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Az önkormányzati támogatás-
ból felújított Wekerlei Életfa 
az idén 110 éves telep lakóinak 
összetartozását szimbolizálja.

Somogyi Lászlóné
Téltemetés
és tavaszköszöntés

Korszerűsítik a Wekerlei 
Tipegők Bölcsődét

11. oldal

Hat tantermet alakítanak ki a 
Pannónia iskola tetőterében 80 
millió forintos önkormányzati 
beruházás keretében.

Kránitz Krisztián
Beépítik a Pannónia
iskola tetőterét
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Korszerűsítik a Wekerlei
Tipegők Bölcsődét

Az intézmény hat hétig 
tart zárva, de a tervek 
szerint négy hét alatt elké-
szülnek a konyha és a für-
dőszoba teljes felújításá-
val – tájékoztatott Brinza 
Istvánné, a Kispesti Egye-
sített Bölcsődék vezetője 
azon a bejáráson, amelyet 
az építkezés megkezdésé-
nek napjaiban tartottak a 

Wekerlei Tipegők Bölcsődében. Aszódi-Sikter Éva, a bölcső-
de intézményvezetője elmondta, hogy a bezárás 35 családot 
érint. A gyerekeket két másik intézményben helyezték el: az 
Eszterlánc bölcsőde 26, míg a Bokréta bölcsőde 9 gyerme-

ket tudott befogadni. A gyermekek mindkét helyen saját kis-
gyermeknevelőjükkel és bölcsődei dajkájukkal együtt töltik 
a napokat. A bölcsőde felújítását végző VAMŰSZ igazgató-
jától, Kránitz Krisztiántól megtudtuk, hogy a munkálatok 
ideje alatt a nagy vizesblokk és a főzőkonyha teljes gépésze-
ti, elektromos és építészeti felújítását végzik el, amelynek 
költsége nettó 11 millió 600 ezer forint. A gépészeti felújítás 
tartalmazza a víznyomó- és szennyvízvezetékek, valamint 
a vizes berendezések – WC, mosdó, zuhanyzó, fürdetőkád 
– és az ezekhez tartozó szerelvények cseréjét. Az elektro-
mos felújítás során az intézmény világítását is korszerűsítik. 
Mintegy 51 négyzetméter padlóburkolatot és 105 négyzet-
méter csempeburkolat cserélnek le, és 130 négyzetméteren 
festenek, mázolnak majd. Sőt, a vállalkozó felajánlásának 
köszönhetően a régi öntöttvas radiátorokat is újakra cserélik.

Március közepén egy hónapra be-
zárt a Wekerlei Tipegők Bölcsőde, 
mert az önkormányzat intézmény-
felújítási programjának részeként 
megkezdődött az épület korsze-
rűsítése. A kispesti bölcsődék, 
óvodák és iskolák felújítására idén 
is 500 millió forintot tervezett a 
képviselő-testület – tudtuk meg 
Gajda Péter polgármestertől.
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Folytatódik a Pannónia
iskola tetőtér-beépítése

A kispesti képviselő-tes-
tület februári ülésén 
döntött arról, hogy hoz-
zájárul az önkormányzat 
kizárólagos tulajdoná-
ban álló, és – a kerületi 
iskolákat 2017. január 
1-jétől fenntartó és mű-
ködtető – Külső-Pesti 
Tankerületi Központ va-

gyonkezelésében lévő intézmény tetőtérbeépítési munkálatai-
nak finanszírozásához, az előzetes költségbecslés alapján nettó 
80 millió forint értékben. A testület határozata alapján az ön-
kormányzat erre vonatkozóan kivitelezési szerződést, a tanke-
rületi központtal pedig együttműködési megállapodást köt, a 
lebonyolítási feladatokat a VAMŰSZ látja el. A beruházás so-

rán – az iskola igényeinek megfelelően – hat tantermet, két-két 
mosdót és tárolót, illetve folyosót alakítanak ki födémerősítés-
sel, a tetőtér 20 cm vastag hőszigetelést kap, és új ablakokat 
is beszerelnek. Több mint 600 négyzetméternyi gipszkarton 
válaszfalat építenek be, 1100 négyzetméteren a mennyezetet 
gipszkartonozzák, a padlóburkolás 250 négyzetmétert, a par-
kettázás 370 négyzetmétert, a diszperzitfestés több mint 2000 
négyzetmétert érint. Mint Kránitz Krisztiántól, a VAMŰSZ 
igazgatójától megtudtuk, az iskola tetőtér-beépítési munkála-
tainak első ütemére 2016-ban mintegy 20 millió forintot for-
dított az önkormányzat: az előző tanév kezdetére a tetőtérbe 
vezető keskeny lépcsőből vasbeton szerkezetű lépcsőházat épí-
tettek. Újravakolták és festették a lépcsőház belső falfelületét, 
lábazattal együtt új burkolatot kaptak a járófelületek, javították 
a meglévő műkőburkolatokat és 12 új fénycsöves lámpatesttel 
felújították a lépcsőház elektromos hálózatát.

Új kistermeket, csoportszobákat 
és tanulószobákat alakítanak ki 
a Kispesti Pannónia Általános Is-
kola tetőterében. Az önkormány-
zat 2015 óta tervezi a munkát, 
amelynek összköltsége az előze-
tes számítások alapján nettó 80 
millió forint lesz.

Az önkormányzat a 
Gutenberg téri piac fel-
újítására múlt évben 110 
millió forintos támogatást 
nyert el a Fővárosi Önkor-
mányzat által meghirde-
tett Tér_Köz pályázaton, 
ehhez mintegy 60 millió 
forint önrészt kell bizto-
sítani. A koncepcióterv 
elkészítéséhez egy koráb-
bi közvélemény-kutatás 

eredményeit, illetve a többfordulós közösségi tervezés során 
felmerült ötleteket, javaslatokat is felhasználta a kerület – 
tudtuk meg a Társadalmi Kapcsolatok Csoportjának veze-

tőjétől. Vadon Etelka elmondta azt is, hogy a terveket Füzes 
András és Tóth Péter készítette, 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 megújuló piac a civilek által régóta 
igényelt közösségi eseményeknek is helyet biztosít majd, és 
alkalmas lesz kisebb rendezvények megtartására a nyitva-
tartási időn túl is. A felújítás ideje alatt a piac a közelben 
elhelyezett konténerekben kap ideiglenesen helyet, de erről 
és a további részletekről – például az árusok elhelyezéséről – 
még tartanak az egyeztetések.

A wekerlei kispiac átépítésére 
vonatkozó építési engedély feb-
ruár végén megérkezett az önkor-
mányzathoz, és a kiviteli tervek 
is elkészültek. Az önkormányzat 
áprilisban közbeszerzési eljárás 
keretében választja ki a kivitele-
zőt. Ezt követően, a tervek szerint 
májusban kezdődhet a kivitele-
zés, és várhatóan október végéig 
tart majd az építkezés.

Májusban kezdődhet
a kispiac felújítása
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Megújul a Bárczy István téri 
játszótér

A tavalyi 700 szava-
zattal szemben idén 
rekordszámú, 2282 
válasz érkezett a kö-
zösségi költségvetés-
re, amelynek kereté-
ben városrészenként 
6-6 millió forint sor-
sáról határozhattak a 

kispestiek. A szavazólap kitöltésével és visszaküldésével, 
illetve elektronikusan arról dönthettek a kerületben élők, 

hogy az egyes városrészekben mely projekt 2018-as megva-
lósítását szeretnék támogatni. A szavazásnál bármely város-
részre, de a városrészeken belül csupán egy-egy javaslatra 
lehetett szavazni. A Wekerletelepre tervezett négy fejlesz-
tésre összesen 1368 választ küldtek, ebből a Bárczy István 
téri játszótér felújítására 444, a Zalaegerszeg utcai játszótér 
felújítására 366, az Eperfa téri edzőpark kialakítására 154, 
míg a Kós Károly téri edzőpark kialakítására 404 válasz ér-
kezett. A tervek szerint a legtöbb szavazatot kapott javasla-
tot az önkormányzat idén megvalósítja.

Lezárult a Kispesti Közösségi Költ-
ségvetés szavazása, amelynek 
Wekerlét érintő részében a válasz-
adók többsége a Bárczy István téri 
játszótér felújítását támogatta. Az 
önkormányzat ennek a projektnek a 
megvalósítását is betervezi az idei 
költségvetésbe.

  

Környezettudatos szemlé-
letformáló program indult

Sok apró figyelmesség-
gel mi is tudunk tenni 
azért, hogy megállítsuk 
a környezetszennye-
zést, és azért is sokat 
tehetünk, hogy tisztább, 
zöldebb és rendezettebb 
legyen a környezetünk 
– mondta el köszöntőjé-
ben Kispest polgármes-
tere a „Környezettuda-
tos szemléletformálás 

Kispesten” című projekt előadásán a Wekerlei Idősek Klub-
jában. Gajda Péter arról is beszélt a megjelenteknek, hogy az 
önkormányzat évente jelentős forrást, csaknem 100 millió 
forintot fordít a közterületen illegálisan elhelyezett hulladék 
elszállítására; ha ez nem lenne, sok-sok pénzt tudna megspó-
rolni, és fontos feladatokra költeni a kerület. A folytatásban 
Danielisz Béla főiskolai tanár és Sikó Ildikó településbiz-
tonsági tanácsadó tartott előadást „A település biztonsága, 

környezetünk biztonsága – Hogyan óvhatjuk egészségünket 
és környezetünket?” címmel a környezettudatos életvitel és 
a szemléletváltás fontosságáról. A polgármester lapunknak 
elmondta, a gyerekek és idősek számára indított program – 
amely szervesen kapcsolódik a már 2006 óta sikerrel futó 
kerületi Zöldprogramhoz – 3 millió forint támogatást kapott 
a Földművelésügyi Minisztérium pályázatán. A program 
keretében a kispesti nagycsoportos óvodások ellátogatnak 
a XVIII. kerületi Szemléletformáló és Újrahasználati Köz-
pontba, az óvodák szelektív kukát, környezetvédelmi társas-
játékot, illetve a Mimó és Csipek a városban című könyvet 
és foglalkoztató füzetet kapnak, az idősek és civilszerveze-
tek számára az idősek klubjaiban, valamint a márciusi Civil 
Fórumon és a Szenior Akadémián tartanak előadásokat, a 
lakosság tájékoztatására pedig szemléletformáló kiadványt 
jelentet meg az önkormányzat. Gajda Péter hangsúlyozta, a 
környezettudatos magatartás mindannyiunk érdeke, ezért is 
fontos a lakosság körében a felelős gondolkodásmód kialakí-
tása, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése és a környe-
zeti nevelés már óvodás kortól.

A hulladékgazdálkodással és sze-
lektív hulladékgyűjtéssel, illetve a 
környezeti neveléssel kapcsolatos 
szemléletformáló programot indí-
tott gyerekek és idősek számára az 
önkormányzat a Földművelésügyi 
Minisztérium pályázati támogatá-
sával.



8

A különleges kiállítást, 
amelyen 12 hajléktalan 
alkotó 36 képe látható, 
Somogyváriné Márovics 
Erika wekerlei önkén-
tes ajánlotta a közönség 
figyelmébe, majd Szen-

ográdi Réka, a Fedél Nélkül utcalap koordinátora beszélt a 
pályázatról. A Menhely Alapítvány 1989-ben jött létre azért, 
hogy segítse a hajléktalan embereket, támogassa őket hely-
zetük megváltoztatásában. Az alapítvány kiadásában mű-

ködő Fedél Nélkül 2004 óta hirdeti meg folyamatosan havi 
művészeti pályázatát otthontalan alkotók számára vers, pró-
za és kép kategóriában. Eddig összesen csaknem 10 ezer pá-
lyamunka érkezett be. Az utcalap koordinátora elmondta, az 
alapítvány célja az is, hogy megmutassa ezeket az értékeket 
a nagyközönségnek, a szerzőkben pedig erősítse saját alko-
tói identitásukat, növelje aktivitásukat. A megnyitó második 
részében B. Révész László „Diogenész hordót keres” című, 
hajléktalansorsokat bemutató dokumentumfilmjét tekinthet-
te meg a közönség.

A Menhely Alapítvány kiadásában 
működő Fedél Nélkül utcalap havi 
művészeti pályázatának képeiből 
nyílt kiállítás a Wekerlei Társas-
körben. A „Miért olyan nagyszerű 
kép ez?” című albumot népszerű-
sítő tárlat április közepéig tekint-
hető meg.

Otthontalan alkotók
kiállítása

9

Fotópályázat a Föld napja
alkalmából

Minden, ami Weker-
léhez köt bennünket, 
kicsiket, nagyokat, 
fiatalokat és időseb-
beket: egy elgon-
dolkodtató jelenség, 
épület, esemény és 
azok, akik itt élik 

mindennapjaikat velünk együtt. Ezt a témagazdagságot célozza 
meg a WTE és a Kós iskola következő szabadtéri fotókiállítása a 
Föld napja alkalmából. A pályázaton életkortól, lakóhelytől és fog-
lalkozástól függetlenül bárki részt vehet. Szerzőnként legfeljebb 
három kép adható be, korábbi művekkel is lehet pályázni. A pá-
lyaművek lehetnek digitális fotók vagy hagyományos technikával 
készült, utólag digitalizált felvételek. A manipulált képeket a zsűri 
kizárja. Nem számít manipulálásnak a kép 25%-kal kisebb mértékű 

megvágása, a teljes képet érintő, kismértékű színkorrekció, a színes 
felvétel fekete-fehérré alakítása és a szkennelési, digitalizálási hi-
bák retusálása. A pályaműveket szakértők bírálják el, és a lakosság 
is szavazhat a WTE Facebook-oldalára felkerülő képekre. A fotókat 
CD-n a Kós Károly Általános Iskola címére (1192 Budapest, Hun-
gária út 28.), elektronikus úton a koskaroly@iskola.kispest.hu vagy 
a postalada@wekerletelep.hu emailcímre – „Wekerlei emlékek fotó-
pályázat” tárggyal – lehet eljuttatni, beérkezési határidő: 2018. ápri-
lis 10., éjfél. A képekhez a néven, életkoron, lakcímen kívül jeligét 
is mellékelni kell. Nevezési lap letölthető a WTE honlapjáról vagy 
beszerezhető az iskolában és a társaskörben. A legjobb felvételek-
ből a Föld napja alkalmából szabadtéri kiállítás nyílik a Kós Károly 
téren. A díjakat a kiállítás megnyitóünnepségén, április 20-án 14 
órakor adják át, a közönségdíjat pedig a Wekerlei Székelykapu Na-
pok rendezvényén vehetik át.

A Wekerlei Társaskör Egyesület 
és a Kós Károly Általános Iskola 
„Wekerlei emlékek” címmel fo-
tópályázatot hirdet a Föld napja 
alkalmából.
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A 19. század utol-
só negyedében, 
az iparosodással 
p á r h u z a m o s a n 
Budapest lakos-
sága két és fél-

szeresére nőtt, ám a lakásépítések nem tudtak lépést tartani 
a népességnövekedéssel, és a fővárosban munkát vállaló 
vidékiek nem találtak maguknak lakhatási lehetőséget. A 
századfordulóra a probléma már olyan mértékűvé vált, hogy 
állami beavatkozásra lett szükség. Wekerle Sándor akkori 
miniszterelnök kezdeményezésére az állam 1908-ban meg-
vásárolta a Sárkány család eladó birtokát Kispesten, hogy 
ott – a Ferenc József által 1908. június 28-án jóváhagyott 
1908. XXIX. tc. alapján – munkástelepet hozzanak létre. Az 
1908 és 1930 között felépült telepen 20 ezer ember jutott lak-
hatáshoz, a munkások 80 százaléka állami vállalatoknál dol-

gozott. A kiviteli terveket Győri Ottmár főmérnök, a telep 
első gondnoka készítette, az építkezés irányítását – a főtér 
beépítésére kiírt külön pályázatot is elnyerő – Kós Károly, 
majd 1913-tól Tornallyay Zoltán végezte. A kormány pályá-
zatán nyertes építészek családi házakat, bérházakat és egye-
dülállók számára „garzonházakat” terveztek. A lakóházak 
48 különböző típusterv alapján épültek, a telep színvonalas 
ellátását pedig az 1910-es évek elejétől egyre több középület 
– kereskedelmi, kulturális, egészségügyi és oktatási létesít-
mény – biztosította. A telep tervezésekor fontos szempont 
volt, hogy ne akarják bérházakba kényszeríteni a vidéki em-
bereket, inkább olyan környezetet tervezzenek, amely isme-
rős számukra, ahol otthonra találhatnak. Ez az elképzelés jól 
illeszkedett a 19. század második felében Angliából indult 
kertvárosi mozgalomhoz, sőt, a Wekerletelep a központilag 
tervezett és felépített európai kertvárosok egyik legnagyobb 
méretű és legjobban sikerült példája lett.

Száztíz évvel ezelőtt, 1908-ban kez-
dődött a kispesti állami munkástelep 
építése Wekerle Sándor akkori minisz-
terelnök kezdeményezésére.

Száztíz éves a Wekerletelep
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Téltemetés
és tavaszköszöntés Wekerlén

Immár tizenkettedik 
alkalommal invitálta 
közös téltemetésre és 
tavaszköszöntésre a 
wekerlei gyerekeket és 
felnőtteket a WKK és a 
WTE. A Petur utcában 
a családok zajkeltő esz-
közöket készíthettek, 
illetve közös munkával 

elkészült az óriási kiszebáb is, melyet szalmával tömtek ki, 
majd felöltöztettek, tarisznyájába pedig bekerültek azok a 
cédulák, melyekre a gondjaikat írták fel a rendezvény részt-
vevői. A többféle népi hagyományt ötvöző wekerlei rendez-
vény sajátos hangulatát a Petur utcából a telep főterére át-
vonuló tömeg adta. A hangos és hosszú menet a Kós Károly 
térig a rendezvényen készült „hangszerekkel” űzte a telet, 
de a résztvevők otthonról is hozhattak zajkeltő eszközöket. 
A csoportot dobosok kísérték, a kikiáltók rigmusokkal segí-

tették a hangulatkeltést. Ezt követően a főtéren a szervezők 
meggyújtották a hatalmas máglyát, amelyen – a jelenlévők 
nagy örömére – a gondokkal együtt elégették a kiszebábot. 
Az idén 110 éves Wekerletelepen a hagyományoknak megfe-
lelően a tavaszi napfordulót követő szombaton, március 24-
én este – immár tizenegyedik alkalommal – rendezik meg 
a Wekerlei Életfa Ünnepét. A WTE és a Magyar Kollégium 
Egyesület közös köztéri alkotását 2008-ban állították fel je-
lenlegi helyén, és két évvel ezelőtt 1,4 millió forintos önkor-
mányzati támogatásból újították fel – mondta el lapunknak 
Somogyi Lászlóné önkormányzati képviselő, wekerlei ta-
nácsnok. Az ünnepségen a telep négy terén fáklyások gyü-
lekeznek, majd a csoportok ének- és zeneszóval vonulnak a 
Kós Károly térre, ahol kivilágítva várja őket a wekerleiek 
összetartozásának jelképe: a Wekerlei Életfa alatt a résztve-
vők hitet tesznek amellett, hogy megvédik lakóhelyük érté-
keit. A gyermekek által készített rajzok kiállítása idén ötöd-
ször szerepel a programban, amely hagyományosan moldvai 
táncházzal zárul.

Az immár hagyományos wekerlei 
téltemetés résztvevői idén is nagy 
zajongással, hangos kántálással 
kísérték útjára a gondűző cédu-
lákkal jól megtömött kiszebábot a 
Wekerlei Kultúrház és a Wekerlei 
Társaskör Egyesület közös családi 
rendezvényén.

  



A Wekerlei Kultúrházban 
a gyerekeket április 7-én 
WEKKA kreatív alko-
tóműhely és – a Wekerlei 
Zsebszínház keretében – a 
Boribon cicája bábelőa-
dás várja. Folytatódik az 
Egy csepp nyár elnevezé-
sű egész napos, komplex 
gyermekprogram és az 
Élményfestés játékmű-
hely. A közkedvelt Baba-
koncert sorozat áprilisban 
és májusban is két-két 

előadással kínálja az első komolyzenei élményt a legkiseb-
beknek. A kispesti óvodák április 13-án mutatkoznak be a 
WKK-ban. Ugyanezen a napon gyermekfejlődési előadást is 
hallgathatnak a kisgyermekes szülők. A kreatív hölgyek áp-
rilis 7-én Soltész Melinda üvegművész vezetésével vintage 
ékszereket készíthetnek. Április közepén hetedik alkalom-

mal rendezik meg a WekerleFeszt Művészeti Találkozót. Az 
egészséges táplálkozás hívei a házi sajtkészítést sajátíthatják 
el április 28-án. Szintén a hónap végén a gerincterápia kérdé-
seiről beszélgethetnek a gerincproblémákkal küzdők. A kö-
zelgő anyák napját és a gyermeknapot közösen ünnepelhetik 
meg a kicsik és szüleik május első szombatján. A Magyar 
Kollégium Kulturális Egyesület és a Wekerlei Társaskör 
Egyesület május utolsó hétvégéjén rendezi meg a Wekerlei 
Székelykapu Napokat, ahol a WKK gondoskodik a szombat 
délelőtti színpadi programról. Az iskolai szünet beköszön-
tével kezdetét veszik a kultúrházban a nyári táborok. Idén 
huszonegy tábor várja a gyerekeket, melyek között a már jól 
ismerteken kívül lesznek újak is, mint például a Kenderkóc, 
a Bűvész, az Abacusan mérnök- és a SakkMatyi tábor. A 
változatos tematikák között biztosan mindenki talál majd 
kedvére valót, csupán az április 9-i jelentkezési kezdésre kell 
figyelni, mivel sok tábor már az első napokban betelik. A 
programok és a táborok részletes ismertetését megtalálják a 
wkk.kispest.hu honlapon és az új műsorfüzetben. 

Az időjárás szempontjából 
még szeszélyes április a tava-
szi záporokon kívül gazdag 
„programesőt” is tartogat a 
kultúra iránt érdeklődőknek. A 
WKK friss műsorfüzetéből az is 
kiderül, milyen rendezvényeket 
és táborokat kínál a kultúrház a 
tavaszi–nyári szezonban.

A tavasz és a nyár színei
a WKK-ban

Időtlenség a hetedik
művészfesztiválon

A 2018-as rendez-
vény mottójaként 
az „Időtlenség” fo-
galmát választotta a 
Wekerlei Kultúrház, 
hiszen az immár 110 
éve otthonként szol-
gáló telep sok ezer 
ember sorsával, ál-
maival, reményével, 
családjával, gyerme-
keivel, unokáival az 
időtlenségbe mutat. 
A fesztivál látogatói 

sok érdekes kultúrtörténeti csemegét is megtudhatnak a telep tör-
ténelmével kapcsolatban. A kétnapos programsorozat április 14-én, 
szombaton helyi képző-, festő-, grafikus- és fotóművészek közös 
tárlatának megnyitójával kezdődik a Wekerlei Galériában, majd a 

felnőttek Geröly Tamás jazzdobos vezetésével ritmikus játékban ve-
hetnek részt. „Időtlen vagy időszerű?” címmel művészeti fórumot 
rendeznek, az „Apáról fiúra” blokkban fiatal tehetségek mutatkoz-
nak be, majd wekerlei kortárs zeneszerzők művei csendülnek fel, és 
improvizációs előadásokat is láthatnak, hallhatnak az érdeklődők. 
A 2017-es WekerleFeszt újítása volt a műterem-látogatás, amely 
minden résztvevőnek fantasztikus élményt nyújtott. Ebben az év-
ben új műhelyekkel és műteremlakásokkal bővül a program: április 
15-én, vasárnap Cserny Timi Pookah grafikusművész, Szőke Pé-
ter Jakab festőművész, Bereczky Ildikó grafikusművész, Ruzicska 
Tünde keramikusművész, valamint Pál Csaba grafikus- és festőmű-
vész műtermét lehet – előzetes regisztrációt követően – meglátogat-
ni. Az idei év újdonságát a Wekerlei Társaskör Egyesülettel közösen 
szervezett Wekerlei Séták jelentik, amelyek útvonalán a műemléki 
védettség alatt álló látnivalók mellett helyi művészek produkcióival 
is találkozhatnak a résztvevők. A részvétel a kétnapos rendezvény 
programjain – a vasárnapi sétákat kivéve – díjtalan, bővebb infor-
máció a wkk.kispest.hu honlapon található.

Hetedik alkalommal rendezik 
meg a WekerleFeszt Művésze-
ti Találkozót április 14–15-én. 
Szombaton képzőművészeti 
tárlat, koncertek, beszélgetések 
és színházi előadás színesíti a 
programot, vasárnap pedig a 
nagy sikerű műhelylátogatások 
mellett a Wekerlei Sétákon is 
lehet találkozni a helyi művé-
szekkel.
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Élelmiszer-adományokkal 
segít a Zöldségkommandó

Kezdetben a „sok kicsi 
sokra megy” elv alapján 
gyűjtöttek zöldség-gyü-
mölcs adományokat a 
wekerlei piacon, s azt 
kérték a vásárlóktól, 
hogy egy-egy termékből 
vegyenek egy kicsivel 
többet egy olyan csa-
lád részére, amelynek 
most nem futja rá. A 
kispesti önkéntesekből 

álló Zöldségkommandót a piacon árusító több termelő is tá-
mogatja, s a mai napig gyakran adományoznak nekik a nap 
végén megmaradt, másnap már nem eladható, de még jó mi-
nőségű árujukból. Az önkéntesek a piac zárása után biciklis 
futárokkal juttatják el a családokhoz a teli ládákat. Szoros 
kapcsolatban állnak a támogatott családokkal, a zöldség-, 

ruha- és bútoradományokon túl szükség esetén segítik a gye-
rekeket iskolai előmenetelükben, korrepetálják őket. Ennek 
az eredménye a 2016 őszén indult Kispesti Szombati Tano-
da, amely szombat délutánonként működik a Forrásházban. 
A Wekerlei Zöldségkommandó „Egy vasárnapi ebéd” című 
programjának köszönhetően pedig finom, tartalmas vasár-
napi ebédet tudnak főzni a nehéz körülmények között élő, 
több gyermeket nevelő családok. Ehhez a programjukhoz is 
szívesen fogadják az adományokat, amelyeket a gyerekek-
hez kapcsolódó egyéb kiadásokra – iskolai kirándulásokra, 
tanszerekre, edzések és különórák fizetésére – fordítanak. 
A pénzadományok azt is lehetővé teszik, hogy a Szombati 
Tanodába járó gyerekekkel időnként fizetős programokon 
vehessenek részt. A Wekerlei Zöldségkommandó csütör-
tökönként 16.30–18.30 között a wekerlei piacon várja a tá-
mogatókat és az önkéntes munkához csatlakozni vágyókat. 
Céljaikról és tevékenységükről bővebben a www.wzk.hu 
honlapon lehet olvasni.

Minőségi és egészséges élelmisze-
rekkel segít szociálisan rászoruló 
családoknak az immár több mint 
két éve működő Wekerlei Zöldség-
kommandó, amely céljai megvaló-
sításában szorosan együttműködik 
a Kispesti Szociális Szolgáltató 
Centrummal.

Elkezdődött a Shopmark
felújítása

A Shopmark bevásárló-
központ teljes átalakí-
táson esik át, amelynek 
keretei között homlok-
zata, belső kialakítása 
és gépészete egyaránt 
megújul. A több mint 
húszéves épület műsza-
ki állapotának javítását 
alapos felmérés és elő-
készületi munka előzte 

meg. A homlokzati felújítás után a bevásárlóközpontban szá-
mos belső korszerűsítési munkát végez a generálkivitelező 
vállalat. A mintegy 26 ezer négyzetméteres épület földszintjét 
födémáttörés segítségével világosabbá teszik, új mozgólépcsőt 
és lifteket szerelnek be, valamint mozgójárdát is telepítenek, 
hogy megkönnyítsék a vásárlószintekre való feljutást. Az étel-
udvar választéka színesedik, és az épületen belül új, impozáns 

helyszínre kerül majd. A bérlői terek megújulásán túl új légke-
zelő berendezéseket szerelnek be, valamint tűzvédelmi okok-
ból modern sprinklerrendszert is kiépítenek az épület teljes 
területén. A Diófa Alapkezelő Zrt. által kezelt Magyar Posta 
Takarék Ingatlan Befektetési Alap tulajdonában álló Shopmark 
a külső munkálatok után, április végén zár be, és várhatóan 
2018 harmadik negyedévében nyit újra kibővült bérlői és üzleti 
kínálattal, számos új márkával – adta hírül a Shopmark. Az 
átépítés miatt a bevásárlóközpont előtti, csaknem húsz brin-
ga tárolására alkalmas kerékpártároló – két részre szétbont-
va – a Kispesti Pannónia Általános Iskola előtti közterületre, 
illetve a Kispesti Gábor Áron Általános Iskola Nádasdy utca 
98. szám alatti épületének udvarára kerül majd – tudtuk meg 
Patek Gábortól, a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési 
Iroda vezetőjétől. A Shopmark felújítása után egy teljesen új, 
korszerűbb és esztétikusabb kerékpártárolót létesítenek majd 
az épület előtt.

A külső kivitelezési munkálatok-
kal megkezdődött a Shopmark 
renoválása. A meghívásos, há-
romfordulós tender eredménye-
ként a KÉSZ Építő Zrt. végzi a 
bevásárlóközpont átépítését. A 
külső felújítási periódus alatt, áp-
rilis 22-ig az épület látogatható 
marad a vásárlók számára.
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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


