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Huszonhetedik alkalommal 
rendezték meg Wekerletelep 
őszi kulturális fesztiválját 
szeptember harmadik hétvé-
géjén.

Horváth Gyula
Két ütemben korszerűsítik 
a kispiacot

Elkészült a Pannónia
iskola tetőtér-beépítése

8. oldal

Az összesen több mint 200 
millió forintos beruházás ered-
ményeként év végétől megújult 
piac fogadja majd a kispestie-
ket.
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Elkészült a Pannónia iskola 
tetőtér-beépítése

A tetőtér-beépítési mun-
kálatok első szakasza, a 
lépcsőház kiszélesítése 
2016-ban 20 millió fo-
rintból valósult meg. Az 
első ütemben a tetőtérbe 
vezető keskeny lépcső-
ből vasbeton szerkezetű 
lépcsőházat építettek. Új-
ravakolták és -festették a 

lépcsőház belső falfelületét, lábazattal együtt új burkolatot 
kaptak a járófelületek, javították a meglévő műkőburkolato-
kat, és 12 új fénycsöves lámpatesttel felújították a lépcsőház 
elektromos hálózatát. A beruházás második szakaszára 80 
millió forintot fordított az önkormányzat, amelynek már 
nem lett volna feladata a munka elvégzése, de mivel koráb-

ban megígérte, teljesítette a vállalást – mondta el lapunk-
nak Gajda Péter polgármester. Az augusztusi befejezésig a 
615 négyzetméter hasznos alapterületen hat csoportszoba és 
két vizesblokk épült 10 cm vastagságú, hő- és hangszigetelt 
gipszkarton válaszfalakkal, a teljes gépészet – víz- és csator-
nahálózat, fűtési és elektromos rendszer – kiépítésével. So-
mogyi Gábor intézményvezető szerint régi vágyuk teljesült 
a padlástér beépítésével: az iskolában jelenleg 16 osztályban 
430 gyerek tanul, évfolyamonként két-két párhuzamos osz-
tályban, így a mostani beépítéssel a csoportbeosztásokat, a 
fejlesztő foglalkozásokat is meg tudják majd oldani. Az in-
tézményvezetőtől megtudtuk azt is, hogy a kerületi iskolák 
önkormányzattól kapott egy-egymillió forintos támogatásá-
ból a pannóniások a tetőtér egyik tantermét számítógépekkel 
szerelik majd fel.

Az idei központi tanévnyitóra 
elkészült a padlástér átalakítása a 
Pannónia iskola tetőterében, ahol 
615 négyzetméteren hat csoport-
szobát és két vizesblokkot építet-
tek ki. A két ütemben megvalósult 
beruházásra összesen százmillió 
forintot fordított az önkormány-
zat.
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Két ütemben korszerűsítik
a kispiacot

Az önkormányzat 
2016-ban nyújtotta be 
a piacátalakítási pályá-
zatot a Fővárosi Ön-
kormányzat TÉR_KÖZ 
felhívására. A Fővárosi 
Közgyűlés tavaly 110 
millió forintot szava-
zott meg a beruházásra, 
az önkormányzat még 
ugyanennyivel támogat-

ja az építkezést – tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől. Az 
új piacépületek terveit a piacosokkal, az őstermelőkkel és a 
Wekerlei Társaskörrel egyeztetve, a Hetedhét Építész Kft.-vel 
készíttette el az önkormányzat, s a legfontosabb szempontok 
között szerepelt az új piacépület megépítése, a piac környé-
kének kertészeti rendezése, az akadálymentes megközelít-

hetőség, az energiahatékonyság és megújuló energiaforrások 
használatának megteremtése, valamint a szelektív hulladék-
gyűjtés bevezetése. A piac 862 négyzetméteres területének 
476 négyzetmétere épül be, öt üzlet-, valamint egy közösségi 
helyiséget alakítanak ki, és visszakerülnek az árusítópultok is. 
A teljesen önkormányzati tulajdonú komplexumban a koráb-
bival megegyező nagyságú üzletet kapnak vissza a bérlők. Az 
átépítés két szakaszban zajlik: az elsőben a Gutenberg körút 
és a Nádasdy utca felőli oldal épül meg, a második ütemben 
a Pannónia utcai rész kerül sorra – mondta el lapunknak Hor-
váth Gyula, a beruházást koordináló Kispest Kft. ügyvezetője. 
Várhatóan december elejétől korszerű, arculatában a Weker-
letelephez illeszkedő piac fogadja majd a wekerleieket és a 
kispestieket. A megújuló piac a civilek által régóta igényelt kö-
zösségi eseményeknek is helyet biztosít majd, és alkalmas lesz 
kisebb rendezvények megtartására a nyitvatartási időn túl is.

Zavartalanul folyik az árusítás a 
Pannónia utcai pavilonokban és 
az őstermelői asztaloknál a we-
kerlei kispiac átépítésének első 
szakaszában. Az összesen több 
mint 200 millió forintos beruhá-
zás eredményeként várhatóan 
év végétől korszerű piac fogadja 
majd a kispestieket.

A kutatás célja a lakos-
ság ivóvíz eredetű ólom-
bevitelének csökken-
tése személyre szabott 
kockázatértékelés és ta-
nácsadás révén. A vizs-
gálati eredmények alapján 
megállapítható, hogy a 
legtöbb mintavételi pon-
ton az eredmény meg-
haladta a jogszabályban 
– Az ivóvíz minőségéről 
és az ellenőrzés rendjéről 

szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben – rögzített, 
ólomra vonatkozó határértéket, azaz 10 μg/l-t. Vannak in-
tézmények, amelyekben az ivóvíz ólomtartalmából szárma-
zó egészségkockázattal nem kell számolni, az ivóvíz bizton-
sággal fogyasztható, ha ivásra és ételkészítésre kizárólag a 

hideg vizet használják, fogyasztás (ivás, főzés, ételek, italok 
készítése) előtt pedig – különösen hosszabb, két-háromnapos 
üzemszünetet követően – kifolyatják a csapot. A probléma 
megoldása érdekében a szükséges intézkedéseket az érintett 
intézményekkel és a VAMŰSZ-szel egyeztetve megteszi az 
önkormányzat. A vízvezetékek cseréje azonban jelentős ter-
vezési munkát és komoly anyagi ráfordítást igényel, melyet 
egyik napról a másikra lehetetlen megvalósítani. A teljes 
ivóvízhálózat cseréjéig, átmenetileg egyéb forrásból szárma-
zó vizet (pl. természetes ásványvíz, ballonos vízadagoló au-
tomata) használnak ivás és ételkészítés céljából azokban az 
intézményekben, ahol szükséges. Gyümölcsök és zöldségek 
mosására a szolgáltatott hálózati ivóvíz alkalmas, továbbá a 
csapvíz egyéb célra (fogmosás, mosakodás, kézmosás, mo-
sogatás) korlátlanul használható. Az egyes intézmények ad-
nak felvilágosítást arról, hogy a gyermekek ivóvízzel történő 
ellátása érdekében milyen intézkedéseket kell megtenni.

A wekerlei gyermekintézmények 
az önkormányzattal közös meg-
rendelésre részt vettek az Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program „Egészségügyi ellátó-
rendszer szakmai módszertani 
fejlesztése” című EFOP-1.8.0-
VEKOP-17 pályázat „A lakosság 
ivóvíz eredetű ólomexpozíció-
jának felmérése és értékelése” 
munkacsoport kutatásában.

Felmérés az ivóvízben lévő 
ólom egészségi kockázatairól
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Újabb fejlesztésekre vár
javaslatokat az önkormányzat

A Közösségi Költség-
vetés 2018 program 
keretében az itt élők 
városrészenként 6-6, 

összesen 30 millió forint felhasználásáról dönthettek közvet-
lenül. Az év elején lezajlott szavazáson Felső-Kispesten leg-
többen a Kossuth téri bezárt BKV-pénztár helyén közvécé 
létesítésére és a Batthyány utca járdáinak javítására, Weker-
lén a Bárczy István téri játszótér felújítására, Hagyományos 
Kispesten a Vásár tér további fejlesztésére, míg a Kertváros-
ban a Mézeskalács óvoda udvarának felújítására szavaztak. 
A kért járdajavításokat az önkormányzat már az év elején 
elvégezte, a Kossuth téri közvécé tervezése is megtörtént, 
kivitelezése idén ősszel várható. A Vásár tér további fejlesz-
téséhez kapcsolódó eszközök beszerzése folyamatban, míg a 
Bárczy tér játszóeszközeinek felújítása szakmai egyeztetés 
alatt van, a Beszterce utcai Mézeskalács óvoda udvarának 

felújítása pedig már a nyáron befejeződött. Az önkormány-
zat idén is azt tervezi, hogy igényfelméréssel, a Fenntartható 
Zöldfordulat Munkacsoport által koordinált képviselői fóru-
mok szervezésével segíti a kerületben élők ötleteinek beépí-
tését a megvalósításért felelős irodák szakmai munkájába. 
Ezután a projekteket értékelve a támogathatónak ítélt kezde-
ményezésekről szavazhatnak a kispestiek, és a városvezetés 
a tavalyi összeghez képest 12 millió forinttal többet, össze-
sen 42 millió forintot – városrészenként 6-6 milliót – költ 
fejlesztésre a helyi javaslatok alapján. Idén már hét város-
részre – Felső-Kispest 1, 2, 3, 4., Kertváros, Hagyományos 
Kispest és Wekerletelep – vonatkozóan várják a javaslatokat 
a Kispest újság szeptemberi számának mellékleteként meg-
található és a www.kispest.hu honlapról elérhető, online is 
benyújtható javaslattételi lapon.

A Polgármesteri Program részeként 
immár harmadszorra kéri az önkor-
mányzat a kispestiek javaslatait a 
kerületi fejlesztésekre vonatkozóan.

  

Zebrazászlók segítik
a gyalogosközlekedést

Wekerlén a legtöbb he-
lyen nincsenek közleke-
dési lámpák, amelyek-
nél biztonságosan lehet 
átmenni a túloldalra, 
ez sajnos a gyerme-
keket is veszélyezteti. 
Célunk az volt, hogy a 

közlekedésben résztvevők a zebráknál elhelyezett fényvisz-
szaverő zászlók segítségével jól láthatóan és biztonságosan 
haladhassanak át a zebrákon – tudtuk meg Boros Jánostól, 

aki elmondta: az önkéntesek az Erkel és a Kós iskolánál is 
kialakítottak zebrazászlós helyeket. Az úttest két oldalán, 
tartókban található zászlóval lehet átkelni az úttesten, majd 
el kell helyezni a túloldali tárolóban. A wekerleiek szeretnék, 
ha sokáig sokunknak megkönnyítenék a biztonságos közle-
kedést, ezért senki se vigye el ezeket emlékbe, hiszen soha 
nem tudhatjuk, hogy kinek az egészségét, testi épségét védik 
meg – hangsúlyozta Boros János. Hasonló átkelők már mű-
ködnek Gödöllőn, Pátyon, Telkiben, Gyálon, Kecskeméten, 
Fóton, Szentendrén. Az eredeti ötlet gazdája a gödöllői Füle 
Sándor.

Tanévkezdésre ismét kihelyezték 
azokat a kicsinyke zászlókat, ame-
lyek a fokozottan balesetveszélyes 
zebráknál segítik a gyalogosok 
közlekedését a Wekerletelepen.
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Zenés megnyitóval kez-
dődött szombat délelőtt a 
XXVII. Wekerlei Napok 
programsorozata a Kós 
Károly téri Zrumecz-
ky-kapunál: a Kispesti 
Alapfokú Művészeti Isko-

la Fúvószenekara Payr Henrik vezényletével adott műsort. 
Ezt követően a nagyszínpadon fellépő Kereplő Bábszínház 
Csizmás Kandúr című előadását és Gubás Gabi interaktív 
gyermekkoncertjét élvezhette a közönség. Az idei Weker-
lei Napok kiemelt vendége volt Mór városa: délután a móri 
Képző- és Iparművészeti Szabadiskola művészeinek mun-
káiból nyílt kiállítás a Wekerlei Társaskör Egyesület (WTE) 
pincegalériájában, majd a Liederkreis Német Nemzetiségi 
Kamarakórus adott koncertet a Kós téren. Wekerle Sándor 
miniszterelnök, a Wekerletelep alapítójának szobránál dr. 
Hiller István, Kispest országgyűlési képviselője, Somogyi 
Lászlóné és Lackner Csaba önkormányzati képviselők, va-
lamint a WTE képviselői, a Fenyves Péter polgármester által 
vezetett móri delegáció és a Brindisi Szent Lőrinc Borrend 
tagjai helyeztek el koszorút. Az önkormányzat sátrában a 

nap folyamán a város vezetőivel és a képviselő-testület tag-
jaival – többek között Gajda Péter polgármesterrel, Rátkay 
Andrea alpolgármesterrel, Fekete László, Lazányi Ferenc, 
Ékes Gábor, Ferenczi István, Lackner Csaba, Szujkó Szilvia 
és Somogyi Lászlóné képviselőkkel – találkozhattak rend-
hagyó fogadóóra keretében a kispestiek. Délután színpadra 
lépett az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyüttes, 
az Etude TáncStúdió és a VonzArt Táncegyüttes, a Csiri-
pály énekegyüttes és zenekar népzenei koncertjét követően 
pedig Felméri Péter humorista szórakoztatta a közönséget. 
A főtámogató önkormányzat nevében Gajda Péter polgár-
mester az esti blokk előtt mondott köszöntőt, majd Somlói 
Judit, a WTE elnöke átadta a társaskör díjait: az önkénte-
sek elismerésére szolgáló Wekerléért-díjat Gelencsér Gábor, 
Papp Zsuzsanna, Molnár László és M. Port Irén vehette át, 
a támogatóknak létrehozott Wekerlei Tulipán-díj bronz fo-
kozatát az Átalakuló Wekerle kapta meg. Az esti program-
ban a Voice Drops acapella együttes adott koncertet, majd a 
Wekerlei Mozgásműhely hastánccsoportja tartott bemutatót, 
a Martenica Táncegyüttes fellépését követően a Kócos Cir-
kusz Társulat tűzshow-ja zárta a napot.

Huszonhetedik alkalommal ren-
dezte meg Wekerletelep őszi 
kulturális fesztiválját az ön-
kormányzat és más partnerek 
támogatásával, önkéntesek se-
gítségével a Wekerlei Társaskör 
Egyesület szeptember harmadik 
hétvégéjén.

Őszi kulturális fesztivál
Wekerlén

9

Időutazás a 110 éves telepen

Az interaktív időu-
tazásos program 
résztvevői játékos 
módon ismerked-
hettek a 110 éves 
Wekerletelep egyko-
ri életével: húszfős 
csoportokban, ön-
kéntes kísérők veze-
tésével járták végig 
az állomásokat. A 
felfedezésekkel teli 
úton alkalom nyílt 

arra is, hogy a családok korabeli ruhákba öltözve, korabeli tárgyak 
között elkészíttethessék a családi fotóalbum egyik érdekes képét. 
A társaskör három évvel ezelőtt kapcsolta össze először a Wekerlei 
Napokat a Kulturális Örökség Napjaival, s a két rendezvény idén 

is jól kiegészítette egymást: a telep története iránt érdeklődők te-
matikus helytörténeti sétákon idézhették fel a századelő hangula-
tát, míg a Zrumeczky-kapu alatti sátorban örökségvédelmi témájú 
előadásokat hallgathattak. Az egész napos programok sorát kézmű-
ves vásár és kreatív foglalkozások, népi mesterségek bemutatói és 
vásári játékok mellett családi pontgyűjtő játék és sütisütő verseny 
gazdagította. A tízéves Átalakuló Wekerle mozgalom „bevállalós 
hétpróbájának” részeként az önkéntesek idén is népszerűsítették a 
wekerlei újrapoharat, lehetett mosható bevásárlótáskát és kenyér-
zsákot készíteni, s többek között komposztjátékkal, konyhakvízzel 
is várták az érdeklődőket. Vasárnap délután „A mi Wekerlénk” 
címmel a telephez kapcsolódó, wekerleiek által készített fotókból 
összeállított vetítést tartottak a Zenepavilonban. A Wekerlei Napok 
sportprogramja idén is három napot ölelt fel: a foci-, asztalitenisz-, 
gyeplabda- és röplabdaversenyek mellett nem maradhatott el a ha-
gyományos tájékozódási futás sem.

A Wekerlei Kultúrház „Időkapuk 
Wekerlén” címmel négy állo-
másból álló időutazásra invitálta 
a családokat a XXVII. Wekerlei 
Napokon. Izgalmas progra-
mokat tartogatott a Kulturális 
Örökség Napjai rendezvényso-
rozata, s idén is három napot 
ölelt fel az őszi kulturális feszti-
vál sportprogramja.
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A jubileumi év 
egyik kiemelt 
p rog r a mja ké n t 
megtartott nyári 
szabadegyetemet 
– dr. Hiller István 
és Burány Sándor 
o r s z á g g y ű l é s i 

képviselők, valamint Gajda Péter polgármester fővédnöksé-
gével – a Magyar Kollégium Kulturális Egyesület szervezte, 
együttműködve a Wekerlei Társaskörrel, a Wekerlei Kultúr-
ház és Könyvtárral és az Átalakuló Wekerlével. A beszél-
getéseken részt vevő külső szakértők, kutatók, építészeti, 
műemléki és közösségfejlesztő szakemberek, közösségi és 
települési vezetők arra keresték a válaszokat, hogy miként 
lehet a jelen és a jövő életmódját egy erős örökségvédelmi 
értékekkel rendelkező környezetben kialakítani. A négyna-
pos rendezvény megnyitóján Burány Sándor országgyűlési 
képviselő és Gajda Péter polgármester, Nagy Tamás lokál-
patrióta és dr. Nagy Gergely építész mondott köszöntőt, 
majd az Építészet-műemlékvédelem műhelyt vezető Somlói 
Judit, az Átalakuló Wekerle műhelyt vezető Kovács Bence, 

az Értékközvetítés műhelyt vezető Kiss-Szitár Orsolya és 
a Közösségfejlesztés műhelyt vezető Péterfi Ferenc mutat-
ta be a műhelyek programjait. Varga Attila önkormányzati 
képviselő és dr. Bernát Péter, a Polgármesteri Kabinet Iroda 
vezetője a közösségi költségvetés tapasztalatairól és kihívá-
sairól, Tony Scottowe az angliai Welwyn Garden City-ről, 
Kovács Bence az Átalakuló Wekerle és az önkormányzat 
kísérleti projektjéről, Somlói Judit, a WTE elnöke a lakó-
környezetről és a helyi közösségről, Kolossa József, a BME 
egyetemi docense a fenntarthatóságról és a globális kihívá-
sokról tartott előadást. Gajda Péter kispesti, Pápai Mihály 
gyáli, dr. Zsombok László monori és dr. Virányiné dr. Rei-
chenbach Mónika pázmándi településvezető részvételével, 
Marthi Zsuzsa és Alföldi György építészek moderálásával 
polgármesteri kerekasztal-beszélgetést tartottak a közössé-
gi tervezésről és az okos városokról. A szervezők a plená-
ris előadások, műhelybeszélgetések, fórumok, a wekerleiek 
véleményeinek, kérdéseinek megismerése mellett kulturális 
programokkal – többek között helytörténeti sétákkal, kon-
certekkel és táncházzal, fotókiállítással, gyermekjátszóház-
zal, tűzszobor-bemutatóval – várták az érdeklődőket.

Építészek, örökségvédelmi szakembe-
rek, lokálpatrióták és önkormányzati 
döntéshozók keresték a válaszokat a 
városrész új fejlesztési irányaira a We-
kerlei Nyári Szabadegyetem címmel 
megrendezett négynapos előadás- és 
tanácskozássorozaton.

Nyári szabadegyetemet 
rendeztek Wekerlén
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Lencsevégen az „őrzők vára”

A házigazda intézmény 
vezetője, Szabó Mária 
köszöntőjében arról be-
szélt, hogy a kiállítás 
része a 110 éves Wekerle 
ünnepi programsoroza-
tának, illetve az intéz-
mény ezzel csatlakozott 
a Kulturális Örökség 
Napjai rendezvényhez. 
Kispest országgyűlési 
képviselője, az or-
szággyűlés alelnöke, 

dr. Hiller István beszédében azt fejtegette, hogy bizonyos 
épületekbe szorongással lépünk be. Ilyen lenne a kerületi 
rendőrkapitányság „százados” épülete is, ám az ott dolgo-
zók és a közvetlen személyiségű kapitány egy olyan polgár-
barát, nyitott hatóságot működtet itt, amely feledteti ezt a 
szorongást. Plánk Róbert rendőr ezredes, kapitányságvezető 
elmondta, az 1912 októberében átadott, még ma is patinás 

épület az elmúlt évtizedekben kívül-belül megújult, jól meg-
őrizte eredeti arculatát, de ezzel párhuzamosan belül a kor 
minden igényének megfelel. A tetőtér beépítése után jelen-
leg már három szinten folyik a munka, s nemcsak a rend-
őrségnek, hanem a XVIII. és XIX. kerületi ügyészségnek 
is bázisa. Az épületet igazán jól ismerő Nagy Attila építész 
a Wekerlei Építészklubból az elődök törekvéseit méltatta: 
száz évvel ezelőtt az akkori Sárkány utca és a Hungária út 
kereszteződésénél, egy kétemeletes, gyönyörű palotában ka-
pott helyet a kispesti rendőrség. A díszes épületet Schodits 
és Eberling építésztanárok tervei alapján a Pollatsek és Eps-
tein cég építette a pénzügyminiszter tárcája terhére, mintegy 
félmillió korona költséggel, s mindmáig megőrizte eredeti 
funkcióját. A kiállításra került húsz képről elismerően szóló 
Nagy Attila elmondta, a korábban természetfotózással fog-
lalkozó Mészáros Gábor állapotrögzítésnek szánta fekete-fe-
hér technikával készült képeit, de érzékeny látásmódja miatt 
ezek a fotók már nem csak egyszerű dokumentációk, olyan 
részletekre mutatnak rá, amelyeket nem láttunk meg eddig.

A Kulturális Örökség Napjai és a 
Wekerle 110 rendezvénysorozat 
alkalmából nyílt meg Mészáros 
Gábor fényképész a XIX. kerületi 
Rendőrkapitányság épületét be-
mutató fotókiállítása a Wekerlei 
Kultúrházban. Az Őrzők vára című 
kiállítás képeit november 7-ig az 
intézmény nyitvatartási idejében 
tekinthetik meg az érdeklődők.

  



Kispesti iskolákból hat, 
8-10 fős csapat jelentke-
zését várják pedagógusok 
vezetésével az „Erdő a vá-
rosban” címmel október 
13-án, szombaton 9–12 

óra között megrendezendő környezetvédelmi vetélkedőre. 
A félnapos interaktív program keretében a kultúrház épü-
letében kialakított „erdei tanösvény”, élményút és hozzá 

kapcsolódó játékos feladatok várnak a csapatokra. A prog-
ram végén eredményhirdetésre és díjkiosztóra is sor kerül, 
ahol a diákok értékes ajándékokat nyerhetnek az osztályaik 
számára a Richter Gedeon Nyrt. jóvoltából. Közreműködők: 
Tracey Wheatley – Átalakuló Wekerle csoport, Szabó Mik-
lós erdőmérnök – Erdő Ajándéka Erdei Iskola. Jelentkezni 
lehet Kiss-Szitár Orsolya művelődésszervezőnél a szervezes.
wkk@gmail.com emailcímen vagy a 06-1-282-9895-ös tele-
fonszámon október 1-jéig.

A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár 
játékos környezetvédelmi isme-
retterjesztő versenyre invitálja a 
kispesti általános iskolák 5. és 6. 
osztályos tanulóit.

Környezetvédelmi vetélkedő 
a WKK-ban

Őszi újdonságok a Wekerlei 
Kultúrházban

Két vállalkozó 
szellemű fiatal ma-
gyar lány indult el 
Új-Zélandról, hogy 
15 országon keresz-
tül, 11 hónap alatt 
biciklivel tegye meg 
hazáig a 14 ezer 
kilométeres utat. 
Ennek kalandjairól 
mesél egyikőjük, 
Both Emese október 

6-án a Kerékpárral Új-Zélandról Magyarországra című, díjtalanul 
látogatható előadáson. Góbi Rita táncművész, koreográfus, táncpe-
dagógus társulata Pici Bonbon címmel október 27-én adja elő azt 
a táncszínházi játékot, ahol mozdulatokkal, zenével és kellékekkel 
mesél majd az ajándékozás szépségéről a 2-5 éves gyerekeknek. 
A kultúrház nemzeteket bemutató sorozata immár a tizenkettedik 
alkalomhoz érkezik a november 17-i portugál napon. A díjtalanul 

látogatható rendezvény gazdag kínálatában a felfedezésekről, a por-
tugál életérzésről és egyéb izgalmas témákról szóló ismeretterjesz-
tő előadások, azulejo ékszerkészítés, a gyerekeknek parafahajó és 
-kakas készítése, felfedezős játékok, portugál történetek és portugál 
ízek szerepelnek. A napot Pátkai Rozina és ifjabb Tóth István Bossa 
Nova Mesék című kihagyhatatlan koncertje zárja. November 24-
én teljesen egyedi, kreatív ajándékok készítésére nyílik lehetőség 
a népszerű fazekas szakoktató, Szabóné Farkas Judit vezetésével a 
Karácsonyi kerámiák című workshopon. Advent első vasárnapját 
megelőző szombaton, a WKK hagyományos adventi készülődésén 
mindenki elkészítheti saját koszorúját, ajtódíszét sokféle alapanyag 
felhasználásával, és eszközöket, szakmai segítséget, tanácsot is 
kaphat az összeállításhoz. Idén december 1-jén 14 órától várják a 
szorgos kezűeket. Méltó karácsonyi témaként december 15-én a há-
zasság hetének nagyköveteivel beszélgethetnek az érdeklődők. Dr. 
Fazekas Rita mediátorral és férjével, Zámbori Soma színművésszel 
arra a kérdésre keresik majd a választ, hogy mi a titka a jó házas-
ságnak. A kultúrház szeretettel várja minden régi és új látogatóját!

Két lány a messzi Keleten bi-
ciklivel? Táncszínházi előadás 
kisbabáknak? Erdei tanösvény 
a WKK-ban? Saját készítésű 
kerámiaajándék karácsonyra? 
A Wekerlei Kultúrház ősszel is 
számos újdonsággal várja régi 
és új látogatóit.
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Környezetkímélő zsákokban 
gyűjthető a zöldhulladék

Az FKF Zrt. csak a lo-
gójával ellátott, „Ker-
ti zöldhulladékgyűjtő 
zsák” feliratú, biológi-
ailag lebomló zsákok-
ban kihelyezett zöld-
hulladékot szállítja el. 
A 100 literes zsákokat 
darabonként bruttó 235 
forintért lehet kapni a 
társaság ügyfélszolgá-
lati irodáiban, a lakos-

sági hulladékgyűjtő udvarokban és a cég értékesítési part-
nereinél. A zsákokba kizárólag lomb, fa- és bokornyesedék, 
nyírt fű és gyom helyezhető, a vastagabb faágakat legfeljebb 
egyméteresre darabolva, összekötve kell kirakni a kommu-

nális hulladékgyűjtők mellé. Az összegyűjtött zöldhulladé-
kot komposztálják. A zöldhulladék mennyiségének további 
csökkentésében a Közpark Nonprofit Kft. is segít, amely 
szintén kifejezetten erre a célra árusított zsákokban szállítja 
el az udvarokban keletkező zöldhulladékot. A Közpark Kft. 
a saját gyártású, biológiailag lebomló, környezetkímélő, 100 
literes zöldhulladékgyűjtő zsákokat bruttó 259 forintos áron 
értékesíti a Bercsényi utca 18. szám alatti irodájában hétfő-
től csütörtökig 8-15 óra között, pénteken 8-12 óráig (telefon: 
06-1-347-0317). Az ebben kihelyezett zöldhulladékot a tár-
saság munkatársai szállítják 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.

A Közpark Kft. és az FKF Zrt. min-
den héten kedden végzi a kerti 
munkák során keletkezett zöldhul-
ladék begyűjtését Wekerlén. Az 
illegális hulladéklerakókat akár 100 
ezer forintos szabálysértési bírság-
gal is sújthatja az önkormányzat.

Rövidesen befejeződik
a Shopmark átépítése

A Diófa Alapkezelő Zrt. 
által képviselt Magyar 
Posta Takarék Ingatlan 
Befektetési Alap tulaj-
donában álló Shopmark 
megújítása 2018 elején 
kezdődött a KÉSZ Épí-
tő Zrt. kivitelezésében. 

Az átépítés és az üzlethelyiségek bérbeadása egyaránt jó 
ütemben halad, a kispestiek októberben vehetik újra birtok-
ba a kívül-belül és a kínálat tekintetében egyaránt megújult 
bevásárlóközpontot, amely világosabb, nívósabb, élhetőbb, 
korszerűbb és szellősebb lesz, mint korábban – hangzott el 
azon a bejáráson, amelyet az átépítés alatt álló Shopmarkban 
tartottak. A 26 ezer négyzetméteres épület földszintjét födé-
máttöréssel tették világosabbá, és könnyebben átláthatóvá az 
emeletek közötti tereket. Czifra Balázs, a Diófa Alapkezelő 

Zrt. ingatlanbefektetési üzletágának vezetője elmondta, hogy a 
meglévő, kedvelt üzletek mellett számos új márka képviselteti 
majd magát az épületben. A legnagyobb új bérlő két szinten, 
megközelítőleg kétezer négyzetméteres üzletet nyit a Shop-
markban – tette hozzá. Pintyőke Marcelltől, a KÉSZ-csoport 
marketing- és kommunikációs igazgatójától megtudtuk, a pro-
jekten átlagosan négyszáz szakember dolgozik, akik a belső 
terek kialakításáért, a mozgólépcsők és a liftek modernizáció-
jáért, valamint az energetikai korszerűsítésért és a homlokzat 
átalakításáért felelnek. Az új belső elosztásnak köszönhetően 
közel 80 új üzlet és szolgáltató kaphatott helyet az Üllői úti be-
vásárlóközpontban, amelynek 90 százaléka már bérlőre talált. 
A bérlők az építkezéshez igazított ütemezéssel már elkezdték 
birtokba venni a területüket, így az üzletek kiépítési munká-
latai is elkezdődhetnek annak érdekében, hogy az októberre 
tervezett nyitásra teljes mértékben átadható legyen a bevásár-
lóközpont.

Az októberre tervezett nyitáskor 
közel 80 új üzlet és szolgáltató 
várja a kispestieket is a teljesen 
megújult Shopmarkban. Az újra-
gondolt épület üzleteinek csak-
nem 90 százaléka már gazdára 
talált.
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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


