MEGHÍVÓ
WEKERLEI NYÁRI SZABADEGYETEM
építészeti örökségünkről, értékeink megőrzéséről, a helyi közösségről és az élhető jövő megteremtéséről
Wekerletelep, 2018. június 21-24.
A KÖZÖSSÉG VONZÁSÁBAN – WEKERLE, AHOL ÉRTÉKET ŐRIZ AZ IDŐ – MÚLT - JELEN -JÖVŐ
Kedves Wekerleiek!
Idén 110 éves a Wekerletelep. Az évforduló ünneplése jó alkalmat teremt közös dolgaink átgondolására. A jubileumi év egyik kiemelt programjaként Wekerlei Nyári Szabadegyetemet szervezünk. Előre bocsátjuk, hogy a szabadegyetem igazi szabad forma: nem egyetemistáknak, felsőfokú végzettségűeknek szól, hanem mindenkinek. Mindenkinek, akinek fontos, hogy mi lesz telepünk sorsa; mindenkinek, aki bele akar szólni az itteni folyamatokba. Mindenkié tehát, ezért szabad!
A Szabadegyetem legfontosabb célja, hogy a Wekerlén élők elmondhassák gondjaikat, gondolataikat, igényeiket, javaslataikat. Arról, hogy mi a kapcsolat az épített örökség és a házakban lakók között. Arról, hogy a lakókörnyezet hogyan hat mindennapi életünkre. (átmenő forgalom, tömegközlekedés, házfelújítási szabályok, zajterhelés stb.)
Ám, aki arra kíváncsi, hogy mit ér a Wekerletelep építészeti öröksége; hogy mi a szerepe a helyi közösségnek; hogy
miként lehet éhetővé tenni a várost, a jövőt; hogy mi a mi felelősségünk értékeink megőrzésében; de arra is, hogy
mindezt hogyan csinálják mások, nos, azok is megtalálják számításukat. A beszélgetéseken részt vesznek külső szakértők, kutatók, építészeti-, műemléki- és közösségfejlesztő szakemberek, közösségi- és települési vezetők.
S, ha mindez – az Ön részvételének is köszönhetően – jól sikerül, akkor az önkormányzati döntéshozók és a Wekerletelepért munkálkodó lokálpatrióta szervezetek olyan ötletekhez, tapasztalatokhoz és javaslatokhoz jutnak, amelyek lényegesen segítik a városrész új fejlesztési irányainak kijelölését. Készül ugyanis a Kerületi Építési Szabályzat,
amely várhatóan több évtizedre meghatározza majd Kispest és a Wekerletelep arculatát, fejlődését és élhetőségét.
A közös gondolkodásban tehát minden olyan helyi lakosra számítunk, akinek fontos a Wekerletelep jövőjének
(azaz saját életkörülményeinek) alakulása. A wekerleik kétféle módon kapcsolódhatnak be az alkotó párbeszédbe.
1. Írják meg gondolataikat, véleményüket, igényeiket, gondjaikat, javaslataikat! Írják meg, hogy milyen témákat
látnának szívesen a készülőben lévő Kerületi Építési Szabályzatban! Gondolataikat vigyék be levélben a Wekerlei Társaskörbe, vagy küldjék el a wekerleinyariegyetem@gmail.com villámposta-címre!
2. Jöjjenek el a Szabadegyetemre, hallgassanak színvonalas és hasznos előadásokat, és hallassák is a hangjukat!
Vegyenek részt a Wekerletelep értékeinek megőrzéséről és a közös jövőnkről szóló gondolkodásban! A Szabadegyetem mindenkié! A belépés és a hozzászólás mindenki számára szabad!
Ugyanakkor szeretettel ajánljuk az esemény kiegészítő programjait is: szabadtéri filmvetítés, gyertyafényes jazzkoncert, táncház, térzene, mese felnőtteknek és gyerekeknek, Szent Iván-éji tűzszobor-bemutató.
A Wekerletelep jövője Önön is múlik!
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, ide kattintson!
További információk: wekerletelep.hu és facebook: Wekerlei Nyári Szabadegyetem
Kérdéseit itt tegye fel!: wekerleinyariegyetem@gmail.com
A rendezvény főszervezője a Magyar Kollégium Kulturális Egyesület.
Együttműködő partner, támogató és az Építész-műemlékvédelem műhely szervezője a Wekerlei Társaskör.
Együttműködő partner a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár és az Átalakuló Wekerle.
Támogatók: Kispest Önkormányzata, a Nemzeti Kulturális Alap és a Munkás Szt. József Közösségi Ház.

PROGRAM*
2018. június 21., csütörtök
15.30-17.00 Megnyitó
Wekerle induló (Erkel Ferenc Általános Iskola kórusa)
Köszöntők
Burány Sándor, a rendezvény fővédnöke
Gajda Péter, Kispest polgármestere
Mártonffy Miklós, Budapest főépítésze
Nagy Tamás, wekerlei lokálpatrióta, a WTE korábbi elnöke
A nyári egyetem és tanácskozás alapgondolata – Dr.Nagy Gergely
Az előadók és műhelyvezetők bemutatása, rövid tartalmi ismertetés
Kamarazene – Gelencsér Gábor és barátai
17.00- 19.00 Wekerlei séták (választható)
Kós Károly és a Fiatalok séta Tömpe Lászlóval
Wekerle Sándor és a Wekerletelep séta Seregi Zsuzsával
Wekerlei telepesek séta Vili Tamással
Átalakuló Wekerle séta Tracey Wheatley-vel
The 110 years old garden city of Budapest with Borbála Szabados
21.00- 23.00 Kulturális program
Szabadtéri mozi:
Telepesek a Wekerlén – Somogyvári Rudolf dokumentumfilmje
A Wekerle centenáriumán (2008) helyi művészek által bemutatott István a király című előadás filmváltozata

2018. június 22., péntek
10.00-13.00 Plenáris előadások
Közösségi költségvetés - tapasztalatok és kihívások – Gajda Péter, Kispest polgármestere
Welwyn Garden City: Kertváros és társadalom – Tony Scottowe
Önkormányzatok átalakulásban az Átalakuló Wekerle és a Kispesti Önkormányzat kísérleti projektje – Kovács Bence
Hogyan gondolkodnak a wekerleiek a lakókörnyezetükről és a helyi közösségről? – Somlói Judit, a Wekerlei Társaskör
Egyesület (WTE) elnöke
Fenntarthatóság - klíma - élhetőség globális kihívások – Kolossa József DLA, BME egyetemi docens, az ME Építészeti
és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztály vezetője
14.30-16.00 Plenáris előadások
Mitől okos egy város – Szemerey Samu, Lechner Tudásközpont vezető szakértője
Okos város és okos közösség, avagy hazai példák a politika, a hivatal és a civilek együttműködésére a városfejlesztésben, ahogy a polgármesterek látják – polgármesteri kerekasztalbeszélgetés. Résztvevők: Pápai Mihály-Gyál, dr. Zsombok László-Monor, Horváth László-Zsámbék, Kiszelné Mohos Katalin-Nagykovácsi, Fazekas László-Albertirsa, dr. Virányiné
dr. Reichenbach Mónika-Pázmánd polgármesterei. Moderátor: Dr. habil Alföldi György DLA és Marthi Zsuzsa

16.30-18.30 Műhelyek
Építészet, műemlékvédelem
Emlékezet - Mi az érték?
Mit gondolnak a helyiek?
16.30-17.30

17.30-18.30

Átalakuló Wekerle: helyi
energia
Energiahatékony Wekerle
Mit gondolnak a helyiek?

Az örökségi érték, mint
lehetőség – Nagy Gergely

Új hajtások - Az értékközvetítés
Mit gondolnak a helyiek?

Épületlátogatás: hőszigetelt, napelemes, hőszivattyús lakás megtekintéÖrökségi érték a Weker- se, működési tapasztalalén – Nagy Attila
tok bemutatása – Margetán Zsombor
A Wekerletelep, mint
műemléki érték országos
jelentősége – Balogh
Tamás

Wekerletelep
értékhordozása és ennek
fenntarthatósága – Molnár László

Wekerlei példa: felújítás Ablakszigetelés házilag egy építész és egy épít- kölcsönözhető horonytető szemszögéből – kö- marógép kipróbálása, tazös séta
nácsadás – Kovács BenICOMOS Citrom-díj
ce

Értékközvetítés a kultúrában egy kis ház szemszögéből – Szabó Mária,
Bonecsuk Mónika

Az ember, aki fákat ültetett. Francia animációs
kisfilm vetítése, beszélgetés a filmről.

A wekerleiek véleménye

A wekerleiek véleménye Közösségi energia - a
kölcsönözhető hőkamera
használatával kapcsolatos tapasztalatok – Lőrincz Ágnes

Fenntarthatóság, okos
város / szervezet, közösség
Mit gondolnak a helyiek?
Okos város és fenntarthatóság a monori mintaprojekt vonatkozásában
– Dr. Zsombok László
Monor polgármestere
Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.
ügyvezetője. Óbuda közösségi tervezésének
gyakorlata – Virág Benedek
A fenntarthatóság kihívásai, a jövő városa – Dr.
habil Alföldi György DLA,
BME Urbanisztikai Tanszék, MTA Településtudományi Állandó Bizottság
Új közösségi kert Óbudán, Záporkert – Horváth
Dániel
A wekerleiek véleménye

A wekerleiek véleménye
21.00-23.00 Kulturális program
Gyertyafényes jazz koncert a Kós Károly téri Zenepavilonban a wekerlei M.A.G Trióval

2018. június 23., szombat
10.00-13.00 Műhelyek
Építészet, műemlékvédelem
Jelen: Gondnokság,
karbantartás
Mit gondolnak a helyiek?
10.00-11.00

A holland Monumentwacht program bemutatása – Sebestyén
József
Győri Szakiskola képzése – Józsa Tamás

Átalakuló Wekerle: helyi Az értékközvetítés
gazdaság
Mit gondolnak a helyiMit gondolnak a helyiek?
ek?

Munkahelyek egy munkáslakótelepen?! Bemutatkozik:
a Wekerlei Közösségi Iroda (WEKI) – Debreczeni
Zsuzsa;
Vetítés a jelen állapotról a Tessék Csak Wekerle!
Kedvezménykártya –

A fenntarthatóság és
élhetőség közösségi
szempontjai
Mit gondolnak a helyiek?

Két másodperc figyeRészvételi intézményépílem: a facebook – Boros tés. A részvételi tervezés
János
módszeréről, tapasztalatairól – Sain Mátyás
A rendezvények szerepe az értékátadásban –
Romhányi András

Szeghy Gábor
a Wállalkozók - Wekerlei
vállalkozók szerveződése
– Herpainé Márkus Ágnes
11.00-12.00

12.00-13.00

Gondnokság a múltban
– Port Irén

Közösködnél? Oszd meg A Wekerlei Újság fő elvei és irányai –
velünk – közösségi kölcsönzői tapasztalatok (ap- Engloner Attila
Gondnokság a WTE
programjában – Kovács rítógép, szigetelőgép, hőBence
kamera) megosztása és
további ötletek gyűjtése –
Debreczeni Zsuzsa, Lőrincz Ágnes

Gyakorlati példák bemutatása az Önkormányzat
és a civilek közötti jó
együttműködésre –
Ronyecz Zsófia tájépítész

Támogatás és forráslehetőségek az Erste
Banknál és a Fundamentánál

Kulturális tematikájú közösségi városfejlesztés
és ingatlanhasznosítás.
Bartók Béla Boulvard projekt – Jáki Mónika, városfejlesztő

Közösségi vásárok – Garázsvásár fesztivál, bolhapiac, babaruha börze,
Facebook csoportok –
A wekerleiek véleménye Debreczeni Zsuzsa,
Szeghy Gábor,

Összefogás egy álom
megvalósításáért: a kalákában épült Békésszentandrási Tájház –
Hévizi Róbert
A wekerleiek véleménye

A wekerleiek véleménye

Okos közösségek: Pécs –
Csaba Ders, urbanista

Veszély vagy lehetőség a
közösségi kommunikáció? Zsámbék Város fejlesztési projektjei példáján – Marthi Zsuzsa, főépítész
A wekerleiek véleménye

14.30-18.30 Műhelyek

14.30-15.30

Építészet, műemlékvédelem
Jövő: a Wekerletelep
fejlődési, fejlesztési
lehetőségei
Mit gondolnak a helyiek?

Átalakuló Wekerle: helyi Az értékközvetítés
élelmiszer
Mit gondolnak a helyiMit gondolnak a helyiek?
ek?

Jövő: Közösségfejlesztés, önszerveződés a
városrészekben
Mit gondolnak a helyiek?

A fejlődés lehetősége –
Mészáros Ábel

Idény „zöldségek” a kom- Kell e nekünk turista?
Beszélgetés Tömpe
poszttól...
Lászlóval és Kertész
Krisztiánnal

A lakosság bevonásának
módszertani lehetőségei,
wekerlei példák – Csóka
Eszter

A közterület fejlesztés
iránya – Nemes Zoltán
tájépítész

15.30-16.30

A Wekerletelep megújítása az új műemléki
szabályozásban – Berencz Ibolya kerületi főépítész

Az önkéntesség, mint helyi
önszervező mozgalom.
Romhányiné Kovács Máriát kérdezi Péterfi Ferenc
… a konyhakerteken és ... Akiket én szeretek - kis- A szomszédsági egység,
film, előadás, beszélge- szomszédsági kör fogalma, gyakorlati jelentősétés – Gyuricza Péter
ge (nemzetközi - hazai
példák). A műhelybeszélgetést vezeti Péterfi Ferenc

16.30-17.30

17.30-18.30

A most készülő Kerületi … a helyi piac(ok)on át ...
Építési Szabályozás
(KÉSZ) kapcsán felvetett
lakossági inputok és
kérdések megvitatása és
megválaszolása a wekerlei KÉSZtervezőcsapat részvételével

Az iskola és a pedagógus szerepe, felelőssége – Márovics Erika és
diákok

Milyenek a helyi a döntési
mechanizmusok?

Konklúzió: üzenet, kerekasztal beszélgetés a
résztvevőkkel

Új szomszéd: a beköltözők tájékoztatása, az értékek átadása. Beszélgetés Velősy Péterrel
Szilágyi Szabinával és
Romhányiné Kovács
Máriával

Társadalmi párbeszéd
helyi esélyei, wekerlei
szervezetek, közösségek
és az önkormányzat,
rendszeres kommunikációjáról, közös érdekképviselet wekerlei ügyekben

… a feleslegek újrahasznosításáig.
A wekerleiek véleménye

Helyi részvétel – párbeszédek létező és lehetséges/kiépíthető/fejleszthető
intézményes rendszere a
Wekerlén

A wekerleiek véleménye A wekerleiek véleménye

21.00-23.00 Kulturális program
Koncert és táncház a Fakutya együttessel

2018. június 24., vasárnap
10.00-13.00 Plenáris ülés
Beszámolók a műhelymunkákról és plenáris összegzés
A zárónyilatkozat elfogadása
14.30.00-22.00 Kulturális és szabadprogram
14.30- A Szentivánéji Tűzszobor építésének megtekintése
17.00 Szentivánéji mesék a közösség erejéről, a szerelem megváltó hatalmáról?– Tatay Veronika
21.00 Szent Ivánéji tűzszobor-bemutató

Állandó programok
Szabadtéri fotókiállítás
Toldy Miklós fotókiállítása
Gyermekjátszóház (péntek délután, szombat egész nap)

* A változtatás jogát fenntartjuk

