
ÖNKORMÁNYZAT
SZAKMAI EGYEZTETÉS AZ ÚJ DUNA-HÍDRÓL

A Pest és Buda déli részét Észak-Csepelen keresztül 
összekötő új Duna-híd építésének előkészítéséről 
tartottak szakmai egyeztetést a beruházó NIF Zrt. 
és a FŐMTERV Zrt. által irányított tervezői konzorci-
um képviselői a Polgármesteri Hivatal vezetőivel és 
szakértőivel a kispesti Városházán.
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BERUHÁZÁS

5. oldal

Az új tanév kezdetére el-
készült a Bolyai és a Vass 
iskola tálalókonyhájának 
felújítása. A kispesti szülők 
új elektronikus felületen 
is megrendelhetik vagy le-
mondhatják gyermekeik ét-
kezését.

ÖNKORMÁNYZAT

2. oldal

GAJDA PÉTER
Idén is ingyenes füzetcsoma-
got kapnak az önkormány-
zattól a kispesti iskolák alsó 
tagozatos és ötödik osztá-
lyos tanulói. A füzeteken jel-
legzetes kispesti motívumok 
és helyszínek láthatók.

ÖNKORMÁNYZAT

10. oldal

VINCZEK GYÖRGY
Hetente átlagosan több mint 
száz, főként rászoruló kis-
pesti általános iskolás gye-
reknek biztosított szünidős 
programokat az önkormány-
zat nyári napközis tábora a 
Vass és az Eötvös iskolában.

KRÁNITZ KRISZTIÁN

Intézményfelújítások 
tanévkezdésre
Újabb bölcsődéket és óvodákat korszerűsített az önkormányzat
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Ingyenes füzetcsomaggal
segít az önkormányzat

ÖNKORMÁNYZAT

Új parkolókat és járdákat 
építettek

Kispesten csak idén száz új parko-
lóhelyet alakított ki az önkormány-
zat. Az elmúlt hetekben összesen 
32 új várakozóhelyet építettek 
gépkocsiknak a Kisfaludy utcában 
az aszfaltjárdán és a már meglévő, 
gyephézagos parkoló folytatása-
ként, s a járda egy részét is felújí-
tották. Friss aszfaltcsíkot kapott a 
Kispesti piac Kossuth tér felőli útja 
és parkolója is.

Idén is füzetcsomagokkal segíti a kis-
pesti családokat az önkormányzat. A 
tavalyi évhez hasonlóan már nemcsak 
az alsó tagozatosoknak, hanem az 
ötödik osztályosoknak is biztosítja az 
ingyen csomagot az önkormányzat – 
tudtuk meg Gajda Péter polgármester-
től, aki kiemelte, hogy az egyházi in-
tézményekben tanuló kispesti diákok 
is kapnak füzetcsomagot. A füzetcso-
magok tartalmának összeállításában 

most is Bihari Péter, a Puskás iskola 
intézményvezetője, az iskolaigazgatók 
munkaközösségének vezetője nyújtott 
segítséget. Az augusztus közepén ki-
szállított közel háromezer csomagot 
a tankönyvekkel együtt kapják meg a 
gyerekek az iskolákban. A füzetcso-
magokra az önkormányzat csaknem 
hárommillió forintot különített el költ-
ségvetésében.

Már birtokba vehették a kispestiek a 
Kisfaludy utca 2-16. előtti aszfaltjárdán 
kialakított 20, valamint a Kisfaludy utca 
16-18. előtt már meglévő, gyephézagos 
parkoló folytatásaként épült 12 új par-
kolóhelyet, amelyet augusztus közepére 
készítettek el a szakemberek – tudtuk 
meg Gajda Pétertől. Kispest polgármes-
tere szerint az összesen 32 parkolóhely 
részben legalizálja a mostani parkolási 
szokásokat, részben új helyeket is bizto-
sít. A parkolók építésével egyidejűleg a 
16-18. szám előtt új járda is épült. Patek 
Gábor, a Vagyongazdálkodási és Város-
üzemeltetési Iroda vezetője kérdésünkre 
elmondta, hogy a július végén kezdődött 
építkezésről értesítést kaptak az érintett 

lakóépületben élők a Kisfaludy utcában. 
A levélben tájékoztatták a lakókat az ön-
kormányzati beruházás költségéről és 
arról, hogy mindkét parkoló kialakítá-

sára a BKK által jóváhagyott, valamint 
a környék lakóival korábban egyeztetett 
tervek készültek. Az irodavezető kiemel-
te, a piaci útépítésnél külön figyelmet for-
dítottak arra, hogy ne okozzanak zavart a 
piac nyitvatartási idejében és napi vásár-

lóforgalmában, ezért négy nap alatt elké-
szültek a munkálatokkal és visszaadták a 
forgalomnak az útszakaszt.
A Kispesti piac Kossuth tér felőli útjá-
nak és parkolójának felújítása kapcsán a 
polgármester arról tájékoztatta lapunkat, 
hogy a beruházásra azért volt szükség, 
mert a piac előtti útszakasz a nagy for-
galom miatt erősen megrongálódott, il-
letve töredezett volt. A beruházás 1100 
négyzetméteres szakaszon történt, ahol 
a teljes útburkolatcsere mellett újrafestett 
gyalogos-átkelőhely létesült, és ezzel pár-
huzamosan megoldották a csapadékvíz 
megfelelő elvezetését is. Az aszfaltra új-
rafestették a mozgássérült-parkolóhelye-
ket, valamint a taxiállomás beállóit is. 

Felújították a Kispesti piac 
Kossuth tér felőli útját

és parkolóját is

A mostani tanévkezdésre is ingyenes füzetcsomagot kapnak 
az önkormányzattól a kispesti iskolák alsó tagozatos és ötödik 
osztályos tanulói.

A füzeteket a tankönyvekkel együtt kapják meg a gyerekek

Összesen 32 parkolóhelyet alakítottak ki a Kisfaludy utcában
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Immár egyszerűen és kényelmesen, otthonról is megrendelhetik vagy le-
mondhatják bölcsődés, óvodás és iskolás gyermekeik étkezését a kispesti 
szülők a Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) új online felületén. A www.
gesz.kispest.hu oldalon keresztül az „Online ebédbefizetés” gombra kattintva 
érhető el a webes felület. A következő havi megrendeléseket minden hónap 
1. és 15. között lehet rögzíteni, a befizetés történhet banki átutalással, online 
bankkártyás fizetéssel vagy QR-kóddal, mobilkészülékkel is.

Étkezés online megrendelése
a kispesti nevelési intézményekben
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Az önkormányzat igyekszik a 
nyári hónapokat kihasználni 
intézményeinek megújításá-
ra. Így volt ez a Harangvirág 
bölcsődében is, amelynek vi-
zesblokkjait 2014-ben már 
teljesen felújította az önkor-
mányzat, így a mostani fűtés-
rendszer-korszerűsítéssel és a 
csoportszobák burkolatának 
cseréjével az épület adta lehe-
tőségeken belül szinte telje-
sen megújult az intézmény – 
mondta lapunknak Gajda Péter 
polgármester. A közel 35 éves 
kazánokat korszerű, kondenzá-
ciós kazánokra cserélték, újak 
lettek a radiátorok, a gázveze-
tékek és a kémények is. A fel-
újítás több mint nettó 13 millió 
forintba került – sorolta a vál-
tozásokat Kránitz Krisztián. 
Mint a VAMŰSZ igazgatójától 
megtudtuk, a fűtéskorszerűsí-

tési munkálatok során derült 
ki, hogy a 27 éves vízmelegítő-
tároló már nem javítható, így 
új, 350 literes eszköz beszere-
lése vált szükségessé, de ezzel 
a bölcsőde melegvíz-ellátása 
és fűtése hosszú távra megol-
dódott. Harnosné Horváth Zsu-
zsanna bölcsődevezető szerint 
óriási és látványos változások 
történtek az intézményben az 
elmúlt hónapokban: a kor-
szerű eszközök beszerelésével 
lényegesen könnyebb lesz a 
kisgyerekek gondozása, hiszen 
mostantól állandóan lesz kellő 
hőfokú meleg víz. Az ötven 
kisgyermek napi gondozását 
ellátó intézményben sikerült 
úgy időzíteni a felújítást, hogy 
a nyári leállás alatt elkészültek 
vele, így az építkezés miatt 
nem kellett más intézmények-
ben elhelyezni a gyerekeket.

Látványos felújítások a Harangvirág bölcsődében
BERUHÁZÁS

Új burkolatok kerültek a csoportszobákba is

Alig egy hónap alatt készült el a korszerűsítés a Zalaegerszeg utcai Harangvirág bölcsődében. A csak-
nem húszmillió forintos beruházás eredményeként megújult a fűtés- és melegvízrendszer, kicserélték 
a radiátorokat, valamint új burkolatok kerültek a csoportszobákba, folyosókra, közlekedőkbe.

Korszerűsítették a Bokréta bölcsődét
Jelentős átalakuláson ment át a Bokréta bölcsőde is az önkormányzat intézményfelújítási programja 
keretében: elvégezték a fűtési rendszer, valamint a burkolatok cseréjét, és két vizesblokk teljes felújí-
tására is sor került.

Augusztus elején befejeződött a Zöld Ágacska óvoda korszerűsítése. Gajda Péter polgármesternek és 
Kránitz Krisztiánnak, a VAMŰSZ igazgatójának Szegediné Török Tünde óvodavezető mutatta meg a 
megújult intézményt.

A korszerűsítés legjelentő-
sebb része a 66 radiátor és az 
oldalági fűtésvezetékek rész-
leges cseréje, amely mintegy 
10 millió forintba került. Négy 

csoportszobában, az irodákban 
és a vasalószobában – összesen 
410 négyzetméteren – a PVC-
burkolatot, a közlekedőfolyo-
sókon, a bejárat előterében és 

a mosókonyhában a 260 négy-
zetméternyi kerámiaburkolatot 
cserélték ki az alattuk levő ve-
zetékekkel, közműcsatlakozá-
sokkal együtt, mintegy 6 millió 
forintból. A csoportszobákhoz 
tartozó két vizesblokk teljes 
gépészeti és építészeti felújí-
tását is elvégezték a burkola-
tok alatti vezetékekkel együtt, 
utóbbi munka 8,9 millió forint-
ba került. A bölcsőde udvarán 
nyolc kiszáradt fát is ki kellett 
vágni, négy ifjításon esett át, 
és 10 köbméter darált zöldhul-
ladékot is elszállítottak.Két vizesblokkot is teljesen felújítottak

A Külső-pesti Tankerületi 
Központtal kötött együttmű-
ködési megállapodás és va-
gyonleltár szerint 2017. január 
1-jétől nem kerültek átadásra 
az oktatási intézményekben – a 
Bolyai, az Eötvös, a Vass és a 

Puskás iskolában – lévő főző- 
és tálalókonyhák és a hozzájuk 
tartozó étkezők sem, így az 
ezekkel kapcsolatos felújítások 
az önkormányzatot terhelik. A 
konyhák műszaki és higiéni-
ai állapotát Budapest Főváros 
Kormányhivatala rendszeresen 

ellenőrzi – tudtuk meg Gajda 
Péter polgármestertől. A tála-
lókonyhák felújítása része az 
intézményfelújítási program-
nak, amelynek keretében éven-
te 500 millió forintot költ az 
önkormányzat többek között 
a fenntartásában lévő óvodák, 
bölcsődék korszerűsítésére. A 
Bolyai és a Vass iskolában el-
végzett beruházást lebonyolító 
VAMŰSZ igazgatója, Kránitz 
Krisztián elmondta, hogy a 
teljes burkolatcsere mellett a 
hideg-, meleg- és szennyvízve-
zetékek helyére is újak kerül-
tek. Az elavult világítótesteket 
LED-lámpákra cserélték, vala-
mint a nyílászárókat is felújí-
tották. Az egyéb felújítások, 
festés és mázolás után a tála-
lókonyhák könnyebben tisztán 
tarthatók, a gyerekek számára 
kulturáltabbak, a dolgozóknak 
pedig biztonságosabb lesznek.

Az intézményfelú-
jítási program 

részeként korsze-
rűsítik a tálaló-

konyhákat is

Megújultak a nevelési intézmények tálalókonyhái
BERUHÁZÁS

Az új tanév kezdetére elkészült a Bolyai és a Vass iskola tálalókonyhájának felújítása. A munkálatokra 
összesen mintegy 10 millió forintot tervezett a költségvetésben az önkormányzat.

Kránitz Krisztián, a VAMŰSZ igazgatója
és Gajda Péter polgármester a Bolyai iskolában

Elvégezték a fűtési 
rendszer és a bur-
kolatok cseréjét is

Befejeződött a Zöld Ágacska óvoda felújítása

Az intézményfelújítási prog-
ram részeként került sor nyá-
ron a 135 gyermeket foglal-
koztató Berzsenyi utcai óvoda 
felújítására is. Néhány éve a te-
tőszigetelést végezték el, idén 
a burkolatok cseréje került sor-
ra, amelyre 6,5 millió forintot 
fordított az önkormányzat – 
mondta el lapunknak Kispest 
polgármestere. Gajda Péter 
hozzátette: a tervek szerint jö-
vőre a hat vizesblokk felújítása 
következik. A VAMŰSZ igaz-
gatójától megtudtuk, a foglal-
koztatókban, a közlekedőkben, 
az előtérben és az oldalfolyo-

sókon összesen csaknem 700 
négyzetméteren cserélték ki a 
régi PVC-burkolatot és az alat-

ta lévő vezetékeket. Ezen kívül 
mintegy 2,5 millió forintba ke-
rült az irodai és folyosói falak 
vizesedésének elhárítása. Idén a burkolatok cseréje került sorra
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Félmilliárd forin-
tot fordít az ön-

kormányzat a böl-
csődék és óvodák 
korszerűsítésére
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A testületi ülés elején a kép-
viselők néma felállással emlé-
keztek a július végén elhunyt 
kispesti díszpolgárra, dr. Se-
bestyén Péterre. Hosszas vita 
után elfogadta a képviselő-
testület a Kispesti Ady Endre 
Általános Iskola fenntartói 
jogának a Budapest-Kispest-
Központi Református Egy-
házközség részére történő 
átadásához kapcsolódó önkor-
mányzati bérleti szerződést. 
E szerint ha az egyházközség 
ezt elfogadja, akkor az önkor-
mányzat az ingóságok haszná-
latát a szerződés ötéves időtar-
tama alatt térítésmentesen, míg 
az ingatlanrészt a használati 
jogviszony első évében, 2017. 
szeptember 1. és 2018. augusz-
tus 31. között térítésmentesen, 
az első évet követő években 
pedig kedvezményes bérleti 
díj (legfeljebb és áfamentesen 
1 millió forint/hó) ellenében 
biztosítja az egyház részére. 
A bérleti díj megállapításáról 

minden év július 31-ig dönt 
majd a képviselő-testület.
A napirend kapcsán Gajda 
Péter polgármester elmondta: 
bár az illetékes minisztérium 
késve, így jogszabályellenesen 
hozott döntést a Kispesti Ady 
Endre Általános Iskola egyhá-
zi működtetésbe adásáról, ám 
tekintettel a közelgő tanévkez-
detre, illetve tiszteletben tartva 
azt, hogy az iskola közössége 
jelentős mértékben támogatta 
az elképzelést, a képviselő-tes-
tület igyekezett kedvezményes 
és méltányos szerződést aján-
lani. A kispesti gyerekek és az 
itt tanító pedagógusok érdekeit 
szem előtt tartó szerződést kí-
nálunk az egyháznak az Ady 
iskola épületének használatára 
– hangsúlyozta a polgármester. 
Az ingatlan jelenlegi értékének 
megfelelő bérleti díj akár havi 
ötmillió forint is lehetne, ezzel 
szemben ajánlott mérsékelt és 
méltányos díjat az önkormány-
zat. Gajda Péter a vitában el-

mondta azt is, hogy az önkor-
mányzat az elmúlt időszakban 
180 millió forintot költött az 
intézmény felújítására – isko-
laudvar, tetőtér, külső homlok-
zat, vizesblokkok –, és jó álla-
potban, de „fájó szívvel” adja 
át az épületet az egyháznak.
Ennek ellenére a vitában hoz-
zászóló Harkai Csaba lel-
kipásztor szerint „az iskola 
átadásának ügye politikai ügy-
gyé vált”, úgy tűnik, az önkor-
mányzat akadályokat görget 
az egyház elé. A polgármester 
a lelkipásztor ezen megjegy-
zését határozottan visszautasí-
totta, hiszen az önkormányzat 
eddig is együttműködő volt a 
református egyház helyi kép-
viselőivel, támogatta a kispes-
tiek érdekében végzett munká-
jukat, elképzeléseiket – utalt 
a református óvoda nyitására 
a városvezető. Fekete László 
képviselő az önkormányzati 
vagyonnal való gazdálkodás 
felelősségéről beszélt, ami 

ebben az ügyben is nyomon 
követhető, és hangsúlyozta, 
hogy az ajánlatban szereplő 
bérleti díj is esetleges, hiszen 
minden évben újratárgyalás-
ra kerül. A hosszú vita után a 
képviselő-testület többsége a 

bérleti díjra vonatkozó javasla-
tot elfogadta, ám az a testületi 
ülésen nem derült ki, hogy az 
egyház ezen feltételek mel-
lett is vállalja-e az iskola mű-
ködtetését. Az egyház később 
nyilatkozott, hogy elfogadja 
a szerződést, amit azóta alá 
is írtak. A képviselő-testület 
döntött arról, hogy hozzájárul 
az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló és a Külső-
pesti Tankerületi Központ va-
gyonkezelésében lévő Kispesti 
Erkel Ferenc Általános Iskola 
udvarfelújításának finanszí-
rozásához a legkedvezőbb ár-
ajánlatban foglalt összeg – de 
legfeljebb az iskolatámogatási 
alapból biztosított összegen 
felül 3,5 millió forint – ere-
jéig. A testület a felújítás té-
rítésmentes elvégzésével a 
Vagyonkezelő Műszaki Szer-
vezetet (VAMŰSZ) bízta meg. 
A Külső-pesti Tankerületi 
Központ 500 ezer forint erejé-
ig vállalt kötelezettséget erre a 
célra, míg az Erkel iskola ala-
pítványa, A Műveltség Gyara-
pításáért Alapítvány egymillió 
forinttal járul hozzá az udvar 
felújításához.

Mérsékelt és mél-
tányos bérleti díjat 
ajánlott az egyház-

nak a testület

Rendkívüli testületi ülés az Ady iskoláról
ÖNKORMÁNYZAT

Többek között az Ady iskola épületének a református egyház részére történő bérbeadásáról, települési 
támogatásokról, valamint a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet tervezetéhez 
érkezett észrevételek elfogadásáról döntöttek a kispesti képviselők az augusztusi rendkívüli testületi 
ülésen.

Hosszas vita bontakozott ki a bérleti szerződésről
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Ünnepi beszédében dr. Hiller 
István, Kispest és Pesterzsébet 
országgyűlési képviselője, az 
Országgyűlés alelnöke mél-
tatta államalapító királyunk 
munkásságát és örökségét. 
Mint fogalmazott: „Egyáltalán 
nem magától értetődő, hogy 
Európa közepén egy nép ál-
lammá alakult, és ez az állam 
immár folyamatosan több mint 
ezer esztendeje létezik. Szent 
István nem egyszerűen álla-
mot alapított, hanem évszáza-
dokon, sőt immár évezreden 
túlmenő maradandót alkotott, 

s mindannyian büszkék lehe-
tünk arra, amit az akkori ve-
zető garnitúrával együtt képes 
volt megszervezni, megvaló-
sítani és továbbadni” – hang-
súlyozta Hiller István. Kispest 
országgyűlési képviselője a 
jelenre fókuszálva arról be-
szélt: „Bármilyen korban – a 
múltban, a közelmúltban vagy 
éppen a jelenben – téved, aki 
azt gondolja, hogy az államot 
egyetlen társaság, ember vagy 
környezet testesíti meg. Mi, 
magyarok mindannyian az ál-
lam részei vagyunk jogokkal 

és kötelezettségekkel. Köte-
lezettségekkel, amelyeket a 
közösség iránt vállaltunk, és 
jogokkal, amelyeket évszáza-
dok alatt kivívtunk magunk-
nak. Aki azt gondolja – legyen 
az egyén, garnitúra vagy kör-
nyezet –, hogy ő az, aki meg-

testesíti a Szent István által 
lerakott állam jelenét vagy 
éppen jövőjét, téved és bukni 
fog. Csak azok a nemzedékek 
méltók Szent István öröksé-
géhez, amelyek megértették, 
hogy az örökség nem egysze-
rűen valaminek a konzervá-
lása, hanem egyik oldalról a 
hagyomány őrzése, a másik 
oldalról az új hozzáadása. Ez 
a Szent István-i intelem 2017 
Magyarországán: figyelj a ha-
gyományokra, de légy kész az 
újra, őrizd a tradíciót, de legyél 
bátor és nyitott az innovációra. 
A valós örökség az általunk is 
megtestesített állam, amelyet 
Szent István hozott létre, ame-
lyet a későbbiek során kitűnő 
nemzedékek gyarapítottak, és 
amelyet őrizni, az újat hozzá-

tenni nekünk kötelességünk. 
Szent István keretet biztosí-
tott a következő nemzedékek 
számára egy biztonságos és 
boldog élethez. Azt kívánom 
innen, Kispestről minden ma-
gyarnak, a környezetünkben 
és szerte a világban, hogy 
Szent István ünnepén értse ezt 
a nagyszerű tettet, ünnepelje 
a magyar államiságot, s tud-
ja, hogy a hagyomány őrzése 
és az újra való nyitottság az 
igazi örökség” – zárta beszé-
dét Hiller István. Az ünnepség 
folytatásában Ivancsics Ilona 
és színtársai, Márton Fruzsina 
és Kurkó József zenés irodal-
mi összeállítását tekinthette 
meg a közönség. A program 
zárásaként az önkormányzat 
vezetői, a pártok, az egyházak, 
az intézmények és a civilszer-
vezetek képviselői helyezték 
el az emlékezés virágait Szent 
István szobránál a Nyugdíjas-
ház kertjében. Az önkormány-
zat nevében Vinczek György, 
Rátkay Andrea és Kertész Csa-
ba alpolgármesterek koszo-
rúztak. Koszorút helyezett el 
dr. Hiller István országgyűlési 
képviselő, dr. György István, 
Budapest Főváros kormány-
megbízottja, a kerületi kor-
mányhivatal képviseletében 
dr. Király Beatrix megbízott 
hivatalvezető és dr. Kalmárné 
dr. Rumi Beáta osztályvezető.

Szent István valódi 
öröksége a hagyo-

mány őrzése
és az újra való 

nyitottság

Az államalapítás ünnepe Kispesten
ÖNKORMÁNYZAT

Ünnepi műsorral és koszorúzással emlékezett az önkormányzat a magyar állam alapítására augusztus 
20-án a József Attila utcai Nyugdíjasházban. A nemzeti ünnep előestéjén a Kispesti Ady Endre Álta-
lános Iskola diákjai adták elő az István, a király rockoperát a Városház téren.

Az önkormányzat nevében Rátkay Andrea, 
Vinczek György és Kertész Csaba koszorúzott

A nemzeti ünnep előestéjén a Kispesti Ady 
Endre Általános Iskola diákjai adták elő 
Szörényi Levente és Bródy János István, 
a király című rockoperájának rövidített 
változatát a Városház téren. A főpróbát 
Szörényi Levente, az 1983-ban bemuta-

tott rockopera zeneszerzője is megtekin-
tette. Az előadás előtt az önkormányzat 
nevében Vinczek György alpolgármester 
köszöntötte az ifjú művészeket, az őket 
felkészítő pedagógusokat, szüleiket és a 
nézőket. Az előadás 2016-ban különdíjat 

kapott a KMO által rendezett Kinder Tojás 
Fesztiválon, bemutatásában Neuwirth An-
namária, a Bihari János Táncegyüttes mű-
vészeti vezetője és Kántorné Orosz Mária 
énektanár segítette a kórust és az iskola 
néptáncosait.

István, a király a Városház téren
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Folyamatos kapcsolatban a civilszervezetekkel

Pályázat ifjú „zöldfotósoknak”

Az önkormányzat és a Kispesten működő civilszervezetek közötti párbe-
széd erősítése mellett a lakótelepi részeket érintő problémák megoldásában 
is segíti a városvezetés munkáját Rátkay Andrea társadalmi megbízatású 
alpolgármester, aki az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről tájékoztatta 
lapunkat.

ÖNKORMÁNYZAT

A Közművelődési, Oktatá-
si, Sport, Ifjúságpolitikai és 
Egészségügyi Bizottság – a ta-
vasszal beérkezett pályázatok 
elbírálását követően – kispesti 
civilszervezetek támogatásá-
ra 8 millió forintot, egészség-
megőrző és betegségmegelőző 
tevékenységet folytató szer-
vezeteknek 3 millió forintot, 
sportszervezetek szabadidő-
sport-tevékenységének támo-
gatására 5,5 millió forintot, 
nyári táborozások támogatásá-
ra 11 millió forintot ítélt oda. 
Ezen felül az önkormányzat 
a költségvetésben külön so-
ron szereplő összegekből is 
támogatja a kerület életében 
aktív szerepet játszó civil- és 
sportszervezeteket – mondta el 
érdeklődésünkre Rátkay And-

rea. Az alpolgármester pozitív 
példaként említette az önkor-
mányzati támogatással létre-
jött kispesti közösségi kerte-

ket, amelyekben nem csupán 
az önellátást szolgálja, hanem 
valódi közösségeket is össze-
kovácsol a kertművelés. Ki-
emelte a Kispesti Állatvédelmi 
Járőrszolgálat önkénteseinek 
munkáját, akik a megalakulás 
óta eltelt két évben több száz 
kóbor és veszélyben lévő ál-
laton segítettek, és továbbra is 
várják ideiglenes befogadók 
jelentkezését. Szintén példa-
értékű, közhasznú önkéntes 
tevékenységet végeznek a Dél-
pesti Autóvadász és Polgárőr 
Egyesület tagjai, akik az el-
múlt évben közel 3000 munka-
órát teljesítettek Kispest közte-
rületein.
Rátkay Andreát egyéni képvi-
selői fogadóóráin, személyesen 
és telefonon is sokan keresik 
fel a szűkebb lakókörnyezetü-
ket érintő kérdésekben. Képvi-

selői körzetében a legjelentő-
sebb beruházás a Kossuth téri 
piac mögött épülő új közösségi 
tér és parkoló kialakítása, ame-
lyet a Fővárosi Önkormányzat 
Tér_Köz városrehabilitációs 
pályázatán elnyert 246 millió 
forintból és 114 millió forintos 
önerőből valósít meg a kerü-
let. Az elmúlt fél év fontosabb 
eredményei között említette a 
Csokonai park megszépítését, 
a Kosárfonó utca 22-28. szám 
előtti gyephézagos parkoló ki-
javítását, a Simonyi Zsigmond 
utca és a Móricz Zsigmond 
utca sarkán új térfigyelő ka-
mera felszerelését, valamint 
a lakókörnyezet szépítését, 
biztonságát szolgáló további 
fejlesztéseket. Rátkay Andrea 
elmondta, hogy a parkolási 
problémák enyhítése érdeké-
ben gyephézagos beállót építe-
nek majd a Simonyi Zsigmond 
utcában az uszoda közelében, 
valamint a Móricz Zsigmond 
utca 7. és a Csokonai utca 22. 
közötti területen. Rövidesen 
megújul az Irányi Dániel utca 
és a Klapka utca közötti ját-
szótér is: a környéken élők la-
kossági fórumon mondhatták 
el észrevételeiket és javasla-
taikat, s a közeljövőben újabb 
fórumon dönthetnek majd a 
megvalósuló lehetőségekről.

Szakaszos próba-
üzem alatt az uszo-
da külső medencéi
Folyamatos hatósági vizs-
gálatok és felügyelet mellett 
folytatódik a külső medencék 
próbaüzeme a Kispesti Uszo-
dában – tudtuk meg Tóth And-
rástól, az uszoda igazgatójától. 
Az uszoda kertjében nyár ele-
jére megépült külső medencék 
vendégek által is látogatott 
terheléses próbaüzeme után 
a nyár végéig terhelés nélküli 
próbaüzem mellett folytatja a 
munkát a medencéket kivite-
lező vállalkozó. A próbaüzem 
szabályszerű működtetését he-
tente legalább két alkalommal 
történő helyszíni bejárással 
ellenőrzi a XX. kerületi Kor-
mányhivatal Népegészségügyi 
Osztálya. A medencék próba-
üzeme a kivitelezés nagyon 
fontos részeként arra hivatott 
rámutatni, hogy a létesítmény 
rendeltetésszerű működése 
mellett kiderülhessenek azok a 
hibák, amelyek normál üzem-
ben már csak nehezen javítha-
tóak. A tapasztalatok alapján a 
jelenlegi szakaszban történik 
az adagolók finomhangolása, 
az élményelemek rögzítésének 
felülvizsgálata és a burkolathi-
bák javítása.

BERUHÁZÁS

Karbantartót keres 
a Deák Gimnázium
A Kispesti Deák Ferenc 
Gimnázium karbantartó-ker-
tész munkatársat keres teljes 
munkaidőben (heti 40 óra), 
közalkalmazotti bérezéssel. 
Jelentkezni önéletrajzzal le-
het a kdfg19@gmail.com 
emailcímen.

ÁLLÁS

Valódi közössége-
ket kovácsol össze 

a városi
kertművelés

Egy nagyvárosban élünk, 
nincs jó megoldás, csak komp-
romisszumos. Hosszú évek 
óta azt gondoljuk, hogy ez a 
terv jó lehet a kispestieknek 
és a Határ út mentén élőknek 
– vélekedik az elképzelésekről 
Gajda Péter polgármester. Az 
eredetileg a 2024-es olimpiára 
tervezett Galvani híd Észak-
Csepelen keresztül köti majd 
össze a budai Galvani utcát és 
a pesti Illatos utat, így kötött-

pályás közlekedéssel együtt 
kétszer három sávos új körút 
jön létre Buda és Pest között. 
Mint a Kiemelt Kormányzati 
Beruházások Központja által 
készített megvalósíthatósá-
gi tanulmánytervből kiderül, 
a beruházás kimondott cél-
ja egy máig hiányzó hálózati 
kapcsolat megteremtése Dél-
Budapest városszerkezetében. 
Ennek megfelelően a tervezen-
dő közúti szakasz a Fehérvári 
úttól kezdődik, és a Galvani 

utca meglévő szakaszának át-
építésével kapcsolódik majd 
a Galvani Duna-hídhoz. Ez-
után a Csepel-sziget csúcsán 
keresztül új nyomvonalon ha-
ladva folytatódik a Soroksári 
Duna-hídon keresztül az Illa-

tos út átépítésével az Üllői úti 
csomópontig, összesen 7,45 
kilométer hosszan.
A Városházán tartott megbe-
szélés témája elsősorban az új 
hídra vezető útvonal, annak is 
a Határ út Wekerletelep mel-
lett elhaladó szakasza volt – 
tájékoztatta lapunkat Berencz 
Ibolya. Kispest főépítészétől 
megtudtuk, hogy a kétszer 
kétsávos közúti pálya a villa-
mos jelenlegi nyomvonalán 
túl, zajvédő fallal elválasztva 
vezet majd a Határ úttal pár-
huzamosan – ezt a megoldást 
a szomszédos IX. kerületi ön-

kormányzat is támogatja. Az 
út nyomvonala Kispestet jobb 
helyzetbe hozza: átadását kö-
vetően a Határ út szervizútként 
funkcionálhat tovább, és nem 
lesz kapcsolata a körúttal. Je-
lentősen csökkenhet a Hunya-
di utca és más harántirányú 
utak forgalma és környezeti 
terhelése is. A wekerleiek gya-
logosan vagy kerékpárral több 
ponton biztonságosan tudnak 
majd áthaladni a körúton.
A fontos forgalomtechnikai, 
szabályozási kérdések, az út 
csomópontjai és kapcsolódásai 
még tervezés alatt állnak, a zaj- 
és légszennyezettségi adatok 
ellenőrző mérései várhatóan 
szeptember elejére készülnek 
el. A nemzetgazdaságilag ki-
emelt beruházás megvalósítha-
tósági tanulmányát – a zsűrizett 
tanulmányterv figyelembevé-
telével – október közepéig kell 
elkészítenie a felelős tervező-
ként megbízott FŐMTERV-
nek, míg a Kispest határát 
érintő szakaszt az UNITEF-83 
Zrt. és az Utiber Kft. tervezi. 
A beruházó a későbbiekben 
az érdekelt kerületi civil szer-
vezetekkel is egyeztetéseket 
folytat majd.

Budapest Főváros Közgyűlé-
se a városképet meghatározó 
építészeti értékek rekonstruk-
ciójának, felújításának támo-
gatása érdekében létrehozta az 
Építészeti Örökségvédelmi Tá-
mogatást, amely 2017-ben 500 
millió forintos keretösszegben 
biztosít vissza nem térítendő 

támogatást utófinanszírozás-
sal. A Fővárosi Közgyűlés 
olyan munkák megvalósulását 
kívánja elősegíteni, amelyek 
az építészeti értékek megőr-
zésére irányulnak, és azokat 
az értékmegőrzéshez szoro-
san kapcsolódó felújításokat 
és állagmegóvási munkákat, 

amelyek az épületek rendelte-
tésszerű használatához szüksé-
gesek. A pályázattal különösen 
támogatni kívánja a főútvona-
lak mentén lévő épületek hom-
lokzatának, illetve földszinti 
sávjának felújítását, rendbeté-
telét: az üzletportálok épüle-
tenként történő egységesítését, 

eredeti állapot szerinti felújítá-
sát, a reklámhordozók hatályos 
szabályok alapján és örökség-
védelmi szempontoknak meg-
felelő kialakítását és az eredeti 
homlokzatarchitektúra helyre-
állítását. A részletes pályázati 
kiírás megtekinthető a www.
budapest.hu honlapon.

Kispest Önkormányzatának 
Környezetvédelmi Bizott-
sága fotópályázatot hirdet a 
kerületben élő középiskolás 
és általános iskolai felső ta-
gozatos tanulók számára. A 
pályázat célja, hogy a gyere-

kek a fényképezőgép lencsé-
jén keresztül is megfigyeljék 
környezetüket, megismerjék 
az állat- és növényvilágot, s 
mindez ösztönözze őket a ter-
mészeti és az épített környe-
zet megóvására, védelmére. 

A pályázatokat 2017. október 
4-én 16 óráig lehet leadni a 
Polgármesteri Hivatal Zöld-
program Irodáján. Részletes 
pályázati kiírás a www.kis-
pest.hu honlapon olvasható.

Kispestet jobb 
helyzetbe hozhatja 
az út nyomvonala

Szakmai egyeztetést tartottak az új Duna-hídról
ÖNKORMÁNYZAT

A Pest és Buda déli részét összekötő új Duna-híd építésének előkészítéséről tartottak szakmai egyez-
tetést a beruházó NIF Zrt. és a FŐMTERV Zrt. által irányított tervezői konzorcium képviselői a Pol-
gármesteri Hivatal vezetőivel és szakértőivel a kispesti Városházán.

Hatsávos új körút épül Buda és Pest között

Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017-ben
PÁLYÁZAT

Rátkay Andrea
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Hetente átlagosan több mint 
száz, főként rászoruló kispes-
ti általános iskolás gyereknek 
biztosított szünidős programo-
kat az önkormányzat a nyári 
napközis táborban, amely-

nek öt héten át a Vass iskola, 
majd – az ottani tálalókonyha 
felújítása miatt – négy héten 
keresztül, augusztus végéig 
az Eötvös iskola biztosított 
helyet. Vinczek György al-
polgármester érdeklődésünkre 
elmondta, hogy a Pensio Mi-
nőségi Közétkeztetés Kft.-vel 
kötött megállapodás értelmé-
ben augusztusban kinyitott az 
Eötvös iskola tálalókonyhája, 
ahol helyben készül a meleg 
étel, és a szolgáltató igyeke-
zett teljesíteni a pedagógusok 
és a gyerekek kéréseit. Dékán 
Zsuzsa szabadidő-szervezőtől 
megtudtuk, a csütörtökönkénti 
autóbuszos kirándulások során 
a budaörsi Kids Fusion Él-
ményközpontba, az esztergo-
mi Duna Múzeumba, a gárdo-

nyi rönkvárhoz és a Gárdonyi 
Géza Emlékházhoz, a dorogi 
Palatinus Tófürdőbe, a nőtincsi 
Seholsziget Élményparkba, a 
szigetmonostori Klíma Parkba, 
a veresegyházi Medveparkba, 
a dinnyési Várparkba és a Ve-
lencei-tóhoz juthattak el a gye-
rekek. A budapesti kirándulási 
programban egyebek mellett 

szerepelt az Állatkert, a Cso-
dák Palotája, a Tarzan Park, a 
Parlament és az Országgyűlési 
Múzeum, az Eleven Park, vala-
mint a vizes VB úszóselejtező-
inek megtekintése. Népszerű 
programnak bizonyult a dunai 
hajózás és a Csokimúzeum, 
többször is ellátogattak a 3D 
Interaktív Galériába, emellett 

minden nap 40 fős csoportok 
mentek a Kispesti Uszodá-
ba. A táborozók közül sokan 
először próbálhatták ki a for-
radalmian új technológiának 
számító szabadkézi háromdi-
menziós nyomtatást, amelynek 
rejtelmeibe Szabó Tamás, a 
Blueprint 3D Bt. ügyvezetője 
vezette be a gyerekeket.

Több mint félszáz rászoruló, 
többségében roma diák töltött 
el egy hetet a kerületi önkor-
mányzat káptalanfüredi üdü-
lőjében. A Kispesti Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat 
által szervezett táborban idén 
először külföldi – Romániából 
és Macedóniából érkezett – fi-
atalok is részt vettek. A tábo-
rozókat Vinczek György alpol-

gármester, Ikladiné dr. Petres 
Veronika, a Humánszolgálta-
tási és Szociális Iroda veze-
tője, Kállai Szilvia, az önkor-
mányzat romaügyi referense 
és Nagy Sándor sportreferens 
is meglátogatta. A nemzetkö-
zi – egyúttal idén először te-
matikus – táborban részt vevő 
12-16 éves gyerekek szakem-
berek segítségével mélyültek 

el a média világában, s egye-
bek mellett a nyomtatott és 
elektronikus sajtóval, a pla-
kát-, fotó- és videókészítéssel 
ismerkedtek. A táborlakók 
délelőttönként előadásokon és 
beszélgetéseken vettek részt, 
délutánonként pedig tematikus 
foglalkozásokon és gyakorla-
tokon tehették próbára tudásu-
kat és kreativitásukat – mond-

ta el érdeklődésünkre Balogh 
Elek, a Kispesti Cigány Nem-
zetiségi Önkormányzat elnö-
ke. A kispesti gyerekek idén 
is térítésmentesen üdülhettek 
az önkormányzat jóvoltából, a 
tábort az Erasmus+ program és 
a kispesti Közös Esély Egye-
sület is támogatta.

Interaktív programok a nyári napközis táborban

Nemzetközi roma tábor Káptalanfüreden

ÖNKORMÁNYZAT

Népszerűnek bizonyult a háromdimenziós rajzolás

Augusztusban az Eötvös iskolában gondoskodott az önkormányzat a kispesti általános iskolás gyere-
kek szünidős programjairól. Az autóbuszos kirándulások és a rendszeres uszodalátogatás mellett az 
interaktív programok is elnyerték a táborozó diákok tetszését.

Tartalmasan telt
a kilenchetes

vakáció

Közös érdekünk, hogy a kerü-
letben élők lehető legjobb okta-
tásáért akkor is mindent megte-
gyünk, ha a kormányzat éppen 
kivette ennek egyes eszközeit a 
kezünkből. Az anyagi és tárgyi 
segítségen túl az önkormányzat 
azzal is segíthet, hogy a tanke-
rületnél és vezetőjénél nyomást 

gyakorol minden felmerülő 
igény, probléma kapcsán, ami-
vel a szülők, pedagógusok, 
intézményvezetők megkeresik. 
Az önkormányzatnak abban 
is van felelőssége és szerepe, 
hogy az államosított iskolák 
milyen feltételekkel kerülnek 
át egyházi fenntartásba. Az 
érintettek a jelenlegi szorult 
helyzetben utolsó mentsvárnak 
tekintik az egyházi kézbe adást, 
akkor is, ha valójában nem 
igényelnek egyházi nevelést. 
Nagyon szomorú tendencia, 
hogy az állam által elhanyagolt 
és kivéreztetett intézmények 
az állam által külön támogatott 
egyházak kezébe kerülnek át 
úgy, hogy azok közben nem 
felelősek minden ott élő gyer-
mekért.

Ferenczi István (LMP)

Személyes véleményem, 
amely egybecseng a Jobbik és 
a szakmai szervezetek állás-
pontjával, hogy hiba volt el-
venni az önkormányzatoktól 
az iskolák működtetésének jo-
gát. Azokat a támogatásokat, 
amelyeket az önkormányzat 
eddig is biztosított, mindenfé-

leképpen meg kell tartani, és 
további segítséget jelentene a 
családoknak az ingyenes fü-
zetcsomagok kiterjesztése a 8. 
osztályig. Fejleszteni kéne az 
iskolai könyvtárakat is, hogy 
minden évben új könyveket 
tudjanak venni a gyerekeknek, 
és a kötelező olvasmányok 
minél nagyobb példányszám-
ban álljanak rendelkezésre. 
Szintén hasznosnak tartanám, 
ha az önkormányzat felvenné 
a kapcsolatot a budapesti szín-
házakkal, és gyermekeinknek 
kedvezményes színházláto-
gatást tudnánk biztosítani. A 
következő évi költségvetés 
elkészítésénél kezdeményezni 
fogom, hogy ez a három ja-
vaslat kerüljön be a tervezet-
be, és kerüljön elfogadásra.

Lázár Tamás (Jobbik)

Bár idén januártól a fenntartás 
és a működtetés is az állam fel-
adata, Kispest képviselő-testü-
lete és bizottságai folyama-
tosan figyelemmel kísérik az 

iskolák működését, a kispesti 
gyermekek életét, és szükség 
esetén segítséget nyújtanak. 
Az önkormányzat lehetőségei-
hez mérten számos önként vál-
lalt feladattal és szolgáltatással 
támogatja a nevelési-oktatási 
intézményeket. A Külső-pesti 
Tankerületi Központtal kötött 
együttműködési megállapodás 
és vagyonleltár szerint 2017. 
január 1-jétől nem kerültek 
átadásra az intézményekben 
lévő főző-, tálalókonyhák 
és étkezők, így az ezekkel 
kapcsolatos felújítások az 
önkormányzatot terhelik. Az 
új tanév kezdetére elkészült a 
Bolyai és a Vass iskola tálaló-
konyhájának felújítása, annak 

az intézményfelújítási prog-
ramnak a részeként, amelynek 
keretében évente 500 millió 
forintot költ az önkormányzat 
a fenntartásában lévő nevelési 
intézmények korszerűsítésé-
re. A kispesti szülők számára 
további könnyebbséget jelent, 
hogy immár egyszerűen és ké-
nyelmesen, elektronikusan is 
megrendelhetik vagy lemond-
hatják bölcsődés, óvodás és 
iskolás gyermekeik étkezését 
a Gazdasági Ellátó Szervezet 
által kialakított új elektronikus 
felületen. Ezen kívül továbbra 
is biztosítja az önkormányzat 
az évek óta megszokott ingye-
nes füzetcsomagokat, a nyári 
ingyenes napközis tábori fog-

lalkoztatást, az osztálykirán-
dulások kerületi támogatását, 
a pedagógusokat érintő önkor-
mányzati elismerési rendszert, 
illetve a rászoruló családok 
beiskolázási támogatását. Az 
önkormányzat 2017. évi költ-
ségvetésében iskolatámogatási 
alapot is elkülönített, amellyel 
a kispesti diákok tanulását, az 
iskolában hasznosan eltöltött 
időt és a pedagógusok mun-
káját szeretnénk könnyebbé 
tenni. Az iskolánként egymil-
lió forintos támogatást az idei 
tanévnyitón adjuk majd át az 
intézményeknek, amelyek 
igényeik szerint fejlesztésekre 
és programokra fordíthatják az 
összeget.

POLITIKAI PÁRTOK ROVATA

Elindul az első olyan tanév, melyben kezdetektől teljes mértékben az állam működteti a kerületi isko-
lákat. Az önkormányzat ettől függetlenül lehetőségeihez mérten, többféle módon támogatja az intéz-
ményeket és a kerületben élő, iskolás gyermekeket nevelő családokat. Ön szerint milyen eszközökkel 
biztosítható, hogy a családok, gyermekek a lehető legjobb ellátást kapják helyi szinten, a központosí-
tott rendszerben?

Vélemények a kispesti iskolák támogatásáról

Vinczek György
(MSZP-DK-Együtt-PM)
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Színesebb lett a Gyermekek Átmeneti Otthona
A Mosolygó Kórház Alapítvány által közvetített önkéntesek, munkatársak 
általában kórházak gyermekosztályait szépítik meg folyosók, kórtermek dí-
szítő festésével. Az alapítvány felajánlásának köszönhetően nyáron a kispes-
ti Gyermekek Átmeneti Otthonában is vidám falfelületeket alakítottak ki.

GONDOSKODÁS

Faragó Brigitta országos koor-
dinátor májusban kereste meg 
intézményünket, a Kispesti 
Szociális Szolgáltató Cent-
rum Gyermekek Átmeneti 
Otthonát. Az alapítvány fel-
ajánlásának eredményeképpen 
az otthon társalgójának fala 
megszépült. A falfestés terv-
rajza Illés Andrea festőművész 
munkáját dicséri. A munkában 
az E.ON Hungária Zrt. dolgo-

zói támogatási szerződés kere-
tén belül, önkéntes csapatként 
gyönyörű, színes, vidám falfe-
lületeket hoztak létre, mellyel 
az átmeneti otthonban lakó 
gyermekek és fiatalok minden-
napjait tették vidámabbá. Az 
Akzo Nobel Coatings Zrt. ado-
mányozta a munkálatokhoz 
elengedhetetlen színes festé-
keket. A falfestő projektet na-
gyon színvonalasan megszer-

vezte az alapítvány, és külön 
köszönjük, hogy a gyerekeket 
is bevonták. Az elképzelése-
iket is figyelembe véve nagy 
lelkesedéssel, kreativitással 
dolgoztak együtt az otthon la-
kói a felnőttekkel.

Vighné Vincze Erzsébet 
intézményvezető

Vidám falfelületeket alakítottak ki a társalgóban
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A kispestieket és az önkor-
mányzatot régóta foglalkoz-
tatta az a gondolat, hogy a 
IX. kerületi volt Budapesti 
Vegyiművek Zrt., illetve a Fi-
nomvegyszer-gyártó Kft. volt 
Illatos úti telephelyén maradt 
vegyi anyagok által okozott 
környezetszennyezés érinti-e 
a közelben lakókat, különös 
tekintettel azokat, akik saját 
fúrású kúttal rendelkeznek. 
Az önkormányzat felhívta a 
kerület lakóit, jelentkezzenek 
olyanok, akik szívesen felaján-
lanák saját kútjukat mintavétel 
és vizsgálat céljára, melyek 
költségét az önkormányzat 
viseli. A mintavételek és vizs-
gálatok akkreditált mérésére 
kiírt pályázatot a WESSLING 
Hungary Kft. Környezetanali-
tikai Laboratóriuma nyerte el. 
A mérések célja az volt, hogy 
megállapítsuk, megtalálha-
tóak-e az Illatos úti szennye-
zésből származó vegyületek 
(DDT és bomlástermékei, va-

lamint klórbenzol és klórfenol 
jellegű anyagok) a kutak vi-
zében, ezen felül célunk volt 
annak megállapítása is, ezek 
a vizek mennyire alkalmasak 
ivásra, főzésre, fürdésre, ha-
szonnövények locsolására. 
Ehhez mértük a legfontosabb 
kémiai és mikrobiológiai para-
métereket.
A jelentkezők közül végül 17 
lakó esetében nyílt lehetőség a 
mintavételre, melyeket 2017. 
május 2. és 29. között végez-
tünk. Kilenc kút a szennyező 
forrástól keleti irányban 1-3 
km-re, Wekerletelepen helyez-
kedett el, de voltak jelentke-
zők Kispest távolabbi terüle-
teiről is. A kutak talpmélysége 
– egyetlen kivétellel, amely 
34 méter mély kút volt – 5 és 
10 méter közé esett, a kutak-
ban lévő víz szintje a felszín-
től 2-4 méterre volt található. 
Ilyen kis talpmélységű kutakra 
jellemző, hogy a vízadó réteg 
olyan közel van a felszínhez, 

hogy a felszíni eredetű szeny-
nyezések könnyen lejuthat-
nak, a víz a szennyezésekkel 
szemben nem védett. Ebből 
következik, hogy a víz minő-
ségét jelentősen meghatároz-
za, milyen tevékenységet vé-

geznek a felszínen. Ezen kívül 
a minőséget befolyásolja még 
a vizet körülvevő földtani kö-
zeg anyaga, valamint a talajvíz 
áramlási viszonyai.
A mérési eredményekből le-
vonható általános következte-
tések az alábbiak:
– Az Illatos útról eredő szeny-
nyezőanyagok közül egy sem 
volt kimutatható egyetlen 
mintában sem. Ennek legva-
lószínűbb magyarázata, hogy 
a talajvíz nem ebbe az irányba 
áramlik.
– A kémiai paraméterek közül 
a nitrát 6 esetben, a klorid 2 
esetben, a szulfát 7 esetben, a 
nátrium és a vezetőképesség 1 
esetben, a keménység 9 eset-
ben meghaladta az ivóvizekre 
előírt határértéket. A fentiek 
közül a nitrát számít mérge-
zőnek, a többi paraméter csak 
esztétikai vagy műszaki prob-
lémát okozhat, ha a vizet ivó-
vízként szeretnék használni. A 
korábban leírt felszíni eredetű 
szennyezésre való érzékenység 
miatt azonban azoknak a ku-
taknak a vizét sem javasoljuk 
ivóvízként felhasználni (bele-
értve a főzést is), amelyek nem 

haladták meg a határértékeket. 
Ugyanakkor haszonnövények 
öntözésére használhatóak, ki-
véve azt az egyet, amelyiknek 
nagyon magas volt a vezető-
képessége (ez a paraméter azt 
mutatja, hogy a víznek nagyon 
magas a sótartalma, ez pedig a 
növények számára mérgező).
– A mikrobiológiai paraméte-
rek a legtöbb esetben megha-
ladták az ivóvizes határértéke-
ket. Ennek részben a korábban 
már említett felszíni eredetű 
szennyezésre való érzékeny-
ség lehet az oka, de nagyon 
fontos megemlíteni azt a kö-
rülményt, hogy a kutak ki-
alakítása és használata eleve 
komoly forrása a baktériumok 
bejutásának és elszaporodásá-
nak, így ilyen kutakból csak 
elvétve lehet mikrobiológiai 
szempontból kifogástalan vi-
zet nyerni. Ezek alapján sem 
javasolt a kutak vizének ivó-
vízként történő felhasználá-
sa – beleértve a fürdést is –, 
ugyanakkor haszonnövények 
öntözésére használhatóak.
Összefoglalva tehát a kutak 
vizében nincsenek az Illatos 
úti szennyezésből származó 
vegyi anyagok, de a felszíni 
eredetű szennyezésre való ér-
zékenységük miatt ivóvízként 
vagy fürdővízként történő fel-
használásukat nem javasoljuk. 
Haszonnövények öntözésére 
alkalmasak, de előbb érdemes 
legalább a kútvíz vezetőképes-
ségét megmérni, hogy kiderül-
jön, ha véletlenül túl magas a 
sótartalom.

Lakos István üzletági pro-
jektmenedzser

WESSLING Hungary Kft. 
Környezetanalitikai

Laboratórium

Nincsenek az Illa-
tos úti szennyezés-
ből származó vegyi 

anyagok a fúrt 
kutak vizében

Lakossági talajvízkutak szennyezettségének vizsgálata
KÖZLEMÉNY

A Kispesten található lakossági talajvízkutak vizsgálatát az önkormányzat megbízásából a WESSLING 
Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratóriuma végezte. Az egyes mérési helyszíneken készült jegy-
zőkönyvek az érintett lakók részére elérhetők a Zöldprogram Irodán: ügyfélfogadási időben ezeket 
meg lehet tekinteni, és másolatban át is vehetőek.

Haszonnövények öntözésére alkalmasak a kutak

Kispest Önkormányzata a 
VEKOP-5.3.1-15-2016-os 
azonosítójú pályázaton 350 
millió forintos támogatásban 
részesült, hogy Kispest út-
hálózatát kerékpárosbaráttá 
alakíthassa. Ennek érdeké-
ben egy átfogó, a kerület 
egészére kiterjedő Kerékpá-
ros Hálózatforgalmi Tervet 
készített széles társadalmi 
egyeztetés mellett. A Kerék-
páros Hálózatforgalmi Tervet 
Kispest Önkormányzatának 
képviselő-testülete, illetve a 

Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium Szakmai Tervzsűrije 
elfogadta, azt megvalósítha-
tósági szempontból alkalmas-
nak találta. A projektben az 
önkormányzat konzorciumi 
partnere a Budapesti Közleke-
dési Központ Zrt, a konzorci-
um vezetője Budapest Főváros 
Önkormányzata. A projekt 
a mindennapi hivatásforgal-
mi utak fejlesztését célozza, 
emellett szomszédos kerüle-
tek, illetve a belváros felé irá-
nyuló kapcsolatokat erősítené, 

lehetőség nyílik majd kerék-
párút-építésre és kerületrészek 
kerékpárosbaráttá tételére, de 
szemléletformáló programok 
is részei a 2019. augusztus 
31-én záruló projektnek. A 
végleges Kerékpáros Hálózat-
forgalmi Terv, illetve annak 
kiegészítő térképei elérhetők a 
www.kispest.hu honlapon.

Vagyongazdálkodási
és Városüzemeltetési Iroda

Kispest Kerékpáros Hálózatforgalmi Terve

Dr. Hiller István (MSZP)

FOGADÓÓRA

Dr. Hiller István országgyű-
lési képviselő következő fo-
gadóóráját 2017. szeptember 
14-én, csütörtökön 17 órától 
tartja a kispesti MSZP-iro-
dában (XIX., Kossuth Lajos 
utca 50.). Előzetes bejelent-
kezés nem szükséges. Szere-
tettel várjuk önöket!

PROGRAMAJÁNLÓ

Wekerlei Napok 
balkáni
hangulatban
A szeptember 15-17. között 
megrendezendő XXVI. We-
kerlei Napok balkáni hangu-
latot hoznak, kulturális baran-
golást ígérnek mindenkinek. 
A hagyományos produkciók 
mellett olyan fellépőket is lát-
hat majd a közönség, akik ko-
rábban még nem szerepeltek 
a programsorozatban. „Épí-
tészbarátság” címmel a Kós–
Zrumeczky-emlékév alkalmá-
ból filmvetítéssel egybekötött 
kiállítást és várostörténeti sé-
tákat szerveznek. Az Ars Sacra 
Fesztivál keretében „A jazz és 
a klasszikus zene találkozá-
sa” mottóval a Wekerletelepi 
Munkás Szent József temp-
lomban lesz koncert. A ren-
dezvény mindkét napján 
kézműves vásár, borút, sport-
versenyek, sétakocsikázás, 
valamint a Kulturális Örökség 
Napjai alkalmából ingyenes 
helytörténeti séták várják az 
érdeklődőket.



Várjuk
észrevételeiket!
Email: info@kispesttv.hu
Web: www.kispesttv.hu
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NÉGYLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET
BP. XIX. ker. Kossuth L. utca 155, (HRSZ: 166288)

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZTETÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓ 2017.05

Kispesten, a Kossuth L. u. 155.-ben épülő, 4 lakásos, 80 m2-
es, 4 szobás sorházi lakások eladók. Külön kocsibeállóval és 
önálló telekrésszel. 370 ezertől, 400 ezer forint/m2 árig.
Érd. 30/9 246 265 (Piroska János) 

Eladó tulajdonostól a XX. kerület csendes utcájában
a központtól pár percre egy 33 négyzetméteres,

gallériázható, társasházi lakás.
A lakáshoz az udvarban egy 9 négyzetméteres (új faház) 

tároló is tartozik. Irányár: 12 millió forint.

Érdeklődni lehet a 06 30 4455690 telefonszámon.

50. ÉVES
HÁZASSÁGI
ÉVFORDULÓ!

KISPESTI HÁZASPÁROK JE-
LENTKEZÉSÉT VÁRJUK, AKIK 
EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLIK 
50. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ-
JUKAT ÉS MÉG NEM VETTEK 

RÉSZT A VÁROSHÁZÁN
RENDEZETT ÜNNEPSÉGEN!

Jelentkezés: 2017.
AUGUSZTUS 31.-IG.

Huszár Erzsébet Idősügyi referensnél:

Telefon: +36205492434, 
email: huszarerzsi@gmail.com
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Gajda Péter
polgármester fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan (347-4525)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20.

Vinczek György
(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.)

Kertész Csaba
(6. sz. választókörzet)
alpolgármester fogadóórája:
Minden hónap második keddjén 
14–16 óra között, telefonos bejelent-
kezés alapján (347-4573)
Polgármesteri Hivatal, Városház tér 
18-20.

Rátkay Andrea
(3. sz. választókörzet)
alpolgármester
képviselői fogadóórája:
Minden hónap első péntekén 17.00–
18.00 óráig, Kispesti Vass Lajos 
Általános Iskola (Csokonai utca 9.)

alpolgármesteri fogadóórája:
Bejelentkezés e-mailben: 
ratkayandrea@gmail.com vagy
telefonon: 06-20-378-4243

Burány Sándor (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

Dr. Hiller István (MSZP)
országgyűlési képviselő:
Minden hónap második
csütörtökén 17.00-tól,
előzetes bejelentkezés nélkül
MSZP-iroda
(Kossuth Lajos utca 50.)

Dr. Béja Julianna
jegyző fogadóórája:
Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján (347-4529)
Városháza „A” ép. I/27.

* * *

1. sz. választókörzet
Fekete László
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Minden hónap második keddjén
17.00-tól a Forrásházban.
(Dobó Katica u. 18.)

2. sz. választókörzet
Bogó Józsefné
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-466-8492)

4. sz. választókörzet
Teknős Ferenc
(MSZP-DK-Együtt-PM)
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, e-mail: 
dkkispest@gmail.com)

5. sz. választókörzet
Kránitz Krisztián
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-971-3397)

7. sz. választókörzet
Lackner Csaba
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-549-2400)

8. sz. választókörzet
Ékes Gábor (Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

9. sz. választókörzet
Somogyi Lászlóné
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján 
(06-20-432-7731)

10. sz. választókörzet
Szujkó Szilvia
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Minden hónap első péntekén 17.00-tól 
előzetes bejelentkezés alapján
MSZP-iroda
(Kossuth Lajos utca 50.)

11. sz. választókörzet
Varga Attila
(MSZP-DK-Együtt-PM)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-1-550-0019)

Listás képviselő
Dódity Gabriella
(Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-242-7079)
Fidesz-iroda (Ady Endre út 91.)

Listás képviselő
Szathury Kolos (Fidesz-KDNP)
Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-364-2441)

Listás képviselő
Lazányi Ferenc (Fidesz-KDNP)
Minden hónap első szerdáján
17.00–18.00 óra között
Wekerlei Társaskör Egyesület
(Kós Károly tér 10.)

Listás képviselő
Ferenczi István (LMP)
Telefonos egyeztetés alapján folyama-
tosan (06-20-239-2122)

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

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
KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
1195 Budapest, Ady Endre út 122-124.
Telefon: 347-5900
YAMAMOTO REHABILITÁCIÓ INTÉZET
1196 Budapest, Petőfi u. 79.
Telefon: 281-3035

EGÉSZSÉGÜGY

Diagnosztika
8.990 Ft

Futómű alkatrészek
10% kedvezmény

10% kedvezményAblaktörlő lapát 10% kedvezményAkkumulátor

Műszaki vizsga
24.990 Ft

1195 Budapest, Üllői út 303. (Agip kúton)  •  Tel: 06 1 357-6674, 06 20 394-7980  •  WWW.FIX.HU
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Új LADA Vesta már havi
39.900 Ft-tól!

Készletről akár azonnal!

SOSEM VOLT MÉG
ENNYIRE EGYSZERŰ!

lada.hu

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a hivatalos Lada márkakereskedőknél. A megadott havi induló lízingdíj változó kamatozású, zártvégű pénzügyi lízingre vonatkozik, 48 hónapos futamidő, 3 
499 000 Ft bruttó vételár és 50% saját erő mellett a fentiekben megadott modellre. Az induló 4,60%-os THM értéke tájékoztató jellegű, amelynek mértéke a fentiekben megadott feltételekkel került meghatározásra, 
így a saját erő, a futamidő változása esetén a THM mértéke is módosulhat. A Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie, ahol a biztosítás társbiztosítottja a 
Merkantil Bank Zrt., mint Finanszírozó lesz. A Lízingbevevőt a változó kamatozású konstrukcióból következően a futamidő alatt a Referenciakamat (3 hónapos BUBOR) változásától függően kamatkülönbözet 
fizetési kötelezettség terhelheti. A Referenciakamat mértékéről, a kamatlábváltozás és a finanszírozás további feltételeiről a Merkantil Bank Zrt. Általános Lízing Feltételeiből és Hirdetményeiből tájékozódhat, a 
Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. A konstrukcióban a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba (HBNY) történő bejegyzés díját nem kell megfizetnie az ügyfélnek, azt a Merkantil Bank Zrt. átvállalja. Vegyes 
fogyasztás: 6,1-6,2 (l/100 km). CO2-kibocsátás vegyes: 138-141 (g/km). A kalkuláció tájékoztató jellegű, hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. A Merkantil Bank Zrt. a finanszírozási kondíciók változtatásának 
jogát fenntartja. További részleteket megtalálja a hivatalos LADA márkakereskedésekben. A kép illusztráció.

LADA Dél-Pest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/d.

+36 20 318 3760

A számok magukért beszélnek
50% önerő  havi 39.900 Ft  futamidő: 48 hó  THM: 4,6%
Az akció 2017. 07. 24-től a készlet erejéig tart és csak a készleten lévő autókra vonatkozik.



a Shetland U.K. 

Nyelviskola

25 éves

Minõségi nyelvoktatás 

KispestenNyelviskolánk: 
  –  az Euro vizsgaközpont angol és 

német akkreditált vizsgahelye
   –  vizsgafelkészítõ tanfolyamokat indít  alap-, közép- és felsõfokon
   – engedélyezett képzési programmal   rendelkezik angol, spanyol, német,   francia és olasz nyelvekbõl, ezért ezek a tanfolyamok ÁFA-mentesek

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

ÁRAK

8 - 12 fõs csoportban: 60.000 Ft/ 60 óra

4 - 7 fõs csoportban: 72.000 Ft/ 60 óra

Felnôttképzési engedély száma: E–000309/2014

1992 ÓTA A NYELVTANÍTÁS ÉLVONALÁBAN!

Angol, német, spanyol, francia, és olasz nyelvtanfolyamaink szeptember 
közepén indulnak délelõtt, délután és szombaton, minden tudásszinten, 
wekerlei helyszíneken.

shetland@shetland.hu 
1192 Budapest, Kábel u. 10.
Tel: 281-0822, 30/952-1202; 
Fax: 281-3391

www.shetland.hu
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