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Tisztelt Kispestiek!
Az elmúlt években is több jelentős fejlesztést, beruházást tudtunk el-
kezdeni, illetve számos korábban elindított munkát fejeztünk be. A 
gazdasági nehézségek ellenére is jutott lehetőségünk arra, hogy sta-
bilan működtessük a kerületet, és a legfontosabb projektekre is le-
gyen lehetőségünk. Főleg azokra, melyekre a polgármesteri program 
keretében korábban képviselő-társaimmal ígéretet tettünk.
Megújult több iskola és óvoda, fejlesztettünk egészségügyi és szo-
ciális területen, megszépültek a közterek, rengeteg zöldfelületet ala-
kítottunk ki. Áldoztunk a versenysportra és a tömegsportra, sportlé-
tesítményekre. Megújítottuk, korszerűsítettük a hivatalt, törekedtünk 
arra, hogy segítőkész hivatal fogadja a városházára betérőket. Lehe-
tőségeinkhez képest figyeltünk a kerület biztonságának fokozására, a 
közterületek rendjére.
Munkatársaimmal együtt továbbra is mindent megteszünk azért, hogy 
a Kispesten élők a lehető legjobb szolgáltatásokat és a legnagyobb 
figyelmet kapják hivatalunktól, a ránk bízott feladatokat úgy oldjuk 
meg, hogy megkönnyítsük az itt lakók életét.
Folyamatosan dolgozunk azért is, hogy tovább tudjuk fejleszteni a ke-
rületet, hogy intézményeink bővítése, korszerűsítése – az előző évek-
hez hasonlóan – a pénzügyi lehetőségeket maximálisan kihasználva, 
a kispestiek javára folytatódhasson.

Gajda Péter
Kispest polgármestere

Tisztelettel:
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230 millió forintból – 150 millió forint európai uniós pályázati támogatásból, valamint ön-
kormányzati forrásból – készült el a Csillagfény bölcsőde. Csaknem 500 négyzetméterrel 
bővült az intézmény, amely így további 25 gyermeket tud fogadni.

A kispesti önkormányzat 150 millió forint európai uniós pályázati támogatást nyert az Új 
Széchenyi Terv Közép-magyarországi Operatív Program keretében a Csillagfény bölcsőde 
átalakítására, valamint önkormányzati forrásból, összességében mintegy 230 millió forint-
ból újult meg a nevelési intézmény. Mintegy 500 négyzetméterrel bővült a bölcsőde, így 
újabb 25 gyermeket tud fogadni, és ezzel összesen 125 kispesti kisgyermek nappali foglal-
koztatását biztosíthatja. Az átalakítás után a bölcsőde egy csoportszobával bővült, ame-
lyet a régi konyha helyén alakítottak ki, és egy emeleti tömböt is felhúztak az épületre. Ott 
kaptak helyet az irodák, a dolgozók öltözői, a kiszolgálóhelyiségek, a szülői fogadóterem 
és a kis tárgyaló is. A felújítással teljesen akadálymentessé vált a létesítmény. A kibővített 
intézményben további 8 munkahelyet is létesítettek.
A lakótelepi intézmény 1981-ben épült, eredetileg nyolcvan, majd 2010-től száz férőhelyes-
re bővítették, itt van az Egyesített Bölcsődék központja, szakmai műhelye is.

A kerületi bölcsődék fenntartása és szakmai felügyelete az önkormányzat feladata. Kispes-
ten jelenleg hat intézményben mintegy 450 kisgyermek felügyeletét látják el kiemelkedően 
magas szakmai színvonalon, az önkormányzat nem kér térítési díjat a bölcsődékbe járó 
gyerekek szüleitől.

Felújítás és bővítés
a Csillagfény bölcsődében
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2015 márciusában befejeződött a másfél évvel korábban indult, 230 millió forint összkölt-
ségű iskolai konyhafelújítási program. Az önkormányzat négy kispesti iskolai konyhát – 
Vass, Eötvös, Puskás, Bolyai – újíttatott fel azért, hogy jobb minőségű és változatosabb 
ételek kerüljenek a gyerekek tányérjaira. A négy főzőkonyha a teljes kerületi intézményhá-
lózatot el tudja látni friss ebéddel.
A Bolyai, a Puskás, az Eötvös és a Vass iskolában folytatódott a kispesti oktatási intézmé-
nyek tornatermeinek több tízmillió forint összköltségű világításkorszerűsítési programja. A 
gyerekek egészségét is szolgáló program keretében, a nagyobb fényerő és az alacsonyabb 
energiafogyasztás érdekében digitális mágneses indukciós világításra cserélték a hagyo-
mányos fénycsöves lámpatesteket a lakótelepi iskolák tornatermeiben. A Gábor és a Bolyai 
iskolában a tantermekben, a közösségi és a szociális helyiségekben is korszerű, energiata-
karékos és környezetbarát világítótestekre cserélték a régi, elavult armatúrákat.

Korszerű étkeztetés
és világítás az iskolákban
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A 2014 nyáron indult bővítés eredményeként egy 500 négyzetméteres földszinti szárnnyal 
és egy 250 négyzetméteres emeletráépítéssel gyarapodott az intézmény.

Kispest Önkormányzata több mint 175 millió forintot nyert európai uniós forrásból az óvo-
da bővítésére, a pályázati támogatáshoz mintegy 80 millió forint saját erőt tett hozzá, így 
összesen 255 millió forintba került az építkezés. Az újonnan épült 500 négyzetméteres 
földszinti szárnyban lépcsőházat, közlekedőt, tornaszobát, három csoportszobát és moz-
gássérült WC-t építettek. Ide helyezték át a sószobát, és egy orvosi fejlesztőt alakítottak ki. 
A régi részben részlegesen felújították a melegítőkonyhát is. A 250 négyzetméteres eme-
leti részbe költöztek az irodák, itt lett kialakítva két fejlesztőszoba és egy nevelői szoba is. 
A bővítés eredményeként további 75 kisgyermek járhat a Kispesti Arany Óvodába.

Kispesten összesen 12 önkormányzati fenntartású óvoda működik, 17 telephelyen, ame-
lyekbe 1803 gyermek jár, idén minden gyermeket el tudott helyezni az önkormányzat. Az 
óvodákra az állami normatíván felül körülbelül 250 millió forintot költ az önkormányzat. 
Lehetőségei szerint támogatja az óvodai programok szervezését, lebonyolítását (pl. Föld 
napja, egészségnap, ünnepségek, fakultatív programok, kirándulások). 

Bővítés az Arany óvodában
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Múlt nyáron elkészültek a kültéri medencék a kerületiek által rendszeresen használt, sport-
rendezvényeknek, táboroknak, oktatásnak is helyet adó, folyamatosan fejlődő Kispesti 
Uszodában. Két kültéri medence – egy élmény- és egy gyermekmedence – épült a Kispesti 
Uszoda kertjében. A kerületiek magasabb színvonalú pihenését, kikapcsolódását szolgáló 
fejlesztésre mintegy 85 millió forintot szánt a kerület vezetése, ebben természetesen benne 
van a medencék köré épült új uszodai rész kialakítása is. A két új medence mellé homokozó, 
játszótér és kiszolgálólétesítmények, zuhanyozók, öltözők és új beléptetőkapuk épültek. 
Ezen kívül az egyik strandröplabdapályából szintén füves terület lett. Önkormányzati for-
rásból, 23,5 millió forintból valósult meg idén az uszoda beltéri tanmedencéjének felújítása.

Kispesti Uszoda:
az egészség szolgálatában

10



12 13

2013 nyár eleje óta már napkollektorok fűtik a Kispesti Uszoda medencéinek vizét, ezzel 
lezárult az uszoda felújításának második üteme. Mintegy 80 millió forintos európai uniós 
pályázati támogatásból az intézmény energetikai korszerűsítése valósult meg: 80 napkol-
lektort szereltek fel.
Ezzel energiatakarékosabbá vált a létesítmény, mintegy 30 százalék energiát tudnak meg-
spórolni. A napkollektorok felszerelése együtt járt a tető és a tetőszerkezet teljes felújítá-
sával. A sportkomplexum szennyvize és a medencék elhasznált vize is hőcserélőn keresztül 
folyik át, a napkollektorok mellett ez is melegíti a medencékbe bejövő vizet.

Jelentős energiát takarít meg és a környezetet is kíméli a Kispesti Puskás Ferenc Általános 
Iskolában kialakított napelemes rendszer. A fejlesztésre 47 millió forintot nyert a kerület 
az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez 
benyújtott pályázaton. Az intézmény villamosenergia-fogyasztása 35 százalékban saját 
forrásból oldható meg, az éves szén-dioxid-kibocsátás 52 tonnával csökkent, és évente 
mintegy másfél millió forintot lehet spórolni az energián.
A Kispesti Szivárvány Óvoda felújításának egyik legfontosabb eleme 2018-ban a napele-
mes rendszer kiépítése volt. Az épület energetikai fejlesztésére 30 millió forintos állami 
támogatást nyert az önkormányzat, amit 36 millió forint önrésszel egészített ki. Számítások 
szerint az óvoda tetejére szerelt napelemekkel az intézmény fogyasztásának legalább 30 
százalékát sikerül megtakarítani.

Megújuló energia:
modernizálás
és költséghatékonyság 
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A Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR_KÖZ városrehabilitációs felhívásra 
nyújtott be pályázatot Kispest Önkormányzata a Kossuth téri piac és a Trefort Ágoston 
Szakgimnázium előtti tér közterületi megújítására. A Fővárosi Önkormányzat 246 millió fo-
rinttal járult hozzá a parkoló megépítéséhez, az összeget az önkormányzat 64 millió forint 
önrésszel és további 50 millió forinttal egészíti ki.

A környezetrendezés célja a piac mögötti rendezetlen terület megújítása, új, modern, lát-
ványos parkoló építése. A parkoló egyszerre több funkciót lát el: a térszíntől kiemelten 
sportpálya épült, alatta fedett parkolóállásokkal. A téren a sportfunkció többféleképpen 
megjelenik: a térszínen egy felnőtt kültéri sporteszközcsoport, a parkoló egy forgalom elől 
lezárt területén pedig streetballpalánkok kaptak helyet. A kiemelt sportpálya mellé ping-
pongasztal, kültéri csocsóasztal és a térszíni berendezési tárgyakkal megegyező utcabúto-
rok kerültek. A sportlétesítmény éjszaka zárva tart.

A szakközépiskola előtt egy térplasztikaként megjelenő nagyméretű fásított terasz létesült, 
amely közösségi térként funkcionál, és a terület egyik meghatározó arculati eleme.

Városrehabilitáció:
környezetrendezés
a Kossuth téren
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Önerőből, mintegy nettó 76 millió forintból újította fel teljesen az önkormányzat a gyermek 
háziorvosi és kerületi védőnői szolgáltatásoknak is helyet adó épületet a Berzsenyi utcá-
ban.

A felújítás után egy teljesen új, minden igényt kielégítő rendelőkomplexumot, gyermekor-
vosi rendelőt és védőnői szolgálatot vehettek ismét birtokba a kispestiek. Az itt dolgozó 
orvosok, védőnők ebben az épületben zavartalanul folytathatják a gyógyító munkát, vala-
mint a gyerekek és a szülők is kulturált körülmények között várakozhatnak. A wekerlei gye-
rekeket is ellátó, mintegy 540 négyzetméter alapterületű, csaknem négyezer kisgyermek 
ellátására alkalmas Berzsenyi utcai rendelő korszerűsítéséről a város vezetése hosszú ideig 
egyeztetett a praxisokban dolgozó háziorvosokkal, így mindenki elképzelésének megfelel 
a kialakított 5 orvosi rendelő és a hozzájuk tartozó közösségi terek.

A teljes körű felújítás eredményeként sor került a több mint harmincéves épület tetőszi-
getelésének felújítására és a homlokzati fal hőszigetelésére, valamint a homlokzati nyílás-
zárók cseréjére. A belső terek átépítése során – a válaszfalak áthelyezésével – az 5 orvosi 
rendelő és a közös kiszolgálóhelyiségek, a pihenők, az elkülönítő, az étkező, az öltözők, a 
zuhanyozó, valamint a betegváró is megszépült. Sor került a burkolatok (csempe, járólap), 
a közművezetékek (víz, szennyvíz, fűtés) és a vizesblokkok, valamint a fűtés berendezé-
seinek (mosdó, WC, csaptelepek, radiátorok) teljes körű cseréjére. Ezen kívül korszerűbb 
világítást és informatikai eszközöket, valamint a zavartalan működéshez szükséges új szak-
mai berendezéseket, egészségügyi és egyéb felszereléseket, irodai tárgyakat és új szervert 
kapott a rendelő. 

Teljesen új lett a Berzsenyi
utcai gyermekorvosi rendelő
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2015-ben az utcafronton lévő épületben közösségi helyiséget, irodát és egy lakrészt építet-
tek ki, 2018-ban az udvari épületek felújítása került sorra. A 38 millió forintos önkormányza-
ti beruházás eredményeként újabb három, egyszobás, összkomfortos lakással tud segíteni 
a nehéz helyzetbe került gyermekes családokon Kispest önkormányzata.

A felújítás magában foglalta a teljesen új tetőt, a hőszigetelt födémet, a nyílászárók cseré-
jét, a víz-, a csatorna- és az elektromos hálózat teljes felújítását, gázkazán beszerelését, a 
radiátoros fűtési rendszer kiépítését, a festést és mázolást, valamint az udvar rendezését.

A Családok Átmeneti Otthona szolgáltatás 2002-ben indult Kispesten a Jahn Ferenc utcá-
ban. Az otthon feladata átmeneti jelleggel lakhatás biztosítása a lakhatási krízisbe került, 
kiskorú gyermeket nevelő, gyermeket váró családok vagy egyedülálló szülők számára. Há-
rom lakrész áll a családok rendelkezésére, ebből egy nagycsalád befogadására is alkalmas. 
Létesítése óta teljes kihasználtsággal működik. Kispest képviselő-testülete 2014-ben hatá-
rozott a CSÁO férőhelybővítéséről és ezzel együtt közösségi helyiség létesítéséről a Nagy-
sándor József utca 44. alatti önkormányzati ingatlanon. Itt két épületben négy lakrész, egy 
közösségi helyiség, iroda és raktár kialakítására nyílt lehetőség.

A Családok Átmeneti Otthona 
(CSÁO) bővítése 
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Új és különleges színfolt Kispesten a négyezer négyzetméteren, 9 látványos vizes játékkal 
a 2018 nyár elején átadott vizes kalandjátszótér a Berzsenyi utcai gyermekorvosi rendelő, a 
Zöld Ágacska óvoda és a Puskás iskola tőszomszédságában.
Míg Nyugat-Európában már nagy hagyományai vannak az ehhez hasonló játszótereknek, 
addig Budapesten a kispesti az egyik legnagyobb ingyenes és látványos új közösségi tér, 
amelyet az önkormányzat önerős beruházásaként, mintegy 200 millió forintból építtetett 
a 2006-ban meghirdetett kispesti Zöldprogram keretében. A két ütemben elkészült beru-
házás során 9 vizes installáció, többek között világítótorony, csúszda, játszóhajó, tengeri 
csillag, patakmeder zsilippel, párásító delfinek, a homokozó mellett ivókút és kerékpártáro-
ló, illetve padok is kerültek a parkba. A játszóteret 2-14 éveseknek tervezték, és a balesetek 
megelőzése érdekében csak szülői felügyelettel használhatják a gyerekek. A park megnyi-
tásától kezdve rendkívül népszerű.

Nyári kalandozás – Különleges 
újítás vizes installációkkal
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Több világszínvonalú berendezéssel gazdagodott a közelmúltban a Kispesti Egészségügyi 
Intézet műszerparkja. Az intézmény az elmúlt években több mint 110 millió forintot költött 
fejlesztésekre, amelyeknek köszönhetően könnyen elérhetővé váltak a kispestiek számára 
a korszerű és modern vizsgálatok.
Komoly előrelépést jelent a diagnosztikai munkában a 2013-ban üzembe helyezett, felső 
kategóriás ultrahangkészülék, amelyet 31 millió forintos saját forrásból szerzett be az inté-
zet. A készülék alkalmas a hasi szervek és a kismedence, az artériák, vénák és nyaki erek, 
valamint a lágy részek és az ízületek vizsgálatára. 2014-ben újabb egyedülálló berendezés-
sel bővült az intézet eszközparkja: a szintén önerőből, mintegy 60 millió forintért vásárolt 
röntgengépet az Ady Endre úti szakrendelőben helyezték először üzembe Magyarorszá-
gon, és a korábbinál alacsonyabb sugárterhelés mellett naponta 80-100 páciens vizsgálatát 
tudja biztosítani. Az intézmény műszerparkja két új nőgyógyászati diagnosztikai műszerrel 
is gyarapodott, így az osztályon már ultrahangos genetikai szűréseket is lehet végezni.

Hároméves mammográfiás berendezés váltotta fel 2015-ben a 18 éves, elavult röntgen-
gépet, beszerzését az önkormányzat finanszírozta 10 millió forinttal. Hasonló értékben, 
ugyancsak önkormányzati forrásból vásárolt a szakrendelő nőgyógyászati ultrahang be-
rendezést. Önkormányzati támogatással kerülhetett sor a kardiológia eszközeinek cseréjé-
re és a Holter-rendszer megvásárlására is. Múlt évben fogászati panorámaröntgennel bő-
vült a szakrendelő eszközparkja, és megtörtént a tüdőgondozóban a meglévő röntgengép 
direkt digitalizálása.

Elérhető modern diagnosztika 
és gyógyítás
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás keretében a fővárosi tu-
lajdonú, 16,5 hektáros területen, a Főkert Zrt. egykori kertvárosi telephelyén, 4,2 milliárd 
forintból megépült hét szabványméretű focipálya – két élőfüves világítással, két műfüves 
világítással, három élőfüves világítás nélkül – és egy világítással ellátott műfüves edzőpá-
lya. A hét pályát a csapat korábbi legendáiról, Puskás Ferencről, Budai II. Lászlóról, Détári 
Lajosról, Kozma Mihályról, Bozsik Józsefről, Tichy Lajosról és Kocsis Sándorról nevezték 
el. A 3300 négyzetméter alapterületű oktatási épület földszintjén tantermeket, konyhát, 
étkezőt, öltözőket és orvosi részleget, az emeleten kollégiumot, irodákat és további öltö-
zőket alakítottak ki, a konditermet a legkorszerűbb eszközökkel szerelték fel. A főbejárat 
közelében több mint száz gépkocsinak, öt busznak és 45 kerékpárnak helyet biztosító par-
kolót, valamint új gyalogos-átkelőhelyet építettek. A beruházás részeként a kerítésen kívül 
kialakított, több mint egy kilométer hosszú futókört a környéken élők is szabadon hasz-
nálhatják. A létesítményhez a Temesvár utcából nyíló Bozsik József sétányon lehet eljutni.

Átadták a kertvárosi
utánpótlás-nevelési centrumot
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Az önkormányzat 2006-ban alig tíz kamerával kezdte kiépíteni, azóta is saját forrásból, 
külső segítség nélkül fejleszti a kerület biztonságát is biztosító térfigyelő rendszerét.

A Kispesti Rendészeti Központ 2014-es alapításakor a Kispesti Térfigyelő Kamerarendszer-
hez csaknem 30 kamera tartozott, jelenleg 72 kamarával figyelik a város utcáit, tereit, vala-
mint négy rendszámfelismerő követi a forgalmat. 

Modern, a kor követelményeinek is megfelelő színvonalú térfigyelő helyiséget és rendszert 
alakított ki a Kispesti Rendészeti Központ (KRK) Eötvös utcai épületében 2017 őszén az ön-
kormányzat. Mára a kispesti térfigyelő rendszer teljesítménye és minősége a szakemberek 
szerint az egyik legjobb a fővárosban.

Ha valakit valamilyen kár, atrocitás ér, vagy a kamerák által rögzített kép segítségével fel-
jelentést kíván tenni, annak 8 nap áll a rendelkezésére, mert a jelenlegi szabályok szerint 
addig őrzik a rögzített adatokat.

Kispesti Térfigyelő
Kamerarendszer 
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A 2018-as központi tanévnyitóra elkészült a padlástér átalakítása a Pannónia iskola tetőte-
rében.

A tetőtér-beépítési munkálatok első szakasza 2016 őszén készült el a Pannónia iskolában, 
a tetőtérbe vezető lépcsőház kiszélesítésére 20 millió forintot fordított az önkormányzat. 
A 2018-as befejezésig 615 négyzetméteren hat csoportszoba és két vizesblokk épült ki. A 
beruházásra 80 millió forintot fordított az önkormányzat.

Régi vágyuk teljesült a padlástér beépítésével a pannóniásoknak, az új foglalkoztatóhelyi-
ségek nagy segítséget jelentenek a csoportbeosztásokban a népszerű intézményben. A 
kerületi iskolák önkormányzattól kapott egy-egymillió forintos támogatásából a pannóniá-
sok a tetőtér egyik tantermét számítógépekkel szerelték fel 2018-ban, idén pedig a Pannó-
nia Iskola 2000 Alapítványa IKT-eszközök beszerzésére fordította az összeget.

 A jövőben is lesz ingyenes füzetcsomag a tanév elején, és megkapja minden intézmény 
azt a szabadon felhasználható, egy-egymillió forintos támogatást is, amelyet a 2017-ben 
létrehozott Kispesti Iskolatámogatási Alapból biztosít számukra az önkormányzat.

Tetőtér-beépítés
a Pannónia iskolában
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A  Zrínyi utcai Gyöngykagyló óvoda teljes, külső és belső felújítása, energetikai korszerű-
sítése az idei legnagyobb volumenű beruházása a három éve indított intézményfelújítási 
programnak. Több mint 200 millió forintot fordított a kispesti önkormányzat az épület át-
fogó megújítására,  épületgépészeti korszerűsítésére, a fali és padlóburkolatok, valamint 
a nyílászárók cseréjére, a homlokzat és a tető szigetelésére, illetve előtető építésére az 
udvarra néző földszinti csoportszobákhoz. Mindezek mellett egy sikeres pályázat eredmé-
nyeként  napelemes rendszer épült ki, amely környezetbarát, és energiamegtakarítást tesz 
lehetővé. 

Teljes felújítás
a Gyöngykagyló óvodában
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Befejeződött az önkormányzat káptalanfüredi üdülőtáborában a faházak teljes felújítása. 
Jelenleg összesen 30 épületben, 180 kispesti gyerek és felnőtt szállását tudják megoldani a 
táborban, mert az önkormányzat 2016 óta évente hat-hat faházat újított fel teljesen, vala-
mint a program keretében három faházat és négy apartmant építtetett a meglévők mellé. 
Az elkészült faházakra az önkormányzat közel 100 millió forintot költött, a beruházások 
eredményeként ezek a házak már teljesen komfortosak, így minden kényelmi szempontnak 
megfelelnek.

Új faházak a balatoni ifjúsági 
táborban
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Bár a tavalyi intézményfelújítási program legnagyobb beruházása volt a Gyöngyszem 
bölcsőde külső és belső korszerűsítése, az udvar idei rendbetételével  lett teljes az intéz-
mény felújítása, amelyre 200 millió forintot költött az önkormányzat.

Kispesten hat bölcsődét tart fenn az önkormányzat, mintegy és 480 férőhellyel: négy lakó-
telepi, egy wekerlei és egy kertvárosi intézményben 120 gondozóval látják el a gyermekek 
felügyeletét 6 hónapostól 3 éves korig. 2015 óta az intézmények többségében jelentős 
felújítások történtek. 

A Gyöngyszem bölcsőde teljes építészeti felújítása magában foglalta kültéren a homlokzati 
hőszigetelést nemes vakolattal, a tető hőszigetelését új vízszigeteléssel, a tetővilágító ku-
polák cseréjét új villámhárító kiépítésével, a homlokzati nyílászárók cseréjét, új árnyékoló 
építését a csoportszobák előtt, alattuk öntött gumiburkolat építését, az udvaron térkő bur-
kolású járda és kerékpárút kialakítását, füvesítést automata öntözőrendszer telepítésével, 
valamint gumiburkolat készítését a játékok alá. A belső részben  PVC-burkolatot, mázas 
kerámiaburkolatot és a csúszásmentes mázas kerámiaburkolatot alakítottak ki a vizesb-
lokkokban és a konyhában, elkészült a laminált parketta és a Grabo sport lefektetése az 
irodákban és a tornaszobában, a csempeburkolat, a laminált lambériaburkolat készítése, a 
falfelület diszperziós festése és a felújított beltéri nyílászárók festése is. A gépészeti felújí-
tás keretében elvégezték a vízvezeték cseréjét, a megmaradt fűtési vezeték átmosását, a 
radiátorok cseréjét és új radiátorszelepek beépítését, a teljes elektromos hálózat felújítását 
és a világítás korszerűsítését LED-fényforrásokra. Ezeken kívül a konyhába és az irodák-
ba légkondicionáló berendezéseket telepítettek, a konyhai berendezések egy részét pedig 
újakra cserélték. 

Kívül-belül megújult
a Gyöngyszem bölcsőde
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Honvéd Öregfiúk és szurkolók focimeccsével, emlékfutással és diákok kispályás labdarúgó-
tornájával avatták fel a felújított Katona József utcai önkormányzati sporttelepet, új nevén 
a Tichy Lajos Sportcentrumot.  
Egy új sportszíntér jött létre: a centerpálya teljesen megújult, elkészült a rekortán futókör, 
emellett  pedig a főépület és a dzsúdóterem  is megszépült. Partnereivel – elsősorban a 
Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) – közösen az önkormányzat több mint 350 millió 
forintot fordított a sportcentrum korszerűsítésére.
A centrum hosszú évekig  KAC-pályaként, majd Önkormányzati Sporttelepként szolgálta 
a kerületben élőket, a felújítással azonban felmerült az új név gondolata is. Szavazás útján 
a kerületiek döntöttek a  megújult sporttelep névadásáról, és a kispestiek azt javasolták, 
hogy Tichy Lajosról, Kispest Díszpolgáráról, a Honvéd nagyszerű labdarúgójáról nevezzék 
el a sportcenrumot.
A kerület nem szeretne megállni a fejlesztésben, további elképzelései is vannak az ön-
kormányzatnak, hiszen az elmúlt években számtalan olyan mozgásra, sportolásra alkal-
mas színteret alakítottak ki intézményekben, parkokban, közterületeken, amelyeket ingyen 
használhatnak a kerületben élők, egészségük megőrzése érdekében. A Tichy Lajos Sport-
centrum is ezt a célt szolgálja, természetesen ingyenesen.

Tichy Lajos Sportcentrum
– Megnyílt a felújított 
önkormányzati sporttelep
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Régóta tervezte az önkormányzat a Kispesti Egészségügyi Intézet betegfogadó terének 
felújítását, amelyre az idei költségvetésben tudott forrást biztosítani. A több mint 200 mil-
lió forintos beruházás a terveknek megfelelően nyár végére elkészült, így a kispestiek egy 
modern, világos, kényelmes  és tágas aulába érkezhetnek. Az intézmény vezetésével fo-
lyamatosan egyeztettek, a színvonalas betegellátáshoz szükséges eszköz- és műszerpark 
további fejlesztéséről is megszülettek a tervek.

Korszerű és modern, felújított 
szakrendelő várja a betegeket
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Az önkormányzat 100 millió forint támogatást nyert a fővárosi önkormányzattól a 2018. 
évi Tér_Köz pályázaton. A pályázati támogatáson kívül az önkormányzat újabb 100 millió 
forinttal járult hozzá a felújításhoz. A Kosárfonó utca – Vak Bottyán utca – Eötvös utcák 
által határolt, csaknem 4000 négyzetméternyi terület közösségi tervezésben készült el, a 
koncepciótervekről több alkalommal is tartottak lakossági fórumokat, „ötletbörzéket”. 
A támogatás fejében a főváros által kötelezőnek tartott funkciókon kívül – a KRESZ-park 
újbóli kialakítása – egyéb elemekkel is bővültek a tervek. Elkészült a futókör és a játszótér a 
közlekedés témaköréhez kapcsolódó játszóeszközökkel, megépült az időseknek kialakított 
pihenőtér és az ivókút, illetve kiépítették a közvilágítást is. Lett hely pingpongasztaloknak, 
valamint felnőtt fitnesz és street workout (saját testsúlyos) elemeknek is. 
Telepítettek padokat és hulladékgyűjtőket is, illetve közösségi kérésre épült telepített kül-
téri illemhely is. Kialakítottak egy kutyafuttatót kutyajátékokkal és kutyaivókúttal. A terüle-
ten a sport- és játszófelületek gumiburkolatot kaptak, míg a járdák térkőből, a KRESZ-park 
felülete pedig felfestett betonból készült el.

Közösségi tervezés: megújult
a KRESZ-park és környezete
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Megújult a wekerlei kispiac a Gutenberg körúton. A fővárosi közgyűlés döntése értelmé-
ben a meghirdetett Tér_Köz pályázatra beadott kerületi önkormányzati városrehabilitációs 
tervet 110 millió forinttal támogatták. A kerület 110 millió forintos önrészt  biztosított a 
projekthez.
A koncepcióterv elkészítéséhez egy korábbi közvélemény-kutatás eredményeit, illetve 
a többfordulós közösségi tervezés során felmerült ötleteket, javaslatokat használta fel a 
kerület. Az átépítés tervezésénél fontos szempont volt a helyi civilek régi vágya, hogy a 
megújuló piac közösségi térként is funkcionáljon, és alkalmas legyen kisebb közösségi ese-
mények megtartására a nyitvatartási időn túl is, valamint akadálymentesen lehessen meg-
közelíteni.

Az új létesítmény arculatában illeszkedik a Wekerletelephez, a kispestieket és a wekerleie-
ket kulturált körülmények fogadják.

A 862 négyzetméteres terület 476 négyzetmétere épült be, 5 üzlet-, valamint egy közös-
ségi helyiséget alakítottak ki, és visszakerültek az árusítópultok is a területre. A teljesen 
önkormányzati tulajdonú komplexumban a korábbival megegyező nagyságú üzleteket 
kaptak vissza a bérlők.

Wekerlei kispiac:
új közösségi tér
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