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Még ha időnként különböztek 
is a vélemények, céljaink min-
dig közösek voltak, Wekerle 
további fejlesztése és az itt 
élők szolgálata.

Folytatódik a Berzsenyi
utcai rendelő korszerűsítése
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Somogyi Lászlóné
Visszatekintés az elmúlt 
ötéves ciklusra

Kránitz Krisztián
Újabb fejlesztések wekerlei 
intézményekben
Az intézményfelújítási prog-
ram keretében a Tipegők 
bölcsődében, a Tarka-barka 
óvodában és a Kós iskolában 
végeztek felújításokat.
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Korszerűsítik a Berzsenyi utcai 
felnőtt háziorvosi rendelőt is

Az önkormányzat 2017-
ben saját forrásból – álla-
mi támogatás hiányában 
önerőből, mintegy nettó 
76 millió forintból – újí-
totta fel a védőnői szol-
gálatnak is helyet adó 
Berzsenyi utcai gyermek-
orvosi rendelőt, amelyhez 
színvilágában, arcula-
tában igazodik a felnőtt 
háziorvosi rendelő is. A 

képviselő-testület májusi ülésén döntött arról, hogy a házi-
orvosi rendelő felújítására, a homlokzat szigetelésére és a 
nyílászárók cseréjére mintegy 18 millió forint támogatást 
igényel az „Önkormányzati fejlesztések támogatása” című 
pályázaton. Az önkormányzat önerőből is elvégezte az ösz-
szesen 23 millió forintos beruházást annak ellenére, hogy 

még nem kapott választ, sikeres volt-e a külső forrásra való 
pályázata – mondta el lapunknak Gajda Péter polgármester. 
A felnőtt háziorvosi rendelőknek helyet adó, több mint 30 
éves épületben korábban csak kisebb javításokat végeztek, 
így az intézmény infrastrukturális szempontból rendkívül 
korszerűtlenné vált. A mostani fejlesztés keretein belül 
műanyag nyílászárókra cserélték a régi, rossz állapotban 
lévő nyílászárókat, és hőszigeteléssel látták el a homlok-
zatot, ami jelentős mértékben csökkenti az üzemeltetési 
költségeket, s az így megtakarított forrást további korsze-
rűsítésekre lehet fordítani. A hőszigetelés lehetővé teszi az 
épület károsanyag-kibocsátásának csökkentését, és elősegíti 
a belső tér hőingadozásának mérséklését is, így a betegek 
komfortosabb körülmények között várakozhatnak. Kispest 
polgármestere lapunknak elmondta, a mostani munkálatok-
kal nem fejeződött be a rendelő rendbetétele, a következő 
ütemben a belső felújításra is sor kerül.

Befejeződött a Berzsenyi utcai 
felnőtt háziorvosi rendelő rész-
leges felújítása, amelynek során 
kicserélték az összes homlokzati 
nyílászárót, valamint teljes kül-
ső szigetelést kapott az épület. 
Következő ütemben a belső felújí-
tásra is sor kerül.
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Finisben a wekerlei kispiac 
átépítése

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 pályá-
zati támogatásáról: az 
igényelhető 250 millió 

forintos támogatási keretből 110 millió forintot szavazott meg 
Kispestnek. Ezt az összeget az önkormányzat még további 
mintegy bruttó 110 millió forinttal egészítette ki. Az épületet 

a Hetedhét Építész Kft. munkatársai tervezték és igazították 
hozzá a fővárostól kapott költségtámogatáshoz, valamint a he-
lyi igényekhez. A legfontosabb szempontok között szerepelt 
az új piacépület megépítése, a piac környékének kertészeti 
rendezése, az akadálymentes megközelíthetőség, az energia-
hatékonyság és megújuló energiaforrások használatának meg-
teremtése, valamint a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. A 
piac 862 négyzetméteres területének 476 négyzetmétere épült 
be, öt üzlet-, valamint egy közösségi helyiséget alakítottak ki, 
és visszakerülnek az árusítópultok is. A teljesen önkormány-
zati tulajdonú komplexumban a korábbival megegyező nagy-
ságú üzletet kapnak vissza a bérlők. A megújuló piac a civilek 
által régóta igényelt közösségi eseményeknek is helyet biztosít 
majd, és alkalmas lesz kisebb rendezvények megtartására a 
nyitvatartási időn túl is.

Már a befejező munkáknál, a 
közműbekötéseknél tartanak a 
megújuló kispiacon, amely vár-
hatóan néhány héten belül meg-
nyitja kapuit. Az összesen több 
mint 200 millió forintos beru-
házás eredményeként korszerű, 
arculatában a Wekerletelephez 
illeszkedő piac fogadja majd a 
kispestieket.

Öt év után elérkezett 
az idő, hogy a teljesség 
igénye nélkül visszapil-
lantsak az elmúlt ciklus-
ban végzett munkámra. 
Ennek eredményeként a 
vízóra-bekötésekkel kap-
csolatos időszakos ügy-
félszolgálat létesült a Kós 
Károly tér 9. szám alatt. 
Megtörtént az Életfa „új 
életre hívása”, teljes körű 
felújítása. A Zoltán utcai 

Tarka-barka óvodában a gyerekek most már egy kulturál-
tabb tornateremet használhatnak, továbbá a hátsó bejárat, 
a kert szépítése, kialakítása is megtörtént. Ezek az ered-
mények a szülők segítsége, az óvodapedagógusok és az ott 
dolgozók támogatása nélkül nem valósulhattak volna meg: 

köszönet nekik érte. Sok út és járda újult meg, szikkasztó 
árkokat készítettünk a csapadékvíz elvezetésére. Parkolókat 
építettünk, és belekezdtünk egy új parkolási koncepció ki-
alakításába. Elkészült az emlékpark, mely méltán állít emlé-
ket Wekerle nagyjainak. Nemsokára megkezdődnek a mun-
kák a Zoltán utcai sporttelep közösségi térré alakításával 
kapcsolatban, ezúton is köszönöm a közelben élők türelmét, 
egyeztetésre való hajlandóságát, megértését. Több játszótér 
is megújult az elmúlt öt év alatt, jelenleg is folyamatban van 
a Bárczy István tér rehabilitációja, futókört alakítottak ki, 
mely a közösségi költségvetés alapján szolgálja majd Önö-
ket; elkészült a Győri Ottmár téren a kutyafuttató. Wekerlén 
sok civilszervezet működik, igyekeztem mindenkivel meg-
találni a közös hangot. Köszönöm a segítségüket, támoga-
tásukat, segítő kritikájukat. Köszönöm mindazoknak, akik 
hittek bennem, biztattak és mellettem álltak – zárja levelét 
Somogyi Lászlóné.

Még ha időnként különböztek is 
a vélemények, céljaink mindig 
közösek voltak, Wekerle további 
fejlesztése és az itt élők szolgá-
lata – írta lapunkhoz is eljuttatott 
levelében Somogyi Lászlóné ön-
kormányzati képviselő, Wekerle 
és Hagyományos Kispest tanács-
noka, aki ezúton is szeretné meg-
köszönni a wekerleiek bizalmát, 
segítségét és támogatását.

Képviselői visszatekintés
az elmúlt ciklusra
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Új közösségi tereket alakítanak 
ki a Zoltán utcai sporttelepen

A környéken élők és 
a wekerleiek vélemé-
nyét szem előtt tartva 
terveztette újjá az ön-
kormányzat a minden-
ki által ingyen hasz-
nálható Zoltán utcai 
sporttelepet, amely-

nek megújított részeit a tervek szerint még ősszel birtokba 
vehetik a kispestiek – tudtuk meg Gajda Péter polgármester-
től. A környezetalakítási koncepció alapjául az önkormány-
zat – lakossági igényfelmérés után készült – vázlatterve szol-
gált; a tervezéssel érintett, mintegy 3000 négyzetméteres 
terület a sportközpont Kende köz felőli oldalán található. Az 
augusztus végén elkészült kertépítészeti koncepciónak meg-
felelően a Dobó Katica utca felőli saroknál elbontandó kerí-

tés helyére kétszárnyú kapu kerül, innen zúzottkő burkolatú 
út vezet majd a 21 férőhelyes parkolóhoz. A parkolóhelyek 
árnyékolását részben meglévő nyárfák, részben újonnan 
telepített, előnevelt juharfák adják majd oly módon, hogy 
a későbbiekben, a nyárfasor kiöregedésével folytatni lehes-
sen az új fasor telepítését. Az út és a meglévő labdapályák 
közötti részen térkő burkolatú pihenőt építenek ivókúttal, 
padokkal, árnyas fákkal; két öntöttgumi-burkolatú tollaslab-
dapályát, valamint közösségi teret alakítanak ki szabadtéri 
fitnesz-eszközökkel, pingpong- és sakkasztalokkal, lengőte-
kével. Emellett játékra, kikapcsolódásra alkalmas gyepfelü-
letet is létesítenek, teret adva a későbbi beépítési, fejlesztési 
lehetőségeknek. A két bejárat mellé kerékpártámaszokat, a 
felújított területen új berendezési tárgyakat – egyedi kiala-
kítású, Wekerle-típusú támlás padokat, lócákat és hulladék-
gyűjtőket – helyeznek majd ki.

Az önkormányzat minél több ingye-
nes sportolási lehetőséget szeretne 
biztosítani a kispestieknek, ennek 
jegyében újul meg idén a Zoltán 
utcai Wekerlei Sporttelep is, amelyre 
50 millió forintot fordít az önkor-
mányzat.

  

Futókör épült a Bárczy téren

A Bárczy István teret 
2009-ben újítottuk meg, 
az intenzív használat 
miatt már megérett a fel-
újításra. Most a közös-
ségi költségvetés része-
ként egy több mint 200 
méter hosszú, gumiborí-
tású futókört alakított ki 

az önkormányzat a téren. Csaknem 20 millió forintot fordí-
tottunk a futókör kialakítására, amelyet bizonyára örömmel 
használ majd a Wekerlei Futóklub is. Ezt követően nekilá-
tunk a tér kitakarításának, és a következő években folytatód-
hat az átfogó felújítás, megújulhat a kerékpáros ügyességi 

pálya is – tájékoztatta lapunkat Gajda Péter polgármester. A 
múlt évi közösségi költségvetés szavazásán a Bárczy István 
téri játszótér felújítására voksoltak a legtöbben: az idén kihe-
lyezett többfunkciós, ún. street workout fitneszberendezést a 
wekerleiek mellett a közeli két iskola diákjai is használhat-
ják. Az önkormányzat a tavalyi összegnél 12 millió forinttal 
többet, összesen 42 millió forintot – városrészenként 6-6 
milliót – költ fejlesztésre a helyi javaslatok alapján. Kispest 
polgármestere lapunknak elmondta, örül, hogy a kispestiek 
aktív résztvevői a közösségi költségvetést érintő szavazá-
soknak, a kisebb munkákra így közvetlenül tehetnek javasla-
tokat a kerület vezetésének. Wekerlén idén is három fejlesz-
tési elképzelés közül lehetett választani, a legtöbb szavazat a 
Győri Ottmár téri kutyafuttató kialakítására érkezett.

Mintegy 20 millió forintot költött az 
önkormányzat futókör kialakítására 
a Bárczy István téren. A múlt évi 
közösségi költségvetés szavazásán 
az itteni játszótér felújítására vok-
soltak a legtöbben.
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Kispest Önkormányzata 
elkészítette az Ady Endre 
út – Bercsényi utca páros 
oldala – Nagykőrösi út 
– Határ út által határolt 
területre vonatkozó Ke-
rületi Építési Szabályzat, 
a Wekerletelep KÉSZ 

tervezetét. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló ön-
kormányzati rendelet szerint a dokumentációt a mostani 
lakossági fórumon is megismerhették a civil- és társadalmi 
szervezetek, illetve a kispesti lakosok. Berencz Ibolya főépí-
tész elmondta, a legfontosabb feladat az volt, hogy az új sza-
bályozás megfeleljen a megváltozott jogszabályi környezet-
nek, és a megújított fővárosi településrendezési eszközökhöz 
igazítsák a 15 évvel ezelőtt készült wekerlei Speciális Szabá-

lyozási Tervet. Az építési szabályzat tervezetét alátámasztó 
javaslatokat a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. részéről 
Sin Emília településmérnök, vezető tervező és Nagy Atti-
la építészmérnök ismertette. A KÉSZ előírásai a környezet 
alakítására, az építészeti örökség védelmére, közlekedési, 
környezetvédelmi szempontokra, építmények elhelyezésére 
és közművek kialakítására, az építési övezetekre és a beépí-
tésre nem szánt területekre vonatkoznak majd. Több észre-
vétel és javaslat is elhangzott a fórumon, szó esett egyebek 
mellett a parkolási problémákról, a lakóházak bővítéséről, 
a tetőtér-beépítésekről és melléképületek elhelyezéséről, a 
csapadékvíz-elvezetés problémáiról és az épületek szigete-
lésének lehetőségeiről. Az új wekerlei építési szabályzatot 
várhatóan még idén elfogadja a képviselő-testület, a rendelet 
januárban léphet hatályba.

Lakossági fórumon ismertették a 
Wekerletelep Kerületi Építési Sza-
bályzatának tervezetét a Mátrix 
Oktatási Központban. Az új sza-
bályozás célja, hogy megőrizze a 
műemléki jelentőségű terület épí-
tészeti értékeit, és ehhez igazítsa 
a 21. századi lakhatási igényeket.

Fórumot tartottak a wekerlei 
építési szabályzatról
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Felújították a fűtési
rendszert és a mosókonyhát
a Tipegők bölcsődében

Az intézményfel-
újítási program 
keretében jelentős 
rekonstrukciók zaj-
lottak a Wekerlei 
Tipegők Bölcsődé-

ben az elmúlt időszakban: tavaly az intézmény nagy vizesblokk-
jának és főzőkonyhának teljes gépészeti, elektromos és építészeti 
felújítását végezték el, idén tavasszal megújult az épület lábazata és 
homlokzata, valamint újramázolták a nyílászárókat, nyáron pedig a 
teljes fűtési rendszer és a mosókonyha korszerűsítése került sorra. 
Összességében ezekre a munkálatokra csaknem 50 millió forintot 

fordítottunk – mondta el lapunknak Gajda Péter polgármester, hoz-
zátéve, hogy a kisebb feladatok elvégzése – például a személyzeti 
mosdók felújítása – a következő ciklusra marad. A felújítást koor-
dináló VAMŰSZ igazgatójától, Kránitz Krisztiántól megtudtuk, a 
teljes fűtési rendszer felújítása – amely magában foglalta egy va-
donatúj kondenzációs kazán beszerelését melegvíz-tárolóval, a ké-
mény átalakítását, valamint húsz radiátor felszerelését – mintegy 
15 millió forintba került. Az alagsori mosókonyha felújítására – 
160 méter elektromos vezeték, 55 méter víz- és szennyvízvezeték, 
három lámpatest, egy radiátor, vécécsésze és tartály, csaptelepek, 
szerelvények cseréjére és új mosógép bekötésére – 3 millió forintot 
költött az önkormányzat.

Nyáron a teljes fűtési rendszer 
és a mosókonyha is megújult 
a Huba utcai Wekerlei Tipegők 
Bölcsődében, a beruházásra 18 
millió forintot költött az önkor-
mányzat.
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Szépen rendbetett 
udvar, duplájá-
ra „nőtt” fedett 
terasz és egy vi-
lágos intézmény 
várja a gyereke-
ket a Zoltán utcai 
Tarka-barka óvo-

dában. Az 1962-ben épült tagintézményben, ahol jelenleg 
két csoportban 50 kisgyermek nappali ellátását biztosítják, 
az intézményfelújítási program keretében, több mint 18 mil-
lió forintból megújult az udvar, és mintegy 14 millió forint-
ból korszerű világítást alakítottak ki – tudtuk meg Gajda 
Péter polgármestertől, aki Vinczek György alpolgármester-
rel és Kránitz Krisztiánnal, a VAMŰSZ igazgatójával járt 

az intézményben. A meglévő terasz bővítésével egy csak-
nem 60 négyzetméteres új, fedett terasz épült. Az utcafronti 
udvarrészen elbontották a régi járdákat és a repedezett asz-
faltot, a régi homokozók körül új térkő burkolatot fektettek 
le, füvesítettek, árnyékolókat helyeztek ki, megépült egy 90 
négyzetméteres, gumiborítású focipálya, a hinta alatti rész is 
gumiburkolatot kapott, és egy új rugós játékot is elhelyeztek 
az udvaron. Ezen kívül elkészült a világításkorszerűsítés: 
59 LED-es lámpatestet szereltek fel, 36 falikapcsolót és ve-
zetékeket cseréltek ki, a munka után helyreállító festést vé-
geztek. Az intézmény tetejére pedig új tetőléceket szereltek 
fel, hiszen egy 15 évvel ezelőtti felújítás során ezeket nem 
cserélték ki, így ezt a munkát sem halogathatta tovább az 
önkormányzat – tájékoztatta lapunkat Kránitz Krisztián, a 
beruházást lebonyolító VAMŰSZ igazgatója.

Elkészült az udvar és az épület tetőszer-
kezetének felújítása, valamint korszerű-
sítették a világítást a Tarka-barka óvoda 
Zoltán utcai részlegében. Intézményfel-
újítási programjának keretében közel 35 
millió forintot fordított a munkálatokra 
az önkormányzat.

Megszépült udvar, korszerű
világítás a Tarka-barka óvodában

11

Elkészült a konyha
és az ebédlő a Kós iskolában

Az építészeti felújítás a 
több mint százéves épü-
let alagsorában található 
konyha és étkező régi 
víz- és csatornahálóza-
tának felújításához kap-
csolódott – tudtuk meg 

Kránitz Krisztiántól, a beruházást koordináló VAMŰSZ 
igazgatójától. Összesen 65 méternyi vízhálózat újult meg, 
lecserélték a mosdókat, a mosogatóhelyiségbe beszereltek 
egy átmenő rendszerű mosogatógépet, előmosót két süly-
lyesztett medencével, flexibilis zuhanycsappal, rozsdamen-
tes asztallal, kosártároló polcokkal, vízlágyítóval, a szük-
séges kosarakkal. A melegítőkonyha rész kapott egy-egy 
falikutat, mosogatókagylót és hárommedencés mosogatót 
csapteleppel. 40 méternyi csatornahálózatot is cseréltek ido-

mokkal és zsírfogóval. Az építészeti felújítás magában fog-
lalta 15 köbméter aljzatbeton készítését, 152 négyzetméte-
ren csúszásmentesre cserélték a helyiségek padlóburkolatát. 
A konyha-mosogató és a kézmosó rész fali csempéjét 112 
négyzetméteren váltotta mázas kerámia. Az öltöző padlójá-
ra PVC, a falra lambéria került. 445 négyzetméternyi fes-
tés történt a helyiségekben, 88 négyzetméternyi homlokzati 
nyílászárót és 120 méternyi fűtéscsövet mázoltak le. A kony-
hai hőszigetelt vezetéket gipszkarton borítással takarták el. 
A két meglévő átadónyílást bővítették, az étkezői oldalon a 
két ki- és beadó ablakhoz rozsdamentes tálcacsúsztató pultot 
szereltek. Korszerűbb lett a világítás is: a mennyezetről 19 
LED-es tükrös lámpatest, a falakról 10, ugyancsak LED-es 
lámpatest szórja a fényt; a fűtésről nyolc kompakt lapradiá-
tor gondoskodik.

Tanévkezdésre teljesen megújult a 
Kispesti Kós Károly Általános Iskola 
konyhája és ebédlője, a munkála-
tokra 22 millió forintot fordított az 
önkormányzat.

  



Köszöntőjében a civil erő 
jelentőségét hangsúlyozta 
Kispest polgármestere, 
megemlítve, a wekerlei 
civilek azon munkálkod-
nak, hogy szebb, rende-

zettebb, szerethetőbb környezetben éljenek, és ezt a több 
mint százéves környezetet hogyan lehet megóvni. Arról is 
beszélt Gajda Péter, mennyire lényeges a civilek visszajel-
zése az önkormányzat számára, legyen szó akár a kispiac 
fejlesztéséről, óvoda-, iskolaátalakításról vagy éppen a sza-
badegyetemről. „Fontos kérdés, hogyan vonjuk be a fiata-
lokat az értékmentő munkába, hogyan adjuk át azt az épí-
tett és természeti környezetet, amely körülvesz bennünket” 

– hangsúlyozta a polgármester. Romhányi András népmű-
velő, főszervező, a Magyar Kollégium elnöke lapunknak 
elmondta, a szabadegyetem a wekerlei gyerekek jövőjéről 
szólt, akikkel önkénteskedő szüleiken keresztül tudnak 
kapcsolatba lépni. A „Helyi (wekerlei) közösség” témájában 
Romhányiné Kovács Mária, Schwarzkopf Lotti és Váradi 
Bence tartott beszámolót, az „Ifjúsági közösségek – hogyan 
(nem) csinálják mások” témakörben Pető Lilla és Szebenyi 
Marianna mondta el gondolatait. Az ifjúsági szekció Csóka 
Eszter vezetésével a közösségi kötődést, az önkéntességet és 
a jövőképet vizsgálta, a Szebenyi Marianna vezette szülői 
szekcióban szakemberek közreműködésével beszélték meg, 
mit jelent a közösség, és milyen hatása van a gyerekekre az 
önkéntes munkának.

Gyökereket és szárnyakat mottó-
val a második nyári szabadegye-
temet szervezte a Magyar Kol-
légium Kulturális Egyesület a 
Wekerlei Kultúrházzal együttmű-
ködve, az önkormányzat támoga-
tásával.

Fókuszban az ifjúság a nyári 
szabadegyetemen

Új kiállítóterem nyílik
Wekerlén

Katona Áron Sán-
dor elismert kép-
zőművész, aki jelen-
tős közéleti alakja 
volt Wekerlének és 
Kispestnek is. A mű-
vész sok alkotását 

felajánlotta az önkormányzatnak, ezért Gábor Ilonával, a KMO Mű-
velődési Központ igazgatójával megbeszéltük, hogy az egykori pos-

tahelyiséget kulturális célra hasznosítjuk, és itt mutatjuk be Katona 
Áron Sándor életművét. A terem teljes felújításon esett át, mintegy 
másfél millió forintba került a képtár kialakítása, amelyet terveink 
szerint szeptember végétől látogathatnak az érdeklődők – mondta 
el lapunknak Gajda Péter polgármester, aki Vinczek György alpol-
gármesterrel, Gábor Ilonával és a művésszel tekintette meg a mun-
kálatokat. A KMO igazgatójától megtudtuk, a KÁS Képtár szer-
vezetileg a művelődési házhoz tartozik, és a művésszel egyeztetve 
várhatóan hetente két délután lesz majd nyitva a közönség előtt.

Az utolsó simításokat végzik 
a volt wekerlei kisposta helyi-
ségében, Katona Áron Sándor 
wekerlei képzőművész állandó 
kiállítása kap helyet az új kiállí-
tóteremben.
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Őszi kulturális fesztivál
a telepen

Zenés ébresztővel kez-
dődik a XXVIII. We-
kerlei Napok program-
sorozata a Kós Károly 
téri Zrumeczky-kapu-
nál, majd a Kispesti 
AMI Fúvószenekara 

és a Babos Bábos Társulat ad műsort. Az idei rendezvény 
kiemelt vendége Biatorbágy városa: „Jeges lencsék” cím-
mel filmvetítéssel egybekötött fotókiállítást rendeznek a 
Biatorbágyi Fotóklub Egyesület közreműködésével a WTE 
Pincegalériájában, délután „Élet a népi énektől a tangó-
ig” címmel tartanak bemutatót. Szombaton fellépnek az 
Etude Dance Studio és a Wekerlei Mozgásműhely tagjai, a 
VonzArt Táncegyüttes és a Csiripály együttes, Éles Gábor 
és családja. Este a Gera Balkan Project ad koncertet, majd az 

Éjfélkor Párizsban című filmet vetítik le a nagyszínpadon. A 
Wekerlei Kultúrház „Időkapuk Wekerlén” címmel invitálja 
izgalmas, négy állomásból álló időutazásra a családokat. Az 
Átalakuló Wekerle mozgalom önkéntesei idén is népszerű-
sítik a wekerlei újrapoharat, s többek között komposztjáték-
kal, hulladékcsökkentési tippekkel várják az érdeklődőket, a 
Kiserdővédők flashmobot tartanak. A társaskör idén is ösz-
szekapcsolja a Wekerlei Napokat a Kulturális Örökség Nap-
jaival: a telep története iránt érdeklődők tematikus sétákon 
és sétakocsikázáson idézhetik fel a századelő hangulatát, a 
Zenepavilonban pedig helytörténeti előadásokat hallgathat-
nak. A kétnapos programsorozatot kézműves vásár és kre-
atív foglalkozások, népi mesterségek bemutatói és vásári 
játékok, harcművészeti bemutatók, családi pontgyűjtő ver-
seny, filmvetítések és sportversenyek gazdagítják. Részletes 
program a www.wekerletelep.hu honlapon.

Wekerletelep őszi szabadtéri fesz-
tiválját 28. alkalommal, szeptember 
21-22-én rendezi meg a Wekerlei 
Társaskör Egyesület az önkormány-
zat és más partnerek támogatásá-
val, önkéntesek segítségével.

Ákombák, varázslás és mesés 
utazás a WKK-ban

A hétköznapi gyerek-
foglalkozások sora olyan 
órákkal bővült, mint az 
Ákombák, amely önálló 
alkotásra ösztönző rajzos 
foglalkozás ovisoknak, 
a szintén rajzra kész-
tető, ám kicsit nagyob-

baknak való, fantáziát bontogató Képregénykészítők köre és 
az ugyancsak rejtélyeket, varázslatot ígérő bűvésztanfolyam. 
Ezen kívül több új, mozgásos gyermek- és felnőtt-tanfolyam 
kínálatát találhatják meg az érdeklődők a kultúrház program-
füzetében és honlapján. A nagy érdeklődésre való tekintettel 
újraindul a mobilfotós tanfolyam is. Az őszi kiállítások sorát 
az ART – Alkotó Rajz Tanfolyam tárlata nyitotta meg, és a 
tízéves Babos Bábos Társulat Mesekuckó lakói című kiállítása 
folytatta. Októberben, az idősek napja alkalmából a Szép-ko-
rú-művészet című közös tárlat díszíti majd a falakat, a 65 év 
felettiek számára kiírt pályázatra beérkezett alkotásokból. Az 

ünnepélyes megnyitón, október 5-én izgalmas előadásokra in-
vitálják az alkotókat és a látogatókat. A hónapot zárva Kuizs 
Lilla képzőművész alkotásai hívogatnak mesés utazásra, az 
Absztrakt mesék című kiállításon. Folytatódik az egészség-
megőrző sorozat, melyben az étkezési szokásokat vizsgálják 
egy kiváló szakértő, Bodon Judit segítségével. A tudatos élet 
elsajátításához szorosan kötődik az előző évekhez képest új 
formát öltő, a Zöldőrök flóráért, faunáért környezetvédelmi 
vetélkedő, melyet a WKK a Richter Gedeon gyógyszercéggel 
karöltve, mindig más témában szervez hosszú évek óta. Idén – 
játékos feladatokat teljesítve – Wekerletelep utcáit róják majd 
a gyerekek. Az októbert egy szó szerint kápráztató program 
zárja, a Varázslat Wekerlén, mindazok számára, akik szeret-
nének átlépni egy csodákkal, ámulattal teli világba. Kísérőik, 
Hajnal Máté bűvész és Molnár Szabolcs mentalista látványos 
trükkökkel, gondolatok átvitelével és kellő humorral ízesítik a 
délutánt. A további programokról, babakoncertről, bábszínhá-
zakról és tanfolyamokról bővebb információk a wkk.kispest.
hu weboldalon találhatók.

A nyári táborok befejezésével a 
Wekerlei Kultúrház és Könyvtár 
visszazökkent a régi kerékvágás-
ba, ám ez nem jelenti azt, hogy 
ugyanúgy folytatódik minden, 
hiszen az őszi kínálat bővelkedik 
az újdonságokban.
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