
9. oldal

A Győri Ottmár téren léte-
sítendő kutyafuttató kapta a 
legtöbb szavazatot az év elején 
lezárult Közösségi Költségve-
tés 2019 programban.

Gajda Péter
Társadalmi egyeztetés
a Határ úti Kiserdőért

Megszépül a Wekerlei
Tipegők Bölcsőde

4. oldal

Az önkormányzat a Határ út 
mentén élők, a wekerleiek ér-
dekeit védő alternatívákat tá-
mogatja a környezeti terhelés 
csökkentése érdekében.
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Somogyi Lászlóné
Újabb fejlesztés
közösségi költségvetésből
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Megszépül a Wekerlei
Tipegők Bölcsőde

Az intézményfelújítá-
si program keretében 
– amelyre évente 500 
millió forintot fordít az 
önkormányzat – március 
második felére teljesen 
új ruhát kap a Wekerlei 
Tipegők Bölcsőde, meg-
újul az épület lábazata és 
homlokzata, újramázolják 
a nyílászárókat. Nyáron a 
szünetben kerülhet sor a 

fűtéskorszerűsítésre és a mosókonyha felújítására. Ezekre 
összesen több mint 25 millió forintot szán az önkormány-
zat – tájékoztatta lapunkat Gajda Péter polgármester, aki 
Kránitz Krisztiánnal, a beruházást lebonyolító VAMŰSZ 

igazgatójával tekintette meg a munkálatokat. Tavaly a Huba 
utcai intézmény vizesblokkjának és főzőkonyhájának teljes 
gépészeti, elektromos és építészeti felújítását végezték el, 
amelynek költsége összesen mintegy 16 millió forint volt. A 
gépészeti felújítás tartalmazta a víznyomó-, a szennyvízve-
zetékek cseréjét, a vizes berendezések és az ezekhez tartozó 
szerelvények cseréjét. Az elektromos felújítás során korsze-
rűbb lett az intézmény világítása is: 11 lámpatestet cseréltek, 
LED-fényforrásokat szereltek fel. Mintegy 52 négyzetméte-
ren padlóburkolatot, 108 négyzetméteren csempeburkolatot 
cseréltek, valamint 130 négyzetméteren festettek, 52 négy-
zetméternyi felületet lemázoltak, ajtókat javítottak meg és 
egyéb kisebb munkálatokat is elvégeztek.

Az önkormányzat intézményfel-
újítási programjának részeként, 
25 millió forintos beruházás 
keretében folytatódik a Wekerlei 
Tipegők Bölcsőde korszerűsítése: 
tavasszal az épület homlokzata 
újul meg, nyáron a fűtést korsze-
rűsítik és felújítják a mosókony-
hát. Tavaly a vizesblokkot és a 
konyhát tették rendbe az intéz-
ményben.
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Vándorépítészek a wekerlei 
piacon

Az önkormányzat 
2016-ban nyújtotta be 
a piacátalakítási pályá-
zatot a Fővárosi Ön-
kormányzat Tér_Köz 
felhívására. A Fővárosi 
Közgyűlés 2018 tava-
szán döntött a piac fel-
újításának pályázati tá-
mogatásáról: 110 millió 
forintot szavazott meg 

Kispestnek, amelyet az önkormányzat még további mintegy 
bruttó 110 millióval egészít ki. Füzes András és Tóth Péter 
DLA vezető tervezők, a Hetedhét Építész Kft. munkatársai a 
bejáráson szívesen és hosszan meséltek arról, milyen módosí-

tásokon mentek át a korábban elkészített tervek az elmúlt évek 
alatt, hiszen 2013-ban már készültek tervek erre a területre. A 
pályázatra beadott alapkoncepciókat sok-sok egyeztetés után 
fogadták el, a fővárosi döntés után azonban újabb tervezés kö-
vetkezett, hiszen a biztosított forrás nem lett volna elegendő 
a tervek maradéktalan megvalósítására. Az újragondolt épü-
let ugyancsak tetszetős lesz, és megfelel majd azoknak az el-
várásoknak, amelyeket az önkormányzat, a bérlők, a korábbi 
bolttulajdonosok és a Wekerlei Társaskör fogalmazott meg. A 
vezető tervezők hosszasan sorolták, hogyan illeszkedik majd 
egymáshoz a napi zártterű piaci funkció és az őstermelői piac a 
jeles napokon, évente négy-öt alkalommal tartandó vásári na-
pokhoz, illetve a kulturális, közösségi térhez. Az új piacépület 
szerkezete múlt év végére elkészült, a kivitelezés a külső köz-
műrákötéseket követően fejeződhet be.

Wekerlei sétával, a telep hangu-
latáról való tapasztalatgyűjtéssel 
kezdődött az az ismerkedés, 
amelyet a Kós Károly Egyesülés 
Vándoriskolája szervezett már 
végzett építészmérnököknek, 
akik az épülő wekerlei kispiac 
galériájára, illetve falfelületeire 
tervezhetnek díszítéseket.

Igényfelméréssel kezdő-
dött, majd a Fenntartható 
Zöldfordulat Munkacso-
port által koordinált kép-
viselői fórumok szerve-
zésével készítették elő a 
szakemberek a Közössé-
gi Költségvetés 2019-es 
programot, amelynek ke-
retében városrészenként 
lehetett javaslatot tenni 
és szavazni a különböző 
fejlesztésekre. Már ősszel 

igen élénk volt az érdeklődés, mintegy 1200 javaslat érke-
zett a kispestiektől, ezekből a szakemberek választották ki a 
városrészenként megvalósíthatókat. Ezt követte a szavazás, 

amelyen január végéig szavazólap kitöltésével és visszakül-
désével, illetve elektronikusan arról dönthettek a kispestiek, 
hogy az egyes városrészekben mely projekt 2019-es megva-
lósítását szeretnék támogatni. A városvezetés a tavalyi ösz-
szeghez képest 12 millió forinttal többet, összesen 42 millió 
forintot – városrészenként 6-6 milliót – költ fejlesztésre a 
helyi javaslatok alapján. Wekerlén három fejlesztési elképze-
lés közül lehetett választani, a legtöbb szavazat a Győri Ott-
már téren létesítendő kutyafuttatóra érkezett, így az önkor-
mányzat ennek kialakítását betervezte az idei költségvetésbe 
– mondta el lapunknak Somogyi Lászlóné önkormányzati 
képviselő, Wekerle ügyeiért felelős tanácsnok. A múlt évi 
közösségi költségvetés szavazásán Wekerlén a Bárczy István 
téri játszótér felújítására szavaztak legtöbben. A tér további 
fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök kihelyezésére várhatóan 
tavasszal kerülhet sor.

Több mint kétezer szavazat ér-
kezett az idei közösségi költség-
vetéshez a január végén lezárult 
szavazáson. A városvezetés a 
tavalyi összegnél 12 millió forint-
tal többet, összesen 42 millió 
forintot – városrészenként 6-6 
milliót – költ fejlesztésre a helyi 
javaslatok alapján.

Újabb fejlesztések
valósulnak meg a közösségi 
költségvetésből
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Ismerkedés a török kulturális 
programmal

A csókakői vendége-
ket és a török intézet 
munkatársait Gajda 
Péter polgármester és 
Vinczek György al-
polgármester fogadta 
a Városházán, majd 
az Árnyas óvodában 

folytatódott a program. A wekerletelepi intézmény múlt év 
végén csatlakozott a kulturális programhoz, amely 2018-ban 
sikerrel zajlott le a Szivárvány óvodában. Az óvodások tö-
rök népi mondókákkal, dalokkal, mesékkel, táncokkal, az 
ebru-festészettel, fonalkészítéssel, gyermekjátékokkal és 
ízekkel ismerkednek, kirándulnak a budapesti török emlék-

helyekre, és óvodapedagógiai foglakozáson vesznek részt a 
Nemzeti Múzeumban. Köszöntőjében Szűcsné Juhász Csil-
la intézményvezető mutatta be a három épületben tíz cso-
porttal működő óvodát, majd a programot koordináló Yunus 
Emre Intézet – Török Kulturális Központ vezetője, Yakup 
Gül köszöntötte a vendégeket és méltatta a kezdeményezést. 
Fűrész György csókakői polgármester szerint fontos, hogy 
a gyerekek más népek kultúrájával is megismerkedjenek, ez 
nyitottá teszi őket és megerősíti magyar gyökereiket is. Hoz-
zátette, szeretnék a kulturális programot a csókakői óvodá-
ban is beindítani. A műsorban a kisgyerekek játékos ízelítőt 
nyújtottak a megtanultakból, majd a program kispesti része 
wekerletelepi sétával folytatódott.

A sikeres kispesti török-magyar 
óvodás kulturális programmal ismer-
kedett Fűrész György polgármester 
vezetésével Csókakő küldöttsége. 
Részt vett az eseményen Bognár 
Gábor csókakői alpolgármester és 
dr. Klima Olga jegyző is.

  

Tanulmányterv készült
a csapadékvíz elvezetéséről

Az elmúlt években – a 
rövid idő alatt lehul-
ló nagy mennyiségű 
csapadék, valamint a 
szikkasztásos rendszer 
hiányosságai miatt – 
folyamatosan növekvő 
problémát okoz Weker-
letelep csapadékvíz-el-
vezetésének helyzete. A 
meglévő szikkasztókat 

sok esetben engedély nélkül temették be a parkolóhelyek 
miatt, és az elmaradt karbantartások is erősen kikezdték az 
elavult, befejezetlen rendszert, a korábbi tanulmánytervek 
pedig az Illatos úti árokkal számoltak a zárt csapadékcsator-
nák befogadójaként. Az önkormányzat Vagyongazdálkodási 
és Városüzemeltetési Irodája több egyeztetést is folytatott a 
Fővárosi Csatornázási Művek illetékes szakembereivel. Az 
FCSM munkatársai jelezték, hogy az Illatos úti befogadó 

árok jelenlegi kapacitásában nem alkalmas több csapadék 
összegyűjtésére, felújítása és kapacitásbővítése pedig kö-
zel tízmilliárd forintba kerülne. Ez az összeg sem a kispesti 
önkormányzatnak, sem a csatornázási műveknek nem áll 
rendelkezésére, ezért a szakemberek a helyben szikkasztási 
lehetőségek felmérését és megoldási javaslatok kidolgozását 
támogatták. Az önkormányzat megbízásából a Lonberg Épí-
tőipari és Szolgáltató Kft. készített tanulmánytervet, amely-
nek célja egy szikkasztásos módszert tartalmazó koncepció 
elkészítése volt. Ez a megoldás – a zárt elvezetés lehetséges 
alternatívájaként – jó kiindulópont lehet ahhoz, hogy az ön-
kormányzat lehetőségeihez mérten elkezdje Wekerletelep 
csapadékvíz-helyzetének javítását, valamint olyan szakmai 
támpontot ad, amelynek birtokában később rá lehet csatla-
kozni a Fővárosi Önkormányzat által fejlesztett Illatos úti 
befogadó árokra. Bár a szikkasztásos módszer nem egyenér-
tékű a zárt csapadékvíz-elvezetéssel, utóbbi rendszer meg-
valósítási nehézségei miatt mindenképpen alternatív lehető-
séget biztosít a probléma enyhítésére.

A csapadékvíz-szikkasztási lehe-
tőségek felmérése mellett meg-
oldási javaslatokat is tartalmaz az 
év elején elkészült tanulmányterv, 
amely lehetőséget biztosít arra, 
hogy az önkormányzat erőforrása-
ihoz mérten elkezdje Wekerletelep 
csapadékvíz-helyzetének javítását.
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Bevezetőjében Vinczek 
György alpolgármester, a 
2012-ben alakult étkezési 
munkacsoport vezetője 
elmondta, a munkacso-
port éppen a közétkezte-
tés ellenőrzése érdekében 
jött létre, azzal a céllal, 
hogy minél jobb színvo-
nalú legyen a szolgáltatás. 

Rengeteg tapasztalat gyűlt össze az évek során, így lényeges 
kérdéssé vált, hogy létezik-e jobb megoldás a mostaninál. 
Ferenczi István önkormányzati képviselő, a fenntartható 
fejlődés tanácsnoka elmondta, az önkormányzat és az Át-
alakuló Wekerle közösen gondolkodik a gazdaságosabb, 
egészségesebb és környezettudatosabb közétkeztetés meg-
valósításán. Középtávú célként a jelenleg működő rendszer 
melletti, inkubátor jellegű próbaprogram beindítását nevezte 
meg legalább egy óvodában, hosszú távon pedig egy minden 

szempontból jobb közétkeztetés elérése a cél. Kajner Péter 
vidékfejlesztési szakember, az ELTE TÁTK humánökológia 
szakának oktatója a városi élelmiszerstratégia szükséges-
ségéről tartott előadást, Szabadkai Andrea közétkeztetési 
szakértő a közétkeztetés sikeres külföldi és hazai példáiról 
beszélt. A műhelymunkát követően olyan nehézségek is 
megfogalmazódtak egy esetleges önkormányzati működte-
tésű közétkeztetéssel kapcsolatban, mint például az, hogy 
mindegyik intézményben nem lehet főzni, az ételallergi-
ás gyerekek eszközeit, élelmiszereit térben és időben is el 
kell különíteni, problémát okozhat az élelmiszerek tárolása 
és a feldolgozó személyzet alkalmazása is. Zubor Attila, a 
GESZ igazgatója és dr. Török Lajos gazdasági vezető szerint 
az önkormányzat saját keretén belül nem tudja biztosítani 
a közétkeztetést. Fontos viszont, hogy egy új közbeszerzé-
si eljárás kiírása esetén olyan partnert kell találni, akivel az 
együttműködés keretében jobb minőségű közétkeztetést le-
het biztosítani Kispesten.

A közétkeztetés javításáról ren-
dezett megbeszélést az önkor-
mányzat és az Átalakuló Wekerle 
mozgalom a Városházán. A közös 
beszélgetésen a Gazdasági El-
látó Szervezet (GESZ) vezetői, 
iskolaigazgatók, a szociális in-
tézmények, bölcsődék és óvodák 
vezetői, valamint a Polgármesteri 
Hivatal érintett irodáinak vezetői 
és munkatársai vettek részt.

Tanácskozás
a közétkeztetésről
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Társadalmi egyeztetés
a Határ úti Kiserdőért

Gajda Péter polgár-
mester, dr. Hiller 
István és Burány 
Sándor országgyűlé-
si képviselők mellett 
kispesti, illetve fe-
rencvárosi és erzsé-
beti önkormányzati 
képviselők, valamint 
kör nyezetvédelmi 
szakemberek, weker-
leiek és érdeklődők 
sokasága vett részt 

a Mátrix Oktatási Központban tartott egyeztetésen. Ugyanakkor a 
meghívott döntéshozók és tervezők távolmaradása meghiúsította az 
érdemi párbeszédet. Az új Duna-híd Észak-Csepelen át kötöttpályás 
közlekedéssel, kétszer két sávon kötné össze a budai Galvani utcát 
és a pesti Illatos utat, majd a Kispestet és Ferencvárost elválasztó 
Határ út melletti Kiserdőn át vezetne az Üllői úti csomópontig. A 
kiemelt kormányzati beruházás azonban 2017 őszén leállt. Ugyan a 
hírek szerint a beruházás zöld utat kapott, hivatalosan semmit nem 

lehet tudni róla. Ez a bizonytalanság, valamint a XIX. kerületi We-
kerletelep és a IX. kerületi József Attila lakótelep között húzódó 
Kiserdő védelme indokolta a fórumot – vázolta a helyzetet beveze-
tőjében Ferenczi István, Kispest fenntartható fejlődésének tanács-
noka, egyben a Kiserdővédők csoportjának aktivistája. Elmondta, 
az eredeti tervek szerint a terepszint alá besüllyesztett út mintegy 
kétezer fa kivágásával járna, az úton pedig több mint 30 ezer autó 
közlekedne naponta. Ezt a környezeti terhelést megakadályozandó 
indultak a lakossági egyeztetések, és mostanra a csoport eljutott egy 
alternatív nyomvonalterv felvázolásához. A „Van más út!” elneve-
zésű kampány alternatív nyomvonaltervét – amelynek mottója „Fák 
a Kiserdőben, nyugalom a Határ úton” – Balogh Samu városterve-
ző mutatta be. A Kiserdővédők elképzelése szerint a nyomvonal az 
Illatos úttól a Gyáli út mellett az Ecseri út város felőli részén – a 
vasútvonalat követve – érhetné el az Üllői utat. A döntéshozók, va-
lamint a beruházó képviselői nélkül tartott társadalmi egyeztetés 
végén a résztvevők petíciót írhattak alá a Kiserdő védelméről. A 
következő lakossági fórumot – „Alternatív megoldások 2.0” cím-
mel – március 28-án 19 órától tartják a József Attila-lakótelepi Tan 
Kapuja Buddhista Főiskolán (IX., Börzsöny utca 11.).

A Határ út mentén élők, a 
wekerleiek érdekeit védő al-
ternatívákat támogatom és 
képviselem, az önkormányzat 
számára fontos, hogy csökken-
jen az őket érő környezeti ter-
helés – jelentette ki Gajda Péter 
polgármester azon a társadalmi 
egyeztetésen, amelyen a Kiser-
dővédők mutatták be a Határ 
útra tervezett kétszer kétsávos 
út Kispestet elkerülő alternatív 
nyomvonalának tervét.
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A Kós iskola ötö-
dik osztályos ta-
nulóinak népdal-
csokrával indult 

a jubileumi év záróeseménye, majd Kispest polgármestere 
köszöntötte a wekerleieket és megjelenteket. Értéket terem-
teni és értéket megőrizni a legfontosabb az ember számára 
– utalt Gajda Péter a jeles elődök munkájára és az utódok, 
a wekerlei közösségek és az önkormányzat értékmegőrző 
erőfeszítéseire. Beszélt a centenáriumra elkészült fejleszté-
sekről, a Kós Károly tér, a Wekerlei Kultúrház felújításáról, 
és megemlítette, hogy a fejlesztések folytatódnak, hama-
rosan elkészül a Gutenberg körúti új piacépület és megújul 
a Zoltán utcai sportpálya is. A polgármester mindazoknak 
köszönetet mondott, akik részt vettek az értékmegőrző 

munkában, és külön megköszönte a jubileumi rendezvény-
sorozatot. Hozzátette, az önkormányzat korrekt partnere 
próbál lenni a wekerlei közösségeknek, és elvégzi a tervezett 
fejlesztéseket Wekerletelepen. Somlói Judit, a WTE elnöke 
elmondta, hogy a kiállítás a közösség erejét kívánja bemu-
tatni. A tablók felidézik a Téltemetést, a Wekerlei Életfa Ün-
nepét, a Föld napját, a garázsvásárt és bolhapiacot, a WTE 
közgyűléseit, a Wekerlei Székelykapu Napokat, a Wekerlei 
Önkéntesek Ünnepét, a Wekerlei Szabadegyetemet, a Szent 
Iván-éji tűzszobor-bemutatót, a Wekerlei Sörkört, a Wekerlei 
Napokat, a Wekerlei Sétákat, a Cégér Filmfesztivált, a We-
kerle újságot, a wekerlei Mikulást és a karácsonyfa-állítást. 
Végezetül Somlói Judit bemutatta a jubileumi év alkalmából 
megjelent új helytörténeti-turisztikai kiadványt és a Weker-
lei Tekergő című játékos sétafüzetet.

A közösség erejét bemutató kiállítás-
sal zárult a Wekerle 110 jubileumi év a 
Wekerlei Társaskör Egyesület pincegalé-
riájában.

Lezárult a 110 éves telep
jubileumi éve
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Téltemetés
és tavaszköszöntés Wekerlén

Immár tizenharmadik 
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, 
hogy „vele együtt távozzon minden rossz, de úgy, hogy visz-
sza se forduljon”. A hagyományoknak megfelelően a tavaszi 
napfordulót követő szombaton, március 23-án este – immár 
tizenkettedik alkalommal – rendezik meg a Wekerlei Életfa 
Ünnepét. A WTE és a Magyar Kollégium Egyesület közös 
köztéri alkotását 2008-ban állították fel jelenlegi helyén, és 
három évvel ezelőtt 1,4 millió forintos önkormányzati támo-
gatásból újították fel. Az ünnepségen a telep négy terén fák-
lyások gyülekeznek, majd a csoportok ének- és zeneszóval 
vonulnak a Kós Károly térre, ahol kivilágítva várja őket a 
wekerleiek összetartozásának jelképe: a Wekerlei Életfa alatt 
a résztvevők hitet tesznek amellett, hogy megvédik lakóhe-
lyük értékeit.

Idén is nagy zajongással, han-
gos kántálással kísérték útjára a 
gondűző cédulákkal jól megtömött 
kiszebábot a Wekerlei Kultúrház és 
a Wekerlei Társaskör Egyesület kö-
zös családi rendezvényén, a hagyo-
mányos wekerlei téltemetésen.

  



A Főkert Zrt. a közel-
múltban elvégeztette az 
érintett nyárfák műszeres 
állapotfelmérését, és az 
eredmények alapján a fák 
rossz állapotúak, nagy 

részük az átlagosnál nagyobb kockázatot jelent. Így mind a 
tulajdonos, mind a kezelő úgy döntött, hogy az Ady End-
re úton elvégzi a fasor felújítását. A munka elsősorban az 

idős, koros nyárfákat érinti a páratlan oldali, wekerlei szaka-
szon. Az elöregedett fák egy részét már kivágták, s a vállalat 
természetesen a kivágott fák pótlásáról is gondoskodik az 
ilyenkor törvényileg előírt mértékben: első körben 23 több-
éves, előnevelt, fejlett facsemetéket telepít. A Főkert Zrt. 
tervei szerint a cég további száz, hasonlóan fejlett facseme-
te telepítését végzi el Kispest több helyszínén áprilisban, a 
városszerte ültetett magas kőris egy, a városi adottságokat 
jól tűrő változatával.

Megújul az Ady Endre úti fasor: a 
„facsereprogram” elsősorban az 
idős, koros nyárfákat érinti a we-
kerlei szakaszon. A fasor kezelője 
a Főpolgármesteri Hivatal meg-
bízásából a Főkert Nonprofit Zrt., 
amely régóta tervezi az elörege-
dett fekete nyárfák lecserélését.

Facsereprogram
az Ady Endre úton

Tavaszi nagytakarítás
és zöldhulladékgyűjtés

A WTE által szer-
vezett tavaszi nagy-
takarításhoz ápri-
lis 3-án 10–12 óra 
között, április 4-én 
16–19 óra között és 
április 6-án 9–10 óra 
között, érkezési sor-
rendben lehet átven-
ni a – kizárólag zöld-
hulladék gyűjtésére 
használható – zsá-
kokat a Kós Károly 
tér 10. szám alatt. A 
Közpark Kft. és az 

FKF Zrt. továbbra is minden héten kedden végzi a kerti munkák 
során keletkezett zöldhulladék begyűjtését Wekerlén. Az FKF Zrt. 
csak a logójával ellátott, „Kerti zöldhulladékgyűjtő zsák” feliratú, 
biológiailag lebomló zsákokban kihelyezett zöldhulladékot szállít-

ja el. A 100 literes zsákokat darabonként bruttó 235 forintért lehet 
kapni a társaság ügyfélszolgálati irodáiban, a lakossági hulladék-
gyűjtő udvarokban és a cég értékesítési partnereinél. A zsákokba 
kizárólag lomb, fa- és bokornyesedék, nyírt fű és gyom helyezhető, 
a vastagabb faágakat legfeljebb egyméteresre darabolva, összekötve 
kell kirakni a kommunális hulladékgyűjtők mellé. Az összegyűjtött 
zöldhulladékot komposztálják. A Közpark Nonprofit Kft. szintén 
kifejezetten erre a célra árusított zsákokban szállítja el az udvarok-
ban keletkező zöldhulladékot. A Közpark Kft. a saját gyártású, bio-
lógiailag lebomló, környezetkímélő, 100 literes zöldhulladékgyűjtő 
zsákokat bruttó 259 forintos áron értékesíti a Bercsényi utca 18. 
szám alatti irodájában hétfőtől csütörtökig 8–15 óra között, pénte-
ken 8–12 óráig (telefon: 06-1-347-0317). Az ebben kihelyezett zöld-
hulladékot a társaság munkatársai szállítják el kizárólag Kispest 
területéről. A zsákokat hétfőnként kell kihelyezni, a zsák díja ma-
gában foglalja az elszállítási költséget is. Minden más zsákban vagy 
kupacban történő kihelyezés illegálisnak minősül, amelynek felső 
büntetési tétele 100 ezer forint.

Közös tavaszi nagytakarítást 
szervez április első hétvégéjén 
a Wekerlei Társaskör Egyesület. 
Az önkéntes akciót 250 darab 
zöldhulladékgyűjtő zsákkal 
támogatja az önkormányzat. 
A Közpark Kft. és az FKF Zrt. 
továbbra is keddenként végzi a 
zöldhulladék begyűjtését We-
kerlén.
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Fotópályázat a Föld
napja alkalmából

A WTE és a Kós iskola 
következő szabadtéri 
fotókiállítására vidám, 
tavaszi hangulatú, jó-
kedvre hangoló fotókat 

várnak. A pályázaton életkortól, lakóhelytől és foglalkozás-
tól függetlenül bárki részt vehet. Korábbi művekkel is lehet 
pályázni. A pályaművek lehetnek digitális fotók vagy hagyo-
mányos technikával készült, utólag digitalizált felvételek. A 
beadható képek száma szerzőnként legfeljebb három darab. 
Beérkezési határidő: április 5. A pályaműveket szakértők 
bírálják el, de a lakosság is szavazhat a közösségi oldalra 

felkerülő képekre. A zsűri és a közönség szavazatai alapján 
külön-külön díjazásra kerül sor. A legjobb képekből a Föld 
napja alkalmából szabadtéri kiállítás nyílik a Kós Károly té-
ren. A díjakat április 17-én 14 órakor, a kiállítás megnyitóün-
nepségén adják át a helyszínen, a közönségdíjat a Wekerlei 
Székelykapu Napok rendezvényen vehetik át. A fotókat 
CD-n kérik eljuttatni a Kós Károly Általános Iskola címére 
(1192 Budapest, Hungária út 28.), vagy elektronikus úton a 
koskaroly@iskola.kispest.hu vagy a postalada@wekerlete-
lep.hu emailcímre. A képekhez a néven, életkoron, lakcímen 
kívül jeligét is mellékelni kell. A fotópályázat részletes kiírá-
sa és nevezési lapja letölthető a www.kosiskola.hu honlapról.

A Wekerlei Társaskör Egyesület és 
a Kós Károly Általános Iskola „Most 
nyílik” címmel ismét fotópályázatot 
hirdet a Föld napja alkalmából.

Tavaszi programcsokor
a Wekerlei Kultúrháztól

Március 30-án fiatal 
hegymászók mesélnek 
majd hegyekről, hegy-
mászásról, a természet 
szeretetéről és védel-
méről a Szemétszedés 
a Mont Blanc csúcsán 
című, díjtalanul látogat-

ható, vetített képes előadásukban. Az április 2-i Óvodaválasz-
tón a wekerlei és a környékbeli óvodákkal, valamint az óvodai 
ellátás általános tudnivalóival ismerkedhetnek a kisgyermekes 
szülők. Április 6-án a Wekerlei Zsebszínház keretében újabb 
csodás bábelőadás érkezik a kultúrházba: a Zsiga föstő fest, 
melyben Lázár Ervin meséjét kelti életre a Tintaló Társulás. 
Április 13-án immár nyolcadik alkalommal rendezik meg a 
WekerleFesztet, ahol kerületi művészekkel és alkotásaikkal ta-
lálkozhat a közönség. Idén az új generáció útkereséséről, a mű-
faji megújulásokról lesz szó, elsősorban a képzőművészet és a 
zene szemüvegén keresztül. A gazdag képzőművészeti tárlat 

és a különböző zenei stílusú koncertek mellett kerekasztal-be-
szélgetés, Zoohacker workshopja és a Contempo lemezbemu-
tató koncertje teszi emlékezetessé az idei művészeti fesztivált. 
Az eseményen a részvétel díjtalan. Április 27-én a Babakon-
cert a 0–3 éves apróságoknak és szüleiknek, nagyszüleiknek 
kínál zenei élményt. Május 4-én az édesanyákat köszönti az 
anyák napi só-műhelyfoglalkozás, ahol fűszersót vagy illatos 
fürdősót készíthetnek majd a résztvevők természetes alap-
anyagokból. Május 25-én a gyermekeket köszönti a Wekerlei 
Zsebszínház újabb alkalma, melyen a Vitéz László vándorúton 
című darabot láthatják kicsik és nagyok, Tatai Zsolt előadá-
sában. Az előadás után bábkészítés is várja a gyerekeket. A 
7–13 éves korosztály számára április 27-én és június 1-jén a 
WEKKA-alkotóműhely kínál kreatív időtöltést különböző té-
mákban. A WEKKA Közhasznú Alapítvány által támogatott 
műhelyfoglalkozások ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz 
kötöttek. A programokról bővebb információ a wkk.kispest.hu 
oldalon vagy a kultúrház programfüzetében található.

Bár már egyre jobban hívogat az 
ébredező természet, a kirándulá-
sok mellé érdemes lesz beillesz-
teni a tavaszi hétvégékbe a WKK 
által kínált kulturális programok 
közül is néhányat.
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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


