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A 150 éve született Győri 
Ottmárra emlékeztek család-
tagok, civilszervezetek és az 
önkormányzat képviselői.

Somogyi Lászlóné
A telep első gondokára
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díszpolgároknak
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Az idei utolsó testületi ülésen a 
wekerletelepi Kerületi Építési 
Szabályzat készítéséről is dön-
tés született.

Gajda Péter
Építési szabályzat készül 
Wekerlére
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Építési szabályzat
készül a Wekerletelepre

A településfejlesztési 
koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési 
stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközök-
ről, valamint egyes te-
lepülésrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 46. §-a szerint 2018. december 31-ig alkalmazha-
tó a jelenlegi Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 
(KVSZ). Ezt követően csak a megújított szabályzatokkal 
lehet az építés rendjét szabályozni, így a kerület egészére 
– akár több lépésben is – meg kell alkotni a Kerületi Épí-
tési Szabályzatot (KÉSZ). Első lépésként az Üllői út–Lehel 
utca–Vak Bottyán utca–kerülethatár által határolt területre 
vonatkozó kerületi építési szabályzat készült el. A település-
rendezési eszközök kötelező megújításának következő sza-

bályozási terve a Wekerletelepre – mint Kispest sajátos, tel-
jes egészében műemléki jelentőségű, országos védelem alatt 
álló területére – most elindított Kerületi Építési Szabályzat. 
Az idei utolsó testületi ülésen döntés született arról is, hogy 
az önkormányzat 1 millió 270 ezer forint összegű vissza 
nem térítendő támogatást ad a Wekerlei Társaskör Egyesület 
Kós téri irodájának portálfelújításához. A WTE sikeresen 
pályázott a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kol-
légiumához a Wekerletelep főterén, Zrumeczky Dezső által 
tervezett lakóépület földszintjén található közösségi tér utcai 
portáljának felújítására, a pályázaton elnyert egymillió fo-
rintot egészíti ki az önkormányzati támogatás. A képviselői 
kérdések között Ékes Gábor a wekerlei kispiac átépítése felől 
érdeklődött. Válaszában Horváth Gyula, a Kispest Kft. ügy-
vezetője elmondta, várhatóan január elejére meglesz az épí-
tési engedély, és a tervek szerint március-április folyamán 
indulhat a munka.

A kispesti képviselő-testület idei 
utolsó ülésén határozatot foga-
dott el arról, hogy elkezdődhet a 
Wekerletelepre tervezett Kerületi 
Építési Szabályzat készítése.
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Wekerletelep első
gondnokára emlékeztek
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Wekerletelep első gond-
nokának életét és mun-
kásságát Nagy Tamás 
helytörténész, a társas-
kör tiszteletbeli elnö-
ke idézte fel. Schmidt 
Ottmár (1867–1946) 
Győrben született, 37 
évesen magyarosította 
nevét. A tehetséges mér-

nököt Wekerle Sándor miniszterelnök és pénzügyminiszter 
választotta be a mintaértékű Állami Munkástelepet építő 
csapatba. Berlinben tanulmányozta a korszerű városrende-
zést, az úthálózatok tervezését és az épületcsoportosítást. 
Mint főmérnök készítette el a kiviteli terveket, felügyelte a 

telepen az építkezést, megtervezte az utcahálózatot. A ren-
deltetésszerű használat feltételeinek megteremtésére, kar-
bantartásra, a telep csinosítására, a lakások és az üzletek 
bérbeadására gondnokságot hoztak létre, melynek vezetője 
lett. Wekerletelep első gondnoka 1919-ig töltötte be az állást, 
amelyet a kommün szüntetett meg. Győri Ottmár sírjánál 
koszorút helyezett el a WTE képviseletében Somlói Judit 
elnök és Nagy Tamás, az önkormányzat nevében Somogyi 
Lászlóné képviselő, wekerlei tanácsnok. Győri Ottmár sírját 
az önkormányzat újíttatta fel saját költségén, a Nemzeti Em-
lékhely és Kegyeleti Bizottság engedélyével – tudtuk meg 
Somogyi Lászlónétól. A wekerlei tanácsnok köszönetét fe-
jezte ki a sok segítségért Boros Jánosnak és Heltai Zsuzsan-
nának, akik szívügyüknek tekintették, hogy Wekerle első 
gondnoka és díszpolgára méltó környezetben nyugodhasson.

A 150 éve született Győri Ottmárra 
emlékeztek családtagok, a Weker-
lei Társaskör (WTE) és az önkor-
mányzat képviselői a Kispesti Öreg 
temetőben.
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Emlékpark a wekerlei
díszpolgároknak

Néhány évvel ezelőttre 
nyúlik vissza a történet, 
amikor Alföldy-Bo-
russ Dezső felkeresett a 
templom melletti emlék-
park gondolatával, amit 
azonnal támogatandó-
nak találtam. Mostanra 
Somogyi Lászlóné kép-
viselő közreműködésé-

vel, a Közpark munkájával, 2,5 millió forintból megvalósult az 
emlékpark – mondta el Kispest polgármestere az átadóünnep-
ségen. Gajda Péter hangsúlyozta, olyan wekerlei embereknek 
állít emléket a park, akik nem csupán díszpolgárai Kispestnek, 
hanem életükkel bizonyították, hogy büszke lehet rájuk az utó-

kor. Végezetül a lelkész, az önkormányzati képviselő és a Köz-
park munkatársai mellett Nagy Tamásnak, a Wekerlei Társas-
kör tiszteletbeli elnökének, Romhányi Andrásnak, a Magyar 
Kollégium elnökének, valamint Fontos Györgynek és Toldi 
Miklósnak is megköszönte a polgármester, hogy részt vettek 
az ötletelésben és az emlékpark megvalósításában.
A Wekerlei Pantheon 16 díszpolgár, Győri Ottmár (1867–1946), 
Bogdán Gyula (1889–1953), Winkler József (1889–1958), Fehér 
Gyula (1896–1969), Kocsis József (1914–2011), id. Somorjai 
József (1914–2015), Dauner János (1915–2002), Bánsági József 
(1918–2004) és Bánsági Józsefné (1919–2006), Szilágyi Lajos 
(1923–2008), dr. Zsák Péter (1924–1995), dr. Kóczán László 
(1924–1994), dr. Katus László (1927–2015), Koroly T. György 
(1928–2013), dr. Sebestyén Péter (1929–2017), Szabó Kálmán 
(1933–2016) és dr. Lélfay Botond (1948–2009) emlékét őrzi.

Gajda Péter polgármester, Al-
földy-Boruss Dezső református 
lelkész és Somogyi Lászlóné ön-
kormányzati képviselő, Wekerle 
ügyeiért felelős tanácsnok adta 
át a Wekerlei Pantheont a Corvin 
körúton, a református templom 
mellett.
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Közös gondolkodás a helyi 
élelmiszerellátásról

Az egyre kiszámíthatat-
lanabbá váló gazdasági, 
éghajlati és energiaellá-
tási viszonyokra tekintet-
tel számos európai város 
alkotott helyi élelmiszer-
stratégiákat. Kispesten 
is több önkormányzati és 
közösségi kezdeményezés 
indult az elmúlt években 
azért, hogy minél többen 
juthassanak jó minőségű, 
egészséges és friss élelmi-

szerekhez. Ezeket a – szociális és közösségfejlesztési célo-
kat is szolgáló – törekvéseket és lehetőségeket mutatta be 
az Átalakuló Wekerle által szervezett, a Védegylet európai 
uniós projektje által támogatott program. A „HEKK – He-
lyi Élelmiszer Kispesti Közösségeknek” című rendezvény 
szervezői közös gondolkodásra invitálták az önkormányzat 
és a civilszervezetek képviselőit, a kistermelőket és a té-
mában érintett szakembereket. Az önkormányzat nevében 

Gajda Péter polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd 
Vinczek György alpolgármester ismertette a helyi élelmi-
szerellátás terén elért eredményeket és további terveket. Az 
Átalakuló Wekerle képviseletében Tracey Wheatley beszélt 
a civil közösség helyi élelmiszerekkel kapcsolatos törekvé-
seiről és az elmúlt években elért eredményeiről. Az aktivista 
felhívta a figyelmet a konyhakert-kultúra újraélesztésére, az 
önkormányzat által is támogatott komposztálási programra, 
a helyi törzsvásárlói kártyarendszerre, a tavaszi magbörzére, 
az ingyenes paradicsompalánta-osztásra, valamint a Nyitott 
Kertek biodoboz-rendszerre, amely helyi termelésű, finom, 
egészséges és környezetbarát zöldségeket kínál elérhető 
áron. Mandl-Szűcs Ildikó, a két éve működő Wekerlei Zöld-
ség Kommandó egyik önkéntese elmondta, hogy célkitűzé-
süknek megfelelően minőségi és egészséges élelmiszerekkel 
tudják segíteni a rászoruló családokat. Az előadássorozat vé-
gén, kiscsoportos beszélgetések formájában a helyi élelmi-
szerellátás eddigi sikereit és problémás területeit értékelték 
a résztvevők, akik a további fejlesztésekre vonatkozóan is 
számos javaslatot fogalmaztak meg.

A helyben termelt élelmiszerek 
fontosságáról, az önkormány-
zati törekvésekről, a közösségi 
kezdeményezésekről és lehető-
ségekről szervezett beszélgetést 
az Átalakuló Wekerle mozgalom 
a Városháza dísztermében.
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Dokumentumfilm-fesztivált
rendeztek Wekerlén

Újításról és innováci-
óról beszélt köszöntő-
jében dr. Hiller István 
országgyűlési kép-
viselő, a filmszemle 
fővédnöke. Az Or-
szággyűlés alelnö-
ke kiemelte, hogy a 
fesztivál közös szel-
lemi alapot teremt, s 
az ilyen gondolkodás 
viszi előbbre a kö-
zösség már eddig is 

megalapozott hírnevét. Somlói Judit, a WTE elnöke külön 
hangsúlyozta az ötletgazda, Somogyvári Rudolf dokumen-
tumfilm-rendező és a helytörténész, Nagy Tamás tiszte-
letbeli WTE-elnök szerepét, akik ösztökélték a társaskört 
a Magyarországon egyedülálló tematikájú filmfesztivál 
megrendezésére. A fesztivál egyik védnöke, Kispest polgár-
mestere annak a reményének adott hangot, hogy a követke-
ző években sok film készül majd Kispestről és Wekerléről, 

itteni üzemekről, kispesti emberekről. Különösen fontos a 
jövő év, amikor a telep fennállásának 110. évfordulóját ünne-
peljük – fogalmazott Gajda Péter, aki azt kívánta, legyen ha-
gyomány a filmszemléből. Dr. Rosivall László Széchenyi-dí-
jas orvosprofesszor, a rendezvény másik védnöke szerint 
közösségépítéshez járul hozzá egy ilyen fesztivál, és biztos, 
hogy Wekerle jövőjét az itt élők ereje, eltökéltsége határozza 
majd meg. A közönség és a zsűri – Péterffy András Balázs 
Béla-díjas filmrendező, operatőr, zsűrielnök, Nádorfi Lajos 
operatőr, Novobáczky Sándor filmrendező, Romhányi And-
rás, a főtámogató Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 
elnöke és Nagy Tamás helytörténész – 13 filmet tekinthetett 
meg a kétnapos filmfesztiválon. Különdíjat kapott Boros Fe-
renc és Horváth Zoltán filmje, A szendiszűcs. Operatőri kü-
löndíjat érdemelt Bokor Katalin filmje, az Elveszett ember. 
Daczó Katalin „Kőrispatak: péntek-vasárnap” című filmje 
kapta meg az első wekerlei filmszemle első díját, „Kinda Lá-
zár és a Csíki Traktor” című filmje második helyezést ért el, 
Gede Viktor „Most már alig vagyunk” című dokumentuma 
lett a harmadik helyezett.

Cégér címmel először rendezett 
ipar- és helytörténeti filmszemlét a 
Wekerlei Társaskör Egyesület és a 
Wekerlei Kultúrház. A WTE hagyo-
mányteremtő szándékkal indítot-
ta útjára a filmfesztivált, amelyre 
települések történetét bemutató 
ismeretterjesztő filmekkel, telepü-
lésszociológiai dokumentumfilmek-
kel, portréfilmekkel és ipartörténeti 
filmekkel lehetett pályázni.
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A megnyitó résztvevő-
it Bogdán Ágnes, a Dán 
Királyság Magyarországi 
Nagykövetségének kul-
turális attaséja, Gajda 
Péter, Kispest polgár-
mestere, Burány Sándor 
országgyűlési képviselő 
és Szabó Mária, az intéz-
mény igazgatója köszön-
tötte. Ezután kiosztották 
az „Andersen nyomában” 
című rajzpályázat nyolc 
díjazottjának a Skandi-
náv Ház Alapítvány által 

adományozott ajándékokat. A kiállításra 118 alkotás érke-
zett be, melyeket a WKK-ban ki is állítottak. A rendezvény 
sokszínű kínálatában felnőttek és gyermekes családok egy-
aránt megtalálták az őket érdeklő elfoglaltságot. A felnőttek 
részére több ismeretterjesztő előadással készült a kultúrház. 
A „hygge” életérzésről – amelyről nemrégen a Kossuth Ki-

adó gondozásában könyv is megjelent – izgalmas kerekasz-
tal-beszélgetést rendeztek: Carina Bagge, az ELTE Skandi-
náv Nyelvek és Irodalmak Tanszékének lektora, Galambos 
Attila szerkesztő, a Skandináv Ház Alapítvány kuratóriumi 
tagja és Varga Veronika, az alapítvány alapító tagja boncol-
gatta a témát a közönség bevonásával. Kovács Zsigmond, a 
Magyar Konyha újságírója teljes spektrumában, sok szép 
fotóval illusztrálva tárta az érdeklődők elé a hagyományos 
és a mai dán konyha sajátosságait. Természetesen az ország 
gasztronómiájáról nem csupán előadást hallhattak a jelen-
lévők, meg is kóstolhatták az ínyenc, gazdagon megrakott 
dán szendvicseket, a dán kekszet és a híres Tuborg sört. A 
gyerekek számára legizgalmasabbnak a viking bemutató bi-
zonyult, amelyet jól megtermett, korabeli ruhába öltözött és 
felfegyverkezett viking harcosok tartottak az udvaron isme-
retterjesztéssel egybekötve. A Babos Bábos Társulat az „Az 
északi manók varázslatos élete” címmel bábos meseelőadást 
tartott, a záró programban pedig az IttésMost Társulat négy 
színészének sziporkázó improvizációs játékán mulathatott a 
kitartó közönség.

Nemzeteket bemutató soroza-
tának 11. részeként dán napot 
tartott a Wekerlei Kultúrház. 
Felmérések alapján az „Európa 
legboldogabb nemzete” címet 
Dánia eddig háromszor – leg-
utóbb 2016-ban – nyerte el. A 
WKK-ban rendezett dán nap arra 
a kérdésre is kereste a választ, 
vajon mitől boldogok a dánok.

A dán derű nyomában
a WKK-ban
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Környezetvédelmi pályázat
a klímaváltozásról

Az idei kétfordulós 
pályázat hetedikes 
gyerekeknek szólt, 
és a klímaváltozás 
kérdését járta kö-
rül. Az első forduló 
tesztjeinek megoldá-
sa után a döntőben 

hat csapat versenyzett a Kispesti Bolyai János Általános Iskolából 
és a Hungária Általános Iskola tanulóiból. A délután közreműkö-
dőjeként Zsíros László Róbert „Szertáros” izgalmas interaktív 
programmal készült, a klímaváltozás és egyéb fizikai jelenségek té-
makörében tudáspróba-kvízshow-t tartott a résztvevőknek. A négy-
öt fős csapatok igyekeztek legjobb tudásuk szerint megválaszolni 
az elhangzó kérdéseket, melyek egyebek mellett a napsugárzás és 
más éghajlati jelenségek hatásaira, a megújuló energiákra, az ég-

hajlatváltozásra és következményeire, a globális felmelegedésre 
és környezetvédelmi témákra kérdeztek rá. Az izgalmas délután 
záró eseményeként a zsűritagok – Otrok Györgyné Erika a Richter 
Gedeon Nyrt. részéről és Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biz-
tosa – a kultúrház munkatársaival együtt átadták a csapatoknak a 
nyereményeket. Az első három helyezett a gyógyszercég jóvoltából 
közösségi játékokkal, sportszerekkel, társasjátékokkal gazdagodott, 
de a díjkiosztóról senki nem tért haza üres kézzel. Az első helyezést 
a „Hegyi sellő mókus” csapat nyerte a Bolyai iskolából. A máso-
dik helyezet „Jég és madár” csapat tagjai szintén innen kerültek ki. 
A harmadik helyezést a Hungária iskola „Kémia kémek” csapata 
érte el. Dvornik Titanilla, a Hungária iskola tanulója, Tóth Petra 
Dorottya, a Bolyai iskola diákja és Papp Petra, a Kós iskola volt 
tanulója különdíjban részesült az első fordulóban leadott tesztjeinek 
eredményéért.

Látványos kísérletektől volt 
zajos a Wekerlei Kultúrház a 
Richter Gedeon Nyrt. és a WKK 
hetedik alkalommal meghirde-
tett közös környezetvédelmi 
pályázatának döntőjén.
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A november 7. és 
december 5. kö-
zött tartott öt in-
teraktív foglalko-
záson a cigány és 
nem cigány szár-

mazású gyerekek – a kispesti Hungária és a VIII. kerületi 
Németh László iskola 4. osztályos tanulói – közös játékok-
kal, tánc-, dal- és nyelvtanulással, mesemondással szerez-
hettek élményszerű ismereteket a roma kultúráról. A progra-
mot a Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület szervezte 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázati támogatá-
sával. Azok a különböző kultúrákból származó gyermekek, 
akik a hétköznapokban egymás mellett élnek ugyan, de nem 
ismerik egymás szokásait, hagyományait, a művészet és a 
játék eszközeivel közelebb kerülhettek egymáshoz. Ezért is 
fogadta be az intézmény örömmel a programot, amelyet na-
gyon élveztek a gyerekek – mondta el lapunknak Szabó Má-
ria, a Wekerlei Kultúrház igazgatója. A záró rendezvényen 

Vinczek György alpolgármester köszöntőjében arra kérte 
a gyerekeket, hogy magyar emberként, leendő felnőttként 
próbálják meg lebontani az előítéleteket, s azokat a dolgo-
kat keressék, amelyek összekötnek, nem pedig szétválaszta-
nak bennünket. A sorozatzáró program közös énekléssel és 
tánccal telt a Lakatos György vezette Romano Glaszo és a 
Khamoro muzsikája mellett. „Megpróbáltuk összesűríteni a 
cigány kultúra jellegzetességeit és átadni a gyerekeknek. Az 
alsósokat céloztuk meg, mert ők még jobban motiválhatók, 
mint az idősebb gyerekek. Együtt vettek részt a foglalko-
zásokon, megismerkedtek egymással, így könnyebben megy 
az elfogadás is, s talán felnőttként is emlékeznek majd erre” 
– összegezte a tapasztalatokat Farkas Zsolt, a Khamoro Bu-
dapest Band alapítója és vezetője, a programsorozat főszer-
vezője. A Magyar Bronz Érdemkereszttel kitüntetett zenész, 
táncos, koreográfus elmondta, ritka az ilyen komplex prog-
ram, folytatni kellene nemcsak Kispesten, hanem az ország 
más pontjain is, hiszen nagyon fontos lenne a társadalmi fel-
zárkózás, a beilleszkedés szempontjából.

Vidám, zenés-táncos délutánnal zárult a 
cigány kultúrát bemutató Színek világa 
című, iskolásoknak indított programso-
rozat a Wekerlei Kultúrházban.

Színek világa – Cigány
kultúráról gyerekeknek
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Rendhagyó órák az emberi 
jogokról

Minden héten egy alkalommal nyílik lehetőség arra, hogy 
a kerületi általános és középiskolák részt vegyenek az Am-
nesty International Magyarország érzékenyítő foglalkozása-

in – tudtuk meg Szabó 
Máriától, az intézmény 
igazgatójától. A rendha-
gyó órákra a kultúrház 
munkatársai továbbra is 
várják a jelentkezőket, 
mert az eddigi tapasz-
talatok azt mutatják, 
a gyerekeket leköti és 
érdekli a foglalkozások 
témája. A 45 perces 
órákon tematikusan, in-

teraktív feladatokon, szerepjátékokon keresztül, drámape-
dagógiai eszközökkel, esetelemezésekkel, vetítéseket nézve 
tájékoztatnak az emberi jogokról. A foglalkozásokat vezető 
Matkovics István mediátor, kommunikációs tréner, önkéntes 
lapunknak elmondta: közösen végrehajtott, indirekt módon 
a szociális készségekre ható játékos feladatokkal ismerked-
nek a gyerekek az empátia, az együttműködés, a tolerancia 
fogalmával. Az általános iskolás gyerekek rendkívül fogé-
konyak a téma iránt, és sokkal többet tudnak a hétköznapi 
élet dolgairól, jelenségeiről, jóval tájékozottabbak, mint azt 
gondolnánk – tette hozzá. A rendhagyó órán résztvevő Kós 
iskolások alátámasztották a tréner szavait, hiszen ugyancsak 
aktívan vettek részt a foglalkozáson, ismerték a témában 
használt fogalmakat, bátran játszottak és mondtak véle-
ményt.

A Kós iskolából a 7. b osztályosok 
vettek részt azon a tematikus órán, 
amelyet az Amnesty International 
Magyarország emberjogi szervezet 
munkatársai tartottak az emberi 
jogokról a Wekerlei Kultúrházban.

  



A szabálytalan kivitele-
zés miatt az égéstermék 
visszaáramolhat, a tüze-
lő-fűtőberendezés meg-
hibásodhat. A zárt térbe 
visszajutó gázok már 
alacsony koncentráció-
ban is komoly veszélyt 
jelentenek az emberek-
re és a háziállatokra. A 
rosszul bekötött eszköz 
nagy eséllyel gyakrabban 

elromlik, sűrűbben kell javíttatni és rövidebb idő alatt tönk-
remegy, így jóval több pénzbe is kerül. Mindez megelőzhető, 
ha már a tervezést és ezt követően a kivitelezést is szakem-
berre bízzuk. A műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés fontos 
feltétele a fűtési rendszer biztonságos működtetésének, hi-
szen időben kiderül, ha valamilyen karbantartási vagy javí-

tási munkára van szükség. A nem rendeltetésszerű használat 
következtében jelentős anyagi kárral és esetenként súlyos 
sérülésekkel járó tűzesetek alakulhatnak ki, de nem ritka 
a fizikai robbanás sem. Nagyobb eséllyel rakódik le káros 
anyag az olyan égéstermék-elvezető rendszerben, amelyben 
hulladékot vagy más, nem megfelelő tüzelőanyagot égetnek, 
az elzáródott kéményből pedig a mérgező anyagok visszaá-
ramolhatnak a lakótérbe. Ezek a veszélyforrások a megfele-
lő használattal teljes mértékben kiküszöbölhetőek. A teljes 
biztonság elérését segítheti a megfelelő minőségű és meg-
bízhatóan működő szénmonoxid-érzékelő, amelyet tüze-
lő-fűtőberendezéseink közelében célszerű elhelyezni. Mivel 
a szén-monoxid színtelen és szagtalan gáz, ezért csak ezek a 
műszerek képesek jelezni a mérgező gáz jelenlétét. Vásárlás 
előtt mindig tájékozódjanak, mely termékek megbízhatóak, 
és kérjék szakember segítségét – hívja fel a figyelmet a Fővá-
rosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság a fűtési szezonra 
való tekintettel felhívja a figyel-
met arra, hogy feltétlenül érde-
mes szakemberrel ellenőriztetni a 
tüzelő- és fűtőberendezéseket.

Felhívás a fűtési szezon
veszélyeire

Ünnepi készülődés Wekerlén

Évek óta kihagy-
hatatlan része az 
ünnepi készülődés-
nek a közös adventi 
koszorúkötés a We-
kerlei Kultúrházban. 
Az érdeklődők az 
asztal- vagy ajtódísz 

készítése mellett mézeskalácsot is süthettek a gyerekekkel a Weker-
lei Kulturális Közhasznú Alapítvány által támogatott programon. 
A WKK és a Wekerlei Társaskör Egyesület által közösen szerve-
zett hagyományos kézműves vásáron az ünnepi dekorációkon kí-
vül egyedi ajándékok – ékszerek, babák, kiegészítők, dísztárgyak, 

kerámia- és textilcsodák – között válogathattak a látogatók, délután 
pedig a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézet csellózenekara 
adott karácsonyi koncertet. „Jöjj el hozzánk, várunk rád…” címmel 
a Wekerlei Könyvtár rendezett zenés-dalos Mikulás-hívogatót, míg 
a Zrumeczky-kapunál közös énekléssel, teával és forralt borral vár-
ták a Télapót. Lapzártánk után a Gutenberg téri piacon rendeztek 
adventi vásárt, ahol a csütörtökönként megszokott termelői árusok 
mellett változatos programokkal, karácsonyi műsorral, kézműves 
árusokkal, forralt borral és egyéb téli finomságokkal várták az ér-
deklődőket. A Kós Károly térről Wekerle hitéletét és templomait 
bemutató séta indult, amelynek résztvevői szintén az ünnepi vásár 
forgatagába érkeztek.

Idén is színes programkínálat 
várta az ünnepre készülődő 
wekerleieket a közös adventi 
koszorúkötéstől a karácsonyi 
kézműves vásárokig.
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Ingyenes programok
és klubdélutánok
a könyvtárban

A közel 700 tagot 
számláló könyvtár 
kicsinysége ellenére 
nagy forgalmat bonyo-
lít, sok idős ember és 
kisgyermekes család lá-
togatja, s az érdeklődők 
számos ingyenes prog-
ram és klubfoglalkozás 
közül választhatnak 
– tudtuk meg Abuné 
Grasselli Edit könyv-
tárostól. A versbarátok 

klubjának tagjai minden hónap második péntekén 16 órakor 
találkoznak, a családi társasjáték klub minden hónap első 
keddjén 17 órától tartja összejöveteleit, a kabarétörténeti 
klub pedig minden hónap második keddjén 17 órától rendez 
vidám délutánokat. A wekerlei világjárók klubjának utolsó 
programján a Magyarországon élő, bangladesi származású 
dr. Abu Yusuf és M. Rakib Badruddin tartott vetítéssel egy-

bekötött előadást a bengáli tigris országáról. Januárban új 
turisztikai, honismereti sorozat indul „Otthon itthon van?” 
címmel. Érdekes témákkal foglalkozik a kíváncsiak klubja 
minden hónap harmadik keddjén 16 órától, az angol nyelvi 
klub pedig minden hónap utolsó hétfőjén 17 órától biztosít 
kötetlen beszélgetést, nyelvgyakorlást a résztvevők számára. 
A könyvtár munkatársai szeptembertől ingyenesen, előze-
tes időpont-egyeztetéssel segítenek önéletrajz és motiváci-
ós levél készítésében, míg a tanulástechnikai Lépéselőny 
tanfolyam térítés ellenében vehető igénybe. Az óvodások 
és kisiskolások számára olvasásnépszerűsítő könyvtári fog-
lalkozásokat rendeznek, ezen kívül sok színvonalas gyer-
mekprogrammal is dicsekedhetnek: minden hónap utolsó 
péntekén 17.30-tól Péntek esti mesékkel várják a kicsiket, 
Papírszínház címmel pedig óvodáscsoportoknak tartanak 
előadássorozatot. A Wekerlei Könyvtár a téli szünet alatt 
zárva tart, 2018. január 3-ától ismét várja régi és új olvasóit 
hétfőnként 15–19 óra között, keddtől péntekig 9–13 és 15–18 
óra között.

Több mint 7500 kötettel, színes 
programkínálattal és rendszeres 
klubokkal várja régi-új olvasóit a 
Kós Károly tér 9. szám alatt műkö-
dő Wekerlei Könyvtár.

Új év, új kulturális
meglepetések a WKK-ban

A közkedvelt nyári tábo-
rok hangulatát idézi az 
a havi rendszerességű, 
egész napos programso-
rozat, amely január 6-án 
indul 6-12 éves gyere-
keknek számára „Egy 
csepp nyár” címmel. Az 

őszi szezonban már nagyon népszerűnek bizonyultak a Ba-
bakoncertek, melyek csecsemőkortól kínálják az első közös 
komolyzenei élményt az apróságoknak és szüleiknek. A so-
rozat 2018. január 13-tól folytatódik. A magyar kultúra napja 
alkalmából, január 20-án a VII. Gyermek- és Ifjúsági Színházi 
Szemle megosztott fődíjas bábelőadásával várja a kultúrház a 
családokat. A székely menyecske meg az ördög című népmesét 
Fabók Mancsi bábszínháza adja elő. Február elején a farsang 
farkát ünnepli a WKK az Elmacskásodott farsang című ren-
dezvénnyel, amellyel a macskák világnapjára is emlékeznek, s 
természetesen nem csak a macskajelmezbe öltözött gyerekeket 
várják. Felnőtteknek folytatódik februárban az „Otthon labor” 

sorozat, melynek keretében most tésztakészítő műhelyfoglal-
kozás keretében tanulhatják a háziasszonyok és a gasztronó-
mia iránt érdeklődők az otthoni tésztakészítés fortélyait. Évek 
óta nagy sikerrel tartják meg Wekerletelepen a február végi 
Téltemetést, amelyet a WKK a Wekerlei Társaskörrel karöltve 
rendez meg felejthetetlen közösségi élményként. Március 3-án 
a kertek ébredéséhez kapcsolódóan a Magvas nap – Tavaszi 
magbörze keretén belül lehet vetőmagokat és palántákat csere-
berélni. Március 10-én a Latinovits lapjai című felolvasószín-
házi előadáson a nézők Latinovits Zoltán könyvei, levelei és 
néhány, hozzá közel álló ember visszaemlékezése alapján ke-
rülhetnek közelebb a színészlegenda egész életén át küszködő 
és harcoló énjéhez. A magyar kultúra napja alkalmából Rofusz 
Kinga illusztrátor varázslatos képeiből nyílik kiállítás „Földön 
lebegők – égen járók” címmel. Ezzel párhuzamosan a vitrinek-
ben a kultúrházban működő Apró Marok gyermek-fazekasmű-
hely fiatal tehetségei mutatkoznak be. További részletekről a 
wkk.kispest.hu oldalon vagy a kultúrház műsorfüzetében ol-
vashatnak.

Jövőre sem kell attól tartani, 
hogy unalmasak lesznek a hét-
végék Wekerlén, legalábbis ez 
derül ki a WKK friss, nyomdából 
nemrég kikerült műsorfüzetét 
átlapozva.
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Somogyi Lászlóné önkormányzati képviselő, wekerlei 
tanácsnok a somogyi.wekerle@gmail.com e-mail
címen várja a Wekerlén élők véleményét, ötleteit, 

javaslatait aktuális wekerlei ügyekkel kapcsolatban.

Fogadóóra:
előzetes bejelentkezés alapján

a 0620-432-7731-es telefonszámon.

Képviselői
fogadóóra


