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Folytatja a facsemeték te-
lepítését az önkormányzat 
a kertvárosi zöldsávokban 
az ott élők igényei szerint. 
A közösségi költségve-
tésből megvalósuló mun-
kálatok első ütemében, 
tavasszal 21 szilfából 
álló fasort telepítettek az 
Ipolyság utcában, a vas-
úti pálya mellett. Október 

második felében – a meglévő fahiányok pótlása érdekében – 
összesen 120 előnevelt facsemetét telepítenek a Temesvár ut-
cában, a Kolozsvár utcában, az Udvarhely utcában, a Pozsony 
utcában, a Zimony utcában, az Újvidék utcában, a Kelet ut-
cában, a Beszterce utcában és a Csíky utcában – tájékoztatta 
lapunkat Vinczek György alpolgármester, Kertváros önkor-
mányzati képviselője. A telepítendő facsemeték, díszfák ki-
választásánál elsődleges szempont az adott faj relatíve erős 
város-, illetve szárazságtűrő képessége: a szélesebb utcákba 

hárs- és kőrisfákat, a keskenyebb, szűkebb utcákba kifejlett 
korban sem túl terebélyes díszfákat ültetnek. Nem terveznek 
telepítéseket olyan címekre, ahol az ingatlantulajdonos nem 
igényel telepítést, például azzal, hogy saját maga biztosította 
– anyagi eszközöket sem kímélve – fák nélkül, de igényes 
módon az ingatlan előtti zöldsáv minőségi, jó állapotát. A 
Zöldprogram Iroda fontosnak tartja azt is, hogy a friss te-
lepítéseket magukénak érezzék a kertvárosiak. Az értékes 
facsemeték épségének megőrzése nem csupán közérdek, a 
fák megmaradási esélyét jelentősen növeli, hogy ha nyári 
melegben – legalábbis a fák négy-ötéves koráig – naponta 
egy-két vödör vízzel locsolják őket. Az idén indult kertvárosi 
fásítással egy hosszú távú program kezdődött, ezért az ön-
kormányzat várja azok jelentkezését, akik szívesen látnának 
egy-egy új fát utcájukban, a házuk előtt: jelentkezni lehet a 
kertvarosifasitas@kispest.hu e-mail-címen.

Idén ősszel újabb 120 facsemetét 
telepítenek a Kertvárosban a kö-
zösségi költségvetésből megvaló-
suló fásítási program keretében. 
Az önkormányzat azok jelentke-
zését is várja, akik szívesen látná-
nak egy-egy új fát utcájukban, a 
házuk előtt.

Fásítási program közösségi 
költségvetésből

Kispest Önkormányza-
ta 2016-ban és 2018-ban 
is indult a Fővárosi Ön-
kormányzat által kiírt 
Tér_Köz városrehabili-
tációs pályázaton a Kert-
városi Közösségi Ház és 
a mögötte lévő játszótér 
felújításának 2015-ben el-

készült koncepcióterveivel, ám a projekt nem kapott főváro-
si támogatást, ezért az önkormányzat önerőből korszerűsíti 
az épületet – tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől. A 28 
millió forintos beruházás keretében felújítják és hőszigete-
léssel látják el a 200 négyzetméteres közösségi ház teljes 
homlokzatát, elektromos és épületgépészeti rendszerét, új 
ereszcsatornákat szerelnek fel, kívül-belül újakra cserélik 
a nyílászárókat. Korszerű, a korábbi gázfűtésnél jóval gaz-
daságosabb fűtési rendszert építenek ki hűtő-fűtő klímával, 
skandináv radiátorokkal. Az egyesület által is használt belső 
tereket – két közösségi helyiséget, a raktárat és a konyhát – 

újrafestik és új padlóburkolattal látják el, valamint átépítik a 
vizesblokkokat. Vinczek György alpolgármester, Kertváros 
önkormányzati képviselője lapunknak elmondta, hogy az 
átépítésnek köszönhetően megnőnek a belső terek, amelye-
ket így jobban ki lehet majd használni, és a játszótérrel is 
szorosabb lesz a létesítmény kapcsolata. Az újonnan kialakí-
tandó mosdóba az épületből és – reggeltől estig – a játszótér 
felől is be lehet majd menni, a térre néző teremhez pedig 
teraszt építenek panorámaablakos tolóajtóval. Az új közös-
ségi házban a Kispest Kertvárosi Közösség Egyesület prog-
ramjai mellett egyéb – kulturális, szociális és egészségügyi 
– szolgáltatásokat is szeretnének nyújtani a kertvárosiaknak. 
A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat időseknek szóló 
klubprogramokat, fogadónapokat tart majd, a KMO pedig 
olyan kamaraprogramokat hoz ide, amelyekkel a Teleki ut-
cai központot is népszerűvé teheti a kertvárosiak körében. 
Az egyik utcára néző teremben – az itt élők igényei alapján 
– kávézót, közösségi irodát vagy más szolgáltatást nyújtó he-
lyiséget alakíthatnak ki a későbbiekben.

Mintegy 28 millió forintos, önerős 
beruházás keretében kívül-belül 
korszerűsíti az önkormányzat 
a Kispest Kertvárosi Közösség 
Egyesület programjainak is ott-
hont adó, Temesvár utca 117/a. 
szám alatti közösségi házat. Ok-
tóber közepére befejeződik a nyár 
elején kezdődött átfogó felújítás.

Kívül-belül korszerűsítik
a közösségi házat
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Újabb gyalogosátkelőket
alakítanak ki

A BKK Közút Zrt. keze-
lésében lévő útszakaszo-
kon a nem megfelelő for-
galmi szabályozás miatt 
sok baleset történik. 
Ezért az önkormány-
zat az illetékességgel 
rendelkező Budapesti 
Közlekedési Központtal 
együtt vizsgálja azokat 
megoldásokat, ame-
lyekkel mérsékelhető 
a kockázat az érintett 
csomópontokban. Patek 

Gábortól, a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és 
Városüzemeltetési Irodájának vezetőjétől megtudtuk, hogy a 
Fővárosi Önkormányzattal egyeztetve a Pozsony utca–Csí-
ky utca sarkán gyalogos-átkelőhelyet, a Pozsony utca–Kassa 
utca kereszteződésében pedig jelzőlámpás csomópontot alakí-
tanak ki, így sokkal biztonságosabban lehet majd közlekedni 
a lakók által régóta panaszolt, veszélyes csomópontokban. A 

beruházást a főváros idén már nem tudja megvalósítani, de a 
szükséges előkészületek addig is előmozdítják a csomópont 
fejlesztését. Útengedélyeztetés alatt áll a Csíky utca–Pozsony 
utca sarkán létesítendő gyalogos-átkelőhely terve is, az ön-
kormányzat keresi a lakók és a hatóságok számára legmegfe-
lelőbb kompromisszumot. Szintén egyeztetnek majd az ingat-
lantulajdonosokkal a Kelet utca és a Beszterce utca tervezett 
egyirányúsításáról a Havanna lakótelep irányába, és a lakók 
védelme érdekében lesz egyirányú az Ajtósi utca a Tichy Lajos 
Sportcentrum felől. A Kertvárosban élők kérésére idén a Zom-
bor utca és a Hamu utca sarkán, illetve a Zombor utcai busz-
megálló mögötti átjáróban telepítettek új lámpaoszlopokat, és 
korszerű, fedett utasvárókat helyeztek ki az Ipolyság utcai és a 
Besence utcai buszmegállóba. Az önkormányzat a sportcent-
rum előtti megállóban is szeretne utasvárót elhelyezni, de itt 
először – gyalogos-átkelőhely és kerékpárút létesítése miatt – 
kisebb mértékben át kell építeni a buszmegállót. A Hofherr 
Albert utca–Áchim utca sarkán tervezett gyalogosátkelő kivi-
telezése még az idén várható a BKK Közút Zrt. tájékoztatása 
szerint.

Folytatja az egyeztetéseket az 
önkormányzat a közlekedési 
szempontból veszélyes keresz-
teződések felülvizsgálatáról a 
Fővárosi Önkormányzattal és a 
Budapesti Közlekedési Központ-
tal. Lakossági kérések alapján 
gyalogos-átkelőhelyet létesíte-
nek a Pozsony utca és a Csíky 
utca sarkán, és jelzőlámpás cso-
mópont épülhet a Pozsony utca–
Kassa utca kereszteződésében.

Folytatódik a térfigyelő 
rendszer bővítése

A 2006-ban mindössze tíz 
kamerával indult Kispes-
ti Térfigyelő Programot 
azóta is saját forrásból, 
külső segítség nélkül bő-
víti az önkormányzat. A 
Kispesti Rendészeti Köz-
pont 2014-es alapításakor 
a térfigyelő rendszerhez 
már 30 kamera tarto-
zott, idén pedig közel 90 

kamerával figyelik a szakemberek a kerület utcáit, tereit. 
Ezeken kívül sebességmérő és –kijelző, rendszámfelismerő 
készülékeket is felszereltek és beüzemeltek. A technika fej-
lődésének köszönhetően nemcsak a kamerák száma bővült, 
hanem a minőség, a hatékonyság is érdemben javult. Jelen-
tős visszatartó erejük mellett a kamerák javítják a felderítés 

hatékonyságát, a rögzített képek fontos szerepet játszanak 
a bűnmegelőzésben, illetve a balesetek, közterületen elkö-
vetett szabálysértések, bűncselekmények körülményeinek 
kivizsgálásában, az ezekkel kapcsolatban indított eljárások 
sikeres lefolytatásában. Az önkormányzat 2019-es költség-
vetésében kiemelt figyelmet fordított a térfigyelő rendszer 
bővítésére és fejlesztésére, a képviselő-testület 40 millió 
forintot szavazott meg erre a célra. Bali Péter, a Kispesti 
Rendészeti Központ vezetője lapunknak elmondta, hogy az 
új helyszíneket lakossági és rendőri bejelentések, kérelmek, 
valamint a bűnügyi statisztikák és az érintett hatóságok vé-
leményezése alapján jelölik ki. Ha valakit valamilyen kár, 
atrocitás ér, vagy a kamerák által rögzített kép segítségével 
feljelentést kíván tenni a rendőrségen, annak nyolc nap áll a 
rendelkezésére, mert a jelenlegi jogszabályok szerint addig 
őrzik a rögzített adatokat.

Újabb térfigyelő kamerákat he-
lyeznek ki a kertvárosi közterüle-
tekre is: a rendszer bővítésének 
következő ütemében a Zombor 
utca–Méta utca, a Pozsony utca–
Méta utca és a Kassa utca–Po-
zsony utca kereszteződésekben, 
valamint a Katona József utcában, 
a vasúti átjárónál szerelnek fel 
kamerákat.
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Tichy Lajosról nevezték
el a felújított sportcentrumot

Az elmúlt években 
számtalan olyan moz-
gásra, sportolásra 
alkalmas színteret 
létesített és újított fel 
az önkormányzat az 
intézményekben és a 
közterületeken, ame-
lyeket térítésmentesen 

használhatnak a kispestiek, hogy megőrizhessék egészsé-
güket. A Tichy Lajos Sportcentrum is ezt a célt szolgálja, 
természetesen ingyenesen. Az építkezés tavaly ősszel kez-
dődött az önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség 
(MLSZ) közös beruházásában. A szövetség 220 millió fo-
rinttal finanszírozta a felújítást, ebből valósult meg a nagy 
méretű, műfüves focipálya, az öltözők felújítása, építése, 
valamint két mosdó, illetve a pályavilágítás megépítése. 
Önkormányzati beruházás volt az ötpályás rekortán futókör 

és a strandkézilabda-pálya kialakítása, új kazánház építése 
és a dzsúdóterem felújítása, a kültéri fitneszgépek felállítá-
sa a kapuk mögötti területen, illetve kétszáz nézőtéri szék 
beszerzése és a beléptetőrendszer kialakítása. A megújult 
pályát Gajda Péter polgármester, Vinczek György és Ker-
tész Csaba alpolgármesterek, valamint Sipos Jenő, az MLSZ 
szóvivője avatta fel, majd a polgármester, illetve Kertész 
Csaba és az egykori Honvéd-csatár, Kozma Mihály leplezte 
le Tichy Lajos szobrát, Kristóf Lajos alkotását. Az ünneplés 
ugyanis Tichy Lajosnak (1935–1999), a Honvéd egykori le-
gendás csatárának, Kispest Díszpolgárának is szólt, akinek 
a nevét – a kispestiek szavazatai alapján – mostantól a sport-
centrum viseli. Szeptember elején kettős ünnepséget tartot-
tak a megújult létesítményben: a Honvéd öregfiúk és Monor 
NB III-as csapatának mérkőzésével köszöntötték 110 éves 
Kispesti Athleticai Clubot és a 70. születésnapját ünneplő 
Kozma Mihályt, a klub korábbi igazgatóját.

Honvéd-öregfiúk és szurkolók fo-
cimeccsével, emlékfutással és diá-
kok kispályás labdarúgótornájával 
avatták fel a megújult Katona József 
utcai önkormányzati sporttelepet, új 
nevén a Tichy Lajos Sportcentrumot. 
A júniusban befejeződött beruházás 
mintegy 350 millió forintba került.

  

Jövő nyáron készül el az új 
Bozsik Stadion

A mintegy 11,8 milliárd 
forintos beruházás ki-
vitelezési munkálatait a 
West Hungária Bau Kft. 
és a Pharos ’95 Sport-
pályaépítő Kft. végzi az 
Óbuda Építész Stúdió 
Kft. tervei alapján. A 
március végére teljesen 

lebontott régi helyett 10 ezer négyzetméteres játéktérrel ren-
delkező új arénát építenek fedett lelátókkal, a létesítmény 
8200 néző befogadására lesz alkalmas. A háromemeletes 
főépületben a sporttechnológiai területek, a VIP-helyiségek 
és a gépészeti terasz mellett a fő kamera- és közvetítőállá-
sok kapnak majd helyet. A lelátó alatt szociális és szolgál-
tató egységeket, valamint 438 parkolóhelyet alakítanak ki, a 
vendégszurkolók bejutását a vasúti pálya fölött átívelő acél-
szerkezeten keresztül oldják meg. Az új aréna átadásáig a 

futballisták a novemberben átadott dél-pesti utánpótláscent-
rum pályáin készülnek a mérkőzésekre, amelyeket az MTK 
Hidegkuti Nándor Stadionjában játszanak. Az új stadion 
műszaki átadását 2020. június 12-ére tervezik, és besorolása 
alapján a legmodernebb, UEFA 4-es, illetve az MLSZ I. osz-
tály A-kategóriájának megfelelő minősítésű lesz. A Kispesti 
AC első sporttelepét 1913-ban adták át a Sárkány utcában, a 
város által adományozott telken, és 1938-ban avatták fel az 
új pályát a jelenlegi helyen. A háború utáni rekonstrukciót 
1955-ben bővítés és átalakítás követte, a stadiont 1986-ban 
nevezték el az egykori magyar válogatottsági csúcstartóról, 
Bozsik Józsefről. A Budapest Honvéd előző tulajdonosa, 
George F. Hemingway és cége 2006-ban modernizálta a lé-
tesítményt, és itt kapott helyet a Magyar Futball Akadémia 
is. Hemingway idén tavasszal eladta a nagy múltú klubot a 
MetALCOM-csoporthoz tartozó Reditus Equity Zrt.-nek, 
amely a Honvéd Futball Club Kft. 100 százalékos üzletré-
szét megvásárolta.

Várhatóan jövő júniusban adják át 
a Nemzeti Sportfejlesztési Program 
keretében épülő új Bozsik Stadiont, 
amelynek alapkövét idén márci-
usban tették le. Már elkészült az 
egyik lelátó és a vendégszurkolók 
bejutását biztosító felüljáró.

BUDAPEST HONVÉD FC
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Kispest Önkormányzata 
a Fővárosi Önkormány-
zattal közös pályázatán, a 
VEKOP „Kerékpárosba-
rát infrastrukturális fej-
lesztések Budapest XIX. 
kerületében” projekten 
nyert uniós és jelentős 
saját forrásnak köszönhe-
tően a teljes kispesti úthá-
lózat közel tíz százalékán, 
22 kilométeren alakítanak 

ki részben önálló, részben táblával jelölt kerékpárutakat. A 
projekt legfontosabb célja, hogy erősítse a szomszédos kerü-
letek, illetve a belváros felé irányuló kapcsolatokat, valamint 
összeköttetést biztosítson a kerületen belül található intéz-
mények között, biztonságosan végig lehessen kerékpározni 

például az iskoláktól a rendelőintézetig vagy a postától a pia-
cig. Kertvárosban öt kilométert érint a beruházás, amelynek 
eredményeként az óvodák kerékpárutas összeköttetésben 
lesznek a Tichy Lajos Sportcentrummal, illetve a Mészáros 
Lőrinc utcán keresztül a kerület többi intézményével – tá-
jékoztatta lapunkat Patek Gábor. A Vagyongazdálkodási 
és Városüzemeltetési Iroda vezetőjétől megtudtuk, hogy a 
projekt részeként átépítik a Temesvár utca–Katona József 
utca közötti vasúti átjárót, így mind az északi, mind a déli 
oldalon átjárható lesz gyalogosan és kerékpárral. Teljesen új 
vasúti átjáró épül a Feszty Árpád utca–Pozsony utca között, 
amely kizárólag gyalogos- és kerékpárosátjáró lesz, a Kassa 
utca–Pozsony utca csomópontjában pedig jelzőlámpás ke-
reszteződést létesítenek. A 2021 decemberében záruló pro-
jekt előkészítését a kispesti önkormányzat, a kiviteleztetést 
a BKK Zrt. végzi.

Mintegy 350 millió forint uni-
ós forrás mellé közel 100 millió 
forint önerőt biztosít Kispest 
önkormányzata a kerületen be-
lüli kerékpáros infrastruktúra 
javítására. Az újonnan épülő 
kerékpárutakhoz számos más 
közlekedési fejlesztés is kapcso-
lódik.

9

Ingyenes nappali ellátás 
kispesti időseknek

Új kerékpárutakat építenek 
a Kertvárosban is

Folyamatos fejlesz-
tésekkel, színes 
programokkal se-
gíti az ellátottak és 
gondozottak napi 
életvitelének köny-
nyítését a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó 
Szolgálat. Szociális 
indokok alapján térí-

tésmentesen nyújtanak nappali klub jellegű ellátást az időseknek, és 
ünnepnapokon is biztosítanak meleg ételt az igénylőknek. A jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás térítési díja a GPS-alapú ellátásnál 
a jövedelem egy százaléka, és a kispesti idősek speciális élethely-
zetekben további kedvezményeket is kaphatnak: a személyi gon-
dozásban részesülők és a 90 év felettiek számára az önkormányzat 
térítésmentesen biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a 
nem ingyenes ellátásokért pedig a 90 év felettieknek egy jövedelmi 
kategóriával alacsonyabb térítési díjat kell fizetniük – tudtuk meg 

Balázs Piroska intézményvezetőtől. A szociális ügyekért felelős 
alpolgármester, Vinczek György tájékoztatása szerint a Kispesten 
élők több mint 25 százaléka időskorú, így jelenleg 16 700-an vehetik 
igénybe az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat, az étkezést 
és a nappali foglalkoztatást. Érdekes módon a Kertvárosban élők 
közül viszonylag kevesen élnek az időseknek biztosított lehetősé-
gekkel, pedig a kerületben nagyon odafigyelnek arra, hogy szolgál-
tatásokért fizetendő árak összhangban legyenek az igénylők anyagi 
helyzetével, és egyetlen rászoruló se maradjon ki a szolgáltatásból 
magas térítési díj miatt. Vinczek György az újdonságok között a 
tüdőgyulladás elleni védőoltás térítésmentes bevezetését is megem-
lítette: az oltást kispesti lakóhelyhez és jövedelemhez kötötten, a 65 
év felettieknek ingyenesen biztosítja az önkormányzat. A várható 
fejlesztések között kiemelt helyet kapott egy új gondozóház építése, 
a jelzőrendszeres hálózat bővítése, kényelmi szolgáltatások – példá-
ul házhoz menő fodrászat, pedikűr, manikűr, masszázs – biztosítá-
sa, és továbbra is indulnak ingyenes tanfolyamok szépkorúaknak. 
A Kertvárosi Közösségi Házban pedig információs tanácsadó szol-
gálat is működik majd.

Az eddigi támogatásokat a 
jövőben is biztosítja, és folya-
matos fejlesztésekkel, különbö-
ző kedvezményekkel segít az 
időseknek az önkormányzat. Az 
újdonságok között szerepel a 
tüdőgyulladás elleni védőoltás 
térítésmentes bevezetése.
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Több mint kétszer 
nagyobb területen 
rendezheti prog-
ramjait az egye-
sület a kívül-belül 
felújított közös-
ségi ház átadását 
követően. A ját-

szótér felé létesített közvetlen kapcsolat sok új lehetőséget 
kínál a programok szervezésében, lebonyolításában – tájé-
koztatta lapunkat dr. Halász Géza. A KKKE elnöke elmond-
ta, hogy az idei Kispesti Közösségi Költségvetésre beérke-
zett szavazatok alapján a fásítási program kapta a legtöbb 
szavazatot a Kertvárosban. A Dél-pesti Utánpótlás-nevelési 
Centrum környezetét a kivágott fák ellenértékeként a be-
ruházó által kifizetett 20 millió forintból rendezik és par-
kosítják, de ezzel kapcsolatban még egyeztetni kell a Méta 

Centrum üzemeltetőjével is. A kerületi építési szabályozási 
terveket 2019. december 31-ig meg kell újítania az önkor-
mányzatnak. A Kertvárosra vonatkozó leglényegesebb ré-
szek a városrész építési területi besorolására vonatkoznak. 
Halász Géza hangsúlyozta, hogy továbbra is ragaszkodnak 
ezek változatlanságához, azaz a fejlesztésre szolgáló terü-
leteken változó intenzitással beépített lakóházak létesítését 
javasolják. Lakossági kérések alapján alakítottak ki lámpás 
gyalogátkelőhelyet és közvilágítást a Zombor utca–Méta 
utca sarok közelében. Gyalogátkelőhely létesítését szeretnék 
a Pozsony utca–Beszterce utca és a Pozsony utca–Kelet utca 
sarkán is az óvodák biztonságosabb megközelíthetősége ér-
dekében. Önkormányzati beruházásban vízelvezető árkot 
alakítanak ki az utánpótlásközpontot határoló területen: a 
Pozsony és a Temesvár utca felől az utánpótláscentrum irá-
nyába csatornával gyűjtik majd össze a csapadékvizet, és azt 
a vasútvonal menti patakba vezetik le.

A Kispest Kertvárosi Közösség Egye-
sület az elmúlt hónapokban is kiemelt 
figyelmet szentelt a lakossági érdekvé-
delemnek és a kertvárosi közösségi lét 
erősítésének. A KKKE és az önkormány-
zat eredményesen működik együtt a 
kertvárosi lakosság érdekében.
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Közösségépítő programok 
kertvárosiaknak

Immár negyedik alka-
lommal rendezte meg 
az egyesület májusban 
a Kertvárosi Jótékony-
sági Futást, amelyen 
több mint százan vettek 
részt, és ezúttal is há-
rom számban hirdettek 
győzteseket. A futók 
g ye r mek já t ékok k a l , 
ruhákkal, tartós élelmi-
szerekkel, tisztító- és 

tisztálkodószerekkel nevezhettek, az összegyűlt adományo-
kat a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrummal kapcsolat-
ban álló, rászoruló családok, gyerekek kapták meg. A futás 
ideje alatt gyermeknapi programokat, kreatív játszóházat 
szervezett a Wekerlei Kultúrház. Augusztus végén hagyo-
mányos kertmozizást rendezett az egyesület, a vetítés alatt 
a szokásos piknikhangulat uralkodott a Háromszék–Csíky 
utcai játszótéren. Természetesen idén sem maradhat el az 
egyik legrégibb hagyományokkal bíró rendezvény, a szü-

letésnapi grillparti, amit októberben, a megújult közösségi 
házban tartanak. November 9-én 17 órától a „Márton-napi 
ludasságok” című családi programon a felnőttek libazsíros 
kenyér, libatöpörtyű és újbor, pálinka fogyasztásával, a gye-
rekek lampionos felvonulással ünnepelnek. November 23-án 
17 órától adventi koszorút készítenek a felnőtt kézműves 
klub rendezésében. Legközelebb december 14-én 10–12 óra 
között lesz adománygyűjtés a kispesti családsegítő szolgá-
lat részére: ilyenkor szaloncukor és különböző édességek, 
gyermekjátékok és ruhák kerülnek a hagyományos adomá-
nyok közé. December 22-én 10 órától a gyerekekkel közösen 
díszítik fel a játszótér közepén álló fenyőfát, míg a hagyo-
mányos óévbúcsúztatót december 29-én 19 órától tartják a 
Háromszék–Csíky utcai játszótéren és a közösségi házban. 
Az egyesület rendezvényein, klubprogramjain mindenki 
részt vehet, nem szükséges, hogy egyesületi tag legyen, csak 
a részvételi szándékot kell jelezni a programszervezőnél. 
Aki úgy érzi, hogy a KKKE tagja kíván lenni, azt szívesen 
várják körükben. Jelentkezni lehet a 06-30-942-7109-es tele-
fonszámon vagy a drhalasz.geza@upcmail.hu e-mail-címen.

Idén is számos tartalmas és izgal-
mas közösségépítő eseménnyel 
várta és várja az érdeklődőket a 
Kispest Kertvárosi Közösség Egye-
sület. A KKKE rendezvényei és 
klubfoglalkozásai között minden 
korosztály megtalálhatja a számára 
legmegfelelőbb programot.

  

Sikeres együttműködés
az érdekvédelemben
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Zöldhulladékgyűjtő zsákokat 
biztosít az önkormányzat

 Az átvett zsákokról cím- és darabszám-nyilvántartást vezet-
nek, ezért az átvételhez személyi igazolvány és lakcímkártya 
szükséges. A Zöldprogram Iroda azt kéri, hogy az FKF-emblé-
más lombgyűjtő zsákokat a kommunális hulladékgyűjtő mellé 
helyezzék, így azokat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. fo-
lyamatosan elszállítja. A szállítás időpontjairól, illetve további 
zsákok beszerzéséről a szolgáltató honlapján és ügyfélszol-
gálatán (www.fkf.hu, tel.: 06-1-459-6700, e-mail: fkfzrt@fkf.

hu) tájékozódhatnak. Zöldhulladékgyűjtő zsákokat a Közpark 
Kft. telephelyén is lehet vásárolni, a „Közpark” feliratú zsá-
kokat a kft. munkatársai szállítják el. A Közpark Kft. elérhe-
tőségei: XIX., Bercsényi utca 18., tel.: 06-1-347-0317, e-mail: 
kozpark@kispest.hu. A lombgyűjtési akcióval kapcsolatban 
észrevételt, javaslatot a Polgármesteri Hivatal Zöldprogram 
Irodáján, a zoldprogram@kispest.hu e-mail-címen vagy a 06-
1-347-4528-as telefonszámon lehet tenni.

Kispest önkormányzata idén is segítséget nyújt az őszi avar összegyűjtésében és elszállításában: házanként 
négy darab, az FKF Zrt. emblémájával ellátott, biológiailag lebomló zsákot biztosítanak ingyenesen minden 
háztartásnak. A zöldhulladékgyűjtő zsákok átvehetők október 9-én, szerdán 17–19 óra között a Tichy Lajos 
Sportcentrumban (Katona József utca 3.), október 10-én és 11-én, csütörtökön és pénteken 17–19 óra között a 
Kertvárosi Közösségi Házban (Temesvár utca 117/a., Csíky utca–Temesvár utca sarok), valamint október 7–11. 
között – hétfőn 9.00–17.00-ig, keddtől csütörtökig 9.00–16.00-ig, pénteken 9.00–12.00-ig – a Kispest TV 
épületében (Batthyány utca 5.).


