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gajda péter polgármester WTe-nek küldött, az Újlaki utca lezárásával kapcsolatos válaszlevelének csatománya, 
amelyben a lezárást megelőző forgalomszámlálásról nyújt tájékoztatást. (A WTE kérdéseit a 2., a válaszlevelet 
a 3. oldalon olvashatják.)
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 Tavaly decemberben lezárták a Wekerletelep egyetlen, az M5-ös (Nagykőrösi út) irányába 
vezető kihajtóját . Nem tudom, Olvasóink közül hányan tartoztak azon wekerleiek közé, 

akik már jó előre értesültek a lezárás várható bekövetkeztéről és felkészülten, alternatív útvo-
naltervekkel várták azt, és hányan voltak, akik úti céljuk felé sietve szembesültek a ténnyel, 
hogy nem hajthatnak tovább . A Társaskörhöz és a Wekerle újsághoz eljutó (sokszor igen 
indulatos!) reakciók azt mutatják, az itt élők zöme az útszakasz lezárásáról csak a helyszínen, 
annak megtörténte után értesült . A lezárás óta hónapok teltek el, és sok wekerlei azóta sem 
érti, mi történt . Megpróbáltunk utánajárni a történteknek, hogy minél több információval 
szolgálhassunk Olvasóinknak .

A döntés előzményeit kiderítendő a WTE levélben fordult a polgármesterhez, majd a 
rendelkezésére bocsátott információk alapján egy újabb levélben összefoglalta a megvála-
szolatlanul maradt kérdéseket . Ezeket a kérdéseket (a polgármesternek küldött levelet) és 
Gajda Péter válaszait teljes terjedelmükben a következő két oldalon olvashatják . (A forga-
lomszámlálási adatokra irányuló kérdésekre − a válaszlevélhez csatolva − a belső borítón 
látható négy rajz érkezett .)

Megtudtuk, hogy „2005 óta ismert a probléma, több bejelentés is érkezett”. Arról azonban 
nem kaptunk tájékoztatást, hogy hány wekerlei kérésének tettek eleget, mekkora lakossági 
igényt elégítettek ki a lezárással . Ugyanis a „2005-ben ebben a témában érkezett lakossági levelek 
2010-ben leselejtezésre kerültek” . A polgármester szerint „az ügy megítélése szempontjából nem 
releváns, hogy az első lakossági levelek mit tartalmaztak, mivel azóta ez már több alkalommal 
visszatérő témaként került megtárgyalásra”.

A lakossági igényt az Önkormányzat a lezárást követően, 2015 . február 20-án kelt levelével 
kívánta felmérni, úgy, hogy „a lezárással kapcsolatban csak és kizáró1ag azokat a lakókat kérdezte 
meg (...) a lezárás hatásaival kapcsolatban, akiket közvetlenül érint a forgalmi rend változása.” 
Ők pedig az Újlaki és a Cukrász utcákban a Nagykőrösi út és Zalaegerszeg utca között, 
valamint a Botond utcában az Újlaki és Zalaegerszeg utca között élők . A visszaküldött 
válaszlapok alapján a 60 megkeresett (az Önkormányzat megfogalmazása szerint a forgalmi 
rend változásában közvetlenül érintett) háztartás közül 30 támogatta az Újlaki utca lezárását, 
kilenc kifejezetten elutasította azt .

Úgy tűnik azonban, többeket érinthetett a forgalmi rend változása, mert lakossági aláírás-
gyűjtés keretében 633 kerületi lakos támogatja az Újlaki utca újranyitását . Közülük 21-en élnek 
az Önkormányzat szerint közvetlenül érintett (Újlaki, Cukrász és Botond) utcákban . 

A polgármesteri levelből megtudtuk: „kötelező a lezárás érdemi felülvizsgálata 6 hónapon 
belül. Érdemi felülvizsgálat alatt az illetékességgel rendelkező Várospolitikai, Városüzemeltetési 
és Rendészeti Bizottság támogató, vagy elutasító döntesét értjük.” A 2-3 . oldalon az is kiderül, 
milyen további kérdésekre milyen válaszokat, információkat adott Gajda Péter .

Egy másik, az Almavirág tér megújulásának ügyét érintő önkormányzati döntés is született 
a közelmúltban . A Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA) benyújtott pályázat második fordu-
lójában a WTE 4 millió forintot nyert a tér felújítására, és tavaly decemberben megkötötte 
a támogatási szerződést az NKA-val . Az Önkormányzat azonban visszavonta a korábban 
nyilatkozattal megerősített anyagi szerepvállalását: a Képviselőtestület megváltoztatta a 13 
millió forint biztosításáról hozott határozatát . Így az Almavirág tér megújításának máso-
dik üteméhez vállalt összeg nem szerepel az Önkormányzat 2015-ös költségvetésében . A 
részleteket a 4-5 . oldalon mutatjuk be .

Szintén kiemelt témánk a vízórák felszereltetése, a végső határidő ugyanis ez év vége . 
Információink szerint hamarosan eldől, hol és mikortól indulhat a Wekerlén ügyfélszolgálati 
iroda, ahol a Fővárosi Vízművek áll majd a wekerleiek rendelkezésére . A tervek szerint az 
Önkormányzat által delegált munkatársak is átveszik majd az igényeket és általános infor-
mációkat is nyújtanak . Minderről az 5 . oldalon írunk .

Kedves Olvasóink! Igyekszünk mindhárom fenti és valamennyi további, a telepet és 
az itt élőket érintő fontos ügyről beszámolni a jövőben is . Sajnos az újság megjelenésének 
gyakorisága nem teszi lehetővé a valóban naprakész tájékoztatást, ezért annak érdekében, 
hogy a Wekerle következő számának megjelenéséig is értesülhessenek a legfrissebb hírekről, 
valamint hogy véleményüket az interneten is megoszthassák velünk, külön rovatot indítunk 
ezekről a témákról a WTE honlapján, a wekerletelep.hu-n .

Persze mostani számunkban a kiemelt témákon túl még sok érdekes írással, izgalmas 
programajánlókkal is szolgálunk . Tartsanak hát velünk az újság oldalain, az interneten és 
személyesen a wekerlei programokon!

Dr. Engloner Attila
főszerkesztő
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Tisztelt Polgármester Úr!

Tavaly decemberben lezárták a Nagykő-
rösi út − Újlaki utca kereszteződését, amely 
az egyetlen ki- és behajtási lehetőség volt 
a Wekerletelep több mint egy kilométer 
hosszú, Nagykőrösi úti oldalán . (A telepet 
szegélyező másik három úton továbbra is több 
lehetőség van a ki-, illetve behajtásra .)

A wekerleiek értetlenül álltak a fejlemény 
előtt: mi történhetett? Sokan keresték meg a 
Társaskört, hogy kérdezzenek, tiltakozzanak, 
hangot adjanak felháborodásuknak .

Próbáltuk felkutatni, milyen tájékoztatást 
adott a lezárásról az Önkormányzat . Mind-
össze egyetlen közleményt, a Városüzemelte-
tési Iroda közleményét találtuk a Városháza 
honlapján . Ebben ez állt: „A lakosság 2013 
végén ismételten megkereste hivatalunkat, és a 
nyugalmukat zavaró átmenő forgalom meg-
szüntetése érdekében kérték az utca lezárását az 
M5 autópálya kereszteződésénél. A lezárásról 
állásfoglalást kértünk a forgalomtechnika-kezelői 
hatáskörrel rendelkező Budapest Közlekedési 
Központtól. A forgalomtechnika-kezelő elfo-
gadhatónak tartotta az útcsatlakozás lezárását 
építéssel. (…) Az Újlaki utca lezárásával kapcso-
latosan az M5 autópálya bevezető szakasznál 
történő lezárás forgalomtechnikai kiviteli terveit 
elkészíttettük, a szakbizottság is támogatta. A 
tervre a forgalomtechnika-kezelő megadta a 
hozzájárulást. Ebben külön pontként szerepel, 
hogy a forgalmi rend bevezetését követően akár 
fél éven belül is felülvizsgálatot kérhet az enge-
délyező forgalomtechnika-kezelő.”

Szembesülve a kereszteződés lezárásával, 
a WTE levélben fordult Önhöz, jelezve és 
kérve az alábbiakat: „Ezidáig az Újlaki utca 
lezárásának igényével egyetlen wekerlei lakos 
sem kereste meg a Társaskört. Jelezzük, hogy 
az Újlaki utca lezárása óta viszont számosan 
megtették ezt, a lakosság részéről erős ellenállást 
tapasztalunk. (...) Az ügy megismerése céljából, 
ezért kérjük, hogy a szakbizottsági anyagot 
szíveskedjenek számunkra elérhetővé tenni."

Miközben a polgármesteri válaszra vár-
tunk, a Kispest újság januári számában ezt 
olvashattuk: „A környéken élők nyugalmát 
régóta zavaró átmenő forgalom megszüntetése 
érdekében (...) módosította a forgalmi rendet 
az önkormányzat. (...) Az utca lezárásával 
kapcsolatban az önkormányzat múlt évben 
állásfoglalást kért a forgalomtechnika-kezelői 
hatáskörrel rendelkező Budapesti Közlekedési 
Központtól, amely támogatta az elképzelést. Ezt 
követően szaktervező elkészítette a forgalomtech-
nikai tervet, amelyet az illetékes szakbizottság 
is megtárgyalt és elfogadott, és a közlekedési köz-
pont is jóváhagyott, így a terveknek megfelelően, 
szabályosan történt a kivitelezés. Az Újlaki utcai 
kereszteződés lezárása óta jelentősen csökkent az 

indokolatlan átmenő forgalom a telepen. (...) fél 
éven belül mindenképpen felül kell vizsgálni a 
forgalmi rend módosítását."

Februárban egy, a lezárt kereszteződés 
közvetlen közelében élő wekerlei a pos-
taládájába bedobott, 2015 . február 20-án 
kelt, polgármesteri levelet (és vele egy véle-
ménykérő válaszlapot) juttatott el hozzánk . 
Polgármester Úr leveléből kiderül: „2005 óta 
ismert a probléma, több bejelentés is érkezett" . 

A Társaskör levelére válaszul március-
ban érkeztek meg a WTE rendelkezésére 
bocsátott anyagok: az Újlaki u . lezárásának 
bizottsági előterjesztései, az ülésekről készült 
jegyzőkönyvek, a forgalomtechnikai terv 
a BKK Zrt . jóváhagyó nyilatkozatával . A 
levélben Dr . Kiss Anna jegyző asszony arról 
is tájékoztatta a WTE elnökét, hogy „Az 
Újlaki u. forgalmi rendjéről a tapasztalatok 
függvényében, a forgalmi rend felülvizsgálatát 
követően lesz döntés."

A megküldött anyagok, illetve a fent be-
mutatott módon tudomásunkra jutott infor-
mációk számos igen fontos, a wekerleiektől 
érkező kérdést megválaszolatlanul hagytak, 
sőt újabbakat is felvetettek . 

A kérésünkre eljuttatott dokumentumok-
ból az derült ki, hogy mindössze egy, ún . 
„rendszámos forgalomfelvételt” készítettek 
(2014 . május 22-én reggel), amely alapján 
megállapították: „a Nagykőrösi út felől bejövő 
forgalom kb. egyharmada átmenő forgalom, 
aminek nagy része a Zalaegerszeg utcán ke-
resztül rövid időn belül el is hagyja a telepet.” 
(Az iratokból az is kiderült, hogy 2014 . 
01 .14-én és 15-én reggel 7 és 8 óra között az 
Újlaki utcában is végeztek forgalomszámlást . 
Ezek azonban − miután nem „rendszámos 
forgalomfelvételek” voltak és nem vizsgálták 
a telep más „kijáratain” a gépjárműveket − 
nem alkalmasak annak eldöntésére, hogy 
átmenő volt-e a forgalom vagy sem . Még 
akkor sem, ha feljegyezték „az Újlaki utcá-
ban indult, érkezett, ill . megállt forgalom” 
adatait . Kivéve persze, ha kizárólag csak az 
Újlaki utcában élők forgalmát tekintik „helyi 
forgalom”-nak .)

Az alábbi kérdésekre várjuk Polgármester 
Úr válaszait:

● A rendszámos számlálás szerint mekkora 
forgalomnak volt az egyharmada átmenő 
(vagyis pontosan mennyi idő alatt, hány autó 
hajtott át a telepen)?

● Elegendőnek tartja-e ezt az egyetlen 
számlálást? Mi a helyzet más napszakokban 
vagy hétvégén, mekkora a be- és kihajtó, 
áthaladó, illetve wekerlei autók száma?

● Információi szerint hány wekerleit érint 
előnyösen, illetve hátrányosan a lezárás? 

● Mit javasol, merre menjenek azok a 

wekerleiek, akik a Nagykőrösi úton a centrum 
felé haladva szeretnék elérni úti céljukat? (Az 
Újlaki utcai kihajtó lezárásával nem lehet fel-
hajtani a Nagykőrösi úti felüljáróra, a Határ 
útról pedig nem lehet jobbra kanyarodni a 
Nagykőrösi útra .)

● A változás hatással van több utca for-
galmára is . Történt-e forgalomszámlálás a 
lezárást megelőzően és azt követően a Határ 
úton, a Zalaegerszeg és a Rákóczi utcában? 
Vagy a Mészáros Lőrinc utcában, hiszen 
vannak, akik csak a József Attila lakótelepen 
át tudják megközelíteni a centrum felé vezető 
pályaszakaszt . . .

● Készítettek-e hatástanulmányt arról, 
hogy a döntés következtében a különböző 
kerülőutakra kényszerülő (vagyis hosszabb 
útvonalon haladó) autók mekkora környe-
zetszennyezés-többletet okoznak?

● Mint említettük, a február második 
felében néhány postaládába bedobott leve-
lében azt írta: „2005 óta ismert a probléma, 
több bejelentés is érkezett” . Mekkora lakossági 
igény áll a bejelentések mögött? Mikor és 
hányan jelentették a problémát? Voltak aláírt 
tiltakozó ívek?

● Levelében fontosnak tartja, hogy „az 
itt élőket érintő ügyekben önkormányzatunk 
úgy járjon el ”, hogy a helyiek „véleményét és 
érdekeit” szem előtt tartsák . Miért nem a 
lezárást megelőzően fordult a wekerleiekhez, 
hogy megtudja az itt élők véleményét?

● Egy − ahogy februári leveléből kiderül − 
tíz éve húzódó problémáról annyit tudhattak 
meg a wekerleiek, ami a lezárást megelőzően 
az önkormányzati honlapon megjelent . Ön 
ezt megfelelőnek, elegendőnek ítéli?

● Mekkora példányban, mely utcák la-
kóinak juttatták el az említett vélemény-
kérő válaszlapot? Mennyi és milyen választ 
kaptak?

● Miért nem kérte Polgármester Úr a 
WTE segítségét a vélemények felméréséhez 
− évekkel ezelőtt, tavaly vagy akár idén? A 
kihajtó lezárásánál lényegesen kevesebbeket 
érintő ügy volt az Eperfa téri szelektív gyűj-
tők ügye, ahol a lakók a kukák eltávolítását 
kérték . Mégis: akkor volt aláírásgyűjtés, 
az Önkormányzat igénybe vette a WTE 
segítségét, és az ügyben lakossági fórumok 
is létrejöttek . Az Újlaki utca lezárását meg-
előzően miért nem? 

Tisztelt Polgármester úr!
Egyetértünk Önnel, hogy az itt élőket 

érintő ügyekben az önkormányzatnak úgy 
kell eljárni, hogy a helyiek véleményét és 
érdekeit szem előtt tartsa . A feltett kérdésekre 
adott válaszai segíteni fogják a wekerleieket, 
hogy eldönthessék, az Újlaki utcai lezárás 
ennek szellemében történt-e .

Budapest, 2015-03-25
Üdvözlettel:
Somlói Judit

Wekerlei Társaskör Egyesület, elnök

ÚjlaKi utca

A Társaskör levele és kérdései
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ÚjlaKi utca

A polgármesteri 
válaszlevélhez 
mellékelt, a for-
galomszámlá-
lás eredményeit 
bemutató rajzo-
kat a belső bo-
rítón kinagyítva 
tekinthetik meg 
Olvasóink.
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almavirág tér

 Régen (talán még a Wekerletelep létre-
hozásának idejében is) az adott szó, egy 
kézfogás elegendő volt megegyezések 

megszületésére és az ígéretek betartására . 
Sajnos a plurális demokrácia és a pártok sor-
sának a választók kezébe helyeződése ellenére 
is az elmúlt 25 évben a hazai politikai életben 
hozzá kellett szoknunk, hogy az adott szónak 
sokszor nincsen súlya .

Az elmúlt hetekben a Wekerletelepet érintő 
önkormányzati ígéretek és a tettek közötti 
különbség sajnálatosan egy új minőségű szintre 
lépett az Almavirág tér felújítása kapcsán is . 
Itt már nemcsak a korábban felvállalt part-
nerség és együttműködés morálisan nehezen 
igazolható feladásáról van szó, hanem korábbi 
hivatalos kötelezettségvállalások felmondá-
sáról is, amely megítélésünk szerint alapvető 
jogi normákat is sért . 

Az Almavirág tér megújulásának projektje 
– amelybe a WTE és a nekünk segítő lelkes 

szakemberek hatalmas mennyiségű önkéntes 
munkát fektettek eddig – 3 éve indult . Er-
ről a munkáról és a felújítás előrehaladásáról 
részletesen be is számoltunk a Wekerle újság 
hasábjain .

Miután megállapodtunk az együttműkö-
désről a Kispesti Önkormányzattal, 2012-ben 
az Almavirág tér felújítását az Önkormány-
zat és a Wekerlei Társaskör Egyesület közös 
projektjeként megjelölve – az Önkormányzat 
tulajdonosi hozzájárulásával és ugyancsak az 
Önkormányzat által finanszírozott önrész 
biztosításával – nyújtott be a Társaskör egy 
támogatási kérelmet e fejlesztési terv megvaló-
sítására egy, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 
által kiírt kétfordulós pályázat első szakasza 
keretében . A pályázatban vállalt munkát idő-
ben elvégeztük és pénzügyileg elszámoltunk 
az Önkormányzat és az NKA felé is .

A pályázat második fordulója már meghí-
vásos volt, amiben az Almavirág téri projekt 

megvalósítására 4 millió forintos támogatási 
összegért lehetett folyamodni . 

A pályázat második szakaszához az Ön-
kormányzatnak az NKA felé további nyilat-
kozatokkal kellett megerősíteni a megvaló-

sítás melletti elkötelezettségét 
és anyagi szerepvállalását . Ez 
meg is történt . 

2014. szeptember 18-án a 
polgármester – a Képviselő-tes-
tület 720/2014 (IX.18.) számú 
határozata alapján – kötelezett-
ségvállaló nyilatkozatot adott ki 
arra vonatkozóan, hogy sikeres 
pályázat esetén az Almavirág tér 
felújítás I. ütemét az Önkormány-
zati legkésőbb 2015. szeptember 
30-ig megvalósítja és bruttó 13 
millió Ft-ot biztosít olyan módon, 
hogy a szükséges fedezetet a Kispesti 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2015. évi önkormányzati költ-

ségvetésben fogja biztosítani. 
Miután a WTE elnyerte a 4 millió Ft-os 

a pályázati támogatást 2014 decemberében 
megkötötte a Támogatási szerződést az NKA-

val, amelyben igen komoly, jelentős anyagi 
konzekvenciákkal is járó kötelezettségeket 
vállaltunk a biztos önkormányzati háttér tu-
datában . 

2015 . március 31-én – amikor már a II . 
ütemet kellett volna a Társaskörnek elindítania 
– az alábbi tájékoztatást kaptuk .

Az Önkormányzat 2015. évi költségve-
téséről szóló 3/2015 (II.27.) rendeletben az 
Almavirág tér felújítása már nem szerepel. 

Az indoklás egy meglehetősen bonyolult jogi 
levezetés, amelynek értelmezésünk szerint az a 
lényege, hogy a Képviselő-testület időközben 
megváltoztatta az önkormányzati költségve-
tést, és ennek nyomán az Önkormányzat eláll 
a korábbi kötelezettségvállalásától . Lássuk! 

A XIX. kerület 2014. évi költségvetéséről szóló 
1/2014 (II.2.) rendelet 1. sz. melléklet 6.2.2. pont-
ja eredeti előirányzataként szerepelt a Fejlesztési 
kiadások között az Almavirág tér rekonstrukciója 
15.000 E Ft-tal, azonban módosított előirány-
zatként a rendelet már nem tartalmazza ezt, 
a Képviselő-testület döntése alapján. Mivel a 
13 millió Ft biztosításáról szóló Nyilatkozat az 
eredeti rendelet alapján készült, azt a Képviselő-
testület még a 2014. évi költségvetés módosítása 

Az Almavirág tér felújítása
Az önkormányzati kötelezettségvállalás visszavonható?
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vízműveK

 Az ivóvíz átalánydíjas felhasználása 
megszűnik Magyarországon, ezért a 

fogyasztók 2015 végéig kötelesek mérőórákat 
felszereltetni . A témával 2014 . augusztusi 
számunkban foglalkoztunk, megosztva az 
akkor tudható információkat olvasóinkkal . 
Arról is beszámoltuk, hogy a Társaskör 
felajánlotta közreműködését a Fővárosi Víz-
műveknek a wekerleiek tájékoztatásában, 
továbbá azt is, hogy igény esetén a Kós Károly 
téri WTE irodában helyet biztosít, hogy a 
Vízművek információs szolgálat keretében 
tájékoztatást és segítséget nyújthasson a 
wekerlei fogyasztóknak . 

Előzetes információnk szerint az április 
végi képviselő testületi ülést követően dől 
el, hol és milyen gyakorisággal fog a Fővá-
rosi Vízművek a wekerleiek rendelkezésére 
állni . Az önkormányzat és a Vízművek közti 
egyeztetés szerint azonban valószínűleg nem 
a WTE irodában, hanem a Kós Károly tér 
9 . szám alatti önkormányzati helyiségben, 
2015 . 05 . 04-től heti egy alkalommal helyszí-
ni Ügyfélszolgálati Irodával lesz majd jelen 
a Vízművek a Wekerletelepen is . Terveik 
szerint a többi napokon az Önkormány-
zat által az irodába delegált asszisztensi 
feladatokat ellátó munkatárs végzi majd 

az igények átvételét és az általános infor-
mációnyújtást .

Az alábbi írást a Vízművek juttatta el a 
WTE számára .

A törvény szellemében, a pontos mérés ér-
dekében: wekerlei vízmérők

A Fővárosi Vízművek Zrt. mindent elkövet 
annak érdekében, hogy miközben maradékta-
lanul eleget tesz a víziközmű-szolgáltatókra és 
-felhasználókra egyaránt kötelező érvényű tör-
vényi rendelkezéseknek, a legmesszebbmenőkig 
kiszolgálja fogyasztói igényeit és kényelmét.

E szándék vezérli a Társaságot akkor is, 
amikor a wekerlei lakókkal közösen keresi a 
megoldást a vízszolgáltatást korábban átalánydíj 
ellenében igénybe vevő ingatlanok fogyasztáson 
alapuló, mért vízdíjfizetési rendszerre történő 
átállásához. Bár a Víziközmű-szolgáltatásról 
szóló törvény 2013. december 26-i módosítása 
értelmében a fogyasztásmérő elhelyezéséért a 
felhasználók tartoznak felelősséggel, a Fővá-
rosi Vízművek szakemberei minden lehetséges 
eszközzel segíteni kívánják a wekerleieket, hogy 
határidőre, ez év december 31-ig eleget tudjanak 
tenni e törvényi kötelezettségüknek.

A 2012-2013-ban végzett felmérés alapján 
a Társaság már kész műszaki lehetőségeket 
kínál a mérősítés megvalósításához. A konkrét 

felhasználási helyek jelenlegi műszaki állapotáról 
és a mérősítés megvalósításának lehetőségeiről 
személyes ügyfélszolgálati irodánk munkatársai 
készséggel adnak tájékoztatást. Kijelölt ügy-
félszolgálati kollégáink egyúttal a mérőszerelés 
megrendelésében, a szükséges ügyintézésben is 
ügyfeleink rendelkezésére állnak.

A Fővárosi Vízművek Zrt. díjmentesen végzi 
el a bekötési vízmérő felszerelését, valamint a 
vezeték-átalakításokat a vízmérőaknában. 
Ennek feltétele azonban az, hogy az ivóvíz-
bekötővezeték és a bekötési vízmérő fogadásához 
szükséges szabályos vízmérőhely rendelkezésre 
álljon. Ezek kialakítása, majd az átvétel iránti 
igény benyújtása a vízfelhasználók feladata. 
A Fővárosi Vízművek a kialakított mérőhely 
sikeres átvételét, majd az aláírt, új szolgáltatási 
szerződés beérkezését követően kezdi meg a 
vízmérő beszerelését. A mérőszerelés megren-
delésére ugyancsak személyes ügyfélszolgálati 
irodánkban nyílik lehetőségük ügyfeleinknek. 
Már most érdemes felkeresni munkatársainkat 
a mielőbbi tájékozódás és a nyugodt, határ-
időre történő megvalósítás érdekében. (Cím: 
Budapest XIII., Váci út 23-27. – bejárat a 
Dózsa György út felől; Nyitva tartás: keddtől 
csütörtökig 8.00-17.00, hétfőn 8.00-20.00, 
pénteken 8.00-14.00) 

Kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal, 
és mi mindent megteszünk, hogy megszolgál-
juk azt!

Fővárosi Vízművek Zrt. 

Vízmérők felszerelése

során felülírta, így a Nyilatkozat nem minősül 
kötelezettségvállalásnak. 

A meglehetősen megkésett tájékoztatás 
számunkra értelmezhetetlen, és az ügy indoka 
előttünk nem ismert . Véleményünk szerint 
adott szót nem etikus, kötelezettségvállaló 
jognyilatkozatot pedig nem jogszerű utó-
lagosan visszavonni . Mi az Önkormányzat 
kötelezettségvállalását továbbra is jogérvé-
nyesnek tekintjük . Azt, hogy a jelenlegi Kép-
viselő-testület másképpen áll hozzá bizonyos 
kérdésekhez, mint az előző, tudomásul vesszük 
és valamennyire érthetőnek is tartjuk . Azt 
azonban semmiképpen nem fogadjuk el, hogy 
a jelenlegi Képviselő-testület bármilyen, új 

keletű rendeletmódosítása jogalapot teremthet 
a korábbi önkormányzati kötelezettségvállaló 
jognyilatkozatok egyoldalú semmissé minő-
sítésére . Ez jogi nonszensz lenne . 

Kellő tisztelettel, de nyomatékosan kérjük 
az Önkormányzatot, hogy teljesítse a pályázati 
projekt kapcsán vállalt kötelezettségeit .

S addig is reméljük, Polgármester Úr leve-
lében leírt utolsó mondat ad némi esélyt még 
az Almavirág tér megújulásának: „A követ-
kező költségmódosítás során újra megvizsgáljuk 
a szükséges forrás biztosítását, amely időpontig 
kérjük szíves türelmét.”

 Somlói Judit
projektvezető, a WTE elnöke

Wekerlén az utolsó, közösen 
felújított teret (az eperfa teret) 
2010-ben adták át.
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 Hasonlóan a korábbi évekhez, 2015 . április 
24-én is lesz nyílt nap a Rendőrkapitány-

ságon . Április 24-e György napja, a rendőrök 
védőszentje Sárkányölő Szent György .

2012-ben a BRFK XIX . kerületi Rendőr-
kapitánysága és a Wekerlei Társaskör Egyesü-
let Együttműködési megállapodást kötött . A 
megállapodás célja a Wekerletelep közbizton-
ságával kapcsolatos szorosabb együttműködés 
kialakítása . A szorosabb együttműködés egyik 
pillére az évente megszervezett nyílt nap .

A nyílt napon betekintést nyerhetünk a 
Schodits Lajos és Éberling Béla által tervezett 

páratlan épület belső tereibe . Szemrevételez-
hetjük azokat a helyiségeket, amelyeket csak 
ebből az alkalomból láthatunk .

Lehetőség nyílik közelebbről is megismerni 
a Rendőrkapitányság tevékenységét . A ka-
pitányságvezető Plánk Róbert r . ezredes és 
csapata nagy súlyt fektet a bűncselekmények 
megelőzésére . Lakossági fórumok keretében 
szóban és tanácsadó anyagokban írásban fi-
gyelmeztetnek bennünket arra, hogy ne vál-
junk a rossz szándékú bűnözők áldozatává .

Közös célunk mindenekelőtt a trükkös 
lopások, a kerékpárlopás, a gépjármű feltörés 
és gépkocsilopás, a nyitott ajtókon, ablakokon 
való besurranás, a zsebtolvajlás és a rablás 
megelőzése . Ha mégis bűncselekmény ál-
dozatává válnánk, akkor azonnal kérjünk 
segítséget a Kispesti Rendőrségen, a 292-92-
62-es telefonszámon, illetve az éjjel-nappal 
ingyenesen hívható 112-es, vagy a 107-es 
segélyhívó számon .

A nyílt napon kérdéseket tehetünk fel a rend-
őrség dolgozóinak, esetleg konzultálhatunk is . 
A részvételi szándékot kérjük, szíveskedjenek 
előzetesen jelezni a wekerleitarsaskor@gmail.
com e-mail címen, vagy a 280-0114, illetve a 
06-20-213-1428-as telefonszámon .

Seregi Zsuzsanna

beharangOzó

áprIlIs
 18 .  Tavaszi Garázsvásár 

Fesztivál 
 19 .  Hegyi bringatúra
 24 .   Nyílt nap a 

Rendőrkapitányságon
 25 .   Föld napja – Szabadtéri 

fotókiállítás
 26 .   Wekerlei Tekergés

május
 4 .   Nyílt nap a 

Tűzoltóságon
 7 .   A Wekerlei Társaskör 

Egyesület közgyűlése
 10 .   Wekerlei Bolhapiac
 17 .   Bringatúra felnőtteknek
 29-31 .   XI . Wekerlei 

Székelykapu Napok
 31 .   XIII . Wekerlei 

Székelykapu Futás

jÚNIus
 6 .  Önkéntesek Ünnepe
 13 .  Ruhacserebere
 21 .  Bringatúra családoknak
 23 .  Szentiván-éj

jÚlIus 
 12 .  Bringatúra családoknak

auguszTus
 20-23 . Bringatúra
június 7. és augusztus 30. 
között minden vasárnap 16 
órakor Vasárnapi Térzene a 
Wekerlén .

állaNdó programjaINk
Bridzs-klub – Minden kedden 18 .30 órakor 

várunk mindenkit, aki vagy már ismeri, vagy 
szeretné megtanulni a „kártyajátékok királyát” . 
Ne feledje: A bridzs az a játék, amit soha nem 
késő elkezdeni!

Játékklub – Minden csütörtökön 19-21 óráig 
táblás- és kártyajátékokkal vár a játékmester 
mindenkit, de ha van otthon egy jó játékod és 
csak a társaság hiányzik, akkor hozd el, nem 
fogunk unatkozni! 

Kör-Kötő-Kör – Minden csütörtökön 19-21 
óráig kötő klub mindenkinek . Kezdőknek, 
haladóknak, fiúknak, lányoknak, zöldeknek, 
kreatívoknak . Kössünk, horgoljunk, nemezel-
jünk együtt, beszélgessünk egy kis süti és kávé 
mellett . Tanuljunk együtt új technikákat!

Önkéntesek teadélutánja – Minden hónap 
harmadik szerdáján 19 órától várja a Wekerlei 
Önkéntes Centrum az aktív és az új önkénte-
seket egy kis baráti beszélgetésre .

Őszikék klub – Minden hónap utolsó szerdáján 
17 órakor kötetlen hangulatú beszélgetések 
unokákról, kertgondozásról, háziasszonyi 
praktikákról .

Wekerlei Esti Mese – Minden csütörtökön 18 
órakor kicsiknek és nagyoknak, minden héten 
más-más előadóval .

Futóklub – Minden szerdán 19, vasárnapon - 
ként 11 órától . Indulás a Szondi térről, a táv: 
3-5 km .

Programsoroló

Nyílt nap a Rendőr
kapitányságon

Tavaszi garázsvásár fesztivál 
2015. április 18., szombat 10.00-18.00h

13+1 garázsvásár egy időben, 
kiegészítő programokkal a civilek és a Tessék csak! 

szervezésében .

Részletek a tessekcsak.hu weboldalon illetve a  
https://www.facebook.com/events/340462066160215 

 linken .
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BABÁK-ÓVODÁSOK 
0-3 éves korig                            3 éves kortól-

amíg oviba jár 
 

KISMOTORRAL, ROLLERREL            
KITÁMASZTÓS KERÉKPÁRRAL, 

KERÉKPÉRRAL… 
 

VERSENYIDŐPONT: 

10:00-11:45 
EREDMÉNYHIRDETÉS:12:00 

 
 

 
 

 
FELS!S és FELN!TT 

 
 

5-6-7-8. OSZT. LÁNY/FIÚ 
 

 FELNŐTTEK 
 

 

VERSENYIDŐPONT: 

10:00-11:45 
EREDMÉNYHIRDETÉS: 12:00 

 
 
 

ALSÓTAGOZAT 
 
1-2. OSZT. LÁNY          3-4. OSZT. LÁNY 

 
1-2. OSZT. FIÚ                3-4. OSZT. FIÚ 

 
 

VERSENYIDŐPONT: 

14:00-15:45 
EREDMÉNYHIRDETÉS: 

  16:00 

 
 
 
 

 

 
 

 
MINDENKI 

0-99 ÉVESEK 
 

KERÉKPÁR ÉS MINDEN MÁS 
VILÁGÍTÓ KÉTKEREKŰ JÁRMŰ 

 

            
IDŐPONT: 

20:00-21:00 
ÉJSZAKAI TEKERGÉS WEKERLÉN 

 
Gyülekező a Zrumeczky kapunál  

a WTE előtt 19:45-től 

 
VERSENYRENDEZŐK 

KATONA BORI telefon: 30/523 0869, Szalay Gábor tel: 20/933-42-79 
BUKÓSISAK HASZNÁLATÁT KÉRJÜK A VERSENYZŐKTŐL! 

Kiállítás
Április 10-én  

megnyílt 

 zsombor ede 
 grafikus 

 kiállítása a Wekerlei 
Társaskörben . 

A „Világok és lakói” címmel nyílt 
tárlaton a művész mintegy 30 

grafikája, festménye és parafából 
készült várai láthatók . 

A kiállítás május 20-ig látogatható . 

XII. Wekerlei 
Székelykapu Futás

a Wekerletelep országos futóversenye

2015. május 31. (vasárnap) 10.15 óra

Táv: 4 km – 10.15 órakor indulás
 400 m – kicsiknek 11.15 órakor indulás
Útvonal: A Wekerletelep utcáin, kijelölt útvonalon:
 XIX. ker. Hungária út 28. – Corvin körút – Esze Tamás utca – 

Bercsényi utca – Zalaegerszeg utca – Zoltán utca – Szendrő  köz 
– Cukrász utca – Újlaki utca – Botond utca – Aba utca – Corvin 
körút – Hungária út 28.

 
Rajt - Cél: XIX. ker. Hungária út 28.     
Nevezés: a helyszínen (8.30 órától 9.45-ig)
Nevezési díj: nincs    
További információ kapható a 06-70/381-61-22 
telefonszámon (Romhányiné Kovács Mária, főszervező)

Lehet(ne) több ezer méterrel egészségesebb...!

Jó felkészülést, jó versenyzést kíván
a Wekerlei Futóklub
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 Immár hagyományosnak mondhatóan a 
WSZN pénteken 17 órakor kiállítás-meg-

nyitóval kezdődik, idén a Wekerle makro 
című tárlat nyílik meg, majd 19 órakor az 
Egy igaz ember – Kórushangversenyen együtt 
emlékezhetünk id . Somorjai József tanár úrra 
a Szent József Plébániatemplomban, kispesti 
és wekerlei kórusok közreműködésével .

2015 a Fény Nemzetközi éve, amelyhez a 
Wekerlei Székelykapu Napokon is szeretnénk 
csatlakozni Fény-Árnyék című néhány prog-
ramunkkal . Szombaton az Életfa terén hívjuk 
fel a figyelmet a fénynek a tudományban, 
oktatásban, művészetekben, gyógyításban 

betöltött szerepére, bemutatjuk a fény számos 
pozitív hatását életünkre, mindennapjainkra . 
Este ismét fellobbannak a pásztortüzek . 
Vasárnap délután 14 órától egy Nagy Árnyék-
szobor építésre és hatalmas színezésre várunk 
mindenkit a Wekerlei Piknik keretében .

Szombat a nagy kavalkád, a falunap napja . 
A színpad délelőtt a wekerlei, kispesti gyere-
keké, majd a délutáni programot a Kispesti 
Zeneiskola Fúvószenekara nyitja a Dél-pes-
ti Fúvószenekari Találkozó keretében . Az 
ADOL Mozgásművészeti Stúdió mintegy 
100 fellépője mindig nagy nézőközönséget 
vonz . Idén a VonZArt Táncegyüttes élő ze-

nekari kísérettel erdélyi és mezőkövesdi tán-
cokból összeállított folklórműsorral, Fórizs 
Olivér együttesével lép föl, majd a Retroleum 
Zenekar garantálja a jó hangulatot . 

Idén is lesz sétakocsizás és családi pont-
gyűjtő verseny, sokféle kézműves program, 
lehet szép portékák között válogatni és finom 
enni és innivalókat kóstolgatni .

A napot idén is kocsmazene zárja a B-shop 
zenekarral . 

Vasárnap délután ismét piknik, közben 
hallgathatjuk a Zenepavilonban fellépőket . 
Egy napra ismét kinyit az Ady mozi, ahol 
beszélgetésre várjuk a wekerleieket: milyen 
emlékek kötődnek a mozihoz, hogyan legyen 
belőle közösségi tér, milyen vállalkozások 
indulhatnának itt, amiből a közösség is „pro-
fitálna” . . . (A formálódó ötletekről, tervekről 
a 22-23 . oldalon olvashatnak) .

Szebenyi Marianna

WeKerlei széKelyKapu napOK

XI. Wekerlei Székelykapu Napok
május 29-31.

Wekerle makro 

■ A Film-Galéria keretében a WTE pin-
céjében látható kiállítás Fazekas Csaba, Dr . 
Toldy Miklós és Romhányi András fotóiból . 
A képek azokat a jellegzetes díszítőelemeket, 
apró részleteket mutatják be a telep épü-
letein, amelyek miatt az itt élők és az ide 
látogatók is egyedinek, szerethetőnek érzik 
Wekerletelepet . Somogyvári Rudolf : Wekerle 
makróban című filmjével (14’) és a Kós iskola 
közreműködő tanulóival várunk minden ér-
deklődőt . A kiállítást később is megtekint-
hetik a WTE nyitvatartási idejében .

fórizs olivér
■ Tavaly a Wekerlei Napokon a szakadó 
esőben is nagyon sokan hallgatták őt a Ze-

nepavilonnál . Akkor ígéretet tettünk, hogy a 
WSZN-en már a nagyszínpad várja . Időköz-
ben egy televíziós tehetségkutatón képernyőre 
került és az egész ország megismerhette . 16 
éves koráig egyáltalán nem énekelt, kezdet-
ben egyik barátja gitárjátékához kezdett 
énekelni . A tehetségkutató az ismertség 
mellett sok tapasztalatot jelentett számára . 
Zenekarával a feldolgozások mellett most 
kezdtek el saját számokat írni, és egyre több 
fellépésük is van . Az otthona, a Wekerle a 
nyugalom, a csend és a töltekezés fontos 
szigete számára .

dél-pesti fúvószenekari 
Találkozó
■ Szombaton megrendezzük a KMO Műve-
lődési Házzal közös szervezésben a Dél-pesti 
Fúvószenekari Találkozót . A zenekarok du . 
15 órakor Kispest különböző terein (Kós 
Károly tér, Kossuth tér, Templom tér, Vá-
rosház tér) fognak térzenét adni .

A Kós Károly téren a Kispesti Zeneiskola 
Fúvószenekara fog játszani Payr Henrik veze-
tésével . A Találkozón részt vesz a pestszent-
lőrinci Dohnányi Ernő Zeneiskola Ifjúsági 
Fúvószenekara, a Soroksári Galambos János 
Zeneiskola Fúvószenekara és mi, a Kispesti 
Obsitos Fúvószenekari Egyesület Zenekara . 
A Központi rendezvény 17 órakor lesz a 
Polgármesteri Hivatal előtt, ahol mindegyik 
zenekar egymást követően fellép .

retroleum zenekar
■ Fiatalos lendületével ismert retro slágereket 
hoz el a közönség számára . Óriási hangu-
latot teremtettek már számos fesztiválon, 
falunapon, kulturális rendezvényen az ország 
legtávolibb szegleteiben is . A zenekar szá-
mára fontos, hogy a nagy slágerek igényesen, 

élő hangszerelésben szólaljanak meg és a 
közönség jól szórakozzon .

felhívás süteménysütő 
versenyre
A WTE újra süteménysütő versenyt hirdet

WEKERLEI SODRÓFA DÍJ  
– ÉDES SÜTEMÉNYEK

kategóriában
A korábbi nagy sikerű versenyek után má-

jus 30-án, szombaton ismét megrendezésre 
kerül az édes sütemények (torták, piték, 
piskóták, hasék, rétesek, mézesek, linzerek, 
brownie-k stb .) versenye .

A fény nemzetközi évéhez kapcsolód-
va, „Fényességeink“ kategóriában a témá-
hoz leginkább kapcsolódó, legötletesebb 
gasztronómiai alkotást különdíjjal fogjuk 
jutalmazni, de minden egyéb, csodálatos-
fényességes-kedvenc süteményt szeretettel 
várunk, amelyet a nevező a versenyen az édes 
kategóriában megmérettetésre szán!

a retroleum 
zenekar
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A versenyre kortól és nemtől függetle-
nül kb . 50 x 30 cm-es tálcányi, csakis házi 
készítésű süteménnyel lehet nevezni akár 
egyénileg, akár csoportosan .

A süteményeket a versenyt megelőzően 
– lehetőleg aznap – otthon kell elkészíteni, 
majd 13 .00 és 13 .15 óra között a helyszínre 
szállítani (Kós Károly tér, Zenepavilon) .

Kérjük, hogy ügyeljenek a hozzávalók 
minőségére, kerüljék a romlandó alap-
anyagok hőkezelés nélküli felhasználását . 
Továbbá kérjük, hogy túlságosan tejszínes, 

nehezen szeletelhető, szétfolyó vagy meg-
olvadó krémes süteményekkel ne nevezze-
nek, mivel ezeket kóstoltatni nem tudjuk . 
A sütemények hűtése a helyszínen nem 
megoldható!

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

Az eredményhirdetésre délután a nagy-
színpadon kerül sor . 

A nevezéseket névvel, telefonszámmal, 
e-mail címmel, a sütemény pontos nevével 
és a recepttel legkésőbb május 27-ig kérjük 
leadni a sodrofadij@gmail.com e-mail címre, 
vagy nyitvatartási időben a WTE irodájába 
(Kós Károly tér 10 .) .

Bővebb információért kérjük, keresse 
Tóthné Bóné Évát a 06-20-500-4543-as 
telefonszámon!

Legyen mindig sütnivalónk!

WeKerlei széKelyKapu napOK

 Már-már fogalommá vált a WSZN szom-
bat délelőtti, többórás nagyprogramja: 

a „Tied a színpad!” A hagyományosan kerületi 
óvodás és iskolás művészeti és amatőr csopor-
tokat felvonultató műsort a Wekerlei Kultúrház 
szervezi . 2006-ban még „csak” két és fél órás 
volt a program, azóta a négyórás műsoridőbe 
is nehezen férnek be a jelentkező fellépők . A 
tavalyi évben tíz óvodai műsorszám után még 
25 produkció következett a kerület iskolájának 
és egyéb csoportjainak részvételével . 

A „Tied a színpad!” előtt mindig népes a 
közönség: fiatal szülők szoronganak a gyakran 
először nagyszínpadon fellépő kis óvodások 
miatt, a nagyobbaknál már a társaik is lelkesen 
tapsolnak és drukkolnak . Visszaemlékszünk 
olyan évre is, amikor a folyamatos eső elle-
nére is tömeg állt a színpad előtt, esernyőt 
szorongatva .

A megjelenő műfajok változatosak és szí-
nesek: a körtáncok, játékok, néptánc a legki-
sebbek kedvelt műfaja . A néptánc mellett a 

modern tánc számtalan műfaja, az akrobatika, 
a hip-hop, a latin tánc, a pom-pom tánc, 
a ritmikus sportgimnasztika, az ír tánc, a 
kötéltánc és a különböző sportbemutatók 
egyaránt rendkívül sikeresek . 

Szombat délelőtt szinte mindenki megáll a 
nagyszínpad előtt, a szülőkön, nagyszülőkön 
és barátokon kívül is . A fellépő gyerekek – a 
pedagógusok lelkes munkájának köszönhe-
tően – rendkívül felkészültek . A gyerekek 
tehetsége mindig új és új meglepetéssel szolgál, 
a jelmezek, ruhák színes forgataga elkápráz-
tat, a közös gyermekprodukciók átütő ereje 
megható . A „Tied a színpad!” büszkeségévé 
vált kerületünknek .

Szabó Mária

 Ismét meseútra készülünk a Wekerlén . 
Örömmel tölt el, hogy sokan várják, és 

többen szeretnének részt venni benne akár 
kis koboldként, akár segítőként . A mese 
bennünk rejlik, mi írjuk, mint ahogy az 
életünket is képesek vagyunk alakítani . Ne-
hézségek mindig vannak, de a sors segítőket 
is rendel mellénk . A meseúton ezek a nehéz-
ségek megélhetőek, és a segítők által 
könnyebbé válik a teher .

Fontosnak tartom, mert összehoz 
minket, mert mindenki kicsit más-
ként megy le az útról, mint ahogy 
nekivág . Kicsit megváltozunk a 
meseúton . Többek leszünk . Ta-
lán néhol még meg is hatódunk . 
Megtaláljuk önmagunkban azt, akit 
máskor csak keresünk . Fontosak 

leszünk, hőssé válunk az emberség mezején . 
És persze ad is nekünk ez az út . Önbecsülést, 
szeretetet, önbizalmat . Megláttatja, hogy 
képesek vagyunk jobbá tenni a világunkat . 
Csak a szívünk után kell mennünk . Mert 
képesek vagyunk rá . 

Május utolsó vasárnapján, délután újra 
megnyílik az a bizonyos kapu . Nem biztos, 

hogy ismét találkoztok az öreg halásszal vagy 
a griffmadárral, de biztos, hogy újabb mesehő-
sök várnak Benneteket a Kós Károly téren . A 
meseutat megelőzi egy bábjáték, vagyis csak a 
történetünk elejének bemutatása . Mert az igazi 
mese a hősök útra kelésével kezdődik .

Indulás előtt mindenkire vár pár tennivaló . 
Hiszen nem csak úgy ukk-mukk-fukk módjára 
vágunk neki a nagyvilágnak, arra készülni 
kell . Most is két dolog elkészítése vár a kis 
hősökre, amit egyelőre nem szeretnék elárulni, 
és mindezek mellett újdonságként egy igazi 

hősképzőt is el kell végezniük a 
csapattagoknak . Az út végén ter-
mészetesen befejeződik a történet 
is . A bábjáték . Azzal zárul a 2 . 
wekerlei bábos meseút!

Gyertek, és kapcsolódjunk 
bábosan!

Babos Eszter
Babos Bábos Társulat

(A bábos meseút megálmodója)

Második wekerlei bábos meseút

Újból tiéd a színpad!

Tiéd a színpad!
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 „A hit, hogy talán marad utánunk egy tanulsá-
gos történet, miután nevünk feledésbe merül.” Ez 
az idézet állt a meghívón ajánlásként, amely 
Fikker-Lőricz Tibor kiállítására invitált . 

Február 27-én délután sorra érkeztek a 
lelküket ünneplőbe öltöztetett vendégek a 
Wekerlei Társaskör kiállítótermébe, hogy 
a művész 3 . tárlatán, festményein keresztül 
bepillantást nyerjenek legintimebb – a világtól 
általában elzárt – világába . 

Mint utóbb kiderült, a fenti idézetben Ti-
bor fogalmazta meg reményét, vágyát, festé-
szetének mozgatórugóját . Ebbe az egyetlen 

mondatba sűrítette mindannyiunk zsigeri 
szorongását: az elmúlástól való félelmet, amely 
úgy történik meg velünk, hogy nem marad 
utánunk semmiféle lenyomat…

Az alkotónak azonban nincs mitől félnie . 
Az a 31 képből álló válogatás, amelyeket 
ezúttal – hosszas, kitartó és szeretetteljes 
unszolásunknak engedve – elénk tárt, fog-
va tartja képzeletünket . Akkor és ott reánk 
borultak, belénk égtek, körénk kövültek és 
velünk maradtak . Aki látta a kiállított, keretbe 
feszített álmokat, talán egyetért velem abban, 
hogy Tibor munkái időnként légiesen könnye-

dek, derűsek, akár 
gyerekek számára 
is befogadhatóak 
(mint a Mezőségi 
dombok, a Legelő 
lovak, a Külváros, a 
Wekerlei utca) . Más-
kor tüzet gyújtanak 
bennünk . De nem a 
pusztítás, a rombo-
lás emésztő tüzét, 
hanem azt a fajta 
tüzet, amely felfor-
gat, mozgásba len-
dít, inspirál (ilyen 
például A bácsi er-

dőben, a Hója erdő, a Gyász, a Kápolnásfalu, a 
Bagoly a boglyák felett, a Szőlőlevelek) . Azonban 
akadnak közöttük olyanok is, amelyek mázsás 
súlyként zuhannak ránk a magasból, épp’ csak 
agyon nem nyomnak tömörségükkel (az 55 
kg, a Talpalattnyi élettér, a Szent, az Ádám 
és Éva) vagy komorságukkal (a Háború, a 
Csíkszentimrei büdösfürdő, a Fekete Hold) .

Nem soroltam fel, nem kategorizáltam az 
összes festményt, de még ha meg is tettem 
volna, akkor sem jelente semmit, hiszen eze-
ket az érzéseket mindenki kizárólag maga 
fedezheti fel önmagában . A megérintettség 
nem átadható… 

Azokért a pillanatokért különösen érde-
mes kiállítás-megnyitókra járni, melyekben 
megfigyelhetjük a művészt, amint – bizonyos 
(térbeli, de még inkább lelki) távolságból – a 
képeit szemléli . Látja az ismerős vásznakat 
a megszokott környezetükből kiszakítva . 
Tisztában van azzal, hogy vele együtt mások 
is nézik, ami általa öltött testet, amit sikerült 
megvalósítania abból, amit közölni szándé-
kozott . És ugyanabban a pillanatban egészen 
világosan érzi és tudja, hogy az alkotásai soha, 
senkinek nem fogják pontosan ugyanazt je-
lenteni, mint neki . A művészet elszigeteli őt . 
Magányossá teszi . Mégis meg akarja osztani 
velünk műveit . Minden kiállítás egy kitörési 
próbálkozás, egy kiáltás, egy megmérettetési 
igény: nézzétek, ez vagyok én . Ezt tudom adni 
a világnak . Mit gondoltok, kell-e? 

Jakab Zoltánné (Petróczy Ilona) 

 Állunk a Kós Károly tér közepén, lobog a 
tűz, a kiszebáb már válik a martalékává, 

de fejben valahol máshol járok . Február vége 
van, ilyenkor a napfény hiánya miatt rama-
tyabbul érzem magam még a telet jelképező 
és éppen most összezuhanó bábunál is . Azért 
kalandoztak el a gondolataim, mert ilyenkor 
mindig eszembe jut az az orbitális stratégiai 
hiba, amit bő tíz évvel ezelőtt követtem el . 
Az hagyján, hogy a festői, belvárosi Akácfa 
utcába költöztem, ahol egy földszinti, galériás 
szobába ettem be magam, de mindehhez 
még sikerült mindenfajta fizikai munka-
helytől függetlenedve otthoni munkát is 
beújítani . Ennek eredménye az lett, hogy 
a medvebarlangnak is sötét lakásban ra-
gadtam néha napokra is, legfeljebb egy-egy 
zsemléért kimerészkedve a legközelebbi 
kisboltig . A barlanglakást ugyan rövidesen 
magam mögött hagytam, de a napfénytelen 
remetetél azóta is kísért . Február elejére 
telepszik rám a napfény hiánya végleg, de 
csak addig, hogy felmentő seregként ér-
kezzen a téltemetés . Naptárnak és alapvető 
meteorológiai megfigyeléseknek korábban 

sem voltam híján, mégis jó nevén nevezni azt 
a pillanatot, amikor egy utolsót rúghatunk 
a télbe . Jó kimenni a kultúrházból a Petur 
utcába, és – persze szigorúan csak a gyerek 
hangulata kedvéért – ordibálni Szögi Szabi 
ütemes dobolására és Tatai Zsolt lelkesítő 
kántálására . Kiadni azt a kis feszültséget, 
amit a rövid nappalok, a korai este mostan-
ra belénk ültetett . Aztán megérkezünk a 
Kósra . Van abban valami ironikus, hogy a 
római egyház temploma előtt, mellett ha-
ladunk el és nem messze tőle égetjük el a 
kiszebábot: téltemetés kis wekerlei újpogány 

szokásaink első látványos alkalma ez . Hi-
szen visszatérünk még ide az életfaünnepre 
és még egyszer tüzeskedni júniusban is . A 
tüzeknél állva szoktunk viccelődni azon, 
hogy szépen kijelöltük mostanra wekerlei 
újpogány vallásunk sarokköveit, már csak 
az év második felében kellene találnunk 
egy alkalmat . Ha erről nincs is szó, és nem 
egy új törzsi szokásrendszer ünnepeit éljük 
meg, jó kijönni a Kósra újra meg újra, a 
gyerekeinkkel, egyszerűen, felszabadultan 
ősi rítusokra emlékezve együtt lenni .

Csepregi Botond

visszapillantó

Téltemetés

Fikker-Lőrincz Tibor kiállítása
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 Két wekerlei illetőségű, Kispest Dísz-
polgára címmel kitüntetett halottun-
kat gyászoljuk . A két kiváló tanár itt 

alussza örök álmát a Wekerletelepi Munkás 
Szent József Plébánia urnatemetőjében .

Nyugodjanak békében!

id. somorjai józsef 
(1914-2015)
A múlt év májusában töltötte be 100 . szüle-

tésnapját Somorjai Jóska bácsi, aki valamennyi 
wekerlei iskolában tanított 1947 és ’75 között . 
Itteni pályafutását az egy-
kori III-as számú (ma Kós 
Károly) általános iskolában 
kezdte, de igazán a II-es 
számúban (Erkel Ferenc) 
teljesedett ki énektanári, 
karvezetői képessége . Vol-
tak évek, amikor egyszer-
re két iskolában tanított, 
emellett pedig iskolán kí-
vüli kórust is szervezett . Az 
Éneklő Ifjúság versenye-
ken sorra szerezte az arany 
okleveleket . Kispesten az 
Úttörőházban szervezte a 
kerület zenei életét, és megalakította az Ifjú 
Zenebarátok Kispesti Csajkovszkij klubját is . 
Akkoriban már komoly nemzetközi érdek-
lődés mutatkozott a magyar zenei oktatás 
iránt, ezért látogatott el hozzá Kispestre a 
hatvanas évek elején többek között Benjamin 
Britten, a híres angol zeneszerző és Peter 
Pears, az ismert tenorista . Életre hívta a kis-
pesti Gyöngyvirág Kamarakórust, tizenhét 
olyan kislányt összegyűjtve, akik befejezték az 
általános iskolát, de továbbra is szerettek volna 
vele együtt muzsikálni . (Ennek az énekkarnak 
a vezetését később fiának adta át .)

Somorjai József ekkor már országosan 
ismert kórusvezető volt . Három Vass Lajos 
gyermekoperát tanított be; a rádióba járt be 
a gyerekekkel, ahol Andor Ilonával dolgo-
zott együtt . Zenepedagógusi munkájának 
elismeréseként az Országos Filharmónia a 
Zeneakadémián tartott kórusfellépéseknél 
műsorvezetőként is alkalmazta . Pályafutása 
során valamennyi wekerlei és kispesti iskolá-
ban tanított . Csaknem 90 éves koráig veze-
tett ismeretterjesztő hangversenysorozatokat 
kisiskolásoknak a Zeneakadémián, később 
a Mezőgazdasági Múzeumban konferálta a 
vasárnapi múzeumi koncerteket .

Munkássága elismeréseként 2000-ben 
Kispest díszpolgárává avatták . Századik 
születésnapján az Önkormányzat zsúfolásig 
telt nagytermében a közönség egy emberként 
idézte fel spontán módon azt a rövid dalla-
mot, amivel évtizedeken át minden énekórája 

kezdődött, és aminek a szövege ez a verssor: 
„Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag 
megy az égen, úgy érdemes.” A születésnapi ün-
nepség végén Somorjai József Babits szavaival 
köszönte meg a felé áradó szeretetet, amely 
ezen az estén, és egész életében körülvette 
őt: „Mindenik embernek a lelkében dal van, és 
a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek 
szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét 
is szépnek.”

Id . Somorjai József 2015 . január 16-án 
hunyt el . A tanár urat 2015 . február 14-én 
helyezték örök nyugalomra .

2015. május 29-én a Wekerlei székelykapu 
Napok nyitóhangversenyét az ő emlékének 
szentelik. fellépnek: az általa alapított 
egykori Harmonia sacra, a gyöngyvirág 
és az említett iskolák kórusai.

dr. katus lászló
(1927 - 2015)
Kalocsán született . Ott azonban éppen 

csak megszületett, mert szülei már Kispesten 
laktak, s édesanyja csak megszülni ment haza 
néhány hónapra szüleihez Kalocsára . De már 
ugyanabban az évben végérvényesen wekerlei 
lakos lett, és azóta is megszakítás nélkül itt 
élt . Édesapja nyomdász volt, gépszedő, így a 
wekerlei „nyomdász-negyedben” laktak . Az 
elemit a wekerlei II . számú iskolában végez-
te . A gimnáziumot a Széchenyiben, amely 
közismerten kispesti gimnázium volt abban 
az időben . Érettségi után a pesti ELTE (ak-
kor még Pázmány Péter Tudományegyetem) 
bölcsészeti karán tanult, s 1950-ben kapott 
történelem-magyar szakos középiskolai tanári 
oklevelet . Hasznát nem igen vehette, mert az 
akkori szójárással „klerikális” mivolta miatt 
nem taníthatott . Így történhetett, hogy a tanár 
úr útkövező segédmunkásként vett részt az 
Ady Endre út elkészítésében . Ezt követően az 
Országos Széchenyi Könyvtárba került, majd 
1957-ben a Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetébe, ahol 33 éven 
át dolgozott . 1963-ban védte meg kandidá-

tusi disszertációját . Az Intézetben a hajdani 
Osztrák-Magyar Monarchia 18-19 . századi 
gazdaság- és társadalomtörténetével, valamint 
a nemzeti kisebbségekkel foglalkozott . 1991-
ben a pécsi Janus Pannonius Tudományegye-
temen a Középkori és Kora Újkori tanszék 
vezetője lett . 1992-ben múlhatatlan érdemeket 
szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsésztudományi Karának létrehozásában . 
A Történelemtudományi Intézet megalapítója 
és első vezetője volt 1997-ig, nyugdíjazásáig . 
Az ’50-es évek elején a Petőfi Sándor utcai 
általános iskolában rövid ideig tanított . Négy 
évtizedig volt tagja a wekerlei egyházközösség 
képviselő-testületének . 

1992-ben megalapította és 1997-ig igaz-
gatta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Történettudományi Intézetét . A Pécsi Püs-
pöki Hittudományi Főiskolán is oktatott 
2002 és 2007 között . 2003 óta az MTA 
Történettudományi Intézetének tudomá-
nyos főmunkatársa volt . 2001-ben Kispest 
Díszpolgára címmel jutalmazták .

A Rubicon és a Mérleg című folyóiratok 
rendszeres szerzője volt . Magáról mindig igen 
szerényen nyilatkozott, mint itt is: „Talán épp 
azért nem váltam igazán professzionista törté-
nésszé, mert a történelemből végső soron minden 
érdekelt. Nem szeretek hosszabb ideig egy témánál 
vagy időszaknál lehorgonyozni, mert megöl a 
kíváncsiság, hogy mi történt más korszakokban 
és a történeti élet más területein. [...] A részletet 
mindig igyekeztem az egész történeti folyamat, a 

sokszólamú, globális történelem perspektívájából 
szemlélni, abba beállítani.”

Dr . Katus László történész, nyugalmazott 
egyetemi tanár, Kispest Díszpolgára 87 éves 
korában január 26-án hunyt el . Temetése 
február 7-én volt .

Nagy Tamás

visszapillantó

Neves halottaink

id. somorjai józsef  
100. születésnapján 
(családi archívum)

dr. katus 
lászló
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visszapillantó

 Születésének 100 . évfordulóján a wekerlei 
katolikus közösség jubileumi misén 

emlékezett meg a templomában 25 évig 
karnagyként tevékenykedő Dauner János 
szalézi atyáról .

Dauner János 1915-ben született, 1942-ben 
szentelték pappá . 1950-től kezdődően hu-
szonöt évet töltött el a Kispest Wekerletelepi 
Munkás Szent József templomban kántor-
karnagyként . Ez idő alatt vitte sikerre a 
Harmonia Sacra nevű, több mint száz fiatalból 
álló vegyes énekkart . A wekerlei templomban 

előbb orgonakíséretű misék, 
majd nagyzenekari művek 
csendültek föl . Többek közt 
Mozart, Händel, Haydn, 
Schubert, Beethoven és 
Kodály muzsikájában gyönyörködhetett a 
város minden pontjáról érkező hallgatóság . 
A Harmonia Sacrával együtt fellépni rang 
volt . Több, ma világhírű operaénekes vagy 
zenész volt gyakori vendégművész itt . A 
kórust gyakran hívták vendégszereplésre a 
budapesti és az esztergomi bazilikába . 

A jubileum alkalmával az egykori énekkari 
tagok közül mintegy 30-40 fő újra összejött, 
hogy megemlékezzenek szeretett karnagyuk-
ról . Kissé megkopott hangú, de lelkes kórus 
elevenítette fel a múltat . Karnagyuk emlékére 
táblát helyeztek el a templomban . 

Nagy Tamás (egykori tag)

Dauner János emlékmise

 A Kispesti Pannónia Általános Iskolában 
hosszú évek óta hagyománya van a Pan-

nónia-napoknak . 1994 óta a Pannónia-hét 
keretén belül immár 22 . alkalommal szervezi 
meg iskolánk a Pannónia-napok rendezvény-
sorozatát hagyományainkhoz híven február 
első teljes munkahetében . Már heteken át 
készülődve erre az alkalomra alaposan kivették 
részüket a munkából mind a felső, mind az 
alsó tagozaton tanító kollégák az igazgatóval 
és az iskolavezetőséggel karöltve .

Ezen a héten tanulóink rengeteg program 
közül választhattak, akár az iskolában, akár 
iskolán kívül . A síelést kedvelők Ausztriában 
sítáborozáson vettek részt . Iskolánk 28 . sítábora 
idén 58 fővel, 3 sí- és egy snowboard oktatóval 
indult Ausztria legnagyobb sírégiójába, a 
Salzburger Sportwelt Amadéba . Az egyhetes 
táborban öt napot síeltünk: hétfőtől csütör-
tökig oktattuk a vállalkozó szelleműeket 
napi 5 órán át, majd pénteken megtartottuk 
a szokásos versenyünket .

Nappal 870 km-nyi pálya és 270 sílift, este 
pedig számtalan wellness- és játéklehetőség 
várta a pihenni és kikapcsolódni vágyókat . A 
tábort péntek este az ünnepélyes eredmény-
hirdetés és a díjkiosztó zárta .

Akik kedvelik a téli természetet erdei iskolai 
táborozásra mehettek Gyula-Városerdőre . 
A gyerekek nagy örömére az indulás napján 

havazni kezdett Gyulán, így 
az első két napban az erdő-
ben lehetőségük nyílt a csúsz-
kálásra, hóember építésére, 
hógolyózásra, sőt az állatok 
lábnyomát is könnyebben si-
került azonosítani a hóban . 
Az erdei túrán rengeteg őzet 
és szarvast láttak a gyerekek . 
Nagy sikere volt a fürdőzés-
nek az Árpád fürdőben, ahol 
úszhattak és a kinti termál-
medencében lubickolhattak 
a gyerekek . Érdeklődéssel 
járták végig a tehenészetet, 
ahol a tejelő tehenek mellett, 
a „bocióvodába és -bölcsődé-
be” is ellátogathattak, ahol az 
aznap hajnalban született kis 
bocikat is megcsodálhatták . 
Egész héten rengeteg játék volt 

a szabadban, közben tanulóink játszva ismer-
kedtek a téli erdő növény- és állatvilágával .

Azok a gyerekek, akik nem utaztak el, 
gazdag programkínálatból választhattak a 
hét minden napján . 

Kézműves foglalkozásokat és vetélkedőket 
tartottunk az egészséges életmód témakörben . 
Az alsós és felsős tanulók óriási örömére 
Budapest egyik legnagyobb beltéri játszóhá-
zában egy egész délelőttöt töltöttünk önfeledt 
játszással . Minden évben kedvenc programunk 
a korcsolyázás, így ez idén sem maradhatott 
el . Kulturális programokban sem volt hiány . 
Igen nagy létszámmal látogattuk meg az Or-
szágházat, a Csodák Palotáját, a Láthatatlan 
kiállítást a Millenárison, a XIX . kerületi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságot és a XIX . 
kerületi Rendőrkapitányságot .

Rendezvénysorozatunk az egész iskola 
diákközösségét megmozgatta . Óriási ér-
deklődést tanúsítottak tanulóink az összes 
meghirdetett program iránt . Élvezetes hetet 
nyújtott egész iskolánk számára ez a jellegzetes 
ünnep, aminek a megszervezésére minden 
évben sor kerül . A programokról készült 
fotók megtekinthetők iskolánk honlapján: 
www .pannonia .kispest .hu

Babákné Kurilla Ágnes, Gáber Andrea, 
Mihály Tünde, Nagypál Ildikó

Pannónia-hét
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 Népi időjósló megfigyelés, hogy ameny-
nyiben Gyertyaszentelő Boldogasszony 

napján a medve kibújva a barlangjából meg-
látja az árnyékát, visszabújik, hogy tovább 
aludhasson, mert hosszú télre számítha-
tunk .

Immár hagyománnyá vált, 
hogy iskolánkban erre a nép-
szokásra hívjuk fel a gyerekek 
figyelmét – élővé téve azt – és 
február 2-án „Maci-napot” tar-
tunk (idén a felkészülés érdekében 
egy nappal később került rá sor) . 
Megfigyeljük az aznapi időjá-
rást, és mindenki vérmérséklete 
szerint drukkol a napsütésért 
vagy a zord időért . A gyerekek 
behozzák kedvenc macijukat és 
maciszépségversenyt rendezünk . 
Osztályonként három maci ke-
rül be a vitrinbe, ahol a mackók 
türelmesen várják, ki nyeri el az 

iskolai szavazatok alapján a legszebb maci 
díját . Nemcsak gyönyörködünk a sokféle 
maciban, hanem minden, ami „maciság” 
terítékre kerül ezen a délutánon: álarc, ki-
festő, méz-, keksz- és lekvárkóstolgatás, 
macicsemegék .

Az idén első alkalommal Baldavári László 
méhész is kitelepült portékáival és előadást 

tartott a gyerekeknek a mézről, méhekről . 
Milyen gyorsan repülnek a méhek? Hogyan 
épül fel a méhcsalád? Mi a különbség a da-
rázs- és a méhfullánk között? Mi a propolisz? 
Mennyi mézet állít elő egy átlagos méh? Ilyen 
és hasonló érdekes kérdésekre hangzott el 
a válasz . Az előadást mézkóstolás zárta . A 
délután folyamán a szülők is vásárolhattak a 

méhészet termékeiből .
Az idén hosszú lesz-e 

a tél? Nos, a budapesti 
állatkerti medvék (Vali 
és Defoe) szerint, igen . 
Akár hosszú, akár rö-
vid telünk lesz még, mi 
ugyanúgy fogunk örül-
ni a tél végének, mint 
ahogy a Maci-napon 
vigadtunk .

Remélem, a mackók 
jövőre sem feledik kö-
telességüket, mert mi 
várjuk a következő feb-
ruár 2-át!

Lázár Erzsébet

isKOláK, óvOdáK

Maci-nap a Kósban

Egy, két… egy, két, há’, és... Dal! 

 2015 . február 17-én, az Erasmus Plus 
program keretében a Helsinki mellett 

levő Espoo város Ymmerstan iskolájának 
hat, 1 . és 2 . osztályban tanító pedagógusa 
látogatott el a Kispesti Pannónia Általános 
Iskolába . 

Leginkább a Varga Tamás − C . Neményi 
Eszter nevével fémjelzett tankönyvek és 
oktatási módszerek iránt érdeklődtek, mert 
hazájukban ez a tankönyvcsalád és módszer 
került bevezetésre . Mindannyian egy tan-
folyamot elvégezve, ebből a tankönyvből 

tanítanak matematikát . A Fazekas Mihály 
Általános Iskola és Gimnázium illetve az 
ELTE gyakorlóiskola mellett a Kispesti 
Pannónia Általános Iskolát választották, 
mint egy tipikus általános iskolát . Külön 
öröm volt számukra, hogy itt matematika 
tagozat is működik . Négy matematikaórán 
vettek részt alsó és felső tagozaton, majd 
kötetlen, szakmai beszélgetés zajlott . A finn 
kollégáknak nagyon tetszett a gyerekek fe-
gyelmezettsége, tudásszintje, koncentráló 
képessége . Véleményük szerint, a magyar 

oktatási rendszerben sok a tananyag, de 
ta nu lóink megállták helyüket, remekül dol-
goztak, tudásszintjük magas . Megjegyezték, 
hogy náluk nem jut ennyi feladatra idő egy 
tanóra alatt . Nagyon tetszettek a tanórán 
használt eszközök . Elmondásuk szerint, 
ők leginkább a tankönyvben vagy mun-
kafüzetben dolgoznak . Elcsodálkoztak a 
gyerekek nyitottságán és angol tudásán . 
(A párhuzamos osztályok közül az egyik 
a matematika-informatika tagozatú, míg a 
másik angol tagozatú osztály .)

Jó kapcsolat alakult ki a beszélgetés során . 
A finn pedagógusok szeretettel meghívták 
magyar kollégáikat saját iskolájukba .

Finn pedagógusok a Pannónia iskolában

 A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium médiás 
diákjai a közszolgálati csatorna tehetség-

kutató műsorának főpróbáján jártak. A Dal 
győztesei képviselhetik az országot az Euro-
víziós Dalfesztiválon.

Az MTVA falai közé lépve egy új világot 
fedezhetünk fel . Ismert televíziós személyi-
ségek sétálnak el mellettünk, műsorveze-
tők egyeztetnek, operatőrök és technikusok 
cipelik a gépeiket . Szabó Ádám az egyik 
pillanatban még a büfében áll mögötted, de 
mire összegyűjtöd a bátorságod, hogy kérj egy 
közös képet, már sehol sincs – legközelebb már 
csak a tévé képernyőjén láthatod viszont .

Aztán megérkezel a felvétel színhelyére 
és meglepve látod, hogy ami a képernyő-
ről aréna-méretűnek hat, az a valóságban 
pár soros nézőtér fél osztályteremnyi szín-

paddal, viszont igazi fény- és 
kameraarzenál veszi körül az 
előadókat . Sok jó ember kis 
helyen is elfér – tartja a mon-
dás, és valóban, a stáb tagjai 
barátsággal fordulnak egymás-
hoz: Tatár Csilla türelmesen, a 
lépcsőn ücsörögve várja, amíg a 
hangtechnikusok korrigálnak 
valamit, Harsányi Levente pe-
dig nem csak az esti műsorban szórakoztatja 
vicceivel a közönséget .

Az egész napos főpróbáról görnyedten 
állunk fel, és észrevesszük, hogy időközben 
besötétedett, de már nem tűnik szürreálisnak 
a stúdió és a nyüzsgő tévések csapata .

Az esti műsort már a beavatottak szemével 
látjuk: csak mi tudjuk, hogy amikor az előadó 

körül keringünk, akkor egy steadycames 
kameraman futkározta őt körbe, és amikor 
a nézők felett úszunk be a színpadra, azt 
egy zsiráfszerű daruszerkezetre rögzített 
kamera, a technocran vette . És minden 
másodpercben látjuk a kitartó munkát és 
küzdelmet, ami csillogóvá és izgalmassá 
varázsolja a műsort .

Balla Lidi 9. A
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isKOláK, óvOdáK

 Wekerlén a IV . számú iskolában 
kezdtünk . Nagy várakozás előz-
te meg már az indulást is, mert 

felvételiznünk kellett . Tudatosan válogattak 
bennünket, arányos létszámban a jó hallású 
és hangú, valamint a fejleszthető képességű 
gyerekeket . Ne felejtsük el, akkor még élt Ko-
dály tanár úr, aki odafigyelt a zenei tagozatok 
működésére .

 Fontos elv volt, hogy nemcsak a jó hallású és 
hangú gyerekek nyertek felvételt ezekbe az osz-
tályokba, bizonyítandó, hogy megfelelő, tudatos 
képzéssel fejleszthető a zenei képesség . 

1959 őszén kerültünk át a II . számú iskolába, 
a Hungária út 11-be . Mi voltunk a C osztály . 
Már a kis osztálylétszámunk is egyedi volt . 
Különlegességnek számított, hogy a heti két 
tornaórából az egyik néptánc óra volt, − amire 
osztályzatot is kaptunk − mondván, ez is elő-
segíti a gyermekek fejlődését . Először a néptánc 
alaplépéseit tanultuk meg, majd fokozatosan 
került sor felső osztályokban egy-egy tájegység 
népi táncainak bemutatására .

Alsó tagozaton a néptánc mellett kötelező 
volt egy népi hangszer elsajátítása . Természe-
tesen legtöbben a (Béres) furulyát választottuk . 
Béres János, a hangszer tömeggyártásra alkal-
mas változatának megálmodója személyesen is 
meghallgatott minket és tanácsokat is adott . 
Második évtől a zongorával ismerkedtünk, 
majd 3 . osztálytól lehetett választani vonós 
vagy fúvós hangszereket . 

Vezető tanáraink: major Istvánné − Aranka 
néni −, aki a betűvetésre és a számok világába 
vezetett be minket alsósként, pálfy Imréné 
− Magda néni − az énektanárunk, majd felső 
tagozaton az osztályfőnökünk volt . Szigorúan 
nevelt . Ma már tudjuk, a nem túl könnyű életre . 
somorjai józsef tanár úr furulyát tanított, és 
ha évről-évre bővülő kórusunkat zenekar is 
kísérte, Ő vezényelt .

Sajnos Ők már nincsenek közöttünk .
Ma is fennmaradt az a szokás, hogy anyák 

napja, ill . pünkösd tájékán tartják a zenei ta-
gozatosok éves kórus- és néptánc bemutatóját . 
Sokszor részt vettünk a Zeneakadémián kó-
rustalálkozókon, ahol többször Kodály Zoltán 
is jelen volt .

Képzésünk nagyon tudatos volt, még a kor-
repetálásunk is meg volt szervezve .

Ötödiktől kezdve rendszeresen felmérték, 
hogyan tudjuk visszaénekelni szolmizálva hal-
lásból, amit magda néni zongorán lejátszott, ez 
sok mulatsággal járt . Később egyre bonyolul-
tabb dallamokat és hangzatokat szolmizáltunk, 
vagy abc-s névvel énekeltünk vissza . Nagyon 
komoly zeneelméleti anyagot (pl . összhang-
zattant) kellett tudni és alkalmazni .

A 333 Olvasógyakorlatból, Ötfokú soro-
zatból, a Bicíniumokból, Kodály és Bartók 

kórusműveiből tanultunk . A felső tagozaton 
ehhez jöttek a különböző kórusiskolai könyvek, 
kottafüzetek .

Akkor még délelőttös-délutános tanítási rend 
volt, sőt még szombaton is tanultunk . Nekünk 
mindennap volt énekóránk és mellette másfél 
óra kóruspróba . Heti óraszámunk is magasabb 
volt, mint a normál osztályba járó társainké, heti 
35-36 órán kellett részt vennünk . Ez a szoros 
időbeosztás a későbbiekben is hasznunkra volt 
a munkabírás területén .

A Kodály-módszer lényege az, hogy apró 
lépésekben lehet továbbhaladni, fejlődni, és 

közben mindig a készség szintjéig kell gyako-
roltatni a gyerekekkel a szolmizációt . Nekünk, 
akik az első évfolyamon végeztünk, a mai napig 
nem jelent gondot egy szép dallam szolmizálása 
vagy kézjelekkel való bemutatása . Annak idején 
az volt a cél, hogy ugyanúgy tudjunk a Kodály-
módszerrel kottát írni és olvasni, mint ahogy 
tudunk írni, olvasni és számolni .

Emlékszünk az egyik Karácsonyra, amikor 
is a „Hull a pelyhes fehér hó” karácsonyi dalra 
kellett több szólamot komponálni . Mi zsűriz-
hettük, választhattuk ki a legjobbat . 

Talán a mai fiataloknak már furcsa lenne: 
egyenruhánk volt, mivel rengeteget szerepel-
tünk . Sötétkék szoknya, fehér blúz, kis fekete 
bársony masnival, fehér térdzokni, ill . fehér 
harisnya volt kötelező .  Azt is előírták, hogy 
milyen anyagból készüljenek az öltözékek . 
Népi táncnál szintén fehér harisnya, fekete 
pántos lakkcipő, apró pettyes szoknya fehér 
farkasfogakkal díszítve és a hozzávaló fehér 
(keményített) vászonblúz piros masnival (csu-
da szépek és aranyosak 
voltunk) .

Volt rézből készült, 
zománcozott zeneis jelvé-
nyünk, amelynek kisebb 
változatát kötelező volt a 
sötétkék köpenyünkön 
mindig hordani .

Az ’56-os forradalom után komoly anya-
gi kiadást jelentett ezeknek az előírásoknak 
megfelelő anyagok megvétele, megvarratása . 
Ne felejtsük el, hangszerek és kották kellet-
tek, s ahogy nőttünk, cserélni kellett fellépő 
ruháinkat is . Azonban tudomásul kellett venni, 
hogy aki zenei osztályba, zeneiskolába járatja 
gyerekét, plusz anyagi költségeket kell vállal-
nia . Még az osztálynapló borítóját is a szülők 
hímezték ki .

Szüleink boldogan tették mindezt értünk, 
amiért ma sem győzünk hálát adni Nekik .

Nyári iskolai táborozásaink mindig vidámak 
voltak és felhőtlen szabadságban teltek . Katonai 
sátrakban, szalmazsákokon aludtunk kezdet-
ben, s kondéros házi konyhán főzték (főztük) 
ételeinket . Ezt a romantikus, izgalmas tábort 
gémes antal – Tóni bácsi – sok humorral és 

szeretettel vezette, aki orosztanárunk is volt .
A zenei tagozat mást jelentett, mint ma . Hat 

énekóránk és két karének óránk volt hetente, 
és ehhez jöttek a hangszeres órák, no meg az 
otthoni gyakorlások . Azt a terhelést és tudást, 
amit mi Magda nénitől az énekórákon kaptunk, 
ma sokkal kevesebb óraszámban és szolfézs-
tanárok bevonásával végzik a zeneosztályok . 

A hosszú, szoros együttléteknek köszön-
hetően rendkívül összetartó csapat lettünk . 
Biztattuk és védtük egymást, akár a taná-
rokkal szemben is . Kitartást, összetartozást, 
pontosságot, rendet, fegyelmet, tartást adott a 
zene szeretete és az éneklés öröme, ami egész 
életünkön át elkísért bennünket .

Talán ennek a tudatos és alapos képzésnek 
köszönhetjük, hogy sokan később is, a zenei 
világ közelében maradtunk, ki könnyű-, ki ko-
molyzenei területen, hivatásszerűen vagy csak 
hobby szinten, s a többiek is, akik más pályát 
választottak, sose felejtették el a kezdeteket .

Szóval, ilyenek voltunk, mi, az első, zeneis 
C-sek, anno 1957-1964 .

Hajdani tanáraink és osz-
tálytársaink emlékét – akik 
közül sokan már sajnos az 
égi zenekarban játszanak – 
megőrizzük . 

Az 1965-ben végzett 8/C-s 
diákok visszaemlékezése

50 éve végzett Wekerlén az első zenei osztály
1957 őszén indult el kerületünkben a zenei tagozatos oktatás.

a ’65-ben végzett 8.c
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KöztünK él

 Schwartz Sándor él . Schwartz Sándor más 
szívével él . Az országban első átültetett 
szívvel él . Schwartz Sándor itt, Wekerlén 

él . A Kós Károly Általános Iskola falai közt, 
mely munkahelye és lakása is . Schwartz Sándor 
köztünk él . 
■ Soha nem félt? Mondjuk a műtét előtt? Hiszen 
előtte még soha senkit nem operáltak így. 

Nem . Inkább vizsgadrukkot éreztem előtte . 
Már annyira vágytam arra, hogy új szívem 
legyen, hogy nem tudtam arra gondolni, hogy 
talán ott maradok a műtőasztalon . És most 
sincs bennem félsz . Kaptam egy lehetőséget, 
és itt vagyok . Ha az járt volna az eszemben, 
hogy bármikor meghalhattam volna, akkor 
nem éltem volna igazán . Annak semmi értelme 
nem lett volna .
■ Tudta, hogy kitől kapja a szívet? 

Nem, annyit tudtam, hogy egy fiatalembertől 
van, aki szilveszterkor kómába esett . Nekem 
pedig az új évvel egy újabb életem lett . 1992 . 
január 3-án operáltak . Pedig sokáig úgy tűnt, 
nem itthon fognak . 
■ Hogy érti? 

Úgy, hogy addigra olyan súlyos lett az álla-
potom, hogy a szívem már tényleg a torkomban 
dobott . Akkora volt, mint egy felfújt gumilabda, 
ami egyre inkább nyomta el a tüdőmet . Ami 
5-6 embernek lehet egy-egy baja a szívével, 
na, az nekem mind összejött egyszerre . Akkor 
Simon György, ki végigkísérte a gyermekkoro-
mat, mint kardiológus, odaállt elém, és annyit 
mondott: Nincs mese Sándor, kell egy másik 
szív . Elküldött a Kardiológiai Intézetbe, hogy 
vizsgáljanak meg, és állítsanak ki egy zárójelen-
tést, hogy itthon nem tudnak megoperálni . Ő 
pedig elküldte az összes addig eredményeimet 
a világ számos szívorvosának . Köztük, dr . 
Bernardnak, aki a világ első szívátültetését 
végezte Dél-Afrikában, aki még életben is 
maradt (Akit hivatalosan elsőnek tartanak nyil-
ván, mindösszesen 18 napot élt az új szívével) . 
Még találkoztam is vele, a szív-társammal, itt 
az iskolában . 
■ Érkeztek válaszok?

Egyedül a svédektől kaptunk választ . Ők is 
akkor vállalták volna a műtétemet, ha az állam 
kifizet minden költséget . Körülbelül 600 ezer 
svéd koronába került volna, ha jól emlékszem, 
egy svéd korona pedig 6 forintba . Sejtheti, mi 
volt erre a válasza az államnak . 
■ Hogy egy ember élete nem ér ennyit, gondo-
lom. 

Valami hasonló . De aztán nem sokkal rá 
elvállaltak itthon . Ahogy Szabó doktor úrral 
mondtuk: a 12 hengeres Ferraris helyett lett egy 
2 hengeres Trabi motorom . Mikor mondtam a 
professzor úrnak, hogy a bajom miatt kialakult 
hátferdülésemet is megcsinálhatná, vagyis a 
karosszériát, csak annyit mondott viccesen: 
Nem lakatos vagyok, hanem Szabó . 

■ Mennyire határozta meg a gyerekkorát a szíve 
problémája?

Volt olyan időszak, hogy egyhuzamban 8 
órákat rúgtam a bőrt a haverokkal . És volt a 
másik véglet, mikor már azt figyelték, hogy 
mikor dobom fel a pacskert . A legrosszabb 
időszak harmadikos koromban jött el, mikor 
hetente szállítottak be a kórházba az iskolából, 
mert olyan rosszul lettem . A következő évet, sőt 
már a nyarat is a Szabhegyi Gyermekszanató-
riumban töltöttem . Akkoriban lett ott vezető 
a soproni szanatórium igazgatója, ahova addig 
jártam . És magával vitt . Oda jártam suliba, és 
hétvégente egy kimenővel mehettünk el, mint a 
katonaságban . Aztán úgy alakult, hogy az első 
munkám is oda kötött . Ott tudtunk egymásra 
figyelni, megtanultuk, mikor van baj, miközben 
megtanultuk magunkat átértékelni . Nehéz volt, 
de átvészeltük . Én és a Ferrarim . 
■ Most könnyebb? 

Nem . De megtanultam megköszön-
ni, amim van . Megköszönni így lát-
hatatlanul a donoromnak, hogy ugyan 
morbidul hangzik, de az ő halálával 
megszülethettem, újra . A családjának, 
hogy úgy nevelték fel őt, hogy a legutol-
só pillanatban is segítsen embertársain . 
Vagy ezeket az éveket, amik mögöttem 
vannak, az orvosaimnak, hogy tökéle-
tes munkát végeztek . 
■ Öröm vagy inkább üröm, hogy Ön 
az első?

Is-is . Néha felkapnak, hogy aztán 
jól a földhöz vágjanak a magasból . 
Nem vagyok celeb, hogy ezt velem 
megtegyék . 3 éve volt 20 éve, hogy 
megműtöttek . Akkor volt egy hatal-
mas buli a megünneplésére, ott persze 
mindenki velem akart interjút csinálni . 
Olyankor főcím hír vagyok . Aztán 
elfelejtenek . De kezdek belefáradni . 
Nem könnyű ma Magyarországon 
rokkantnak lenni . Én is szívesebben dolgoznék 
8 órákat, de be vagyok határolva . Ma már hama-
rabb elfáradok, pedig én még a szerencsésebbek 
közé tartozom . 
■ Miért? Hiszen ha jól tudom, azóta számos 
betegsége van. 

Igen, de ne kössük mindegyiket a szívemhez . 
Vesém is elégedetlenkedik, gyomorpolipom 
lett, de azt mondom, ez még belefér . De pél-
dául Koncz Antal barátom, akivel egy időben 
voltam a kórházban, ő két hétre rám kapott új 
szívet, Őt 2013-ban újra meg kellett operálni, 
egy másik szívet kapott . Néha össze szoktunk 
jönni, van egy alapítványunk is, ahol próbáljuk 
egymást segíteni . 
■ És közben gondnok itt az iskolában.

Nem, én már csak portás vagyok 4 órában . 
Ami persze sokkal többet jelent, mint ameny-
nyire értékelik . Amikor 1995-ben ide jöttünk, 
és elcseréltük a kőbányai összkomfortos la-
kásunkat erre, akkor tudtuk mit vállalunk . 
Korábban dolgoztam lakatosként, asztalosként, 
mindenhez értettem egy kicsit, amit sikerült 

itt is beépítenem, ha valami gond adódott . 
Most már a nejem a gondnok, de azért nekem 
is megmaradt a napi rutin, ami nélkül nem 
érezném jól magam . 
■ Akkor a 4 óra a dupláját jelenti. 

Ha nem többet! Mindennap fél ötkor kelek, 
gyorsan felfrissítem magam, kávé, zuhany, hogy 
utána elinduljon a szokásos körutam . Először 
az iskola emeleteit nézem végig, hogy minden 
rendben van-e, kinyitom a tantermek ajtajait, 
majd jöhet az udvar . Ott is körbenézek, végül 
az utcai résszel fejezem be . Hogy mire reggel 6 
órára megérkezik az első turnus, a konyhások, 
addigra minden rendben legyen . Utána jöhet a 
porta, mikor befutnak az első gyerekek . Majd 
egy kis szünet, gyorsabban fáradok, és vigyázni 
kell magamra . Majd a délutáni műszak, és ezzel 
nincs még vége . Mikor az utolsó takarítók is 
elmennek, akkor újra a megszokott körút . Hogy 
minden rendben van, hogy úgy maradt minden, 

ahogy reggel volt . Aztán persze az éjszaka, amit 
fél szemmel − fél füllel nyitva alszom át . 
■ Boldognak érzi magát? 

Lehetnék boldogabb . Hogy legyen családom, 
az a kívánságom teljesült . De a többi álmom csak 
álom maradt . Sokan azt gondolhatják, hogy 
mennyire könnyű a szívemre hárítani mindent, 
de ez így van . Ahogy a nagy festőknek vannak 
színkorszakai, nekem gyógyszerkorszakaim 
vannak . Egy fél apotheka kínálatát szedem, fél 
életemet kórházban, szanatóriumban töltöttem . 
De imádom a családom, és ha nem jön egy újabb 
forduló, akkor én nem az első szívátültetettje 
vagyok, hanem ember . Akinek szintén vannak 
problémái, de imádja a családját . 
■ Ha egy szóval kellene leírnia az életét, miközben 
eltekint attól, hogy hogyan tekintenek Önre a szíve 
miatt, akkor hogy jellemezné magát? 

Úgy összességében, összefoglalva?
■ Igen. 

Középszerű . Bármit is akarjanak belema-
gyarázni, akik ezt olvassák .

Lechner Gábor

„Ha félek, nem élek”
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Wte

 Ahogy a tavalyi évben az országos és helyi 
politikai élet, idén mi is, a Wekerlei Tár-

saskör Egyesület is választásokra készülünk . 
Sajnos, úgy tapasztalom, hogy ez az esemény 
nem sok wekerlei lakost hoz lázba, egy helyi 
civil csoportosulás belső ügyének tekintik . De 
kinek is az ügye egy közhasznú civil szervezet 
működése 2015-ben? Hogyan is működik és 
mit csinál, milyen célokat fogalmaz meg, kik-
nek, kikért tevékenykedik, egyáltalán fontos, 
hogy működik?

Úgy gondolom, a Társaskör tevékenysége 
egyre inkább beleívódik a wekerlei közéletbe, 
meghatározó és összefogó szerepe a Wekerléért 
tenni akarók közösségében vitathatatlan, ér-
dekképviseleti státusza az Önkormányzatnál 
fokozatosan erősödik . És ez jól is van így, hisz 
1910-ben, alig egy évre rá, hogy az első lakók 
elfoglalták a Kispesti Állami Munkástelepen 
kiutalt lakásukat, pontosan ilyen szándékkal 
alapította meg néhány családfő a Kispesti 
Állami Munkástelep Lakóinak Társaskörét . 
Céljuk a telep lakói között szorosabb emberi 
kapcsolatok létesítése, a közös gazdasági érde-
kek védelme és a nemzeti kulturális értékekből 
merítő művelődésnek a lakosok körében való 
terjesztése volt . Ezen célok túlélték a kom-
munizmus évtizedeit, s 1986-ban – amikor a 
hatalom már kezdte megengedni a társadalmi 
önszerveződést – ezért volt erős a szándék 
lelkes helyi lokálpatrióták körében, hogy az 
egyesületet újra életre hívják . 

S a Társaskör azóta is fáradhatatlanul mun-
kálkodik a telep lakóközösségének összeko-
vácsolásán, az örökölt és épített környezet 
megóvásán, szépítésén, Wekerletelep értékeinek 
és tradícióinak megőrzésén, a közügyek iránti 
nagyobb érdeklődés felkeltésén, továbbá a helyi 
lokálpatriotizmus erősítésén .

Ha meg tudtad álmodni, meg is tudod tenni! 
(Walt Disney)

2008-ban a Centenárium évében sokszor 
elhangzott ez a mozgósító mondat . A jövő-
építő álmodozások kora akkor kezdődött az 
egyesület életében, és ezek az álmok mára 
tettekké váltak .

2012-tól az új elnökségi ciklusban – sza-
kítva az addigi módszerekkel – a kulturális 
tevékenységünket új alapokra helyeztük . Az 
általunk szervezett rendezvények önerőből, 
kizárólag csak a wekerlei önkéntesek bevo-
násával valósulnak meg . Számos programot 
szervezünk mind szabadtérre, mind beltérre . Jó 
néhány, mára már hagyományosnak nevezhető 
wekerlei kulturális programot mondhat magá-
énak a Társaskör . Ezeket évről évre bevesszük 
az egyesületi programtervbe, s a többségük 
a partnereinkkel való együttműködéssel jön 

létre . Ilyen programok például: februárban 
a Téltemetés, márciusban a Wekerlei Életfa 
Ünnep, áprilisban a Föld Napja, májusban a 
Wekerlei Székelykapu Napok és Székelykapu 
Futás, júniusban az Önkéntesek ünnepe és 
a Szentiván-éj, szeptember elején a legna-
gyobb, háromnapos szabadtéri rendezvényünk, 
a Wekerlei Napok, pár napra rá a Kulturális 
Örökség Napok, valamint decemberben az 
Advent a Wekerlén .

Ezeken felül januártól decemberig szinte 
minden hétvégén vannak programjaink, me-
lyek tovább színesítik a kulturális és közösségi 
életet a telepen: a Bolhapiacok, a Bababör-
zék, a Ruhacsereberék, a kézműves vásárok, 
a különféle sportesemények (pl . bringatúrák, 
kenutúrák, tájékozódási futás), a Zöld Hajtás 
Klub rendezvényei és társrendezésünkben 
júniustól augusztus végéig a nyári  Wekerlei 
Térzene a Kós Károly téren . Aktívak a klubjaink 
is (Bridzs Klub, Film-Galéria, Játék Klub, 
Építészklub, Kör-kötő-kör, Őszikék Klub, 
Rádió Klub, Wekerlei Esti Mesék, Wekerlei 
Önkéntes Centrum), amelyek egész évre nyúj-
tanak heti rendszerességű programokat . Emel-
lett működtetjük a Wekerletelep honlapját, 

évente háromszor jelenik meg a Wekerle című 
újságunk, és ezen felül a Wekerle TV-vel és 
Facebook oldallal próbáljuk megszólítani és 
tájékoztatni a helyi közösséget . Az elmúlt 
három évben örökségvédelmi és turisztikai 
céllal három új kiadványt jelentettünk meg, 
szintén önkéntesek közreműködésével . Tavaly 
évvégén az Átalakuló Szervezői Kör együtt-
működésével komoly szakmai anyagot adtunk 
át az Önkormányzatnak az Integrált Stratégia 
Terv felülvizsgálatához, mely javaslatcsomag 

Wekerle 2020 címen a helyi értékőrző, tuda-
tos, fenntartható átalakulásának elképzeléseit 
tartalmazza .

Mára a Társaskör köré szerveződött önkén-
tesek száma eléri az ötszázat . Az ő áldozatos 
munkájuk nélkül a fentiekben bemutatott 
programjaink és tevékenységeink továbbra is 
csak álmok maradnának . KÖSZÖNJÜK a 
munkájukat, KÖSZÖNJÜK, hogy számít-
hatunk rájuk! 

2012-től az egyesület mérlege pozitív ered-
ményt mutat, a bevételi forrásainkat főként 
pályázati támogatásból próbáljuk biztosítani, 
de tevékenységünk finanszírozásában fontos 
szerepet játszik még az Önkormányzattól 
kapott támogatás, az egyesületi tagdíjak és 
1 % felajánlások, továbbá egyéb támogatások 
és adományok . Természetesen a legnagyobb 
sikert az jelentené számunkra, ha sikerül-
ne elérni azt a sok éve napirenden lévő célt, 
hogy lényegesen növeljük a taglétszámot, és 
ennek réven a tagdíjbevételek súlyát a bevé-
telek között . Így kevésbé függne a szervezet 
működésének finanszírozása a külső környezet 
bizonytalanságaitól és változékonyságától . 
Sajnos ezt a kitűzött célt az elnökségnek nem 
sikerült megvalósítania ebben az elnökségi 
ciklusban sem . Ennek ellenére nem adjuk fel 
a küzdelmet e téren sem . 

Megítélésem szerint sikerült előreléptünk az 
érdekképviselet terén . A tavalyi Önkormányzati 
választás után az egyesületnek sokrétű együtt-
működést sikerült kialakítani az Önkormány-
zattal . A közöttünk fennálló megállapodás 
szerint a Wekerlei Társaskör Egyesületnek 
már nem csak az építészeti tervtanácsban van 
delegáltja, hanem minden bizottságba delegál-
hattunk egy-egy tagot, akik szakértelmükkel 
próbálják segíteni az önkormányzati képviselők 
munkáját, és egyben a különféle szakpolitikai 
kérdésekben képviselik a wekerlei lakosság 
szempontjait, valamint a Társaskör szakmai 
álláspontját . Az együttműködési kultúra fel-
építése az alapja lehet a kerületi civil társadalom 
megerősödésének, ami nagymértékben javítja 
az itt élők életminőségét, identitás érzését, 
tenni akarását .

Bízunk benne, hogy egyre közelebb kerü-
lünk azon célunkhoz, hogy a Kispesti Önkor-
mányzat a Wekerlét érintő ügyekben valóban 
megkerülhetetlen partnerként tekintsen az 
egyesületünkre, amelyet érdemes meghall-
gatnia és amelyre támaszkodni is tud a helyi 
ügyekben . Reményeim szerint előbb-utóbb 
tényleg evidenciává válik, hogy a Wekerle 
telephez kapcsolódó önkormányzati tervezési 
munkákba, valamint a különféle fejlesztések 
előkészítésébe és megvalósításába az Önkor-
mányzat automatikusan bevonja a Wekerlei 
Társaskört . Addig azonban még sok víz le-

A Társaskör működése és az elnökség munkája 2012-2015 
közötti elnökségi ciklusban
Mit is csináltunk és hogyan? Mit is csináljunk és hogyan?
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 A Wekerlei Társaskör Egyesület elnöksége 
meghatározta a 2015 . évi közgyűlés 

időpontját, és felkérte az elnököt, hogy a 
jogszabályoknak megfelelően hívja össze 
a közgyűlést . A közgyűlésen azok a tagok 
választhatnak és választhatóak, akik a 2014 . 
évi tagdíjukat befizették .

a kitűzött időpont: 2015. május 7., csü-
törtök, 17 óra. 

Helye: munkás szent józsef közösségi 
Ház, pannónia út 26. 

Napirend: 
A közgyűlés levezetőjének, jegyzőkönyv-

vezetőjének, hitelesítőinek megválasztása
Az elnök beszámolója
A Felügyelő Bizottság (FB) jelentése
A 2014 . évi beszámoló elfogadása
A 2015 . évi költségvetés elfogadása
Az alapszabály módosítása
Az eddigi tisztségviselők elköszönése
Jelölés elnökre

Az elnökjelölt(ek) bemutatkozása
Jelölés az FB elnökére
Az FB-elnök jelölt(ek) bemutatkozása
Az elnökök megválasztása
Jelölés elnökségi tagra
A jelölt(ek) bemutatkozása
Jelölés FB tagra
A jelölt(ek) bemutatkozása
A tisztségviselők megválasztása
Bejelentések, zárszó
Abban az esetben, ha a tagságnak leg-

alább a fele + 1 fő nincs jelen, a közgyűlés 
határozatképtelen, így a közgyűlést az elnök 
elhalasztja . A megismételt közgyűlés a meg-
jelentek számától függetlenül határozatképes 
az eredeti napirendi pontokban .

a megismételt közgyűlés időpontja: 
2015. május 7., csütörtök, 17.30 óra.

Helye: munkás szent józsef közösségi 
Ház, pannónia út 26. 

A jelenlegi elnökség mandátuma a közgyű-
lés időpontjában megszűnik . Új tisztségvise-
lőket – egy elnököt, további 10 elnökségi ta-
got, egy FB-elnököt és további két FB-tagot 
– kell a közgyűlésnek megválasztania . 

Wte

Meghívó közgyűlésre
folyik a Dunán, addig nekünk is tovább kell 
erősíteni a helyi lakossággal való párbeszédet 
és a wekerlei civil, közösségi összefogást . Az 
Önkormányzattal való együttműködés biztató 
fejleményei ellenére, sajnos még mindig vannak 
kérdések és kérdéses ügyek, amik a lakossági 
vélemények figyelmen kívül hagyásáva, és a 
Társaskörrel való partneri egyeztetés nélkül 
dőlnek el . Bár tudjuk, hogy a Wekerlét érintő 
különféle intézkedésekkel és fejlesztésekkel 
az Önkormányzat a helyi közösség érdekeit 
igyekszik szolgálni, nem tartjuk szerencsésnek, 
hogy ezek egy része még mindig a wekerleiek 
tudta és véleményük kikérése nélkül történik . 
Úgy gondolom, hogy a wekerlei érdekek, vé-
lemények és szempontok még erőteljesebb 
közvetítése további stratégiai tervet igényel 
az új elnökségi ciklusban .

A Társaskör által felvállalt közösségépítő 
és érdekérvényesítő szerep megkívánná, hogy 
egyre többen csatlakozzanak szervezetünkhöz, 
hogy a közéletben való megnyilvánulásaink 
minél több lakos véleménye alapján fogalma-
zódjanak meg .

Reméljük, egyszer sikerül végre véglegesen 
levetkőzni azt a sokakban mindmáig élő hamis 
képet, ami a Társaskört egyfajta önérdekű, 
zárt közösségként aposztrofálja, és egyre több 
ember ismeri fel, hogy a Társaskör aktív tag-
jaként sokat tud tenni Wekerléért és a helyi 
közösségért . Minél többen vagyunk, annál 
többre vagyunk képesek . 

Eltelt három év . A közgyűlésen május 7-én 
leköszön a 13 elnökségi tag, és utána elkezdődik 
az újabb hároméves ciklus, amelyhez új vezető 
testületet kell választani, immár 11 fővel . Ösz-
sze kell állnia egy újabb elhivatott csapatnak, 
akik újult erővel nekigyürkőznek önkéntes és 
önzetlen munkájuknak a közösség szolgála-
tában . Vállalják egy közhasznú civil szervezet 
mindennapi irányításának és működtetésének 
feladatait az egyesület érdekében, de elsősorban 
a wekerleiekért .

Köszönetemet fejezem ki a közeljövőben 
leköszönő elnökség minden tagjának, akik az 
elmúlt hároméves ciklusban felelősséggel és 
odaadóan vállalták a közös munkát . Azoknak, 
akik nem kívánják már folytatni és azoknak is, 
akik szívesen dolgoznának tovább a következő 
ciklusban is . És hogy kiket jelölnek, és végül 
kiket választanak meg az új vezető testületbe, 
azt a Társaskör tagjai fogják eldönteni a májusi 
közgyűlésen . A jövőben a Társaskör létjogosult-
ságát a körülöttünk szerveződött önkéntesek 
széles körén túl az tudná lényegesen erősíteni, 
ha jelentős számú új tag lépne be . Én hiszek 
abban, hogy ezt el tudjuk érni . Hiszek abban, 
hogy létszámbeli gyarapodásunkkal tovább 
tudjuk erősíteni azt az értékalapú, lokálpatrióta 
közösséget, amely magáénak érzi Wekerle 
tradícióit, értékeit és közösen munkálkodva 
tesz is azok fenntartásáért, az itteni élet még 
jobbá tételéért . 

Somlói Judit
elnök

 Értesítjük a WTE-tagokat, hogy az alap-
szabály rendelkezése szerint az Elnökség 

a múlt évben nem törölt a névsorból senkit 
sem, noha az alapszabályunk szerint törölhe-
tőek mindazok, akik 2014 . évi tagdíjukat az 
írásos felszólítás ellenére sem fizették meg . 
Az Elnökség lehetőséget nyújt a pótlásra .

Alapszabályunk szerint a tagok egész évi 
tagsági díjat fizetnek, s ezt megtehetik az 
aktuális év december 31-ig . Akik elmara-
dásuk rendezésében akadályoztatva voltak, 
vagy figyelmetlenségből nem tettek eleget 
tagi kötelezettségüknek, azok számára az 
elnökség 2014. évi tagdíjak pótbefizetésére 
2015. május 7-ig, a közgyűlés napjáig ad 
haladékot. 

Azok a tagok, akik ezt a határidőt is el-
mulasztják, nem élhetnek jogaikkal, azaz: 
nem választhatnak és tisztségviselőknek 
sem választhatóak meg . Őket az alapszabály 
szerint az év során az Elnökség törölheti a 
tagság soraiból .

Akinek többéves tagdíjfizetési elmaradása 
van, s most szeretné visszamenőleg az egye-
sületi tagságának folytonosságát kérni, az 
Elnökség ennek lehetőségét is elfogadta .

A társasköri egyesületi tag a pótbefizetés 
kérdéseivel lépjen kapcsolatba Mayer Adél 
pénztárosunkkal, pénztári órákban szemé-
lyesen vagy telefonon (280-0114) .

A tagdíj vagy banki átutalással, vagy pénz-
tári befizetéssel rendezhető . 

Számlaszámunk: 10918001-00000020-
16620003 (UniCredit Bank)

A pénztár kedden 10-12 óra és szerdán 
17 .30-19 óra között tart nyitva .

Felhívás

A WTE-tagság tagdíja: 
Önálló keresettel rendelkezők 2 .400 Ft/év,
Nyugdíjasok és önálló keresettel nem rendelkezők 1 .200 Ft/év,
Pártoló tagok (magánszemélyek) 6 .000 Ft/év,
Pártoló tagok (jogi személyek, csoportok) 10 .000 Ft/év .

A WTE Elnöksége

A jelölőbizottság tagjai és elérhetőségük:

Somlói Judit elnök tel:  06-20/2129-549,  e-mail: somloijudit@gmail .com
Papp Zsuzsanna elnökségi tag tel:  06-70/3261-745, e-mail: pzs0701@freemail .hu
Mayer Adél adminisztrátor tel:  280-0114, e-mail: mayeradel80@gmail .com
Kérjük, éljen jogával: jöjjön el, és jelenlétével járuljon hozzá a határozatképességhez, 
hallassa véleményét, válasszon a jelöltekből!

WTE Elnöksége
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 Nemrégiben megjelent egy 40 oldalas 
útikalauz Wekerléről . Ezzel kapcso-

latban kérdeztük Nagy Tamást, a könyv 
(egyik) szerkesztőjét .

Egy régi álom valósult meg, vagy épp egy új 
ötlet öltött könyvben testet?

Amikor engem 2006-ban a WTE elnö-
kévé választottak, a terveim között szere-
pelt egy ilyen könyv megjelentetése, hiszen 
tudtam, hogy a centenáriumi események 
sikeres megrendezése fel fogja kelteni a telep 
iránti érdeklődést . A kalauz más oldaláról 

mutatja be a telepet azoknak, akik vendég-
ként, látogatóként járnak nálunk, s megint 
másképpen azoknak, akik itt laknak, de 
többet is szeretnének megtudni a lakóhe lyük-
ről . Mindezt élménydúsan, olvasmányosan, 
érthetően, hadd lássák, hogy e mögött a 
csoda mögött, amely Wekerle, milyen és 
mennyi szív dobog és dobogott! Közel tíz 
évig próbáltunk forrást találni hozzá, míg 
végül a tavalyi évben nyertük el az önkor-
mányzat pályázatát, mely elősegítette ennek 
az álomnak a megvalósulását . 

Miben más ez a kötet, mint a többi Wekerléről 
szóló? 

A legtöbb, sokak által is ismert kötet 
mind építész-művészeti szempontból közelít 
Wekerléhez, a kertvárosi „idill” kialakulá-
sához . Ez a mostani pedig leginkább egy 
apró „útikönyvhöz” hasonló, mely a telepünk 
iránt érdeklődő ismerősök-ismeretlenek előtt 
tár fel fontos dolgokat . Nagyon sokan jönnek 
be úgy a Társaskörbe turisták, vendégek, 
akár idegen ajkúak, hogy nincs-e egy ilyen 
kis füzetünk, amellyel sétát tehetnének a 
Wekerlén, és amit elrakhatnának emlékként 
a fotók mellé . Most már van . 

Mi volt a koncepció a kezdetkor? 
Amikor engem felkértek a kötet meg-

szerkesztésére, és a segítő csapat is össze-
állt, nagyon fontos dolgokat állítottunk fel: 
elsőként azt, hogy szeretnénk egy olyan 
könyvet letenni az asztalra, amely nem csak 
felkelti a figyelmet, hanem meg is tartja 
azt, miközben az olvasó a kezében fogja . 
Ezért sem véletlen a borítókép választás, 
illetve a főszöveg mellett hangsúlyt kaptak 
a nagy képek, valamint kisebb, színesebb 
hírek, amelyek kapcsolódnak a főszöveghez . 
De például olyan kisebb érdekességeket, 
„titkokat” is elhelyeztünk a kötetben, me-
lyekről még az itt lakók közül is kevesebben 
tudhatnak . 

Emellett van egy kihajtható térkép is a könyv 
végén.

Igen, nagyon fontosnak ítéltük, hogy mi-
közben az olvasó átlapozgatta a kis kalauzt, 
tegyen egy sétát, ezáltal maga is átélje, lássa, 
érezhesse mindazt, amit leírtunk . Hogy 
milyen volt a telep, a régi képeken látható, 

Kérjük, támogassa adója egy százalékával a Társaskört!

Kalauzoljon a Kalauz!

 Ha Ön egyetért a Wekerlei Társaskör 
Egyesület (WTE) célkitűzéseivel és 

támogatni kívánja – minden esetben ingye-
nes – közösségi programjainkat, kérjük, adja 
egyesületünknek személyi jövedelemadója 
1 %-át!

ennek az a módja, hogy kitölti a sze-
mélyi jövedelem bevalláshoz csatolható 
úgynevezett rendelkező nyilatkozatot, 
vagy befárad a Társaskörbe és ott a WTe 
adataival már kitöltött nyomtatványt át-
veheti.

A nyilatkozatot kitöltve, aláírva, címmel 
és adóazonosító jellel ellátva kell eljuttatni 
a Nemzeti adó- és vámhivatalhoz. A 
dokumentum csatolható az adóbevallásához, 
de újdonság, hogy külön is elküldhető – a 
lényeg, hogy május 20-ig beérkezzék a 
Hivatalba.

Ha nem tudja, hogy mit és hogyan kell 
kitöltenie, ebben is segítünk ügyfélszolgá-
lati időben, a Társaskör irodájában.

a Wekerlei Társaskör egyesület irodá-
jába is be lehet vinni a nyilatkozatot vagy 
bedobni a kós károly tér 10. szám alatti 
iroda postaládájába, és mi továbbítjuk a 
Nav-nak.

a magánszemélyek a szja 1%-ból 
2014-ben 350 ezer forintot ajánlottak fel 
egyesületünknek, amelyet teljes egészében 
az ingyenes Wekerle újság előállítására 
fordítottunk.

a Wekerlei Társaskör egyesület adó-
száma:

19010179-2-43
**************************

a rendelkező nyilatkozatot a magánsze-
mély a következő módokon juttathatja el 
az adóhatósághoz:

•  adóbevallás, adónyilatkozat esetén az adó-
bevallási nyomtatványon tünteti fel,
•  munkáltatói adómegállapítás esetén a 

munkáltatója útján,

•  adóbevallás, adónyilatkozat elektronikus 
úton történő benyújtása esetén az elekt-
ronikus űrlapon tünteti fel – kivéve, ha a 
magánszemély nem maga készíti adóbe-
vallását, és a képviselőjének a rendelkező 
nyilatkozat megküldésére meghatalmazást 
nem adott,
•  egyszerűsített bevallás esetén az egysze-

rűsített bevallási lehetőség választására 
vonatkozó bejelentéssel egyidőben, az 
adóhatóság által rendszeresített nyomtat-
ványon vagy elektronikus úton, vagy
•  a korábbiaktól eltérően a bevallástól el-

különítve, önállóan, lezárt, adóazonosító 
jelével ellátott postai borítékban személye-
sen, postán vagy elektronikus űrlapként 
elektronikus úton .
A magánszemély rendelkező nyilatkozatát 

lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott 
felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai 
borítékban elhelyezve eljuttathatja a Wekerlei 
Társaskörhöz is legkésőbb május 10-ig . 

a kalauz borítója
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A Wekerlei Életfa állapotáról

Érdemes beállni

 Az utóbbi időszakban sokan keresték 
meg a Társaskört, jelezvén, aggódnak 

a Wekerlei Életfa pusztulása miatt . Volt, aki 
kétségbeesett levelet is küldött minden, általa 
illetékesnek tartott hivatalnak, melyben azt 
is leírta, az alkotás jelen állapotában, az alap 
romlása miatt akár életveszélyes is lehet .

A Wekerlei Társaskör és a Magyar Kollé-
gium (ennek a két szervezetnek köszönhetik 

a wekerleiek a Wekerlei Életfát) komolyan 
vette az észrevételeket, hiszen maguk is 
folyamatosan figyelemmel kísérték ezen 
köztéri szobor állapotát .

Megkerestük azt a statikust, aki annak 
idején (2008-ban, a Wekerlei Életfa felállítá-
sakor) szakvéleményt adott . Megállapította, 
hogy a Wekerlei Életfa nem fog kidőlni, 
annak statikai állapota stabil, semmiféle 
veszélyt nem jelent környezetére .

Ehhez hadd fűzzünk egy pici magyará-
zatot! A Wekerlei Életfának az alsó, alap-
nak látszó része korhad . Az azonban nem 
a szerkezet alapja! Aki jobban megnézi, 
láthatja, hogy az „igazi” alap a korhadó 

rész alatt van, annak anyaga vasbeton! A 
látható romlás – bár az nagyon csúnya – nem 
befolyásolja a stabilitást! A Wekerlei Életfa 
rendbehozatalát mind a két wekerlei civil 
szervezet, mind az Önkormányzat akarta/
akarja . A kivitelezést azonban hátráltatta 
egy tényező . Annak idején, a Wekerlei Életfa 
felállításakor, a centenáriumi eufóriában 
nem tisztáztuk egyértelműen, hogy ennek 

a köztéri alkotásnak melyik 
szervezet is a tulajdonosa . 
Lehet ugyanis az Önkor-
mányzat, de lehet a Wekerlei 
Társaskör is . Ennek az egy-
szerűnek látszó problémá-
nak megoldása azonban 
több tárgyalási fordulót is 
igényelt . Úgy tűnik – végre 
– megszületett a megoldás . 
Egy februári tárgyalás ered-
ményeként körvonalazód-
tak a feladatok . A Wekerlei 
Életfát a Wekerlei Társaskör 
saját tulajdonába veszi . Az 
előkészítés alatt álló támo-
gatási szerződés szerint a 
most esedékes, egyszeri 
nagy-felújításának anyagi 
terheit az Önkormányzat 

fogja vállalni . Az évenkénti karbantartásához 
szükséges anyagok biztosításához a Társaskör 
évenként címzett támogatást fog kapni az 
Önkormányzattól . A mostani felújításhoz a 
WTE vállalja az Életfa felújítási tervének 
elkészítését, engedélyeztetését, a tervezői 
költségvetés elkészítését és a szakértői közre-
működését és műszaki felügyeletét a felújítási 
munkák lebonyolításában .

Bízunk abban, hogy őszre a Wekerlei 
Életfa ismét régi pompájában áll majd a 
Kós Károly téren és „örökké” hirdeti majd 
a Wekerletelep élni akarását!
 Somlói Judi Romhányi András
 a WTE elnöke a Magyar Kollégium elnöke

 Öt évvel ezelőtt éppen a Wekerlei Napok 
idején költöztünk a telepre . Semmit nem 

tudtunk a helyről, de már azon a hétvégén 
kiderült, hogy Wekerletelep egészen másmi-
lyen hely, mint ahol korábban éltünk: itt van 
közösség, az emberek szóba állnak egymással, 
és a többségnek fontos a saját környezete . 
Mondtam is a családomnak és a barátoknak, 
el sem hiszem, hogy egy nagyvárosban ilyen 
még van . . .

Aki itt él, annak természetes, hogy 
Wekerletelep tele van programokkal, saját 
weboldala, újságja van, a Társaskörben klubok 
működnek − és úgy egyáltalán: ott egy iroda 
a Kós Károly téren, ahová be lehet menni 
az ilyen-olyan ügyeinkkel . Eleinte én sem 
értettem, hogy pontosan hogyan működik ez 
az egész, mit is csinál a Wekerlei Társaskör 
Egyesület (WTE), de aztán − nyüzsgő alkat 
lévén − hamar az önkéntesek között találtam 
magam . Önkéntesként én is bekerültem abba 
a rendszerbe, ami a telepet olyan különlegessé 
teszi, amilyen . A WTE a motorja a pezsgő 
életnek, a köré szerveződött önkéntesek pedig 
behálózzák az egész telepet, nélkülük kevés 
dolog működne . . .

Önkéntes munka az is, ha valaki a WTE 
elnökségének tagja . Nem egyszer találkoztam 
azzal a vélekedéssel, hogy ezért fizetés jár, 
de ez nem így van . A WTE-ben semmilyen 
anyagi juttatást nem kap egyetlen megvá-
lasztott tisztségviselő sem . Cserébe viszont 
lehet még több feladatot vállalni, órákig tartó 
esti elnökségi üléseken, megbeszéléseken, 
rendezvények stábértekezletein üldögélni, 
csoportosan megoldást keresni arra, honnan 
lehetne − a folyamatosan csökkenő bevételek 
mellett − új forrásokat találni, hogy továbbra 
is minden program ingyenes lehessen, vagy 
ötletelni arról, miként lehetne új tagokat 
toborozni és még sorolhatnám .Sok idő és sok 
munka, amihez − tagadhatatlanul − sok türe-
lem is kell .Nem beszélve a saját autó, telefon, 
fényképezőgép, számítógép – s még kitudja, 
mi minden – közösségi célú használatáról . 
Mindezt önként és dalolva, ellenszolgáltatás 
nélkül . Mindez persze nem panasz, csak 
hozzátartozik a teljes képhez . 

Elnökségi tagnak lenni ugyanakkor felelős-
ség is, mert rajtunk (is) múlik, olyan marad-e 
Wekerletelep, mint amilyennek szeretjük . 
Vagy még jobb, még élhetőbb . Lehetőségünk 
van tenni ezért, ha akarunk .Nagyon köszö-
nöm, hogy három évvel ezelőtt megkaptam 
ezt a lehetőséget és élhettem vele .

Remélem, egyre többen gondolják azt, 
hogy érdemes beállni ebbe a sorba: jönnek 
majd új emberek még jobb ötletekkel, és 
természetessé válik, hogy a telep élhetősége 
alapvetően rajtunk múlik, a mi hozzáállá-
sunkon, cselekedeteinken .

Tóth-Szabó Szilvia

de, hogy ebből mit sikerült átvinnünk a 
jelenbe, azt tapasztalja meg ő maga! 

És volt még egy fontos momentum a könyv 
létrejöttében.

Igen, a szerzők, a tördelő, a fotósok, a szer-
kesztők mind wekerlei önkéntesek . Egyedül 
a nyomdai feladatokat nem tudtuk ellátni így, 
de ezzel is szerettük volna mutatni, milyen 
erős itt a közösség ereje, mennyi önkéntes 
tesz ezért a kis szegletért, amelyet lakóhe-
lyünknek nevezünk . 

Miközben a modern kor is megjelenik a la-
pokon.

Mivel ma már egyre többen rendelkeznek 
okostelefonnal, tablettel, a könyv egyes olda-
lain ún . QR-kódok is találhatóak . Ezeket, ha 

leolvassák a megfelelő applikációk segítségé-
vel, akkor honlapunkon újabb tartalmakat 
érhetnek el . Így a múlt és a jelenkor bemuta-
tása mellett lehetőséget adtunk a modern kor 
vívmányainak is arra, hogy a Wekerletelepről 
a lehető legtöbb és legkülönfélébb formában 
fellelhető információkat az érdeklődő elé 
varázsolják .

Lechner Gábor

közleméNy
Tudatjuk a tisztelt Olvasóval, hogy a cikk-

ben szereplő, a Wekerletelepről megjelent 
helyismereti és turisztikai kalauz a Társas-
körben kapható . Az angol és magyar nyelvű 
kiadvány ára 850 forint .
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 A teremtés nem az ember tiszte . Ő csak 
létre tud hozni dolgokat a létező 
világ felfedezésével, megismerésével, 

a körülötte lévő anyagok felhasználásával . 
Minden, ami létrejön, beleértve magát az 
embert is, létrejötte pillanatától elindul egy 
úton, amit úgy hívunk: enyészet .

A házaknak is ez a sorsa . Megépültek va-
laha, valamiből, élik az életüket, elviselik a 
rájuk ható erőket, állják a sarat, ahogy tudják . 
A legtöbb wekerlei ház, mint azt tudjuk, 
túllépte a 100 . életévét .

Megépülésükkor a pénzügyi lehetőségek 
keretén belül születtek meg a megoldások . 
Költségtakarékosság okán a földszintes házak 
nem kaptak függőeresz csatornát, az emeletes 
házak igen . Hiszen a telekhatárra épült házak 
alatt járók nyakába zúdult volna a víz, ráadásul 
ilyen magasságból felfröccsenve a csapadék 
igencsak áztatta volna a lábazati falakat . Idővel 
a földszintes házakban lakók is rájöttek, hogy 
a vízelvezetésnek ez a módja sokat segít azon, 
hogy az épület szárazabb maradjon .

 Az eddigi rendeletek szerint nem 
kellett védett (műemlék vagy helyi 
védelem alatt álló) épületekre ta-

núsítványt készíteni, mert a benne szereplő 
energetikai felújítási javaslatok 
a műemléki szempontok figye-
lembevételével nem voltak min-
den vonatkozásban teljesíthetők 
a felújítás során . Azonban a 
2015 . 01 . 30-tól érvénybe lépő 
rendeletek már külön kezelik 
a tanúsítást és a felújítási kö-
telezettséget . Ezért a lakások 
eladásához, bérbeadásához a 
tulajdonosok kötelessége a fenti 
dátumtól energetikai tanúsít-
ványt készíttetni (legkésőbb 
az adásvételi szerződéshez kell 
csatolni, de már a hirdetések-
ben is szerepeltetni kellene a 
besorolást), mely a vevő, bérlő 
számára tájékoztatást ad a lakás energetikai 
állapotáról, tehát megmutatja:

● az épületszerkezetek anyagát, energe-
tikai tulajdonságait

● az adott lakás mennyi energiát (pénzt) 
igényel a fűtéshez és meleg víz készítésé-
hez 

● a ma elvárt érték hányszorosa az adott 
lakás fűtési és meleg víz készítési költsége 

● javaslatokat is tartalmaz az épület ener-
getikai felújítására, hogy milyen felújítási 

munkákat kell elvégezni ahhoz, hogy az ener-
getikai állapota elérje a ma elvárt szintet 

Ugyanakkor a műemléki értékek meg-
óvása érdekében a tanúsítványban szereplő 

felújítási javaslatban fontos kitétel, hogy 
az energiahatékonyságra vonatkozó mini-
mumkövetelmények betartása a műemléki 
vagy a helyi védettséget megalapozó értékek 
megváltoztatását nem eredményezhetik . Ez 
azt jelenti, hogy amennyiben valaki úgy dönt, 
hogy felújítja az épületet, elképzelhető, hogy 
az energetikai javaslatok nem mindegyike 
valósítható meg, mert az előírások azt nem, 
vagy csak korlátozásokkal engedik meg . 
Fontos továbbá, hogy a műemléki védelem 

miatt egyes munkák elvégzése (pl . ablakcsere, 
homlokzati hőszigetelés, kémények létesíté-
se, napelemek, napkollektorok elhelyezése) 
Wekerlén csak építési engedély birtokában 

lehetséges .
Tanúsítást a Mérnök vagy 

Építész Kamaránál nyilvántar-
tott szakemberek végezhetnek . 
A tanúsítvány készítéséhez fel 
kell mérni a lakást (többlakásos 
ház esetén az épületet is) nemcsak 
építészetileg, hanem épületenerge-
tikai szempontból is, számításokat 
kell végezni, melyek eredményét 
fel kell tölteni a központi nyilván-
tartásba is . A HET (hitelesített 
energetikai tanúsítvány) kóddal 
ellátott anyagot a tanúsító kinyom-
tatva adja át a megrendelőnek . A 
tanúsítványok ára függ attól, hogy 
a lakás egyszintes vagy beépített 

tetőterű kétszintes, mekkora társasházban 
van, van-e használható terv a lakásról, házról . 
(Vigyázat! Nem szabad bedőlni a nagyon 
olcsó ajánlatoknak – az ilyenek végül sokkal 
többe szoktak kerülni –, illetve a megalapo-
zatlanul túl jó besorolást ígérőknek, mert a 
vevő utólag beperelheti az eladót, aki kény-
telen lesz kártérítést fizetni .)

Wurdits Orsolya
okl. építőmérnök

épületenergetikai tanúsító

Wekerlén is kell már energetikai tanúsítvány!

Ereszt az eresz – avagy mit tehetünk a mulandóság ellen?

falevéllel teli ereszcsatorna, 
megkapaszkodó növényzet.

falevéllel teli ereszcsatorna, 
megkapaszkodó növényzet.
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A legnagyobb rombolásokat az épületen a 
csapadékvíz és a talajból felszivárgó nedvesség 
okozza.

Az építés idején a növényzet is ifjúkorát élte . 
A növendék fák lombjai nem veszélyeztették 
a lakások benapozását és az ereszcsatornákat 
sem . Az idő múlásával azonban a fák túlnőt-
ték a házakat és bőséges „levéltermésükkel” 
beterítik ősszel az utakat, tetőket . Ez az ára a 
híres zöldövezeti létnek, ahol mára már szinte 
erdőben bújnak meg az épületek . Igazi arcuk 
csak a lombhullás után mutatkozik meg, ami-
kor jönnek az esős őszi napok, és ekkor jutnak 
igazán szerephez az esőcsatornák .

Miért is fontos a jó működésük?
Mint sokak által már ismeretes, a telep egyik 

különlegessége az, hogy az építéshez helybéli 
anyagot, az itt található homokot használták 
fel, egy akkor alig 10-15 éves téglakészítési 
technológiát alkalmazva, Magyarországon el-
sőként . A mészhomok téglából épült falaknak, 
sok jó tulajdonságuk ellenére, a hőszigetelő 
képessége nem a legjobb . Viszonylag nagy 
vastagságuk mellett is a belső felületi hőmér-
sékletük, különösen az alsó falszakaszoknál, 
ahol mindig alacsonyabb a szoba hőmérséklete 
(ugyanis a meleg levegő felfelé száll), éppen 

csak annyira tud felmelegedni, hogy a helyiség-
ben lévő pára ne csapódjon ki a belső vakolat 
felületére . (Sajnos sokszor annyira sem!) A 
kicsapódott pára nedvesen tartja a falat, amely 
elősegíti a penész megtelepedését .

az ereszcsatorna hiánya, hibája vagy 
elégtelen működése miatt a csatornák meg-

telnek, a lefolyók eldugulnak (lehulló faleve-
lek, lesodródó cserép- és vakolatdarabok), a 
megtelt csatorna peremén a víz túlfolyik és 
a csapadék zuhatagszerűen zúdul le, áztat-
va a falakat, különösen azok alsó szakaszát . 
A nedves fal hőszigetelő képessége tovább 
romlik, a vizes vakolatot a fagy szétrepeszti, 
salétrom kivirágzás is megjelenik, az állandó 
nedvesség-utánpótlást kapó falon a moha 
megtelepszik . A belső térben pedig fokozódik 
a penészképződés veszélye .

Ezért célszerű a csatornák rendszeres tisz-
títása, hibáinak kijavítása a lombhullás után, 
a tél beállta előtt (megfelelő lejtés kialakí-
tása, csatornaelemek toldásának megfelelő 
tömítése stb .), de ahol ez eddig elmaradt, 
ott most tavasszal is célszerű ezt megtenni! 
Ezzel a látszólag jelentéktelennek tűnő te-
vékenységgel olyan súlyos károkat létrehozó 
okot tudunk megelőzni, amely nemcsak az 
épület külső megjelenését, de a benne lakók 
komfortérzetét, egészséges lakókörnyezetét 
is alapvetően meghatározza . A halmozódó 
hibákból eredő károk rendbehozatala később 
sokkal drágább, mint az apróbb javítások 
költségeinek összessége .

A természet törvényeit felismerve az ember 
környezetét munkája révén, energia felhaszná-
lással alakítja . De a törvényhez tartozik az is, 
hogy a befektetett munka eredményét nagyobb 
erők próbálják pusztítani . Ez ellen újabb és 
újabb munkával (energia befektetéssel) lehet 
védekezni, annak külső megjelenése és kisu-
gárzása elárulja azt, hogy azzal az épülettel, 
tárggyal, személlyel fáradoztak .

Nem elég valamit létrehozni, az odafigyelés, 
a gondoskodás is a létrehozó felelőssége . A 
„létrehozottak” (ember, állat, növény, tár-
gyak) a gondozást hosszabb élettartammal 
hálálják meg .

Épületeink is képesek feledtetni velünk a 
korukat, ha megfelelő módon bánunk velük, 
és sokáig velünk maradnak frissen, fiatalosan, 
legnagyobb örömünkre .

M. Port Irén

rosszul kialakított 
lejtésből és 
eltömődésből adódó 
hiba, falmosás, 
mohásodás, lábazati 
szétfagyás.

kritikus tetőszakasz, egy pontra 
összefolyó nagy felület (kimozdult 
cserép, eltömődött lefolyó).

kritikus tetőszakasz, egy pontra 
összefolyó nagy felület (kimozdult 
cserép, eltömődött lefolyó).
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kritikus tetőszakasz, egy pontra 
összefolyó nagy felület (kimozdult 
cserép, eltömődött lefolyó).
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Bő egy évvel ezelőtt wekerlei civilek ösz-
szedugták a fejüket és ötletelni kezdtek: 
hogyan lehetne a kós károly téren álló, 
éppen harminc éve bezárt egykori ady mozit 
újrahasznosítani és közösségi térré alakítani. 
a tervekről, lehetőségekről, a most már a 
nyilvánosság elé lépett ady mozi Baráti 
kör elképzeléseiről szebenyi mariannal és 
Tracey Wheatley-vel beszélgettünk. 

eszmecsere közben három méterre ülünk 
az ady mozitól. közel vagyunk, de mégsem 
bent. Tegyük fel, hogy elsétálunk az újranyi-
tott épület bejárata előtt: hogyan képzeljük 
el, milyen hangok szűrődnek ki, milyen 
illatok terjednek, ha beljebb merészkedünk, 
mit találunk ott? 

Hívogató színek, finom kávéillat, lágy zene 
szól . Ha beljebb megyünk, találunk kényelmes 
bútorokat, otthonos, nappaliszerű helyisé-
geket . Ötletekkel, gondolatokkal találjuk 
magunkat szembe, de nemcsak kulturális 
lehetőségekhez jutunk, hanem innovatív 
munkahelyeket, szálláshelyeket, újszerű helyi 
gazdasági megoldásokat is találunk .
■ Mióta és miért gondolkodtok arról, hogy vala-

mit kellene kezdeni az egykori Ady mozival?
Szebenyi Mariann: Mindenki gondolkodik 

róla, akinek van ide fűződő emléke . Többször 
elmondtuk már, hogy annyira igaz, hogy ha 
összejön két wekerlei és beszélgetnek a kö-
zösség dolgairól, akkor körülbelül az ötödik 
mondatban felmerül, hogy „jó, jó, de mi lesz 
az Ady mozival”? 

Tracey Wheatley: Össze akartunk hozni 
embereket, hogy együtt találjunk ki valami 
újat . Itt Wekerlén a kulturális összefogás jól 
megy, a zöld ügyek jól mennek . Amikor azon-
ban egy adományboltot próbáltunk létrehozni, 
illetve szociális szövetkezetet alapítani, arra 
jutottunk, hogy nincs rá helyünk a telepen . 
Arra jutottunk, hogy kell egy hely nekünk . És 
rájöttünk, hogy itt van a volt Ady mozi . 
■ Könnyen sikerült összehozni az embereket?

SZM: Nem csak a zöld gondolat vonzotta 
azokat, akik becsatlakoztak ebbe, hanem 
sokan jöttek össze, sokféle érdeklődéssel . 

TW: Több körben összejött egy jó csapat . 
Ismerek, ismerünk sok tenni akaró helyi civilt, 
és mindenki hozta azt, amiben erős . 
■ Amikor nekifogtatok a közös gondolkodásnak, 
mit tudtatok a volt moziépületről? 

TW: Azt tudtuk róla, hogy nagy, kihasz-
nálatlan, és hogy Havas Henrik tulajdonában 
van, aki szeretné eladni . Elkezdtünk gon-
dolkodni azon, hogyan lehetne őt elérni, és 
ebben az esetben is működött a jól kialakult 
kapcsolatháló: félóra múlva már meg is volt 
a telefonszáma .
■ És mit szólt az ötlethez, a megkereséshez Ha-
vas Henrik?

TW: Nyitott volt, elmondta az épület tör-
ténetét onnan, hogy 2001-ben megvette az 
önkormányzattól, elkezdte az átalakítást és ez 
aztán abbamaradt . Ő nyíltan abban remény-
kedett, hogy mi, civilek rá tudjuk majd venni 
az önkormányzatot, hogy vásárolja meg tőle, 
vagyis pontosabban vissza az épületet .
■ És nyitottak voltatok erre?

SZM: Nem, pedig lehet, hogy sokan azt 
gondolják most is, hogy mi vagyunk Havas 
Henrik „trójai falova” . De sajnos vagy nem 
sajnos, nincs így .
■ Megismertétek Havas Henrik sztoriját, terveit, 
ezután merre indult meg a gondolkodás?

TW: Többhetes közös ötleteléssel indult 
meg a munka . Mindenki elmondta, hogy mit 
gondolna ide, és ki mit tudna a célok meg-
valósítása érdekében vállalni . Eleinte sokan 
voltunk és ebből lett egy kisebb, 6-8 fős mag . 
Ezzel elment egy hónap, majd azt mondtuk, 
kimegyünk az emberek közé: megvannak a mi 

Ady mozi újratöltve

Rövid történet
■ Ma már sokaknak Barátok közt-ház a Kós Károly tér 4 ., 
amelyikben az egykori mozi is helyet kapott . 1914-ben készült 
el az épület, Schodits Lajos és Éberling Béla tervei alapján . A 
két építész nem álmodott ide mozit, az csak jóval később, 1928-
ban nyitotta meg kapuit . A Wekerle Filmszínháznak helyet adó 
nagy egyterű épületrészt hozzáépítették a lakóépülethez, így az 
sokat elvett az udvarból . A második világháború utáni új érában 
új nevet kapott, ekkor lett Élmunkás mozi a neve . Új nevét 1952 . 
március 9-én kapta, Rákosi Mátyás születésnapja alkalmából . Az 
56-os forradalom után 57 tavaszán kinyitott a mozi, aztán sokáig 

nem szerepelt a műsorban . 1957 . november elsején szerepel újra 
a Pesti Műsorban a Petőfi téri filmszínház, ekkor már Ady mozi 
néven . Ezen a néven működött egészen 1985-ig, ez év július végén 
pedig lejátszották itt az utolsó előadást is, a Szavanna fia című 
filmet . Tehát éppen harminc éve van zárva az épület, az azóta 
eltelt időben terveztek már ide kultúrházat, áruházat, sőt, az is 
komolyan felmerült, hogy elbontják . A legkomolyabbnak indult 
próbálkozás 2001-ben történt, amikor Havas Henrik vette meg 
az épületet, abból a célból, hogy médiaiskolájának csináljon itt 
helyet . Az épület alapvető átalakuláson ment át, az egyterű moziba 
egy szintet építettek bele . Az átépítés azonban félbemaradt, és az 
újságíró-vállalkozó évek óta próbálja értékesíteni az ingatlant .
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épített öröKségünK

elképzeléseink, jutottunk valamire és kérdez-
zük meg a helyieket is, ők mit akarnak .
■ Mik voltak az ötletek?

SZM-TW: Ennek a legfontosabb eleme az, 
hogy az Ady mozi épületéből egy integrált 
közösségi tér legyen, amely mind gazdaságilag, 
mind ökológiailag fenntartható . A közel 1600 
négyzetméteres épület hasznosítása úgy lett 
kigondolva, hogy a hasznosítás 80 százalé-
kában bevételt eredményező tevékenységek 
történjenek az épületben, a fennmaradó időben 
bevételt nem hozó közösségi tevékenységek 
kapnának helyet . Ez természetesen nem azt 
jelentené, hogy bevételt csak „külső”, nem helyi 
tevékenységek jelenthetnek, ebbe természete-
sen beleértődnek olyan, a közösséget szolgáló 
tevékenységek, amelyeknek a létrejötte egyút-
tal bevételt is jelent . Fontos momentum volt, 
hogy a közösségi tér kifejezés nem feltétlenül 
vág egybe a fejünkben élő közösségi ház kon-
cepciókkal . Olyan tevékenységeket látnánk itt 
szívesen, amelyek a helyi gazdaság csírában 
már meglévő újszerű, innovatív formáit je-
lentik . Olyan vállalkozásokat vonnánk be az 
épületbe, amelyek a haszonszerzés mellett a 
helyi közösség virágzásáért tesznek, a kör-
nyezetvédelmet szem előtt tartva . Mindezt 
konkrétabb elképzelésekre lefordítva azt je-
lenti, hogy az épületben többek között helyet 
kaphatna a kezdő vállalkozásokat segítő kö-
zösségi inkubátorház, „zöld” konferencia-, és 
képzőközpont, illetve közösségi kávézó is .
■ A közösségi tér kifejezés nem vágna egybe a 
fejünkben élő közösségi ház fogalommal. Tény-
leg, mitől lenne ez a hely más, mint mondjuk a 
WKK?

TW: Azt láttuk, hogy vannak olyan lehe-
tőségek, amelyekből pénzt lehet teremteni, és 
ezek fenntartják a helyet, és munkalehetőséget 
adnak, úgy, hogy a közösségért tesznek va-
lamit . Sokaknak nem igényük van ezekre a 
lehetőségekre, hanem egyenesen szükségük 
van munkalehetőségekre . Itt van egy épület, 
amely lehetőséget adhatna sokaknak, akik itt, 
Wekerlén szeretnének boldogulni, de eddig 
nem volt rá elég alkalmuk .

SZM: A közösségi tér olyasmit is magában 
foglalna, hogy a családosok gyerekkel is el tud-
nának ide jönni . De nem egy gyerekmegőrzőre 
kell gondolni, hanem szórakozási, kimozdulási 
lehetőségre, ahová együtt lehet elmenni .
■ Meg lehet szólítani ezekkel az elképzelésekkel 
az embereket?

TW: Kimentünk az emberek közé, ponto-
sabban behívtuk a helyieket az Ady moziba . 
Február 7-én több mint százan jöttek el az 
ötletbörzére . Láttuk az érdeklődést, azt, hogy 
az embereket érdekli a mozi sorsa . Aztán meg-
szólítottuk az önkormányzatot, február 21-én 
leültünk a polgármesterrel, több képviselőtes-
tületi taggal, valamint a kerületi főépítésszel . 
Az önkormányzat megszólítása már ezelőtt 
megkezdődött; még decemberben indult a 
petíció, ami eredetileg arról szólt volna, hogy 
a kerület segítsen valamilyen formában, de ez 
félrement, és végül arra került a hangsúly, hogy 
az önkormányzat vegye meg az épületet . 
■ Az önkormányzat tud segíteni? Ha igen, 
miben?

TW: Sikerült elérni, hogy az önkormányzat 
vezetői leüljenek az Ady Mozi Baráti Körrel . 
Fontos, hogy hallattuk közösen a hangunkat, 
volt eszmecsere . Azt tűztük ki célul, hogy 
informáljuk a döntéshozókat az elképzelé-
seinkről, és az idő elteltével egyre jobban 
magukénak érezzék ezt az ügyet ők is . Amikor 
elkezdtünk gondolkodni az épület haszno-
síthatóságáról, nem találtunk pályázatokat, 
és nem tudtunk a konkrét lépések irányába 
továbbmenni, ezért meg akartuk tudni, mit 
akar az önkormányzat . Elfogadjuk, megértet-
tük, hogy az önkormányzatnak nincs pénze a 
visszavásárlásra, befejezésre és működtetésre, 
de meg kell nézni, milyen más formában tud 
majd segíteni a kerület . A helyi közösségi 
tereket az önkormányzat meghatározó sze-
repvállalása nem biztos, hogy olyan irányba 
mozdítja elő, mint amit mi elképzeltünk ebbe 
az épületbe . Az önkormányzat szerepvállalását 
az ügyben egyébként öt lépcsőben tudjuk el-
képzelni, ez a közömböstől terjedhet a segítőn 
az átmeneti támogatáson keresztül a stratégiai 

a partnerségig, illetve egészen odáig, hogy az 
önkormányzat veszi meg az épületet . Az utóbbi 
lehetőségtől el kell tekintenünk, mostanra 
egyértelmű lett, a mozi tulajdonváltását és 
az épület befejezését nekünk kell megoldani 
pénzügyileg .
■ Azt akkor tehát tudjuk, hogy az önkormány-
zat nem veszi meg a mozit, de akkor kire, mire 
számítotok?

SZM: Az Ady Mozi Baráti Kör jelenleg 
azt mérlegeli, hogy milyen szervezeti keretek 
között folytassa a munkáját, és milyen csator-
nákon, milyen forrásokat próbáljon bevonni az 
ingatlan megszerzése céljából . A leendő tulaj-
donossal kapcsolatban pedig két elképzelésünk 
van: magánbefektetőt vonunk be, vagy ennek 
hiányában, esetleg emellett közösségi finan-
szírozásra számítunk . A tulajdonosváltás után 
pedig egy nonprofit kft . fogja majd üzemeltetni 
a közösségi teret . Azonban attól lesz ez valóban 
a helyieké, ha a közvetlen üzemeltető köré 
segítők széles köre csatlakozik majd .

Csepregi Botond

Számháború
■ A teljesség igénye nélkül érdemes átnézni a számokat, amikkel az Ady mozi értéke 
kapcsán szokás dobálózni . Az önkormányzat egykor 10 millió forint plusz áfáért 
értékesítette az ingatlant, igaz, nem tudni, mennyi teher (például tartozás a társasház 
felé) volt az épületen . Havas Henrik vállalkozásai több tízmillió forintot költhettek 
az átalakításra, építészek szerint legalább 50-70 millió forintra rúghatott az átalakítás 
költsége . A tulajdonos 2010-ben árulta 150 millióért, később napvilágot látott 200 
milliós és 230 milliós lehetséges vételár is . Az épület kb . 70 százalékos készültségi 
állapotban lehet, a befejezés költsége, funkciótól és más tényezőktől függően 50-70 
millió forintba kerülhet .

Felhívás
■ Az Ady mozinak szüksége van Rád! 
Ahhoz, hogy a harminc éve bezárt 
moziból a Wekerlét szolgáló közös-
ségi tér legyen, az Ady Mozi Baráti 
Kör újabb támogatókat keres . Ha nem 
ijedsz meg egy uniós pályázattól, ha Te 
készíted a legmenőbb üzleti terveket, 
ha paragrafusokkal álmodsz, akkor 
gyere közénk! És várunk mindenkit, 
aki szeretne velünk dolgozni azért, 
hogy a jövőben a közösséget szolgálja a 
telep legnagyobb üres ingatlanja .
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KlubOK

 Mindenkit, aki javítani szeretne erőnlétén, jól akarja 
érezni magát a saját bőrében és semlegesíteni 

szeretné a stressz idegrendszert károsító hatásait, sok 
szeretettel várunk a Wekerlei Futóklub edzéseire!  

Töltse fel energiaraktárait futással!
Edzéseink: szerda 19 óra, vasárnap 11 óra

A találkozás helyszíne: We ker le te lep, Szondy tér . A futás 
távja: 3-5 km .

Együtt könnyebb! Jöjjön közénk, segítünk az első kilométerek 
leküzdésében! Hozza családtagját, barátait! 

Romhányiné Kovács Mária
Wekerlei Futóklub vezetője. Tel: 70/381-6122

 Az Átalakuló Wekerle (ÁW) szerve-
zésében „Energiahatékony Kispest” 

néven nyílászáró-szigetelési mintaprogram 
indult novemberben a Kispesti Önkor-
mányzat 300 .000 Ft-os támogatásával . 
A cél legalább harminc rászoruló kispesti 
háztartás fa ablakainak, ajtóinak utólagos 
szigetelése volt .

Az ÁW önkéntesei korábban wekerlei 
idősek otthonait szigetelték, itt született 
az ötlet, hogy a programot a Zöldprogram 
Iroda segítségével és újabb munkáskezek 
bevonásával terjesszük ki egész Kispestre . 

Első lépésként az ÁW szigetelési oktatást 
tartott a Közpark Kft . és a Roma Ön-
kormányzat dolgozóinak . Balogh Elek, 
a kispesti Roma Önkormányzat elnöke 
elmondta, hogy ők tíz lakás szigetelésére 
kaptak kvótát, főként az Attila utca rend-
kívül rossz állapotú lakásaiban dolgoztak, 
és örömmel veszik, hogy a program idén 
is folytatódik .

A Közpark Kft . a Családsegítő Szolgálat 
által javasolt otthonokban végez munkákat, 
ők tizenhat lakás ablakait, ajtóit szigetelték 
eddig . Mester Gyöngyi családgondozó, 

aki a Családsegítő részéről a munkát ko-
ordinálja, elmondta, hogy bár apróság egy 
ilyen kis felújítás, a zömében idős lakók 
mégis nagyon hálásak, mert saját erőből, 
anyagiak és szakértelem híján nem tudná-
nak maguk belevágni a számlacsökkentő 
beruházásba .

Örömteli hír, hogy a tavalyi mintaprog-
ram sikere után az Önkormányzat a Közpark 
Kft . ez évi költségvetésében már egymillió 
forintot különített el nyílászárók utólagos 
szigetelésére .

Kertész Krisztián

Nyílászáró-szigetelési program Kispesten

 A Wekerlei Kultúrházban otthont kapott 
Wekerlei Keretbarát Kör (WekKer) 

nem kisebb dolgot tűzött ki célul, mint hogy 
kertjéből az év minden szakában juttasson 
valamit a konyhaasztalra .

Segítségül ehhez Szentgyörgyi Etelkát, 
a Magyar Permakultúra Egyesület egyik 
alapító tagját kértük fel .

Etelka kalauzolt minket a Nagyszékelyi 
KÖRTE (Magyar Élőfalu Hálózat tagja) 
közösségben tett háromnapos kirándulá-
sunkkor, amiről élménybeszámoló is készült 
a lap egy korábbi számában .

Az első, kicsit elméletibb összefoglaló 
és egyben bevezető előadás után jön az 
izgalmas rész, mert két csoportra bomlunk, 
és a saját kertünk egyedi adottságait figye-
lembe véve tervezzük meg az egész kertet, 
benne a veteményessel, a virágos, a védő és 
a fűszereket adó résszel .

Az egész évkört végigvisszük, tenni-
valóról-ennivalóra . Fontos, hogy minden 
hónapban megtaláljuk azt a lehetőséget, 
amit a kertünk nyújthat . Ezt segíthetjük 
megfelelő tájolással, növényszomszédok 
keresésével, tél alá vetéssel vagy fóliaalagút 
építésével, de ide tartozik a már megtelepe-
dett növények szaporítása is magfogással, 
dugványozással .

Nagyon sok pozitív energia van ezek-
ben az otthon nevelt kis vesszőkben vagy 

kedvenc növényeink magjának megérin-
tésében – vigyázat, nem minden faj/fajta 
esetében lehet! 

A tél végi, tavasz eleji hónapokban a met-
szés ideje van, ilyenkor akár egyes bogyósok 
lemetszett vesszőjének dugványozásával kis 
faiskolákat is létrehozhatunk, melyek majd 
megerősödve a kerítés mellett díszíthetik a 

kertet, vagy szomszédainknak, barátaink-
nak is át tudunk adni belőlük .

Természetesen a már egész évben várt 
magvetés időszaka is most kezdődik . A 
salátaféléké, spenóté, mángoldé, reteké, 
korai borsóé, és még sorolhatnám .

Ezek beszerzésére nagyszerű alkalom az 
ilyenkor sok helyen megrendezésre kerülő 
helyi magbörze . Ha szeretnénk másképp 
is gazdagítani kertünk flóráját, akkor for-
dulhatunk a tápiószelei Nödikhez (a hazai 
vad- és kultúrnövény génforrás-védelem 
bázisintézménye) vagy egy új civil kezde-
ményezéshez, a Magházhoz (maghaz .hu), 
ahol szintén érdemes körülnézni magbe-
szerzés előtt .

A magam részéről szeretem az egyedi 
megoldásokat, így megfogadom Etelka 
tanácsát, és biztosan ültetek luffatököt a 
háztartási szivacs alternatív helyettesítő-
jeként . Érdekességként említeném, hogy 
az Átalakuló Városok Mozgalom, amely-
nek egyik tagja az Átalakuló Wekerle is, a 
permakultúra szabályait nagymértékben 
felhasználva (megfigyelés, helyi dolgok…) 
épült fel .

Nagy örömünkre sok érdeklődőt vonzott 
az idei programunk, legközelebbi számunk-
ban pedig beszámolunk majd téli-tavaszi 
termésünkről is .

Weszely Gabriella

Az egész évben termő kert a permakultúra szemszögéből

a luffatökből 
lehet szivacsot is 
készíteni

a luffatökből 
lehet szivacsot is 
készíteni
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„…Lehetne több ezer méterrel egészségesebb!”
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 Egy felesleges könyv a polcon még nem 
zavaró . Tíz felesleges könyv viszont már 

tettekre késztet .
Van az a könyv, amit egyszer elolvas az 

ember, de másodjára már nem emeli le a 
polcról . Az a könyv, amit ajándékba kaptunk, 
de nem találták el az ízlésünket . Mesekönyv, 
amit kinőttek a gyerekek, barkácsolós, ami-
ből már megépítettük, amit akartunk, vagy 
sosem fogjuk .

Az ilyen könyveknek ugyan 
van Wekerlén gyűjtőhelye, a 
könyvtár melletti „Tégy egy 
könyvet, végy egy könyvet” 
házikó, mégis régi vágyam 
volt, hogy a népszerű ruhacse-
reberéhez hasonló közösségi 
programot szervezzek . Mikor 
megnyitottam kis főzőstúdió-
mat a Wekerlén, az Ötfűszer 
Főzőiskolát, a helyszínen sem 
kellett tovább törnöm a fejem .

Március 8-án, vasárnap, az I . 
Wekerlei Könyvcserebere napján 
ragyogó napsütésre ébredtünk, 

ezért kicsit aggódtam, hogy sokan inkább 
kirándulni mennek . Végül több, mint húszan 
jöttek el a három óra alatt, jellemzően nők és 
gyerekek, és hoztak sok-sok könyvet .

Oldott, családias volt a hangulat, lehetett 
sütizni, teázni, 5 elem kávét inni . A büfé ado-
mányos alapon működött: volt almakompót 
pirított müzlivel, mascarponés répatorta, 
csokis-fahéjas keksz és banánkenyér .

Ettünk, ittunk, beszélgettünk, voltak, akik 
leültek és belemélyedtek egy-egy könyvbe . 
Jó volt látni a gyerekek lelkesedését, ahogy 
megörültek egy-egy kincsnek .

A szabályok ugyanazok voltak, mint a 
ruhacsereberén: mindenki annyi könyvet 
vihetett, amennyit hozott (max . 10-et) .  A ki-
pakolt művekből az is kiderült, hogy Wekerle 
ezotéria-nagyhatalom, mivel a legtöbb könyv 

Müller Pétertől érkezett . 
Persze bőven volt más is, 
gasztronómiai könyvek 
(köztük néhány gyönyörű 
szakácskönyv), regények és 
elbeszélések, ismeretterjesz-
tő- és gyerekkönyvek .

Szeretném, ha ez a ren-
dezvény meghonosodna 
Wekerlén, a pozitív visz-
szajelzések mindenesetre 
bíztatóak voltak . Rajtam 
nem fog múlni: 2015 őszén 
is megrendezzük a könyv-
csereberét!

Farkas Viktória

 Wekerletelep egyre többször ad hely-
színt olyan programoknak, amelyek 

más közösségekkel való együttműködésről 
szólnak . Így volt ez január utolsó hétvégéjén 
is, amikor a Wekerlei Társaskör irodájában 
közösség-szervezési képzést tartottunk, 
amelyen az Átalakuló Wekerle szervezői 
is részt vettek . A képzés alatt tapasztalatot 
cseréltünk más önszerveződő közösségek 
aktivistáival, többek között a szomszédban 
található Kispesti Közösségekért civil tár-
sulattal, a soroksári Jószomszédokkal és a 
belvárosi Grundkerttel .

Messzebbről is hoztak érdekes tapasztalato-
kat: a pécsi volt bányászkolónián szerveződő 
Kelet fénye csapata arról mesélt, hogy hogyan 
sikerült egy nagyon nehéz körülmények között 
élő, önsegítő közösségnek az önkormányzatnál 
lobbizni a biztonságosabb közlekedésért .

Az országszerte ismert közösségi szerve-
zettől, a BAGázstól is ellátogattak hozzánk . 
Ez a budapesti diákok és Bagon élő roma 
fiatalok közötti összefogás szerteágazó ta-
pasztalatokkal rendelkezik: olyan vállalko-
zások beindítását segítik, amelyek amellett, 
hogy profitot termelnek, a közösség tagjait 
fokozatosan bevonják a munkába, Kiskert 
programjuk a saját kert művelésén keresztül 
önfenntartó életmód és szemlélet irányába 
mozdítja a bagi telepen élőket .

Hogy mi, az Átalakuló Wekerle milyen 
témával készültünk? A „30 éve zárva az Ady 
mozi!” jelenlegi történetével . A hétvége arról 
szólt, hogy a civil közösségek hogyan tudják 
legjobban képviselni az érdekeiket, hogyan 
lehet hatékonyan lobbizni az önkormány-
zatnál, és hogyan lehet sikeresen tárgyalni a 

helyi közigazgatással . Miként tudjuk lépés-
ről-lépésre erősíteni a közösséget . Így a többi 
társulás a különböző területeken szerzett 
lobbi-tapasztalataival segített nekünk felké-
szülni a február 21-i alkalomra is, amikor az 

Ady mozi közösségi használatba vételével 
foglalkozó wekerleiek csoportja a képvise-
lő-testület tagjaival tárgyalt a moziépület 
használatbavételének lehetőségeiről .

A közösségi találkozók sorozata március 
közepén folytatódik, az „Átalakuló helyi 
gazdaság” című témával, ismét több helyi 

és távolabbi vendéggel, szintén a WTE iro-
dájában .

A partnerünk a programban a Védegylet; 
támogatónk pedig a Norvég Civil Alap .

Tracey Wheatley

Klímabarát WeKerle

Újabb közösségi program: Könyvcserebere Wekerlén

Kisközösségek Átalakulásban - együtt könnyebben megy!
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WKK

 A beszélő fa című élőszereplős, megka-
póan szép színpadi megjelenésű, bábos 

mesejátékot Törőcsik Eszter és Sz . Nagy 
Mária hozza el a WKK-ba . Hogy tudnak 
a fák beszélni? Mit tehetünk a fával, ha be-
teg lesz? Erről folyik a vita a mesejátékban 
Emil, a csodabogár-csodalégy és Al Berta, 
a vakondlány között . 

Az előadás mellett öko kézműveskedés 
is várja a résztvevőket . A foglalkozáson a 
sokak által már ismert Időtetrisz blog csapata 
lesz segítségünkre . Hogyan lehet egyszerűen 
pólóból szatyrot készíteni? Hogyan hasz-

nálhatjuk fel a maradék anyagokat, hogy 
hajgumik, karkötők, vagy papírjáték szület-
hessen belőlük? 

Családi krumpli címet viseli az a közös 
játék, amely első alkalommal szerepel a kul-
túrházban . Hogyan lehet semmiből közös 
játékot teremteni, ahol megtörténhetnek a 
mindennapi csodák?

Ezen a rendezvényen nyílik meg az a fi-
gyelemre méltó kiállítás, melynek alkotói 
alsó és felső tagozatos gyerekek . A „Ha én 
egyszer nagy leszek” címmel meghirdetett 

gyermekrajz és prózaíró pá-
lyázat témája a gyerekek által 
elképzelt jövőbeli családjuk, 
munkájuk lesz . 

A bábszínházon kívüli 
programok mindenki szá-
mára díjtalanok! Részleteket 
a wkk .kispest .hu oldalon ol-
vashatnak .

Szabó Mária

Ökoskodás a Wekerlei Kultúrházban

Házünnep lesz a Petur utcában

 Sajátos története van a Petur utcában álló 
Wekerlei Kultúrháznak . Az intézmény jog-

elődje, az ország első úttörőháza, Kispest lakó-
telepi részén, a Rákóczi utcában állt . Miután 
ezt az épületet szanálták, 1977-ben költözött 
a Tőke László Úttörőház a Wekerletelepre, 
a Kós Károly tér 9 . szám alatti épületbe . Az 
egykori Petőfi téren elég szűkös körülmények 
között töltött itt két esztendőt az úttörőház . 
Az élet kedves gesztusa, hogy az a könyvtár, 
amely a Kós Károly tér 15 . szám alatt található, 
és 1996 óta a kultúrházhoz tartozik, ebbe az 
épületbe tervezi most átköltözését .

A kerület rendezési terveiben már a 70-es 
évek első felében egy 1000 m2-es úttörő- és 
ifjúsági ház felépítése szerepelt . Felvetődött 
annak a gondolata is, hogy a Zoltán utcai 
sporttelep területén épüljön fel egy komp-
lexebb, többfunkciós ház . Az úttörőház ko-

rábbi igazgatója, Juhász Lászlóné elképzelése 
szerint pedig egy 300 m2-es, kétszintes, 300 
fős nagyteremmel rendelkező épületre lett 
volna szükség . Pénzhiány miatt azonban ezek 
a tervek nem valósultak meg, bár a modern 
intézmény megépítésének kérdése folyama-
tosan szerepelt a fórumokon . 

Az 1979-es Nemzetközi Gyermekév al-
kalmából a kerület akkori vezetői végül úgy 
döntöttek, hogy átalakítják és felújítják a Petur 
utcai épületet az úttörőház részére . A Petur 
utca 7 . szám alatti Polonyi-pékségre sokan 
emlékeznek még az idősebb generációból: 
„Igen jó, friss, meleg kenyereket meg kifliket 
lehetett venni ott, még az ötvenes évek végén 
is .” Sokaktól halljuk, hogy hosszú sorban álltak 
néha a pékség előtt a friss kenyérre vágyók .

A régi Wekerletelepen három, szinte teljesen 
azonos tervezésű, sajátságos hagymakupolára 

emlékeztető emeleti 
ablakos pékség állt, 
tervezőjük Tichtl 
György volt . A Pe-
tur utcai sütőüzem 
egészen a 60-as évek 
végéig működött, 
1949-től ál lamo-
sítva . Sorsa a 70-es 
évek végére, a nagy 
kenyérgyárak felépü-
lésekor pecsételődött 
meg . Ekkor maradt 
a három wekerlei 
pékségből egyetlen, 
amely ma is működik 
a Zoltán utcában .

A Petur utcai épület az átépítés után, 1980 . 
június 3-án ünnepélyesen nyitotta meg kapuit . 
Az alapterület ugyan sokkal kisebb volt a 
korábbi tervekben szereplőknél, de számtalan 
új, gyermekeknek szóló szakkör, kulturális 
esemény színesítette a programkínálatát . 

Innen indult a mai WKK Petur utcai tör-
ténete . A továbbiakat − 1980-tól napjainkig 
− a születésnapi rendezvényünk alkalmából 
megnyíló kiállításunkon ismerhetik meg . A 
Házünnep programjait, melyet a 35 . évi szü-
letésnap alkalmából június 6-án, szombaton 
16 órától rendezünk meg, az egykori pékségre 
is emlékezve állítottuk össze . 

E jeles évforduló alkalmából elkészül szá-
munkra egy „születésnapi kenyér”, melyet a 
megnyitón közösen szelünk fel és kóstolunk 
meg . 

A Tatay Bábszínház Az élet kenyere címmel 
születésnapi ősbemutatót tart, Tatai zsolt és 
Tatai vera wekerlei bábművészek közremű-
ködésével . A kertben lehetőséget teremtünk 
arra, hogy mindenki kipróbálja a kenyérké-
szítés hagyományos technikáit az őrléstől és 
szitálástól kezdve a tészta dagasztásán keresztül 
a kinyújtásig . Helyben felállított, nagy kemen-
cében az ifjú péksegédek kisüthetik majd a 
saját perecüket is . 

A megnyitón Halmos Kata énekel nekünk . 
A részvétel természetesen mindenkinek díj-
talan . A rendezvényt rossz idő esetén az épü-
letben tartjuk meg .

Szeretettel várunk mindenkit, hogy együtt 
ünnepeljük a Wekerlei Kultúrház születés-
napját!

Szabó Mária

a Wkk 2009 óta felvállalta, hogy környezettudatos programokat is szervez láto-
gatóinak. a fő célközönséget alkotó családok és gyermekek részére számos pályázat, 
hétvégi rendezvény szerepelt már a kultúrház programjai között. a közeledő gyer-
meknapra is gondolva idén Ökoskodás címmel izgalmas programmal várjuk a 3-14 év 
közötti gyerekeket.

Stefánia szelet Zsilike módra
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 Töredelmesen bevallom: amikor én 
főzök, úszik az egész konyha . A 
krumplihéj ott keveredik a moso-

gatóban a csetressel, a pulton zöldségaprító, 
fokhagymaprés, vágódeszka, fakanalak, fel-
dolgozásra váró nyersanyagok, szórakozottan 
elővett fölösleges kellékek . A férjem néha 

morog, de amikor felajánlom, hogy foly-
tathatja helyettem, csendesen visszavonul . 
Persze kicsit azért irigylem azokat, akik úgy 
főznek, hogy minden makulátlan, glédában 
áll, s úgy is marad egész idő alatt . Legutób-
bi vendéglátómat, Borsit, azaz Romhányi 
Évát is .

Borsiék a Kós Károly tér 
tavaly százéves, patinás épü-
letében laknak . Amikor meg-
érkezem, a kékfestő terítővel 
borított ebédlőasztal már meg 
van terítve, ég rajta gyertya, 
és a háziak, Borsi és Tamás 
régenvárt vendégként fogad-
nak . Jóleső érzéssel tekintek 
körül: a rohanó hétköznapok 
forgatagából megérkeztem a 
nyugalom szigetére .

– Ezt a receptet anyósomtól 
tanultam, Zsilikétől – kezdi, és 
csillogó szemén látom, hogy 
nem az a tipikus anyós-meny 
kapcsolat esete forog fenn . – 

Mivel nem tartozik a legspórolósabb étkek 
közé, jó választás lehet vendégváráskor vagy 
egy-egy családi ünnepen. 

Először a tojásokat teszem fel a tűzre, és 
keményre főzöm őket. 

A Kossuth téri piac egyik hentesétől cso-
daszép szeletelt marhafelsált kaptunk. Most 

vendégeket várunk, ezért másfél kiló 
húst vettünk, ez hat-hét emberre 
elegendő.

A szeleteket félbevágom, majd ki-
klopfolom, de csak a sima végével, mert 
a rücskös oldala szétroncsolná. A másfél 
kiló húsból hat szép nagy szelet lett. 

Mindkét oldalát jól megsózom, majd 
az egyik oldalát be is mustározom. Most 
a megtisztított egész tojást ráhelyezem 
az első szelet mustáros felére, óvatosan 
felgöngyölöm, mindkét oldalán benyom-
kodva a széleit. Olyan gombócforma lesz 
belőle. Ezután cérnával több öltéssel 
összevarrom. Vastagabb cérnát hasz-
nálok, hogy jól tartsa, horgolófonal is 
meg felel. Amikor elkészül mind a hat 
gombóc, félreteszem őket, majd jön az 
alap elkészítése. 

A szalonnának kisütöm a zsírját, 
megfonnyasztom benne az apróra vágott 
hagymát. Érdemes az egészet rögtön a 
kuktában készíteni, amibe majd a húst 
is belerakjuk, mivel a marhahús lassan 
puhul. Most jön bele a pritamin, Tamás 
leleménye.

Itt kicsit megállunk, mert nem 
ismerem a pritamint . Kiderül, nem 
kell hozzá nagy tudomány: húsdará-
lón ledarált paradicsompaprika sóval 

konzerválva . Persze finomabb, mint a gyári 
készítésű, de ha nincs a házban pritamin 
vagy Tamás, a pirosarany is megteszi . Abból 
is a csemege . Vagy a grúz adzsika . Mindig 
tanul az ember…

Az alap elkészülte után beletesszük a kuktába 
a marhagombócokat, és az egészet felöntjük annyi 

vízzel, hogy jól ellepje. Tűzre tesszük, és kb. 2 
óráig rotyogtatjuk. A főzési idő függ attól is, 
milyen idős volt a marha, tehát másfél óra után 
bele lehet kukkantani, hátha megpuhult már.

Ha jól megfőtt, hűlni kell hagyni. Akár ki 
is vehetjük a levéből. Mikor már jól kihűlt, ki 
kell szedegetni belőle a cérnát.Nálunk a húst 
mindig Tamás szeleteli – néz a párjára –, a 
vágáshoz jó éles kés kell. Egy marhagombócból 
3-4 szelet lesz – Tamás szerint, hogy „legyen 
mit enni”. 

Közben Borsi felmelegíti a szaftot, 
összeturmixolja – hogy krémszerű legyen 
–, és elkészíti a habarást: összekeveri a tejfölt 
a liszttel . Egy merőkanálnyit belerak a me-
leg mártásból, jól elkeveri, hogy csomós ne 
maradjon . Az egész tejfölös masszát beleönti 
a szaftba és rottyant egyet rajta . 

Közben a marhahúst is meg kell melegíteni 
– ha valaki idegenkedik a mikrótól, lehet a 
sütőben is. A húsnak és a szaftnak is forrónak 
kell lennie. 

Ehhez az ételhez Tamás kívánságára min-
dig csőtésztát eszünk, pedig menne hozzá a 
nokedli vagy krumplipüré is, a lényeg, hogy 
olyan köretet tálaljunk hozzá, ami jól illik a 
szaftos húshoz. 

Buzgón bólogatok, imádom a tésztát, és 
nem is eszünk olyan gyakran, legalábbis a 
hús és a tészta kombinációját tényleg csak 
elvétve, akkor is inkább valami olaszos for-
mációban . 

Borsi már a tálalásnál tart . 
Tésztát szed a tányéromra, 
majd hússzeleteket, mindezt 
nyakon önti a csodásan illato-
zó mártással . Végül két szelet 
kaliforniai paprikával és egy kis 
petrezselyemmel díszítve élén-
kíti az összhatást . A hétközna-
pi „vasárnapi ebédhez” jóféle 
szomolyai vörösbort – 2011-es 
cabernet sauvignont - kortyo-
lunk . Én csak egy ujjnyit, mert 
hiába van Wekerlén belül „drink 
and drive” – ahogy családilag 
mondogatni szoktuk, nekem 
még ma vezetnem kell…

Szilágyi Szabina

WeKerlei KOnyháK

Hozzávalók●  1,5 kg marhafelsál, 
●  6 tojás,
●  só, mustár,
Az alaphoz: 
●  20 dkg füstölt szalonna,●  2 nagy hagyma,

●  2-3 evőkanál pritamin  (paprikakrém) 
vagy pirosarany,

A mártáshoz: 
●  1 nagy tejföl (320-375 g),●  2-3 evőkanál liszt

Stefánia szelet Zsilike módra
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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 

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!

R.ing Bt.
www.ring.eoldal.hu ● 30-223-0986 ● ring@digikabel.hu

Kedves Ügyfelem!
2015-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!

Rothman Ferenc



WEKERLE INGATLAN IRODA!!
Tisztelt leendő Ügyfeleim!  
Kedves wekerlei lakosok!

Fórizsné Baráth Brigitta vagyok, már több mint 20 éve 
foglalkozom wekerlei ingatlanok eladásával, bérbeadásával! 
2015-ben is, kedvező jutalékkal, várom hívását, ha eladni, 

bérbe adni, akár cserélni kívánja ingatlanát!

Amit kínálok: segítséget nyújtok, igen régi helyi 
ismeretséggel, tapasztalattal, ingatlana mielőbbi,  
és biztonságos értékesítésében, bérbeadásában!

  Értékbecslés
  Energetikai 
tanúsítvány 
elkészítése
  Ügyvédi segítség 
nyújtás,adás-
vételi szerződés 
elkészítése
  Vevők számára szolgáltatásom díjtalan

Várom hívását! 
Üdvözlettel Fórizsné Baráth Brigitta

www.ingatlanvarazs.hu 
Tel.: 06/30-9332-592

Shetland U. K. 
Nyelviskola
✿  Nyelvtanfolyamok Wekerlén

✿  Kihelyezett vállalati nyelvoktatás

✿  Angol és német EuroExam 
vizsgáztatás

✿  Külföldi nyelvtanfolyamok és 
tanulmányutak szervezése

WWW.SHETLAND.HU
Fk reg: 01-0086-04, AL-0589, U-000653

ShL hirdetes Wekerlebe tavasz 2013.indd   1 3/19/13   9:47 AM




