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XX . évfolyamánál tart a Wekerle újság . A jubileum al-
kalmából előző számunkban felidéztük dr . Kóczán László 
lapindító gondolatait, az újság közel 20 éve megfogalmazott 
és ma is vallott egyik legfontosabb célját: ébren tartani 
Wekerle közéletét!

Úgy terveztem, az ünnepi év során rendszeresen vissza-
visszatérünk a múltba, és újra bemutatunk korábbi, érdekes 
írásokat . Átlapozva e mostani számot, tapasztalhatják, ezek 
az írások teljes mértékben hiányoznak, ünnepi szándéka-
im meghiúsultak! Az ok az újság korlátozott terjedelme, 
hiszen sokszor azok az aktuális dolgok sem férnek be a 

lapba, amikkel a Wekerle jelene miatt érdemes, jövője szempontjából pedig muszáj 
foglalkozni .

Pedig 20 év alatt mennyi minden jelent meg ezeken az oldalakon, hány olyan rovat 
indult el, amely éveken át volt része az újságnak, sőt akár mai napig is az! A kezde-
tekben állandó rovat volt a Legendárium Kóczán László és mások írásaival, továbbá 
Tekauer Péterné Wekerlei művészeket bemutató sorozata, Büki Béláné országjáró be-
számolói, valamint a Társasházi sarok Deák Márta és a cserkészhírek Szakács Gusztáv 
„jóvoltából” . Már a legelső számban megjelent a Környezetvédelem − Aknai Miklós 
írásai formájában . Éveken át sok-sok cikket írt Mérai Horváth Gusztáv (például 
Templomépítőkről, Hitéletről) és dr . Mosonyi Annamária (a Házirendről, WTE-ről, 
a Wekerletelep 90 . születésnapjára rendezett programokról) .

1997-ben indította útjára Tóth Pál Nézzen (jobban) körül Wekerlén című rovatát, 
amelyben 10 éven át foglalkozott telepünk építészeti problémáival, feladataival . 
Szintén ebben az évben jelent meg Kállai István: Családunk rendhagyó krónikája 
c . írása, majd megszületett Nagy Tamás máig tartó rovata, a Wekerlei famíliák . Egy 
interjút követően 1999-ben „lettek rovattá” a Magyar Kollégium történetei, amelyben 
Romhányi András adott hírt a határon túli magyarokról . Ugyanebben az évben 
indította útjára Nagy Tamás A Városházán történt rovatot, és írt először arról, hogy 
Kérjük-e vissza a régi utcaneveket .

Az újság 2000 decemberében számolt be a Wekerlei Futóklub által megrendezett 
I . Őszi futás Wekerlén elnevezésű futóversenyről . . . 

Tempó? Harminc! címmel Wekerle közúti közlekedésének rendjéről Szeitz János, 
az épített környezet esztétikai rombolásáról, Wekerlére illő és attól idegen építészeti 
megoldásokról (képekben) Nagy Tamás, Kós Károly által tervezett épületekről Tóth 
Pál „tudósított” . 2001 decemberében ismerhettük meg Császár Péter saját padlásán 
végzett „kutatásának” eredményét − meg is született a Wekerlei padlások kincsei rovat, 
kezdetben Romhányi András gondozásában . 2002-ben indult Juhász Magda írásaival 
a Gyereksarok, valamint az Élővilágunk rovat, amelyben Takáts Szabolcs, Somogyvári 
Márk és Zugor Márton írt a telepen megfigyelhető madarakról . (Pár évvel később 
ennek a rovatnak a keretében kezdtem bemutatni a wekerlei növényeket . . .) Szintén a 
kétezres évek: Wekerlei Iskolák (Nagy Tamás), Egészség (Tóth Frank), Családi mozaik 
(Csóka Eszter), Irodalmi sarok (Juhos-Kis János) . Milyen hosszú és − a terjedelmi 
korlátok miatt − milyen hiányos felsorolás!

No de melyek azok a témák a jelenből és a közeljövőből, amik a fentebb soroltakat 
kiszorították e lap oldalairól? Egy 2011-es törvény értelmében az átalánydíjas vizet 
fogyasztók (vannak néhányan a Wekerlén) jövő év végéig kötelesek mérőórákat fel-
szereltetni . Újra lehet pályázni nyílászárók felújításának, cseréjének támogatására − 
nem csak Wekerlén, egész Kispesten . Hosszú évek óta hiába várjuk, hogy az itt élők 
ingyen sportolhassanak a Zoltán utcai sportpályán − mi változik, változik-e valami 
ez ügyben? Hamarosan önkormányzati választások lesznek, ezért számunkra fontos 
kérdéseket tettünk fel az elmúlt négy évről és a jövőről a polgármesternek, valamint a 
Wekerléért felelős alpolgármesternek . (A terjedelmi korlát ezúttal is nagyon szorított: 
meg kellett kérnünk Gajda Pétert és Ékes Gábort, a számvetések ne haladják meg 
az egy-egy oldalt . Bízzunk abban, ha valami igazán fontos kimaradt, a helyi és az 
országos médiából, fizetett hirdetésekből biztosan megismerhetővé válik .)

Olvashatnak még sok-sok múlt- és jövőbéli rendezvényről − ám, a terjedelmi korlát 
a főszerkesztőt is sújtja, nincs több hely a Beköszöntőben . Kérem, olvassák el a lapot, 
és döntsék el, mi a fontos a múltban, a jelenben és a jövőben!

Dr . Engloner Attila
főszerkesztő
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állaNdó programjaiNk a Wekerlei TársaskörbeN
Wekerlei esti mese – Minden csütörtökön 18 órakor a kicsiknek és nagyoknak, minden héten más-más előadóval .Kör-Kötő-Kör – Minden csütörtökön 19-21 óráig kötő klub min-denkinek . Kezdőknek, haladóknak, fiúknak, lányoknak, zöldek-nek, kreatívoknak . Kössünk, horgoljunk, nemezeljünk együtt, beszélgessünk egy kis süti és kávé mellett . Tanuljunk együtt új technikákat!

Játékklub – Minden csütörtökön 19-21 óráig táblás és kártyajátékok-kal vár a játékmester mindenkit, de ha van otthon egy jó játékod, és csak a társaság hiányzik, akkor hozd el, nem fogunk unatkozni! Bridzs-klub – Minden kedden 18 .30 órakor várunk mindenkit, aki vagy már ismeri vagy szeretné megtanulni a „kártyajátékok kirá-lyát” . Ne feledje: A bridzs az a játék, amit soha nem késő elkezdeni!Horgászklub – Novembertől márciusig minden hónap utolsó hét-főjén 16-18 óra között a Társaskörben egy szelet zsíros kenyér és borostea mellett, a nyári élményeket, családi eseményeket eleve-nítik föl . Márciustól novemberig minden hónap utolsó hétfőjén horgásztúra . Találkozó reggel 5 .30-kor a Társaskör előtt .Őszikék klub – Minden hónap utolsó szerdáján 17 órakor kötetlen hangulatú beszélgetések unokákról, kertgondozásról, háziasszonyi praktikákról .
Zöld-hajtás klub – Változó időpontokban .Építészklub –  Változó időpontokban .

Programsoroló

Felhívás süteménysütő versenyre
WEKERLEI SODRÓFADÍJ – SÓS SÜTEMÉNYEK kategóriában

XXIII. Wekerlei Napok

KÖN
 A Wekerletelep idén is csatlakozik a Kulturális Örökségvédelmi Napok programso-

rozathoz . Idén is lesz sétakocsikázás és vezetett séta! A programsorozat célja az, 
hogy ráirányít sa az emberek figyelmét a szellemi örökségre és az épületek értékeire . A 
lo vas ko csi záson és a sétákon a Wekerelét jól ismerők mutatják be a telepet, mesélnek 
történelméről és jelenéről . 

Időpont: szeptember 21 .
Előzetes regisztrá ció és jegyvásárlás a We kerlei Társaskör Irodájában (Kós Károly tér 

10 .) és a Wekerlei Napok ideje alatt a WTE sátorban .

szeptember 12. péntek
A háromnapos rendezvényt 16 .30-kor a 

Zrumeczky kapuból megszólaló harsonaszó 
nyitja meg, majd a Kispesti Alapfokú Művészeti 
Iskola fúvósai zenélnek a kapu alatt .

17 órakor nyílik a Wekerlei Társaskörben 
a Film-Galéria keretében Gyimesi csángók – 
Gyönyörű tájak, szép emberek, nehéz sorsok 
címmel Lóth Éva fotókiállítása . Ezt követi a 
Hazaérkezett (Kós Károly szobrának avatása 
Sztánán, a Varjúvár közelében fekvő kis erdélyi 
faluban) című dokumentumfilm vetítése és 
beszélgetés a film rendezőjével, Somogyvári 
Rudolffal és alkotótársával, Kós Bélával .

19 órakor kerül sor a Zengd Isten nevét – 
nyitóhangversenyre a református templomban . 
A koncerten elhangoznak egyházi és világi 
énekek, kórus- hangszer- és énekszólók német, 
angol, skandináv és magyar szerzőktől . A 
Kálvin Kórust és a Wekerletelepi Reformá-
tus Gyülekezet énekkarát Pálóczy Krisztina 
vezényli . Szólót énekel Dali Kriszta, hege-
dűn közreműködik Alföldy-Boruss Dezső, 
orgonán játszik Adrian Sandström és Bódiss 
Tamás .

szeptember 13. szombat
10 órakor zenés reggeli ébresztővel indul 

a nap . 
A Szolidaritás Terén kerekesszékes aka-

dálypálya, ismerkedés a Braille írással, hal-
lásszűrés, kézműves foglalkozások változatos 
anyagokkal és technikákkal, játékos feladatok, 
terápiás állatok bemutatója, pedagógiai, logo-
pédiai, diétás, egészséges életmód tanácsadás 
várja az érdeklődőket . A Budapesti XVIII . és 
XIX . Kerületi Bíróság az idén először vár-
ja mindazokat, akik szeretnének a bíróság 
munkájával megismerkedni . A fiatalabb 
látogatókat játékos felmérők várják .

A Babos Bábos Meseerdő kicsi és nagy 
gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt remek 
programokat kínál .

 A XXIII . Wekerlei Napok keretein belül, 
szeptember 14-én ismét megrendezésre 

kerül a sós sütemények (pogácsák, hasék, ré-
tesek, torták, quiche-ek, borkorcsolyák stb .) 
versenye .

A versenyre kortól és nemtől függetlenül 
kb . 50x30 cm-es tálcányi, csakis házi készítésű 
süteménnyel lehet nevezni!

A süteményeket a versenyt megelőzően – 
lehetőleg aznap, szeptember 14-én, vasárnap 
– otthon kell elkészíteni, majd 13 és 13 .15 
óra között a helyszínre szállítani (Kós Károly 
téri stand) .

Kérjük, hogy ügyeljenek a hozzávalók mi-
nőségére, kerüljék a romlandó alapanyagok 
hőkezelés nélküli felhasználását! Továbbá 
kérjük, hogy nehezen szeletelhető, szétfolyó 
vagy megolvadó krémes süteményekkel ne 

nevezzenek, mivel ezeket kóstoltatni nem 
tudjuk!

Az előre kijelölt szakmai zsűri értékelése után 
a sütiket feldaraboljuk, és a már korábban meg-
szokott módon kóstoltatjuk, kínáljuk . Ezzel egy 
időben nyílik lehetőség a közönségszavazatok 
és a versenyt fenntartó adományok leadására, 
melyeket ezúton előre is köszönünk!

A díjátadásra délután a nagyszínpadon ke-
rül sor .

A nevezéseket névvel, telefonszámmal, 
e-mail címmel és a sütemény pontos nevével 
(és lehetőség szerint a recepttel) legkésőbb szep-
tember 12-ig kérjük leadni a sodrofadij@gmail .
com e-mail címre vagy nyitvatartási időben a 
Társaskör irodájában: Kós Károly tér 10 .

Bővebb információért keresse O . Szabó Ritát 
a 06-30-254-2711-es telefonszámon!

legyen mindig sütnivalónk!

bojtorján
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A népszerű Családi Pontgyűjtő Játék 10 
órától 18 óráig tart . Minél több helyszínt 
felkeresnek a játék résztvevői, annál több 
esélyük van „nyerni” . 

Délután a Zenepavilon 
környéke is feléled . A 
Wekerlei Borút egészen 
vasárnap estig várja a 
kóstolni és a borászatról 
szakavatottakkal ismer-
kedni vágyókat . Évről 
évre a visszatérő kiállítók 
mellett új ízek, kisebb-
nagyobb pincék is meg-
jelennek, s lesz házisajt 
kóstoló is . Mindeközben 
a Zenepavilonban 15 órá-
tól különböző műfajú élő 
zene szól a klasszikustól 
egészen a pop-rockig .

Az est fénypontja a 
Lángleguánok Tűz ka val-
kád című látványos, mu-
tatványos, tűzzsonglőr és 
akrobatikus tűzszínházi előadása lesz . Az 
előadás kapcsán találkozhatunk az örök 
misztérium, a szerelem lángoló természetével 
s a tüzes küzdelemmel is, amely az egyet-

len választottért folyik, 
amióta világ a világ .

Ezt követi a szabad-
téri filmvetítés kereté-
ben Eric Toledano és 
Olivier Nakache filmje 
az Éretlevalók, amely 
kiváló befejezését ígéri 
ennek a napnak .

szeptember 14. 
vasárnap

A Művésztelep egész 
nap várja nemcsak azo-
kat, akik a kiállított 
művekre kíváncsiak, 
hanem azokat is, akik 
az alkotói folyamatok 

iránt érdeklődnek vagy a művészekkel sze-
retnének ismerkedni .

Az elsősorban gyerekeknek szóló délelőtti 
színpadi programot az Új Bojtorján Együttes 

nyitja . Nevük talán némi 
magyarázatra szorul . Az 
Új Bojtorján Együttest 
1977-ben alapította az 
egykori legendás kvartett 
két meghatározó alakja: 
Pomázi Zoltán és Vörös 
Andor . A már örökzöldnek 
számító dalaik interpre-
tálását az eredeti hangzás 
jellemzi, hiszen a szólisták 
ugyanazok . Változást csak 
a korszerű megszólalás je-
lent . Ezért a koncertek nem 
nosztalgia show-k, hanem 
modern, mai előadások . A 
legfiatalabb korosztály szá-
mára rendezett koncertek 
talán azért olyan népsze-
rűek, mert „igazi hang-

szereken játszó, igazi zenekart” láthatnak, 
hallhatnak a gyerekek . A Kispesti Munkás-
otthonban működő Mágnes Színházat és a 
Napraforgó Együttest nem kell bemutatni 
a wekerlei közönségnek, hisz rendszeres 
fellépői a rendezvényeinknek, de minden 
alkalommal új műsort hoznak .

Délután 15 órától valóban elkezd dübö-
rögni a színpad . A táncegyüttesek bemutatói 
után a pop-rockot játszó Blue Moon együttes 
következik . „A zongora tetején ugrálni tilos, 
de felettébb szórakoztató” . Az ’50-es évek 
féktelen hangulatát idézi a Jerry Lee’s Rock ’n’ 
Roll Service . A tavaly 35 . születésnapját ün-
neplő Beatrice frontembere Nagy Feró, akit 
annak idején a nemzet csótányának neveztek . 
A fiatalok ma már inkább az X-faktor men-
toraként ismerhetik, de most megmutatja, 
hogy a rock örök és a rockerek 60-on túl is 
rockerek . Az idei Wekerlei Napokat az Új 
Bojtorján Együttes felnőtt koncertje zárja .

Szebenyi Marianna

XXIII. WekerleI napok

Közelebb  
a bírósághoz

Babos Bábos Meseút

 A Budapesti XVIII . és XIX . Kerületi Bíró-
ság az idén először vesz részt a Wekerlei 

Napokon .
Sátrunkba várjuk azon kedves we ker lei e ket 

és nem wekerleieket, akik szeretnének a bíróság 
munkájával, az ott dolgozókkal, a bírósági 
szervezettel megismerkedni . Lehetőséget biz-
tosítunk arra, hogy teszteljék állampolgári és 
jogi ismereteiket – életkoruktól függetlenül .

A jogszabályi keretek között igyekszünk 
továbbá a hozzánk betérőknek jogi természetű 
felvetéseikre is választ adni . Fiatalabb látogató-
inknak a bírósággal, az igazságszolgáltatással 
kapcsolatos játékokkal, játékos felmérőkkel 
állunk rendelkezésére .

Célunk, hogy az Országos Bírósági Hivatal 
Elnöke által meghirdetett „Nyitott Bíróságok” 
program keretein túl is kapcsolatba kerüljünk 
kerületünk, azon belül is Wekerletelep lakóival 
és mindazokkal, akik érdeklődnek az igazság-
szolgáltatás iránt .

Trappné dr . Kiszely Rita
a bíróság elnöke

dolgos Tér 
kézműveseknek

(síp, ostor, 
zoknibomba, 

zoknibáb)
10 .00-18 .00-ig

meseút
10:50-től 

kisgyermekeseknek,
15:00-tól 

nagyobbacskáknak

vásári komédiás 
tér

Bábelőadások, 
mesék, 

mesefoglalkozások

bábelőadás 
befejezése
18 .00-kor

könyvbemutató
Babos Bábos 

Társulat sátrában
Babos Eszter: 

„Otthonos
bábok, bábos 

otthonok”

baba – mama 
pihenő

egész nap

bábok szokatlan 
környezetben

egész nap

bábelőadás: „a 
szivárvány kígyó”

14 .45-kor

Nagy feró
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Beharangozó

■ Jubileumot ünneplünk, ez öröm mindnyájunk-
nak . Mikor alakult a társaság pontosan?

Épp öt évvel ezelőtt, 2009 őszén alakultunk 
meg . Egy évvel korábban, 2008-ban a Bábos 
Mesekuckó foglalkozásokkal kezdtem a bá-
bozást itt Wekerlén . Ez a bábos foglalkozás a 
másfél-három éves korosztálynak szólt, és velük 
párhuzamosan indult el egy iskolás gyerme-
kekből álló bábos csoport is . Velük három éven 
keresztül készítettünk bábokat, és játszottunk 
a wekerlei gyerekeknek, karácsonykor, illetve 
a Wekerlei Kultúrház által rendezett ősz végi 
töknapokon . 
■ Mesélnél pár szót a Bábos Mesekuckó foglal-
kozásokról?

Örömmel . Idén elkezdődött a Bábos Me-
sekuckó foglalkozásvezetői képzésünk, mivel 
egyre több igény van ilyen bábos mesés foglal-
kozásokra a babás anyukák körében . Ez egyórás 
komplex művészeti foglalkozás babáknak, 
mely három részből épül fel . Az első részben 
mondókás, dalos bábsimogatók, bábos mesék 
varázsolják el a gyerekeket, majd egy mesetorna 
keretében újra átélhetik a látottakat, hallotta-
kat . Zárásként pedig maszatolunk, gyúrunk, 
egyszóval kézműveskedünk babákra hangolva . 
Idén ősszel már több helyszínen is megtalál-
ható lesz a Bábos Mesekuckó, a KMO-ban, a 
Wekerlei Kultúrházban, de Csepelen is . Részle-
tesen a megújuló honlapunkon megtalálhatóak 
a pontos időpontok és címek . 
■ Mik voltak az elsődleges célok?

Az igényes mesére, mesehallgatásra, bábo-
zásra való rátalálás, melyet a mai rohanó vilá-
gunkban kevésbé tapasztalnak meg a gyerekek, 
és a szülők is hamar eltévednek a gyermekeknek 
szóló könyvek, mesék, foglalkozások sokaságai 
közt . Tapasztalatom az, hogy a mai gyerekek 
egy része nem tud nyugodtan mesét hallgatni . 
Épp ezért, ezt a nyugalmi helyzetet segíteni kell 
megteremteni, ha kell, egy apró varázslattal .

Szeretném, hogy minél több szülő és peda-
gógus visszataláljon a gyerekek életkorának 
megfelelő igényes mesék átadásához a bábok 
segítségével . 
■ A Wekerletelepen rendezitek a jubileumi eseményt . 
Miért pont itt? Miért kedvelitek a telepet ennyire?

Wekerléről indultunk, itt érezzük igazán 
otthon magunkat . Szeretnénk az itt élőket 
megajándékozni egy igazán mesés nappal, 
melyre szeptember 13-án, szombaton kerül sor, 

a XXIII . Wekerlei Napok keretében . A szi-
várványkígyóról szóló bábelőadással kezdünk, 
ami a mese drámai csúcspontján abbamarad, 
és innentől a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen 
ők válnak a mese hőseivé . A többi maradjon 
meglepetés . A mese címe sem véletlenszerű, 
szorosan kapcsolódik a már meghirdetett zok-
nibáb-készítő pályázatunkhoz . A cél ezeknek a 
zoknibáboknak az összekapcsolása, ezzel létre-
hozni az első Wekerlei Bábos Mesekígyót . 

■ És készültök e más rendezvénnyel is ebben a 
jubileumi évben?

Az egész 2014-2015-ös évadot ennek az 
évfordulónak szenteljük, úgyhogy érdemes lesz 
nézni a felhívásainkat, mert sokféle játékkal, 
eseménnyel készülünk erre az évre . Reményeim 
szerint már szeptemberben megjelenik első 
bábos könyvem Otthonos bábok – Bábos ott-
honok címmel . Gyakorló édesanyák vagy kis-
gyermekekkel foglalkozó pedagógusok részére 
adok gyakorlati tanácsokat benne arról, hogyan 
lehet a mesék szeretetét a bábozás élményével 
együtt továbbítani a gyerekek felé .
■ És az édesapák? Ők ne bábozzanak?

Jaj, dehogynem <nevet>! Természetesen ne-
kik is szól, nagyon ügyes bábjátékosok vannak 
a férfiak köreiben is .
■ Van rendszeres játszóhelyetek, vagy csak alkalmi 
rendezvényeken lehet megnézni Titeket?

A Wekerlei Kultúrházból indultunk, így azt 
mondhatnám szinte állandó játszóhelyünknek, 
bár évente „csak” egy két darabunk kerül be-
mutatásra itt . Tavaly a Bocsa Klubban volt egy 
nagy sikerű bérletes előadássorozatunk, idén 
pedig a KMO-ban leszünk megtalálhatóak . 
■ Kiknek a darabjait, meséit adjátok elő?

Mi magyarok igazán szerencsések vagyunk, 
mert népmesekincsünk óriási, ezek az igazi 
gyökerek, ezekhez szeretünk visszanyúlni . A 
népmesék közé aztán beépíthetőek az ismert 
vagy kevésbé ismert népdalaink, mondókáink . 
Természetesen vannak azért saját meséink 
is . Ilyen a kicsiknek szóló Öreg gőzös so-
rozatunk vagy a Cirkuszi mulatságok, de a 
legutóbb színre vitt Mit rejt a láda? című mese 
is, mely azonos címmel mesekönyv formában 
is megjelent .
■ Milyen technikákkal dolgoztok – hiszen a 
klasszikus báb mellett mintha árnyjátékot is láttam 
volna Tőletek .

Megpróbáljuk a bábjáték sok-sok árnyalatát 
bemutatni előadásainkon keresztül . Játszunk 
az általad is említett klasszikus, kesztyűbábos 
megoldással, de játszunk marionettel, bunraku 
bábbal, vajang típusúval, és persze nem hiá-
nyozhat az árnyjáték sem a palettáról . Mindig 
keressük az új megoldásokat . 
■ Esetlegesen haza is lehet majd vinni Babos-féle 
meséket? Gondolok itt DVD-kre vagy mese-
könyvekre, amelyek a Ti előadásaitok alapján 
készülnek .

DVD-kel még nem szolgálhatunk, de kö-
szönjük az ötletet, felvesszük a következő öt 
éves tervbe . Mesekönyv már jelent meg egy, 
és úgy néz ki, hogy a saját meséket feldolgozó 
bábelőadásokhoz sorozatként megjelennek a 
mesekönyvecskék, melyeket megrendelhet-
nek a honlapukon, illetve megvásárolhatnak 
az előadások után, így hazavihetővé válik az 
élmény, és otthon még sokszor átélhetik anya 
ölébe kucorogva, az ő hangján elmesélve . Az 
első ilyen mesekönyvecskét Martincsák Ka-
ta (egy fiatal, 15 éves) tehetséges diáklány 
illusztrálta . 
■ Aki szeretne tájékozódni a társulatról, milyen 
internetcímen talál meg titeket?

Szeptembertől a megújult honlapunkon, 
melynek címe: www .babostarsulat .hu, illetve a 
Facebookon: www .facebook .com/BabosTarsulat 
találhatnak rólunk állandóan frissülő infor-
mációt .
■ S végül, de nem utolsó sorban – Neked me-
lyik előadásotok volt a legnagyobb kedvenced és 
miért?

A legjobban mindig azt a darabot szeretem, 
amin épp dolgozunk . Hiszen egy-egy bábelő-
adás születése rengeteg örömet, újdonságot és 
kihívást ad . Ilyenkor csak ezen jár az agyam . De 
mindegyik olyan, mint egy saját gyerek . Mind-
egyiket szeretem . Valamelyiknek a stílusa, van, 
amelyiknek a mondanivalója, van, amelyiknek 
a bábjai ejtenek rabul . . . . szóval erre a kérdésre 
nem tudnék egyértelmű választ adni .

Dragon György

5 évesen nemcsak 5 éveseknek
Egyszer volt, hol nem volt, valahol a nagyváros szívében, 
egy kis ékszerdoboz partján sok-sok meséből és szeretetből 
összefonódott egy bábos társulat. Ennek immár épp öt 
éve. Ők a Babos Bábos Társulat. Az ötödik évfordulójuk 
alkalmából készített riportot Dragon György Babos 
Eszterrel, a társulat vezetőjével.
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VIsszapIllantó

a hallgató 
■ Kedvelem a klasszikus zenét, a szó leg-
általánosabb értelmében, a reneszánsztól a 
romantikán át az impresszionizmusig . A XX . 
század zenéje csak részben fogott meg . Munka 
közben általában a Klasszik Rádiót hallga-
tom . Ha tehetem, vasárnaponként elballagok 
a Zenepavilonba, kedvelem ezt a természetes 
környezetet, bár a koncerttermek steril vilá-
gának is megvan a maga varázsa . Beülök a 
horgászszékembe (a sörpadot kényelmetlennek 
tartom zenehallgatásra), lerúgom a papucsomat, 
és esetleg felpattintok egy sört . Böngészem a 
műsorfüzetet, nézem a futkározó gyerekeket, 

és hallgatom a zenét, a buszok dübörgésével, a 
tér zsivajával és az ötórai harangszóval együtt . 
Köszönöm mindazoknak, akik ezt lehetővé 
teszik .

Patkó Tibor

a zenész
■ Közösség és közönség . E két szó jut eszembe 
a nyári térzenékkel kapcsolatban . Fantasztikus 
dolognak tartom, hogy helyben, helyi érde-

keltségű muzsikusokkal csinálunk kulturális 
programot . Olyan zenészekkel, akik itt élnek/
éltek vagy csak visszajáró vendégek a telepen . 
És ezt mind felemeli, hogy helyiek csinálják 
a ma már „kibővült” helyieknek . Mindezek-
ben ott lapul a feléledő civil társadalom ereje, 
aktivitása . A nyári vasárnapi zenélések össze-
hozzák ezeket az embereket, minden oldalról . 
Mi, zenészek értéket közvetítünk, miközben 
ezáltal a hallgatók a délutánok végére talán egy 
kis plusz energiával töltődnek fel . Mi adunk 
– ők kapnak . A szervezők, a technikai háttér 
mind elkötelezetten hisznek abban, hogy jó 
ügyet szolgálni inspirál, felemel . A szervezés, 
a lebonyolítás mind professzionális, és annak 
tudatában, hogy mindenki „önkéntesen” teszi 

hozzá a magáét, ez még nagyobb szó . Ezt a 
közönség is észreveszi, megérzi . Ha nem így 
volna, nem járnának ki nyári vasárnaponként . 
De így tesznek, és ebből is látszik: a komoly-
zenének van életereje még ma is . És ezért 
érdemes csinálni!

Gelencsér Gábor

a segítő
■ Nem szeretem a komolyzenét . Mégis va-
lahogy jó látni, hogy miközben, mi önkéntes 
„háttérmunkások” tesszük a dolgunkat, bené-
pesül a Zenepavilon és az előtte elterülő kisebb 
füves terület . Jönnek a zenészek, hangolni, s 
a közönség is szép lassan megjelenik . Han-
golódni . És csak jönnek és jönnek . Nemcsak 
a szomszédos házból, nemcsak a kerületi la-
kótelepről . 

A kihelyezett padok sok esetben nem elegek, 
de vannak olyanok, akik mintha tudnák ezt . 
Házról hozott kemping- és horgászszékük-
ben ülnek és hallgatnak . Vagy plédet terí-
tenek maguk alá a fűre, vagy talán semmit . 
És olvasgatják a kis szórólapjainkat az adott 

műsorról, vagy épp behunyt szemmel élvezik 
a muzsika-áriákat . 

És abban a nyárdélutáni egy órában végig 
nézve a padok között és a Zenepavilon kupo-
lája alatt, jó érzéssel tölt el, hogy Kós Károly 
megálmodta ezt a pavilont . És voltak, akik 100 
évvel később valóssággá formálták . És ebbe a 
megfogható mátrixba, itt a tér közepén, két 
éve beköltözött egy másik Élet . 
Melynek én is aktív részese lehetek . 

Lechner Gábor 

a Vasárnapi Térzenék a Wekerlén 
rendezvénysorozat fellépő mu-
zsikusainak:
●  Metzker Kamaraegyüttes
●  Hubay Jenő Ifjúsági Ze-

nekar

●  Szurgyi Gergely – Varga 
Bálint Duó

●  Geszti Kvartett és Török 
Tibor

●  Triola Fúvósegyüttes és 
Balásházi Bálint

●  Tódy Ilona Éva és Kiss 
Mónika

●  Kammerton Együttes és 

Tóth Tamás, Lakatos  
Diána

●  Gelencsér Gábor, Baksa 
Endre és Jalsovszky György

●  Metzker Kamaraegyüttes
●  Háromszéki Ágota, Magyar 

Valentin, Sárréti Márton
●  Allegro Vonósnégyes
●  Merliton Fuvolatrió

●  Semmelweis Orvosi Kama-
razenekar

●  Triola Fúvósegyüttes
és a hátteret biztosító több mint 
50 önkéntesnek .
Zenészek és wekerlei önkéntesek 
összesen 700 önkéntes munka-
órával járultak hozzá a program 
sikeres lebonyolításához!

Köszönet

3 dudás – egy csárdában
Vasárnapi Térzenék a Wekerlén

Megfér. Igen, itt Wekerlén még ez is igaz. Metszés pontjuk, 
ahol mindhárman találkoznak: a nyári vasárnapi térzenék 
a Wekerlén. Ez az ő „csárdájuk”. Egyikük zenél, másikuk 
hallgatja, harmadikuk segít. Nem egyformák, sőt! Nagyon 
is különböznek. De ott vannak, és ki-ki teszi a dolgát. Most 
éppen azt, hogy elmondják, mit is jelent nekik ez a „csárda”?

patkó Tibor
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 Talán még Kós Károly szobra is táncra 
perdült az éjszakában – és ha egy ki-
csit tovább tart a wekerlei önkéntesek 

ünnepe, más különlegességek is megesnek . 
A csodás júniusi esemény viszont véget ért, 
illő hát megemlékezni az elejéről is .

Idei önkéntes ünnepünk a szervezők 
f igyelmessége folytán egy szép, értékes 
táncbemutatóval kezdődött: a Jantra Bolgár 
Néptáncegyüttes fiatal erői döngölték a telep 
homokos talaját . Energikus táncelőadásuk 
színvonalát csak emelte az igényes, autentikus 
öltözet, a könnyed előadásmódot is lehetővé 
tevő koreográfia . 

Az igazi haspókok persze már ekkor a sü-
teményektől, különleges szendvicskrémektől 
roskadozó pultok felé pislogtak, melyek tar-
talma – és ez valóban közösségépítő élmény 
– bepillantást engedett egymás konyhájába, 
ízlésvilágába . Különlegesen jó alkalom volt 
például az egyik nemrég megnyílt rendelő 
ifjú doktornője számára, hogy finomságaival 

is megerősítse, nemcsak praxisában nyújt 
figyelemre méltó színvonalat . 

A legnépszerűbb – lám, a férfiaknak mi-
lyen egysíkú a gondolkodása 
– mégis egy szerény, fehér 
szekrényke volt, mely sörök 
és különleges háziborok gar-
madáját őrizte bendőjében . 
Előtte a diszkréten, gyakran 
feleségüknek és kicsinyeik-
nek az asztalokhoz még egy 
kis finomságot vinni elin-
dult, ám valahogy mindig 
visszatérő urak oly sokasága 
tolongott, hogy egy idő múl-
va külön oda kellett állnia 
valakinek, aki ügyesen, ha-
tározottan úrrá lett a nagy 
érdeklődés miatt kialakult 
torlódáson . Az illető termé-
szetesen egy hölgy volt .

A figyelmet később a szokásos kvízjáték 
kötötte le, ismét jól járt az, aki figyelt ön-
kéntes társaira az év folyamán, megismer-
te annak szokásait . A hagyományoknak 

megfelelően egész családok 
vettek részt a versenyben, 
így a gyerekek is részesei 
lehettek egy újabb közös-
ségi élménynek .

„Minden egyes ünnep 
olyan kitüntetett napot je-
löl, amelyen egy család, kö-
zösség, nemzet egy fontos 
eseményről vagy ügyről való 
megemlékezésen felül a sa-
ját összetartozását is meg-
ünnepli – lehetőség szerint 
közösen . 4 éve már nekünk is 
van saját ünnepünk, amikor 
a wekerleiek összetartozását 
ünnepelhetjük” – ezt Somlói 
Judit fogalmazta meg az 

önkéntes ünnep kezdetén . S valóban, az 
egykor közös célok által motivált, még közös 
házirenddel is összekötött wekerleiek számára 

még a fontos, praktikus közös célokon is 
túlmutat egy ilyen összefogás . Mint ugyanott 
az önkéntes megmozdulások szintén meg-
kerülhetetlen motorja, Romhányiné Kovács 
Mária kiemelte: „Felemelő érzés, mikor látjuk, 
hogy családok sora nő fel Wekerlén, önkéntes 
mezbe bújva . A büszke apa öntudatosan szedi 
a szemetet kisfiával, míg a másik a sátorépítés 
rejtelmeibe avatja be gyermekét; vagy az anyuka, 
aki az újságkihordásra magával viszi csemetéjét . 
A segítségnyújtás nem marad viszonzatlanul . 
Egyszer csak azt veszed észre, hogy feléd is 
irányul mosoly, feléd is nyúl segítő kéz . A jó 
körbejár, és előbb vagy utóbb visszakapod, amit 
másoknak adtál .”

Talán ezt az érzést adta vissza a tánc – s 
ez éppolyan jól esett a Blue Motel vagy a 
Retro Disco zenéjére, bár mozgásunk sza-
bályossága bizonyára nélkülözte a bolgár 
együttes fegyelmezettségét . Ez idővel egyre 
látványosabbá vált, bár a jótékony sötét sok 
mindent kész és képes korrigálni .

Más tényező az idő, vele nem tudunk mit 
kezdeni, „Ha felűlünk, felvesz, ha maradunk, 
nem vár” (Arany János),  – de nevetni még le-

het rajta . Így nevettünk tiszta 
szívvel, amikor végignéztük 
az elmúlt év fotóit . Láthat-
tuk, mint handabandáztunk 
a hőségben, görnyedeztünk 
az esőben – mindig jó kedv-
vel . Felismerhettük egymást, 
hogyan nyújtottunk kezet, 
hogyan kacsintottunk össze 
a közös feladat derűs cin-
kosságával . 

A szobrot pedig többen 
is látták táncolni – de hogy 
ők álltak-e legtöbbször sorba 
a kis, fehér szekrény előtt, 
arról nem készültek statisz-
tikák .

Udvardy Zoltán

VIsszapIllantó

Hogyan perdült táncra a Kós Károly-szobor?
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WekerleI önkéntesek

 Szebenyi Mariannával, a wekerlei ön-
kéntesek egyik „motorjával” Gémes 
Boróka beszélgetett:

gémes boróka: Mióta élsz a Wekerlén?
szebenyi marianna: Apai nagyapám 

az első beköltözők között volt . 2 éves vol-
tam, amikor szüleimmel a nagymamámhoz 
költöztünk a Csaba közbe; édesanyám a 
mai napig itt lakik . Nekem Wekerle volt 
a természetes közeg, de igazán értékelni 
csak sokkal később kezdtem, talán akkor, 
amikor a családalapítás gondolata először 
megjelent a fejemben .

gb: Az új idők első önkéntesei között voltál . 
Mikortól is? 

szm: Édesapám sokat mesélt arról, hogy 
milyen volt az élet itt régen, és innen jött 
az ötlet, hogy szívesen szerveznék térzenét 
nyári vasárnapokon . A gyerekeimet épp egy 
futóversenyre kísértem, ahol összetalálkoz-
tam Romhányi Andrással . Neki említettem 

ezt, és ő melléállt . Ez több mint 10 éve volt . 
Így kezdődött…

gb: Több wekerlei önkéntes program főszer-
vezője, kitalálója, háziasszonya vagy . Mely 
program áll hozzád a legközelebb, és miért?

szm: Olyan, mintha azt kérdeznéd, hogy 
melyik gyerekedet kedveled jobban . A közös 
szál az, hogy másokkal együtt, csapatban 
tenni a közösségért . Ez mindegyik tevé-
kenységben ott van, és ez a legfontosabb 
számomra .

gb: Olyannak látlak, mint aki sosem áll 
meg, és ha mégis, a fogaskerekek a fejedben 
továbbra is kattognak… Rengeteg új és inno-
vatív, kreatív dolgot találsz ki folyamatosan, 
a legapróbb részletektől a nagy dolgokig . Ez 
számodra pihenés vagy munka? Tudsz ezektől 
a dolgoktól távolságot tartani?

szm: Nem kérdés, hogy munka . De 
nekem szerencsém van, mert számomra a 
munka – a fizetésemért végzett is – örömet 
okoz . Mindig is csak ilyen tevékenységeket 
végeztem . Azt teljesen jól gondolod, hogy 
nálam összefolynak a dolgok, és egyáltalán 
nem tudok távolságot tartani . Ha valami 
érdekel, akkor akár éjjel is töprengek raj-
ta . Időnként úgy érzem magam, mint egy 
örökös sakkszimultánt játszó, de nekem 
ez az éltető erő, ez inspirál, ettől jön az 
adrenalin, ami ösztönöz .

gb: Férjed, Váradi Balázs, fiad, Váradi 
Bence, és lányod, Váradi Lili is aktív ön-
kéntesek a telepen . Van életetek a wekerlei 
önkéntességen kívül?

szm: Igazán sosincs olyan időszak, 
hogy ne foglalkoznánk valami wekerlei 
dologgal; ennek persze vannak fokozatai . 
Egy többnapos nagyrendezvény után, ahol 
mind a négyen dolgozunk az előkészítéstől 

a lebonyolításon át a zárásig, bizony több 
nap kell az otthoni „romeltakarításhoz” . 
Természetesen van élet ezen kívül, hiszen 
szerintem teljesen egészségtelen lenne, ha 
csak ez lenne .

gb: A wekerlei önkéntesség fogalmának és 
tartalmának kitalálói között voltál a kezde-
tektől . Sikeresnek ítéled a munkátokat?

szm: Az önkéntes megnevezést való-
ban én hoztam Wekerlére, de magának a 
tevékenység szervezésének Romhányi Mari 
volt a motorja . A siker talán a megvalósult 
sok-sok programot jelenti, mégis inkább az 
az érzés fontos, hogy igen, mi együtt képesek 
vagyunk megcsinálni bármit .

gb: Három éve életre kelt a Wekerlei Ön-
kéntes Centrum (WÖC), melynek oszlopos 
tag ja vagy, vagyis mentor, aki közvetlenül 

kapcsolatban áll meghatározott önkéntesekkel, 
és így kéri fel őket bizonyos munkákra . Mit ad 
a WÖC-ben betöltött szereped?

szm: Azt gondolom, hogy a WÖC to-
vább erősíti a felelősségérzetemet . Nagyon 
jó dolog másokkal megosztani a tapaszta-
latokat és együtt tervezgetni . Nem utolsó 
szempont, hogy egy nagyon jó kis társa-
ságról van szó .

gb: Mit üzennél azoknak, akik még sosem 
végeztek önkéntes munkát?

szm: Hadd idézzem Mahatma Gandhit: 
„Lehet, hogy amit teszel, rettentő jelenték-
telennek tűnik, de az rettentő fontos, hogy 
egyáltalán megtedd .”

gb: Ha újra kéne kezdened, végig járnád-e 
ismét ezt a wekerlei önkéntes utat? 

szm: Nem érzem, hogy ez egy út len-
ne . Teszem a dolgomat, mikor mit . Most 
azt mondanám, hogy sokkal előbb, sokkal 
tudatosabban kezdeném el az önkéntes 

munkát, de ezt a mostani fejemmel, a 
mostani helyzetemben mondom . A jövőre 
vonatkozólag pedig épp azon gondolkodom 
egy ideje, hogy mit tudnék elengedni . En-
nek két oka is van . Az egyik, hogy legyen 
egyfajta vérfrissítés, megújulhassanak a 
programok, ne legyen rutinszerű, poros . 
A másik, hogy legyen energiám arra, hogy 
elindítsam azokat a programokat, amik évek 
óta motoszkálnak a fejemben .

gb: Ha kívánhatnál egyet, ami a wekerlei 
önkéntességhez kapcsolódó kívánság lenne – 
akár személyes, akár közösségi – mi lenne 
az?

szm: Szeretném, ha az Ady mozi ismét 
a wekerleieké lenne, közösségi térként, az 
együttlétért . Mert ez a közösség megér-
demli!

Interjú Szebenyi Mariannával, a WÖC mentorával
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 Idén immár harmadszor csatlakoztunk 
ehhez a nagyszerű fővárosi kezdeménye-
zéshez, és mutattuk meg telepünk 100 

éves házait . Ugyanakkor rendhagyó is volt 
az idei esemény, hiszen eddig vezetett séták 
során jártuk be születésnapos épületeinket, 
míg most egyetlen helyre koncentráltunk: a 
Kós Károly térre, ahol az érdeklődők szabadon 
választhattak a helyszínek közül . Az is eltérés 
volt a korábbiaktól, hogy a legtöbb meghir-
detett programot nem kellett regisztrációhoz 
kötnünk, korlátozva a résztvevők számát, 
így sokkal többen ünnepelhettünk együtt, 
legnagyobb örömünkre végre nagyon sok 
wekerleivel is . És végül, de nem utolsósorban, 
először volt hozzánk kegyes az időjárás: nem 
szemerkélő eső, nem a késői tél, hanem ra-
gyogó napfény fogadta a látogatókat az április 
26-27-i hétvégén!

Pap Ágnes főszervező és a hozzá csatla-
kozó egyre népesebb önkéntes csapat megint 
sikerrel tudta megszólítani az érintett házak 
közösségeit, a lelkes házigazdákat, és ha az 

összes 1914-ben felépült Kós téri ház nem is 
volt látogatható, így is színes, gazdag prog-
ramkínálattal vártuk a ránk, wekerleiekre 
kíváncsiakat . Bár a Budapest100 hivatalos 
térképéről mindig „lelógunk”, nem kisebb 
„versenyben” tudtunk vonzóak lenni, mint 
amit pl . ezek a helyszínek kínálnak: az Óbudai 
gázgyári lakótelep, az Erzsébet téri volt Adria 
Biztosító palotája, ma Le Meridien luxus-
szálloda, a Hotel Astoria épülete, a Lechner 
Ödön és Vágó József tervei szerint megépült 
Szent László Gimnázium vagy a Lajta Béla 
tervezte Radnóti Gimnázium, továbbá 10 
tematikus séta – hogy csak néhányat említsünk 
az összesen 55 helyszín közül .

A téren körbehaladva az első nyitott épület 
a 4 . számú ház volt, amelyet talán a legtöb-
ben ismernek város-, sőt országszerte . A ház 
lakóközössége – mint ahogy arról már tavaly 
e lap hasábjain beszámoltunk – példaszerűen 
felújította a nagy belső udvart, ebben az évben 
pedig elkészült a kisebb udvar is, valamint a 
két részt összekötő kis tetőterasz . A felújítá-

sok motorjai, Gáspár Anita és párja ezeket a 
szépségeket, a célhoz vezető utat, a terveket 
mutatta be az érdeklődőknek, vasárnap pedig 
egy kis szalonnasütésre is várták a megfáradt 
„100-as” túrázókat .

Az épület földszintjén hosszú évek után 
végre meg tudtuk nyitni – ha csak 2 napra 
is – az egykori Wekerle Filmszínház (később 
Ady mozi) kapuját is . Már a szervezés idején 
is, valahányszor nyitva volt egy rövid időre a 
kapu, kíváncsi wekerleiek kukkantottak be . 
Sejtettük, hogy egy régen várt hiányt pótol 
majd a hétvégi program: vissza lehet térni 
sok-sok régi emlék, élmény színhelyére, vagy 
az elmúlt 20 évben ideköltözők számára 
feltárul egy sosem látott épület! Ismét volt 
mozink, igaz csak mini, hozzá illő mini 
pereccel és mini pattogatott kukoricával . A 
fénye sem volt a régi, hiszen plüss széksorok 
helyett pokrócokkal letakart padon ültünk, 
de a miénk volt! A volt jegypénztárt takaró 
csupasz falon a moziról, az azt befogadó 
épületről és a térről állítottunk ki képeket, 
kétoldalt pedig a színpad mellett egykor 
falfülkében álló Ádám és Éva szocreál gipsz-
szobra köszönt vissza . Ádám teljes életnagy-
ságban, erre az alkalomra restaurálva, Éva 
viszont sajnos még gyengélkedett, így ő csak 
fényképről figyelte a betérőket . Az előtér 
másik falára a lakóház tervezőpárosának, 
Schodits Lajosnak és Éberling Bélának egyéb 
wekerlei vonatkozású tervrajzait gyűjtöttük 
össze . És természetesen volt filmvetítés is: 
rólunk, magunknak és vendégeinknek, hogy 
lássuk, lássák milyen nagyszerű helyen élünk! 
Somogyvári Rudolf és Kós Béla wekerlei 
alkotók filmjei mellett Saár Tamás Kós és a 
meseváros című filmjének kockái peregtek a 
hétvége alatt folyamatosan . A filmek között 
archív fotókról elevenedett meg Wekerletelep 

Budapest100 – Wekerle100

VIsszapIllantó

azt kérdeztük a látogatóktól:
Ön mire emlékszik a moziból? Vannak szép emlékei?
Íme néhány az emlékekből:
»  Az első szerelmemmel ide jártunk matinét nézni . 4 forint volt a jegy, de a filmből nem 

sokat láttunk .
»  13 . számú Bartók Béla Úttörőcsapat vigyázz! Zászlónak tisztelegj! Iskolai ünnepségek 

a moziban . . .
»  A neon piros-zöld fénnyel világított .
»  Amíg nem volt hétfőn adás (a fiatalabbak kedvéért: a televízióban), minden wekerlei 

igyekezett bejutni valamilyen előadásra . Egyik szép emlékem, hogy itt láttam a Csil-
lagok háborúját .

»  A matiné jegy 3 Ft volt, Galántai néni trafikjában a Donald rágó 4 Ft-ba került . 7 
Ft-ból megúsztuk a vasárnap délelőtti programot .

»  Itt volt az első moziélményem, amikor az E .T .-t néztük meg a családdal . De annyira 
megijedtem E .T .-től, hogy haza kellett vinni .

a 4. sz. ház tetőteraszán is fák nőnek

a mozi előterében
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múltja, és arra is volt 
lehetőség, hogy be-
tekintsünk az átala-
kított nagyterembe, 
rácsodálkozzunk ar-
ra, hogy az milyen 
grandiózus lehetett 
egykor . Az önkén-
telenül is előtörő 
emlékeket a látoga-
tók nagy papírokra 
írhatták fel (ezekből 
néhányat itt is köz-
readunk), de arra is 
javaslatot tehettek, 
hogy mit látnának itt 
szívesen a jövőben, 
mire használnák ezt 
a frekventált helyet, 
ha meg lehetne ál-
lapodni mostani tu-
lajdonosával . Már 
tavasz közepe óta 
formálódik egyéb-
ként egy terv több 

wekerlei lokálpatrióta közreműködésével .
A Kós Károly tér nyugati térfalának Thö-

köly utcai sarkán nyitva állt a 9 . számú ház is . 
Veresné Mohos Angéla és lakótársai őszinte 
lelkesedéssel, fantasztikus kedvességgel várták 
az ide érkezőket . Finomságokkal készültek, 
folyamatosan vezettek házbemutató sétá-
kat a pincétől az udvaron át a padlásig . A 
lépcsőház falain saját készítésű tablókból 
rendeztek kiállítást egyrészt Wälder Gyu-
láról, a ház tervezőjéről, további wekerlei 
munkásházairól, másrészt a ház és az itt élők 
múltjáról, jelenéről . Szombaton a házban 
lakó lányok adtak egy kis 
ízelítőt néptánctudásukból, 
vasárnap pedig Romhányi 
András olvasott fel a lépcső-
házban összeseregletteknek a 
nemrég elhunyt Bächer Iván 
wekerlei tárgyú írásaiból . A 
lenyűgöző méretű padlás-
ra mindkét nap délutánján 
építészhallgatók költöztek 
fel – a Budapesti Műszaki 
Egyetem Építészklubjának 
tagjai –, akik a század eleji 
jellemző épületszerkezetekről 
mutattak be gyönyörű rajzo-
kat, maketteket . Berendeztek 
egy kis ácsműhelyt is, ahol 
segítségükkel mindenki ki-
próbálhatta kézügyességét, 
és elkészíthette egy-egy ácskapcsolat kicsi-
nyített mását .

A sorban a következő helyszín a 10 . számú 
ház volt, abban is maga a Wekerlei Társas-
kör Egyesület irodája és kiállítóterme . Igazi 
látogatóközpontként működött, itt fogad-
tuk azokat, akik életükben először járnak 
a Wekerlén – köztük sok külföldit is . Itt 

kaphatott bárki segítséget, 
tájékoztatást, egyúttal gaz-
dagodhatott egy dióhéjnyi 
wekerlei építészet- , társada-
lom-, közösségtörténettel is . A 
kirakatban látható volt a Kós 
Károly tér keleti és nyugati 
térfalát alkotó műemléképü-
letek színes homlokzati rajza, 
amely nagy segítséget jelentett 
az alapvető helyismeret meg-
szerzésében, a helyszínek be-
azonosításában, hiszen olyan 
tisztán, mint a rajzon, már a 
lombosodó fáktól nem is le-
hetett látni a házakat . A játékos kedvűeket 
egy motívumkereső játékkal vártuk: 6 apró 
részletet kellett fotó alapján megkeresni a 100 
éves házakon . A bejárati ajtón a házat tervező 
Zrumeczky Dezső egyéb épületeinek fotóit 
csodálhatták meg az érdeklődők, méghozzá 
abból a sorozatból, amelyet annak idején 
Nagy Tamás, Romhányi András és Tóth 
Pál készítettek .

A Társaskör volt egy másik nagy sikerű 
attrakció kiindulópontja is: 10 fős csoportok-
ban fel lehetett mászni a Zrumeczky-kapuba, 
amely szintén egy olyan elvarázsolt hely, ame-
lyet csak keveseknek adatott meg belülről 
látni . Egész pontosan nem fel, hanem le kellett 
mászni a kapuba, ugyanis az a 11 . számú ház 
padlásáról közelíthető meg, egy „százéves” 
falajtorján leereszkedve . A kalandtúrát tel-
jesítők számára Révész Antónia kedves kis 
kitűzőt tervezett, amelyből előzetesen (és 
naivan) 40-et gyártottunk le . Már szombat 
délben elfogytak, így délután be kellett is-
mét indítani a „kisipart” . Mondhatjuk, hogy 

szinte megostromoltuk a Zrumeczky-kaput, 
a vezetők nem győztek fordulni a sokszor 20 
fősre gyarapodó csapatokkal . Köszönet a ház 
lakóinak, akik elviselték a nagy lépcsőházi 
forgalmat! A hatalmas érdeklődés megint csak 
ráirányította a figyelmet arra a régi tervre, 
hogy látogathatóvá váljék a Zrumeczky-kapu, 
ne csak egy ilyen kivételes alkalommal .

És végül a sorban – de csak a házsorban – 
az utolsó bemutatkozó épület a 12-13 . számú 
ház volt, amelyet Baráth Béla és Novák Ede 
építészek terveztek . (A cikk írójának szemé-
lyes kedvence ez az épület, nemcsak amiatt, 
mert a lépcső kovácsoltvas korlátjának mintája 
vált a centenárium logójává, de egyszerű, 
nemes vonalai, tömegeinek festői játéka és 
különleges faszerkezetei is kiemelik a sorból . 
Nem is beszélve a Mészáros Lőrinc utcai kapu 
mellett rekonstruált kis padjáról!) Mindkét 
nap délelőttjén Nagy Tamás és Fazekas Csaba 
meséltek a házról, az egykori lakókról, a 
wekerlei házirendről és a belső udvarban 
növő és ma is jól termő szőlőről, mely a 2 . 
emeletig felér . Tamás a ház régi lakójaként, 
de egyben közösségünkben a wekerlei élet 
legjobb ismerőjeként, Csaba pedig a telepről 
mindent tudó építészként állt a hallgatóság 
elé . Előadásuk előtt a szomszéd Ékes Ágoston 
teremtett gitárjátékával jó hangulatot . És 
persze itt sem hiányzott az asztalokra kitett 
házi pogácsa, frissítő .

Mindent összevetve az idei Budapest100 
rendezvény minden eddiginél több embert 
vonzott a Wekerlén, voltak vendégeink Er-
délyből, Londonból, Belgiumból, Oroszor-
szágból, Olaszországból, vidékről és Budapest 
különböző kerületeiből, de talán a legjobb 
az volt, hogy nagyon sokan voltak a hely-
béliek . A 9 . számú ház vendégkönyvében 
170-nél több bejegyzés olvasható, de az erre 
az alkalomra sütött mézeskalács házikók, 
sütik és szendvicsek alapján a házigazdák 
500 főnél is többre taksálták a 2 nap alatt 
betérők számát .

Köszönet az élményért mindenkinek: a 
program kitalálójának, főszervezőjének, a 
kedves házigazdáknak és az önzetlen ön-
kénteseknek, akikkel, mint mindig, most is 
nagyon jó volt együtt dolgozni!

Bár jövőre a BP100 szempontjából „ínsé-
gesebb idők” jönnek, de biztos vagyok benne, 
hogy nem utoljára jártam Wekerlén . – írta egy 
nem wekerlei önkéntes barátunk, aki már 
harmadszor segített idén .  Reméljük, hogy 
2015-ben is lesz alkalmunk magunk közt 
tudni, ötleteink már vannak! Kérjük, Önök 
is figyeljék majd a felhívásunkat!

Nagy Attila

VIsszapIllantó

Fo
tó

: N
ag

y 
L

ev
en

te

Wekerle100-as zsírosdeszkaWekerle100-as zsírosdeszka

Fo
tó

: S
zé

ph
eg

yi
 É

va

a 13. sz. ház lépcsőházi részlete



Wekerle   ■  2014/2. szám10

VIsszapIllantó

 Dinnyés Jóska, a Magyar Kollégium 
tagja, sok-sok esztendővel ezelőtt az 
egyik közgyűlésen felvetette, hogy 

neki volna egy ötlete . Szorgalmazni kellene, 
hogy minden település állítson valamilyen 
emléket azoknak, akik évszázadok óta gyerme-
keket nevelnek . Hogy mindenki, aki arra jár, 
megtudhassa, hogy ki volt ott a tanító évekkel 
ezelőtt, kik voltak a pedagógusok, akiknek a 
közösség olyan sokat köszönhet .

És Jóska megvalósította az álmát!
Ma már közel félezer ilyen emléket állítottak 

szerte a magyarlakta területeken .
„Minden mesterségnél fontosabb mesterség 

a tanító mestersége . A magyar népet a tanítók 
mentették meg, mert a legkritikusabb helyzetek 
idejére a tudás időzített aknamezőjét helyezték 
el az állampolgárok szívében, eszében . Szinte 
minden település, amelyik adott magára, erején 
felül tartott tanítót, épített, vezetett tanítókép-
zőt, iskolát, csakhogy megtanuljanak gyermekeik 
írni, olvasni, számolni . Legendás pedagógusok 
tanítottak elemi iskolákban, ahol dolgozataik, 
kutatásaik világhírűvé tették tanítványaikat . 
Nem egy tanító személyisége vitte a világhírnév 
felé az egykori kisdiákot .

Az Emlékfát a régi iskola elé, a 
Hősök emlékműve mellé, temetőink 
díszkertjébe, vagy a templomkertben 
állítsuk fel – és évente a település 
egy jeles napján emlékezzünk e 
tiszteletreméltó foglalkozás mes-
tereire, a nemzet napszámosaira, 
akik születésünk utáni harmadik 
legnagyobb mérkőzésére tanítottak 
meg: az Életre .” – így fogalmazta 
meg a dolog lényegét Jóska .

Amikor – kedves meghívásnak 
eleget téve – elmentem a Kós 
iskola (nekem már csak III-as 
iskola marad) centenáriumi 
ünnepségsorozatának egyik 
rendezvényére, az öregdiák-ta-
lálkozóra, azon gondolkoztam, 
mit is tehetnék én 100 éves alma 
materemért . Az általános is-
kola I-IV . osztályába ugyanis 
ide jártam .

És akkor eszembe jutott 
Jóska ötlete . Felkerestem őt, 
beszélgettünk egy kicsit, és 
már ki is bontakozott bennem: 
igen, állítsunk Tanítók fáját 
a Kósban! Egészen jó ötletek 
születtek bennem . Felkerestem 
hát az iskola igazgatóját, és elmondtam neki 
szándékomat . Sallai Márti elmesélte, hogy 
– bizony – ezen az ötleten a tantestület is 
gondolkozott már, de végül is úgy döntöttek, 
hogy a rengeteg egyéb – a 100 éves évfordu-
lóhoz kötődő – program mellett már nem 

lenne erejük ezt is megvalósítaniuk . Így hát, 
boldog voltam, hogy jó helyre nyúltam! Az 
ajándékban is az a legjobb, amikor valaki 
valamit nagyon szeretne, de ilyen-olyan ok 
miatt mégis lemond róla . Aztán valahogyan 
mégiscsak megkapja . Megbeszéltük, hogy 
tervemet ismerteti a tantestülettel és utána 
újra konzultálunk . Így is lett . Hamarosan újra 
találkoztunk, és az igazgató asszony elmondta, 

hogy a pedagógusok azonnal az ügy mellé 
álltak, de picit mégis másként szeretnék . Ez 
a „pici” az volt, hogy más helyre tegyük a fát, 
és másképp oldjuk meg az egészet . Magam-
ban azt mondtam: végül is a pedagógusokért 
van az egész, legyen nekik igazuk . S milyen 

igazuk lett! Utólag már látom, az ő javaslatuk 
(ami végül is megvalósult) sokkal jobb volt, 
mint az enyém!

 Az alkotás létrehozására csoport (team) ala-
kult . Az iskola igazgatójának és tantestületének 
képviselőin kívül a munkában részt vett Nagy 
Tamás, helytörténész (a tanítók neveinek felku-
tatása); Urmai Ungurán László, képzőművész 
(látványterv); Gera Attila, grafikus (anyagok 
kiválasztása, és az Emléktábla megvalósítása) 

és jómagam, az iskola egykori diákja 
(szervező- és háttérmunkák) . S – per-
sze – közreműködött még egy rakás 
Wekerlei Önkéntes is .

Felkerestük Gajda Péter pol-
gármestert, és segítséget kértünk 
Tőle . Ígérte és adta . A Közpark 
közreműködésével kivágtuk a fát 
és elszállítottuk az iskola udvarára . 
Letisztítottuk, levágtuk a felesleges 
ágakat, majd felállítottuk végleges 
helyén az iskola bejáratánál . Azután 
jött a faanyag-védelem . Időköz-
ben elkészültek a levelek, amelyek 
mindegyikén egy-egy pedagógus 
neve szerepelt . Az átadó ünnep-
ség előtti napon Urmai Lacival és 
Wágner Péterrel ragasztottuk bele 
a fába a leveleket . Közben oda-
odajöttek az iskola tanárai, diákjai 
és az éppen arra járó szülők, és 
csodálták a kialakuló látványt . És 
dicsérték! Mindenkinek tetszett . 
Jaj, nagyon jó érzés volt, amikor 
a Wekerle első pedagógusának 
a nevét jelző levelet (Mocsári 
Szidónia) én magam szúrtam 
bele a fába . Ez a tanító ugyanis 

az én dédanyám volt .
A Tanítók fája ott áll hát a Kós iskola bejá-

ratánál, és hirdeti, nem felejtkezünk el azokról 
az emberekről, akik életükkel szolgálták a 
népet . A mi kis wekerlei népünket!

Romhányi András

Tanítók fája
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 Még nagyon is élénken él az emléke-
zetemben, amikor azon gondolkoz-

tunk, hogy a Wekerlei Székelykapu Futás 
lezárására valamilyen kulturális programot 
kellene szervezni . Persze, kitaláltuk és meg is 
csináltuk, de azt akkor nem gondoltuk, hogy 
az ötlet milyen hamar kinövi magát, hogy ez 
a kezdeményezés lesz a Wekerletelep tavaszi 
nagyrendezvénye . S lám!

Annyi minden történt a tíz esztendő alatt!
Volt, amikor az időjárás (hideg, orkánszerű 

szél és zuhogó eső) egyszerűen „elmosta” a 
rendezvényt; s csak két héttel később tudtuk 
azt megtartani . Volt, amikor a Kós Károly 
térről szorultunk ki, mert azt éppen átépí-
tették . S volt változás a magunk akaratából 
is; az igényekhez igazodva módosítottunk a 
rendezvénysorozat koncepcióján . Ám a lényeg 
mindvégig megmaradt: „a lakosság széles köré-
nek bevonásával szervezendő, magas színvonalú 
közösségi programokkal erősíteni a wekerleiek 
összetartását .” Ilyen előzményekkel vágtunk 
bele a tizedik WSZN megrendezésébe .

Már januárban összeült az első stábérte-
kezlet, s terjeszkedni kezdett az a finom háló, 

amely az önkénteseket szólította meg . Jöttek 
az ötletek sorjában, megalakultak az egyes 
területek munkáját végző csapatok, s május kö-
zepére minden összeállt, már csak az időjárásra 
kellett figyelni . Nos, az „égi felelőssel” idén is 
meggyűlt a bajunk, mert a felettünk köröző 
ciklon csak nem akart itt hagyni bennünket . 
Végül kiegyeztünk!

Pénteken még nem volt igazán kedvező az 
időjárás, dehát ilyenkor amúgy is a Társas-
körben és a templomban (azaz fedett helyen) 
vannak a programok . Szombat reggelre végül 
kiderült és a korán kelők (a stáb szinte minden 
tagja) átérezhették azt a csodálatos érzést, 
amikor reggel belépnek az üres térre, ahol még 
nincs vendég, csak egy-egy vásározó csoma-
golja ki a portékáját . De már áll a színpad, és 
épülnek a pavilonok . Nagyon lehet élvezni ezt 
a csendet, a várakozást!

Aztán egyszerre tele lesz minden talpalatnyi 
hely, s a szervezők picit megnyugszanak: hát 
idén is sikerült . Igen, volt itt minden, amit 
a Wekerlei Székelykapu Napok stábja tíz év 
alatt kifejlesztett, no meg remek, új elemek 
is, mert a tizediken azért mégiscsak ki kellett 
rukkolni valami újjal is . És tele volt a tér, és 
még soha nem vettek részt ilyen sokan a fu-

táson, és a gyermekek kacagtak, csiviteltek, 
és az emberek mosolyogtak, és mindenkinek 
csillogott a szeme .

Kétszáz Wekerlei Önkéntes hitéből, lelke-
sedéséből és munkájából született meg ez a 
csodás két és fél wekerlei nap .

Rendezte: a Magyar Kollégium Kulturális 
Egyesület és a Wekerlei Futóklub . Társren-
dező: a Wekerlei Társaskör . Együttműködő 
partnerek: Wekerlei Kultúrház és Könyvtár, 

Wekerlei Önkéntes Centrum . Főtámogató: 
Kispest Önkormányzata . Támogatók: Kispest 
Közbiztonságáért Alapítvány, K&H Bank, 
Közpark, Wekerle Centrum Kft .

Romhányi András

 Szeretem a júniust, a fényt, a cirógató nap 
sugarait, a hosszú nyári estéket, a sétákat 

a frissítő lágy szellőben, a virágokat, a fákat, 
a madarak énekét . 

Régóta bakancslistás az év leghosszabb nap-
jának ünnepe . Tervezgettem, hogy Szent-
péterváron (Leningrád) megnézem a „fehér 
éjszakákat”, vagy Spanyolországban együtt 
mulatom, táncolom át az éjszakát az utcán 
hömpölygő ünneplő tömeggel, vagy talán Szent 
Iván éjjelét Svédországban töltöm, ahol a nap 
korongja ilyenkor csak félig tűnik el, majd újra 
emelkedni kezd, és az év legnagyobb feszti-
válján virágokkal és természetesen rengeteg 
alkohollal köszöntik a nyarat .

A XIX . század végéig szinte nem volt olyan 
falu Európában, ahol ne lángoltak volna fel a 
nyárközépi tüzek a nyári napforduló ünnepén . 
Az emberek számára a fény és a sötétség vál-
takozása mágikus eredettel bírt . A sötétség az 
elmúlást, a fény pedig a megújulást jelentette, 
ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket 
raktak, hogy elűzzék a sötétséget; ekkor kez-
dődik a csillagászati nyár is . A városokban ez 
a szép népszokás, melyhez rengeteg hiedelem 
kötődik, lassan kihalt . 

Pestszentlőrinci lakosként véletlenül jutott 
tudomásomra, hogy a Wekerletelepen új, izgal-
mas, ünnepi formát adva keltik életre a tűzrakás 
rítusát, a szertartásos tűzgyújtást . 

A Kós Károly téren gyülekeztünk . Csendes 
este volt, minden készen állt, csak a szobor 
készítői végezték izgatottan az utolsó simí-
tásokat, tették, amit kellett, és ahogy lassan 
alkonyodott, ereszkedett, borult ránk a sötétség, 

a szervezők izgalma szinte észrevétlenül ragadt 
ránk . Feszülten, kíváncsian vártuk, hogy el-
kezdődjön a nyár különös ünnepe .

Az ünnepkör eredetének ismertetése, régi 
magyar énekek felelevenítése után a tűzszobor 
lett az est főszereplője . A kosárfonott szirmok-
ból épített hatalmas tulipánban Orff Carmina 
Burana című művére lobbant fel a láng . 

A tűzszobor először szerényen, szirmait 
bontogatva kelt életre, majd teljes erejével 
segítette a napot a sötétséggel vívott küzdel-
mében, a tűz fényének erejével űzte, hajtotta 
az ártó szellemeket . Amikor a lángok magasra 
csaptak és a tulipán égő fáklyaként világította 
meg a teret, a dobok vad ritmusára mindenki 
önfeledten táncolta körbe a tüzet . 

Szentivánkor minden megtörténhet, az éjjel 
a varázslatoknak is kedvez, főleg a szerelemben . 
A parázs átugrása egészség és szerelemvarázs-
ló hatású . Ugráltunk is rendesen, ki azért, 
hogy meglelje szerelmét, ki a régi szerelmet 
kívánta szorosabbá tenni, megerősíteni, ki 
egészséget, bőséget kívánt . Régen a tűzbe 
dobált almának, gyümölcsöknek gyógyító 
erőt tulajdonítottak .

A parázs elhamvadt, és vonakodva bár, de 
élményekkel telve szétszéledt az ünneplők sere-
ge abban bízva, hogy jövőre is lesz Tűzszobor . 
Én biztosan ott leszek . 

Ja! És viszek almát!
Agócsné Marton Anna

X. Wekerlei Székelykapu Napok

Szentivánéji álom – vagy valóság

Hogy’ elszaladt az idő!

Egy pestszentlőrinci polgár élményei
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2014-ben kispest díszpolgára 
címet kapott
Csukás Irén

1931-ben született Békésen, egy nagycsalád 
kilencedik gyermekeként . 1955-ben az ELTE 
muzeológia– néprajz szakán szerzett diplomát . 
Ezt követően a Kaposvári Tanács Népművelési 
Osztályán népművészeti- és ismeretterjesztő 
előadóként dolgozott .

Alig egy évvel a diploma megszerzését kö-
vetően az 1956-os forradalom részesévé vált . 
A forradalom leverését követően elbocsátották 
állásából . Mindezek után gyárban, könyvtár-
ban, revizorként és képesítés nélküli nevelő-
ként is dolgozott, s közben idős, beteg szüleit 
gondozta . A politikai üldözés miatt Pestre 
kellett költöznie, ahol egy nevelőotthonban, 
Kispesten helyezkedett el . Múltját és sorsát 
nem feledve már 1989-ben az MDF-nek és 
a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének 
a tagja lett, majd 1992-ben megalapította az 
56-os Szövetséget . Ekkor választották meg a 
POFOSZ kerületi elnökének is . A két szer-
vezetet összefogva máig mindent megtesz a 
Kispesten élő meghurcoltakért, s a forradalom 
emlékének ápolásáért .

Munkája, érdekvédelmi tevékenysége mellett 
korán bekapcsolódott a Kispesten folyó helytör-
téneti kutatásokba, majd segítséget nyújtott a 
Helytörténeti Gyűjtemény leltározásához és az 
intézmény fellendítéséhez is . Helytörténeti ku-
tatómunkájának eredményeként összeállította 
az 56-os forradalom és szabadságharc kispesti 
történetét . 2002-ben kiállítást rendezett a 
forradalomról . 2013-ban jelent meg „A Határ 

úttól Szentlőrincig” című helytörténeti olva-
sókönyve, mely minden kispestinek segítséget 
nyújthat a hagyományok őrzésében, továbbvi-
telében, gazdagításában és megőrzésében . A 
kutatómunka mellett ma is feladatának tekinti 
a forradalom áldozatainak megsegítését és 1956 
emlékének megőrzését . 

kispestért díjat érdemelt ki
Kiss Gáborné, a Kispesti Kós Károly Álta-

lános Iskola igazgatóhelyettese

Weiperth Vilmosné, a Kispesti Erkel Fe-
renc Általános Iskola tanára, gyermekvédelmi 
felelőse

Feketéné Mild Gabriella, a Kispesti Tar-
kabarka Óvoda dajkája

Wekerlei díjazottak
Kispest várossá nyilvánításának 143 . évfordulóján, azaz a város születésnapján, a 

képviselőtestület díszülést tartott . Ezen az ülésen osztották ki a díszpolgári címeket, 
ítélték oda a Kispestért díjakat és más elismeréseket . 

Az eseményről a kispest .hu városházi honlapon, valamint néhányan az írott sajtóban 
beszámoltak már . Mi mégis fontosnak tartjuk, hogy a legrangosabb kitüntetések wekerlei 
kötődésű birtokosait köszöntsük kisebb közösségünk előtt .

Szívből gratulálunk valamennyi díjazottnak.

Búcsúzunk egy kollégától

 Talán nevét csak a szűkebb wekerlei építészközösség 
ismerte Verseghi-Nagy Andrásnak, de számtalan 

wekerlei, aki tetőtér-beépítést terveztetett az elmúlt 30-35 
évben találkozhatott Vele, vagy legalábbis munkájával . 
Ő volt az egyik nagyszerű kolléga, nagy tapasztalatokkal 
rendelkező faanyagvédelmi szakértő, aki ismerte a wekerlei 
házak faszerkezeteit: a tetőelemeket, födémgerendákat . 
Szakértelme elengedhetetlen volt minden egyes terv kapcsán . Mi, wekerlei építészek 
jó szívvel ajánlottuk egymásnak és megbízóinknak .

Pontos adattal nem rendelkezünk, hogy hány ház padlásán járt még akkor, amikor 
azokban csak a felszálló por csillant meg a cserepek közt beszűrődő fénycsíkokban . 
De személyes élményem, hogy 2012-ben egy olyan ház tervein dolgoztunk együtt, 
melynek egyik felét 1983-ban, másik felét 2000-ben szakértette . Láttam rajta, hogy 
benne is különös érzéseket okozott, hogy ismét visszatért egy olyan térbe, melynek 
több korábbi állapotát is látta, ismerte, háttérben végzett munkájával alakította .

András igazi úriember volt, a fiatalabbakat is egyenrangú félként kezelő, sőt 
tisztelő rangidős szakember . Sajnos ebben az évben betegsége már megakadályoz-
ta, hogy újabb munkákat vállaljon . Életének 74 . évében, június végén távozott el 
közülünk . Isten nyugtassa!

A wekerlei építészek nevében: Nagy Attila

E
rd

ős
 L

ás
zl

ó 
fe

lv
ét

el
ei



Wekerle   ■  2014/2. szám 13

épített örökségünk

Tisztelt wekerlei Ingatlantu-
lajdonosok, Bérlők!

Mint bizonyára már más for-
rásból is értesültek, nyár elején 
ismét megjelent két olyan pályá-
zati kiírás, melyekre a wekerleiek 
sikerrel pályázhatnak . Az egyik a 
Budapest Főváros Közgyűlése ál-
tal kiírt műemléki keret 2014., a 
másik a Kispest Önkormányzata 
által meghirdetett kispesti nyí-
lászárók felújításának/cseréjé-
nek támogatása 2014. Mindkét 
pályázat ismerős lehet a korábbi 
évekből, hiszen lapunk tavaly 
decemberi számában már be-
számoltunk a Műemléki Keret 
2013 .-ról (mely gyakorlatilag azo-
nos feltételrendszerrel működik, 
mint a korábban elérhető Települési Érték-
védelmi Támogatás), és a kerületi pályázat is 
sikeres volt a 2009 ., majd a 2010 . években a 
Wekerletelepiek körében . Nagy öröm, hogy 
idén újból tudja anyagilag is támogatni a 
kerület a helyi értékmentő munkát!

A konkrét pályázati kiírások, feltételek, 
adatlapok megtalálhatóak a kiíró szerveze-
tek ügyfélszolgálatain, honlapjain, a WTE 
oldalán is, így ebben a cikkben csak néhány 
gyakorlati tudnivalóval, tanáccsal és korábbi 
tapasztalattal szeretnénk segíteni a pályázók 
minél nagyobb sikerét .

Általános tudnivaló, hogy csak meg 
nem kezdett munkával lehet pályázni . 
Wekerletelep műemléki védettsége miatt a 
nyílászáró felújításon kívül minden mun-
kához építési engedélyre van szükség, de a 
településképi bejelentési igazolást a felújí-
táshoz is szükséges megkérni . A vissza nem 
térítendő támogatások utófinanszírozással 
kerülnek kifizetésre, és minden bizonnyal 
nem fedik teljes egészében az elvégezni 
kívánt munkálatokat, így elsősorban azok 
pályázhatnak sikerrel, akik rendelkeznek 
önerővel, és egyébként is tervezik a beru-
házást . A kivitelezővel minden pályázónak 
magának kell szerződnie, és majdan a Tá-
mogatási szerződés szerint a támogatóval 
elszámolnia .

A Műemléki Keret elsősorban közte-
rületről látható homlokzatok, díszítések, 
hangsúlyos építészeti részletek, szerkezetek 
helyreállítását, felújítását, illetve publikus 
belső terek megújítását támogatja . Sajnos 
a kiírás és a beadás dátuma között nagyon 
rövid idő áll rendelkezésre a szükséges tervek, 
engedélyek, dokumentumok elkészítésé-
re, beszerzésére – október 1 . a határidő . 
Ugyan van hiánypótlásra lehetőség, de aki 
az építési engedélyt a pályázat beadásakor 
kívánja kérvényezni, annak kevés az esélye, 

hogy egyáltalán befogadják az anyagát . Az 
elbírálási határidő és a nyertesekkel kötendő 
szerződés várható ideje alapján alapvetően 
2015 tavaszára, nyarára tervezett munkákkal 
érdemes pályázni . Mivel ez egy fővárosi 
támogatás, itt a wekerleieknek Budapest 
gazdag műemléki értékeivel kell versenyez-
nie . A tavalyi kiírásban a 30 millió forintos 
keretre 8-10-szeres volt az igény, így az idei 
több mint 48 millió forintra emelkedett ke-

retösszegre is várható, hogy 60-80 pályázat 
fog érkezni . A Városépítési Főosztály mun-
katársának tapasztalatai alapján a pályázatok 
legalább fele nagyon magas színvonalú . Ezt 
is érdemes szem előtt tartani, és azt is, hogy 
a kevesebb igényelt támogatás, nagyobb 
önrész vállalással lehet, hogy jobb taktika, 
mert a végén nagyobb százalékban kerül 
megítélésre .

A kerületi támogatás ugyan nemcsak 
wekerleieknek szól, de szűkebb pátriánk 
nem versenyezik Kispest más részeivel . A 
másik két érintett városrész is azonos keret-
összegre – 5-5 millió forintra – pályázhat . Ez 
ugyan csak fele a 2010-es keretnek, de ez is 
sok építtetőnek jelenthet érdemi segítséget . 
A benyújtásra kiírt első határidő, szeptember 

15-e nagyon közeli, de lehető-
ség van egy második határidőig, 
november 15-ig folyamatosan 
beadni a támogatási igényeket . 
Szerencsére itt a hiánypótlásra 
is engedékenyebb szabályok vo-
natkoznak, elég a beadáskor az 
építési engedély kérelmet, ille-
tőleg a településképi bejelentés 
igazolás kérelmét mellékelni . 
A megpályázható felújításra, 
nyílászárócserére vonatkozó mun-
kák leírása és a hozzájuk rendelt 
támogatási összegek rendszere 
nagyon jól kidolgozott, jól követi a 
Wekerletelepen előforduló külön-
böző szituációkat, ráadásul ponto-
san arra ösztönzi a tulajdonosokat, 
amit a WTE szakmai klubjai a 

műemléki és energetikai szakemberekkel 
az elmúlt évek kutatásai és programjai során 
javasoltak . A pályázathoz a WTE honlapjáról 
ismét letölthetőek és szabadon felhasználha-
tóak azok a kidolgozott gyártmánytervek, 
csomóponti részletek, melyek a benyújtandó 
anyag szakmai alapját kell, hogy képezzék . 
A különböző engedélyezési hatóságokkal 
történt egyeztetések alapján úgy tűnik, elég 
lehet a műszaki tervdokumentációkban csak 

a leglényegesebb részletek bemutatása, ezzel 
is gyorsítva az egyes ügyek átfutási idejét . 
A 2010-es kiíráshoz képest új elem, hogy a 
meglévő nyílászárók külső felújításánál az 
ablaktömítés, energetikai tulajdonság javítása 
elvégezhető saját kezűleg a ZöldHajtás Klub 
ablakszigetelő programjának keretében, illet-
ve az ő segítségükkel . Természetesen ebben 
az esetben is szükséges az anyagszámlákat 
gyűjteni az elszámolás miatt!

Mindkét pályázattal kapcsolatban a kiírók 
készséggel állnak az érdeklődők rendelke-
zésére, ha további kérdésük merülne fel . A 
kispesti Főépítészi Iroda készített egy folya-
matosan bővülő anyagot is a leggyakrabban 
ismételt kérdésekre adható válaszokból .

Nagy Attila

Újból vissza nem térítendő támogatásokra lehet pályázni

 2010-ben, az akkori 10 millió forintos támogatási keretre a 2 megadott határidőig 
6 .330 .000 forintra érkezett pályázati kérvény . Az összeg segítségével 70 eredeti 

ablak és spaletta lett felújítva, 18 ablak energetikailag is korszerűsítve, 4 vadonatúj 
kapcsolt gerébtokos ablak készült, valamint 19 db bejárati ajtó . Ezeken kívül még 7 
darab tönkrement vagy hiányzó spaletta is pótlásra került .

Csak nagyságrendileg érdekes adat, hogy a kb . 4400 wekerlei lakásnak, épületnek 
van legalább 4400 bejárati ajtaja, legalább 13 200 ablaka, nagyjából 10 000 spalettája! 
Ezekhez a számokhoz viszonyítva csepp a tengerben a támogatásból megújítható 
szerkezetek aránya, de ha 2010 óta folyamatos lett volna a támogatás, akkor mára 
– növekvő aktivitást feltételezve – 0,5% helyett 3% körül állnánk a műemléki és 
energetikai szempontból is megfelelően kialakított nyílászárók tekintetében!

pályázati támogatással felújított eredeti ablak és spalettapályázati támogatással felújított eredeti ablak és spaletta
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ahol élünk

 Régi olvasóink körében ismert dolog, 
hogy ezzel a kérdéssel már több-
ször fordultunk a wekerlei közvé-

leményhez, de ifjabb olvasóinkat izgatja, 
vajon miért viselnek egyes utcáink a telep 
szellemiségéhez nem illő neveket . Mielőtt 
a címben feltett kérdést megválaszolnánk, 
nézzük, kikről, mikről neveztek el közte-
rületeket a telepen!

Az előző számban elindítottuk az ut-
canevek ismertetését . Megközelítőleg az 
utcák és terek felét mutattuk be . Míg ott 
építésük ideje, így elhelyezkedésük szerint 
igyekeztünk felsorolni őket, a jelen számban 
– olvasói kérésre – abc-sorrendben tesszük . 
A közterületi nevek után zárójelben az el - 
nevezés évét tüntetjük fel . A sorozatot olyan 

táblázattal fogjuk lezárni, amely a megvál-
toztatott nevű közterületek egykori és mai 
nevét fogja tartalmazni .

aba (1910) – Aba Sámuel 1041-1044 
között magyar király . Az Orseolo Pétert 
támogató III . Henrik német-római császár-
ral szembeni csatában Ménfőnél vereséget 
szenvedett, menekülés közben megölték .

almavirág tér (1954) – eredeti elnevezése 
apafy tér (1910) volt . Két ilyen nevű erdélyi 
fejedelem uralkodott . Vélhetően I . Apafy 
Mihály (1632-90) a névadó, mert II . Apafy 
Mihály nem kormányozta országát .

bajza köz (1910) – B . József (1804-1858) 
költő, az MTA tagja volt .

balassa köz (1910) – Balassi (Balassa) 
Bálint (1554-1594) magyar reneszánsz költő, 
a magyar nyelvű világi líra megteremtője .

botond (1910) – B . vélhetően magyar 
törzsfő a X . században, a kalandozások 

korának hőse . A legendák szerint Bizánc 
érckapuján buzogányával rést ütött .

Cukrász (1953) – előző neve Turul (1910) . 
Ősi emlékek szerint a magyarok szent ma-
dara .

drágfy köz (1910) – Bélteki Drágffy János 
(?-1526) országbíró, harcolt Dózsa ellen, a 
mohácsi csatában vesztette életét mint királyi 
zászlótartó .

frangepán (1910) – F . Ferenc Kristóf 
(1643-71) horvát főnemesi család utolsó tagja, 
részt vett a Wesselényi-összeesküvésben, 
ezért lefejezték . 

garay köz (1910) – G . János (1812-1853) 
költő, az MTA levelező tagja . 1848-ban 
Kossuth Hírlapjának szerkesztője, Világos 
után elítélték .

gellért (1910) – Gellért (980 körül – 1046) 
Imre herceg nevelője . A hagyományok sze-
rint pogány lázadók a mai Gellérthegyről a 
Dunába taszították .

géza (1910) – valószínűleg G . (945? – 977) 
fejedelem, Szt . István atyja . 

gomb (1953) – eredeti elnevezése pázmány 
(1910) utca volt . P . Péter (1570-1637) eszter-
gomi érsek . Egyetemek, iskolák, kollégiumok 
és kolostorok alapítója . Íróként a magyar 
irodalmi nyelv megreformálását segítette, azt 
magas művészi színvonalon művelte .

gutenberg körút (1948) – az eredeti el-
nevezése zsigmond körút (1910) . Johannes 
Gutenberg (Gensfleisch) (1390-es évek vége 
– 1468) német nyomdász, az európai moz-
gatható betűkkel történő könyvnyomtatás 
feltalálója . Luxemburgi Zsigmond (1361-
1437) magyar és cseh király, német-római 
császár . 

Hungária (1910) – Magyarország latin 
neve

kende köz (1910) – Kende ősi magyar 
nemzetségnév .

kis köz (1953) – eredeti neve Thurzó köz 
(1910) . A T . család a XVI-XVII . század-
ban fontos gazdasági és politikai szerepet 
töltött be .

kós károly tér (1987) – K . Károly (1883-
1977) építész, festő, műtörténész, író, po-
litikus . A tér koncepciójának megalkotója, 
a téren álló 2 . és 3 . számú házak, valamint 
a köztük lévő kapu tervezője .

A tér korábbi elnevezései: Fő tér (1910), 
Szabadság tér, Petőfi tér .

kund (1915) – a Búvár K . nevű történelmi 
személy valójában Zotmund volt, aki 1052-

ben Pozsony alatt elsüllyesztette III . Henrik 
német-római császár dunai hajóit .

margit (1910) – M . (1242-1271) ár-
pád-házi IV . Béla király leánya . 1943-ban 
avatták szentté .

mészáros lőrinc (1948) – az utca a Kál-
mán király és az Esterházy utcák összevo-
násával alakult ki .

M . L . (? – 1514) az 1514-es Dózsa vezette 
parasztháború legkiemelkedőbb alvezére . 
Eredetileg pap, kiváló népszónok, elfogása 
után máglyán végezte . Az utca wekerlei 
szakasza korábban, 1910-től kálmán király 
(1074-1116) - Könyves Kálmán magyar 
király 1095–1116 között . I . Géza fia . Ta-
nult királyunk volt, s ebből ered a gyakran 
használt „Könyves” név . 

(A következő számunkban folytatjuk .)

Nagy Tamás

Kérjük-e vissza a régi utcaneveket? 2. rész

fő tér, 1930
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Ismerkedjünk 
a Wekerlei 
Sportcentrummal 

 A 2011 . évi CCIX . törvény értelmében az ivóvíz átalánydíjas felhasználása megszűnik Magyar-
országon, az ilyen módon vizet fogyasztók a jövő év végéig kötelesek a mérőket felszereltetni . A 

legnagyobb számban a Wekerletelepen található átalánydíjas fogyasztó, ezért a Társaskör felajánlotta 
közreműködését a Fővárosi Vízműveknek a wekerleiek tájékoztatásában . Újságunkban szó szerint 
közöljük a WTE számára megküldött tájékoztató levelet . Amennyiben arra igény merül fel, egy 
későbbi megállapodás keretében a Vízművek információs szolgálatot fog biztosítani a fogyasztók 
részére a Társaskör irodájában hetente egy alkalommal . Ezen felül ügyfélkapcsolati munkatársaink 
telefonon és Interneten, valamint személyesen is részt vesznek a tájékoztatásban . 

Megszűnik az átalánydíjas vízfelhasználás

ahol élünk

Budapest Főváros
XIX. kerület - Kispest Önkormányzata
Gajda Péter
Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A XIX. kerületi Önkormányzat kérésére a Fővárosi Vízművekben 2014. július 7-n az 
átalánydíjas felhasználási helyek törvényben meghatározott mérősítéséhez kapcsolódó 
Wekerletelepi fogyasztói kört kiemelten érintő feladatokról tartott egyeztetéssel 
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén lévő vízbekötések több mint 99 %-a 
bekötési vízmérővel ellátott. Az ivóvízfogyasztás elszámolása ezekben az esetekben 
a bekötési vízmérők mérése alapján történik. Szolgáltatási területünkön összesen 
kevesebb, mint 1% aranyban léteznek olyan felhasználási helyek, melyeknél az ivóvíz-
fogyasztás elszámolása bekötési vízmérő hiányában átalánydíj alapján történik.

A víziközmű-szolgálatás jogszabályi háttere az új víziközmű-szolgáltatásról szóló 
törvénynek, valamint a törvény végrehajtási rendeletének kiadásával megváltozott. 
Az új jogszabályok egyik törekvése az átalánydíjas felhasználási helyek mérősíté-
sének megvalósításán

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében az átalánydíjas 
felhasználási helyen a felhasználónak fogyasztásmérő berendezést elhelyezését kell 
elvégeztetni legkésőbb 2015. december 31-ig. A törvény 2013. december 26-i módosítása 
a korábbihoz képest meghosszabbította a megvalósítás határidejét (két évvel).

Budapest XIX. kerület Wekerletelep területén nyilvántartásunk szerint 613 db áta-
lánydíjas felhasználó található. A jelenleg átalánydíjas felhasználási helyeken 
2013-ban helyszíni kivizsgálást, részletes felmérést végeztünk, mely során felmértük 
az ingatlanok vízmérési helyeit, vízellátási rendszerét. A helyszíni kivizsgálása-
ink a mérősítés megvalósítását meghatározó közvetlen körülményekre (bekötővezeték, 
vízmérő akna) terjedtek ki.

A törvénynek való megfelelés értelmében a meglevő bekötésekre szükséges a bekötési 
vízmérő felszerelése, melynek költsége átlagosan 25.000-30.000 Ft. A bekötési víz-
mérő felszerelését a Fővárosi Vízművek az átalánydíjas felhasználási helyek esetén 
forrásai erejéig díjmentesen végzi, e költségekre az idei és a 2015-ös évre a forrás 
elkülönítésre került.

A bekötési mérő felszerelésén felül a mérősítéshez közvetlenül kapcsolódó járulékos 
költség abban az esetben jelentkezik, amennyiben a vízmérő akna állapota nem teszi 
lehetővé a bekötési vízmérő felszerelését. A felmeréseink alapján a szükséges akna 
átalakítások 20 %-ában csupán kisebb mértékű átalakítás indokolt.

Az idei évben megkezdtük a nyilvántartásunk szerinti átalánydíjas felhasználók 
kiértesítését a mérősítéssel kapcsolatos feladatokról. A levélben történő értesí-
tések küldése ütemezetten történik és 2014. július végéig minden érintett részére 
eljuttatásra kerül.

A Wekerletelep területén a helyszíni adottságok miatt számos különböző kialakítás 
valósult meg, ezért a felhasználók számára javasoltuk, hogy a személyre szabott, 
részletes tájékoztatás érdekében személyes ügyfélszolgálati irodánkat keressék fel, 
ahol minden információ rendelkezésre áll az egyes felhasználási helyeken meglévő 
műszaki állapotról, valamint az adott felhasználási helyen történő mérősítés meg-
valósításának lehetőségeiről.

A megvalósítással kapcsolatban a felhasználók részéről szükséges teendő a mérőszere-
lés megrendelése, valamint a vízmérő beszereléséhez szükséges feltételek (megfelelő 
aknakialakítás, aláírt szolgáltatási szerződés) teljesítése.
Fentieken túl a mérősítés gördülékeny végrehajtása érdekében Társaságunk továbbra 
is nyitott az Önkormányzattal történő együttműködésre.

Budapest, 2014. július 14.

Tisztelettel:

 Haranghy Csaba Bognár Péter
 Vezérigazgató Ügyfélszolgálati igazgató

Kedves wekerlei sportolni, mozogni vágyók!
Hosszú évek után, a Kispesti Önkormányzat saját kezébe 

vette a Zoltán utcai sportcentrum működtetését, a Kispesti 
Sport Nonprofit Kft . üzemeltetésében .

Az átvétel óta hangoztatjuk, hogy szeretnénk az egy-
pólusú teniszpályát többfunkciós sportcentrummá fej-
leszteni .

Ennek első lépése a vadonatúj műfüves focipálya lét-
rehozása volt, mely pár hete már üzemel és részben sza-
badon használható . Ez azt jelenti, hogy a hét minden 
napján, nyitástól 14 óráig ingyenesen vehető igénybe a 
pálya, abban az esetben, ha néhány szabályt betartanak 
a sportolni vágyók .

Ezek a következők:
– a játékosok legalább felének – lakcímkártyával bizo-

nyíthatóan – kispesti lakosnak kell lenni,
– a játékteret egy óra időtartamra veheti igénybe a csapat, 

lehetőséget adva ezzel más játékosoknak is,
– mindenképpen előzetes jelentkezés szükséges .
Egyéb időpontokban 5000 Ft-os óradíjért bérelhető 

a focipálya .
További kisebb fejlesztéseket is próbálunk megvalósítani, 

melyekkel tovább bővülhet a lakosok ingyenes sportolási 
lehetősége .

A már meglévő pingpongasztalt július utolsó hetében 
felállítjuk a focipálya melletti aszfaltos területen .

Már beszerzésre került egy streetball kosárpalánk, el is 
helyeztük a már előbb említett aszfaltos területen, a pálya 
felrajzolását szintén július végén fogjuk elvégezni .

Az évekkel ezelőtt kijelölt közösségi területen megkezd-
tük egy kétfunkciós salakborítású sporttér kialakítását . Ezt 
majd röplabdázásra és lábteniszezésre lehet használni . A 
hálótartókat már megrendeltük, de a szállítását sajnos csak 
hat hétre tudták vállalni . Bízunk benne, hogy szeptember 
elejére ezek a pályák is használhatók lesznek .

Terveink között szerepel szabadtéri fitnesz gépek tele-
pítése is . Megvalósíthatóságuk erősen függ a költségétől, 
mert a Sport Kft . anyagi lehetőségei szűkösek . De talán 
sikerül egy pár gépből álló eszközparkot létrehozni .

Szeretnénk kialakítani egy petanque pályát is a közösségi 
területen . Ez a játék még nem túl népszerű nálunk, pedig a 
játék szabályrendszere egyszerű, speciális készségeket nem 
igényel . Aki a kedvet érez hozzá, bátran próbálkozhat . 
Mivel páros játékról van szó, közösségépítő hatása sem 
elhanyagolható .

A már meglévő tíz teniszpálya is kedvező árakkal várja 
a játék szerelmeseit .

A wekerlei lakosok továbbra is 15% kedvezménnyel 
vehetik igénybe a pálya fizetős sport-szolgáltatásait .

Ez évben a Wekerlei Napok keretén belül a Wekerlei 
Sportcentrum rendezi a felnőtt és középiskolás futballt és 
a felnőtt tenisz versenyt .

Reméljük, a Wekerlei Sportcentrumnak köszönhetően, 
hamarosan megélénkül a sportélet kerületünkben, s egyre 
többen sportolással fogják tölteni szabadidejüket .

Üdvözlettel:
Kispesti Sport Nonprofit Kft .
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 Októberben lejár az önkormányzat 
mandátuma . A Wekerle újság – ha-
gyományaihoz híven – megkérdezte a 

polgármestert, hogyan látja 4 éves működését . 
Milyen eredményeket ért el, mivel elégedetlen 
Gajda Péter?

Wekerle: Második polgármesteri ciklusát 
zárja . Mit tart az elmúlt négy év legjelentősebb 
személyes sikerének és kudarcának?

Gajda Péter: Személyes siker nincs, ez csa-
patmunka . Amit sikerként könyvelhet el egy 
városvezető azt sosem egyedül éri el, így én 
sem . Ezért köszönettel tartozom azoknak a 
kollégáimnak, akik régóta segítik a munkámat 
és persze azoknak is, akik néha csupán egy-egy 
jó szóval vagy kritikai észrevétellel támogattak . 
Talán nem is kell kiemelnem az uniós pályázati 
sikereket, a Deák Gimnázium fejlesztését, az 
Arany ovi és a Csillagfény bölcsőde bővítését, 
az Erkel iskola tornatermének megépítését, 
amit ráadásul saját forrásból valósítottunk meg . 
Persze az is fontos volt, hogy folytatni tudtuk 
azokat a programokat, melyeket még 2006-ban 
kezdtünk el, gondolok itt elsősorban a nagy 
közparkok felújítására vagy a térfigyelő program 
fejlesztésére .

W: Emeljünk ki néhány konkrét ügyet, ame-
lyek leginkább foglalkoztatták a telepen élőket 
az elmúlt években! A Zoltán utcai sportpályá-
val kapcsolatban négy éve, első polgármesteri 
ciklusa számvetésében lapunk olvasóinak azt 
mondta: „a következő önkormányzatnak komoly 
felelőssége és lehetősége van abban, hogy rendbe 
tegye és kiadja a kerületieknek, a wekerleieknek . 
Nekem az a célom – már több megbeszélést is 
folytattam ez ügyben – hogy a pályát kulturált, 
mindenki által használható létesítményként üze-
meltessük .” A közönség számára elkülönítettek 
egy közösségi területet, amelyen négy évig nem 
történt semmi . A WTE által erre a területre 
benyújtott szabadidős beruházási javaslatának 
minimum változata (ping-pong asztal, kosár-
labda palánk, tollas-, röplabda, lábtengo), mind-
össze 9-10 millió forintból megvalósítható lett 
volna . Ismereteink szerint az elmúlt hetekben 
(nem a közösségi területen) elkészült műfüves 
focipálya közel 20 millió forintba került . Milyen 
ingyenes sportolási lehetőségekre számíthatnak 
a kispestiek a sportpálya közösségi területén, 
vagy marad ott a parkoló?

GP: Amikor a Fidesz alkalmi partnerével az 
LMP-vel többséget alkotva a testületben kita-
lálta a Zoltán utca üzemeltetési konstrukcióját 
magam és az MSZP frakció már akkor felhívtuk 
a figyelmet, hogy nem lesz működőképes az 
ötlet, és nem fogja a környéken élők érdekeit 
szolgálni a megoldás . Sajnálom, hogy ezt akkor 
nem fogadták meg a jobboldali partnereink . 
Ez is egy olyan kérdés, amit rendbe kell ten-
nünk . Én elsősorban továbbra is az itt élőket 
és a WTE-t tekintem első számú partnernek 

ebben a kérdésben . Remélem ősztől lesz rá 
lehetőség, hogy a Zoltán utca ügyét közösen 
tegyük rendbe .

W: Az Erkel iskola tornatermének megépü-
lése előrelépés az iskola tanulóinak testnevelé-
se érdekében . Ugyanakkor sok szülő kérdezi, 
vajon szeptembertől tudják-e majd használni 
az udvart is?

GP: Fontos ígéretem volt a 2010-es polgár-
mesteri programban az Erkel iskola tornater-
mének megépítése, és ez meg is valósult, az első 
ütemmel végeztünk, év eleje óta használják a 
gyerekek a vadonatúj létesítményt . Most zaj-
lik a második ütem befejezése, mely során az 
udvart is rendbe tesszük, így remélhetőleg a 
tanévkezdésre már azt is birtokba vehetik az 
iskolások .

W: Az új közétkeztető céggel történt szer-
ződéskötést követően jelentős elégedetlenséget 
lehetett tapasztalni a szülők körében . Ön is 
érintett szülő, mit gondol a történtekről és a 
jelenlegi helyzetről?

GP: Sokszor sok helyütt elmondtam, az a 
célunk, hogy a gyerekek megfelelő mennyiségű 
és minőségű ételt kapjanak . Az átállás valóban 
keserves volt, de mára azt látom, hogy a gondok 
megoldására létrehozott egyeztető fórum jó 
munkát végzett . A szülők, pedagógusok bevo-
nása ebbe a folyamatba fontos és hatékony lépés 
volt . Nem állítom, hogy minden tökéletesen 
működik, de mára nagyságrendekkel kevesebb 
panasz érkezik az ételekkel kapcsolatban, mint 
korábban .

W: Hiába született forgalomkorlátozási intéz-
kedés, nem segített a Határ úton élők helyzetén . 
Ön négy évvel ezelőtt így fogalmazott: „Az 
igazi megoldás persze az, amit legjobb tudo-
másom szerint 2013-ra vállalt a főváros, hogy 
az útvonalat eltolja a kiserdei Büdös-árok felé . 
Ezt süllyesztett megoldással alakítja ki, tehát 
természetes zajvédelemmel . A Határ útiaknak ez 
lesz a megoldás .” Mi volt a Határ útra vonatkozó 
kerületi javaslat, amit a Fővárosi Szabályozási 
Kerettervhez küldtek? Ha Önt a kispestiek újra 
megválasztják polgármesternek, tagja lesz a 
Fővárosi Közgyűlésnek . Mit szándékozik ez 
ügyben tenni?

GP: A javaslatunk az idézett szöveg volt . A 
Fővárosi Közgyűlés által 2014 . június 30-ikán 
elfogadott Balázs Mór Terv tartalmazza ezt az 
elképzelést, igaz már nem olyan konkrétan, mint 
a 2009-es Budapest Közlekedési Rendszerének 
Fejlesztési Terv, de a legfontosabb, hogy nem 
kerület le napirendről az ügy . Teljesen világos, 
hogy ha bizalmat kapok a kerületben élőktől, a 
közgyűlés tagjaként a projekt lehető legkorábbi 
megvalósulásáért fogok küzdeni .

W: A wekerlei kispiac átalakítására az Ön-
kormányzat a WTE szakosztályaival és a ke-
reskedőkkel együtt próbált anyagi támogatást 
szerezni a fővárosi Tér_Köz elnevezésű pályá-

zaton . Noha a projekt nem nyert, elkészült egy 
minden szempontból előremutató terv, amely 
megvalósításra vár, hiszen a piac nemcsak kor-
szerűtlen, hanem az építési szabályokat is sérti . 
Mit gondol, hogyan tovább?

GP: Volt már arra példa, hogy ha külső for-
rást nem találtunk, akkor saját bevételeinkből 
oldottunk meg fontos fejlesztési célokat . Ilyen 
volt a már korábban említett Erkel tornaterem 
ügye . Azt hiszem, ha ebben az ügyben sem 
lesz pályázati lehetőség, végül saját forrásból 
oldhatjuk meg a kispiac további fejlesztését .

W: A telepre tervezett gyermekorvosi rendelő 
megépítése egy évtizede húzódik . A tervezés 
megkezdése előtt nem történt sem a lakosság-
gal, sem a wekerlei építészekkel egyeztetés, az 
elkészült és engedélyezett terveket ismereteink 
szerint még a Tervtanács sem támogatta . Nem 
tart-e attól, hogy megismétlődik a Kós Károly 
térre tervezett rendelő fiaskója?

GP: Ma ott tartunk, hogy a történetben 
szereplő felek közül – itt élő érintettek, há-
zi gyermekorvosok, orvosi kamara, gyermek 
fogorvosok, egészségügyi intézet, politiku-
sok – egyre kevesebben támogatják az újabb 
megoldást, mely a volt SZDSZ székházban 
valósítaná meg a beruházást . Mindenképpen 
költséghatékony és valamennyi fél érdekét figye-
lembe vevő megoldást kell találnunk . Én azon 
dolgozom, hogy kompromisszumra jussunk 
ebben az ügyben is .

W: A Polgármesteri Hivatal és a Társaskör 
még 2007-ben kötötte azt a szándéknyilatko-
zatot, amely szerint „A Wekerletelep épített 
környezetét érintő kérdésekben a felek egyeztetés 
nélkül nem hoznak döntéseket .” Ez azt jelentené, 
hogy a telepet érintő önkormányzati beruhá-
zások tervezéséhez és kivitelezéséhez kikérik a 
WTE Építészklubjának véleményét . Az elmúlt 
években sajnos mindez érdemben nem valósult 
meg . Mit gondol, miért történt ez így?

GP: Én ezt másként látom . Minden jelentős 
nagy beruházásnál a Társaskör elmondhatta 
véleményét, részt tudott venni az előkészítő 
munkában, ha mégis úgy érzik, hogy ez másként 
volt, akkor valószínűleg van még mit tennünk az 
egyeztetési folyamatok javítása érdekében .

W: A Wekerle Centenárium nemzetközi 
építész konferenciáján született felhívást nagy 
örömünkre Ön is aláírta, vállalva ezzel, hogy 
felelőssége van a Wekerle értékeinek megőrzé-
sében . Ön szerint a következő ciklusban mik 
a legfontosabb teendők e cél elérése, a kerület 
és benne Wekerle fejlesztésére? Hogyan kíván 
támaszkodni a helyi civilek és szakemberek 
segítségére?

GP: Minden olyan javaslatot szívesen várok, 
amik reálisak és megvalósíthatóak . Eddig is 
mindenben partner voltam, ami a wekerlei 
civilektől érkezett az elmúlt években . Két ilyen 
reális célt említenék, az egyik a Zoltán utcai 
sporttelep ügyének a rendezése, a másik pedig 
a kispiac kérdése, ami a 2010-es fejlesztés után 
valóban megérett arra, hogy átfogó módon 
tegyük rendbe .

Kérdések a polgármesterhez
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Wekerle: 2010-től Wekerléért felelős al-
polgármester lett, aki wekerleiként, a WTE 
korábbi elnökségi tagjaként jól ismerhette az itt 
lakók gondjait, a városrész fejlődésért megtenni 
szükséges lépéseket . Milyen tervekkel kezdte 
el a munkát a ciklus elején?

ékes gábor: A terv egyszerű volt . Meg kell 
ragadni minden lehetőséget, amivel a városrész 
fejlődését elő tudjuk mozdítani .

W: Mit tart az elmúlt négy év legjelentősebb 
személyes sikerének és kudarcának?

ég: Az önkormányzat és a civilek közti 
együttműködés erősítését mindvégig igyekez-
tem előtérbe helyezni . A civil habitus és alko-
tóerő becsatornázása a helyhatóság munkájába 
hosszútávon elkerülhetetlen . Ebben sikereket, 
de ugyanakkor kudarcokat is megéltem . 

W: Emeljünk ki néhány konkrét ügyet, 
amelyek leginkább foglalkoztatták a telepen 
élőket az elmúlt években! A Zoltán utcai 
sportpályán a közönség számára elkülönített 
közösségi terület fejlesztésére a WTE beruhá-
zás-tervezetet nyújtott be, amelynek minimum 
változata (ping-pong asztal, kosárlabda palánk, 
tollas, röplabda, lábtengo), mindössze 9-10 
millió forintból megvalósítható lett volna . A 
területen négy évig nem történt semmi . Ön, 
mint Wekerléért felelős alpolgármester mit 
tett az ügy előmozdítása érdekében? Milyen 
ingyenes sportolási lehetőségekre számíthatnak 
a kispestiek a sportpálya közösségi területén, 
vagy marad a parkoló?

ég: Idén vettük a sportpályát önkormány-
zati üzemeltetésbe, mára a létesítmény egésze 
közösségi területként működik, ahol a teniszpá-
lyákon és délután a műfüves futballpályán kívül 
minden ingyenesen használható . A jelenlegi 
fejlesztések egy multifunkcionális sportpálya 
létrehozását célozzák . A lábtenisz, röplabda és 
petanque pályák épülnek, a streetball pálya és 
egy ping-pong asztal pedig már várja a sportolni 
vágyókat . Remélem, a kültéri kondigépek is 
hamarosan kikerülnek . 

W: Az Erkel iskola tornatermének megépü-
lése előrelépés az iskola tanulóinak testnevelése 
érdekében . Ugyanakkor sok szülő kérdezi, 
vajon szeptembertől tudják-e majd használni 
az udvart is?

ég: Jelenleg az építkezés második üteme 
folyik, ami előreláthatólag októberre befejező-
dik, de az udvart már előbb, az iskolakezdés 
előtt át kell adnia a kivitelezőnek .

W: Az új közétkeztető céggel történt szer-
ződéskötést követően jelentős elégedetlenséget 
lehetett tapasztalni a szülők körében . Ön is 
érintett szülő, mit gondol a történtekről és a 
jelenlegi helyzetről?

ég: A kezdeti problémák – úgy gondolom 
– mára rendeződtek . Az igazsághoz hozzá 
tartozik, hogy a témára egyes politikai érdek-
csoportok képviselői is ráépültek akkoriban, 
feleslegesen szítva a tüzet saját politikai érde-

keik szerint . Rengeteg rémtörténetet lehetett 
hallani, ugyanakkor nagyon sok szülő józanul 
állt a kérdéshez, és így elindulhatott egy pár-
beszéd az önkormányzat, a szolgáltató és a 
családok között . Ennek köszönhetően rövid 
idő alatt normalizálódott a helyzet .

W: Hiába született forgalomkorlátozási 
intézkedés, nem segített a Határ úton élők hely-
zetén . Az ott élők érdekképviselete Önt, mint 
kormánypárti politikust, többször felkereste, 
segítségét kérve . Mit sikerült elérnie?

ég: Wekerle környezetterhelésének csök-
kentése, az út nyomvonalának áthelyezésével 
több tízmilliárdos tétel, aminek költségvonzata 
a 3-as metró felújításáéval vetekszik . A szük-
séges forrást a Fővárosi Önkormányzat eddig 
nem tudta előteremteni, az EU pedig útépítésre 
nem ad támogatást . Tárgyalásokat én is több-
ször kezdeményeztem . Felelőtlen ígéreteket 
sehol sem kaptam . A BKK a környezetterhelés 
további csökkentése érdekében azonban már 
tett lépéseket . A Határ úton közlekedő öreg 
buszok nagy részét korszerűekre cserélték, 
és már tesztüzemben működnek a BKK új 
kontrollautói, amelyek az engedély nélkül ne-
hézgépjárműveket szűrik ki . Mindezzel együtt 
az új budapesti szabályozási terv továbbra is 
lehetőséget biztosít az út áthelyezésére . Apró 
szépségtapasz még, hogy a Határ útra kezde-
ményezésünkre rendszámfelismerő kamera és 
sebességkijelző lett telepítve, ami a tapasztala-
tok szerint mérsékli a gyorshajtást .

W: A wekerlei kispiac átalakítására az 
Önkormányzat a WTE szakosztályaival és 
a kereskedőkkel együtt próbált anyagi támo-
gatást szerezni a fővárosi Tér-Köz elnevezésű 
pályázaton . Noha a projekt nem nyert, elkészült 
egy minden szempontból előremutató terv, 
amely megvalósításra vár, hiszen a piac nemcsak 
korszerűtlen, hanem az építési szabályokat is 
sérti . Mit gondol, hogyan tovább?

ég: A WTE építész szakemberei valóban 
komoly segítséget nyújtottak a tervezésben . 
Noha a pályázatunkat túljelentkezés miatt 
elutasították, egy olyan konszenzusos terv szü-
letett, ami a jövőben, ha a forrás rendelkezésre 
áll, bármikor megvalósítható . 

W: A telepre tervezett gyermekorvosi rende-
lő megépítése egy évtizede húzódik . A tervezés 
megkezdése előtt nem történt sem a lakosság-
gal, sem a wekerlei építészekkel egyeztetés, az 
elkészült és engedélyezett terveket ismereteink 
szerint még a Tervtanács sem támogatta . Nem 
tart-e attól, hogy megismétlődik a Kós Károly 
térre tervezett rendelő fiaskója?

ég: De igen . Tudtommal a kiviteli tervek 
már jó ideje készen vannak, azonban a pol-
gármester a közbeszerzés megindítására még 
nem adta meg az engedélyt . Az egyeztetések 
pedig, amikkel a kialakult viták elkerülhetők 
lettek volna, annak ellenére maradtak el, hogy 
javaslatomra a Képviselő-testület egyértelműen 

döntött a WTE építész klubjának bevonásáról 
a tervezésbe . 

W: A Polgármesteri Hivatal és a Társaskör 
még 2007-ben (ekkor Ön még a WTE elnök-
ségi tagja volt) szándéknyilatkozatot kötött, 
amely szerint „A Wekerletelep épített környezetét 
érintő kérdésekben a felek egyeztetés nélkül nem 
hoznak döntéseket .” Ez azt jelentené, hogy a 
telepet érintő önkormányzati beruházások 
tervezéséhez és kivitelezéséhez kikérik a WTE 
Építészklubjának véleményét . Az elmúlt évek-
ben sajnos mindez érdemben nem valósult meg, 
friss példa erre az épülő országzászló emlékmű 
esete . Mint a kerület egyik felelős vezetője, 
mint gondol, miért történt ez így? 

ég: Ismerem a megállapodást . Az általam 
felügyelt ügyekben mindig tartom is magam az 
abban foglaltakhoz, a hivatal egészét azonban 
nem én irányítom . Az Országzászló emlékmű 
szerintem nem ide tartozik . Ez egy kispesti 
emlékmű, kispesti civilek és a FIDESZ-KDNP 
frakció kezdeményezésére döntött róla a tes-
tület . Az elfogadott helyszín Wekerlén kívül 
esik . A tervezésre egyébként nyílt pályázat 
volt kiírva, amire sajnos wekerlei építészek 
nem jelentkeztek . 

W: Mennyire elégedett Wekerléért felelős 
alpolgármesterként végzett tevékenységével? 

ég: Nem nekem kell elégedettnek lennem 
a munkámmal, hanem a wekerleieknek . Bár 
nagyon nehéz négy évet zárunk – gondoljunk 
csak a konszolidáció előtti eladósodottságunk-
ra vagy a cikluson végighúzódó gazdasági 
válságra – mégis számos fejlesztés valósulha-
tott meg Wekerlén . A teljesség igénye nélkül 
említeném a Madách utcai gyermekfogászati 
rendelő, kisebb-nagyobb út- és járdaszaka-
szok felújítását, közműfejlesztéseket vagy az 
iskoláinkban elvégzett beruházásokat . Ezek 
mellett újraindítottuk a nyílászáró-pályáza-
tot, és a helyi civil szervezetek is megnövelt 
támogatással számolhatnak . Amit lehetett, 
azt megtettük .

W: Ön szerint a következő ciklusban mik 
a legfontosabb teendők a kerület és benne 
Wekerle fejlesztésére? Hogyan kíván támasz-
kodni a helyi civilek és szakemberek segít-
ségére?

ég: Wekerlén talán – a már említett, régóta 
húzódó ügyek megoldása mellett – a legfon-
tosabb feladatnak az út- és közműhálózat, 
valamint a közbiztonság további javítását 
tartom . Emellett még épületeink felújítására 
felhasználható pályázati források felkutatásában 
kell az önkormányzatnak nagyobb szerepet 
vállalni . Mindezt persze a civilekkel együtt-
működve . Helyi szakemberek segítségére eddig 
is támaszkodhattam, és remélem, ezután sem 
lesz másként .

Sajnos, a válaszok helyszűke miatt nem 
képesek teljes körű tájékoztatást adni az in-
terjúban feltett kérdésekre .

Kérdések a Wekerléért felelős alpolgármesterhez
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ahol élünk

 Szorgosan gyűjtöttük a pecséteket a 
Székelykapu Napok játékában: halálra 
rémítettünk pár embert a rendőrautó 

kürtjével, beszereztük a rég vágyott kis 
műanyag kukát, komposztáltunk elmélet-
ben, körbejártuk a teret az épületek díszeit 
keresve, tapintással felismertük a hagy-
mát, rajzoltunk a bankos cukorkáért, aztán 
beültünk a Kós Iskola sátrába ajándékot 
készíteni anyának . Volt ott egy doboz . 
Kisebb ruhagombok voltak benne . Virág 
alakú textildarabra lehetett felvarrni egyet 
közülük . A fiam talán a ruhadísz dizájnját 
tervezte a tanító nénivel, de már nem hal-
lottam őket . Belebámultam a dobozba . 
Senki sem figyelt rám . Sunyi mozdulattal 
belefúrtam az ujjaimat a gombok közé, 
mint aki a rég látott tengerpart homokjába 
mélyeszti a kezét .

Hogy volt

Ha emlékeim nem csalnak, és nem konst-
ruálom őket (persze, hogy konstruálom), 
tízéves voltam, mikor a szüleimtől kaptam 
egy gombfocicsapatot . Apró zacskóban egy 
labda, tíz kék és egy piros műanyag figura 
piros, illetve kék karikával, vacak minőségű 
képekkel, egy fej, egy név . Mészáros volt a 
kapus, Izsó a középcsatár, ez volt a Vasas . 
Nagyon bután nézhettem, így nemsokára 
kaptam két kaput és még két csapatot . Egy-
ből megalakult a szövetség . A szomszéd 
srácnál a kertben felállítottuk a stadiont, 
egy koszos bútorlapot egy billegő asztalra, 
ő indult a Honvéddal, Tomi az olaszokkal, 
én a Vasassal .

Nem tudom, mi volt előbb, a Vasas vagy 
A hátvéd halála és feltámadása . Amikor a 
szövetségbe felvett csapatok száma a lomta-

lanításokon talált (gyakran hiányos), csere-
berélt, esetleg vásárolt gárdákkal lakhatási 
problémákat kezdett volna okozni, egy 
váratlan fordulattal rátértem a gombok 
leigazolására . Először nagyapám és anyám 
készleteiből válogattam, félig illegálisan . 
Ha visszagondolok, milyen nyeszlett ing-
gombok is bekerülhettek akkortájt a keretbe 

– na nem, nem is gondolok bele . Amelyik 
a pöcköléstől nem szaltózott, már mezt 
kaphatott . Ráadásul rettenetes neveket 
adtam nekik .

Aztán láttam egy újságban a BEK-győz-
tes Liverpoolt (Dalglish, Souness, Neal), 
és róluk neveztem el a tizenegy legjobb 
játékosomat . Ugyanekkor kiderült egy meg-
lehetősen unszimpatikus osztálytársamról, 
hogy hajlandó az addigi legjobb barátjával 
vívott gálameccseket felcserélni a velem 
való szabályozott küzdelemre, ehhez pe-
dig nem rest egy hónappal az enyém után 
kiállítani a gombokból álló csapatát . Az 
illető gazdaságilag jobb lehetőségekkel 

bírt nálam, így az otthoni készletek ki-
fosztásával azonnal durván feltuningolta 
a tőlem szerzett kollekciót . Ahogy múltak 
az évek, ő lett az ős ellenfelem, valamint a 
legrégibb barátom .

volna kedves átadni 
 a gombjait?

Péterrel viszonylag rutinos házalók vol-
tunk . Pályafutásunkat újságpapírral kezd-
tük, aztán jöttek az egyéb lomok, végül 

az életmesélős interjúk . De közben volt 
egy fázis: a régi gombfocicsapatok és új 
gombtehetségek felkutatása .

Egyszerűen bementünk egy házba, lehe-
tőleg többemeletes-soklakásosba, becsen-
gettünk mindenhová, és ahol kinyitották 
vagy kikémleltek, előadtuk, hogy gombfo-
cizáshoz gyűjtünk gombokat és régi, bolti 
csapatokat . Na, pont így néztek ránk ők 
is . Szó sem volt vételről, csak megkértük 
a meghökkent illetőt, hogy adja nekünk, 
amije van . Tegyük hozzá, nem a nyóckerben 
nőttünk fel; ott minden ötéves vagy annál 
idősebb polgár gombfocizik, ugye, vagyis 
kemény a verseny .

Váltakozó sikerrel használtuk ezt a meg-
lepetésre alapozó taktikát . Azért voltak 
szép pillanatok is . Egy fiatal férfi például 
azt állította, van két csapata egy felme-
nőjétől, de nem tudja, hová keveredtek, 
menjünk vissza másnap . Nem fűztünk hoz-
zá nagy reményeket, de visszamentünk . 
Két hetvenes évekbeli csapatot kaptunk, 
a német és a lengyel válogatottat tökéletes 
állapotban . Ma ezek a vaterán ötszámjegyű 
összegért cserélnének gazdát . Egy idős bá-
csitól egyszer azért hoztunk el két gombot, 
mert láthatóan rosszul esett volna neki, ha 
bevalljuk, hogy az összes gombja reményte-
lenül tehetségtelen . Egy fiatal anyuka pedig 
behívott minket a lakásba, elénk öntötte 
a varródoboz tartalmát, aztán magunkra 
hagyott minket, mivel a kisbabájával volt 
dolga . Kiválogattunk egy tucat ügyesnek 
látszó ifistát, meg egy furcsa formájú, nehéz, 
nagy gombot is, ami átlátszó volt szürke 

Férfifejek a padlón

Newcastle
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Wekerlei gepárdok
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hátoldallal . Az anyuka nekünk adta az 
összes kiválasztottat, és vidáman kites-
sékelt minket a folyosóra . Az a különös, 
nagy gomb később Péter csapatának ásza 
lett Sárosi doktor néven, és egy halom gólt 
rúgott ellenem .

Hogyan faragjunk védőből csatárt

A Váci utcai gombkészítő bácsiról talán 
Péter szüleitől szereztünk tudomást . Felke-
restük, és előadtuk neki az elképzeléseinket . 
Mogorván pillantott a kezdetleges oldal-
nézeti rajzokra; nem sok kedve volt egyedi 
darabokat készíteni furcsa kamaszfiúk ked-
véért . Végül odaült a lövegméretű eszter-
gagép elé, és beállította a tokmányt, vagy 
mit, amibe belefogta a fehér csonthengert . 
A helyiséget ellepte a finom, fehér por és a 
szag . Aztán csend lett, a bácsi kibontakozott 
a porfelhőből, és a pultra tette őket . Széle-
sek, laposak, csillogóan simák, vajszínűek 
voltak, a közepükbe fúrt két gomblyuk 
egészen aprónak tűnt . Egyből láttuk, hogy 
lassúak lesznek . Két nehézkes hátvéd . De 
annyira szépek voltak . Kifizettük a nevelési 
díjat (200 forint per gomb), és boldogan 
távoztunk .

Néhány meccs után megérett bennem a sú-
lyos elhatározás: át kell alakítanom Ferreiro 
II-t . Ám félóra csiszatolás ráébresztett, 
hogy ez kemény meló lesz . A csont sokkal 
kisebb szemcsékben csiszolható, mint a 
szarugombok . Elgondolkodtam, mikor érek 
rá erre a nagy munkára . Hát persze!

Ettől kezdve egy hónapon át minden 
magyarórán a pad fiókjában reszeltem a 
védőt . Ha bárki felfigyelt volna rám, félre 

is érthette volna . De senki sem figyelt rám; 
még a reszelő halk surrogása is beleolvadt az 
alapzajba . Egy hónapig minden magyarórán 
éreztem azt a szagot, amit a mesternél . A 
fiókot beborította a finom csontpor, különös 
tájat létrehozva a korábban felgyülemlett 
szotyihéjakkal . Végül megszületett az új 
csatárfenomén, aki a jó hangzás kedvéért a 
Roberto Boninsegna nevet kapta, és ennek 
megfelelően – alkoholos filccel felvitt – 
kék-fekete felületkezelést is kapott . Gyors 
volt, áramvonalas és gólra éhes – megérte 
szorgalmasan látogatni a magyarórákat .

férfifejek

Péter a kanapén fetrengett, unottan ma-
golta a töri leckét, ásított . A takarítónő – 
akkoriban volt nekik ilyenjük – épp Péter 
nagyjából másfélszer két és fél méteres 
szobájában tevékenykedett . Hirtelen fojtott 
sikoly és egy földre zuhanó tárgy csattanása 
hallatszott . A néni kirontott a helyiségből, 
és iszonyodva nézett a fiúra . Remegő han-
gon közölte:

– Péter, magának férf ifejek vannak a 
szobája padlóján!

ringatás

Egyszer Balázs, egyik legrégebbi játékos-
társam a fiának, aki panaszkodott, hogy az 
előző éjjel nem tudott aludni, elmesélte, ő 
hogyan altatja el magát .

– A bajnokságra gondolok . Attól mindig 
ellazulok .

– Milyen bajnokságra? – kérdezte ér-
tetlenül a fiú .

– A gombfoci bajnokságra .
– De mire?
– Hát, az eredményekre, a gólokra . Újra 

végiggondolom őket . Közvetítek, mint a 
tévében . Számolgatom a pontokat, a gól-
arányt . Ilyenek . Te is gondolhatsz arra, mi 
volt ma, amikor fociztatok .

A srácnak láthatóan nehezére esett el-
képzelni a dolgot . Nem csodálom . Van, 
aki bárányokat számol (tényleg van ilyen), 
van, aki krimit olvas, sőt, egy barátnőm úgy 
alszik el, hogy ringatózik az ágyban fekve . 
De ki a fene számol gólarányt?

gepárdok

Nemrégiben megalakult a Wekerlei Ge-
párdok ovifoci-csapat, mi is büszke tagjai 
vagyunk (a többes szám jellemző szülői 
túlzás) . Pár hete a fiú azzal állt elő, hogy meg 
kellene csinálnunk (a többes szám jellemző 
gyermeki túlzás) a Gepárdok gombfocicsa-
patot . Körülbelül olyan bután néztem rá, 
mint a szüleimre, mikor megajándékoztak 
egy árva Vasassal . Továbbá közölte, hogy 
Puskásnak is benne kell lennie . Nyilván, 
mivel szellemi értelemben Puskás minden 
magyar futballcsapat tagja .

Öcsi bácsiról volt a legkönnyebb képet 
szerezni . A többiekért kicsit facsarni kellett 
a webet . Aztán jött a photoshop, végül a 
nyomtatás és a kivágás . Megjöttek a szombat 
esti vendégek, mikor épp körbevágtam a 
képeket egy körömollóval . Bocsánatkérően 
rájuk vigyorogtam, elnézték . Itt a végered-
mény (a kapitány, Sulija Ottó egyből Puskás 
balján, a guggoló sorban):

Tétényi Csaba

NYÁR és felújítási munkálatok a Kispesti Árnyas Óvodában
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 Sajnálatos, de tény, hogy az elmúlt években nem igazán történtek felújítási 
munkálatok intézményünkben . Olyannyira nem, hogy még a tisztasági 

festések is elmaradtak . Mázolás, festés, egyéb szépítési, fejlesztési tevé-
kenységek csak a kollégák és a szülők összefogásával, munkájával, valamint 
alapítványaink és a szülők támogatásával voltak megvalósíthatóak .

Idén nyáron azonban ez másként történt . A közmunka program keretében 
érkezett hozzánk többek között egy szobafestő-mázoló szakmunkás is, Bécsi 
István (megérdemli, hogy olvashassa a nevét a Wekerle újságban, annál is 
inkább, mert Ő is wekerlei), lelkes hozzáállásával, munkájának minőségével 
kivívta elismerésünket, de a mellette dolgozó többi közmunkás kolléga is 
megtett mindent óvodáink szépüléséért . Csoportszobákat, gyermek és felnőtt 
öltözőket, mosdókat, óvodáink konyháit, egyéb helyiségeit festették, ajtókat 
és radiátorvédő rácsokat mázoltak . A Vamüsz műszaki csoportjának vezetője 
Dudás László segített bennünket azzal, hogy a munkálatokhoz szükséges 
eszközöket és anyagokat folyamatosan biztosította .

Jó érzés, hogy óvodásainkat egy ilyen szép környezetben fogadhatjuk majd 
szeptember elsején . Kollégáim nevében köszönetet mondok mindazoknak, 
akik ehhez bennünket hozzásegítettek . 

A látvány magáért beszél!
Szücsné Juhász Csilla

intézményvezető
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 Már régen gondolkodtunk azon, hogy 
jó volna vízre kelni kenuval és megta-

pasztalni a vízi barangolás élményét . Szüle-
ink úgy gondolták, hogy erősödnünk kell még 
ahhoz, hogy ilyen túrán részt vehessünk .

Tavasszal újra felfigyeltünk az iskolánkban 
(Kispesti Kós Károly Általános Iskola) meg-
hirdetett táborra, amely 
a Tisza-tóra hívogatott .  
Családunk döntött . Ha 
apa elkísér a túrára, 
akkor jelentkezhetünk 
Berta néninél (iskolánk 
tanító nénije, a tábor 
egyik szervezője) .

A több, mint 40 fős 
csapat június 30-án 
érkezett Poroszlóra, a 
Nyárfa kempingbe . A 
kert diófái alatt felépí-
tettük a sátortáborun-
kat . 

Már az első napon 
sor került a bevezető 
túrára . András bácsi, 
a túravezetőnk rövid 
oktatást tartott az eve-
zésről, és felosztotta a csapatot a 9 kenura . 
Mindenki mentő mellényt vett magára és 
evezőt a kezébe .

A kenukat minden nap a mólóhoz kellett 
szállítani . Kis szekéren feltoltuk őket a Tisza-
tó magas védőgátján, majd leeresztettük a 
másik oldalon .

Mi ketten a vezérhajóba kerültünk András 
bácsival, apával és még 3 társunkkal . Apa ült 

elől, ahol fotózhatott és filmezhetett . András 
bácsi volt a kormányosunk és az egész flotta 
vezetője . Csak Ő ismerte a Tisza-tó rejtelmes 
útvonalait, és mindig célba is értünk vele .

Az egyik napon a Tiszavirág Tanösvényt 
látogattuk meg, a Hortobágyi Nemzeti Park 
területén (8-10 km-es túra) . Eveztünk ná-

dasok közt, kisebb csatornákon és a Tiszán 
is . Megismerkedtünk a Kis-Tisza állat- és 
növényvilágával . Láttunk szürke- és vörös-
gémet, törpegémet, tőkés récét, jégmadarat 
és szárcsát .

Útközben strandolást szerveztünk . Egy 
szabadabb területen a kenuk zárt körbe cso-
portosultak és medencét alkottak . Sokan 
beugráltak a meleg és sekély vízbe . A für-

dőzés után nemsokára elértük a tanösvényt . 
Itt gyalogosan folytattuk az utunkat .

A kihelyezett táblák bemutatták a nemzeti 
park élővilágát és a Hortobágyon élők eredeti 
mesterségét . 

Két kilátóra is felmentünk, ahonnan jól 
beláttuk a körülöttünk elterülő természeti 
szépséget .  A séta végén még egy tündér-
rózsákkal benőtt kristálytiszta tavacskán is 
csónakáztunk .

A nehéz nap végén „Ki mit tud?” ver-
senyt szerveztünk, és minket 
– mint  újonc evezősöket – 
felavattak . Átestünk a bátor-
ságpróbán .

Volt csepergős napunk is, 
amikor a Tisza-tavi Öko-
cent rumba mentünk . Meglá-
togattuk az élőállat-kiállítást, 
ahol láttunk békákat, hüllő-
ket és halakat . Részt vettünk 
a vidrák látványetetésén is . 
A kertben megnéztük a 
dámszarvasokat, kecskéket, 
lámákat . Végül egy felújított 
faluházba is bementünk . 

A látogatás végén, a park 
bejáratánál mesterséges ta-
vacskát találtunk, amelyen 
tutajok úszkáltak szigetek 
között . Felszálltunk azokra, 

és hajócsatát szerveztünk . De ezt nem úszta 
meg mindenki szárazon .

Az utolsó napon az újonc kormányosok le-
tették az alapfokú vizsgát András bácsival . 

Végül szedtük a sátorfánkat és elbúcsúz-
tunk a tábortól . Sok élményt, tapasztalatot 
és barátokat szereztünk . Jövőre is elmen-
nénk…

Csegzi Márta (4 .b) és Csegzi Lóránd (4 .a)

 Ebben az évben az Erkel Iskolára került a 
sor, hogy részt vegyen a lengyelországi 

csereprogramban . Iskolánkból a 7 − 8 . évfo-
lyamosok kapták meg a lehetőséget, hogy ta-
lálkozhassanak testvérvárosunk, Krzeszowice 
diákjaival . Örömmel készülődtünk a 10 napos 
útra, ahol megismerkedhettünk Krakkóval és 
környékével is .

Július 9-én hajnalban szállt buszra a csa-
pat . Délutánra értünk Krzeszowicebe, ahol 
már a befogadó családok vártak bennünket . 
Három napot töltöttünk velük, családtagként 
gondoskodtak rólunk . Színes programokra 
vittek bennünket . Egyik nap a wieliczkai 
sóbányában, másik nap pedig krakkói város-
nézésen jártunk . Volt, aki II . János Pál pápa 
szülőházát is láthatta .

A harmadik napon a magyar csapat beköl-
tözött a helyi gimnáziumba, ahol egyhetes 

közös táborozás következett . Vendéglátóink 
jóvoltából ezek a napok is bővelkedtek progra-
mokban . Egy napot tölthettünk Krakkóban, 

ahol a Wawel várrendszerében gyönyörköd-
hettünk . Meglátogattuk a Jagelló Egyetem 
több száz éves épületét, amelyben ma múzeum 
működik . A lengyel gyerekekkel együtt egy 
közeli várromot is megmásztunk .  Nagyon 
élveztük az uszodai programokat is .

 Megismerkedhettünk Lengyelország tör-
ténelmével, közös múltunkkal . A két nép 
barátságát fejezi ki Kispest és Krzeszowice 
kapcsolata is, melyet a baráti látogatások 
után 2009-ben testvérvárosi szerződéssel is 
megpecsételt a két település polgármestere . 
Ennek megünneplésére tartottunk egy lengyel 
− magyar barátsági estet, ahol mindkét csapat 
bemutatta nemzetének dalait, táncait .

Nagyon jól éreztük magunkat, felejthe-
tetlen emlékeket és új barátokat szereztünk . 
Köszönjük a Kispesti Önkormányzatnak a 
lehetőséget, hogy ott lehettünk és ezernyi 
élménnyel gazdagodhattunk!

Kirilly Dóra 
Erkel F . Ált . Isk . 8 . b

Első evezős táborunk

Lengyelország − Krzeszowice 2014
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 Keleti zene, a dzsámik, minaretek és a 
modern épületek látványa, a müezzin 
éneke, a sirályok hangja, a tenger, a forró 

tea és a faszén-grillen sülő hús illata, kedves em-
berek . . . Kavarognak bennem az emlékek, ahogy 
a fényképeket nézegetve próbálom felidézni a 
nem mindennapi utazás eseményeit . 

A Kispest – Pendik Testvérváros 
Diákcsere Program keretében a 
Kispesti Pannónia Általános Is-
kola 18 diákja és 1 diáktolmács 
kíséretében Varga Melinda és Pusz-
tai Ferenc kollégáimmal együtt 
június 16-25-ig vendégeskedtünk 
Pendikben, Isztambul egyik ázsiai 
kerületében . Ezúton is köszönjük 
a lehetőséget a szervezőknek, el-
sősorban Szilágyi Istvánnak, és a 
tolmácsolást Basar Attilának .

A Wikipédia szerint Pendik 
„közel 200 km2-en terül el, és a 
népessége kb . 520 000 fős . Nevét 
az oszmán időkben kapta . 1961-ben 
végzett régészeti feltárások alkal-
mával egészen i . e . 3000–4000-ig visszame-
nően találtak itt lakott területre utaló leleteket . 
Faluként először Gebzéhez, majd Üsküdarhoz 
csatolták, később a népesség ugrásszerű nö-
vekedésének köszönhetően 1987-ben önálló 
körzetté vált .” Azóta fantasztikus fejlődésen 
ment keresztül .

Már maga a repülés is izgalmas volt, de az 
Atatürk Reptéren az ünnepi fogadtatás, az 
illatos virágcsokrok éreztették velünk, hogy 
szívesen látott vendégek vagyunk . 

A szállásunk az Egészségügyi Minisztérium 
Márvány-tenger partján fekvő vendégházának 
egyik épületében volt, fantasztikus kilátással 
a tengerre . Nem messze tőlünk egy mecset, 
ahol napfelkeltekor müezzin szólította imára 
a muszlimokat . Ez a hajnali ébresztő igazán 
különleges élmény volt .

Este a program első hivatalos eseményeként 
a polgármester közvetlen munkatársai köszön-

töttek minket egy ünnepi vacsorán . Másnap 
reggel pedig attól kezdve, hogy beültünk a 
különbuszba, sodortak minket magukkal az 
események, és egy percig sem unatkoztunk .

A második hivatalos program a Thököly 
Imre Emlékház látogatása volt Izmitben, ahol 
megkoszorúztuk az emlékművet .

Az utolsó előtti nap a Kispest – Pendik Town 
Twinning Programme utolsó hivatalos esemé-
nyeként Pendik polgármestere, Dr Salih Kenan 
Sahin és munkatársai a Pendiki Polgármesteri 
Hivatalban fogadtak minket . Kurunczi József 
a diákok és az iskolai diákönkormányzat, 
Pusztai Ferenc tanár úr a kísérő 
tanárok és a Kispesti Pol-
gármesteri Hivatal ne-
vében köszönték meg a 
bőkezű vendéglátást és 
a pazar programokat, 
amelyekben részünk 
volt . Elbeszélgettünk a 
polgármesterrel, rengeteg 
fotó készült, majd a gyerekek-
kel interjút készített a helyi újság .

Helyszűke miatt az utazás többi történését 
csak címszavakban próbálom összefoglalni . 
Iskolalátogatás Pendikben, kézművesek az 

oktatóközpontban, szőnyegkészítők, kézi 
kerámiafestők és egy különleges technika, 
az Ebru: színek tánca a víz tetején . Séták 
a gyönyörű parkokban és a tengerparton, 
fagyizás, fantasztikus lakomák, különleges 
ízek, folklórest . Hajókirándulás a Boszporu-
szon, teázás és tánc, ismerkedés, beszélgetés 
angolul a török gyerekekkel, akik Budapesten 
a magyar családoknál töltenek majd két napot . 
A Nagy Bazár tényleg nagyon nagy . Ez a szó 
számomra új jelentést kapott, amikor két percig 

azt hittem, elvesztettem a 
csoportot . 

Strandolás a Herceg szi-
getek egyikén a Márvány-
tengerben, delfinek kísérték 
a hajót . Sirályshow, vihar 
és jégeső hógolyó méretű 
jégdarabokkal . Torná-
dó tombolt Pendik felett . 
Szerencsére, minket nem 
érintett közelről .

A történelmi Isztambul-
ban a Sultan Ahmet (Kék 
Mecset) színei, a Topkapi 
Palota díszes termei, a 
Basilica Cistern titokzatos 
föld alatti világa . Sportolás 

a pendiki sportközpontban a török gyerekek-
kel . Maltepe, a szomszédos kerület gyönyörű 
parti sétánya a sportpályákkal, grillező-tera-
szokkal . Tengeri csillag a gyerekek tenyerén . 
A Miniatürk makettjei, a Panoráma 1453, 

Történelmi Múzeum kupolája . . .
A hazautazás előtti este 

még egy utolsó sétát tet-
tünk a tengerparton, 

elbúcsúztunk a ked-
venc helyeinktől  . 
Magunkba szívtuk a 
parázs fölött sistergő 

köfte és a szamovárban 
gőzölgő török tea illatát, 

a Márvány-tenger és a sétány 
mellett piknikező családok látványá-

nak hangulatát .
Az egyik anyuka ezt írta nekem a haza-

érkezés után: „Gyermekeink – elmondásuk 
szerint – egyáltalán nem akar-
tak hazatérni, mert – ahogy ők 
mondták – „annyira jó volt ott 
minden”! Nagyon köszönjük az 
életre szóló élményt!”

Igen, még egy kicsit mindnyá-
jan szívesen maradtunk volna . 
Mindenki sajnálta, hogy már 
vége . Felejthetetlen tíz nap volt! 
Köszönjük török barátainknak a 
fejedelmi vendéglátást és a fan-
tasztikus programokat . Remélem, 
viszonozni tudjuk augusztusban, 
és ők is hasonlóan szép emlékek-
kel utaznak majd haza .

Tesekkür ederim . Güle-güle .
Töreky Erzsébet

Pannónia Isztambulban

miniatürk - Numan yilmaz fotója a csoportról

Török és magyar diákok a boszporuszi hajókiránduláson

Fotó: Varga Melinda
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miniatürk - Numan yilmaz fotója a csoportról
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klímaBarát Wekerle

„Wekerlén az erős közösségi tudat, a nö-
vényzetben gazdag környezet, az emberi 
léptékű infrastruktúra és a lakosság átlagnál 
magasabb környezettudatossága számunk-
ra nagy előny más településekkel szemben: a 
Klímabarát Wekerle program szeretne erre 
az előnyre épülni .”

2009-ben a „Klimabarát Wekerle Prog-
ram Javaslat” ezzel a bevezetővel hívta 
életre a WTE egyik új ágacskájaként a 
Zöld Hajtás Klubot . A Klub immár öt éve 
működik, állandó és változó tagokkal, azóta 
kicsit megváltozott szervezeti felállásban, 
de változatlan célokkal .

Öt év munka van mögöttünk, ilyenkor 
illik nagy levegőt venni, és megköszönni 
mindenkinek a sok belefektetett munkát . 
Ha összevetjük a 2009-es Javaslatot mind-
azzal, amit az elmúlt öt évben elértünk, 
akkor nagy örömünkre azt láthatjuk, hogy 
közösen túlteljesítettük az akkori tervein-
ket . Dicséret illet ezért számos odaadó, 
ötletgazdag és szorgalmas Wekerlén élő 
és környezetét szerető embert . Munkájuk 
gyümölcsét sok itt élő család élvezi; módsze-
reik és az út tanulságai más magyarországi 
civil lakóközösséget inspirálnak és segítenek 
szerveződni .

A wekerlei zöld mozgalom zászlós ha-
jóinak sikereivel több Wekerle Újságban 
foglalkoztunk már részletesen, úgy, mint a 
csütörtök esti kistermelői piac, a nyílászáró 
szigetelési program, a Nyitott Kert biodoboz 
bevásárlói közösség, a WekKer Ökokertész 
Kör, a tájfajta paradicsom örökbefogadási 
akció, az országosan elismert menza kam-
pány, a zöldhulladék- és komposzt program . 
A programok mögött zajló kommunikációs 
és szervezési munka, a nagyobb lakossági 
események szervezése, illetve az ezeken való 
részvétel olyan méreteket öltött, amiről csak 
álmodni mertünk, de nem igazán hittük, 
hogy minderre képesek is leszünk .

A felsorolt eredményeket sajátunkként 
szeretjük, de ugyanúgy fontosak számunk-
ra az elmúlt években elindult bolhapia-
cok, garázsvásárok, bringatúrák, a Tessék 
Csak! kártya, az iskolai kertek, a szabadtéri 
könyvtár, a közösségi kertek . És fontosak 
ezeknek a lelkes szervezői, akikkel együtt 
szoktunk gondolkodni, segíteni és támo-
gatni egymást .

Az elmúlt években több száz egymást 
nem ismerő helyi lakóból a közösségük iránt 
elkötelezett, tenni képes, megfontolt „civil” 
lett . Mint minden egészségesen működő 

lakóközösségben, átjárás van az azt alkotó 
kisebb közösségek között, ami lehetővé teszi 
az összefogást és az egymásra figyelést, a 
sok lábon álló, közösség által kezdeménye-
zett fejlődést . Óriási szerencsénk, hogy a 
figyelemre méltó wekerlei közösségi ösz-
szefogás meglévő hagyományaira tudtunk 
építeni, így egy tudatos önszerveződő tra-
díció részévé váltunk, a saját tudásunkkal 
és eszközeinkkel magunk is hozzájárulva 
ehhez, zöld módon .

Jó lenne azt mondani, hogy öröm volt az 
elmúlt öt év minden pillanata, de a való-
ság az, hogy a sok boldog pillanat mellett 
kőkemény munka is volt, sok éjszakai leve-
lezéssel, nehezen összehozott megbeszélé-
sekkel, lelkességből fakadó túlvállalásokkal . 
Ennek egyik oka, hogy a lakóközösségi 
„civilkedés” egy „szabadidős” tevékenység; 
ezzel a munkával a családjainktól kölcsönö-
zünk időt, amit igyekszünk nekik visszaad-
ni azzal, hogy egy élhetőbb, összetartóbb 
és boldogabb világot alkotunk számukra . 
Édesanyaként, családapaként bizony nehéz 
ezt mindig ilyen nagy távlatokban látni, a 
napi megélhetésért való küzdelem mellett, 
a családban előforduló krízisek alatt . A 
közösségért folytatott munka és a családi 
vagy magánélet összeegyeztetése könnyebb 
lenne, ha többen kivennék a részüket a 
munkából, magukénak éreznék a közös 
boldogulás feladatát, az egyéni vagy családi 
gyarapodás mellett .

Amiről szintén beszámoltunk már a lap 
olvasóinak, a WTE Klímabarát Wekerle 
programjából az évek során kinőtt az Át-
alakuló Wekerle mozgalom . Ezzel szélesebb 
körben, egy rendszeresebb együtt gondol-
kodást céloztunk meg, azért, hogy helyi 
érdekeinket más, magasabb szinten is tudjuk 
érvényesíteni . Tudjuk, hogy léptékváltásra 
van szükségünk, hogy megőrizzük azt, 
amit már sikerült elérni, és támogassuk a 
jövőbeli, fenntarthatóságot szem előtt tartó 
változásokat .

Ebben nem csak lakótársainkra, de az 
önkormányzatra is számítunk, sőt, szá-
munkra fontos, hogy a választott képvi-
selők a részvételt vállaló aktív lakossággal 
konstruktívan tudjanak együtt dolgozni, 
úgy, ahogy egy érett demokratikus társada-
lomban elvárhatjuk egymástól . Amennyiben 
ezt el tudjuk érni, akkor mindannyiunk 
számára egy szorgalmas, de lehetőségek-
kel teli időszak kezdődhet . Álmodjunk 
tovább értelmes, helyi, zöld munkahelyek-
ről, amivel a közösséget tudjuk szolgálni? 
Vagy egy egészségesebb és fenntartható 
módon előállított közétkeztetésről? Vagy 
az emberi méltóságnak megfelelő, szigetelt 
lakásokról? Igen, de ezért tenni is kell . 
Nekem, neked, nekünk . A környezetünk 
és a közösségünk legyen közös ügy . Emberi 
dolog tenni érte .

Tracey Wheatley, Kertész Krisztián

Civilkedni emberi dolog
A wekerlei zöld mozgalom öt éve

Nagy Tamás, aki 2006-tól 2012-ig volt a Wekerlei Társaskör elnöke, elmesélte, 
hogy bár az egyesület alapszabályában is szerepelt a természeti környezet megóvása 
és gyarapítása, mégis a Zöld Hajtás szárnybontása előtt alapvetően hiányérzete volt 
ezen a fronton . Akkoriban sokak fejében a zöld felületek megőrzése, a fásítás, esetleg 
a madárvédelem tartozott a zöld témák közé − mondja −, de itt inkább egy teljes 
szemléletváltás szükséges, aminek a része az energiahatékonyság, a hulladékkezelés, a 
helyi termékek és munkahelyek támogatása is . Sokan azt mondják, hogy nem szabad 
beleszólni például abba, hogy mi történik a wekerlei kertekben . Beleszólni nem is, de 
a figyelmet mindenképp érdemes ráirányítani, hogy a tujákkal körbeültetett és fűvel 
bevetett kertekben talán ma is lehetne a szemet legalább annyira gyönyörködtető, de 
a háztartás számára is értékes zöldségeket, gyümölcsbokrokat nevelni . Úgy, ahogy 
ez különben teljesen természetes volt az egykor Wekerlére költöző elődeinknek . 
Ezekkel a témákkal módszeresen és a tágabb közösség felé népszerűsítve, illetve a 
helyi politikai színtér felé ezeket képviselve nem foglalkozott azelőtt senki − mondja 
Nagy Tamás . Hogy mi, wekerleiek többet teszünk-e, mint mások azért, hogy a jövő 
generációnak ne adjunk át rosszabb környezetet, mint amit kaptunk, azt nem tudom, 
de azt hiszem, hogy a szemünk, a látásunk egy árnyalattal zöldebb .

2009 óta a Wekerlei Kultúrház a házigazdája az évente három alkalommal meg-
rendezett Zöld Szombatoknak . Szabó Mária ugyanettől az évtől vezetője a háznak, 
és az egybeesés nem véletlen, hiszen már a vezetői pályázatában is kiemelt helyen 
említette a fenntartható élettel kapcsolatos helyi kezdeményezések befogadását . 
Elmondása szerint az évek során a Kultúrház legtágabb közösség felé nyitó profilját 
ügyesen sikerült házasítani a Zöld Hajtás ökológiai programjaival, és így természe-
tessé vált, hogy a szimpla családi programra becsöppenők egy városi méhészetről 
szóló előadáson vagy a wekerlei kertekből származó vetőmagok csereberéjén találják 
magukat . Sikerként könyvelték el, hogy a legutóbbi Zöld Szombaton száznál több 
látogatót fogadtak a Kultúrházban .
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 Ez év első felében a Wekerlei Kertbarát Kör 
(WekKer) szervezésében több érdekes ki-

ránduláson vettünk részt a csoportunk tagjaival . 
Április elején Tápiószelén jártunk a Növényi 
Diverzitás Központban (NöDiK) . Az 50 éves 
intézményben mintegy 1100 növényfaj 48 ezer 
fajtájának magját őrzik hűtött tárolókban . A 
mínusz 20 fokon tárolt magoktól azt remélik, 
hogy 100 évig is csíraképesek maradnak .

Körbevezettek minket a modern Hamu-
pipőkék válogatóhelyiségétől a csíráztatón, a 
hűtőkamrán át az arborétumig . Jó hangulatú, 
kellemes kirándulás volt, gyerekeknek külö-
nösen izgalmas élmény a játékos bemutatóte-
remmel együtt .

A májusi kirándulásunk alkalmával a 
nagyszékelyi KÖRTE (Közösségi Önellá-
tásra Ráhangoló Tudatos Együttműködés) 
csoportot látogattuk meg . Az ő álmuk, hogy 
természetközeli életformát valósítsanak meg 
egy jól működő, barátságos faluban, és lépéseket 
tegyenek a közösségi önellátás felé . A köztük 

eltöltött idő számunkra két nap időutazás volt a 
régmúlt és a jövő között: viszontláttuk a hagyo-
mányos gazdálkodás technológiáját, eszközeit, 
megismertük a mai kutatásokat is felhasználó 
jelent, amely talán jövőnk záloga is .

A nagyszékelyiek megtermelik élelmiszerü-
ket a gyümölcstől a zöldségen és gabonán át a 
tejig, tojásig . Felhasználják, amit a természet 
ad . Kitermelik a fát a fűtéshez, hasznosítják a 
nap energiáját . Energiafelhasználásuk rend-
kívül takarékos, nem használnak „felesleges” 
dolgokat . Nincs hűtőszekrény − van pince, 
nincs televízió − van közösségi élet .

Sokan úgy gondoljuk, hogy a mai életmó-
dunkkal hosszú távon a környezetünk fenntart-
hatatlan . Az ő törekvésük a Föld és az egyén 
védelme a javak igazságos és semmiképpen nem 
pazarló elosztása mellett . Fontos számukra az 
is, hogy segítsék azokat az embereket, akik 
hasonló úton szeretnének elindulni .

Ezen törekvések áldásos eredménye meglát-
szik rajtuk és környezetükön . Örömmel fogad-

tak bennünket, körbevezettek a „gazdaságuk-
ban”, választ adtak felmerülő kérdéseinkre . 

Elgondolkodtató két napot tölthettünk 
együtt . Hatásuk kitörölhetetlen nyomott ha-

gyott mindnyájunkban . Biztosak vagyunk 
benne, hogy mindenki tanult tőlük olyat, amit 
a saját környezetében alkalmazni és terjeszteni 
is fog . 

Megyes Hajnalka

klímaBarát Wekerle

A wekerlei kertbarátok látogatása Tápiószelén és Nagyszékelyben

 A Wekerlei Kertbarátok (WekKer) szeretne 
az év ritmusa szerint tenni-venni a kert-

ben, és igyekszik ráébreszteni az embereket a 
minket körülvevő kertekben rejlő lehetőségekre . 
Mindezt fűszerezve környezetünket kímélő 
módszerek, klímabarát eljárások megismerésé-
vel, alkalmazásával . Fiatalos, lelkes csapatunk 
a Wekerlei Kultúrházban találkozik minden 
hónap utolsó péntekén 18 órától . Klubnap-
jainkon a bennünk felmerülő kérdésekkel 
foglalkozunk, de gyakran hívunk ökológiai 
szemléletű előadókat is .

Ezeken a találkozásokon kívül havonta 
terepnapokat szervezünk . Így jutottunk el a 
tápiószelei Nödik-be (Növényi Diverzitás Köz-
pont, génbank), a nagyszékelyi permakultúrás 
háztartásokba, vagy ide a közelbe, Kispestre 
a sorra alakuló panelházakkal körülölelt Kö-

zösségi Kertekbe . Sok rokonlélekkel találkoz-
tunk, és azóta is szoros a kapcsolatban vagyunk 
egymással .

A jövő félévben nagyon izgalmasnak ígér-
kező kirándulást teszünk a festőnövények 
világába, és beleássuk magunkat a rovarok 
életébe . Igyekszünk nem hasznos és kártevő 
szerint kategorizálni, hanem egy egészként 
megismerni őket .

Nemrég egy filmforgatásba csöppentünk . 
Egy magyar gyökerekkel rendelkező francia 
dokumentumfilm-rendező, Körösi Zsuzsa 
kereste meg az Átalakuló Wekerlét, hogy szí-
vesen bemutatná Wekerle piacát, kis elrejtett 
kertjeit és a kertekben zajló életet mind makro, 
mind mikro szinten, vagyis a tevékenykedő 
kertészeket, és a növényeket, rovarokat .

A film apropóját az adta, hogy a rendező 
édesanyját a II . világháború alatt Budapesten 
bújtatták az akkor még tevékeny bolgárkerté-
szek, akik zöldséggel látták el Budapestet az 
ostrom előtt és után . 

A történet folytatása arra keresi a választ, 
hogy hová tűntek a bolgárkertészek meg a 
nagyvárosok saját zöldségeskertjei, és milyen 
lehetőségeket lehet ma találni a helyi élelmi-
szerautonómia kialakítására .

A történet izgalmas kirándulás a múltba, mely 
egy kicsit a jövővel is összeköt bennünket .

Sikerült végigkísérnem a wekerlei forgatások 
menetét . Nagyon élveztem a háttérből hallgatni, 
látni a lelkes kertművelőket, akiket elragadott 
a hév, amikor a zöldségeikről, virágaikról, 
fűszerkertjükről, de igazából saját életükről, 
közösségükről, barátaikról, szomszédjaikról 

beszéltek .
Jobban élveztem ezt az úgynevezett háttér-

munkát, mint a közvetlen közeli ismeretséget 
a kamerával .

A felvétel során a technika ördöge is többször 
megtréfált, mert a kis, ruhára erősíthető mikro-
fon is recsegett vagy leesett egy-egy csemetém 
jóvoltából, egy másik kertben pedig a fel-fel-
bőgő fűrészgéppel kellett felvenni a versenyt 
az interjú során .  Ezzel együtt a forgatások 
végén Zsuzsa nagyon lelkesen mondta: „akkora 
anyag gyűlt össze, hogy elég lenne akár még 
egy filmre is” . 

Az október 2-ai premier vetítés után októ-
ber 3-án, pénteken a Wekerlei Kultúrház  is 
bemutatja Körösi Zsuzsa  Nehogy az ördög ülve 
találjon című dokumentumfilmjét .

A film vetítése után lehetőség lesz egy 
kerekasztal beszélgetésre a film rendezőjének 
társaságában .

A rendező korábbi filmjei: Keresztezett élet-
utak, Kádár János és Nagy Imre (1996),  A ki-
mérák alkonya? (2004), Mi döntünk (2005) .

Dokumentumfilm:
NEHOGY AZ ÖRDÖG ÜLVE 

TALÁLJON
Író, rendező: Körösi Zsuzsa (56 perc)
Időpont: 2014 .10 .03 . 18 .15-20 .45
Helyszín: Wekerlei Kultúrház

Az első őszi WekKer találkozó a WKK-ban 
szeptember 26-án lesz .

Mindenkit szeretettel várunk programja-
inkra! 

Weszely Gabriella

A WekKer és a Kertek: hogy jön össze egy régi időmérő eszköz és a kert?

Hamupipőke magocskái TápiószelénHamupipőke magocskái Tápiószelén
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 A „Tessék csak!” programon belül azt találtuk ki, hogy időről 
időre meglátogatjuk piacunk termelőit azzal a nem titkolt 

szándékkal, hogy kiélvezve a friss vidéki levegőt, megismerked-
hessünk a tanyasi élettel . Első utunk egy szép júniusi napon Elvi-
rához vezetett, aki hetente hozza fel kispiacunkra vegyszermentes 
zöldségeit és gyümölcseit .

Házigazdánk igazi vendégszeretettel fogadta kis csapatunkat . 
A porta olyan volt, mint a gazdája: mesébe illő természetesség 
áradt belőle . Egy kis gyomlálással indítottunk, hogy kipróbáljuk 
magunkat az alföldi homokon . Mezítláb mászkáltunk a már kö-
véredő vetések között, a naptól kellemesen átmelegedett homokba 
minduntalan besüppedt a lábfejünk . Nincs ennél elevenebb kapcsolat 
a minket tápláló anyafölddel . Körbenéztem a tágas rónavidéken, 
és eltöltött a szabadság érzése . Be kellett látnom, hogy a tanyasi 
élet a sok munka mellett valódi örömöket is tartogat .

A kissé szentimentális kertészkedés után megetettük a jószágokat, 
majd kipróbálhattuk a lovaglást . A bátrabbak megmártóztak a tó-
ban . Volt kézműves foglalkozás és sárkányeregetés a gyerekeknek . 
Mindezek után pedig közösen főztünk egy felejthetetlen bográcsos 
ebédet, természetesen a frissen szedett zöldségekből .

Szeghi Gábor

kluBok

 A nemzetközi Átalakuló Város-
ok Szövetségének egyik cél-

kitűzése a helyi gazdaságok erő-
sítése . A mozgalomnak jeles tagja 
Wekerletelep is, ahol a pezsgő kö-
zösségi életnek hála olyan dolgok 
is képesek spontán világra jönni, 
amelyek máshol hosszas előkészítést 
igényelnek . Ilyen volt az első „Költs 
egy napot Wekerlén!” rendezvény 
is . A helyi kisvállalkozók „Tessék 
csak!” programja és magánszemélyek 
közösen hozták létre, és kiemelke-
dően jó példája lett a helyi gazdaság 
élénkítésének .

Röviden összefoglalva arról szólt 
az egész napos program, hogy ma-

gánszemélyek több helyszínen egy időben 
tartottak a telepen garázsvásárt, a helyi 
vállalkozók pedig kiegészítő lehetőségek-

kel színesítették, tették vonzóbbá 
a rendezvényt . Ilyen volt például 
az idegenvezetés, az un . pop up 
(spontán) bisztró vagy a kirakós 
nyereményjáték . A lelkesedés és 
a hangulat remek volt, sokan még 
házi süteménykóstolóval is meglep-
ték a telepet bebarangoló régiség- 
és kacatvadászokat . A résztvevők 
többsége egyelőre wekerlei volt, 
de a megnövekedett kínálatnak 
és az érdekességeknek hála egész 
Budapestről jöttek az érdeklődők .  
Az esemény olyan népszerű volt, 
hogy októberben várhatóan ismét 
megrendezésre kerül .

Szeghi Gábor

Költs egy napot a Wekerlén!

Tessék csak kimozdulni! Mesélőket keresünk

 Van egy hely ebben a zajos városban, a Wekerletelep, aminek 
sajátos hangulattal sikerült idáig is megőriznie a mese hatalmát . 

Önkéntes bábosokból, mesélőkből, szülőkből, diákokból összeállt 
egy kis csapat, akik hétről hétre mesélnek a wekerlei gyerekeknek . 

Csak úgy, önnön és mások szórakoztatására . A mesék igényesek, 
értéket közvetítenek . Talán az itt lévő közösség az, ami rendületlenül 
életben tartja, talán a sok gyermek . A titok az Övék .

Lassan öt éve működik a Wekerlei Mesekör, mely önkéntes, 
mesekedvelő anyukákból, írókból, színészekből, foglalkozásveze-
tőkből állt össze, hogy a meséket, bábokat még közelebb vigyék az 
itt élő gyerekekhez és felnőttekhez . Bizony, egy „generáció” már 
kiröppent a mesekörből, és most ismét sok kisgyermekes szülő, 
nagyszülő látogat el hozzánk . 

A Wekerlei Mesekör meséléshez kedvet érző szülők, nagy-
szülők jelentkezését várja, hogy a csütörtöki wekerlei esti mesék 
még színesebbek legyenek . A téma adott: mese, mese, mese . A 
formája szabadon választott: zenés, bábos, dramatizált, vetített, 
mondókás, játékos is lehet . Itt mindenki kipróbálhatja magát . A 
mesélőkre általában kéthavonta kerül sor, vagyis évente négy – öt 
mesélést jelent . A mesélők munkáját mindenben segítik a Wekerlei 
Társaskör tagjai . Legyél egy mesés csapat tagja! Jelentkezni a 
Wekerlei Mesekör Facebook oldalán, vagy a bbs@baboseszter .
com email címen lehet .

garázsvásár  
a dobó katica 
utcában
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 A zajos nyári táborok után a Wekerlei Kul-
túrházban szeptember elején indulnak el a 

gyerekeknek és felnőtteknek szóló programok . 
Az eredetileg szeptember elejére tervezett IV . 
WEKERLEFESZT Művészeti Találkozó 
időpontja 2015 kora tavaszára került át . Bízunk 
abban, hogy az erőforrás hiánya miatti halasz-
tás és az új időpont kijelölése kedvezni fog a 
találkozó színvonalas megszervezésének, így 
az előző évekhez hasonlóan gazdag program-
kínálattal várjuk majd a látogatóinkat .

Szeptembertől sem lesznek unalmasak sem 
a hétköznapok, sem a hétvégék a WKK-ban! 
Ősztől három pályázatot is meghirdetünk 
különböző korosztályoknak . Egy sikeresen 
beadott pályázatunknak köszönhetően rend-
hagyó zeneórákat szervezünk a kerület iskolái 
számára . Nem marad el a háromfordulós ke-
rületi környezetvédelmi verseny sem . 

Sok színes programmal készülünk a hétvé-
geken is . Szeptembertől decemberig több bábos 
társulat is ellátogat a WKK-ba . A nemzeteket 
bemutató ingyenes sorozatunk keretében most 
a francia kultúrából kapnak egy szeletet a 
látogatók . Kicsit újszerűen rendezzük meg 
az idén a népszerű csillagászati napot és a 
Zöld szombatot . Októberben ellátogat hoz-
zánk Klein Dávid hegymászó, aki vetítéses 
élménybeszámolót tart az érdeklődőknek . 
Az adventi készülődés keretében, a koszorú 
készítés mellett Kállai Nagy Krisztina grafi-
kus és meseillusztrátor kiállítása nyílik meg, 
valamint Lackfi János József Attila-díjas író, 
költő, sok gyerek kedvence tart előadást a 

lurkóknak . Karácsony előtt Huzella Péter, a 
legendás Kaláka Együttes egyik alapító tagja 
lesz a vendégünk . Lesz Ruhacserebere, Kará-
csonyi kézműves vásár, Mikulás bábszínház 
is, és folyatódik a WEKKA alapítványunk 
kézműves műhelyének sorozata .

A hétköznapjainkban is sok új tanfolyammal, 
foglalkozással találkozhatnak majd . 

Gyerekeknek Top-rongy textiles foglalkozást 
indítunk . A sikeres Cirkusz tábor folytatásaként 
Acrodance tanfolyam kezdő-
dik . Bevezetjük ősztől a rugós 
cipő használatával zajló gyerek 
Kangoo-t, a magyar néptáncot 
kedvelőknek pedig a Libbentő 
ovis táncos foglalkozást . Aki 
a Pindur Piruettből kinőtt, az 
jöhet a most induló Tündértánc 
foglalkozásokra . 

A mozgást kedvelő felnőttek 
a különböző Zumba, Capoeira, 
Maminbaba és Pilates órák mel-
lett a keményebb Cardio step 
és Kettlebell edzések, valamint 
a visszafogottabb női jóga és 
gerincjóga közül is választhat-
nak . A Botafogo Táncegyüttes 
szombaton délután kezdő tanfolyamot hirdet . 
A kreativitásra vágyóknak Színfolt címmel 
kezdő foltvarró tanfolyam indul . Szombat 
délelőttönként látogatható a Nyitott műhely, 
mely októbertől különböző fazekas-kézműves 
témákba kalauzolja el a résztvevőket . 

Kiállításaink közül a forró nyárra emlékeztet 
majd „A trópusi szigetvilág kincsei” címmel 
augusztus 25-étől látható, Adamcsik Ferenc 
búvár kagylóit és csigát bemutató gyűjtemény . 

Októberben „Csillagfény” címmel Czakó 
Balázs csillagfotóiban gyönyörködhetünk . 
Kiállítjuk a WKK által meghirdetett zöld 
pályázatokra beérkezett alkotásokat is, melyek 
a november 8-i Zöld szombaton nyílnak meg . 
Decemberben „Mesék képei – Képek meséi” 
címmel Kállai Nagy Krisztina meseillusztrátor 
képeit láthatják kicsik és nagyok .

A programjainkat folyamatosan nyomon 
követhetik programfüzetünkben és a webol-

dalunkon (wkk .kispest .hu), mely az idei év 
végére várhatóan teljesen megújul, és új arcu-
lattal, modernebb formában, több felhasználói 
funkcióval áll majd a látogatók rendelkezésére . 
Keressék meg Facebook oldalunkat is, ahol 
rendszeresen jelentkezünk képes beszámo-
lókkal, felhívásokkal .

Minden kedves látogatót szeretettel várnak 
a WKK munkatársai!

Szabó Mária

Wkk

Őszi élet a WKK-ban

Wekerlei éleTmesék
Mese- és történetíró pályázat felnőtteknek

A pályázat célja olyan közös könyv létreho-
zása, mely wekerlei, gyerekekhez kapcsolódó 
történeteket tartalmaz . A mesék lehetnek régi 
és új történetek is, amelyek a Wekerléhez kö-
tődnek, ott játszódnak és főszereplőik gyerekek . 
A szakmai zsűri – Juhász Magda meseíró, 
költő és Pápay György irodalmi szerkesztő 
– által legjobbnak ítélt művek először elek-
tronikus, majd nyomtatott könyv formájában 
megjelennek .

A pályázati alkotásokat két kategóriában 
várjuk:

I . Felnőttmese: felnőtteknek vagy nagyobb 
gyerekeknek szóló történet vagy verses elbe-
szélés

II . Gyerekmese: elsősorban óvodás és kisis-
kolás korú gyermekeknek szóló, meseszerűen 
megírt történet vagy gyermekvers

A történeteket elektronikus formában a 
palyazat .wkk@gmail .com e-mail címre várjuk 
december 6-ig .

zöldfülŰek jáTékai
Játékkészítő pályázat gyerekeknek 

és szüleiknek
Készíts otthon anyuval, apuval vagy a nagy-

szüleiddel használt anyagokból, használha-
tó játékot! Szedd össze az otthon található 

alapanyagokat (kinőtt zoknikat, gombokat, 
magazinokat), és adj nekik új életet! Készíts 
kabalát, társast, kisautót, öltöztetőbabát vagy 
bármi más olyan játékot, amivel te is szívesen 
játszanál! Korosztályi kategóriák: 6-9 éves 
korig és 10-14 éves korig . Beküldési határidő: 
2014 . október 24 . 20:00 óra

Kiállításmegnyitó és díjátadó: 2014 . no-
vember 8 ., szombat 15:00 órától a Zöld szom-
baton

divaTos gombolaTok
ÚJRAruha készítő pályázat gyerekeknek, 

fiataloknak és szüleiknek
Van olyan nacid, szoknyád, pólód, táskád 

vagy sapid, amit nagyon szerettél, már kinőtted 
vagy rongyosra hordtad, és nincs szíved kidob-
ni? Itt az alkalom, hogy újra használhatóvá 
tedd! Tervezd át, használd fel a zsebét vagy a 
gombjait, és készíts belőlük trendi, hordható 
(újra)ruhadarabot vagy kiegészítőt . A legiz-
galmasabb, legeredetibb darabokat nemcsak 
kiállítjuk, hanem díjazzuk is! 

A ruhadarabokat csak vállfán lógatva vagy 
felfüggesztve tudjuk kiállítani . 

Korosztályi kategóriák: 10-14 éves korig és 
15-18 éves korig

Beküldési határidő: 2014 . október 24 . 20:00 
óra

Kiállításmegnyitó és díjátadó: 2014 . no-
vember 8 ., szombat 15:00 órától a Zöld szom-
baton

További részleteket: wkk .kispest .hu .

WKK pályázati felhívásai

Huzella péter koncert
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kuszkusz saláta

 Hogy mit csinál egy amatőr férfi-
ember, amikor mit sem sejtve be-
engedik egy másik wekerlei család 

konyhájába? Nem áll neki főzni, az biztos . 
Inkább ír belőle egy cikket . 

Jelen sorok elkövetője egyszer próbált 
meg tevékenykedni a családi sparhelt fe-
lett . Az eredmény hasonlított inkább egy 
modern csernobili veszélyes zónára, mint 
arra a helyiségre, ahol mások a mindennapi 
betevőt készítik el . Ilyen előjelekkel érkezem 
meg a Révész-Heuer család birtokára, hol 
az előzetes megbeszéltek alapján kuszkusz 
salátát készítünk . Mármint Orsi készíti, az 
Édesanya, és néha a két gyermek, az 5 éves 
Julika és a majdnem 8 éves Jakab is besegít . 
Az Édesapa, Nándi a kertben sürög-forog 
inkább, feltehetően az az ő igazi 
terepe . Miközben az előkészületek 
folynak, a foglalkozásukat tekintve 
vérbeli gyerekekkel biológiai kö-
rökben is érdekes eszmefutatásba 
kezdünk, megtárgyaljuk melyik 
állat a gyorsabb, a teknős vagy a 
csiga, illetve arról, hogy miért nem 
szabad a tyúkba visszatolni a kiké-
redzkedő tojást . És ha már ennyire 
belemelegedtünk a témába, a gye-
rekek jóvoltából megismerkedem 
a családi állatállománnyal is: a 
névtelenségbe burkolózó gekkóval 
és a horgászmentes és így békés 
életüket élő apró halakkal is . 

E bölcselkedések után Orsi 
máris nekikezd a fő attrakciónak . 
Negyed kiló kuszkuszt önt egy 
tálba, majd azt magára hagyja, s elkészíti 
rá az öntet . 

– Ezt a receptet Lángh Juli írónőtől tanultam . 
Konrád György feleségétől, aki akkoriban tért 
vissza afrikai útjáról, ahol segíteni próbált több 
területen is . Egy kicsit utána is 
néztem, hogy mi is ez az étel 
pontosan, majd a szájunk sze-
rint alakítottam, és lett belőle 
egy nagyon gyors nyári saláta 
– mondja, miközben serényen 
jár a keze . Itt még Julcsi is be-
segít, övé a citromkifacsarás, 
teljes testtel rádől a feladatra, 
majd Anya is hozzáadja az ere-
jét, és máris mehet a savanykás 
lé az olívaolajhoz . Meg egy kis 
só, apró és frissen őrölt bors . 
Jól összekavarja, és ráönti a 
kuszkuszra . Majd miközben 
ezt az egészet felönti hideg 
vízzel, jön a kikerülhetetlen 
kérdés . És rá a válasz . 

– Szeretek főzni, de egyre kevesebb időm 
van rá . Szeretek új ízeket kipróbálni, hogy ne 
mindig a régi slágerek kerüljenek az asztalra . 
Mindeközben pedig az egészséges táplálkozás 
hívei vagyunk . De nem fanatikusai . Mi is 
szeretjük a szalonnát, a tésztákat, tehát nem 
Schobert Norbi tiltó tanácsai ellenére tesszük 
mindezt .

– Amit tudunk – folytatja –, saját kis 
veteményesünkből szerezzünk be, a fűszerek 
kivételével, persze – és máris aprózza fel 
a paradicsom mellett a salátahagymát, a 
kápia paprikát, a gerezd fokhagymát . Majd 
jöhet a petrezselyem és a Julika által leszedett 
bazsalikom (aki szereti, korianderrel is meg-
szórhatja), melyek szintén nem kerülhetik el 
sorsukat, és picinyke darabokban végzik a 
többi zöldségkeverék mellett . Finom illatok 
terjengnek a levegőben, miközben az alap-

anyagokat a háziasszony összekeveri . Közben 
Jakab meggyőz, hogy egy ilyen gasztro-
cikkből nem maradhat ki a futball . Hisz ő 
a német válogatottnak drukkolt a vébén, s a 
késői időpontok ellenére néhány mérkőzést 

meg tudott nézni, köztük, természetesen, a 
döntőt . Julika pedig, aki középsőcsoportos 
óvodai hallgató – nem fogják elhinni –, az 
opera kedvelője . Don Giovanni, Aida – sorol-
ják a család tagjai –, ezeket mind megnézték 

már együtt, többször is . És máris 
felcsendül a kedvenc, a Diótörő-összes 
a háttérben . 

Persze nem szabad elfeledkezni, 
miért is gyűltünk össze ebben a szép, 
világos konyhában, így előkerül ismét 
az olívaolaj, s rávetül híg árnyéka, 
majd maga is az egymásra eresztett 
zöldségdarabokra, azaz a saláta-alap-
ra . Mely tényleg alap . 

– Ahogy én készítem, ez egyszerű kis 
finomság . De bele lehet tenni cukkinit, 
húst, felvágottat, egyebet . Így magában is 
ehető, de köretként is finom, mondjuk egy 
nyáresti grillezéshez – mondja Orsi . 

Az olaj után az ecet jön . Méghozzá 
borecet . Ez és a hozzáadott citromnak 
a nedűje adja meg a saláta savanykás 
ízét . Még egy kis sót és borsot tör a 

saláta orra alá . Vagy inkább közvetlenül rá . 
Mire ezzel végez, a kuszkusz annyira tele-
szívja magát a vizes öntettel, hogy akár ki 
is kérhetné magának a bánásmódot . Ezért, 
hogy ne tegye, gyorsan rá is kerül a saláta . 

Így találkozik végül az afrikai 
kuszkusz-tészta és a magyar 
– pontosabban wekerlei – gyö-
kerekkel is rendelkező saláta, 
majd egy fakanálnak köszön-
hetően össze is forrnak . 

És amikor az udvari erké-
lyen az asztalhoz ülünk, és 
megkóstolom Orsi alkotását, 
két dologra ébredek rá: tény-
leg finom és tényleg egysze-
rű . És miközben megosztom 
Orsiékkal bölcs gondolataimat, 
a háziasszony csak annyit felel 
felém tekintve: 

– Ezt még te is elkészítheted . 
Éééén!!!!????

Lechner Gábor 

Hozzávalók●  25 dkg kuszkusz
●  Az öntethez: 5 ek . olívaolaj, 2 ek . cit-rom leve, 1 csapott teáskanál só, frissen őrölt bors . 

●  A salátához:
●  2 salátahagyma (vagy sonkahagyma, az édesebb íze miatt), 2 kápia paprika, 1 gerezd fokhagyma, 2 para-dicsom, 2 marék bazsa-likom, 2 marék korian-der – már aki szereti –, 2 marék petrezselyem, 1 teáskanál borecet, 1-2 evőkanál olívaolaj, só, bors ízlés szerint .

WekerleI konyhák

Midőn Wekerle lerohanja Afrikát
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elérhetőség: 19. ker., Hungária út 55. fsz. 3. Tel.: 70-207-00-56

hIrdetés

Kedves Wekerlei Állatbarát!

A Dínó Kisállatszervíz
a József Attila u. 36-42.

alatt működő állatorvosi rendelőjében 
teljes körű ellátással várja minden régi 
és leendő páciensét.
Igény esetén otthoni ellátást is 
vállalunk!

Aktuális akcióinkról érdeklődjön 
telefonon a 280-07-70,

(06)20/928-53-45, vagy a
kisallat.szerviz@gmail.com címen.

Rendelés:
Hétfőtől péntekig:
10h-12h és 17h-19h,
Szombaton:
15h-18h.

Dr. Kovács István
Klinikus szakállatorvos 

R.ing Bt.
Rothman Ferenc
www.ring.eoldal.hu

30-223-0986
ring@digikabel.hu

Kedves Ügyfelem! 2014-ben is a 
megszokott, színvonalas szolgáltatással, 

barátságos jutalékkal és változatos 
lakáskínálattal állok rendelkezésére! 

Tájékozódjon referenciáimról a honlapomon 
és hívjon, ha új otthonát keresi vagy meglévő 

ingatlanát szeretné eladni!

A 20 éve Kispest központjában működő ingatlaniroda 
ügyfelei részére eladó ingatlanokat keresek Wekerlén

AnDeZ Ingatlaniroda
1191 Bp., Üllői út 259. (Hunyadi u. sarok) 280-2271; 06-20/389-6675; www.andezingatlan.hu; www.facebook.com/andez.ingatlan

Németh Andrea
06-70/489-1861

Hívjon 
bizalommal!

kozmeTika  WekerléN
◗  Gépi alakformálás,
◗  Ránctalanítás
◗  Teljes körű kozmetika és pedikűr

minden új vendégemnek 10% kedvezmény!

Bejelentkezés telefonos egyeztetés alapján

Kedvező árakon és családias környezetben várom kedves vendégeimet!
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 kitüntetett figyelmet for-
dított a Fővárosi Önkor-

mányzat Wekerletelepre is az 
elmúlt években. A közelgő 
helyhatósági választások 
kapcsán Dódity Gabriellával, 
Kispest Fidesz-KDNP által 
támogatott polgármesterje-
löltjével tekintettük át a vá-
rosrészt érintő fejlesztéseket, 
aki az elmúlt négy évben a 
főváros városüzemeltetésért 
felelős főpolgármester-he-
lyettesének főtanácsadója-
ként dolgozott.

A Wekerletelep határában 
jelenleg is zajlik a felújítás 
az Ady Endre úton. Igencsak 
ráfért már.

Az elmúlt évtizedekben 
sajnos nem sokat foglalkoz-
tak vele, csak toldozgatták-
foltozgatták, ami meg is 
látszott már az állapotán. Most 1,1 km 
hosszan mindkét irányban teljesen fel-
újítjuk a Baross utcától a Rendőrségig, 
a megállóperonok is megújulnak. Egy 
szakaszon a vágányokat is felújította a 
BKV, így a villamosok is csendesebben 
közlekedhetnek. Budapesten rengeteg 
rossz állapotban lévő út volt, amikor Tarlós 
István átvette a főváros vezetését, ezért 
komolyabban kellett lobbiznunk hozzá, 
hogy kerületünknek ez a fontos útját fel-
újíthassuk, és a közlekedés más területein 
is jelentős javulást érjünk el.

Például?
 A budapesti buszpark csaknem felét 

újra vagy újszerűre cseréltük, emellett 
környezetbarát, csendes gázüzemű (CNG) 
buszok is forgalomba álltak a fővárosban, 
az elsők kispesti járatokon, többek között 
a 99-es, 194-es és 199-es vonalán. Ezen 
járművek előnyeit az utasok mellett a 
környező házak lakói is élvezhetik. Ma 
már a Wekerlén áthaladó járatokon is java-
részt korszerű buszok 
járnak. 

A Határ úti végállo-
máson és környékén is 
akad még feladat.

– A végállomást, 
ahogy ígértük, felújít-
juk, egy éve dolgozunk 
az előkészítésen, a Bu-
dapesti Közlekedési 
Központ nemrég írta 
ki a munkák elvégzé-
sére a közbeszerzést. 
A látványtervek már 
rég készen vannak, 

korábban már bemutattuk, elnyerte a 
kispestiek tetszését. Bízom benne, hogy 
valamennyi pavilontulajdonossal sikerül 
megállapodni, és mielőbb elkezdődhet az 
építkezés. Hamarosan kitesszük a látvány-
terveket is a területre, ahol a nap mint nap 
erre járó wekerleiek is megismerhetik, 
hogyan szépül meg a tér.

És a Pannónia úton kialakult “gerilla 
P+R” parkoló ügyét is megoldják?

– Elképzelhető, hogy a Pannónia út 
mentén hamarosan meg kell, hogy szün-
tessük a parkolást, hiszen a Baross utcai 
lakók kérésére kivezetjük a buszokat a 
rendkívül szűk utcából. A járművek a 
Pannónia útról a Határ úton át közelítik 
majd meg a végállomást, ehhez a ke-
reszteződéshez közlekedési lámpát kell 
telepítenünk. Pár hónapig eltart a tervezés, 
előkészítés. A Wekerle szélén kialakult 
helyzeten segíthet az 50-es villamosnál 
lévő P+R parkoló rendezése is, azonban 
ez nehéz ügy: a Demszky-korszakban el-

adták egy magántulajdo-
nosnak, de van már olyan 
elképzelésünk, amellyel 
mindenki jól járna. A 
Határ út felújításának 
idején kibérelnénk, hogy 
ott parkoljanak a buszok, 
azután tartós bérletben 
P+R parkolóként üzemel-
tetné a főváros, amely-
nek végén visszakerülne 
a tulajdonjog a Fővárosi 
Önkormányzathoz.

A Határ út óriási for-
galma is régi probléma 
ott lakók számára.

- A Határ út forgalom-
csökkentése, az elkerülő 
út megépítése több mil-
liárd forintos fejlesztés, 
amely egy több kerületet 
érintő, óriásberuházás ré-
szeként valósulhat csak 

meg. De addig is, a lakók védelme érde-
kében minden lehetséges eszközzel igyek-
szünk csökkenteni a forgalomterhelést. A 
közelmúltban egyeztetést szerveztem az 
itt élők egy csoportjával és a Budapesti 
Közlekedési Központ vezérkarával, dr. 
György István főpolgármester-helyettes 
úr részvételével. Rövidtávon a lakókat 
leginkább zavaró nehézgépjárműveket, 
teherautókat igyekszünk kiszűrni. A BKK 
új kontrollautói hamarosan forgalomba 
állnak, amelyekkel az engedély nélkül 
közlekedő teherautók könnyedén kiszűr-
hetők. Ezek az autók fokozottabban fogják 
a Határ út teherautóforgalmát ellenőrizni. 
Az erre járó buszok nagy részét már va-
donatújra cseréltük, amik csendesebbek 
és környezetkímélőbbek is, mint a régiek. 
A wekerlei Fideszes képviselők kezde-
ményezésére már egy sebességkijelző 
radart is kihelyeztek, amely a gyorshaj-
tókat hivatott megfékezni, ősszel pedig 
egy rendszámfelismerő is kikerülhet a 
sebességkijelzőre. 

A környezetvédelem terén milyen elő-
relépések vannak?

– Az egyik legfontosabb a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. A 
kék- és sárgafedelű kukákból ingyenesen 
szállítja el a hulladékot az FKF Zrt.. A 
másik Budapest teljeskörű csatornázása; 
itt Wekerlén is több utcában épült ki a hi-
ányzó szennyvízhálózat. Emellett sikerült 
összehangolni a csatornarekonstrukciókat 
az útfelújítással a Corvin körúton és a 
Szent Imre utcában. A régi ólom vízveze-
ték-bekötések korszerűre történő cseréjét 
is megkezdte a Fővárosi Vízművek.

hIrdetés

A sikeres munkához erős nő kell

dódity gabriella, a fidesz-kdNp kispesti polgármesterjelöltje 
az elmúlt négy évben már sokat tett a kerületiekért.

egyeztetést hívott össze a wekerlei képviselőkkel és a bkk 
vezetőivel a Határ út forgalmának enyhítéséről
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Shetland U. K. 
Nyelviskola

1192 Budapest, Kábel u. 10.
tel: (06 1) 357 1456
(06 30) 952 1202
shetland@shetland.hu

•  Nyelvtanfolyamok 
Wekerlén

•  Kihelyezett vállalati 
nyelvoktatás

•  Angol és német 
EuroExam vizsgáztatás

•  Külföldi nyelv tan fo-
lyamok és tanulmány-
utak szervezése
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www.shetland.hu
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További szolgáltatások:
• Autogén tréning
• Gerinc terápia
• Táplálkozási tanácsadás
• Tibeti hangtál terápia

a W
ekerlei Egészség Sziget

M
egnyílt 

ahol talpmasszázzsal 
várom kedves vendégeimet

A talp a test térképe. A talpmasszázs kiindulópontja az,  
hogy testünk minden szerve összeköttetésben van talpunk  
különböző zónáival. A talp reflexzónáinak masszírozásával  
közvetlenül ingerelhetők vagy nyugtathatók a szervek.
Reflexzóna masszázs: Az egyénre szabott terápiával a szervek  
funkcionális zavarait kezelem.
Harmonizáló masszázs: A szervezet ellazul, a talp felfrissül, oldódik 
a stressz és csökken a fájdalom. Megnő a szervekhez jutó oxigén 
mennyisége, beindul a méregtelenítés.

Előzetes időpont egyeztetés, 
bejelentkezés telefonon vagy e-mailen.

Szőke Réka
Tel.: 30/821-2904 | wekerleiegeszsegsziget@gmail.com

Cím: Wekerletelep, Hungária utca 19.
Bővebb információ: www.wekerleiegeszsegsziget.hu

T é g L á s
NYITVA TARTÁS: hétfő–péntek: 8.00-16.00 óráig

KISZÁLLÍTÁS: 11:00 órától (rendelésfelvétel: 08:00 órától)
CÍM: XX. Határ út 98. Telefon: 06/70-703-56-44

E-MAIL: teglasetkezde@gmail.com

KERESSEN MINKET FACEBOOK oldalunkon is: 
www.facebook.com/Teglasetkezde

1000 forint feletti rendelés esetén a kiszállítás ingyenes a IX., XIX., 
XX., XXI., és a XXIII. kerületekben!!

miNdeN elsŐ vásárlásból 10% 
kedvezméNyT adUNk!

Rendezvények étkeztetését is vállaljuk minimum 6 főtől,  
maximum 20 főig az esti órákban és hétvégén is.

3000 Ft Feletti vásárlás esetén AJÁNDÉK üdítő!
RAKD össze a menüdet 1190 Ft-ét!!! (leves + választható főétel)

Ételeink a köret árát is tartalmazzák.
Féladag rendelése esetén  az egész adag 70%-át számoljuk fel!
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