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Az árusok, a vevők és a civilek 
a használatbavételi engedély 
megérkezése után, jövő év ele-
jén vehetik birtokba a Guten-
berg körúti piacot.

Ünnepi készülődés Wekerlén
7. oldal
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Karácsonyi ajándékozás
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Különleges, ajándékcsomago-
lásos programot szervezett és 
hasznos informatikai eszközö-
ket kapott karácsonyra a We-
kerlei Kultúrház.
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Újabb fejlesztésekre vár
javaslatokat az önkormányzat

Több mint kétezer szava-
zat érkezett az idei közös-
ségi költségvetéshez az év 
elején lezárult szavazá-
son, amelyen papíralapon 
és elektronikusan is lehe-
tett voksolni. Gajda Péter 
polgármester lapunknak 
elmondta, örül, hogy a 
kispestiek aktív résztve-
vői a közösségi költségve-
tést érintő szavazásoknak, 

a kisebb munkákra így közvetlenül tehetnek javaslatokat. A 
városvezetés a tavalyi összegnél 12 millió forinttal többet, 
összesen 42 millió forintot – városrészenként 6-6 milliót 
– költött fejlesztésre a helyi javaslatok alapján. Az önkor-
mányzat idén is igényfelméréssel segíti a kerületben élők 
ötleteinek beépítését a megvalósításért felelős irodák szak-

mai munkájába. A Kispest újság novemberi lapszámában 
megjelent és a kispest.hu honlapon elérhető szavazólapot de-
cember 31-ig lehet visszaküldeni. Ezúttal is hét városrészre – 
Felső-Kispest 1, 2, 3, 4, Kertváros, Hagyományos Kispest és 
Wekerletelep – vonatkozóan várják a javaslatokat, ezt köve-
tően a támogathatónak ítélt kezdeményezésekről szavazhat-
nak majd a kispestiek. Wekerlén közösségi költségvetésből 
alakítottak ki kutyafuttatót a Győri Ottmár téren, a múlt évi 
szavazáson pedig a Bárczy István téri játszótér felújítására 
voksoltak a legtöbben: az idén kihelyezett többfunkciós, ún. 
street workout fitneszberendezést a wekerleiek mellett a kö-
zeli két iskola diákjai is használhatják. Ezen kívül egy több 
mint 200 méter hosszú, gumiborítású futókört alakított ki 
az önkormányzat a Bárczy téren a közösségi költségvetés 
részeként.

A Polgármesteri Program része-
ként immár negyedszerre kéri az 
önkormányzat a kispestiek javas-
latait a kerületi fejlesztésekre vo-
natkozóan. A Közösségi Költség-
vetés 2020 program keretében 
az itt élők városrészenként 6-6, 
összesen 42 millió forint felhasz-
nálásáról dönthetnek közvetlenül.
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Befejeződött a kispiac
átépítése

Kispest polgármestere 
elmondta, hogy a Fővá-
rosi Közgyűlés döntésé-
nek értelmében Kispest 
Önkormányzata 110 mil-
lió forintot nyert a Tér_
Köz pályázaton a weker-
lei kispiac felújításra. A 
kerület újabb 110 millió 
forint önrészt is biztosí-
tott a tervek maradékta-
lan megvalósításhoz. Az 

átépítés tervezésénél kiemelt szempont volt, hogy teljesülhes-
sen a helyi civilek régi álma: a megújuló piac közösségi térként 
is funkcionáljon, és alkalmas legyen kisebb rendezvények le-
bonyolítására, akár nyitvatartási időn túl is. Az önkormányzat 
a Wekerlei Társaskör, a piacosok és az őstermelők kérését is 
figyelembe vette az építkezésnél. A koncepcióterv elkészíté-
séhez egy korábbi közvélemény-kutatás eredményeit, illetve a 

többfordulós közösségi tervezés során felmerült ötleteket, ja-
vaslatokat használta fel a kerület. Az új, 476 négyzetméteres, 
akadálymentes piacépület arculatában remekül illeszkedik a 
környezetbe, öt üzletet és egy közösségi helyiséget alakítottak 
ki benne, a bérlők a korábbival megegyező nagyságú üzletek-
be költözhetnek vissza. A teljesen önkormányzati tulajdonú, 
862 négyzetméter összterületű létesítményt a Hetedhét Építész 
Kft. építészei tervezték és igazították hozzá a fővárostól ka-
pott költségtámogatáshoz, valamint a helyi igényekhez. A dí-
szítőelemeket a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának már 
végzett építészmérnökei tervezték a galériára, illetve a falfe-
lületekre. Horváth Gyulától, a projektet koordináló Kispest 
Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, hogy az árusok, a vevők és a 
civilek a használatbavételi engedély megérkezése után, jövő év 
elején vehetik birtokba a piacot. A munka határidőre történő 
befejezését hátráltatta, hogy az átépítést egy működő piacon 
végezték, és folyamatosan szerettek volna megfelelni a weker-
leiek, a piacon dolgozók és a helyi civilek igényeinek is, ám 
ezek nem mindig voltak összhangban egymással.

Megújult a Gutenberg körúti 
kispiac, ahol nemcsak vásárolni 
lehet majd, a wekerlei civileknek 
is lesz helyük. A közösségi terve-
zésben készült új létesítmény re-
mekül illeszkedik a Wekerletelep 
arculatához, bátran lehet mon-
dani, hogy építészeti telitalálat – 
fogalmazott Gajda Péter polgár-
mester a műszaki átadáson.

Kispest Önkormányzata 
megalkotta a Vak Bottyán 
utca – Derkovits Gyula 
utca – Wesselényi utca – 
Móricz Zsigmond utca – 
Simonyi Zsigmond utca 
– Kisfaludy utca – Ady 
Endre út páratlan oldalá-
nak telekvégei (37–49.) – 
Hunyadi utca – Üllői út – 
Mátyás király utca – Ady 
Endre út – Rákóczi utca 
páratlan oldala – Nagykő-
rösi út – Méta utca – Ko-
lozsvár utca – kerületha-

tár – Ferihegyi repülőtérre vezető út által határolt területre a 
Kerületi Építési Szabályzatot (KÉSZ). Az új szabályozásban 
elsősorban a megújult fővárosi településrendezési eszközök-
kel teremtették meg az összhangot, egyúttal az építés rendjé-

nek szabályait is megújították. A KÉSZ tartalmazza a táj és a 
természeti környezet alakítására vonatkozó, a közművekkel 
kapcsolatos és a közlekedési célú területekhez kapcsolódó, 
valamint a környezetvédelmi előírásokat, és rendelkezik a 
telekalakítás, az építmények, a járművek elhelyezésének, 
a parkolók kialakításának, a kertvárosias, a kisvárosias, a 
nagyvárosias területek, a zöld-, a gazdasági, a különleges, az 
erdő-, a vízgazdálkodási és a közlekedési területek felhasz-
nálásának és beépítésének szabályairól. A kerületi KÉSZ 
kiegészítéseként döntöttek a képviselők a Wekerletelep te-
rületére készülő Kerületi Építési Szabályzat tervezetéről is. 
Az új szabályozás célja, hogy megőrizze a műemléki jelen-
tőségű terület építészeti értékeit, és ehhez igazítsa a 21. szá-
zadi lakhatási igényeket. A képviselő-testület elfogadta az 
építési szabályzat és szabályozási terv dokumentációjához 
érkezett észrevételekre adott válaszokat, és felhatalmazta a 
polgármestert, hogy az azok alapján javított dokumentációt 
az állami főépítész részére végső szakmai véleményezésre 
megküldje.

Kispest Önkormányzatának 
képviselő-testülete novemberi 
ülésén döntött a Kerületi Építési 
Szabályzat kiegészítéseként, a 
Wekerletelep területére készülő 
építési szabályzat tervezetéről 
is. Az ehhez szükséges terve-
ket a Perfektum Mérnöki Kft., a 
Lonberg Kft. és a KASIB Mérnöki 
Manager Iroda Kft. munkatársai 
készítették, partnerségi egyezte-
tésen kiegészítették, módosítot-
ták.

Elkészült a wekerlei építési 
szabályzat
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Karácsonyi ajándékcsomagolás 
és adományozás a WKK-ban

A WKK igazgatójától 
megtudtuk, zömében 
az óvodás és az isko-
lás korosztály részére 
vittek ajándékokat a 
szociális centrumba, 
de voltak csomagok 
az egészen kicsik és 
a kamaszkorúak szá-
mára is. Az akcióról 
Szabó Mária lapunk-
nak elmondta, sokan 
gyűjtenek ebben az 
időszakban, de a kul-
túrház kezdeménye-

zése markánsan eltért a többitől: azt kérték a látogatóktól, 
hogy közösen csomagolják is be az ajándékokat. Ennek 
nemcsak az volt a lényege, hogy izgalmas, egyedi, de gazda-
ságos, környezetkímélő csomagolástechnikákat sajátíthat-

tak el, hanem az is, hogy együtt készültek rá, a résztvevők 
egy igazi, felemelő közösségi délutánt éltek meg együtt. Az 
igazgató hangsúlyozta, ezzel a társadalmi szerepvállalással 
szeretnének egy újabb nemes összefogást meghonosítani a 
kerületben. Vighné Vincze Erzsébettől, a KSZSZC intéz-
ményvezetőjétől megtudtuk, a családgondozók választják 
ki, mely családok, gyerekek kapják majd a szeretettel hozott 
és csomagolt ajándékokat. A Wekerlei Kultúrház a városrész 
egyik új önkormányzati képviselőjétől kapott hasznos kará-
csonyi ajándékokat. Paróczai Anikó egyhavi képviselői költ-
ségkeretét ajánlotta fel az intézménynek. A WKK dolgozói 
úgy döntöttek, hogy leghasznosabb lenne, ha informatikai 
eszközöket kapnának az 50 ezer forintos keretből, így az 
ünnepélyes átadó után a művelődési ház külső tápegység-
gel, adattárolókkal és egyéb kisebb kiegészítő informatikai 
eszközökkel lett gazdagabb. Szabó Mária elmondta, az in-
tézmény két épületében tíz számítógép mellett dolgoznak 
munkatársai, akik nagyon jól tudják majd hasznosítani az 
ajándékba kapott eszközöket.

Rászoruló kispesti gyermekek részé-
re kezdeményezett „Szeretettel” el-
nevezéssel közös ajándékcsomagolá-
sos programot a Wekerlei Kultúrház. 
Ennek keretében mesekönyveket és 
játékokat gyűjtöttek, amelyeket a 
program résztvevői közösen becso-
magoltak. A több mint 50 különle-
ges ajándékot a Kispesti Szociális 
Szolgáltató Centrumnak adták át. A 
WKK Paróczai Anikó önkormányza-
ti képviselőtől kapott informatikai 
eszközöket karácsonyra.

  

Ünnepi készülődés
Wekerlén

Évek óta kihagyha-
tatlan része az ünnepi 
készülődésnek a közös 
adventi koszorúkötés 
a Wekerlei Kultúrház-
ban. Az érdeklődők az 
asztal- vagy ajtódísz 
készítése mellett mé-
zeskalácsot is süthettek 

a gyerekekkel a Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány 
által támogatott programon. A WKK-ban működő Foltmá-
gusok foltvarró csoportjának kiállításmegnyitóján Paróczai 
Anikó önkormányzati képviselő köszöntötte a megjelente-
ket. Az évek óta sikeresen működő, Botos Kata által vezetett 
klubban gyönyörű alkotások születnek, ezekből nyújtanak 
ízelítőt a január 11-ig megtekinthető tárlaton. December ele-
jén gyerekek és felnőttek egyaránt választhattak maguknak 
olvasnivalót a hideg téli estékre a Wekerlei Könyvtár aján-

dékkönyvei közül. A Juhász Magda által vezetett Versbará-
tok Klubja adventi és karácsonyváró ünnepi verseléssel, ze-
nével, illatos teával és finom süteményekkel tartott adventi 
versünnepet. Az év utolsó könyvtári programnapján adventi 
teadélutánt rendeztek a könyvtárban, ahol Bernard Huther 
francia zenész adott elő sanzonokat. A Wekerlei Társaskör 
Egyesület és a Wekerlei Kultúrház karácsonyi kézműves vá-
sárán kispesti és wekerlei, illetve környékbeli amatőr és hob-
bi-kézművesek árulták portékáikat. Az Átalakuló Wekerle 
partnereivel együtt idén harmadik alkalommal, december 
19-én 16 órától rendez a kispiacon közösségi karácsonyi 
programot, ahol énekléssel, bábszínházzal, meséléssel és 
forralt borral, forró teával várják az érdeklődőket. A WTE 
hagyományosan karácsonyi adománygyűjtést szervezett 
a segítségre szorulóknak, és közös karácsonyfa-díszítésre 
várja kicsiket és nagyokat december 21-én 18 órától a Kós 
Károly téren.

Idén is színes programkínálat várta 
és várja az ünnepre készülődő 
wekerleieket az adventi koszorú-
kötéstől a hagyományos kézműves 
vásáron át a közösségi karácso-
nyig.
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Kispest polgármestere a 
képtár megnyitóján ar-
ról beszélt, hogy Katona 
Áron Sándor munkássá-
ga, közéleti tevékenysége 
összeforr Kispesttel, We-
kerleteleppel. „Büszke va-
gyok rá, hogy önzetlenül 

szolgálta és szolgálja kerületét és a Wekerlét, s nemcsak az 
alkotásait hozta ide és ajánlotta fel a kerületnek, hanem szí-
vét-lelkét is átnyújtja a kispestieknek” – fogalmazott Gajda 
Péter. Dr. Sinóros Szabó Katalin művészettörténész a „tűz” 
szóval jellemezte mindazt, ami létrejött: nemcsak azért, 
mert tűzzománc, amit látni lehet, hanem azért is, mert a tűz 

sok mindennel kapcsolatba hozható és sok mindent kifejez. 
„A tűz a szenvedély, a tűz maga az élet, a szív dobbanása, a 
küzdelem, a harc, az alkotás, a teremtés. A tűz melegít, forró 
is lehet, de benne van a szeretet szelíd melegsége is. A sze-
reteté. Azé a szereteté, ami itt is megnyilvánul, hiszen elénk 
tárnak csodálatos alkotásokat szeretetből, színtiszta szere-
tetből. Katona Áron lélekkel fest, tűzzel fest, értelemmel és 
érzelemmel tölti meg a képeit, és valami bravúros techniká-
val teremt” – mondta köszöntőjében, méltatva Katona Áron 
Sándor alázatát és erejét, amivel képeit létrehozza. A KMO 
által működtetett képtár szerdán és pénteken 15 és 18 óra 
között várja az érdeklődőket, bejelentkezés alapján más idő-
pontban is fogadni tud csoportokat.

Az egykori wekerlei kisposta föld-
szinti helyiségében kapott helyet 
Katona Áron Sándor képzőmű-
vész állandó kiállítása. A Thököly 
utca 17. szám alatt megnyílt KÁS 
Képtárban 23 tűzzománcképet 
láthatnak az érdeklődők.

Megnyílt a KÁS Képtár
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Őszi kulturális fesztivál
a telepen

A Kispesti AMI 
Fúvószenekarának 
zenés ébresztőjével 
kezdődött a XXVIII. 
Wekerlei Napok 
programsorozata a 

Kós Károly téren, majd a Babos Bábos Társulat meséje szórakoz-
tatta a gyerekeket. Az idei rendezvény kiemelt vendége Biatorbágy 
városa volt: „Jeges lencsék” címmel filmvetítéssel egybekötött fotó-
kiállítást rendeztek a Biatorbágyi Fotóklub Egyesület közreműkö-
désével a WTE Pincegalériájában, délután „Élet a népi énektől a tan-
góig” címmel tartottak bemutatót. Fellépett az Etude Dance Studio, 
a Wekerlei Mozgásműhely zumbatáncosai, a VonzArt Táncegyüttes 
és a Csiripály együttes, a blokkot a biatorbágyi Éles Gábor és csa-
ládjának jazzkoncertje zárta. Gajda Péter polgármester a főtámoga-
tó önkormányzat nevében köszöntötte a wekerleieket, majd átadták 

a WTE elismeréseit. Az esti folytatásban a Gera Balkan Project 
koncertjét élvezhette a közönség, ezután az Éjfélkor Párizsban című 
filmet vetítették le a nagyszínpadon. A Wekerlei Kultúrház „Idő-
kapuk Wekerlén” címmel invitálta izgalmas, négy állomásból álló 
időutazásra a családokat. Az Átalakuló Wekerle mozgalom önkén-
tesei idén is népszerűsítették a wekerlei újrapoharat, s többek között 
komposztjátékkal, hulladékcsökkentési tippekkel várták az érdek-
lődőket, a Kiserdővédők flashmobot tartottak. A társaskör idén is 
összekapcsolta a Wekerlei Napokat a Kulturális Örökség Napjaival: 
a telep története iránt érdeklődők tematikus sétákon és sétakocsi-
kázáson idézhették fel a századelő hangulatát. A Zenepavilonban 
a Cégér – Wekerlei Filmfesztivál hely- és ipartörténeti filmszemlék 
alkotásaiból vetítettek, valamint helytörténeti előadásokat tartottak. 
A kétnapos programsorozatot játékpark, kézműves vásár és kreatív 
foglalkozások, népi mesterségek bemutatói, harcművészeti bemu-
tatók, családi pontgyűjtő verseny és sportversenyek gazdagították.

Huszonnyolcadik alkalommal 
rendezte meg Wekerletelep őszi 
fesztiválját az önkormányzat és 
más partnerek támogatásával, 
önkéntesek segítségével a We-
kerlei Társaskör Egyesület.
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Az eseményre 
meghívták az 
iskola tanulóit, 
pedagógusait, a 
szülőket, segí-
tőiket és támo-
gatóikat, a volt 
tanítványokat és 

munkatársakat, a fővárosi, kerületi intézmények vezetőit és 
munkatársait. „Meghívásunkat sokan elfogadták, többek kö-
zött Burány Sándor, Kispest országgyűlési képviselője, va-
lamint Paróczai Anikó, a körzet önkormányzati képviselője, 
a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúsági és Egészségügyi 
Bizottság elnöke. Külön örültünk annak, hogy intézményük 
volt dolgozói közül a három legmeghatározóbb személyiség 
is itt lehetett: dr. Lehoczki Jánosné, Éva néni, intézményünk 
egykori igazgatója, Sidó Gyuláné, Ildi néni, intézményünk 
előző igazgatóhelyettese, valamint Gémes Antal, Tóni bá-

csi, a hatvanadik évfordulós esemény korelnöke, a legendás 
pedagógus” – tudtuk meg Dékán Zsuzsától, az intézmény 
szabadidő-szervezőjétől. Fejes István, az intézmény jelen-
legi vezetője az elmúlt hat évtized fontosabb eseményeire, 
mérföldköveire emlékezett vissza. A fenntartó nevében Bak 
Ferenc, a Külső-Pesti Tankerület igazgatója ez alkalommal 
adta át az intézmény vezetőjének a 600 ezer, szabadon fel-
használható forintról szóló dokumentumot. Kispest alpol-
gármestere, Vinczek György a kerületi önkormányzat nevé-
ben köszöntötte a születésnapos intézményt, és arról beszélt, 
hogy az évek alatt remek kapcsolat alakult ki az iskolával, 
rendszeresen támogatják tehetséggondozó programjaikat, 
iskolai eseményeiket. Az ünnepi műsor után megnyílt A 
Hungária ’60 című, „bőröndbe rendezett” kiállítás, amely-
nek koncepcióját Baranyi Éva, a kollégium nevelőtanára ta-
lálta ki, és a tárgyak összegyűjtése is az ő munkáját dicséri. 
A nap zárásaként a vendégeket sétára invitálták az épület-
ben, így feleleveníthették a régi, szép emlékeket.

Alapításának hatvanadik évfordulóját 
ünnepelte a Hungária Általános Iskola 
és Kollégium. A születésnapot színes 
műsorral, kiállítással és régi diákok, 
tanárok találkozójával tették még emlé-
kezetesebbé.

Hatvanéves a Hungária iskola
és kollégium
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Százéves a Kispesti Deák
Ferenc Gimnázium

A Kispesti Városháza 
Tárlaton megnyílt kiál-
lítást köszöntő Vinczek 
György alpolgármester 
a Kispesti Deák Ferenc 
Gimnázium és a kerület 
szoros kapcsolatáról be-
szélt: a „haza bölcséről” 
elnevezett, több kispesti 
helyszínen is működött 
középiskola 1964-ben 
került Wekerletelep-
re, 1950–1989 között a 
magyar munkásmozga-
lom jelentős alakjának, 

Landler Jenőnek a nevét viselte, majd 40 év után újra felvette 
Deák Ferenc nevét. Úgy fogalmazott, hogy a város első és 

egyetlen gimnáziuma ezer szállal kötődik Kispesthez. Meg-
említette az önkormányzat és a tantestület lehetséges közös 
lobbitevékenységét, amelynek célja Wekerlével harmonizál-
ni az iskolát, maradjon meg Kispestnek a gimnázium. Beszé-
dét Deáknak egy idézetével zárta, amely a Fiumei úti Nem-
zeti Sírkertben lévő Deák-mauzóleum márványába vésve is 
olvashatóː „Kockáztathatunk mindent a Hazáért, de a Hazát 
kockáztatni semmiért nem szabad.” Mint mondta, az idézet 
egy kisebb közösségre, városra vagy iskolára is érvényes le-
het. A húsz volt deákos diák – akik közül sokan a művészi 
pályát választották – elmúlt két évtizedben készült egy-egy 
munkáját Goda Zsuzsa szaktanár ajánlotta az érdeklődők és 
a megjelent diákok figyelmébe. Elmondta, az alkotók külön-
böző időszakokban tanultak az iskolában, a vizualitás iránti 
igény, a művészet szeretete és az értékteremtés az összekötő 
kapocs közöttük.

Fennállásának 100. évfordulóját 
ünnepelte idén a Kispesti Deák 
Ferenc Gimnázium. A jubileum 
alkalmából „A művészet irányába” 
címmel nyílt visszatekintő tárlat a 
Városházán, ünnepi gálát rendez-
tek a KMO Művelődési Központban, 
diákigazgató-választást és fordított 
napot, valamint külső helyszíneken 
projektnapot tartottak a Deák-hé-
ten.

  



Idén is 6. és 7. osztályos 
kispesti iskolásoknak 

hirdették meg a vetélkedőt, amelynek vezérfonala az volt, 
hogy a mai gyerekek hogyan és mit tehetnek az élővilág és 
a természet megóvása érdekében. A kerületből hat-nyolcfős 
csapatok vettek részt az izgalmas programon. Az idei ver-
seny újszerűségét jelentette, hogy a diákok négy állomásból 
álló kalandtúrán vettek részt a Wekerletelep utcáin és tere-
in: a csapatoknak játékos feladatokat kellett végrehajtaniuk 
a Győri Ottmár téren, a Kós Károly téren, a Bárczy István 
téren és a Wekerlei Kultúrházban. A résztvevőknek nemcsak 

a tudásukra, de kreativitásukra és logikájukra is szükségük 
volt. A csapatok közül a Hungária iskola különdíjjal, az Erkel 
iskola csapatai a második és a harmadik helyezéssel, a Bolyai 
iskola csapata pedig a fődíjjal térhetett haza. A díjazottakat a 
támogató gyógyszercég olyan ajándékokkal, sportszerekkel, 
társasjátékkal jutalmazta, amelyeket iskolatársaikkal együtt 
az egész osztály tud hasznosítani. A játékos feladatokat és 
a kalandutat Mayer Adél múzeumpedagógus és Varga Bogi 
pedagógus vezette le.

Kilencedik alkalommal rendezte 
meg a kerületi környezetvédelmi 
versenyt a Wekerlei Kultúrház és 
Könyvtár, valamint a támogató 
Richter Gedeon Nyrt.

Zöldőrök flóráért, faunáért

Harmadszor rendeztek doku-
mentumfilm-fesztivált Wekerlén

M e g n y i t ó j á b a n 
Somlói Judit, a 
WTE elnöke kü-
lön megköszönte a 
Nemzeti Kulturális 
Alap Filmművészeti 
Kollégiumának és 
Kispest Önkormány-
zatának a támoga-
tását, valamint a 
Wekerlei Kultúrház 
együttműködését a 

filmszemle szervezésében és lebonyolításban. Varga Attila alpol-
gármester a gyökerek jelentőségét emelte ki beszédében: „Fontos 
tudni, hol élünk, honnan érkeztünk, hol tartunk, és merre megyünk 
tovább a későbbiekben, és azt gondolom, hogy ez a filmfesztivál 
remek alkalmat nyújtott a készítőknek is ehhez a kutatómunká-
hoz, ehhez a figyelmességhez, kíváncsisághoz, hiszen így tudott 
megszületni ez a sok-sok remekmű.” Nagy Tamás helytörténész, a 

WTE korábbi elnöke kitért a filmszemle születésére – négy éve So-
mogyvári Rudolf dokumentumfilmes tanácsára pályáztak a Nem-
zeti Kulturális Alaphoz –, és mint fogalmazott, „Wekerletelepen a 
helytörténet a 110 évvel ezelőtti őseink gondolatának, életmódjának 
a folytatása, az akkori társaskörnek a célkitűzései, természetesen a 
mai korhoz igazítva ma is érvényesek, folytatjuk őket”. A pályázat-
ra beérkezett húsz alkotásból a Péterffy András Balázs Béla-díjas 
filmrendező által vezetett szakmai zsűri választotta ki a szemlén be-
mutatott tíz filmet. Az idei Cégér filmszemle alkotói különdíját Zajti 
Balázs kapta A Dunakanyar és a Szentendrei-sziget titkai, valamint 
A templomfestő című filmekért. A közönség különdíját a Magyar 
Királyi Honvéd Légierő 101. „Puma” Honi Légvédelmi Vadászre-
pülő Osztályának két egykori pilótájáról, Szentiványi János „Smi-
nyuról” és Frankó Endre „Kukláról” szóló alkotás, a Veteránfilm – 
Hernáth Csaba rendezése – kapta. A portrék mezőnyében a kispesti 
fotóművészről, Horváth Péterről készített film győzött, alkotója a 
kispesti Wekerlei Varga Géza. A településszociográfia kategória 
nyertese Gál Tamás filmje, a kárpátaljai Rafajnaújfalu hétköznapjait 
bemutató Szeretünk itt élni lett.

A Wekerlei Társaskör Egyesü-
let (WTE) egyedülálló ipar- és 
helytörténeti filmfesztiváljának 
a Wekerlei Kultúrház adott 
otthont. A Cégér filmszemlére 
települések történetét bemutató 
filmekkel, településszociológiai 
és ipartörténeti dokumentumfil-
mekkel, portréfilmekkel nevez-
hettek az alkotók.
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Izlandi napot tartottak
a WKK-ban

A megnyitón az ese-
mény díszvendége, 
Utassy Ferenc, az Iz-
landi Köztársaság tisz-
teletbeli főkonzulja, dr. 
Hiller István, Kispest 
országgyűlési képvi-
selője, az Országgyűlés 
alelnöke, Gajda Péter 
polgármester és Szabó 
Mária, a WKK igazga-

tója mondott köszöntőt. Az ünnepélyes megnyitó után ke-
rült sor Az izlandi manók titkos élete című gyermekrajz-pá-
lyázat díjátadójára és az alkotásokból összeállított kiállítás 
megnyitójára. Az izlandi nap gyerekeknek és felnőtteknek 
egyaránt kínált érdekes programokat. Az emeleten ismeret-
terjesztő előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők: dr. 
Mari László, az ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszékének 
egyetemi docense Izland földrajzi érdekességeit, Veress Dá-
vid, az Észak folyóirat főszerkesztője a sagák világát mu-
tatta be. Gyönki Viktória történész, Karl Jóhann Bjarnason 

izlandi orvostanhallgató és Rácz Kata, az Észak folyóirat 
szerkesztő-műfordítója az izlandi hétköznapokról beszélge-
tett. Bárdos Csaba filmesztéta képi világokból és élmények-
ből szőtt filmfelvezetőt, majd a Kosok című, többszörösen 
díjnyertes izlandi filmet tekinthették meg az érdeklődők. A 
kultúrház előterében Darab Zsuzsa fotóművész izlandi fotói-
ból nyílt tárlat, a földszinten eredeti izlandi receptek alapján 
készült különleges halételeket és süteményeket lehetett kós-
tolni. Az izlandi keresőjátékon a kiállításon szereplő érde-
kességeket kellett felkutatni és gyűjteni, a Skandináv Ház 
Alapítvány munkatársaival az aktualitásokról, tapasztala-
tokról beszélgethettek a látogatók. Sőt, megalkothatták a sa-
ját izlandi nevüket is a WKK munkatársainak és önkéntesei-
nek segítségével. A gyerekeket a Norde Gard (Északi Gárda) 
vezetésével a vikingek életét, a telepesek világát idéző ját-
szóház várta, és kézműves foglalkozásokon vehettek részt. 
Az est folyamán két izgalmas szabadtéri fegyverbemutatóra 
is sor került. A rendezvényt a Skandináv Ház Alapítvány, 
a Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány (WEKKA) és 
Kispest Önkormányzata támogatta.

Az egyik legészakibb és legtitok-
zatosabb országgal ismerkedhet-
tek meg azok, akik részt vettek az 
Izlandot bemutató programsoroza-
ton. A Wekerlei Kultúrház a Skan-
dináv Ház Alapítvánnyal együttmű-
ködésben, nemzeteket bemutató 
sorozatának 13. állomásaként ren-
dezte meg az izlandi napot.

Gazdag programkínálat
a Wekerlei Kultúrházban

Január 25-én a magyar 
kultúra napja alkalmá-
ból szerveznek kiállítást 
és beszélgetést, melynek 
keretében egy kiváló 
helyi művészházaspárt 
ismerhetnek meg az ér-
deklődők. A program a 
2019-ben elindított so-
rozat újabb állomása. Az 
esemény alkalmából a 

Wekerlén élő Ruzicska Tünde keramikusművész gasztrokerá-
miáit csodálhatja meg a közönség, a kiállításmegnyitót köve-
tően férje, Csávás Attila népzenész, a tárogató nagy mestere 
is bemutatkozik. A farsangi időszak derekán, február 1-jén 
a Medvefarsangon a Fakutya Együttes húzza a talpalávalót, 
Halmos Kata játszik, énekel, táncol a gyerekekkel. Akik a 
bölcsőde gondozó szárnyaira szeretnék bízni babáikat, azok-
nak jó alkalom a február 8-i Bölcsődenyitogató, ahol a kerü-
leti bölcsődék mutatkoznak be sok hasznos információval. A 
Valentin-nap alkalmából izgalmas program várja a filmművé-

szet iránt érdeklődőket február 15-én. Fénnyel szőtt szerelem 
címmel Bárdos Csaba filmesztéta elemzi, hogyan jelenik meg 
a képkockákon a szerelem. Különleges kiállítás nyílik a nőnap 
alkalmából március 7-én. A Nők 24 órán túl című rendezvény 
keretében három sokoldalú nő – anyuka, feleség, dolgozó nő, 
alkotó ember – mutatja be műveit. A megnyitó után Halmos 
Bori újonnan megjelent, nőkről szóló könyve nyomán rendez-
nek beszélgetést. Wekerlén február végén elmaradhatatlan a 
Téltemetés, melyet a Wekerlei Társaskör Egyesület és a kul-
túrház közösen szervez. Varrós workshopra jelentkezhetnek 
azok, akik március 8-án egy délután alatt szeretnék elsajátí-
tani a varrás alapjait. Március 28-án igazi kuriózumot jelen-
tő koncertre ülhetnek be a zenekedvelők. Bede Anna Fanni 
(fuvola) és Lakatos Benjámin (zongora) saját dzsesszváloga-
tásukból játszanak ismert és kevésbé ismert dallamokat, köz-
ben történetek, anekdoták hangzanak el. Az előadássorozatok 
keretében a gerincbántalmakról és az ehető virágokról szólót 
érdemes keresni a WKK tavaszi kínálatában. Folytatódnak az 
ingyenes WEKKA kreatív alkotóműhelyek, a legkisebbeknek 
szóló babakoncertek és bábszínházak is. A programokról rész-
leteket a wkk.kispest.hu oldalon olvashatnak.

A Wekerlei Kultúrház a téli szü-
netet követően 2020. január 6-án 
nyitja meg kapuit. A művelődési 
ház nemrég megjelent új prog-
ramfüzetében az első félév gaz-
dag hétvégi programjai mellett 
a hétköznapi foglalkozások, a 
kiállítások és a könyvtár prog-
ramjai is szerepelnek.
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