
5. oldal

Megújult a Kós téri kerékpá-
ros domb, a Bárczy térre több-
funkciós fitneszberendezést, 
az Almavirág térre új padokat 
helyeztek ki.

Gajda Péter
Megszépült a Wekerlei 
Tipegők Bölcsőde

Júliusban elkészül az új 
kispiac

4. oldal

Az önkormányzat intézmény-
felújítási programjának ke-
retében elkészült a Wekerlei 
Tipegők Bölcsőde külső hom-
lokzatának felújítása.
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Somogyi Lászlóné
Újabb fejlesztések
a parkokban, tereken
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Júliusban elkészül
az új wekerlei kispiac

Jelenleg az elektromos és 
gépészeti szerelvényezést 
végzik a Gutenberg kör-
úti kispiac új épületén be-
lül, az elektromos művek 
lapzártánk után kezdi a 
közműbekötést, a szenny-

vízcsatorna rákötésére várhatóan július elején kerül sor. A 
közért és a piacfelügyelőség épületét az ELMŰ által végzett 
munkálatokat követően bontják le, ezt követően indulhat – 
és mintegy tíz napot vesz majd igénybe – a térburkolat és a 
kerítés építése. A kivitelezőnek július második felében kell 
átadnia az új piacépületet, ezután kezdődhetnek a haszná-
latbavételi eljárások – tájékoztatta lapunkat Horváth Gyu-
la, a beruházást koordináló Kispest Kft. ügyvezetője. Mint 
arról korábban már beszámoltunk, az önkormányzat 2016-
ban nyújtotta be pályázatát a piac átalakítására a Fővárosi 
Önkormányzat Tér_Köz felhívására. A Fővárosi Közgyűlés 
2018 tavaszán döntött a piac felújításának pályázati támo-

gatásáról: az igényelhető 250 millió forintos támogatási ke-
retből 110 millió forintot szavazott meg Kispestnek. Ezt az 
összeget az önkormányzat még további mintegy bruttó 110 
millió forinttal egészíti ki. Az épületet a Hetedhét Építész 
Kft. munkatársai tervezték és igazították hozzá a fővárostól 
kapott költségtámogatáshoz, valamint a helyi igényekhez. 
A legfontosabb szempontok között szerepelt az új piacépü-
let megépítése, a piac környékének kertészeti rendezése, az 
akadálymentes megközelíthetőség, az energiahatékonyság 
és megújuló energiaforrások használatának megteremtése, 
valamint a szelektív hulladékgyűjtés 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 önkormányza-
ti tulajdonú komplexumban a korábbival megegyező nagysá-
gú üzletet kapnak vissza a bérlők. A megújuló piac a civilek 
által régóta igényelt közösségi eseményeknek is helyet bizto-
sít majd, és alkalmas lesz kisebb rendezvények megtartására 
a nyitvatartási időn túl is.

Már az épületen belüli befejező 
munkáknál tartanak a megújuló 
wekerlei kispiacon, amelynek 
kivitelezője a tervek szerint július 
második felében átadja az új piac-
épületet, ezt követően kezdődnek 
el a használatbavételi eljárások.
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Kívülről is megszépült
a Tipegők bölcsőde

Kívülről is megszépült 
a Wekerlei Tipegők 
Bölcsőde: 25 millió fo-
rintos önkormányzati 
beruházás keretében 
felújították az épület lá-
bazatát és homlokzatát, 
újramázolták a nyílászá-
rókat. Somogyi Lászlóné 
önkormányzati képvise-
lő, wekerlei tanácsnok 

képviselői illetményéből külön is támogatta az intézményt, 
ennek köszönhetően a szerszámos fészer tetejére új zsindely-
borítás került, és körben le lett festve, a főzőkonyhához tar-
tozó három ablakra pedig szúnyoghálót szereltek fel. 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- és szennyvíz-
vezetékek 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 négyzetméteren 
padlóburkolatot, 108 négyzetméteren csempeburkolatot cse-
réltek, valamint 130 négyzetméteren festettek, 52 négyzet-
méternyi felületet lemázoltak, ajtókat javítottak meg és egyéb 
kisebb munkálatokat is elvégeztek. Idén a nyári szünetben ke-
rülhet sor a fűtési rendszer korszerűsítésére és a mosókonyha 
felújítására.

Az önkormányzat intézményfel-
újítási programjának keretében 
tavasszal elkészült a Huba utcai 
Wekerlei Tipegők Bölcsőde külső 
homlokzatának felújítása. A nyári 
szünetben kerülhet sor a fűtési 
rendszer és a mosókonyha kor-
szerűsítésére.

Az önkormányzat a ta-
valyi összegnél 12 millió 
forinttal többet, összesen 
42 millió forintot – vá-
rosrészenként 6-6 milliót 
– költ fejlesztésre a helyi 
javaslatok alapján. Az idei 
közösségi költségvetés-

hez több mint kétezer szavazat érkezett az év elején lezárult 
szavazáson. Gajda Péter polgármester lapunknak elmondta, 
örül, hogy a kispestiek aktív résztvevői a közösségi költség-
vetést érintő szavazásoknak, a kisebb munkákra így közvet-
lenül tehetnek javaslatokat a kerület vezetésének. Wekerlén 

idén is három fejlesztési elképzelés közül lehetett válasz-
tani, a legtöbb szavazat a Győri Ottmár téren létesítendő 
kutyafuttatóra érkezett; az önkormányzat ennek kialakítá-
sát betervezte az idei költségvetésbe. A múlt évi közösségi 
költségvetés szavazásán a Bárczy István téri játszótér fel-
újítására voksoltak a legtöbben: a közelmúltban kihelyezett 
többfunkciós, ún. street workout fitneszberendezést a weker-
leiek mellett a közeli két iskola diákjai is használhatják. A 
Kós Károly téren megújult a kisgyermekek részére készült 
kerékpáros domb gumiborítása, és a füves területeken is 
végeznek felújításokat. Somogyi Lászlóné önkormányzati 
képviselő, wekerlei tanácsnok kérésére pedig két új padot 
helyezett ki a Közpark Kft. az Almavirág térre.

Megújult a Kós Károly téri ke-
rékpáros domb, többfunkciós 
fitneszberendezést helyeztek ki a 
Bárczy István térre, és már hasz-
nálhatják a járókelők az Almavi-
rág tér új padjait is.

Újabb fejlesztések a wekerlei 
parkokban, tereken
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Szabad felhasználású
támogatás az iskoláknak

Bár a kerületi iskolá-
kat már évek óta nem 
az önkormányzat tart-
ja fent, és a működé-
süket sem felügyeli, a 
2017-ben létrehozott 
Kispesti Iskolatámo-
gatási Alapból évente 
összesen 13 millió 

forinttal támogatja az intézményeket. A rendelkezésre álló 
keretből 2018-ban tizenegy iskolai alapítvány részesült 
egy-egymillió forintos támogatásban; az összegeket saját 
szükségleteik szerint, különböző célok megvalósításához 
használhatták fel. A megkötött támogatási szerződések 
alapján valamennyi alapítvány határidőre benyújtotta pénz-
ügyi elszámolását, ezeket Kispest képviselő-testülete ápri-
lisi ülésén elfogadta. A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 
Alapítványa iskolai berendezések, eszközök modernizálásá-
ra, a diákok és tanárok biztonságának növelésére, valamint 
rendezvények színvonalának emelésére fordította az önkor-

mányzati támogatást. A Pannónia iskola tetőterében kiala-
kított új informatikaterem számítógépeit az iskolatámogatá-
si alapból kapott egymillió forintból tudta megvásárolni a 
Pannónia Iskola 2000 Alapítvány. Az Erkel Ferenc Általános 
Iskola Műveltség Gyarapításáért Alapítványa tanulmányi 
kirándulások, erdei táborok költségeinek csökkentésében 
segített a szülőknek az önkormányzati támogatásból. Gaj-
da Péter polgármester idén is a jótékonysági gálán adta át 
az iskolának az egymillió forintos támogatást, amelyből az 
udvar térkövezését fejezik be. A Wekerlei Kós Károly Isko-
láért Alapítvány fészekhintát telepített ütéscsillapító gumi-
burkolattal, az új játékszert azóta is örömmel használják a 
gyerekek. Idén Polgármesteri Dicsérő Oklevél Kiemelkedő 
Pedagógiai Tevékenységért elismerésben részesült Zuborné 
Sallai Márta, a Kós Károly Általános Iskola intézményveze-
tője. Somogyi Lászlóné önkormányzati képviselő, wekerlei 
tanácsnok ebből az alkalomból, képviselői illetményéből 50 
ezer forintos könyvajándék-utalvánnyal támogatta az isko-
lát.

A Kispesti Iskolatámogatási Alap ke-
retéből az elmúlt tanévben is tizen-
egy iskola részesült egy-egymillió 
forintos támogatásban, amit minden 
intézmény saját szükségletei szerint 
használhatott fel. Az iskolatámoga-
tási alapra az idei költségvetésben is 
13 millió forintot különítettek el.

  

Felújítják a Berzsenyi utcai 
felnőtt háziorvosi rendelőt is

Az önkormányzat 2017-
ben saját forrásból – ál-
lami támogatás hiányá-
ban önerőből, mintegy 
nettó 76 millió forintból 
– újította fel a védőnői 
szolgálatnak is helyet 
adó Berzsenyi utcai 
gyermekorvosi rendelőt, 
és idén szeretné kor-
szerűsíteni a mellette 

található felnőtt háziorvosi rendelőt is. A képviselő-testület 
májusi ülésén döntött arról, hogy a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter által meghirdetett, ,,Önkormányzati fej-
lesztések támogatása” című pályázaton a háziorvosi rendelő 
felújítására, a homlokzat szigetelésére és a nyílászárók cse-
réjére mintegy 18 millió forint támogatást igényel, az önkor-

mányzat által vállalt önerő közel 6 millió forint. Gajda Péter 
polgármester lapunknak elmondta, hogy az önkormányzat 
a pályázat sikerétől függetlenül elvégzi a munkákat, de sze-
retne külső forrást is bevonni. A felnőtt háziorvosi rendelők-
nek helyet adó, több mint 30 éves épületben korábban csak 
kisebb javításokat végeztek, nagyobb horderejű fejlesztésre 
forráshiány miatt nem került sor, így az intézmény infra-
strukturális szempontból rendkívül korszerűtlenné vált. A 
tervezett fejlesztés keretein belül műanyag nyílászárókra 
cserélik a régi, rossz állapotban lévő nyílászárókat, és hőszi-
geteléssel látják el a homlokzatot, ami jelentős mértékben 
csökkenti az üzemeltetési költségeket, s az így megtakarított 
forrást további korszerűsítésekre lehet fordítani. A hőszi-
getelés lehetővé teszi az épület károsanyag-kibocsátásának 
csökkentését, és elősegíti a belső tér hőingadozásának mér-
séklését is, így a betegek komfortosabb körülmények között 
várakozhatnak majd.

Pályázatot nyújtott be Kispest a 
Berzsenyi utcai felnőtt háziorvosi 
rendelő felújítására, a homlokzat 
szigetelésére és a nyílászárók cse-
réjére. Az önkormányzat a pályá-
zat sikerétől függetlenül elvégzi a 
munkákat, de szeretne külső for-
rást is bevonni.
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A hagyománynak meg-
felelően kiállítással kez-
dődött a háromnapos 
rendezvény: Szívem java 
címmel Szegedi Katalin 
meseillusztrátor-író tár-
lata nyílt meg a Wekerlei 
Társaskör Kós Károly 

téri pincegalériájában péntek délután. Szombat délelőtt 
gyerekprogramok foglalták el a Kós téri nagyszínpadot: a 
Wekerlei Kultúrház szervezésében a kerület óvodáinak és 
iskoláinak csoportjait, valamint a helyi amatőr gyermekcso-
portok néptánc-, moderntánc- és sportbemutatóit láthatta a 
közönség. Az Életfa terén óriások és boszorkányok földjén 
tehettek mesés kalandozást a gyerekek. A Wekerlei Kultúr-
ház sátrában boszorkány- és alkimistaképzés indult, külön-
féle játékok és kézműves foglalkozások várták a kicsiket és 
nagyokat, és elindult a „Wekerle titkai” című helytörténeti 
kocsikázás is. Az Átalakuló Wekerle komposztjátékkal, 

klímatotóval, Kiserdő-védelemmel „mutatta” a zöld utat a 
Zenepavilon mellett, a sörsátor szomszédságában pedig a 
wekerlei újrapohárral próbálták csökkenteni a hulladékot. A 
délután boszorkányos és mesés sütemények versenyével in-
dult, átadták a Wekerlei Sodrófa-díjat. A színpadon a Színes 
Falu Csoport bábelőadása várta a gyerekeket, majd az Esz-
ter-lánc mesezenekar adott fergeteges koncertet. A főtámo-
gató önkormányzat nevében Gajda Péter polgármester kö-
szöntötte a program résztvevőit. Az Angyalföldi Vadrózsa 
Táncegyüttes csoportjainak bemutatóját egy, a programban 
nem szereplő bensőséges ünnepség követte: Nagy Tamás, a 
WTE alapító tagja, korábbi elnöke, Szabó Mária, a Wekerlei 
Kultúrház igazgatója és Somlói Judit, a WTE elnöke köszön-
tötte a jubileumi, 15. Wekerlei Székelykapu Napok főszerve-
zőjét, rendezőjét, Romhányi Andrást. Az esti programot a 
BlackBirds együttes Beatles-koncertje indította, majd söté-
tedéskor a Dombon Álmodók csapata Óriásföldét varázsolta 
a dombtetőre; az estét a B-shop zenekar kocsmazenéje zárta.

Immár 15. alkalommal rendezte 
meg a Wekerlei Székelykapu Na-
pokat május harmadik hétvégéjén 
a Magyar Kollégium Kulturális 
Egyesület, a Wekerlei Futóklub és 
a Wekerlei Társaskör Egyesület, 
együttműködve a Wekerlei Kul-
túrházzal.

Óriások és boszorkányok 
földjén sok vidámsággal
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Közösségépítő hétvége
sportolással, piknikezéssel

Immár 17. alkalom-
mal rajtolt el a We-
kerlei Székelykapu 
Futás mezőnye a 
Kós iskola elől. Idén 
a négy kilométeres 
távot 310-en teljesí-

tették, köztük az abszolút győztes Kardos Bence már 15. alkalom-
mal, a 400 méteres óvodás futáson pedig 120 kisgyerek vett részt. 
Romhányiné Kovács Mária testnevelő, a hagyományos futóverseny 
ötletgazdája szerint a tavalyinál kisebb létszám köszönhető volt az 
esőnek és annak is, hogy igazából csak a kispestieknek hirdette meg 
a versenyt. A Wekerlei Futóklub vezetője külön kiemelte az önkor-
mányzat támogatását, a 150 önkéntes, a polgárőrök és a kispesti 
rendőrkapitányság munkatársainak segítségét. Délután a Székely-

kapu Napok programjai között kiemelten fontos, sokak által kedvelt 
Wekerlei Piknik várta a kikapcsolódni, mozogni vagy éppen pihen-
ni vágyókat a Kós Károly téren. Akik kalandozni akartak, megte-
hették az „óriások és boszorkányok földjén” kanyargó Meseúton. 
A hangulatról helyi csoportok fellépése gondoskodott, amelyekhez 
csatlakozni is lehetett, voltak kézműves foglalkozások, irodalmi és 
helytörténeti fejtörők, valamint különféle sportolási lehetőségek. 
Romhányi András, a Székelykapu Napok főrendezője lapunknak 
elmondta, az igények szerint változott a rendezvény az évek során, 
a fejlődés eredményeként létrejött stáb kiválóan dolgozik, idén is 
száz önkéntes segítette a rendezvényt. Romhányi András hozzátet-
te, rendezőként ez volt számára az utolsó Wekerlei Székelykapu Na-
pok, eddigi helyettesei, Kokavetz Kata és Holicsné Gémes Boróka 
népművelők folytatják majd a munkát.

A Wekerlei Székelykapu Napok 
programsorozatának harmadik 
napján 17. alkalommal rajtolt el 
a Wekerlei Székelykapu Futás. 
Délután a sokak által kedvelt 
piknik várta a kikapcsolódni, 
pihenni vagy mozogni vágyókat 
a Kós Károly téren.
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Gajda Péter pol-
gármester és 
Burány Sándor 
o r s z á g g y ű l é s i 

képviselő köszöntője után Révész Emese művészettörténész, 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense ajánlotta a ven-
dégek figyelmébe a Wekerlefeszt megnyitójának is számí-
tó képzőművészeti tárlatot; közreműködött Bándi Gergely 
gitárművész és Tatai Veronika bábszínész, mesemondó. A 
folytatásban a Rattlefish Project (Ongjerth Dávid – gitár, 
dobro gitár, mandolin, ének és Sain Mátyás – szájharmoni-
ka) adott teraszkoncert a blues jegyében. A zenét kerekasz-
tal-beszélgetés követte Útkeresések, új utak a művészetben 
címmel Pál Csaba Munkácsy-díjas képzőművész, Pápay 
György irodalmi szerkesztő, Csonka Gábor hegedűművész 
és Hemrik László, a Ludwig Múzeum múzeumpedagógiai 
osztályvezetőjének közreműködésével. Késő délután Mo-

dern trendek klasszikus alapokon címmel ifj. Mohácsi Vil-
mos (nagybőgő), Váradi Gyula (hegedű) és Óberfrank-Kuti 
István (hegedű) muzsikált. Ezt követően Jazz és mások cím-
mel Bede Fanni Anna (fuvola) és Lakatos Benjamin (zon-
gora) adott koncertet. Az esti koncert előtt egy izgalmas 
workshop várta az érdeklődőket: a zenetanár, zenetörténész, 
zenész, DJ Zoohacker (Palásti Kovács Zoltán) hangszeres 
prezentációt tartott az elektronikus zene és az akusztikus 
hangszerek találkozásáról. A 8. Wekerlefesztet a kortárs 
zenét játszó Contempo (Pozsár Eszter – fuvolák, szaxofon, 
Eichinger Tibor – gitár, Csurkulya József – cimbalom) le-
mezbemutató koncertje zárta. Szabó Mária igazgató lapunk-
nak elmondta, a népszerű művészeti műhelylátogatások ez-
úttal azért maradtak el, mert véges azoknak a műhelyeknek 
a száma, amelyekbe programot lehet szervezni. Elmondta, új 
művészeket is „felfedeztek”, jövőre velük kibővülve folytat-
hatják a fesztiválprogramot.

Ezúttal a zenét állította a középpontba 
a Wekerlei Kultúrház által nyolcadik al-
kalommal megrendezett összművészeti 
fesztivál.

Idén a zenére fókuszált
a Wekerlefeszt
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Közös gyaloglás és torna
az egészségért

Több mint hetvenen vet-
tek részt a Segítő Kéz 
Kispesti Gondozó Szol-
gálat (SKKGSZ) gya-
loglóklubjának „Gyalo-
golj az egészségért, az 
életért!” elnevezésű ala-
kuló eseményén, amely-
nek a Wekerlei Szakmai 
Egység udvara adott 
otthont. Balázs Piroska 
igazgató elmondta, az 

intézmény csatlakozott az Országos Gyalogló Idősek Klub-
hálózatához (OGYIK), és a klubbal újabb közösségi prog-
ramot, mozgási lehetőséget kínál Kispest nyugdíjasainak, 
akik heti egy alkalommal hódolhatnak az életminőséget is 
javító gyaloglásnak; a séták keddenként 13.30-kor, mindig 
más szakmai egységből indulnak. A rendezvény védnö-
keként Gajda Péter polgármester hangsúlyozta, mennyire 

fontos a rendszeres testmozgás idősebb korban is, hiszen 
ez alapeleme az egészség megőrzésének. Elmondta, az ön-
kormányzat minden alkalmat megragad arra, hogy olyan 
helyeket alakítson ki a kerületben, amelyeken ingyenesen 
sportolhatnak, mozoghatnak a kispestiek, idősek és fiatalok 
egyaránt. Monspart Sarolta tájfutó világbajnok, az OGYIK 
megálmodója, a rendezvény szakmai mentora másfél éve 
hozta létre a klubhálózatot, jelenleg mintegy száz klub mű-
ködik országszerte. Nick Árpád Guinness-rekorder erőmű-
vész bemelegítő gyakorlatait követően rajtolt el az első túra 
Wekerletelepen, Nagy Tamás vezetésével. A Wekerlei Tár-
saskör korábbi elnöke a telep történetével, jeles épületeivel, 
tereivel ismertette meg a klub tagjait a mintegy másfél kilo-
méteres helytörténeti gyalogláson. A Kihívás Napja alkal-
mából nyolcadik alkalommal rendeztek 15 perces frissítő 
testmozgást a Segítő Kéz ellátottjai, a nyugdíjasok és a dol-
gozók számára, akiket ezúttal is Nick Árpád mozgatott meg 
a Wekerlei Szakmai Egység kertjében.

Heti rendszerességgel egy-három 
kilométert gyalogolnak a nyugdí-
jasok a Segítő Kéz Kispesti Gon-
dozó Szolgálat tavasszal alakult 
gyaloglóklubjának programjain. A 
Wekerlei Szakmai Egység kertjében 
nyolcadik alkalommal rendeztek 
közös reggeli tornát a Kihívás Nap-
ja alkalmából.

  



Az FKF Zrt. csak a lo-
gójával ellátott, „Kerti 
zöldhulladékgyűjtő zsák” 
feliratú, biológiailag le-
bomló zsákokban kihe-
lyezett zöldhulladékot 

szállítja el. A 100 literes zsákokat darabonként bruttó 235 
forintért lehet kapni a társaság ügyfélszolgálati irodáiban, 
a lakossági hulladékgyűjtő udvarokban és a cég értékesítési 
partnereinél. A zsákokba kizárólag lomb, fa- és bokornye-
sedék, nyírt fű és gyom helyezhető, a vastagabb faágakat 
legfeljebb egyméteresre darabolva, összekötve kell kirakni a 
kommunális hulladékgyűjtők mellé. Az összegyűjtött zöld-
hulladékot 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 Köz-
park Kft. a saját gyártású, biológiailag lebomló, környe-
zetkímélő, 100 literes zöldhulladék-gyűjtő zsákokat bruttó 
259 forintos áron értékesíti a Bercsényi utca 18. szám alatti 
irodájában hétfőtől csütörtökig 8–15 óra között, pénteken 
8–12 óráig (telefon: 06-1-347-0317). Az ebben kihelyezett 
zöldhulladékot a társaság 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

Pályázat ifjú
„zöldfotósoknak”

A pályázat célja, 
hogy a gyerekek a 
fényképezőgép len-
cséjén keresztül is 
megfigyeljék kör-
nyezetüket, megis-
merjék az állat- és 
növényvilágot, és 
mindez ösztönözze 
őket a természeti és 
az épített környezet 

megóvására, védelmére. Pályázni kizárólag a kerületben készült 
fotókkal, három kategóriában lehet: I. Ember és a környezet: a 
kontrasztok vagy a harmónia felfedezése a természet értékei és az 
ember által alkotott környezet között a kerületben; II. Az élő termé-

szet képbe zárt pillanatai: a lakókörnyezetünkben élő állatok vagy 
növényi különlegességek; III. Környezetvédelem: jó és rossz példák 
bemutatása a kerületben (pl. szelektív hulladékgyűjtés, megújuló 
energiaforrások, újrahasznosítás). Pályázni lehet egyénileg vagy 
csoportosan is. Egy pályázó több kategóriában is pályázhat, de ka-
tegóriánként legfeljebb két fotóval. A pályázat feltétele, hogy a fotók 
más publikációban és ezen a pályázaton korábban még nem szere-
peltek. Benyújtási határidő: 2019. szeptember 30., 17 óra, leadási 
helyszín: Polgármesteri Hivatal, Zöldprogram Iroda (1195 Bp., Vá-
rosház tér 18–20., B épület, III. emelet, 95-ös szoba). A beérkezett 
pályamunkákat szakmai zsűri értékeli, majd a pályázat elbírálásáról 
és a díjak odaítéléséről a Környezetvédelmi Bizottság várhatóan 
novemberben dönt. Ezt követően a díjátadásra kiállítással egybekö-
tött ünnepélyes keretek között kerül sor. Részletes pályázati kiírás a 
www.kispest.hu honlapon olvasható.

Kispest Önkormányzatának 
Környezetvédelmi Bizottsága 
„Városi ember és a környezet” 
címmel fotópályázatot hirdet a 
kerületben élő középiskolás és 
általános iskolai felső tagozatos 
tanulók számára.
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Ipar- és helytörténeti
filmszemle Wekerlén

November 9–10-én a 
Wekerlei Kultúrházban 
rendezi meg a Cégér – 
Wekerlei Filmfesztivált 
a Wekerlei Társaskör 
Egyesület, amely öt té-
mában várja amatőr és 
profi alkotók dokumen-

tumfilmjeit: települések történetét bemutató ismeretterjesz-
tő filmekkel, településszociológiai dokumentumfilmekkel, 
portréfilmekkel, ipartörténeti filmekkel és Kispesti anzix 
junior kategóriában lehet pályázni. Az 50 perces rövidfilm 

győztese 150 ezer forint, a 25 perces rövidfilm győztese 
100 ezer forint díjazásban részesül, a közönségdíj értékes 
tárgynyeremény lesz. A zsűri elnöke Péterffy András Balázs 
Béla-díjas filmrendező, operatőr. A nevezési lapok és filmek 
beküldési határideje: 2019. szeptember 15. A részletes pá-
lyázati feltételekről, a pályamunkák benyújtásának módjáról 
és az alkotások technikai paramétereiről, valamint a szerzői 
és felhasználói jogokról bővebb információ a www.weker-
letelep.hu honlapon olvasható. A filmfesztivál a Nemzeti 
Kulturális Alap és Kispest Önkormányzata támogatásával 
valósul meg.

Idén immár harmadik alkalommal 
rendezi meg a Cégér elnevezésű 
helytörténeti és ipartörténeti film-
szemlét a Wekerlei Társaskör Egye-
sület, amely ezúttal is öt témában 
várja amatőr és profi alkotók doku-
mentumfilmjeit.

Elindult a nyári táborszezon
a WKK-ban

Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan most is gazdag 
témakínálattal készült 
a WKK a szünidőzők 
fogadására. A cirkusz 
és a színház varázslatos 
világán, a fazekasság és 
a kézművesség külön-

böző területein, a táncos, sportos és mozgásos elfoglaltságo-
kon kívül a bűvészet, a logikai játékok, a robotika és a népi 
kismesterségek kedvelői számára 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 számukra érdekes területeken. A 
táborok nagy népszerűségének egyik titka a kiváló pedagógiai 
érzékkel rendelkező, tapasztalt táborvezetők csapata, akik fel-

készülten, átgondolt tematikával érkeznek. A gondozott, ma-
dárbarát kert biztosítja a szabadtéri programok lehetőségét: a 
táborvezetők jó idő esetén minden nap játékokat, vetélkedőket 
állítanak össze a gyerekeknek. A táborokra való tekintettel a 
WKK augusztus végéig csak hétköznaponként, 7–18 óra kö-
zött tart nyitva, július 22. és augusztus 5. között zárva tart, 
ebben a két hétben a táborok szünetelnek. A tematikus táborok 
mellett a kultúrház szervezi az önkormányzat által fenntartott, 
egész nyáron át nyitva tartó Kispesti Kóficok Kerületi Nap-
közis Tábort, amely idén június 24. és augusztus 23. között 
a Vass Lajos Általános Iskolában várja a 7–15 éves szünidő-
ző diákokat. A változatos programok – uszoda- és múzeum-
látogatások, kirándulások, kézműves foglalkozások, sport és 
szabadtéri játékok – naponta 8 és 16 óra között zajlanak. A 
napközis tábornak nincs külön költsége, a szülőknek csak az 
iskolában fizetendő étkezési díjat kell megtéríteniük.

Az iskolai szünidő kezdetével 
megérkeztek az első táborozók 
a Wekerlei Kultúrházba. Idén 
nyáron húsz táborban gyűjthet-
nek élményeket az óvodások és a 
kisiskolások.
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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


