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Hol tart most
a projekt?

2010. március 17.

MEGÚJULÓ WEKERLE – MELLÉKLET

3

A beruházás

F

ebruár elején elkezdődött a Kós
A munkálatok alatt a piac zárva tart. MárKároly tér felújítása. Első ütemben
cius elején a Wekerletelepi Munkás Szent
a többnyire elöregedett, beteg és balJózsef templom felújítása is kezdetét vetesetveszélyes fákat
te, a munkálatokhoz
vágták ki, majd a
szükséges állványocsatornázási munzást végezték el az
kák
következnek
egyházi épületen.
– mondta el lapunkA vállalkozó kötenak dr. Albert Ágota
lezettséget vállalt
Katalin, a Kispest
arra, hogy mind az
Városfejlesztési és
egyházi ünnepeket,
Üzemeltetési Kft.
mind a liturgiát
ügyvezetője. Hangfolyamatosan
ﬁsúlyozta, a beruhágyelembe
veszi
zás nem csúszott,
annak érdekében,
ütemterv
szerint
hogy a kivitelezés
haladnak a szakema hívek számára a
berek. Februárban a
lehető legkevesebb
Wekerlei Gyermekkellemetlenséggel
házban is nekiláttak
járjon. Tercsi Zola munkáknak, első
tán, a templom pléütemben természebánosa lapunknak
tesen a bontással
elmondta, egyedül
kezdtek. Megtuda hétköznapi szenttuk, eddig közel 100
misék időpontjában
köbméter bontási
történt változás a
törmeléket szállítotmunkálatok miatt,
tak el a helyszínről.
hétköznapokon a
Jelenleg már az
reggeli, korábban 7
építési munkálatok
óra 30 perckor kezzajlanak a korsze- Gajda Péter polgármester a helyszínen
dődő Szentmisék az
rűsítés idejére a Fő tájékozódott a munkák menetéről
építkezés alatt 6 óra
utcába
költözött
30 perckor kezdődközművelődési innek.
Megtudtuk,
tézménynek otthont
más időpontváltonyújtó épületben. A Gutenberg téri piacon a
zás nincs a templom életében, természemunkálatok 2010. április 12-én kezdődnek
tesen a húsvéti feltámadási körmenetet is
és várhatóan 2010. április 30-ig tartanak.
megtartja az egyházközség.

Mint arról korábban már többször beszámoltunk, idén uniós forrásból megújul a Kós
Károly tér, a Wekerlei Gyermekház, a Wekerletelepi Munkás Szent József plébániatemplom és a Gutenberg téri piac is.

K

ispest önkormányzata a Wekerletepi
Munkás Szent József Plébániával és
a Wekerlei Társaskör Egyesülettel
alakított közösen konzorciumot azért,
hogy együttes erővel, támogatásból felújítsák a főteret és a közeli intézményeket.
Uniós pályázatot nyújtottak be 2008-ban
„Wekerle, ahol értéket őriz az idő” címmel, melyen összesen több mint 714 millió
forint támogatást nyertek el.
beruházás négy kiemelt fejlesztési területet tartalmaz: a Kós Károly tér teljes
átalakítását, a Wekerlei Gyermekház tetőterének beépítését, a Wekerletelepi Munkás Szent József templom homlokzatának
felújítását, valamint a Gutenberg téri piac
árusító pavilonjainak cseréjét.
modernizálás során a hagyományokra
építve kap majd új arculatot a tér. Központját Wekerle Sándor szobra környezetében alakítják ki, ahová kerámia szökőkutat
építenek. Két játszóteret létrehoznak a téren, egyiket a 12 éven aluli gyermekek részére, míg a másikat a 12 éven felüli ﬁatalok

A
A

vehetik majd birtokba. A szánkózódombba
környezetbe illő, vandálbiztos nyilvános
WC-t rejtenek majd el. Építenek a téren
zenepavilont tíz egyenlő osztású fa tartóoszloppal, amely két irányban lépcsőn
lesz keresztüljárható, valamint egy úgynevezett „Illatok kertjét” is. A korábbi
sakkozóhelyek megmaradnak, de átépítik
és korszerűsítik. Új merevacélhálós, úgynevezett Haidecker kerítést kap majd a tér,
melynek négy oldalán négy kaput alakítanak ki, közülük kettő mellett információs
táblát is elhelyeznek. Megújulnak a rossz
állapotban lévő berendezési tárgyak is:
lesznek új padok, hulladékgyűjtők, székek,
asztalok és egy dekoratív kivitelű köztéri
óra is. A régi utcabútorok sem kerülnek
azonban a szemétdombra, a Közpark Kft.
leszerelte őket, és felújítás után a kerület
más pontjain szolgálják majd tovább a polgárokat. A beruházás során a teret övező
járdát is új burkolattal látják el.
tér mellett felújítják a Wekerletelepi
Munkás Szent József templom külső

A

részeit is. A munkálatok során többek
között javítják a külső vakolatot, színezik
a homlokzatot, megtisztítják a terméskő
lábazatot és a kőfelületeket is javítják.
Átépítik a sekrestye lépcsőjét, a sekrestye
bejáratánál új előtetőt alakítanak ki. Újramázolják a fa- és fémfelületeket, bádogozzák a templom párkányait és fallefedéseit,
valamint új vasalatot kap a tölgyfa kapu,
és akadálymentesítik a főbejáratot.
Petúr utcai Wekerlei Gyermekház is
komoly átalakításon esik át: kívül-belül teljesen felújítják – a munkálatok során
akadálymentesítik is – a régi épületet, valamint tetőteret alakítanak ki a népszerű
művelődési intézményben. A külső-belső
megszépülés és a tetőtér-beépítés új lehetőségeket nyit meg az intézmény számára.
A fenti szinten kisebb színházterem, tetőterasz, foglalkoztató termek, irodák, raktárhelyiségek kapnak majd helyet. Lent a
teljes felújítás mellett a mozgássérültek
számára akadálymentes bejárat és a babakocsival érkezőknek külön feljáró épül.

A

A mozgáskorlátozottaknak létrehozott
mellékhelyiség és a számukra tervezett
lift mellett helyet kap egy szoptató-babaszoba, 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. Az intézmény tervei szerint
a fenti színházteremben kapnak helyet
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
korábban is a gyermek és felnőtt fazekas
tanfolyam működött.
z uniós beruházás keretében a Gutenberg téri piacon a régi árusító pavilonokat cserélik modernebbekre.

A
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Szökőkút, csobogók
és illatok kertje
A

tervezők egyik fontos
célja volt, hogy a pihenni vágyók is megtalálják
kedvenc zugaikat a parkban,
ezért számos olyan része lesz
a megújult parknak, ahol a sétálók leülhetnek, és nyugodt,
kellemes perceket tölthetnek
majd el. Központi helyet fog
elfoglalni az ötméteres átmérőjű szökőkút, melyet Ambrus
Éva keramikus művész, valamint Móra Ágota és Bihari
Kristóf iparművész készít el.

A szökőkút formavilágával
harmonizáló csobogó és ivókút is lesz a parkban.
Újdonság lesz az illatok kertje, ahol fűszeres illatú bokrok
és évelő növények, valamint
félcserjék fognak a megfelelő
hangulatról gondoskodni. A levendula, a kakukkfű, a zsálya,
a kis meténg, az illatos ibolya,
a bazsalikom, a borsmenta,
a citromfű és a méhbalzsam
valószínűleg sokak kedvence
lehet majd.
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt
Kispestiek!
Ezúton tájékoztatjuk Kispest lakosságát, hogy a
„Wekerle, ahol értéket őriz
az idő” KMOP-5.2.2./B-2f2009-0001 számú európa
uniós projekt keretében
a Kós Károly téri park
rekonstrukciója megkezdődött. A munkák befejezésének várható időpontja:
2010. augusztus. Ez alatt
az időszak alatt biztonságtechnikai okokból a park
teljes területe lezárásra került. Szíves megértésüket
köszönjük.
Amennyiben a munkákkal
kapcsolatban
bármilyen
kérdés vagy észrevétel merül fel, további információ
a construm@t-online.hu
e-mail címen vagy a 3214073-as
telefonszámon
szerezhető be.
CONSTRUM KFT.

Miniszterelnöki látogatás
a szerződéskötéskor
Bajnai Gordon miniszterelnök és Burány Sándor országgyűlési képviselő jelenlétében
a kerület polgármestere és a közreműködő szervezet vezetője január 21-én írta alá a
„Wekerle, ahol értéket őriz az idő” európai uniós pályázat támogatási szerződését.

A

városházi
eseményen
Gajda Péter polgármester
és dr. Lukovich Tamás,
a pályázat közreműködő szervezete, a Pro Regio KözépMagyarországi
Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató
Nonproﬁt Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója látta el kézjegyével a dokumentumot. Az
alkalomból Gajda Péter 2006os polgármesteri programjának

két fontos vállalását említette:
beszélt külső források bevonásáról a kispesti fejlesztésekbe,
valamint a kerület közterületeinek megújításáról. „A mai nap
mindkét vállalás fontos pontja,
hiszen több százmillió forintos
uniós támogatáshoz jutott a
kerület, melynek révén Kispest
egyik legnagyobb közterülete
újulhat meg a közeljövőben”
– hangsúlyozta a polgármester.

A miniszterelnök kijelentette,
a válság közepette jó érzés
olyan ügyek mellett állni, melyek azt mutatják, hogy van
élet a válságon túl is. Az ország legismertebb lakóparkja,
a Wekerletelep szimbóluma
annak, hogyan kell 100 éven
túlra tervezni; alkotói olyat
hoztak létre, mely hosszú távon fenntartható – fogalmazott
Bajnai Gordon, majd hozzátet-

te: Magyarországnak vannak
ilyen hagyományai, melyekre
érdemes építeni. Burány Sándor kiemelte, a kormány lehetőséget teremtett, ám az eredményhez nélkülözhetetlen volt
az a munka, amit Kispesten
végeztek. A beruházás jó példa
lehet arra, hogy összefogással
előbbre lehet vinni Kispest
ügyét – mondta a kerület országgyűlési képviselője.

WEKERLEI PIAC

Áprilisban
átmenetileg
zárva

Zenepavilon

A

térnegyeden
áthaladó
íves sétány mellett kap
majd helyet a kör alakú
Zenepavilon, amely tíz egyenlő osztású tartóoszloppal, két
irányban lépcsőn keresztül
átjárható lesz. A terepből 75
centiméterre kiemelkedő, 5,3
méter magasságú és 6 méter
átmérőjű pavilon padlóját kőrisfa betétes fakocka burkolatúra tervezték.
Oszlopai ugyancsak kőrisfa
díszítéssel készülnek, mint
ahogy a mennyezet lambériájának anyaga is az lesz. A
faszerkezetű tetőt vörösrézlemezzel fedik majd be.

„Wekerle, ahol értéket
őriz az idő” európa uniós
projekt kivitelezési munkálatainak keretében a
Gutenberg téri piacon a
munkálatok 2010. április
12-én kezdődnek és várhatóan 2010. április 30-ig
tartanak. A munkálatok
alatt a piac zárva tart.
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A Fő utcába költözött
a Gyermekház

2010. március 17.

Elkezdődött februárban a Wekerlei Gyermekház felújítása, a
munkálatok idejére a Kispesti Vigadó (Fő utca 22.) épületébe
költözött az intézmény. A művelődési ház megszokott programjaival, szolgáltatásaival az új helyszínen is várja az érdeklődőket.

F

ebruár 8-tól már a Fő utca
22. szám alatti Kispesti Vigadó épületében várja látogatóit a népszerű művelődési
ház (a Családi Könyvtár helye
nem módosul a felújítások
alatt). Szabó Mária igazgató a
Kispestnek elmondta, minden
eddigi gyermekházi program
és foglalkozás átkerült a Vigadóba, sőt még új programokat
is indítanak. Megtudtuk, az intézmény minden elérhetősége
– e-mailek, telefonok, faxok
– változatlan marad a felújítások alatt is, csak a postai cím
módosul az új helyszínre. A
költözés ugyan nagyon sok
munkával, de végül zökkenőmentesen zajlott le – fogalmazott lapunknak az igazgató.
Március 6-án már az új helyszínen (a Fő utca 22. szám alatt
található Kispesti Vigadóban)
tartották első tavaszi nagy
programjukat, a Mackónapot.

A rendezvénynek óriási sikere
volt, mintegy 250 látogató volt
kíváncsi a programokra. A
Wekerlei Gyermekház következő tavaszi, családi rendezvénye a víz világnapján, március
27-én lesz – a Fővárosi Vízművek támogatásával –, melyen
különleges, vizes játékokkal és
egyebek mellett rajzﬁlmvetí-

téssel, kézműves foglalkozással, valamint fotókiállítással is
várják az érdeklődőket.
Az intézmény további programjairól a honlapon (www.
gyermekhaz.kispest.hu),
a
programfüzetből és személyesen, valamint a 282-9895-ös
telefonszámon tudhatnak meg
részleteket.

Fent:
folynak a munkák
a Gyermekház épületén
Balra:
a Gyermekház régi formájában
Jobbra:
a megújuló Gyermekház
látványtervei
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Több ezer új növény
a parkban
A

tervek szerint 59 díszfát
ültetnek a térre, köztük
páfrányfenyőt, többfajta
juhart, tölgyet, hársfát, vadgesztenyét és díszcseresznyét. 13
fenyőfélét telepítenek: erdeit,
normannt és egy atlasz cédrust
is. 207 darab örökzöld fogja
díszíteni a parkot télen-nyáron:
borókák, álciprusok, bangiták.
A tervek szerint nagy lesz a
fajtaválaszték is, borókából például 10 különböző fajta kerül a
térre. A 807 darab cserje kiválasztásánál két fő cél lebegett a
tervezők szeme előtt: egyrészt,
hogy esztétikailag javítsák és
pótolják a meglévő sövénysorokat, másrészt pedig, hogy

lehetőleg minden évszakban
legyen olyan növény a parkban,
mely szemet gyönyörködtet,
és virágaival vagy színpompás
bogyóival kellemes látványt
nyújt az odalátogatóknak. Minden bizonnyal sok örömet fog
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Gyakori
kérdések
NAGYON KOPÁR LESZ A KÓS
KÁROLY TÉR, HA AZT A SOK
FÁT KIVÁGJÁK?
Nem, mert egyrészt olyan
fákat vágnak ki, amelyeket
egyébként is ki kellene vágni (betegek vagy úgynevezett vadhajtások), másrészről új, válogatott díszfákat
ültetnek a helyükre. Ezen
kívül Wekerletelepen további fákat is ültetnek még,
összesen 438 darabot. A
fák mellett nagyon sok új
cserje is lesz még a téren.
MIKOR LEHET ÚJRA HASZNÁLNI A PARKOT?
Az építési szerződés alapján a vállalkozó 2010.
augusztus 31-ig köteles
átadni a parkot úgy, hogy a
látogatók újra használhassák azt.

majd nyújtani a nézelődőknek
a téli jázmin, a korai zanót,
az aranyvessző, a boglárcserje, a jezsámen, a rózsalonc, a
gyöngyvessző, valamint a kékszakáll. Az énekesmadarakat
pedig a tűztövis, a som vagy
éppen a madárbirs csalogathatja a parkba. A teret összesen
3 106 darab talajtakaró cserje
teszi majd még látványosabbá,
ám elültetnek még 1 932 évelő
növényt és 139 félcserjét is.

Felelõs kiadó: Gonzo Media Szolgáltató Kft., Szilágyi Szilárd Szerkesztõ: Bazsó Zoltán Korrektor: Horváth Beatrix Tördelés: Ultramarin Design
Fotó: Koleszár Adél Szerkesztõség: 1701 Bp., Városház tér 18. Telefon: 347-4695 E-mail: ujsag@kispest.hu Nyomdai elõállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelõs vezetõ: Jens Dänhardt ügyvezetõ igazgató. Terjeszti a Hír-Trans 6 Bt.
www.kispest.hu

SÖTÉT LESZ-E A TÉREN A
VILLANYOSZLOPOK CSERÉJE SORÁN?
A villanyoszlopok cseréjét szakaszosan fogják
elvégezni körben a téren,
vagyis minden esetben
saroktól sarokig. A vállalkozót kötelezték arra,
hogy gondoskodnia kell az
építkezés alatt a megfelelő
világításról, illetve arról,
hogy ne legyen balesetveszélyes a közlekedés.
BEFOLYÁSOLJA-E AZ ÉPÍTKEZÉS AZ AUTÓBUSZOK
KÖZLEKEDÉSÉT?
Az építkezés során a Kós
Károly téren az úttest aszfaltburkolatát nem bontják
fel, így a buszokat sem
terelik el. Az viszont majd
előfordul, hogy a munkálatok miatt át kell helyezni a
buszmegállókat, ám az áthelyezést minden esetben
a téren belül fogják megoldani. Erről a kivitelezőnek
időben kell értesítenie a
lakosságot.

