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Új futballpályát és rekortánnal 
borított futókört építenek, va-
lamint korszerűsítik és bővítik 
az öltözőket az Önkormányza-
ti Sporttelepen.

Kertész Csaba
Műfüves futballpálya
és futókör a sporttelepen

Korszerűsítik a Beszterce 
utcai óvodát

7 oldal

A Temesvár utcai közösségi 
ház felújításának aktualizált 
koncepciótervével is indul az 
önkormányzat az idei Tér_Köz 
pályázaton.

Vinczek György
Pályázat a közösségi ház 
felújítására
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Korszerűsítik a Beszterce 
utcai óvodát

Idén is 500 millió forintot 
biztosít az önkormány-
zat a kerületi bölcsődék, 
óvodák, iskolák, egész-
ségügyi és szociális intéz-
mények korszerűsítésére. 
Az intézményfejlesztési 
program újabb állomása-
ként elkezdődött a Mézes-
kalács óvoda Beszterce 
utcai épületének felújítá-

sa, amelyre bruttó 20 millió forintot fordítunk – mondta el 
lapunknak Kispest polgármestere. Gajda Péter hozzátette, 
amint itt befejeződik a felújítás, az óvoda Kelet utcai rész-
legében – ahol tavaly már megtörtént a burkolatok cseréje, 
valamint az elektromos rendszer és a világítás korszerűsí-
tése – indulhat a konyha és a vizesblokkok rendbetétele. A 
Kispesti Közösségi Költségvetés keretéből, mintegy ötmil-
lió forintból a Beszterce utcai óvoda udvara is megújulhat 

– tudtuk meg Vinczek György alpolgármestertől, Kertváros 
önkormányzati képviselőjétől. A munkálatokat koordináló 
VAMŰSZ igazgatója, Kránitz Krisztián arról tájékoztatott, 
hogy a várhatóan június közepére befejeződő beruházás tar-
talmazza a két vizesblokk és a két öltöző teljes építészeti, 
gépészeti és elektromos korszerűsítését – egyebek mellett 
a víznyomó-, szennyvíz- és esővízvezetékek, szerelvények 
cseréjét, valamint az óvoda külön kérésére a felnőtt mosdó 
komplett felújítását –, a folyosón és a konyhában a csatlako-
zó közművezetékekkel együtt kicserélik a padlóburkolatot, 
az udvari játszóeszközök alatt pedig ütéscsillapító gumi-
téglákat helyeznek el. Vilonya Ágnes intézményvezető el-
mondta, hogy az építkezés idejére a gyerekeket két másik 
óvodaépületben helyezték el: a Kelet utcai tagintézmény 25, 
a Napraforgó óvoda 26 gyermeket tudott befogadni, és saját 
nevelőikkel együtt töltik a napot. Amint ez az épület teljesen 
elkészül, visszatérnek a gyerekek, sőt a Kelet utcai ovisok 
egy része is ide költözik majd, amíg tart az ottani felújítás.

Elkezdődött a Kispesti Mézes-
kalács Művészeti Modell Óvoda 
Beszterce utcai tagintézményének 
korszerűsítése. A 20 millió forin-
tos beruházás során felújítják a 
vizesblokkokat és az öltözőket, 
kicserélik a folyosó és a konyha 
padlóburkolatát, az udvari ját-
szóeszközök alatt pedig ütéscsil-
lapító gumiborítást helyeznek el.

  

Az aszfaltozást, a kátyúk 
eltüntetését – lakossági 
bejelentések és az ön-
kormányzat útfigyelői 
szolgálatának jelzései 
alapján – Kertvárosban 
is folyamatosan végzik 
a szakemberek. Kispest 
Önkormányzata az idei 
költségvetésben 150 mil-
lió forintot különített el a 
kerület tulajdonában lévő 

utak és járdák, valamint a csapadékvíz-elvezető árkok kar-
bantartására, javítására és új parkolók építésére – mondta 
érdeklődésünkre Patek Gábor, a Polgármesteri Hivatal Va-
gyongazdálkodási és Városüzemeltetési Irodájának veze-
tője. Az önkormányzat kezelésébe többnyire alacsonyabb 
rendű utak, mellékutcák tartoznak, a fővárosi kezelésű 

utakon, főútvonalakon tapasztalt hibákkal kapcsolatos ész-
revételeket a hatáskörrel rendelkező Budapesti Közlekedési 
Központnak továbbítják. Az illetékes iroda az útfelügyelők 
ellenőrzése mellett számít a kispestiek segítségére, és kéri, 
ha úthibákat látnak, a 06-1-347-4533-as telefonszámon, illet-
ve a varosgazd@kispest.hu emailcímen jelentsék be azokat.
Kertvárosban is egyre több buszmegállóban lehet fedett he-
lyen várakozni: múlt évben a Pozsony utca–Kassa utca, a Po-
zsony utca–Udvarhely utca, valamint a Pozsony utca–Csíky 
utca sarkán telepítettek új utasvárókat. Az önkormányzat 
további pavilonok kihelyezéséről is egyeztetéseket folytat 
az üzemeltető céggel, és várja a további lakossági jelzéseket 
is a helyszínekkel kapcsolatban – tette hozzá Patek Gábor. 
Az irodavezető hangsúlyozta, egy-egy utasváró telepítésénél 
fontos szempont, hogy a megállóhely a gyalogosforgalom 
biztosításával együtt legyen alkalmas a létesítmény elhelye-
zésére.

Idén mintegy 150 millió forintot 
fordít Kispest Önkormányzata a 
kezelésében lévő utak és járdák 
karbantartására és javítására. 
Több kertvárosi buszmegállóban 
új utasvárókat helyeztek ki, és 
továbbiak telepítését is tervezik.

Útjavítások és újabb
utasvárók a Kertvárosban
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Pályázati támogatásból
újulhat meg a közösségi ház

Két évvel ezelőtt kétfor-
dulós közösségi tervezés 
során mondhatták el vé-
leményüket és javaslata-
ikat a kertvárosiak a Te-
mesvár utca 117/a. szám 
alatti közösségi ház és a 
játszótér felújításáról. A 
végleges koncepcióter-

vet a Fővárosi Önkormányzat által kiírt Tér_Köz városrehabi-
litációs pályázatra nyújtotta be Kispest, de a fővárosi testület a 
kispesti tervek közül 2016-ban csak a wekerlei piac átépítését 
támogatta. Az önkormányzat azóta is folyamatosan kereste a 
lehetőségeket a közösségi ház felújítására, és idén ismételten 
benyújtja a pályázatot a Fővárosi Önkormányzathoz a kon-
cepciótervek, valamint a költségbecslés áttekintésével, aktu-
alizálásával – tudtuk meg Vinczek György alpolgármestertől, 
Kertváros önkormányzati képviselőjétől. Az előző Tér_Köz 

pályázatra készült koncepcióterv a leromlott állapotú épület 
ökologikus szemléletű felújítására, átépítésére koncentrál, a 
tetőtér-beépítés és az ablakcsere, a hőszigetelés és megújuló 
energiaforrások vizsgálatával kombinálva, míg a kertépítészeti 
tervek az épület közvetlen környezetének felújítását, a járda- és 
zöldfelületi fejlesztéseket tartalmazzák. Sikeres pályázatot kö-
vetően az épület a KMO Művelődési Ház egyik telephelyeként 
működhet, befogadva a Kertvárosi Közösségi Egyesületet, a 
két szervezet között meglévő együttműködés és a közös prog-
ramok továbbfejlesztéseként. Vadon Etelka, a Polgármesteri 
Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Csoportjának vezetője érdek-
lődésünkre elmondta, hogy a közösségi funkciót megvalósító 
építési munkákat és közösségformáló programokat előtérbe 
helyező pályázati komponens keretében legfeljebb 250 millió 
forint támogatás igényelhető. Kispest idén is több elképzeléssel 
indul a Tér_Köz pályázaton, erről a képviselő-testület júniusi 
ülésén dönt majd, a pályázatokat július 4-éig kell benyújtani.

A Temesvár utcai közösségi ház 
többfunkciós korszerűsítésének 
aktualizált koncepciótervével is 
indul az önkormányzat az idei 
fővárosi Tér_Köz városrehabilitá-
ciós pályázaton.

Az FKF Zrt. csak a lo-
gójával ellátott, „Kerti 
zöldhulladékgyűjtő zsák” 
feliratú, biológiailag le-
bomló zsákokban kihe-
lyezett zöldhulladékot 
szállítja el. A 100 literes 
zsákokat darabonként 
bruttó 235 forintért lehet 
kapni a társaság ügyfél-

szolgálati irodáiban, a lakossági hulladékgyűjtő udvarok-
ban és a cég értékesítési partnereinél. A zsákokba kizárólag 
lomb, fa- és bokornyesedék, nyírt fű és gyom helyezhető, a 
vastagabb faágakat legfeljebb egyméteresre darabolva, ösz-
szekötve kell kirakni a kommunális hulladékgyűjtők mellé. 
Az összegyűjtött zöldhulladékot komposztálják. A zöldhul-
ladék mennyiségének további csökkentésében a Közpark 
Nonprofit Kft. is segít, amely szintén kifejezetten erre a cél-

ra árusított zsákokban szállítja el az udvarokban keletkező 
zöldhulladékot. A Közpark Kft. a saját gyártású, biológiai-
lag lebomló, környezetkímélő, 100 literes zöldhulladékgyűj-
tő zsákokat bruttó 259 forintos áron értékesíti a Bercsényi 
utca 18. szám alatti irodájában hétfőtől csütörtökig 8-15 óra 
között, pénteken 8-12 óráig (telefon: 06-1-347-0317). Az eb-
ben kihelyezett zöldhulladékot a társaság munkatársai szál-
lítják el kizárólag Kispest területéről. A zsákokat hétfőnként 
kell kihelyezni, a zsák díja magában foglalja az elszállítási 
költséget is. Minden más zsákban vagy kupacban történő 
kihelyezés illegálisnak minősül, amelynek felső büntetési 
tétele 100 ezer forint. Az illegális zöldhulladék-lerakás visz-
szaszorítása érdekében a Közpark Kft. a közelmúltban több 
mint 30 cserjeszigetet is telepített a Pozsony utcában. Pozitív 
példaként említhető, hogy a környéken élők közül többen is 
gondozzák, locsolják az ide ültetett növényeket, sőt újabb vi-
rágokat is ültettek.

A Közpark Kft. keddenként, az 
FKF Zrt. csütörtökönként végzi a 
tavaszi munkák során keletkezett 
zöldhulladék begyűjtését Kispest 
kertvárosi részén. Az illegális 
hulladéklerakókat akár 100 ezer 
forintos szabálysértési bírsággal 
is sújthatja az önkormányzat.

Környezetkímélő zsákokban 
gyűjthető a zöldhulladék
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Műfüves futballpályát
és futókört építenek
a sporttelepen

Kispest képviselő-tes-
tülete márciusi ülésén 
fogadta el a Magyar 
Labdarúgó Szövetség-
gel kötendő együttmű-
ködési megállapodást 
műfüves labdarúgó-
pálya létesítésére. En-
nek értelmében – az 

MLSZ-szel történő egyeztetések alapján – a KAC-pályán a 
jelenlegi füves futballpálya helyett nagyméretű, világítással 
ellátott, műfüves pályát építenek, továbbá lehetőség nyílik 
a meglévő négy öltöző felújítására és újabb kettő építésére. 
Ezen kívül az önkormányzat saját beruházásban ötsávos, re-
kortánnal borított, világítható futókört is kialakít. Kertész 
Csaba alpolgármester érdeklődésünkre elmondta, a beruhá-
zás bruttó költsége 200 millió forint. A pálya építéséről és az 
öltözők felújításáról az MLSZ gondoskodik az önkormány-

zat javára, az önkormányzatnak pedig a teljes beruházási 
költség 10 százalékának megfelelő, bruttó 20 millió forint 
támogatási összeget kell előre biztosítania. Az együttmű-
ködési megállapodás az üzembe helyezéstől számított 15 
év határozott időtartamra jön létre, addig az önkormányzat 
az MLSZ-szel közösen használja majd a pályát és az öltö-
zőket. Ez azt jelenti, hogy az MLSZ bérleti díj ellenében, 
havi 44 órában tart igényt a pályára, a fennmaradó időben 
az önkormányzat rendelkezik a használatról. Kertész Csaba 
hangsúlyozta, az önkormányzat továbbra is ingyenesen biz-
tosítja a kispestieknek a sportlétesítmény tömegsportra való 
használatát. A munkálatok a szerződés aláírását és az önrész 
átutalását követően, várhatóan július elején kezdődnek, s a 
tervek szerint három hónapot vesznek majd igénybe. A beru-
házás elején megnövekedett tehergépjármű-forgalomra lehet 
számítani a környéken, de az önkormányzat kiemelt figyel-
met fordít arra, hogy a sporttelephez közel élőknek minél 
kevesebb kellemetlenséget okozzon a munkavégzés.

A jelenlegi füves futballpálya helyén 
nagyméretű, műfüves pályát, vala-
mint ötsávos, szintén világítással el-
látott futókört építenek, és a meglé-
vő négy öltöző felújítása mellett két 
újat is kialakítanak a Katona József 
utcai Önkormányzati Sporttelepen.

  

Már kondizni is lehet
a játszótereken

A lakossági igényeket 
és kéréseket figyelembe 
véve a Közpark Non-
profit Kft. már korábban 
magasabb, biztonságos 
és zárható kerítésre cse-
rélte az alacsony, részle-
ges díszkerítést a Kar-
ton utca és a Pozsony 
utca sarkán található 
játszótéren, amelynek 
működéséhez, hasz-

nálatához igazodóan további munkákat is elvégeztetett az 
önkormányzat. A játszóeszközök karbantartása mellett – a 
hatályos rendelet előírásainak megfelelően – ütéscsillapító 

gumiburkolatot helyeztek el, és kiemelt figyelmet fordítot-
tak a zöldterület revitalizációjára, új növényzet telepítésére 
is. Múlt évben újrafestették a játszóeszközöket, illetve több 
kisebb javítást is elvégeztetett az önkormányzat. A 2017. évi 
közösségi költségvetés szabadtéri kondigépek kihelyezését 
is tartalmazta: a Karton utcai és a közösségi ház mögötti 
játszótéren múlt év végén bruttó 3,8 millió forint értékben 
telepítettek ilyen eszközöket – tájékoztatta lapunkat Márkus 
Edit. A Polgármesteri Hivatal Zöldprogram Irodájának zöld-
terület-fejlesztési ügyintézője érdeklődésünkre elmondta, 
hogy a test minden izomcsoportjának megmozgatására, erő-
sítésére és fejlesztésére alkalmas eszközöket – a vonatkozó 
szabványoknak megfelelően – gumiburkolaton helyezték el, 
s a közterületi használatra, valamint a könnyű karbantartha-
tóságra tekintettel mozgó alkatrészeket nem tartalmaznak.

Szabadtéri kondigépek kihelyezé-
sével folytatódott a Karton utcai és 
a közösségi ház mögötti játszótér 
felújítása. A beruházás a Kispesti 
Közösségi Költségvetés program 
részeként valósult meg.
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Egészen pontosan 2013 
decembere óta ígéri a 
kormány, hogy megújul a 
Bozsik stadion, a kivitele-
zésre kiírt közbeszerzést 
azonban immár hatodszor 

módosítja az ajánlatkérő Nemzeti Sportközpontok. Az eljá-
rást múlt évben többször is lefolytatták, végül minden eset-
ben eredménytelennek nyilvánítottak. Az indoklás szerint 
„a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a 
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 
ajánlatot tett ajánlattevővel”, vagyis a legolcsóbb vállalko-
zói ajánlatra sem elég a rendelkezésre álló forrás. Eredeti-
leg 4,98 milliárd forintot plusz 5 százalékos tartalékkeretet, 
azaz összesen 5,2 milliárd forintot szántak volna arra, hogy 
új stadiont kaphasson a bajnoki címvédő Kispest. A közbe-
szerzési eljáráson két ajánlattevő indult, de azt nem tudni, 
hogy a Penta Industry Kft. és a Pharos ’95 Kft.–West Hun-

gária Bau Kft. által beadott pályázat mennyivel árazta túl a 
projektet. Az építkezés költségét egyébként a klub tulajdo-
nosa, George F. Hemingway egy közelmúltban tett nyilatko-
zatában 11 milliárd forintra becsülte. Az uniós közbeszerzé-
si értesítőben április 14-én megjelent hirdetmény szerint a 
Nemzeti Sportközpontok ismét új közbeszerzési eljárást írt 
ki „a Bozsik Stadion labdarúgó-sportlétesítmény kivitelezé-
sére átalánydíjas vállalkozási szerződés alapján”, az ajánla-
tokat május 30-ig kell benyújtani a legalább 8000 fő befoga-
dására képes stadion építésére. Gács Pál, a Budapest Honvéd 
FC ügyvezető igazgatója korábbi megkeresésünkre elmond-
ta, hogy az új létesítmény építési munkálatainak üteméről 
érvényes és eredményes közbeszerzés esetén, a kivitelező 
ismeretében lehet majd részleteket tudni. A Honvéd jelenleg 
egyébként úgy tervezi, hogy ebben a szezonban játszik utol-
jára a régi stadionban, a júliusban rajtoló új idényben pedig 
az MTK Hidegkuti Nándor Stadionjába költözik.

Újabb közbeszerzési eljárást írt 
ki a Bozsik Stadion építésére a 
Nemzeti Sportközpontok. Az NB I 
bajnoka, a Budapest Honvéd több 
mint négy éve vár új otthonára.

Tovább várhat új otthonára
a bajnokcsapat
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Nyáron átadják az
utánpótláscentrumot

Az eredeti tervekhez 
képest több hónapos 
csúszással, várható-
an június végére ké-
szül el a Főkert Zrt. 
egykori kertvárosi 
telephelyén épülő, 
nem ze tga zd a ság i 
szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházásnak számító Dél-pesti Utánpótláscentrum. 
A sportközpont építésére kiírt közbeszerzést 2017 márciusában 
nyerte meg a stadionépítésben tapasztalatokkal rendelkező Pharos 
’95 Kft. és az energetikával foglalkozó Wire-Vill Kft. A Budapest 
Honvédhoz köthető, 4,2 milliárd forintból épülő létesítményben hét 

szabványméretű focipálya – két élőfüves világítással, két műfüves 
világítással, három élőfüves világítás nélkül – és egy világítással 
ellátott műfüves edzőpálya kap helyet, s csak a házaktól távolabb 
lévő centerpályákon lesz világítás. A 3300 négyzetméter alapterü-
letű oktatási épület földszintjén tantermeket, konyhát, étkezőt, öltö-
zőket és orvosi részleget, az emeleten kollégiumot, irodákat, vala-
mint további öltözőket alakítanak ki, a konditermet a legkorszerűbb 
eszközökkel szerelik fel. A beruházás részeként a kerítésen kívül 
épülő, több mint egy kilométer hosszú futókört a környéken élők is 
szabadon használhatják majd. A Nemzeti Sportközpontoktól kapott 
tájékoztatás szerint a következő heteket az útépítés befejezésével, 
több mint száz gépkocsinak, öt busznak, valamint 45 kerékpárnak 
helyet biztosító parkoló és új gyalogos-átkelőhely kialakításával, 
kertépítéssel és -rendezéssel töltik majd a szakemberek.

Rövidesen befejeződik a 
Dél-pesti Utánpótlás-nevelési 
Centrum építése: a kiemelt kor-
mányzati beruházásban nyolc 
futballpályát építenek a fővárosi 
tulajdonú, 16,5 hektáros terüle-
ten.
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Az érdekvéde-
lem területén a 
Dél-pesti Után-
pót lás-nevelési 
Centrum épí-
tésével kapcso-
latos lakossági 
észrevételekkel 

foglalkoztunk az önkormányzat által szervezett fórumon. 
Az elmúlt időszakban is számos panasz érkezett arra vo-
natkozóan, hogy a kivitelező nem tartja be a munkavégzés 
engedélyezett szabályait. A probléma megoldása érdekében 
a kivitelező kijelölt egy kontaktszemélyt, akihez Vinczek 
György önkormányzati képviselő fordulhatott kifogásaival, 
a lakosság pedig a képviselőt tájékoztatta a felmerülő problé-
mákról. A kialakított információs rendszer után a panaszok 
csökkentek – tájékoztatta lapunkat dr. Halász Géza. Mint a 

KKKE elnökétől megtudtuk, az önkormányzat által készít-
tetett szakvélemény alapján megállapodás született arról, 
hogy a megemelt pályaszintek miatt árkot építenek, amely a 
közeli patakmederbe vezeti az esővizet, a zaj- és fényszeny-
nyezés csökkentése érdekében pedig két sávban, hatméteres 
magasságban növényzetet telepítenek a házakhoz közel eső 
kerítés mellé. Az utánpótláscentrum átadásával egy időben a 
külső környezetet – a „kiserdőt”, valamint a centrum és a la-
kóházak közötti teret – az önkormányzat rendezi és megtisz-
títja, ennek forrása a kivágott fák ellenértékeként a beruházó 
által kifizetett 20 millió forint lehet – tette hozzá dr. Halász 
Géza. Az egyesület elnöke a közösségi ház tervezett felújítá-
sa kapcsán elmondta, hogy pályázati terveket közzétették az 
egyesületi tagok között, több javaslat is érkezett annak mó-
dosítására, s reményét fejezte ki, hogy mielőbb megvalósul 
az épület régóta várt korszerűsítése és átépítése.

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.

Együttműködés
a lakossági érdekvédelemben
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Közösségépítő programok
a Kertvárosban

Idén harmadik alka-
lommal rendezi meg az 
egyesület a gyermek-
napi programokkal ösz-
szekötött Kertvárosi 
Jótékonysági Futást, 
amelynek célja a rászo-
ruló kispesti családok és 
gyermekek megsegítése. 
A május 26-án 10 órakor 

kezdődő rendezvényre gyermekjátékokkal, ruhákkal, tartós 
élelmiszerekkel, tisztító- és tisztálkodószerekkel nevezhet-
nek a futók, az összegyűlt adományok szétosztásában ezúttal 
is a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum nyújt segítséget 
– mondta el érdeklődésünkre dr. Halász Géza, a KKKE el-
nöke. Az egyesület júliusban túratáborba várja a gyerekeket, 
augusztusban pedig – később megjelölt időpontban – harma-
dik alkalommal szervez közös kertmozizást a játszótéren a 

kertvárosi családoknak. Természetesen idén sem maradhat 
el a hagyományos születésnapi grillparti, amelyet a tervek 
szerint szeptember 8-án rendeznek meg. Legközelebb szep-
tember 29-én lesz adománygyűjtés a kispesti családsegítő 
szolgálat részére. Az egyesületi tagok havonta két-három 
alkalmi programot, közösségi akciót és heti nyolc klubfog-
lakozást – asztalitenisz, női torna, baba-klub, bridzs – szer-
veznek a közösségi házban, amely a kertvárosiak számára 
egyéb rendezvényekre is igénybe vehető előzetes egyez-
tetés alapján. Minden hónap harmadik hétfőjén 17 órától 
Vinczek György alpolgármester, Kertváros önkormányzati 
képviselője tart fogadóórát a közösségi házban. Az egyesü-
let 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 körük-
ben. Jelentkezni lehet a 06-30-942-7109-es telefonszámon 
vagy a drhalasz.geza@upcmail.hu emailcímen.

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 megtalálja a számára 
legmegfelelőbb programot.
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Szeretettel várunk 1-től 99 éves korig minden mozogni szerető kertvárosi lakótársat!  
Célunk a kerületünkben élő rászoruló gyermekek megsegítése.

Időpont: 2018. május 26., szombat, délelőtt 10 óra
Rajt a KKKE Közösségi Ház előtt (Temesvár és Csíky utca sarok)Távok:

 1. Kicsiknek a Csíky utcai játszótér körül

 2. Nagyobbaknak 3 km (két kör, egy kör 1,5 km)

 3. Nagyoknak 4,5 km Kertváros utcáin (három kör, egy kör 1,5 km)

Nevezési díj: a kerület nélkülöző gyermekeinek játékok, könyvek, ruhák és tartós  
élelmiszerek önkéntes felajánlása

A futás ideje alatt gyermekprogramokat szervezünk a játszótéren.
Regisztráció a helyszínen 8:30-tól. 

A keverőpultnál DJ Fábián. 

A rendezvényt Kispest Önkormányzata támogatja.


