A Wekerlei Nyári Szabadegyetem
Zárónyilatkozata
Éppen 110 éve, hogy megalapították a Wekerletelepet és megkezdték építését. 10 éve, 2008-ban, a
Wekerle Centenárium ráirányította a figyelmet arra, hogy valójában milyen egyedi lehetőséget kínál, milyen
értékeket rejt a Wekerletelep. Az elsődleges cél akkor az itt élők megmozdítása volt. E mostani évforduló
alkalmat teremt közös dolgaink újbóli átgondolására.
A jubileumi év kiemelt programján, a Wekerlei Nyári Szabadegyetemen közös gondolkodásra gyűltünk
össze szakértők, döntéshozók, helyi civilek, lakosok: azok, akiknek fontos a Wekerletelep jövője, akik
felelősek a telep jövőjéért. Plenáris előadásokban és műhelyvitákban foglaltuk össze az eddig elért
eredményeket és a jövő teendőit.
1. A Wekerletelep európai jelentőségű kertváros. Épületei, egységes városképi szerkezete, zöld területei,
valamint közössége az itt lakók és az ide látogatók lelkében egyaránt jelentős értéket képvisel.
Értékeinek megőrzésére, a városépítészeti és közösségi adottságok megerősítésére és fejlesztésére
össze kell fognia civileknek, önkormányzat képviselőknek, szakértőknek!
Az összefogás célja az értékek megőrzésén túl, hogy az eredeti szellemiséget tükröző, azt továbbvivő
önálló városi egység, mint magára és hagyományaira büszke, értékeiért és érdekeiért kiálló közösség
maradhasson meg.
2. Az épített örökség védelme, a Wekerletelep egységes arculatának megőrzése, értékeinek
bemutatása továbbra is kiemelt feladatunk. A létrehozandó Wekerlei Gondnokság szolgálja a
társasházak üzemeltetési, karbantartási, felújítási munkáinak szakmai támogatását, ösztönzését. A
készülő új, kispesti – a Wekerletelepet érintő – építési szabályozási terv az eddigi szabályozás
értékőrző gondolatainak továbbvitelét, a hibák és pontatlanságok kiküszöbölését kell, hogy célozza!
Elkészítéséhez elengedhetetlen a lakosság szempontjainak, érdekeinek közvetítése. Az erről szóló
társadalmi-szakmai párbeszéd összefogására együttműködésben az Önkormányzattal a Wekerlei
Társaskör hivatott. Ehhez a közösségi tervezés eszközrendszerének felhasználását ajánljuk. Javasoljuk,
hogy a wekerlei lakások tulajdonlapjára kerüljön fel a műemléki védettség ténye.
3. Helyi válaszokat kell, adjunk korunk olyan globális kihívásaira, mint a klímaváltozás, a társadalmi
átrendeződés, a kulturális változások. Érték kell, legyen az energiahatékonyság – az építészeti
örökségünket megőrző – növelése, a helyi gazdaság élénkítése, a helyben előállított élelmiszer!
4. A jó minőségű építészeti környezet erősíti a társadalmi összetartást. A Wekerletelep épített és
kulturális környezete kivételes helyi közösséget hozott létre, amely modell értékű közösségépítő erővé
és példává vált a városi megújulás, az egészségesen kiegyensúlyozott, teljes életet élő közösségek
számára.
5. A közös munkában el kell, foglalja helyét a helyi közösség minél több tagja. A Wekerle jövője
szempontjából kiemelt feladat, legelemibb érdekünk a gyermekek bevonása és értékalapú nevelése.
Az értékközvetítésre, közösségszervezésre valamennyi lehetséges, rendelkezésre álló lehetőséget,
csatornát fel kell használni a nyomtatott sajtótermékektől a közösségi médiáig, sőt az egyre
gyorsabban változó világban olyan helyi és más jó példákkal bemutatott új eszközökre, módszerekre is
szükség van, amelyeket még nem alkalmaztunk.
Mi, akik a Wekerlei Nyári Szabadegyetemet munkával, támogatással, együttműködéssel létrehoztuk,
azon leszünk, hogy e célok mind megvalósuljanak.
Wekerletelep, 2018. június 24.

