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Beruházás uniós forrásból
és kerületi pénzekből

Nagyszabású
wekerlei fejlesztések
Uniós forrásból újulhat meg jövõre a Kós Károly tér, a Wekerlei Gyermekház, a Wekerletelepi
Munkás Szent József plébániatemplom és a Gutenberg téri piac is.
Négy kiemelt fejlesztési területet tartalmaz a terv – mondta el lapunknak
Gyulai István, Kispest főépítésze: a
Kós Károly tér teljes átalakítását, a
Wekerlei Gyermekház tetőterének
beépítését, a Wekerletelepi Munkás
Szent József templom homlokzatának
felújítását, valamint a Gutenberg téri
piac árusítópavilonjainak cseréjét. A
wekerlei főtér modernizálása során a
tér arculatában kiemelt helyet kap majd
Wekerle Sándor – születésének 160.
évfordulója alkalmából tavaly felállított
– szobra melletti központi tér, melynek
környezetében kerámia szökőkút is lesz
– mondta a főépítész. Két játszóteret
is kialakítanak a téren, az egyiket a 12
éven aluli gyermekek részére, míg a
másikat a 12 éven felüli ﬁatalok részére.
Megtudtuk, a szánkózódomb alatti részen vandálbiztos nyilvános WC-t is

elhelyeznek majd. Az „Életfa” környékén
zenepavilont hoznak létre, és lesz egy
úgynevezett „Illatok kertje” is a téren.
A főépítész elmondta, a sakkozóhelyek
megmaradnak, de természetesen azokat
is átépítik, korszerűsítik. Az egész tér
körben új – merevacélhálós, úgynevezett
Haidecker – kerítést kap, melynek a tér
négy oldalán négy kapuja lesz, közülük
kettő mellett információs táblát is elhelyeznek. Új utcabútorokra cserélik a régieket, valamint a teret övező járdát is új
burkolattal látják el. A főépítész lapunknak hangsúlyozta, a tervezés legfontosabb irányelve a tér eredeti, Kós Károly-i
szellemiségének visszaállítása volt, ami
elsősorban az alkalmazott ornamentikában és a zenepavilonon jelentkezik majd.
Megtudtuk, a terveket véleményezte, tárgyalta és elfogadta a kerületi tervtanács
is. A tér terveit a Várkert Kft. készítette

Dékány Margit vezetőtervező irányításával.
A tér melletti Munkás Szent József
templom is új ruhát kap majd, Gyulai
Istvántól megtudtuk, eredeti látványát
megtartva újítják majd fel az egyházi épületet, amelynek többek között
homlokzati bádog felületeit vörösrézre
cserélik.
A nagyszabású projekt részeként a
Wekerlei Gyermekház is komoly átalakításon esik majd át. Használható tetőteret alakítanak ki, és kívül-belül teljesen
felújítják a régi épületet. A munkálatok
során akadálymentesítik az intézményt,
valamint liftet is beépítenek a Petúr utcai közművelődési intézménybe.
A felújítás a Gutenberg téri piacot is
érinti, ahol a rozsdás árusítópavilonokat
cserélik modernebbekre – tájékoztatta
lapunkat Kispest főépítésze.

Burány Sándor országgyûlési képviselõ, és Gajda Péter polgármester a Kós Károly téren
Burány Sándor, Kispest országgyűlési
képviselője: „Kispest polgármesterével vállvetve dolgozunk azon, hogy
az országgyűlés, a főváros és az unió
pályázati lehetőségeiből minél többet
biztosítsunk a kerület számára. Az
eddigi sikeres pályázati döntések és a

jövőbeni beruházások igazolják, hogy
helyes úton járunk”.
Gajda Péter polgármester a sikeres
wekerlei pályázat kapcsán a főváros és
a kerület összefogását említette, hozzátéve, „látható, ha a kerületi önkormányzatot alkotó pártok együttműködnek,

A munkálatok üteme
Eddig az előkészítés folyamata zajlott,
jövőre kezdődik a munka dandárja.

Dr. Albert Ágota Katalin, a Kispest
Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft.
ügyvezetője lapunknak elmondta, a
munkák indulásának időpontja nagyban
függ a Támogatási Szerződés megkötésének időpontjától, de reményeik szerint
jövő év februárjában már elkezdődhet a
Gyermekház felújítása, illetve a parkban
a beteg fák kivágása, márciusban kezdik a tervek szerint a tér teljes rekonstrukcióját, áprilisban pedig elindulhat a
templom homlokzatának felújítása is.
A munkák végleges befejezése 2010.

őszére várható, az önkormányzat arra törekszik, hogy a jövő évi Wekerlei Napokat
már a megújult téren ünnepelhessék az itt
lakók – mondta dr. Albert Ágota Katalin.
Az ügyvezető lapunknak hangsúlyozta,
a közbeszerzési kiírás egyik alapvető
pontja, hogy csak az a pályázat érvényes,
amely tartalmaz egy igen részletes organizációs tervet. Vagyis a fővállalkozónak
kötelezettséget kell vállalnia az építési
szerződésben, hogy az építés során az
ideiglenes megközelítési utakat folyamatosan biztosítja a térfalakat alkotó
épületek, a lakók és a kiszolgáló, illetve a működést biztosító tevékenységek
(pl.: szemétszállítás) számára. Emellett

akkor az eredményt hoz a kispestieknek. Polgármesteri programomban azt
ígértem, hogy minél több külső forrást
igyekszünk majd bevonni a kerület
fejlesztésébe, az eddig elvégzett munka most kezd beérni” – fogalmazott a
polgármester.

– mondta – a munkát az ott élők viszonylagos nyugalmának ﬁgyelembevételével kell végeznie, és a felmerülő
panaszokat érdemben kell kezelnie.
Megtudtuk, a majdani fővállalkozónak a munkaterület tisztán tartását is
vállalnia kell, valamint a szállítást úgy
kell ütemeznie, amely a környéken élők
érdekeit is ﬁgyelembe veszi. A park és a
gyermekház a munkák alatt zárva lesz.
Az építési szerződés melléklete tartalmazza a templommal kapcsolatos speciális munkavégzési feltételeket, célunk
a hitélet lehető legzökkenőmentesebb
biztosítása – hangsúlyozta lapunknak
az ügyvezető.
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Hol tart most a projekt?

Kispest önkormányzata a Wekerletelepi Munkás Szent József Plébániával és a Wekerlei Társaskör
Egyesülettel alakított közösen konzorciumot azért, hogy együttes erõvel, támogatásból felújítsák a
fõteret és a közeli intézményeket. Uniós pályázatot nyújtottak be „Wekerle, ahol értéket õriz az idõ”
címmel, melyen összesen több mint 714 millió forint támogatást nyertek el. A kivitelezés tavasszal
indulhat, és jövõ év második felére fejezõdhetnek be a munkálatok.
A Közép-Magyarországi Operatív Program „Budapesti kerületi központok fejlesztése” című kiírásra az elmúlt évben,
2008 júniusában nyújtott be pályázatot
Kispest önkormányzata és konzorciumi
partnerei: a Wekerlei Társaskör Egyesület és a Wekerletelepi Munkás Szent
József Plébánia. A kerület idén február
végén megkapta a hivatalos értesítést
arról, hogy továbbjutott a második fordulóra. A novemberi második fordulóban végül 714 millió forint támogatást
nyertek el a fejlesztésre a partnerek, az
összeghez még további 213 millió forintot biztosítanak a konzorcium tagjai.
Az önkormányzat 2009 júniusában
létrehozott egy városfejlesztési céget,

melynek kiemelt feladata a „Wekerle, ahol
értéket őriz az idő” nevű Európai Uniós
pályázat lebonyolítása. A Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. ügyvezetője, dr. Albert Ágota Katalin lapunknak
elmondta, a Pro Regio Nonproﬁt Közhasznú Kft. befogadta az önkormányzat pályázatát, majd az anyag a Bíráló Bizottság elé
került, amely idén novemberben összesen
714 913 524 forint támogatást ítélt meg.
Ennek alapján köthető majd meg a Támogatási Szerződés, amely uniós forrásokhoz
juttatja Wekerletelepet. Megtudtuk, az
önkormányzat még szeptemberben elindította azt a közbeszerzési eljárást, melynek
célja a Kós Károly tér parkrekonstrukciója, a katolikus templom homlokzatának

felújítása, a Gyermekház felújítása és
akadálymentesítése, valamint a Gutenberg téri piac mobil árusítópavilonjainak kicserélése. A részvételi felhívásra
három pályázat érkezett, melyből az
Önkormányzat Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága kettőt talált érvényesnek. A továbbiakban így ez a két
pályázó adhat be ajánlatot a kivitelezési
munkálatok elvégzésére – tájékoztatta a
Kispestet dr. Albert Ágota Katalin. Az
ügyvezető elmondta, egy fővállalkozót
szeretnének megbízni a teljes munkával, melyről jövő januárban dönthet a
közbeszerzési bizottság. A kivitelezési
munkák várhatóan 2010 februárjában
kezdődhetnek el.
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Több szolgáltatás
a bővülő Gyermekházban
A Wekerlei Gyermekház felújítása már
régi álom, hiszen az épület, hasonlóan
a wekerlei házakhoz, 100 éves. (Annak
idején pékségként szolgálta az embereket.) 1975 óta a gyermekek és családok,
valamint a felnőtt lakosság részére is
szervezett rendezvényeknek, foglalkozásoknak, tanfolyamoknak ad helyet.
A külső-belső megszépülés és a tetőtér
beépítés új lehetőségeket nyit meg az in-

megtartja családias, vendégszerető hangulatát, régi, jól bevált foglalkozásait, de
emellett nyitott lesz minden tartalmas, új
tevékenységre. A Kós Károly tér 15. szám
alatti könyvtárunk változatlanul működik,
a könyvtárat más pályázati forrásból fogjuk a jövőben felújítani. Addig is számos
ﬁzikai és tartalmi változást tervezünk, és
valósítottunk is már meg. A gyermekház
felújítási munkálatai mintegy nyolc hóna-

intézmény jövőjének alakításával kapcsolatban. Célunk ezzel az, hogy közösen alakítsuk a programjait, arculatát.
Az átmeneti telephelyünkön szeretnénk
a sikeresen működő foglalkozásainkat
folytatni. Ezek mellett olyan programokat tervezünk, melyek nem épülethez
kötöttek. Például rendhagyó órákat iskolásoknak, múzeumlátogatásokat, utcai
biciklis KRESZ oktatást, tematikus csa-

tézmény számára. A fenti szinten kisebb
színházterem, tetőterasz, foglalkoztató
termek, irodák, raktárhelyiségek kapnak
helyet. Lent a teljes felújítás mellett a
mozgássérültek számára akadálymentes
bejárat és a babakocsival érkezőknek
külön feljáró épül. A mozgáskorlátozottaknak létrehozott mellékhelyiség és
a számukra tervezett lift mellett helyt
kap egy szoptató-baba szoba, pelenkázó
rész, valamint a modern portaszolgálat.
Természetesen, az épület adottságai és a
szigorú építészeti szabályok korlátozzák
a bővítés lehetőségeit, de így is jóval kulturáltabb, modernebb, tágasabb épületet
vehetnek birtokba a látogatók. Terveink
szerint a fenti színházteremben kapnak
helyt a gyermekszínházi és kamaraszínházi előadások, vetítések, mozgásos foglalkozások. A pályázati pénzből
lehetőség van olyan eszközök beszerzésére (tornaszerek, fejlesztő játékok,
színpadtechnikai berendezések, modern
bútorok és kiegészítők), melyek eddig
hiányoztak a gyermekházból. Felújításra kerül a pincehelyiség, ahol jelenleg is
működik a gyermek és felnőtt fazekas
tanfolyam. Sok új programot álmodtunk
meg a felújított, kibővült gyermekház
falai közé. Az intézmény mindenképpen

pot vesznek igénybe, amik előreláthatólag
2010 februárjában kezdődnek el. Az építkezés alatt a közművelődési intézmény
szolgáltatásai elérhetők lesznek, de, hogy
milyen helyszínen az csak januárban fog
véglegesen eldőlni.
Ez alatt az idő alatt több pályázatot is kiírunk felnőtteknek és gyermekeknek az

ládi, nyugdíjas és unokás-nagymamás
kirándulásokat, biciklitúrákat.
Reményeink szerint 2010 őszén egy modern, megszépült és kibővült épületben
köszönthetjük majd régi és új látogatóinkat!
Szabó Mária
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Megújuló zöldfelületek

valamint a Wekerlei Társaskör Egyesülettel közösen vizsgálták meg a tér összes
fáját – néhányat műszeres méréssel is –,
hogy minimalizálják a kivágandó egyedek
számát. A fákat újak ültetésével pótolják
majd, összesen 438 darabot fognak elültetni a környéken: 72-t a téren, 366 darabot
pedig Wekerletelepen. A faültetéseket
2010. első negyedévére tervezik, főként
juharok, vadgesztenyék, kőrisek, tölgyek
és erdei fenyők kerülnek ki Wekerlére.
A tér zöldfelületi megújítása során újragye-

A tér szimbólumai
Kós Károly életműve nyomán – graﬁkái
és a tér épületein alkalmazott formák
alapján – vették át a tervezők a díszítéseket a parkrekonstrukció kidolgozása
során. A park négy főbejárata a négy
égtáj felé tájolt, amelyhez égtájanként
más-más kapudíszt alkalmaztak. Észak
– csóka, Kelet – kakas, Dél – pillangó,
Nyugat – esti napsugár. A tervek szerint
az utcabútorokon is ezek a szimbólumok
jelennek majd meg attól függően, hogy
a tér mely részén helyezik el azokat. A

MEGÚJULÓ WEKERLE

szökőkút, csobogó és ivókút íves vonalvezetéséhez az inspirációt Kós Károly Attila
népe (1909) című rajza adta a tervezőknek.
Kós Károly szobra körül a tipegősorokban
elhelyezett domborművek az építész-író
életének egy-egy állomását, tervét, graﬁkáját ábrázolják és a felújítás után minden
kisplasztikát megvilágítanak majd. A
szobrot megvilágító kandeláber mellett
egy mészkőből készült kőpad elhelyezése
is szerepel a tervben.

pesítik a parkot, valamint 207 örökzöldet,
879 cserjét, 3106 talajtakaró cserjét, 1230
évelőt, 92 hagymás növényt, valamint
139 félcserjét is kiültetnek. A növények
fejlődéséhez szükséges víz utánpótlását
a parképítés után automata öntözőrendszer biztosítja majd.
A téren létrehozzák az Illatok kertjét is
– környezetében új utcabútorokkal és
csobogóval –, ahová fűszernövényeket
úgy telepítenek, hogy a kert az év nagy
részében virágozni és illatozni fog.
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A felújításra váró templom

Wekerletelep építése 1908-ban kezdődött,
mely után a telep rövidesen kezdett benépesülni. Az otthont találó és közösséget
formáló emberek jogos igénye volt, hogy
legyen saját templomuk és saját lelkipásztoruk. Az első időben az istentiszteletek
a Hungária úti III. sz. iskola tornatermében voltak, de már ekkor tervezték
Wekerletelepen saját katolikus templom
építését. 1926. november 3-án történt az
ünnepélyes alapkőletétel. A templomot
az itt élő MÁV főépítész, Heintz Béla tervezte, kivitelezője Nagy Lajos építőmester volt. 1930. november 30-án fejeződött
be az építés, és december 8-án volt az
első szentmise az új templomban. Ezután
készült el az impozáns főoltár és a három
mellékoltár, tervezője, majd 1932. június
19-én Dr. Hanauer Árpád István váci
megyéspüspök ünnepélyesen felszentelte
a Munkás Szent József tiszteletére épített
templomot. 1936-37-ben történt a templom
külső vakolása, valamint ekkor készült a
neoromán stílusú főbejárat és homlokzat.
1940-41-ben a római iskolához tartozó
ﬁatal festőművész, Szegedi Molnár Géza
6 nagyobb és 15 kisebb méretű freskóval
díszítette a templomot és ekkor készült az
ornamentika is. Így nyerte el a templom
impozáns mérete mellett művészien kidolgozott szépségét is.

Kispest Önkormányzata a
komplex városrehabilitációs
tevékenység megvalósításához támogatásban részesülõ
partnerként vonta be a katolikus egyházat, ezen belül is a
wekerlei plébánia hivatalt.

A rekonstrukció során teljesen megújul a Kós Károly
téri park: a beteg fákat
kivágják, helyükre facsemetéket ültetnek, valamint
cserjékkel, örökzöldekkel és
számtalan virágágyással is
szépül a fõtér.

Lipcsei Szabolcs, Kispest főkertésze
érdeklődésünkre elmondta, a kertészeti
munkálatok először a beteg fák kivágásával kezdődnek. A részletes felmérések
és favizsgálatok alapján összesen 111 fát
szükséges kivágni a parkban, melyek
egy része vagy beteg vagy olyan magról
nőtt gyomfa (invaziv faj), ami elnyomja a
meglévő növények életterét vagy az építési területen van. A hivatal zöldprogram
irodájának vezetője hangsúlyozta, helyi
szakemberek mellett külső szakértőkkel,
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„A plébánia örül annak a lehetőségnek,
hogy a templom homlokzata a project
részeként megújulhat, és erejünkhöz
mérten igyekszünk együttműködni
partnereinkkel. A pályázati önrész előteremtése komoly feladat számukra,
ebben várjuk minden jószándékú ember
adományát, akinek fontos Wekerletelep,
fontos a templom. Bízom benne, hogy a
felújítás hitéletünk megszokott rendjét
nem érinti, de természetesen a munká-

latok során alkalmazkodni kell azért, hogy
megújulhasson a templom. Reméljük, a
felújítás további lendületet ad híveinknek,
növekszik az összetartozás és az együttműködési készség is.”
Tercsi Zoltán,
a Wekerletelei Munkás Szent József
templom plébánosa

Bővülő térﬁgyelőrendszer
Kispesten jelenleg már működik térﬁgyelő rendszer, melynek egyik kameráját
a Kós Károly tér 1.sz. előtt helyezték el. A
kamera elhelyezésénél fogva alkalmas a
Kós Károly tér 1-2. épületek előtti közterületek, a templom tér felé eső oldala előtti közterületek, a Thököly út és torkolata,
valamint a tér élelmiszerbolttal szemben
található kapujának megﬁgyelésére. A
kamera jele vezeték nélküli hálózaton jut
el a Kispesti Rendőrkapitányságon elhelyezett központi megﬁgyelő és rögzítő
berendezéshez. A tér átépítése során tovább bővítik a rendszert, a közbiztonság
javítása érdekében további négy kamerát
szerelnek fel Wekerletelep főterére.

Tervezett kamerák:
1.: A Kós Károly tér 5. sz. előtti közvilágítási oszlopra tervezett kamera, feladata
a Kós Károly tér 3-4. és 5-6. épületek
előtti közterületek, a Mészáros Lőrinc
utca és torkolata, valamint a térről ezen
a szakaszon kivezető kapuk megﬁgyelése.
2.: A Kós Károly tér 8. sz. előtti közvilágítási oszlopra tervezett kamera, feladata
a Kós Károly tér 7-8. és 9-10. épületek
előtti közterületek, a Thököly út és torkolata, valamint a térről ezen a szakaszon kivezető kapuk megﬁgyelése.

3.: A Kós Károly tér 13. sz. előtti
közvilágítási oszlopra tervezett
kamera, feladata a Kós Károly tér
11-12. és 13.-14. épületek előtti
közterületek, a Mészáros Lőrinc
utca és torkolata, valamint a térről
ezen a szakaszon kivezető kapuk
megﬁgyelése
4.: A Kós Károly tér területén, egy
közvilágítási oszlopra tervezett
kamera, feladata a tér berendezési tárgyainak és az ott tartózkodó
személyek biztonságának fokozása, a területen történő események
megﬁgyelése.
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Átalakuló és új játszóterek Vélemény a
A Kós Károly téren átépítik a meglévõ játszóteret, és újat is építenek. A kicsik játszóterére az 1-6 éves, a nagyobbakéra a 6-12
éves, míg a kamaszok játszóterére a 12 évesnél idõsebb korosztály számára telepítenek játékokat.

A kicsik játszóterén többek között lesz
játszóvár, házikó, rugós játék és fészek
hinta is, míg a mellette lévő 6-12 éves
korosztály számára készülő játszótéren a már meglévő játékeszközöket
egészítik ki új ügyességi játékokkal. A
mostani, rossz minőségű sportpályát
felújítják a munkálatok során, gumiburkolatú borítást kap, valamint az ott
lakók nyugalma érdekében rezgéscsillapított kerítéssel is körbekerítik. A tér
másik részén létrehoznak a 12 évesnél

nagyobb gyerekek számára egy új játszóteret a korosztálynak megfelelő játszóeszközökkel: egyensúlyozó gerendával,
mozgó körlappal, mászóval és nagy
hintával. Ott egy új műfüves focipályát
is kialakítanak, ugyancsak rezgéscsillapított kerítéssel.
A játszószerek telepítése a gyártó előírása
szerint történik majd – hangsúlyozta Lipcsei Szabolcs – betontuskós rögzítéssel az
előírt védőtávolságok kialakításával és a
megfelelő esésvédő burkolat beépítésével.

felújításokról
Nagy Tamás, önkormányzati képviselő
(MDF-FKgP-CÉFKE), a Wekerlei Társaskör
Egyesület (WTE) elnöke

„Kevesen tudják, hogy a WTE a project
részeként összeállít egy Wekerletelepet
bemutató tankönyvsorozatot, melyet
Kispest összes általános iskolájának alsó
és felső tagozatában, valamint a középiskolákban valamelyik tantárgy keretében
2010. őszétől oktatni fognak. A beruházás sok embert megoszt, többen félnek
attól, hogy sok Kós Károly téri fa esik
áldozatul a felújításnak. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy csak olyan
fákat vágnak ki, amelyek vagy gyomnövények vagy elöregedett, beteg növények, helyükre pedig sokkal értékesebb
fákat ültetnek. Wekerletelepen összesen
több mint négyszer annyi fát fognak
kihelyezni, mint amennyit kivágnak.
Többen érdeklődtek már nálam, hogy
a pénzből miért nem munkahelyeket
teremtünk, ezért hangsúlyozom, hogy
az elnyert uniós támogatás csakis városközpont megújítására szolgál, másra nem
lehet fordítani. A felújítás után nemcsak
a Wekerletelepen élők, hanem egész Kispest örülhet majd annak, hogy egy műemléki jelentőségű városrész megszépül
és megújul.”

Újra lesz illemhely a téren
A Kós Károly tér rekonstrukciója során
nemcsak a zöldfelületek, a pihenőhelyek
újulnak meg, hanem terepalakításokat is
végeznek a területen. A terepalakulatok
képzése során így lehetőség nyílik egy
földtakarásba rejtett nyilvános illemhely elhelyezésére is. A téren minden
napszakban és minden korcsoportban
játszanak, pihennek a környékbeliek,
ezért elengedhetetlen a színvonalas működés érdekében a WC megépítése. A
tervezők a vandálbiztos, padlófűtéses
létesítményt a tér észak-nyugati negyedében a szánkózódomb alatt helyezték
el, melynek tetejét föld fogja fedni.

