadó terét. A 
munkát önerős beruházásban, mintegy 250 millió forintból végeztette el az önkormányzat. Ezen a héten még 
a betegirányító technikai eszközöket tesztelik.

Dr. Kumin Marianna főigazgató és Gajda Péter 
polgármester avatta fel a megszépült aulát

Tágasabb, jobb hangulatú lett a földszinti rész

Önerőből újult meg a Kispesti Egészségügyi
Intézet betegfogadó tere

2019. SZEPTEMBER 20.2019. SZEPTEMBER 20.
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A Központi Statisztikai Hi-
vatal a 2019. évi adatfelvételi 
program részeként egészsé-
gi állapottal, egészségüggyel 
összefüggő felmérést végez 
szeptember 16. és december 
16. között. A harmadik al-
kalommal zajló Európai la-
kossági egészségfelmérés 
(ELEF2019) célja a lakosság 
egészségi állapotának, az azt 
befolyásoló életmódjának és 
az egészségügyi szolgáltatá-
sok igénybevételének, az el-
látásokkal való elégedettségé-
nek vizsgálata. Az ország 510 
településéről 10 470 személy 
került kiválasztásra a véletlen 
mintavétel szabályai szerint, 
akik névre szóló, önkéntes 
válaszadásra felkérő levelet 
kapnak. A KSH a felmérésből 
származó adatokat bizalmasan 
kezeli, kizárólag statisztikai 
célra, összesítve, egyedi azo-
nosítás lehetőségét kizáróan 
használja fel, a hazai és euró-
pai uniós adatvédelmi és sta-
tisztikai jogszabályok betartá-
sával. A felmérésből származó 
összesített eredmények a nyil-
vánosság számára is hozzáfér-
hetővé válnak, az első adatköz-
lésre 2020 tavaszán kerül sor. 
Bővebb információ a www.
ksh.hu/elef2019 honlapon, a 
lakinfo@ksh.hu e-mail-címen, 
valamint hétfőtől csütörtökig 
8–16.30 között, pénteken 8–14 
óra között a 06-80-200-766/3-
as telefonszámon kérhető.

Lakossági
egészségfelmérés

FELHÍVÁS

Teljesen természetes, ha egy 
önkormányzat vezetése kikéri 
az adott településrészen lakók 
véleményét fejlesztések terén, 
és még be is vonja őket a dön-

tésekbe. Kik tudnák jobban a 
helyi viszonyokat, mint az ott 
lakók! Nagyon fontos a civil-
szervezetek szerepe a kerület 
érdekében, mert azokat a szer-
vezeteket, ahol komoly munka 
folyik, a kerület mint anyagilag, 
mint infrastruktúrával támogat-
ja. Ahol tényleges, valós munka 
folyik, a továbbiakban is ko-
moly támogatásra számíthatnak 
az önkormányzattól. Én a jö-
vőben is ezért fogok dolgozni, 
ezért kérem, hogy szavazatuk-
kal támogassák a körzetükben 
induló jobbikos jelöltet, hogy 
a minél több töredékszavazat 
alapján listáról újra az önkor-
mányzatban képviselhessem 
Önöket!

Lázár Tamás (Jobbik)

Kispest méltán híres helyi 
közösségeinek aktivitásáról, a 
környezetünk alakításában való 
társadalmi részvételről. A kö-
zösségi kertek, a Kiserdővédők, 

a Wekerlei Zöldségkommandó 
és a Szombati Tanoda, a Kispest 
Kertvárosi Közösség Egyesü-
let, a Wekerlei Társaskör Egye-
sület, az Átalakuló Wekerle 
vagy a Kispesti Civilek a Köz-
étkeztetésért csak néhány példa 
a sok-sok példamutató, aktív 
közösségből. Sokan vannak 
azok is, akik szervezeti forma 
és név nélkül, egyszerűen csak 
tudatos, aktív polgárként tevé-
kenykednek a kerületben. Azért 
menjen el mindenki szavazni, 
hogy az itt élő civileknek fontos 
célok, a lakóközösségek által 
működtetett ügyek a képviselő-
testületben is hangot, képvise-
letet, lobbierőt kaphassanak. 

Ferenczi István (LMP)

Vélemények a kispestiek közösségi és közéleti aktivitásáról
POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Számos beruházás, jelentős fejlesztés közösségi tervezésben valósult meg, a közösségi költségvetés 
megalkotásában is sokan részt vettek. Ön szerint mennyire aktívak saját környezetük alakításában a 
kispestiek, és miért fontos az önkormányzati választásokon is a magas részvételi arány?

A jelenlegi ciklus eredménye-
inek összegzésekor megálla-
píthatjuk, hogy a meghirde-
tett Polgármesteri Program 
következetes és tervszerű 
végrehajtása valósult meg. A 

hosszan sorolható fejlesztések-
ből néhányat mindenképpen 
érdemes megemlíteni. Kor-
szerű, európai színvonalú és 
fővárosi szinten egyedülálló 
vizes játszótér kialakítása tör-
tént meg a Berzsenyi utcában. 
A szomszédos Zöld Ágacska 
óvodához és mellette levő böl-
csődéhez hasonlóan jó néhány 
önkormányzati fenntartású 
nevelési intézmény korszerű-
sítésére került sor, bölcsődék, 
óvodák újultak meg. A kispes-
tiek egészségmegóvása érde-
kében folyamatosan fejleszti 
az egészségügyi intézet esz-
közparkját az önkormányzat, 
felújításra került a szakrende-
lő aulája és a Berzsenyi utcai 
gyermekorvosi rendelő épüle-
te. A Zöldprogram keretében 

többek között megvalósult a 
Vásár tér rekonstrukciója, és 
jelenleg folyik a Széchenyi 
utcai pihenőpark rekonstruk-
ciója. A közbiztonság javítá-
sa érdekében tovább bővült a 
térfigyelő rendszer, melynek 
hatására jelentősen csökkent 
a kerületben a bűnelkövetések 
száma. A közlekedésbiztonság 
javítását szolgálja a gyerme-
kek szabálytanulására szolgáló 
KRESZ-park a Kosárfonó utca 
– Vak Bottyán utca – Eötvös 
utca által határolt területen. 
Eredményes volt a társasház-
felújítási program, továbbra is 
támogathattuk a kerületi rend-
őrség és tűzoltóság munkáját, 
fejlesztését. A ciklus újdonsága 
volt a közösségi költségvetés, 
melynek során a kerület lakói 

alkothattak véleményt fejlesz-
tési célokról. Hét helyszínen 
valósultak meg beruházások, 
ezek közül a legjelentősebb a 
Puskás Ferenc Általános Is-
kola balesetveszélyes udva-
rának felújítása volt, amely 
valójában állami feladat vol-
na. Az eddigiek végrehajtása 
mellett Kispestet tovább kell 
fejleszteni, amire a következő 
Polgármesteri Program szol-
gálhat megnyugtató megoldá-
sul. Fontos, hogy minél több 
kispesti éljen az egyik legfon-
tosabb állampolgári jogával és 
adja le voksát október 13-án. 
Gajda Péter polgármester és 
csapata elkötelezett a kerület 
fejlődése mellett. Fejlesszük 
tovább Kispestet együtt!

Fekete László 
(MSZP-DK-Együtt-PM)

Email: info@kispesttv.hu Web: kispesttv.hu

v

Ügyfélfogadási rend változása
A Budapest Főváros Kormányhivatala I–XXIII. 
Kerületi Hivatalaiban működő kormányablakok 
szeptember 2-ától módosított ügyfélfogadási 
rend szerint, hétfőn 7–17 óra, kedden 8–16 óra, 
szerdán 12–20 óra, csütörtökön 8–16 óra, pénte-
ken 8–14 óra között tartanak nyitva.

Városi ember és a környezet fotópályázat
Kispest Önkormányzatának Környezetvédelmi 
Bizottsága fotópályázatot hirdet a kerületben élő 
középiskolás és általános iskolai felső tagozatos 
tanulók részére. A pályázat célja, hogy a gyere-
kek a fényképezőgép lencséjén keresztül is meg-
figyeljék környezetüket, megismerjék az állat- és 
növényvilágot, és mindez ösztönözze őket a ter-
mészeti és az épített környezet megóvására, vé-
delmére. Pályázni kizárólag a kerületben készült 
fotókkal, egyénileg vagy csoportosan, három ka-
tegóriában – Ember és a környezet, Az élő termé-
szet képbe zárt pillanatai, Környezetvédelem – 
lehet. A beérkezett pályamunkákat szakmai zsűri 
előzetesen értékeli, majd a pályázat elbírálásáról 

és a díjak odaítéléséről a Környezetvédelmi Bi-
zottság várhatóan a novemberi ülésén dönt. Ezt 
követően a díjátadásra kiállítással egybekötött 
ünnepélyes keretek között kerül sor. Benyújtási 
határidő: 2019. szeptember 30. Részletes pályá-
zati kiírás a www.kispest.hu honlapon. 

Korszerű optikai hálózat kiépítése
A Magyar Telekom Nyrt. megbízása alapján föld 
alatti optikai hálózat kiépítését végzi a Távköz-
léstechnika Zrt. szeptember 15. és november 15. 
között Kispesten a Temesvár utcában, az Udvar-
hely utcában, a Háromszék utcában, a Csíky ut-
cában, a Temesvár közben, a Méta utcában és a 
Tülök utcában. A munka jóváhagyott ideiglenes 
forgalmi rend betartásával történik. A nyomvona-
lat keresztező utcákban az úttest részleges, félpá-
lyás felbontásával építik ki az optikai hálózatot; 
sávlezárásra, útszűkítésekre lehet számítani. Az 
ingatlanok megközelítését, a gyalogos és jármű-
forgalmat kisebb módosításokkal, korlátozások-
kal, a kivitelezővel történő egyeztetéssel biztosít-
ják.

KÖZLEMÉNY–FELHÍVÁS

2019. SZEPTEMBER 20.2019. SZEPTEMBER 20.

Kihasználva a gyönyörű időt, 
párommal a vadregényes 
Gaja-szurdokban és környé-
kén túráztunk. Csúcsokra fel, 
völgyekbe le, erdő mélyén 
vezetett utunk, és akkor még 
nem is tudtam, hogy vietkong 
vagyok. Aztán hazaértünk, és 
elolvastam a híreket. Kósa bu-
gyutaságait már megszoktam, 
a megafonnal üvöltöző Tarlós 
is nagyot ment, de a pálmát 
Kövér László házelnök vitte 
el. Ezúttal egy tévéműsorban 
fejtette meg, mire készülök 

sokadmagammal. Szerinte az 
ellenzék (melyhez az Ország-
gyűlésben magam is tartozom) 
„azt ígéri, hogy kis gerillabázi-
sokat, erdő mélyi bunkereket 
kéne létrehozni, mint annak 
idején a Vietkong az ameri-
kaiak által folytatott háború 
idején, és akkor onnan törnek 
majd elő, ott gyűjtik össze erő-
iket, és 2022-re előbukkannak 
a lyukakból, megrohamozzák 
a főhatalmat, és elfoglalják”.
Hát ezt a Bakony mélyén, a 
néhol csakugyan sűrű és sö-
tét erdőben nem gondoltam 
magamról, pedig még a híres 
betyár, Sobri Jóska barlangjá-
nál is jártunk. A reggeli kávé 
mellett tovább olvasva Kö-
vér gondolatmenetét pedig 
megtudtam, hogy „a baloldal, 
immáron megint nem tudván 
kibújni saját bőréből, felfor-
dulást, polgárháborút, ribilliót 
akar, ezt kínálja, ezt ígéri”.
Akarja a fene. Épphogy békére 
vágyom, egy olyan országra, 
ahol a kormány nem harcol 
szakadatlanul képzelt külső 

és belső ellenséggel, ahol a 
hatalom képviselőinek mon-
dandója nem hajaz háborús 
retorikára, ahol nem folytatnak 
gyűlöletkampányokat, ahol 
nem akarják megmondani, 
kit szeressek, hogy hány gye-
rekem, unokám legyen, ahol 
nem vonják kétségbe, hogy 
párommal családot alkotunk 
csak azért, mert nem papíroz-
tuk le. Ahol egy kormánypárti 
vezető politikus megalapozat-
lan kijelentése után nem ugrik 
készségesen a rendőrség ház-
kutatást tartani, és ahol egy el-
lenzéki posztot lájkoló diákot 
nem tanácsol el a kormányhoz 
lojális igazgató. Mert egyéb-
ként semmi köze hozzá. De 
most még egy olyan országban 
élünk, ahol a házelnöknek az 
önkormányzati választásokról 
a vietnámi háború jut eszébe, 
az ellenzékről meg a Vietkong. 
Rossz hírem van Kövér szá-
mára: egyetlenegy dologban 
van igaza, abban, hogy végül a 
Vietkong győzött.

Vietkong
KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Burány Sándor (MSZP)
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Immár tizenegyedik alkalom-
mal rendezett szüreti mulat-
ságot nyugdíjasainak a Segítő 
Kéz Kispesti Gondozó Szolgá-
lat az Ady Endre úti Lila Akác 
Idősek Klubjában. Az önkor-
mányzat mindig odafigyel a 
kerületben élő időseket ellá-
tó szervezetek, intézmények 
munkájára, és a folyamatos 
párbeszédnek köszönhetően 
fejleszti, korszerűsíti azokat 
épületeket, ahol a szolgáltatá-
sokat biztosítják. Így volt ez a 
Segítő Kéz Gondozó Szolgálat 
öt idősek klubjával is, hiszen 
néhány évvel ezelőtt éppen a 
Lila Akácot újíttatta fel a kerü-
let – mondta Gajda Péter pol-
gármester, aki Vinczek György 
és Kertész Csaba alpolgármes-
terekkel és Varga Attila önkor-
mányzati képviselővel látoga-
tott el a rendezvényre. Balázs 
Piroska, a gondozó szolgálat 
igazgatója köszöntőjében a 
szüreti hagyományokra tekin-
tett vissza, majd a Segítő Kéz 
Dalkör szüreti dalcsokrot adott 
elő Érik a szőlő, hajlik a vessző 
címmel Barta Anikó karveze-
tő közreműködésével. A kora 
délutáni ebéd alatt a Honvéd 
Együttes két művésze, Gregus 
Anikó és Dobrozemszky Gá-
bor adott zenés műsort, ame-
lyet közös éneklés és táncmu-
latság követett.

Szüreti mulatság
az idősek
klubjában

KÖZÖSSÉG ÜNNEP

A Gazdasági Ellátó Szervezet 
és a Kispesti Sportközpont az 
önkormányzat káptalanfüredi 
üdülőtáborában rendezte meg 
a II. Kispesti Olimpiai Játéko-
kat. A háromnapos rendezvény 
első napján „vizes” számok-
ban – 50 méteres gyorsúszás, 
50 méteres mellúszás, vízben 
futás, vízibicikli-verseny és 
állva evezés –, valamint tá-
jékozódási futásban, máso-
dik napon kispályás fociban, 
asztaliteniszben és strandröp-
labdában, harmadik napon 
atlétikai számokban – célba 
dobás, súlypontemelkedés, 
medicinlabda-hajítás – mérték 
össze erejüket az öt kispes-
ti általános iskolából érkező 
tízfős csapatok; a sportprog-
ram szellemi vetélkedővel és 
számháborúval fejeződött be. 
Kerekes Balázs, a Kispesti 
Sportközpont sportszervezője 
lapunknak elmondta, hogy a 
kiélezett küzdelemben minden 
nap változtak az iskolák közöt-
ti helyezések, a végső sorren-
det csak a harmadik nap utolsó 
versenyszáma döntötte el. A II. 
Kispesti Olimpiai Játékokon 
első helyezést ért el az Eötvös 
iskola csapata, amely elnyerte 
és egy évig büszkén őrizheti a 
vándorserleget. A rendezvény 
szakszerű lebonyolításában tíz 
rendező vett részt Lángi Gábor 
intézményvezető irányításá-
val, a gyerekek biztonságára 
öt testnevelő pedagógus vigyá-
zott.

Kispesti Olimpia 
Káptalanfüreden

SPORT

Az önkormányzat és a Buda-
pest Honvéd FC közös ünnep-
ségén Gajda Péter polgármes-
ter arról beszélt, hogy milyen 
fontos esemény volt Kispest 
életében, amikor 1908. au-
gusztus 18-án, családias kö-
rülmények között, az Éder 
kisvendéglőben, ötven tag-
gal megalapították a Kispesti 
Athleticai Clubot, amelyben 
öt szakosztály – „footbal”, ví-
vás, atlétika, úszás és torna – 
alakult. A KAC első hivatalos 
mérkőzését 1909. szeptember 
19-én Monoron játszotta és 
3:1-re nyerte, ami azt is jelen-
tette, hogy az MLSZ felvette 
tagjai közé. Ezért is gondolta 
úgy Kispest Önkormányzata, 
hogy – a 110 évvel ezelőtti 
naphoz hasonlóan – meghív-
ja egy barátságos mérkőzés-
re Monor csapatát – mondta 

a polgármester. Gajda Péter 
megemlékezett arról is, hogy 
a klub élete nem volt mindig 
zökkenőmentes annak ellené-
re, hogy sok-sok remek spor-
toló, világklasszis, legendás 
játékos nevelődött itt, és 1993-

ban az akkori önkormányzat 
élesztette újjá. Piroska János, 
a Honvéd Baráti Kör elnöke 
hosszasan sorolta a labdarúgó-
generációk legismertebb, leg-
sikeresebb képviselőit, akik di-
csőséget szereztek a klubnak. 
A klub neve sokszor változott, 
de a szívünk mindig kispesti 

marad – hangsúlyozta. Külön 
kiemelte és tortával is köszön-
tötték a hamarosan hetvenéves 
Kozma Mihályt, aki sokat tett 
azért, hogy a klub megmarad-
jon. Gajda Péter és Fenyvesi 
Dezső, a Puskás Ferenc Ala-
pítvány kuratóriumának elnö-
ke sok-sok éves munkájának 
elismeréséül Piroska Jánosnak 
átadta Kristóf Lajos kispesti 
szobrászművész Puskás Fe-
rencet ábrázoló kisplasztikáját. 
Az ünnepség hivatalos része 
után a Honvéd öregfiúk 2×20 
perces barátságos mérkőzést 
játszottak Monor NB III-as 
csapatával, majd a gyerekek-
nek Lipták Mihály, a Freestyle 
Foci Team SE tagja tartott in-
teraktív bemutatót, ahol a kö-
zönség megismerkedhetett a 
sportággal, trükkökkel és azok 
nehézségeivel.

Kettős ünnepséget tartottak az önkormányzati Tichy Lajos Sportcentrum-
ban: barátságos labdarúgó-mérkőzéssel köszöntötték a 110 éves Kispesti 
Athleticai Clubot és a hamarosan 70. születésnapját ünneplő Kozma Mihály 
labdarúgót, a klub korábbi igazgatóját.

Száztíz éve alakult a Kispesti Athleticai Club

A Budapest Honvéd FC öregfiúk Monor csapatával játszottak

Kettős ünnepséget 
tartottak

a Tichy Lajos
Sportcentrumban

2019. SZEPTEMBER 20.2019. SZEPTEMBER 20.

KULTÚRA

Közel négy évtizede működik a Petur utcában a Wekerlei Kultúrház, amely-
nek régi-új igazgatója, Szabó Mária az intézmény programkínálatának bő-
vítését, a környezettudatos szemlélet erősítését, a művészetre nevelést és az 
együttműködések szélesítését tartja a következő időszak legfontosabb fel-
adatainak.

Színesedő programkínálat a WKK-ban

Hetven évvel ezelőtt, 1949-
ben alapították a mai Wekerlei 
Kultúrház és Könyvtár Mű-
velődési Ház jogelődjét, az 
ország első úttörőházát a Rá-
kóczi utcában. Az intézmény 
az úttörőház eredeti épületé-
nek lebontása után, a hetvenes 
évek elején költözött az akkori 
Petőfi – ma Kós Károly – tér 
9. szám alá, ahol csak nagyon 
szűkösen fért el. A Nemzet-
közi Gyermekév alkalmából, 
1979-ben kezdődött el a Petur 
utcában álló volt pékség épüle-
tének átalakítása az úttörőház 
számára, amely 1980. június 
3. óta működik ezen a helyen. 
A rendszerváltáskor Wekerlei 
Gyermekház lett az úttörőház-
ból, 1995-től Wekerlei Gyer-
mekház és Családi Könyvtár, 
2010-től Wekerlei Kultúrház 
és Könyvtár (WKK). Az épü-
let akkori felújításával és át-
építésével párhuzamosan az 
intézmény arculata megújult, 

tevékenysége és nyitvatartási 
ideje bővült, szervezeti fel-
építése átalakult, később plusz 
státuszokkal is kiegészült. Az 
intézményt 2009 óta igazgató 
Szabó Mária – akinek vezetői 
megbízását a képviselő-tes-

tület júniusban újabb öt évre 
meghosszabbította – lapunk-
nak elmondta, hogy az elmúlt 
tíz évben folyamatosan bő-
vítették a gyermekeknek és 
felnőtteknek szóló programok 
és pályázatok körét, és szo-
ros kapcsolatokat alakítottak 
ki óvodákkal, iskolákkal és 
kulturális intézményekkel. 
A kultúrház programpalet-

tájának további színesítésén 
túl szeretnék hangsúlyozni a 
wekerleiséget, a környezettu-
datos szemléletet, erősíteni a 
művészetre nevelést minden 
korosztályban, és szociális, 
egészségügyi intézményekkel, 
civilszervezetekkel is még szo-
rosabbra venni az együttműkö-
déseket. A WKK különböző 
tematikus programjai, az isme-
retterjesztő előadássorozatok, 
a kiállítások és a klubprogra-
mok mellett egyre népszerűb-
bek az otthon is hasznosítható 
tudást nyújtó műhelyfoglal-
kozások, valamint a 2017-ben 
új helyre, a Kós Károly tér 9. 
szám alá költözött könyvtár ál-
landó klubdélutánjai, gyerek-
foglalkozásai. Jövő nyáron ün-
neplik a kultúrház Petur utcába 
költözésének 40. évfordulóját, 
ebből az alkalomból a WKK 
arculatát is szeretnék frissíteni.

Szabó Mária tíz éve vezeti a kultúrházat

Közel 40 éve 
működik a Petur 

utcában
az intézmény
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utca közötti lakótelepi rész régi, 
használaton kívüli kisebb ját-
szótereit. A környező házakban 
élők igényeinek megfelelően 
pihenőparkká változik az Árpád 
utca és a Nagysándor utca kö-
zötti, valamint a Toldy utca és 
a Széchenyi utca között terület 
is, a rövidesen befejeződő mun-
kálatokra több mint 50 millió 
forintot fordít az önkormányzat.

Idén záruló fejlesztések
A Fővárosi Önkormányzat Tér_
Köz pályázatán 110 millió fo-
rintot kapott Kispest a wekerlei 
kispiac átépítésére, az önkor-
mányzat még ugyanennyivel 
támogatja az immár finiséhez 
érkezett beruházást. A kon-
cepcióterv elkészítéséhez egy 
korábbi közvélemény-kutatás 
eredményeit, illetve a többfor-
dulós közösségi tervezés során 
felmerült ötleteket, javaslatokat 
használta fel a kerület. Az új 
piacépületek tervei a Weker-
lei Társaskörrel, a piacosokkal 
és az őstermelőkkel egyeztet-
ve készültek, a legfontosabb 
szempontok között szerepelt 
az új piacépület megépítése, 
a piac környékének kertészeti 
rendezése, az akadálymentes 

megközelíthetőség, az ener-
giahatékonyság és megújuló 
energiaforrások használatának 
megteremtése, valamint a sze-
lektív hulladékgyűjtés beve-

zetése A 862 négyzetméteres 
terület 476 négyzetmétere épül 
be, öt üzlet-, valamint egy kö-
zösségi helyiséget alakítanak 
ki, és visszakerülnek az árusí-
tópultok is. Az önkormányzati 
tulajdonú komplexum a civilek 
által régóta igényelt közösségi 
eseményeknek is helyet biztosít 
majd, és alkalmas lesz kisebb 
rendezvények megtartására a 
nyitvatartási időn túl is.
A 2018. évi Tér_Köz pályáza-
ton nyert 100 millió forintból 
és az önkormányzat 53 milliós 
kötelező önrészéből a KÖKI 
melletti egykori KRESZ-park 
területe újult meg a közösségi 
tervezésben elkészült koncep-
ciótervek alapján. A főváros ál-

tal támogatott és kötelező funk-
ciókon kívül egyéb elemekkel 
is bővültek a tervek: futókört, 
pihenőhelyeket és kültéri illem-
helyet alakítottak ki, játszóte-
ret és kutyafuttatót építettek, 
pingpongasztalokat, fitneszesz-
közöket és ivókutat helyeztek 
el, valamint korszerűsítették a 
közvilágítást. Elkészült Kispest 
legnagyobb közparkja a Kőbá-
nya–Kispest metróvégállomás 
mellett, a Vak Bottyán utca és 
a Ferihegyi repülőtérre vezető 
út között. Az év elején kezdő-
dött munkálatok eredménye-
ként 30 ezer négyzetméternyi 
erdőterület újult meg a kispes-
ti önkormányzat, az állam és a 
Pilisi Parkerdő Zrt. összefogá-
sában. Kispest mintegy 20 mil-
lió forinttal járult hozzá az új 
pihenőpark kialakításához. Az 
erdészek által kidolgozott par-
kosítási terv egyrészt megőrzi 
a zöldterületet, másrészt figye-
lembe veszi a széles körű és in-
tenzív használattal kapcsolatos 
igényeket. A parkerdőben szá-
mos lehetőség nyílik a tartalmas 
kikapcsolódásra, a kispestiek 
kérésére közel másfél kilométe-
res sétaút-hálózatot hoznak lét-
re, amit 500 méteres futópályá-

val és egy tollaslabdapályával is 
kiegészítettek. A legkisebbek és 
a családok számára erdei játszó-
tér létesült, és újdonság a meg-
felelő akadályokkal felszerelt 
kutyafuttató is.

Közösségi költségvetés
A Közösségi Költségvetés 
projekt keretében a kispestiek 
2017-ben összesen 16 millió, 
2018-ban 30 millió, 2019-ben 
42 millió forint felhasználásáról 
dönthettek közvetlenül. Közös-
ségi költségvetésből valósult 
meg Hagyományos Kispesten 
az Esze Tamás, a Kossuth Lajos 
és a Zrínyi utca járdáinak felújí-
tása, a Vásár tér további fejlesz-
tése, Felső-Kispesten a Vasút 
utca aszfaltozásának tervezése 
és engedélyeztetése, a Puskás 
Ferenc Általános Iskola udvará-
nak felújítása, Wekerletelepen 
a Bárczy István téri játszótér 
felújítása és futókör építése, 
a Győri Ottmár téri kutyafut-
tató kialakítása, Kertvárosban 
a Karton utcai játszótér felújí-
tása és szabadtéri kondigépek 
telepítése, a Mézeskalács óvoda 
udvarának felújítása és a fásítá-
si program elindítása.

Folytatja a kisebb 
parkok felújítását 
az önkormányzat

Különleges, a fővárosban is 
egyedülálló közösségi teret 
alakítottak ki a Kossuth té-
ren, látványos vizes játszóteret 
építettek a Berzsenyi utcában. 
Többfunkciós zöldterület jött 
létre a Vásár téren, megszépült 
a Jézus Szíve templom környe-
zete, folytatódik a lakótelepi 
játszóterek, parkok felújítása. 
Felújították a KÖKI melletti 
KRESZ-parkot, új parkerdő 
szolgálja a pihenést és a kikap-
csolódást, rövidesen befejező-
dik a wekerlei kispiac átépíté-
se, és a közösségi költségvetés 
részeként is újabb fejlesztések 
valósulnak meg.

Megújult parkok és terek
Egyedülálló közösségi te-
ret alakítottak ki a Kossuth 
téri piac és a Trefort Ágoston 
Szakgimnázium között, ahol 
sportolásra és parkolásra egy-
aránt lehetőség nyílik. A Fővá-
rosi Önkormányzat Tér_Köz 
városrehabilitációs pályázatán 

246 millió forintot kapott az 
önkormányzat a terület meg-
újítására, amelyet 64 millió 
forint önrésszel és további 50 
millió forinttal egészített ki, 
és mintegy 150 parkolóhelyet, 
valamint új közösségi és sport-
területet épített a korábban 
elhanyagolt részen. A terület 
rehabilitációja a Kosárfonó ut-
cai zöldterület megújításával 
folytatódott.
Saját forrásból, mintegy 200 
millió forintból épült vizes 
játszótér a Berzsenyi utcában, 
amely májustól októberig vár-
ja a 2–14 éves gyerekeket, és 
megnyitásától kezdve rendkí-
vül népszerű. Az ingyenesen 
használható, négyezer négy-
zetméteres, kerítéssel határolt 
új közösségi térre kilenc lát-
ványos installáció került, kerti 
padokat, hulladékgyűjtőket, 
ivókutat, kerékpártárolókat 
helyeztek el, és a környező 
zöldterületeket is felújította az 
önkormányzat. Ilyen speciális 

létesítmény Budapesten csu-
pán két kerületben, Magyaror-
szágon is csak néhány helyen 
található. Többfunkciós zöld-
terület jött létre a Vásár tér 

felújításával, amelynek kiala-
kításába közösségi tervezéssel 
vonták be a környéken élőket. 
Az önkormányzat összesen 
30 millió forintot fordított a 
rekonstrukcióra, amelynek 
részét képezte pihenőpark és 
a kisgyerekek játszóterének 
kialakítása. Közel 20 mil-

lió forint támogatást nyert az 
önkormányzat a Jézus Szíve 
templom környezetrendezésé-
re a Fővárosi Önkormányzat 
Tér_Köz pályázatán, a projekt 
keretében, összesen 26 millió 
forintból teljesen megújult a 
templom előtti tér. Az önkor-
mányzat a Wekerlei Társaskör 
Egyesülettel együttműködve 
valósította meg az Almavirág 
tér 19 millió forintba kerülő 
felújítását. Az Ady Endre út 
114–116. alatt új, háromezer 
négyzetméteres közparkot 
alakítottak ki 10 millió forint-
ból. Elindult a lakótelepi sza-
lag- és pontházak közötti régi 
játszóterek, parkok felújítását 
célzó önkormányzati minta-
projekt, amelynek keretében 
pihenőparkká alakították át 
a Dobó Katica és a Kazinczy 

Megújult a 
KRESZ-park és 
a KÖKI melletti 

kiserdő is

VISSZATEKINTŐ

Az elmúlt években is több jelentős fejlesztést tudott elkezdeni, illetve számos korábban elindított munkát 
fejezett be az önkormányzat. Összeállításunkban a Kispest életében meghatározó szerepet játszó közterületi 
beruházásokat és az idén záruló kiemelt projekteket mutatjuk be.

Egyedülálló közösségi tér a Kossuth téren

Játszótér az új kispesti parkerdőben

Rendkívül népszerű a vizes játszótér

Rövidesen befejeződik a kispiac átépítése

Újabb közösségi tereket alakított ki az önkormányzat

2019. SZEPTEMBER 20.2019. SZEPTEMBER 20.
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• Óvodapedagógus, Kispesti Tarka-barka Óvoda – Határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő – Pályázni lehet 
2019. október 4-ig
• Rendszergazda, Kispesti Móra Ferenc Általános Iskola és 
EGYMI – Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, félállású 
munkaidő – Pályázni lehet folyamatosan

• Portás, Kispesti Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI – Ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, félállású munkaidő – 
Pályázni lehet folyamatosan
Részletes pályázati kiírások a https://uj.kispest.hu/palyazatok hon-
lapon.

KÖZALKALMAZOTTI ÁLLÁSHELYEK KISPESTEN

2019. SZEPTEMBER 20.2019. SZEPTEMBER 20.

EGÉSZSÉG

Az Alzheimer-kór hónapja szeptember, világnapja 21., ezért is éreztem aktuálisnak, hogy most essen 
szó erről a „korunk pestisének” nevezett népbetegségről.

Törekedni kell az Alzheimer-kór megelőzésére

Előfordulási gyakorisága az 
életkorral nő (90 év felett min-
den harmadik ember érintett), 
és mivel elöregedő társadalom-
ban élünk, nem megkerülhető, 
hogy a legszélesebb körben 
történjen a lakosság tájékoz-
tatása, a különböző ellátási 
szintekkel – alap-, szakellátás, 
otthonápolás, szociális szféra, 
civil szerveződések – karölt-
ve történő feladatvégzése. A 
demencia világszerte mintegy 
50 millió embert sújt, hazánk-
ban 150-300 ezer ember érin-
tett, ezen belül az Alzheimer-
kórban szenvedők száma a 200 
ezret is elérheti. Ez egy prog-
resszív, degeneratív betegség, 
mely a kognitív képességek, 
a gondolkodás, a független 
életvezetés elvesztésével jár. 
A legismertebb tünete a friss 
eseményekre vonatkozó fele-

dékenység, memóriaromlás, 
de a feladatmegoldás, ítélet- és 
döntésképesség, a térben, idő-
ben történő tájékozódás csök-
kenése, elvesztése mellett a 
magatartás, viselkedés, érzel-
mi élet (szorongás, hangulati 
labilitás, aggodalom, agresszi-
vitás stb.) zavara is tipikus tü-
net. A szövettani és kórélettani 
elváltozások évekkel, évtize-
dekkel a klinikai tünetek kiala-
kulása előtt megjelenhetnek, 
ezért is fontos, hogy a magas 
rizikójú (diabétesz, elhízás, 
hipertónia, magas koleszterin, 
depresszió, szellemi és fizikai 
inaktivitás, dohányzás, alko-
hol, tartós stressz) betegeknél 
törekedni kell a megelőzésre 
– öngondoskodással magának 
a betegnek, de az őt gondozó 
alap- és szakellátóknak is –, 
illetve a korai intervencióra. 

Az előzőekből egyenesen kö-
vetkezik, hogy a fenntartott 
szellemi, fizikai és szociális 
aktivitás, kognitív hobbik, di-
étás megfontolások protektív 
(védő) tényezők. Széles tár-
sadalmi összefogás kell a 
betegségben élőkért, az őket 
gondozókért. Ezt az igényt 
segíti a Hollandiából kiindult, 
hazánkban 2014 szeptemberé-
ben Győrben elsőként megala-
kult Alzheimer Café is, amely 
azóta több mint 60 helyszínen 
működik. Kispesten is nagy el-
ismeréssel indult útjára a klub 
Balázs Piroska szervezésében, 
egy éve. Megragadom a lehe-
tőséget, hogy ezúton is biztas-
sak minden érdeklődőt, érin-
tettet, hozzátartozót, gondozót 
a klub rendezvényeinek felke-
resésére, ahol időseket érintő/
érdeklő, hasznos ismeretter-

jesztő előadások, érdekfeszítő 
interaktív beszélgetések zajla-
nak. Demenciabarát falu, vá-
ros is létezik már (Hollandiá-
ban és Franciaországban), ahol 
bármily hihetetlen, boldogan 

élnek a betegségben érintettek. 
Itt ugyanis minden rájuk fóku-
szál, a célszerű funkcionalitást 
segíti elő, az eladók, szolgál-
tatók maguk a szakápolók stb. 
Lényeg, hogy a figyelmünket 
ne csupán a betegek hiányos-
ságaira összpontosítsuk, ha-
nem a megmaradt képessé-
geiket, vágyaikat felismerve, 
kihasználva azokat erősítsük, 
mert abban örömüket, békéjü-
ket lelik. Létezik segítő karkö-
tő, óra és egy fontos terápiás 
eszköz, ami értelmet adhat az 
együtt töltött időnek, javítja a 
szellemi hanyatlással küzdők 
közérzetét, hangulatát – ez a 
zene. Tegyünk meg mindent 
azért, hogy a demenciával küz-
dőkre ne csak mint megoldan-
dó feladatra tekintsünk, hanem 
ügyelve emberi méltóságukra, 
értékelve az akár morzsányi 
megmaradt tekintélyüket.

Dr. Kumin Marianna
neurológus főorvos

Szeptember 21. 
az Alzheimer-kór 

világnapja

Magyarországon 150-300 ezren szenvednek demenciában

KULTÚRA

Kányádi Sándor költő áldásával, az I. kerületi Döbrentei téren álló Elek apó kútja mintájára valósult 
meg a Székelyország Tündérkertje Látványparkban felszentelt kút – tudtuk meg Bacsó Andrástól, a 
látványpark megálmodójától és megvalósítójától.

Felszentelték a kispesti Elek apó kútját

A Kispesti Helikon Kulturális 
Egyesület művészeinek kiál-
lításával és a Wesley Károly 
Kórus koncertjével, a Nyitott 
Templomok Napján kezdődött 
a kispesti Ars Sacra Fesztivál 
a Magyar Evangéliumi Test-
vérközösség Méltóság Napja 
templomában. Köszöntőjében 
Iványi Miklós lelkész elmond-
ta, a mostani már az ötödik 
alkalom, amit a Helikon Egye-
sülettel közösen tartanak. Az 
idei, XIII. fesztivál mottójára 
utalva – „Legyetek mindnyá-
jan egy” (Jn. 17.21.) – arról 

beszélt, mit jelent az egység, 
kivel és milyen irányzattal le-
het egységet vállalni. Vinczek 
György alpolgármester a kö-
zösségben való gondolkodás 
fontosságáról beszélt, dr. Bá-
lint György kertészmérnök, 
Kispest díszpolgára a klíma-
változásról és az emberiség 
jövőjéről szóló gondolatait 
osztotta meg a hallgatósággal. 
Az alkotásokat Skoda Éva fes-
tőművész, a Helikon Egyesület 
elnöke ajánlotta a közönség fi-
gyelmébe. Skoda Éva festőművész, a Helikon Egyesület elnöke

Kiállítás és koncert az Ars Sacra Fesztiválon
KULTÚRA

Kányádi Sándor többször járt 
nálunk Kispesten, és az volt 
az álma, hogy legalább még 
egy mesekút legyen Magyar-
országon. Megígértem neki, ő 

erre áldását is adta, hogy itt, a 
Székelyország Tündérkertjé-
ben felállítunk egy hasonlót. 
Kányádi Sándor azt mondta, 
a magyar nemzetnek „két apó-

ja van”, Bem apó és Benedek 
Elek. Bem apó a szabadság 
mintaképe lett, Elek apó pe-
dig a meséké. A kispesti kú-
ton Kányádi és Benedek Elek 

is helyet kapott egy-egy tőlük 
származó idézettel és képpel. 
A két kút jelképében azonos 
ugyan, de küllemében, anya-
gában eltér egymástól, szándé-

kosan nem ugyanolyan – me-
sélte Bacsó András. Míg az 
eredeti kút sziklaköve a Har-
gitáról származik, a kispesti 
kút alapanyaga süttői kőtömb, 
talapzata pedig tardosi mészkő 
– válaszolta kérdésünkre a kút 
elkészítésében aktív részt vál-
laló Péter Sándor székely kő-
faragó mester. A kutat Gyetván 
Gábor, a Kispesti Nagyboldog-
asszony Főplébánia plébánosa, 
a Kispest-Pestszenterzsébeti 
Espereskerület helyettes espe-
rese szentelte fel.

Rendhagyó tör-
ténelemórákat is 
tartanak a lát-
ványparkban

Bacsó András az ünnepélyes avatáson
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2019/2020 ELSŐ FÉLÉV
AZ ELŐADÁSOK HELYSZÍNE:
Kispesti Önkormányzat Díszterme 
(Budapest XIX. kerület, Városház tér 18-20.)

2019. szeptember 24. kedd, 16 óra

Dr. Jászberényi József: Pszichológiai
és pszichiátriai problémák időskorban
és a tanulás (könyvbemutató) 
Szenior akadémiánk vezetőjének évnyitó előadásán leg-
újabb könyvének bemutatására kerül sor, amelyben az 
időskori pszichológiai és pszichiátriai problémákról írt. 
Milyen problémákról beszélhetünk idős korban, és miben 
segíthet a tanulás? Ezeket a kérdéseket járja körül az előa-
dás.

2019. október 29. kedd, 16 óra

Kovács György: Gyors élet, lassú halál 
Idősödés során az életünk lelassul, kapcsolati hálónk ki-
sebb lesz. Miközben lassulunk, a világ körülöttünk mér-
hetetlen tempóban gyorsul. Ennek az ellentmondásnak a 
hatékony feloldására tesz javaslatokat az előadás.

2019. november 12. kedd, 16 óra

Veresné Dr. Bálint Márta-Horváth 
Judit-Dr. Lichthammer Adrienn: Táp-
lálkozási tanácsok 50 év felettieknek 
A SOTE dietetikusának, tanszékvezetőjének új könyve a 
szeniorok táplálkozását járja körül, receptekkel, tanácsok-
kal.

2019. november 26. kedd, 16 óra

Tótváradi Enikő:
Dr. Google, ami mindent megold?
Az Uzsoki Kórház tévés újságíróként és kommunikációs 

munkatársaként naponta találkozik azzal, hogy az embe-
rek az interneten keresztül saját magukat akarják megy-
gyógyítani. Ennek ellentmondásaira hívja fel a figyelmet 
az előadás.

2019. december 3. kedd, 16 óra

Dr. Zelena András: Pszichológiai
megoldások a magány ellen 
A Budapesti Gazdasági Egyetem tanára az egyedüllét 
kapcsán nem annak szomorú oldalát, hanem lehetőség 
mivoltát emeli ki a művészetek, a társaság vagy éppen a 
kisállatok fontosságát elemezve.

2019. december 10. kedd, 16 óra

Dr. Jászberényi József: Hol vannak
a nők, hol vannak a férfiak?
Olyan világot élünk, ahol a nemi kérdések is politikai 
kérdésekké váltak, s a hagyományos férfi és női szerepek 
komoly változáson esnek át. Ez az előadás elsősorban arról 
beszél, hogy melyek az örök férfi és melyek az örök női 
feladatok, a látható, tapasztalható biológiai felépítettsé-
günkből adódóan.

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

Kifejezetten erre a célra árusított zsákokban szállítja el az udvarokban keletkező zöldhulladékot az 
FKF Zrt. és a Közpark Nonprofit Kft. Az illegális hulladéklerakókat akár 100 ezer forintos szabálysér-
tési bírsággal is sújthatja az önkormányzat.

Környezetkímélő zsákokban gyűjthető a zöldhulladék

Az FKF Zrt. csak a lo-
gójával ellátott, „Kerti 
zöldhulladékgyűjtő zsák” fel-
iratú, biológiailag lebomló 
zsákokban kihelyezett zöld-
hulladékot szállítja el. A 100 
literes zsákokat darabonként 

bruttó 235 forintért lehet kap-
ni a társaság ügyfélszolgálati 
irodáiban, a lakossági hulla-
dékgyűjtő udvarokban és a 
cég értékesítési partnereinél. 
A zsákokba kizárólag lomb, 
fa- és bokornyesedék, nyírt fű 

és gyom helyezhető, a vas-
tagabb faágakat legfeljebb 
egyméteresre darabolva, ösz-
szekötve kell kirakni a kommu-
nális hulladékgyűjtők mellé. 
Az összegyűjtött zöldhulladé-
kot komposztálják. A zöldhul-

ladék mennyiségének további 
csökkentésében a Közpark 
Nonprofit Kft. is segít, amely 
szintén kifejezetten erre a célra 
árusított zsákokban szállítja el 
az udvarokban keletkező zöld-

hulladékot. A Közpark Kft. a 
saját gyártású, biológiailag le-
bomló, környezetkímélő, 100 
literes zöldhulladék-gyűjtő 
zsákokat bruttó 259 forintos 
áron értékesíti a Bercsényi 
utca 18. szám alatti irodájában 
hétfőtől csütörtökig 8–15 óra 
között, pénteken 8–12 óráig 
(telefon: 06-1-347-0317). Az 
ebben kihelyezett zöldhulla-
dékot a társaság munkatársai 
szállítják el kizárólag Kispest 
területéről. A zsákokat hétfőn-
ként kell kihelyezni, a zsák 
díja magában foglalja az el-
szállítási költséget is. Minden 
más zsákban vagy kupacban 
történő kihelyezés illegálisnak 
minősül, amelynek felső bün-
tetési tétele 100 ezer forint.

Százezer forint is 
lehet a szabálysér-

tési bírság

Az összegyűjtött zöldhulladékot komposztálják

v

A repülést szolgálták,
a repülést szolgálják
Könyvbemutatóval egybekö-
tött író-olvasó találkozót tar-
tanak Veréczi Frick Zsuzsa 
A repülést szolgálták, a re-
pülést szolgálják című köny-
vének megjelenése kapcsán 
szeptember 24-én 18 órától a 
KMO Művelődési Központ-
ban. Beszélgetőpartnerek capt. 
Trangóni Béla Boeing 767-

es kapitány és Szalusz Ottilia 
légiutas-kísérő. Az ingyenes 
programra előzetes regisztrá-
ció szükséges a p.toth@kmo.
kispest.hu e-mail-címen.

Lach Sándor kiállítása
a KMO-ban
Lach Sándor festőművész, gra-
fikus Álmaim című kiállítását 
szeptember 20-án 18 órakor dr. 
Feledy Balázs művészeti író 

nyitja meg a KMO Művelődési 
Központ Előtér Galériájában. 
A tárlat november 6-ig tekint-
hető meg.

Programok az Üllői úti 
könyvtárban
Szeptember 26-án 17 órától dr. 
Valiskó Gyöngyi tart előadást 
„Kamerun – utazás a király-
ságok és pigmeusok földjén” 
címmel a FSZEK kispesti, Ül-

lői út 255. szám alatti könyvtá-
rában. Október 1-jén 17 órától 
Horváth Andrea író, asztroló-
gus lesz a könyvtár vendége 
a „Meg van írva a csillagok-
ban?” című beszélgetésen. A 
könyvtár által szervezett prog-
ramokon a részvétel ingyenes, 
a fszek1901@fszek.hu e-mail-
címen vagy a 06-1-281-1163-
as telefonszámon jelentkezők-
nek ülőhelyet biztosítanak.

PROGRAMAJÁNLÓ



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 2019. 
október 10-én, csütörtökön 17 
órától tartja a kispesti MSZP-iro-
dában (XIX., Kossuth Lajos utca 
50.). Előzetes bejelentkezés nem 
szükséges

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

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

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
(06-20-364-2441)

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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SZÉP-korú-MŰVÉSZET 

2019. OKTÓBER 5., SZOMBAT 15.00 -17.30 

15.30   Horváth Tamás senior tréner előadása: Az alkotás jótékony hatása a szellemi frissesség megtartásában
16.30   Skoda Éva festőművész interaktív workshopja: Technikák – játék a színekkel, formákkal, anyagokkal

 A programon a részvétel díjtalan! Részletek a wkk.kispest.hu honlapon, vagy 282 9895 telefonszámon!

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ A WKK ÁLTAL 65 ÉVEN FELÜLIEKNEK MEGHIRDETETT  
KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZATRA BEÉRKEZETT ALKOTÁSOKBÓL.

Kiállításmegnyitó interaktív előadásokkal

A tárlatot megnyitja: Vinczek György alpolgármester
Interaktív művészeti előadások a délután folyamán:

WKK - Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Ház
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



www.shetland.hu

MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN 
Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink szeptember 
közepén indulnak délelôtt, délután és szombaton, minden tudásszinten, 
wekerlei helyszíneken.

 ÁRAK 2019/2020
 9 - 12 fôs csoportban:  66.000 Ft (60 óra)
 4 - 8 fôs csoportban:  78.000 Ft (60 óra)

Nyelviskolánk: 
- az Euro vizsgaközpont angol és német akkreditált vizsgahelye
- vizsgafelkészítô tanfolyamokat indít  alap-, közép- és felsôfokon
- engedélyezett képzési programmal rendelkezik angol, spanyol, német, 
francia és olasz nyelvekbôl, ezért ezek a tanfolyamok ÁFA-mentesek

Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy személyesen 
A csoportokhoz tanév közben bármikor lehet csatlakozni.

Shetland U.K. Nyelviskola

1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

shetland@shetland.hu – 1192 Budapest, Kábel u. 10.  –  Tel: 281-0822, 30/952-1202
Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014
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