
4. oldal

Teljes gépészeti, elektromos 
és építészeti felújításon esett 
át a Huba utcai intézmény 
vizesblokkja és főzőkonyhája.

Somogyi Lászlóné
Új parkolók a Corvin 
körúton

Elkezdődött a kispiac
felújítása

5. oldal

Harminckét új parkolóhelyet 
alakítottak ki a Pannónia isko-
la előtt. Kispesten továbbra is 
ingyenes a parkolás.
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Kránitz Krisztián
Korszerűsítették
a wekerlei bölcsődét
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Elkezdődött a kispiac
felújítása

Az önkormányzat 2016-
ban nyújtott be pályázatot 
a wekerlei piac átépítésére 
a Fővárosi Önkormányzat 
Tér_Köz felhívására, és a 
támogatásról tavaly dön-
tött a Fővárosi Közgyűlés. 

Az elnyert 110 millió forint jóval kevesebb, mint amennyire 
pályáztunk, ezért még mintegy 160 millió forint saját forrást 
hozzá kell tennünk a beruházáshoz. Tél elejére befejeződ-
hetnek a munkálatok, az új piac arculatában illeszkedik We-
kerletelephez, a kispestiek és a wekerleiek kulturált körül-
mények között vásárolhatnak majd – mondta el lapunknak 
Gajda Péter polgármester. A beruházást koordináló Kispest 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. ügyvezetőjétől meg-

tudtuk, a terveket a piacosokkal, a Wekerlei Társaskörrel és 
az őstermelőkkel egyeztetve készíttette el az önkormányzat 
a Hetedhét Építész Kft.-vel, s az átépítés két ütemben zajlik 
majd. Az első szakaszban, a jelenleg zajló bontási munkála-
tokat követően a Gutenberg körút és a Nádasdy utca felőli 
oldal kerül sorra – ez alatt a Pannónia utcai pavilonokban 
és az őstermelői asztalokon folyhat az árusítás –, a máso-
dik ütemben a Pannónia utcai részt építik át. Horváth Gyula 
elmondta, a 862 négyzetméteres terület 476 négyzetmétere 
épül be, öt üzlethelyiséget, valamint egy közösségi helyisé-
get alakítanak ki, és az árusítópultok is visszakerülnek a te-
rületre. A teljesen önkormányzati tulajdonú komplexumban 
minden árus ugyanazt a nagyságú üzletet kapja vissza, mint 
amit eddig bérelt, és a bérleti díj sem változik.

Két ütemben zajlik majd a weker-
lei kispiac június elején kezdődött 
átépítése. A beruházás 110 millió 
forintos fővárosi támogatásból és 
160 millió forintos önkormányzati 
önerőből valósul meg.
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Korszerűsítették a Wekerlei 
Tipegők Bölcsődét

Kispest polgármesteré-
től megtudtuk, a Huba 
utcai bölcsődében régóta 
esedékes volt már a vi-
zesblokk és a konyha fel-
újítása, ezt követi majd 
a terasz és a nyílászárók 
rendbetétele. Gajda Péter 
kiemelte, idén nyáron is 
több nevelési-oktatási 
intézményben végez ki-

sebb-nagyobb felújításokat az önkormányzat, közülük is a Zrí-
nyi utcai Gyöngyszem bölcsődére teljes korszerűsítés vár, és 
a Pannónia iskolában is befejeződik a tetőtér beépítése. Aszó-
di-Sikter Éva bölcsődevezető lapunknak elmondta, a felújítás 
ideje alatt a gyerekeket két másik intézményben helyezték 
el: az Eszterlánc bölcsőde 26, a Bokréta bölcsőde 9 gyerme-
ket tudott befogadni. A bölcsőde felújítását végző VAMŰSZ 
igazgatójától kapott tájékoztatás szerint a felújítás ideje alatt 

a nagy vizesblokk és a főzőkonyha teljes gépészeti, elektro-
mos és építészeti felújítását elvégezték. A gépészeti felújítás 
tartalmazta a víznyomó-, a szennyvíz-vezetékek cseréjét, a 
vizes berendezések – WC-k, mosdók, zuhanyzók, fürdető kád 
– és az ezekhez tartozó szerelvények cseréjét. Az elektromos 
felújítás során korszerűbb lett az intézmény világítása is: 11 
lámpatestet cseréltek, LED-fényforrásokat szereltek fel. Mint-
egy 52 négyzetméteren padlóburkolatot, 108 négyzetméteren 
csempeburkolatot cseréltek, valamint 130 négyzetméteren 
festettek, 52 négyzetméternyi felületet lemázoltak, ajtókat ja-
vítottak meg. Sőt, a vállalkozó felajánlásának köszönhetően a 
régi öntöttvas radiátorokat újakra cserélték, új konyhai gázs-
zsámolyt kapott a bölcsőde, és egyéb apró munkálatokat is el-
végeztek. A padlóburkolatot és a fürdőszobai csempét a szülők 
vásárolták. Kránitz Krisztián hangsúlyozta, az önkormányzat, 
a beruházást végző vállalkozó és a szülők összefogásának szép 
példája a bölcsőde korszerűsítése, amely összesen mintegy 16 
millió forintba került.

Alig egy hónap alatt befejező-
dött a Huba utcai Wekerlei Tipe-
gők Bölcsőde korszerűsítése. A 
beruházás során az intézmény 
nagy vizesblokkjának és főző-
konyhájának teljes gépészeti, 
elektromos és építészeti felújítá-
sát végezték el mintegy 16 millió 
forintból.Kispest önkormányzata 

idén összesen 50 millió 
forintot fordít parkolók 
kialakítására, a Corvin 
körúton megvalósult be-
ruházás 8 millió forintba 
került – tájékoztatta la-

punkat Somogyi Lászlóné wekerlei tanácsnok. Az önkor-
mányzati képviselő reményei szerint az újonnan elkészült 
beállóhelyeknek köszönhetően megszűnik a szabálytalan 
parkolás az iskola előtt. Gajda Péter polgármester kérdé-

sünkre elmondta, hogy az önkormányzat a közeljövőben 
újabb beruházásokkal próbálja enyhíteni a parkolási gondo-
kat, és a közterületeken továbbra is ingyenes marad a parko-
lás. Kispesten múlt évben összesen közel 80 új parkolóhelyet 
létesítettek, év elején pedig a KÖKI Terminál közelében, a 
Bartók Béla és a Vak Bottyán utca sarkánál, valamint a Cso-
konai és a Móricz Zsigmond utca találkozásánál 40 új beál-
lót alakítottak ki. A Városház tér II. projekt keretén belül a 
közelmúltban 15 férőhelyes parkoló épült a Városháza jobb 
oldali beugrójában: az itteni gépkocsibeállók elsősorban az 
önkormányzat saját parkolójaként üzemelnek. 

Harminckét új parkolóhelyet 
alakíttatott ki az önkormányzat a 
Corvin körúton, a Pannónia iskola 
előtt, ahol korábban rendezetlen 
körülmények között parkoltak az 
autósok. 

Új parkolók a Pannónia
iskola előtt
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Nyári szabadegyetem
Wekerlén

Idén ünnepli 110. szü-
letésnapját a Wekerle-
telep. A jubileumi év 
egyik kiemelt prog-
ramjaként a Magyar 
Kollégium Kulturális 
Egyesület nyári sza-

badegyetemet szervez, amelyen arra keresik a válaszokat, 
hogy miként lehet a jelen és a jövő életmódját egy erős örök-
ségvédelmi értékekkel rendelkező környezetben kialakítani. 
A beszélgetéseken részt vesznek külső szakértők, kutatók, 
építészeti, műemléki és közösségfejlesztő szakemberek, kö-
zösségi és települési vezetők. A tanácskozás célja, hogy a 
meghívott szakemberek bevonásával a Wekerletelep aktív 
lakossága és az önkormányzati döntéshozók olyan ötletek-
hez jussanak, melyek segítik meghatározni a városrész új 
fejlesztési irányait. A szakemberek megvitatják a fenntartha-
tóság és az élhetőség új kihívásait, melyeket a klímaváltozás, 

az épített értékek védelme, a környezeti minőség és a kul-
túra alapú városgazdaság nézőpontjából is megvizsgálnak. 
A rendezvényen rendszerezni kívánják az okos és együtt-
működő város kialakításának stratégiai alapjait, különösen 
nagy hangsúlyt fektetve a közösségépítésre és a közösségi 
tervezésre. A szabadegyetem sokrétű programkínálatával a 
helyi és a Wekerlét felfedezni, megismerni vágyó, szakmai 
és magánérdeklődők számára egyaránt változatos ismeret- 
és élményszerzési lehetőséget kínál. A szervezők a díjtalanul 
látogatható eseményen a plenáris előadások, műhelybeszél-
getések, fórumok, a wekerleiek véleményeinek, kérdései-
nek megismerése mellett kulturális programokkal – többek 
között helytörténeti sétákkal, koncertekkel és táncházzal, 
Szent Iván-éji tűzszobor-programmal, fotókiállítással, gyer-
mekjátszóházzal – várják az érdeklődőket. A rendezvényen 
való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. További 
információ a www.wekerletelep.hu honlapon érhető el.

Építészek, örökségvédelmi szakem-
berek, lokálpatrióták és önkormány-
zati döntéshozók keresik a válaszo-
kat a városrész új fejlesztési irányaira 
a Wekerlei Nyári Szabadegyetemen 
június 21-24. között.

  

Időtlenség
a művészfesztiválon

A hetedik Wekerlefesz-
tet köszöntő Gajda Péter 
polgármester elmond-
ta, az önkormányzat – 
csatlakozva az ünnep-
léshez – támogatja az 
intézményt és a helyi 
civileket, hogy a 2008-
as centenáriumhoz 
hasonló, színvonalas 
kulturális évet zárjon 
majd Kispest. A feszti-
vál megnyitója hagyo-
mányosan a Wekerlei 

Galéria képzőművészeti tárlat megnyitója is volt: a helyi 
képzőművészek közös kiállítása több mint 60 alkotást mu-
tatott be. Szabó Máriától, a kultúrház igazgatójától megtud-
tuk, az idei ünnepi alkalomra tekintettel a szombati program 
mindegyik eleme előtt Wekerletelep közösségi és kulturális 
életével kapcsolatos művelődéstörténeti érdekességekkel 
lepték meg a közönséget az intézmény munkatársai. A ki-

állítás megnyitója után Geröly Tamás jazzdobos felnőttek-
nek szóló ritmikus játékával folytatódott a program, majd 
Hemrik László „Időtlen vagy időszerű?” című művészeti 
fóruma következett. Az „Apáról fiúra – Fiatal tehetségek 
egykoron és ma” című blokkban fiatal tehetségek léptek a 
közönség elé. A délután folyamán „A dalárdától a kortárs 
kórusművekig” címmel Laczó Zoltán Vince és Bella Máté 
wekerlei kortárs zeneszerzők műveit adta elő a Ferencvárosi 
Művelődési Központ női kara, a folytatásban improvizációs 
színházi előadást mutatott be az IttésMost Társulat „Ne félj a 
művésztől!” címmel. A Wekerlefeszt első napját a Gombai–
Ökrös–Geröly Trió népzenei improvizációs koncertje zárta. 
Vasárnapra öt műterem- és műhelylátogatást szerveztek a 
rendezők: Cserny Timi Pookah grafikusművésszel, Szőke 
Péter Jakab festőművésszel, Bereczky Ildikó grafikusmű-
vésszel, Ruzicska Tünde keramikusművésszel, valamint Pál 
Csaba grafikus- és festőművésszel ismerkedhettek meg az 
érdeklődők. A Seregi Zsuzsa által vezetett két wekerlei séta 
útvonalán a látnivalók mellett helyi művészek meglepetés-
produkcióival is találkozhattak a résztvevők.

Az „Időtlenség” címet adta a 
Wekerlei Kultúrház és Könyvtár 
idei összművészeti fesztiváljának, 
amelyet azért indított el 2011-ben, 
hogy közelebb hozza a művészet-
kedvelő közönséget Wekerletelep 
és Kispest kulturális értékeihez, 
az itt élő alkotókhoz és az alkotás 
folyamatához.
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Hagyományosan a Weker-
lei Társaskör pincegalé-
riájában indult a rendez-
vény Szőke Péter Jakab 
Víz című kiállításával, 
amelyen a Triola fúvóse-
gyüttes működött közre. 

Az esti folytatásban két koncert is várta az érdeklődőket: a 
Triola a pincegalériában adott hangversenyt Tavaszi zsongás 
címmel, a katolikus templomban a svéd Dalby Kammarkör 
és a Wekerletelepi Szent József Kórus lépett fel. Másnap dé-
lelőtt gyerekeké lett a Kós Károly téri nagyszínpad: Tiéd a 
színpad címmel a Wekerlei Kultúrház szervezésében Kispest 
óvodáinak és iskoláinak csoportjai, valamint a helyi amatőr 
gyermekcsoportok néptánc-, moderntánc- és sportbemuta-
tóit láthatta a közönség. Az Életfa terén gyerekprogramok, 

játékok és kézműves foglalkozások várták a kicsiket és na-
gyokat, elindult a „Wekerle titkai” című helytörténeti kocsi-
kázás. A rejtelmes Időgép 110 éves utazásra, múltidézésre 
invitálta a gyerekeket. A másik utazás igazán mesés volt: a 
Meseúton végigmenve az A part alatt című dal segítségével 
lehetett megismerni, hogyan lesz a búzából kenyér. Délután 
az Életfa terén felállított nagyszínpadon volt bohócmű-
sor, fellépett a Wekerlei Mozgásműhely gyermek zumba 
csoportja, az ADOL Mozgásművészeti Stúdió, a VonZArt 
Táncegyüttes, a színpad előtt a Tűzfészek Társulat gólyalá-
bas interaktív zsonglőrshow-ja szórakoztatta a közönséget, 
majd Négyen az élen címmel a Fourtissimo adott koncertet. 
A főtámogató önkormányzat nevében Gajda Péter polgár-
mester köszöntötte a program résztvevőit. Az esti programot 
a M.É.Z. együttes koncertje indította, majd sötétedéskor a 
B-shop zenekar kocsmazenéje szórakoztatta a közönséget.

Jól sikerült a XIV. Wekerlei Szé-
kelykapu Napok programsoroza-
ta, amelyet a Magyar Kollégium 
Kulturális Egyesület, a Wekerlei 
Futóklub és a Wekerlei Társaskör 
Egyesület rendezett, együttmű-
ködve a Wekerlei Kultúrházzal.

Mesésen telt
a wekerlei hétvége
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Közösségépítő program
sportolással, piknikezéssel

Idén összesen mint-
egy ötszázan vettek 
részt a Wekerlei Szé-
kelykapu Futáson, 
ahol a nagyok 4 ki-
lométeres, a kisgye-
rekek 400 méteres 
távot teljesítettek. 
Romhányiné Ko-
vács Mária főszer-
vezőtől, a Wekerlei 
Futóklub vezetőjétől 

megtudtuk, a hőség miatt két párakapuval, több helyen locsolással 
segítették a versenyzőket, akiknek mintegy fele kispesti, wekerlei 
volt. Délután a hagyományos piknik várta a kikapcsolódni, pihenni 

vagy mozogni vágyókat Wekerle főterén. A hangulatot helyi cso-
portok bemutatkozása, fellépése színesítette, ezekhez csatlakozni is 
lehetett a zenepavilonnál, illetve a tér más részein. „Idén a múlt-
idézésre építettük a rendezvényt két helyettesemmel, Holicsné Gé-
mes Boróka és Kokavecz Kata népművelőkkel, akik önkéntesként 
két éve vesznek részt a szervezésben. Ennek az elképzelésnek két 
fontos eleme domborodott ki, az Időgép és a Meseút” – mondta el 
lapunknak Romhányi András főrendező. A Magyar Kollégium ve-
zetője kiemelte, mintegy 150 résztvevőből álló, összehangolt csapat 
dolgozott a háttérben azért, hogy minden zökkenőmentes legyen, a 
közönség jól és biztonságban érezze magát, s ehhez a Kispesti Ren-
dészeti Központ és a rendőrség is nagyban hozzájárult. Romhányi 
András aláhúzta, az önkormányzat egymillió forintos támogatása 
jól jött ahhoz, hogy idén is színvonalas rendezvényt kínálhattak a 
közönségnek.

A Wekerlei Székelykapu Napok 
programsorozatának harmadik 
napján 16. alkalommal rajtolt el 
a Wekerlei Székelykapu Futás. 
Délután a sokak által kedvelt 
piknik várta a kikapcsolódni, 
pihenni vagy mozogni vágyókat 
a Kós Károly téren.

  



10

Az Önkormány-
zatok Átalakulás-
ban nemzetközi 
kísérleti projekt 
civilszervezetek 
és önkormány-

zatok hatékonyabb együttműködését célozza, annak ér-
dekében, hogy lakóhelyünkön fenntarthatóbb változások 
valósulhassanak meg. A projektben nyolc másik országgal 
közösen vesz részt az Átalakuló Wekerle és Kispest Önkor-
mányzata. A Holnap című filmet a Nature magazinban 2012-
ben megjelent, a bioszféra állapotváltozásáról szóló egyik 
tanulmány ösztönözte. E szerint ha az emberiség nem vál-
toztat drasztikusan életmódján, 2040 és 2100 között eltűn-
het. A film készítői választ kerestek arra, hogyan maradhat 
Földünk élhető, miként biztosíthatunk gyermekeink számá-
ra egy boldogabb világot. Számos pozitív, működő, innova-

tív, a valós hétköznapok részévé vált példát találtak szerte 
a világban arra, mit tesznek helyi közösségek mindezért, 
hogyan fejlődhet a helyi gazdaság, demokrácia, városterve-
zés, energiatermelés, oktatás úgy, hogy közben az emberek 
boldogabbak. A filmvetítésre kispesti civilszervezeteket, 
szerveződéseket, helyi vállalkozásokat, az önkormányzat 
munkatársait, képviselőket, a klímaváltozásra választ ke-
resőket hívtak és vártak. Vinczek György alpolgármester rö-
vid köszöntőjében elmondta, Kispest már most sok mindent 
tesz a holnapért: jó példaként említette a közösségi kerteket, 
melyek könnyen követhető példát adnak a környezettudatos 
életmódra. Az Átalakuló Wekerle részéről Tracey Wheatley 
köszöntötte a résztvevőket. A film megtekintése után remek 
hangulatú, csoportos beszélgetésekre, lelkes együttgondol-
kodásra került sor, amelyekből az is kiderült, a résztvevők 
milyen lehetőségeket látnak, s milyen kezdeményezésekkel 
tudnának lakóhelyünkön hatékonyabb változást elérni.

A Holnap – Demain című francia doku-
mentumfilmet vetítette az Átalakuló 
Wekerle az önkormányzattal közös 
kísérleti projekt részeként a kispesti 
Városházán.

Együttműködés
a fenntartható jövőért

11

Ipar- és helytörténeti
filmszemle Wekerlén

Az első filmszemle si-
kere arra indította a 
Wekerlei Társaskört, 
hogy újra meghirdes-
se a Cégér elnevezésű 
filmszemlét, amelyet 
2018. november 10-11-
én a Wekerlei Kultúr-

házban rendeznek meg. A WTE amatőr és profi alkotók do-
kumentumfilmjeit várja öt témában: települések történetét 
bemutató ismeretterjesztő filmekkel, településszociológiai 
dokumentumfilmekkel, portréfilmekkel, ipartörténeti fil-

mekkel és Kispesti anzix kategóriában lehet pályázni. Az 
első helyezett 250 ezer forint, a második helyezett 200 ezer, 
a harmadik helyezett 150 ezer forint díjazásban részesül, 
az anzix különdíja 50 ezer forint. A zsűri elnöke Péterffy 
András Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőr. A nevezési 
lapok és filmek beküldési határideje: 2018. szeptember 9. A 
részletes pályázati feltételekről, a pályamunkák benyújtásá-
nak módjáról és az alkotások technikai paramétereiről, va-
lamint a szerzői és felhasználói jogokról bővebb információ 
a www.wekerletelep.hu honlapon olvasható. A filmfesztivál 
az NKA és Kispest Önkormányzata támogatásával valósul 
meg.

Idén is meghirdeti a Cégér elneve-
zésű helytörténeti és ipartörténeti 
filmszemlét a Wekerlei Társaskör 
Egyesület, amely öt témában várja 
amatőr és profi alkotók dokumen-
tumfilmjeit.

  



Az FKF Zrt. csak a logó-
jával ellátott, „Kerti zöld-
hulladékgyűjtő zsák” fel-
iratú, biológiailag lebomló 
zsákokban kihelyezett 
zöldhulladékot szállítja 
el. A 100 literes zsákokat 
darabonként bruttó 235 
forintért lehet kapni a 
társaság ügyfélszolgálati 
irodáiban, a lakossági hul-
ladékgyűjtő 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 zöldhulladék-gyűjtő 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 zöld-
hulladék begyűjtését Wekerlén. 
Az illegális hulladéklerakókat akár 
100 ezer forintos szabálysértési 
bírsággal is sújthatja az önkor-
mányzat.

Környezetkímélő zsákokban 
gyűjthető a zöldhulladék

Komposztálás az iskolai
tankertekben

A Fővárosi Környe-
zetvédelmi Alap 
támogatásával meg-
valósult projekt so-
rán kiderült, hogy 
szinte minden iskola 
komposztál már, s 
legtöbben az udva-
ron lévő tankertben 
használják fel az 
érett komposztot. A 

Deák Ferenc Gimnázium a bőség zavarával küzd a komposztálás 
terén: a többi intézményhez képest hatalmas zöldterületen öt kom-
posztkeretük működik, de nem rendelkeznek elegendő felszerelés-
sel, és az egyetlen karbantartó munkabírását meghaladja a terület 

rendben tartása és a komposzt feldolgozása. Több helyre pályáztak 
már, egyelőre sikertelenül. A Kós Károly Általános Iskolában is ki-
válóan működik a tankert, két komposztálóval is rendelkeznek, de 
a komposztáló kiürítésében még nem volt tapasztalatuk. Ezért itt 
egy különleges bemutató órát tartottak: a gyerekek besegíthettek 
a komposztáló kiürítésébe, a keletkezett komposztot pedig szétte-
rítették a tankertben. Közben a diákok és az iskola gondnoka is sok 
elméleti és gyakorlati információt szerzett a komposztálás hátteré-
ről, az ehhez kapcsolódó feladatokról. Az Erkel Ferenc Általános Is-
kola éppen pályázatot készült beadni az Ökoiskola címre, amelynek 
feltétele a komposztálás: a wekerlei komposztmestert meghívták a 
pályázatírási megbeszélésre, ahol elméleti, gyakorlati szempontok 
is szóba kerültek, és szintén javasolták a gyerekek bevonását a kom-
posztáló feltöltésébe és kiürítésébe valamilyen motiváló, érdekes 
esemény segítségével.

Az Átalakuló Wekerle önkénte-
sei komposztprojektjükben – a 
társasházaknak tartott kom-
posztképzés mellett – a helyi 
iskolákkal is felvették a kapcso-
latot.
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Színes programok
és klubélet a Wekerlei 
Könyvtárban

A Péntek Esti Mesék 
kellemes hangulatú ösz-
szejövetelein bábozás, 
papírszínház, közös 
éneklés, gitározás, ze-
nélés, meseolvasás vagy 
kézműveskedés a prog-
ram a kicsik és nagyok 
örömére minden hónap 
utolsó péntekén 17–18 
óráig. A Családi Tár-
sasjáték Klub a játszani 

szerető 9–99 éves fiataloknak és örökifjaknak szól minden 
hónap első keddjén 17–18 óráig, így együtt élhetik át a já-
ték izgalmát és örömét. A Versbarátok Klubja keretében 
költőkre és ünnepekre emlékeznek minden hónap második 
péntekén 16–17 óráig közös versfelolvasással és versmeg-
osztással. A Wekerlei Világjárók Turisztikai Klub program-
témái és előadói mindig nagyon különlegesek: a résztvevők 

virtuális utazást tehettek az előadók szemével és élményein 
keresztül eddig többek között Bangladesbe, Grúziába, Ör-
ményországba és Vietnamba is. A jövőben még több izgal-
mas országot ismerhetnek meg az érdeklődők az előadók 
segítségével. A könyvtár munkatársai ingyenesen, előzetes 
időpont-egyeztetés után segítenek önéletrajz és motivációs 
levél elkészítésében az álláskeresők számára. Az óvodás és 
kisiskolás csoportok olvasásnépszerűsítő könyvtári foglal-
kozásokon, papírszínházas meséléseken vehetnek részt. A 
Wekerlei Könyvtár június 25-től augusztus 3-ig állomány-
ellenőrzés és nyári szabadság miatt zárva tart, ezt követően 
a megszokott rend szerint – hétfőnként 15–19 óra között, 
keddtől péntekig 9–13 és 15–18 óráig – tart nyitva. Szeptem-
bertől minden hónapban kétszer szombatonként is fél napra 
nyitva lesz a könyvtár. Minden kedves régi és új olvasóját 
szeretettel várja a Wekerlei Könyvtár augusztus 6-tól izgal-
mas, új könyvekkel, ingyenes programokkal és klubfoglal-
kozásokkal!

Több mint 7700 kötettel, érdekes 
programkínálattal és rendszeres 
klubokkal várja régi-új olvasóit a 
Wekerlei Könyvtár a Kós Károly tér 
9. szám alatt. Gyerekek és felnőttek 
is számos izgalmas könyvet talál-
nak, különféle ingyenes programo-
kon vehetnek részt.

Indul a nyári táborszezon
a WKK-ban

Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan most is gazdag 
témakínálattal készül a 
WKK a szünidőzők fo-
gadására. A cirkusz és 
a színház varázslatos vi-
lágán, a fazekasság és a 
kézművesség különböző 

területein, a táncos, sportos és mozgásos elfoglaltságokon kí-
vül ebben az évben is lesznek új táborok. A bűvészet, a logikai 
játékok, a sakk, a robotika, a népi kismesterségek kedvelői szá-
mára egyaránt izgalmas hetek ígérkeznek. A táborban eltöltött 
idő alatt a gyerekek vidám hangulatban, jó társaságban, szép 
környezetben, mosolygós és szakértő táborvezetők irányítása 
alatt, játszva tanulhatnak, és kipróbálhatják magukat a szá-
mukra érdekes területeken. A táborok nagy népszerűségének 
egyik titka a kiváló pedagógiai érzékkel rendelkező, tapasztalt 

táborvezetők csapata, akik felkészülten, átgondolt tematikával 
érkeznek. A gondozott, madárbarát kert biztosítja a szabadtéri 
programok lehetőségét: a táborvezetők jó idő esetén minden 
nap játékokat, vetélkedőket állítanak össze a gyerekeknek. 
A tematikus táborok mellett a kultúrház szervezi az önkor-
mányzat által fenntartott, egész nyáron át nyitva tartó Kispesti 
Kóficok Kerületi Napközis Tábort, amely idén június 25. és au-
gusztus 24. között az Eötvös József Általános Iskolában várja a 
7–15 éves szünidőző diákokat. A változatos programok – uszo-
dalátogatások, kirándulások, múzeumlátogatások, kézműves 
foglalkozások, sport és szabadtéri játékok – naponta 8 és 16 
óra között zajlanak. A napközis tábornak nincs külön költsé-
ge, a szülőknek csak az iskolában fizetendő étkezési díjat kell 
megtéríteniük. Az érdeklődők a jelentkezésről és a részletekről 
a wkk.kispest.hu honlapon találnak további információkat.

Az iskolai szünidő kezdetével 
megérkeztek az első táborozók 
a Wekerlei Kultúrházba. Idén 
nyáron 21 táborban több mint 
350 óvodás és kisiskolás gyűjthet 
majd élményeket.
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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


