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Kedves Olvasóink!

 A megszokottól eltérő helyen köszöntöm 
Önöket. Az önkéntes „száműzetés” 

oka, hogy mindjárt az első oldalon helyet 
kaphasson egy olyan kiemelt téma, amelynek 
fontosságát az írás elhelyezésével is szeret-
nénk hangsúlyozni. Hiszen, ahogy legutóbbi 
számunkban írtam, mi lehet fontosabb, 
bármilyen engedményt, kompromisszumot, 
megalkuvást eleve kizáró ügyünk, mint 
gyermekeink egészséges fejlődése?

Azonban az, hogy a közétkeztetésről szóló 
írásunk mellé, ide, a borító belső oldalára a 
Művészporté rovatunk vendégének, Kris-
tóf Lajosnak Emese című képe került, már 
tényleg csak a véletlen műve. Viszont így 
együtt, a cikk és a kép mintha erősítené is 
egymást...

Persze az őszi készülődéshez nem csak 
komoly témákkal, hanem a könnyedebb, 
szórakoztató írásainkkal is szeretnénk hoz-
zájárulni. Tartsanak velünk a következő 
oldalakon és majd személyesen a rendez-
vényeken is!

Dr. Engloner Attila 
főszerkesztő

ÉLÉSKAMRA 
BIOBOLT

Családias hangulat

Különleges ételek
Napi menü 690 Ft-tól 

Családi menük
Figyelmes kiszolgálás

Házhozszállítás
Egészséges konyhatechnológia

Minőségi bioborok

Éléskamra  Étterem

Térjen be hozzánk!

Cím: Bp. XIX., Kós Károly tér 11.
Telefon: 30/853-8180

Nyitva tartás: a hét minden napján 
11.30-21.00-ig

Bp. XIX., 
Kós Károly tér 12.
Telefon: 280-2831
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konyhafelújítások
Kispest szerencsés: rendelkezik a saját 

szükségletei ellátására képes konyha-ka-
pacitással. Az Önkormányzat a Pensió 
17 Kft.-vel 10 évre kötött szerződésében 
kötelezte a szolgáltatót az önkormány-
zati tulajdonú konyhák felújítására. Va-
jon milyenek lesznek ezek a konyhák és 
mennyibe kerül ez a kerületnek? Mint azt 
az Önkormányzat Műszaki Osztályának 
felelősétől megtudtuk, az Önkormányzat 
nem egyeztetett konyhatechnológussal a 
felújítások kapcsán. Ellenőrzik ugyan a 
minimális műszaki előírások betartását, 
de a konyhatechnológiai kérdéseket a szol-
gáltatóra bízzák, így nem tudni, a kony-
hákba beépített technológiák alkalmasak 
lesznek-e a modern elvárások kielégítésére. 
A felújítások költségét 230 millió Ft körüli 
összegben határozták meg, amelyet az Ön-
kormányzat és a szülők a 10 éves szerződési 
időszakban havi részletekben fizetnek meg. 
Mennyibe kerül nekünk mindez valójában? 
A választ senki nem tudja...

Nyártól 10% normaemelés 
A kispesti képviselő-testület 12 igen és 

6 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 
megszavazta a norma 10%-os emelését a 
gyermek közétkeztetésben úgy, hogy azért 
semmilyen plusz szolgáltatást nem kért. A 
Kispesti Civilek a Közétkeztetésért csoport 
a szavazást megelőzően levelekben tiltako-
zott a testületi tagoknál a díjemelés ellen, 
amely nagyobb részben a szülőket, kisebb 
részben az Önkormányzatot terheli majd. 
Hogyan lehetséges ilyen mértékű emelés, 
mikor a szerződés a norma éves emelését 
az infláció mértékében, azaz 5,7%-ban 
maximalizálja? És miért adunk több pénzt 
a szolgáltatónak, bárminemű viszonzás elő-
írása nélkül, amikor a szülői panaszokra az 
a válasz, hogy nincs mit tenni, a szerződés 
alapján nem kötelezhető a szolgáltató sem-
milyen minőségi igény kielégítésére? Az 
emeléssel csupán még több pénzt adtunk 
a szolgáltatónak, melyet szigorú szabályok 
nélkül arra költ, amire gondol.

mintamenza
Az Önkormányzat a szolgáltatóval kar-

öltve csatlakozott a MintaMenza (MM) 
programhoz, mely egy nagyon jó országos 
kezdeményezés. Főleg ott hozhat minőség-
javulást, ahol nem megoldott a szakképzett 
munkaerő alkalmazása, vagy nincs meg a 
technikai háttér. Kispest esetében azonban 
egyelőre nem látjuk, mit segíthet a Min-
tamenza, hiszen egy tőkeerős budapesti 

cég maga is meg tud fizetni megfelelően 
szakképzett embereket. Ha eddig nem volt 
megfelelő minőségű a menza, az nem az 
MM hiányán múlott sajnos. Egy hasznunk 
azonban biztosan van már a csatlakozásból. 
Megtörtént a kerületben az MM szakmai 
csapatának első felmérése, amely többek 
között megállapítja: „A friss zöldségek 
mennyiségét vizsgálva az egy napon biz-
tosított adag mennyisége kevés”, „A kisét-
kezések egyhangúak, sok a hasonló jellegű 
kisétkezés”, „A 20 nap alatt ugyanazok a 
levesek többször is előfordulnak, például 
lebbencsleves, tojásleves” stb. Kérdésünkre a 
MM program budapesti vezetője elmondta, 
hogy csapatuk csak szakmai kérdésekkel 
foglalkozik, dietetikai szempontból tesz 
ajánlásokat, norma emelésében vagy más 
anyagi természetű kérdésben nem foglalnak 
állást, tehát az infláció mértéke feletti emelés 
sem az ő javaslatukra történt a kerületben.

eszi, nem eszi, nem kap mást? 
„Lehetséges-e otthonról hozott ételek 

fogyasztása az iskolákban?” - kérdezték dr. 
Szabó Mátétól, az emberi jogok biztosától, 
aki megkérdőjelezhetetlennek nyilvánította 
a gyermek és a szülő jogát ahhoz, hogy 
eldöntsék, igénybe kívánják-e venni a köz-
étkeztetést vagy más forrásból oldják meg 
a gyermek napközbeni ellátását.

Nem állítjuk, hogy a hosszú távú cél az 
otthonról hozott vagy rendelt ételek túlsú-
lyának megteremtése volna, de a szemlélet, 
aminek az ombudsman állásfoglalása utat 
engedett, nagyon fontos. Nem valószínű, 
hogy e zöld jelzés hatására tömegek fognak 
kilépni a rendszerből, hiszen egy munkanap 
után nem könnyű még a másnapi menüt is 
elkészíteni a gyerekeknek. De nyilvánvaló, 
hogy a kilépések a színvonal emelésére 
szoríthatják a szolgáltatókat. A Pensio 17 
Kft.-nek is bizonyára fájdalmas bevétel-
kiesést jelent, hogy a tavalyi tanévben a 
menzás diákok 18%-a döntött úgy, hogy 
inkább nem kér a főztjükből.

Szabó Máté állásfoglalásában kiemelte, 
hogy ebben a kérdésben a gyermek minde-
nek felett álló érdeke azt követeli meg, hogy 
az intézmény és a szülő együttműködjön. 
Ez azt jelenti, hogy az intézményvezető 
meghallgatja, megérti és elfogadja a szülő 
igényét, és minden tőle telhetőt megtesz 
azért, hogy segítse. A szülő pedig megérti, 
hogy mi az, ami megoldható az iskolában 
vagy óvodában. Bátor kezdeményezőket, 
bizalmat és belátást kívánunk az új tanévre 
ehhez a partneri együttműködéshez!

Császár Viktória

Új fejlemények a kerületi menza-ügyben
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BehArAngozó

szepTember
 8.  Bringatúra Balaton-kis-  kör
 13-15.  XXII. Wekerlei Napok 22.  Wekerlei Bolhapiac 22.   Kulturális Örökség 

Napok - wekerletelepi 
sétakocsikázás

 29.  Bringatúra Slötyi tó
okTóber
 6.  Kenu túra
 6.  Wekerlei Bababörze 26.  Ruha cserebere
November
 9.  Film-galéria
 10.  Bringatúra Naplás tó 10.  Wekerlei Bolhapiac 14.   Wekerle Sándor-szobor 

koszorúzása

állaNdó programjaINkWekerlei esti mese – Minden 
csütörtökön 18 órakor a Társas-körben. Kicsiknek és nagyok-nak, minden héten más-más előadóval.

Kör-Kötő-Kör – Minden csütörtökön 19-21 óráig a Társaskörben. 
Kötő klub mindenkinek. Kezdőknek, haladóknak, fiúknak, lányoknak, zöldeknek, kreatívoknak. Kössünk, horgoljunk, nemezeljünk együtt, beszélgessünk egy kis süti és kávé mellett. Tanuljunk együtt új technikákat!Játékklub – Minden csütörtökön 19-21 óráig a Társas-körben. Táblás és kártyajátékokkal vár a játékmester mindenkit, de ha van otthon egy jó játékod és csak a társaság hiányzik, akkor hozd el, nem fogunk unat-kozni! 

Bridzs-klub – Minden kedden 18.30 órakor a Társas-körben. Várunk mindenkit, aki vagy már ismeri, vagy szeretné megtanulni a „kártyajátékok királyát” Ne feledje: A bridzs az a játék, amit soha nem késő elkezdeni!
Horgászklub – Novembertől márciusig minden hónap utolsó hétfőjén 16-18 óra között a Társaskörben egy szelet zsíros kenyér és boros tea mellett, a nyári élmé-nyeket, családi eseményeket elevenítik föl. Márciustól novemberig minden hónap utolsó hétfőjén horgásztú-ra. Találkozó reggel 5.30-kor a Társaskör előtt.Őszikék klub – Minden hónap utolsó szerdáján 17 órakor a Társaskörben. Kötetlen hangulatú beszélgetések unokákról, kertgondozásról, háziasszonyi praktikákról.Zöld Hajtás klub – Minden hónap második hétfőjén.Építészklub – Változó időpontokban.

Programsoroló

Felhívás süteménysütő versenyre
WEKERLEI SODRÓFA DÍJ – SÓS SÜTEMÉNYEK 
kategóriában

 A XXII. Wekerlei Napok keretein belül, szeptember 14-én ismét megrendezésre 
kerül a sós sütemények (pogácsák, hasék, rétesek, torták, quiche-ek, borkor-

csolyák stb.) versenye, amelyre kb. 50 x 30 cm-es tálcányi, csakis házi készítésű 
süteménnyel lehet nevezni! A süteményeket − lehetőleg a verseny napján − otthon 
kell elkészíteni, majd 13 és 13.15 óra között a helyszínre szállítani (Kós Károly téri 
stand). Kérjük, hogy ügyeljenek a hozzávalók minőségére, kerüljék a romlandó 
alapanyagok hőkezelés nélküli felhasználását! Továbbá kérjük, hogy nehezen 
szeletelhető, szétfolyó vagy megolvadó krémes süteményekkel ne nevezzenek, 
mivel ezeket kóstoltatni nem tudjuk!

A szakmai zsűri értékelése után a sütiket feldaraboljuk, és a már korábban 
megszokott módon kóstoltatjuk, kínáljuk, ekkor nyílik lehetőség a közönség-
szavazatok és a versenyt fenntartó adományok leadására! A díjátadásra délután 
a nagyszínpadon kerül sor. 

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

Bővebb információ: O. Szabó Rita, 06-30-254-2711

legyen mindig sütnivalónk!

Hangverseny a református templomban
● A Wekerlei Napokat 13-án, 18 órakor 
Somlói Judit, a Társaskör elnöke nyitja meg 
a wekerletelepi református templomban. A 
megnyitó után a festus zenekar ad koncer-
tet főleg korai barokk szerzők (pl. Händel, 
Purcell, vagy a kevésbé ismert francia szerző, 
Gervaise) műveiből. Néhány romantikus 
mű is helyet kap a programban, ezek közül 
legismertebb C. Franck: Panis angelicus 
c. kompozíciója. A zenekar tagjai: Geiger 
Kinga (ének), Geiger P. György (trombita, 
blockflőte, orgona), Préda László (trombita), 
Luty Johanna (orgona). Az együttes hang-
zásában meghatározó a trombita-orgona 
együttjáték, de blockflőte-orgona, illetve 
blockflőte-orgona-ének összeállítású da-
rabok is szerepelnek a repertoárban.

művésztelep
● Idén kétnaposra duzzad az apró fehér 
sátrak labirintusában meghúzódó szabadtéri 
alkotó-kiállítás. Szeptember 14-15-én a 
wekerlei művészek mellett már vendég-
kiállítók is érkeznek a Kós Károly térre a 
pestszentlőrinci szabad alkotók köre 
képviseletében. Reméljük, sokaknak szerez 
majd örömet a szemet gyönyörködtető és 
elgondolkodtató alkotások fürkészésén túl 
a művészetek szerteágazó szellemiségével 
és magukkal a művészekkel való személyes 
találkozás, a spontán kialakuló kötetlen 
beszélgetések lehetősége.

Vendégkiállítóink tiszteletére a Társas-
kör pincegalériájában szeptember 15-étől 
látogatható kiállítás nyílik.

zenepavilon
● Szombat délelőtt a gyerekeknek ígér ze-
nés programot az Olivakusztikból ismert 
scwenk andrás.

3 órakor kezdődik A Művésztelep muzsi-
kusai program, amelyben óránként más-más 
együttessel kalandozhatunk a klasszikus 
zenétől a jazz világáig. Régi ismerősök a 
Triola fúvósegyüttes, a geszti kvar-
tett, a munkás szent józsef templom 
angyali kara, almási bálint és barátai, 
az olivakusztik, valamint bemutatkozik 
a boston Tea party.

Az estet az abszolút Trió koncertje 
zárja. A trió tagjai (közös pályafutásuk 
kezdetén mindhárman wekerleiek: Lőrinczy 
Zsolt − gitár, Furiák László − bőgő, Szőke 
Károly − dobok) először a nyolcvanas évek 
elején álltak össze, majd egy hosszú kiha-
gyás után 2007-ben újra egymásra találtak. 

XXII. Wekerlei 
Napok 
Szeptember 13-15.
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Főképp jazz örökzöldekből (pl. George 
Benson, Miles Davis, Duke Ellington, 
Charlie Parker művekből, valamint saját 
szerzeményekből) álló repertoárjukkal azóta 
több ízben felléptek különböző wekerlei 
rendezvényeken.

szolidaritás Tere
● A korábbi évektől eltérően most szom-
baton, 10-19 óráig kerül sor az eseményre. 
Az érdeklődők játékos feladathelyzetekben 
ismerkedhetnek meg a valamilyen (érzék-
szervi, értelmi, mozgásos) szempontból 
hátrányos helyzetben élő emberek minden-
napi életének nehézségeivel.

Lesznek ügyességi, mozgásos, kézműves 
feladatok, továbbá különböző diagnoszti-
kai és terápiás módszerek megismerésére, 
egyedi kézműves termékek megtekintésére 
és megvásárlására is lehetőség nyílik. A 
foglalkozások többségét fogyatékkal élő 
emberek, ill. az őket segítő alapítványok, 
iskolák szervezik.

zöld Hajtás
● Megismerkedhetnek a Zöld Hajtás Klub, 
illetve az Átalakuló Wekerle tevékenysége-
ivel: kertészkedés, komposztálás, menzafi-
gyelő, kispiac, energiahatékony felújítások, 
fenntartható közösségépítés.

Wekerletelep az első magyarországi, 
hivatalosan is bejegyzett Átalakuló Vá-
rosok kezdeményezés. A mozgalom cél-
ja, hogy a helyi közösségeket rugalmassá, 
alkalmazkodóképessé tegye, hogy megbir-
kózhassanak például a klímaváltozás és az 
energiaszűkösség kihívásaival. A közösségi 
kapcsolatok erősítésén túl ezt a célt szol-
gálja a helyi élelmiszer- és energiaforrások 
felkutatása, létrehozása; takarékosság az 
erőforrásokkal, környezetbarát háztartási 
és közlekedési megoldások alkalmazása; a 
helyi gazdaság, helyi termelők és kisvállal-
kozások erősítése; használt cikkek cseréje 
és még sok más praktika.

vasárnap: sztárparádé
● gr yllus vilmos nem először jár a 
Wekerlén, méltán számíthatunk ismert 
gyerekdalokra, megzenésített versekre, 
vidám, közös éneklésre.

A fergeteges ritmusú rockabilly zenét 
játszó Crazy Cat and the blue moons ze-
nekar az 50-es évek hangulatát idézi fel. 
Az együttes két tagja is wekerlei: Johnny 

a nagybőgős és 
Richi a gitáros. 
j a n i c s á k ve c a 
17 évesen már a 
Csil lag születik 
p r o d u k c i ó b a n 
is feltűnt, de a 
2010-es X-faktor 
legjobb női éne-

keseként vált népszerűvé. 2011-ben az Év 
énekesnője díjat kapta, és megválasztották 
az évtized egyik legmeghatározóbb női alak-
jának. 2012-ben a Transylvanian Awards és 
Glamour Év énekesnője-díjait nyerte el.

A Cimbaliband igazi „multikulti” ze-
nekar, zenéjükben természetes formában 
keveredik a modern kelet-európai életérzés 
a népzenével. Szerb harmonikás, magyar 
hegedűs, roma nagybőgős, sváb-magyar 
cimbalmos és gitáros, mindez egy sejtel-

mes női énekhanggal és egy jazzdobossal 
fűszerezve. Ami összetartja a bandát, az a 
barátság és egy igazi varázslatos magyar 
hangszer: a cimbalom. A zenei szaklapok 
Unger Balázst csak a „cimbalom Chuck 
Berry-je” ként emlegetik!

magma Tűzszínház
● Idén egy valóban egyedülálló tüzes pro-
dukció zárja a Wekerlei Napokat vasárnap 
este. A magma Tűzszínház: Galagonya − 
Impressziók Weöres Sándor versére című 
performansza látvány-színházi elemekkel, 
videó animációval, tánccal és csodálatos 

jelmezekkel fejezi ki impresszióit a vers 
kapcsán. Koreográfus és előadó a világ 
egyik legelismertebb tűztáncosa: Farkas 
Linda.

sportprogramok
● Péntek délután óvodások és iskolások 
veszik birtokukba a Kós Károly teret: a 
sportketrecekben hangulatos focimeccsek, a 

tér egész területén a 400-600 m-es tájéko-
zódási futás zajlik majd. Szombat délelőtt 
a Kós Iskola tornatermében asztalitenisz, 
a téren pedig egy feltörekvő sportág, a 
floorball csapatjáték várja minden korosztály 
képviselőit. Délután sportági bemutatók: 
röplabda, birkózás és taekwondo, amelyek 
kipróbálására is lesz lehetőség!

Vasárnap délelőtt a Wekerletelepen kije-
lölt 2-4 km-es pályákon tájékozódási futás, a 
Kós Károly téren pedig ismét dombra-futás 
várja az érdeklődőket. A sportprogramok 
zárásaként a tollaslabdát, petanque-ot és az 
íjászatot lehet kipróbálni a domb tövében. 
Idén a felnőtt foci bajnokság elmarad.

A versenyt 50 wekerlei önkéntes és a 
Wekerlei Futóklub rendezi. Aki szeretne 
rész venni a sportversenyek lebonyolításá-
ban, szívesen vesszük a segítségét a hirhalo@
wekerletelep.hu email-címen.

borút
● Szombaton és vasárnap ismét több bor-
vidékről kóstolhatnak borokat a Wekerlei 
Napokra kilátogatók. A kiállítók, többnyire 
maguk a borászok, szívesen beszélgetnek a 
borok és az azok készítése iránt érdeklődők-
kel. Visszatérő vendégek a Wekerlei bortár, 
a helyi vinotéka, a lenkey pincészet Tokaj-
Hegyaljáról, a váli bor Badacsonyörsről, 
illetve a jackfall bormanufaktúra a villányi 
borvidékről. Ugyanakkor idén is igyekszünk 
új pincéket, borászatokat megnyerni a ren-
dezvény számára. A Borutat az elmúlt évek-
hez hasonlóan egy házisajt kóstoló is kíséri, 
és várhatóan kiegészítő, borhoz kapcsolódó 
programelemek is helyet kapnak.

Belépő nincs, de a kóstolópoharat meg kell 
vásárolni (illetve az előző évi poharak hasz-
nálhatóak). A pohár ára 600 Ft. A Schott 
Zwiesel prémium pohár ára 1.200 Ft.

Idén először: kézműves sörök
● A fóti kézműves sörfőzde alapítója, 
Gyenge Zsolt kőbányai fiúként a Kőbányai 
Sörgyárhoz közel nőtt fel, majd kitanulta 
a sörfőző mesterséget. Később saját céget 
alapított, ami jelenleg is családi vállalko-
zásként működik. Kézműves termékeket 
állítanak elő, ugyanis a sör főzésétől kezdve 
a palackozásig minden lépést kézzel csinál-
nak. Főként a Közép-Európában elterjedt 
alsóerjesztésű söröket készítenek, a német 
tisztasági törvények betartásával. Az év 
elején megrendezett Miskolci Nemzetközi 
Sörversenyen a Keserű Méz nevű sörük az 
Év legjobb söre-díjat nyerte el. A kézműves 
söröket kizárólag a wekerlei logós söröspo-
harakból lehet megkóstolni.

Összeállította: Benczúr Péter, Horváth 
Mariann, Kékesi Krisztina, Laczó Zoltán 
Vince, Nagy Tamás, Romhányiné Kovács 
Mária, Sági Zenina, Szebenyi Marianna 
és Tóth-Szabó Szilvia

Cimbaliband

magma 
Tűzszínház

Crazy 
Cat

janicsák 
veca
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 Puskás Öcsiről készült szobrát március 
27-én avatták fel a KÖKI bevásár-
lóközpont előtti sétányon. Mind az 

országos, mind a helyi sajtó terjedelmesen 
tudósított az eseményről. Mi éppen ezért a 
nagyközönség előtt kevéssé ismert oldalát 
mutatjuk be.

K. L. Kispesten született, azóta is Kispest 
egyik csendes kis utcájában él és alkot. Úgy 
fogalmaz, annyira kispesti, hogy ha elhagyja 

a kerületet, neki már a Sibrik-
felüljáró elhagyása után hon-
vágya van. Eredeti szakmája 
famintakészítő. A lakásából 
nyíló műhelyében – nevez-
zük műteremnek – száz éves 
faesztergagép, magaalkotta 
favázú szalagfűrész, fa-, 
gipsz- és ötvösszerszámok 
művészi rendetlenségben. 
Ki nem dobna egyetlen 
öreg szerszámot sem, mi 
több: komoly gyűjteménye 
van régi paraszti és kézmű-
ves szerszámokból. Kedvenc 
időtöltése látogatóját próbára 
tenni, vajon egy-egy darabot 
és annak egykori funkcióját 
felismeri-e? 

Mintakészítőként három 
évtizedet dolgozott, de min-
dig is fontos szerepet töltött 
be életében a képzőművészet, 
azon belül is különösképpen 
a szobrászat és a fotózás. Már 
gyermekéveiben különböző 
díjakat nyert rajzpályázato-
kon, majd figyelme a szob-
rászat felé irányult. 1974-től 
tagja volt a kispesti Nagy 
Balogh János-körnek, amely a mai Kispes-
ti Helikon Egyesület elődje volt. Akkori 
társai közül csak Viola József él. 1975-ben 
a Képző- és Iparművészeti Szakközépisko-
lában grafikai képzésen csiszolódott tudása, 

amit a 80-as években a Dési Huber István 
Képzőművészeti Szabadiskolában neves 
szobrászművészek tökéletesítettek.

Első szobrai fából készültek. Kézügyes-
ségét és hallatlan kitartását, türelmét a 
szobornak ugyan nem, de mestermunká-
nak mindenképpen nevezhető faláncok bi-
zonyítják. A lakás nappaliját faintarziák, 
festmények, márvány- bronz- és faszobrok, 
kerámiák sokasága tölti be. Az étkezőben 
Liszt bronzosított gipsz büsztje, több mé-
retben és anyagból Puskás-szobrok.

és mindenütt fotók, fotók...
Sokat jelent számára és az önkifejezés lehe-

tőségét találja meg a fotózásban. Legkorábbi 
fényképe a Puskás Ferencről szóló könyv-
ben fedezhető fel. Ezen egykori, a temető 
melleti városi házak látszanak. Ezekben a 
házakban lakott Puskás, Bozsik, s ő maga 
is. A Puskás iránti nagyrabecsülés, hódolat 
– megkockáztatom: imádat – gyermekkora 
óta épült. A nemzet nagyra becsült sportolója 
mellett számos portréfotót készített a hazai 
és nemzetközi zenei- és sportélet kiemelkedő 
személyiségeiről, de ugyanolyan örömet okoz 
számára a hétköznapi ember fényképezése is.  
Jó érzékkel, talán veleszületett szerencsével 
is sikerül neki lefotózni váratlan helyzeteket, 

érdekes embereket vagy ráirányítania a figyel-
met egyes társadalmi problémákra. Képein 
megörökíti a megdöbbentőt, a megismétel-
hetetlen véletlent, az utcán heverő témát. 

Nagy Tamás

Kristóf Lajos szobrász, fotóriporter
(1947)

Amikor ez a cikk megjelenik, aligha lesz olyan kispesti, 
aki ne tudná, kicsoda az itt bemutatott Kristóf Lajos.
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Térzenék Wekerlén: ha 50 ember boldog, már megéri

 Az időjárás sokáig fenyegetett esővel, széllel, 
hideggel, de a végére csak megemberelte 

magát! 
Pénteken Somogyvári Rudolf film-galériája 

az innsbrucki magyar közösség életébe engedett 
betekintést, majd a katolikus templomban a 
wekerletelepi Szent József Kórus adott 
csodálatos hangversenyt.

Szombaton már verőfényes időben 
kezdődött a falunap. Minden eddiginél 
jobb hangulatú és gazdagabb programú 
rendezvénynek örülhetett az, aki ellá-
togatott a Kós Károly térre. A Wekerlei 
Életfa Tere ezúttal a papír köré cso-
portosította részrendezvényeit. Szokás 
szerint rengeteg szülő és családtag volt 
kíváncsi a „Tiéd a színpad” délelőtti 
bemutatójára, de a délutáni műsor is 
sokakat érdekelt. Most is igazi köz-
pontnak számított a Wekerlei Társas-
kör sátra. Volt kutyabemutató, pónilovaglás, 
mutatványosok, vásározók, Pisti lacikonyhája. 
Az „Átalakuló Wekerle”-csoport az eddigi 
leggazdagabb programmal jelent meg. No és – 

az egyre nagyobb sikernek örvendő – sütisütő 
verseny, ezúttal az édes sütemények kategóriá-
ban. Sok érdeklődőt vonzott a Wekerle titkai 
sétakocsikázás. Közkívánatra idén sem maradt 
el a lampionkészítés- és aggatás. Este DJ Shelb 
szórakoztatta a fiatalokat, míg a többieknek 

a B-Shop játszott kocsmazenét. (Mármint 
azoknak, akik nem mentek haza BL-döntőt 
nézni.) Csodás nap volt, amelyet az időközben 
érkezett kicsi szél és eső sem tudott elrontani, 

hiszen a rossz időt a jókedv és a remek „wekerlei 
hangulat” elűzte.

Vasárnap délelőtt az eddigi legnagyobb 
létszámmal rajtolt a XI. Wekerlei Székelykapu 
Futás mezőnye. A győztes az eddigi legjobb 
időt futotta!

A délutáni időjárás már nem kedvezett a 
Wekerlei Pikniknek, de azért így is sokan jöttek 
ki a térre, amely benépesült zenészekkel, torná-
szokkal, zumbásokkal, bűvészekkel és még ki 

tudja hányfajta csepűrágóval és természe-
tesen érdeklődőkkel. Sötétedéskor pedig 
„igazi” tábortűz mellett felhangzottak 
„igazi, régi” tábortüzes dalok.

Ez volt a IX. Wekerlei Székelykapu 
Napok, amelyet a Magyar Kollégium ren-
dezett, társrendező a Wekerlei Társaskör 
volt, együttműködő partner a Wekerlei 
Kultúrház és Könyvtár. Főtámogató 
Kispest Önkormányzata, támogatók 
pedig a Kispest Közbiztonságáért Ala-
pítvány, K&H Bank, Wekerle Centrum 
Kft voltak.

A leghálásabbak azonban annak a 
közel 300 wekerlei önkéntesnek vagyunk, akik 
nélkül a rendezvény nem jöhetett volna létre. 
Köszönjük nekik!

Romhányi András

IX. Wekerlei Székelykapu Napok

 A Wekerlei Életfa alkotói tavaly létrehoztak 
egy különleges alkotást, egy tűzszobrot. 

Az ötlet egy a Wekerlén élő észt művésztől 
származott, aki elmesélte, hogy hazájában, 
Szent Iván éjjelén ez a szokás. Nem egyszerűen 
tüzet gyújtanak, hanem tűzszobrot építenek, 
egy olyan műalkotást, amelynek szépsége égés 
közben teljesedik ki.

A wekerlei tűzszobor megalkotói számára 
fontos valamely jelkép kiemelése, felmutatása. 
A régi jelképek a mai kor embere számára 
többnyire rejtettek maradnak, hiszen az isko-
lában ezeket nem tanítják, s azok a családban 
is csak véletlenül öröklődnek. A több száz 
éves kultúra azonban nem vész el egészen, 
sokak számára megmaradt ezen szimbólu-
mok sejtése. Nos, a wekerlei Szent Iván-napi 
tűzszobor ettől vált különlegessé, mássá, igazi 
wekerleivé!

Tavaly a négy elemet (föld, víz, levegő, tűz) 
jelenítették meg az alkotók, idén a szerelem lett 
a motívum. S míg a tavalyi tűzszobor statikus 
volt, az idei dinamikus lett, azaz mozgott.

A Kós Károly térre már délután kilátogatók 
különös dolgokat láthattak a tűzrakó helyen: a 
középen álló máglya körül négy oszlopszerű 
alkotás épült, amit nem tudtak mire vélni a né-
zelődők. Ment is a találgatás, és volt, aki nem 
is járt messze a majdani történésektől!

A programnak nincs pontos kezdési ideje, a 
szervezők úgy hirdetik: sötétedéskor. Éppen sö-
tétedésre tele is lett a rendezvénytér. A házigaz-
dák köszöntötték az érdeklődőket és felidézték 
a Szent Iván-éji népszokások lényegét. Ennek 
fontos része a legismertebb szentiváni magyar 
népdal, a „Magos a rutafa” eléneklése volt.

Amikor bejelentették a wekerlei szentiváni 
tűz meggyújtását, a hangulat a tetőfokára 
hágott. Pedig a tűzre még várni kellett kicsit! 
Felhangzott Bartók Béla előadásában az Al-
legro barbaro, majd Kovács Gábor és Szögi 

Szabolcs dobjai vették át a ritmust. Azután 
va lahol oldalt fellobbant egy láng, majd még 
egy és még egy és még egy. A lángokat tartó 
kezek egy-egy pásztortüzet gyújtottak a mág-
lya körül. Majd a pásztortüzekből kisebb tü-
zek emelkedtek ki és meggyújtottak egy-egy 
bó bitát, négy páva négy koronáját. Ezek a 
tü zek tovább égtek, szikráztak, sziporkáztak. 
S egyszer csak szétnyílt az egyik oszlop, s az 
egyik páva legyező-szerűen szétterjesztette égő 
tollait. Az elragadtatás moraja hullámzott át a 
közönségen. Pedig ez még csak a kezdet volt! 
Sorra nyílt ki a többi három páva farktoll-
legyezője is. S a „tollak” végén égtek a pávasze-
mek! Ekkor gyulladt be a középső máglya. A 
lángocska óvatosan keresgélt, azután meg erő-
södött, végül lobogó lánggal csapott az ég felé. 
Fantasztikus volt a látvány, ahogy a négy páva-
legyező „kitakarta” a középen lobogó tüzet. 
Kés őbb a pávák összeroskadtak és minden tűz 
eggyé vált.

Ekkor kezdődött a tűz körültáncolása, majd 
amikor a lángok kisebbek lettek, következett a 
tűzugrás. Közben pedig megállás nélkül szól-
tak a dobok. Csupa titok, csupa misztikum, 
csupa látvány volt ez az este!

Alkotók: Boronyai István, Fazekas Csaba, 
Iváncsics László, Romhányi András, Somlói 
Judit, Szebenyi Marianna, Urmai Ungurán 
László, Váradi Balázs. 

A program a Magyar Kollégium és a 
Wekerlei Társaskör közös szervezésében va-
lósult meg.

Romhányi András

Szent Iván-éji tűzgyújtás
Csupa titok, csupa misztikum, csupa látvány
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valahol a tuc-tuc-tuc zene sivatagán túl, 
a hamburgerkultúra tengerén innen, bu-
szok dörgésétől körülvéve akad valahol egy 
terecske, ahol vasárnap délután mozart és 
brahms csendül fel vagy akár századfordulós 
párizsi fúvószene. a zöld gyepen pokrócokon 
elnyújtózva hallgatják egész családok a mu-
zsikát, miközben perecet és fagyit majszolnak 
gyermekeik.

„Nem mese az, gyermek”: a Vasárnapi Térze-
nék a Wekerlén rendezvény-sorozat keretében 
június 2-ától szeptember 1-jéig összesen 15 
alkalommal vált e kép valósággá a Kós Károly 
téri Zenepavilonnál. 

– Abban reménykedtünk, hogy – mint az 
eddigi években – talán 2-3 együttest sikerül 
majd megnyernünk a dolognak, miután forrás 
nincs, és gyakorlatilag önkéntesként várjuk el a 
fellépőktől, hogy jöjjenek. Ebből az lett, hogy a 

15-ből egyetlenegy olyan alkalom maradt, ami-
kor „gépzene” szólt, az összes többi vasárnapra 
sikerült fellépőt szervezni – fogalmaz Szebenyi 
Marianna, a műsorsorozat háziasszonya.

A fellépő zenekarok színvonalas arzenálja 
többek között annak volt köszönhető, hogy 
Romhányi András hívó szavára két wekerlei 
zenész is a kezdeményezés mellé állt: Gelencsér 
Gábor gordonkatanár és -művész, aki saját 
formációi mellett számos ismerősét, barátját 
hívta meg fellépni. Székely Péter nemcsak 
együttesével a Triola Fúvósegyüttessel vállalta, 
hogy három alkalommal is muzsikálnak – ter-
mészetesen más-más programmal –, hanem 
hihetetlen aktivitást fejtett ki a háttérmunká-
latokban is a plakátszerkesztéstől a tájékoztató 
szórólapok elkészítéséig, honlapján (petiba.
hu) külön aloldalt hozott létre a program is-
mertetésére.

A százéves Wekerle főterén, az új, sajátos 
tervezésű zenepavilonban adott koncertsorozat 
békebeli hangulatot idéz föl, s a színvonalas 
szórakoztatás mellett sajátos kultúrmissziót is 
betölt: megismerteti a helyi lakosokkal és az arra 
tévedőkkel, hogy itt és most milyen felfogásban, 
hangszerelésben szólaltatják meg zenészeink a 
neves klasszikusok és kevéssé ismert szerzők 
darabjait. A program markáns, szecessziós 
hangulatot árasztó designja, a plakátok, a hát-
térben található molinó, a szórólapok Urmai 
Ungurán László wekerlei festőművész keze 
munkáját dicsérik. A wekerletelep.hu honlapon 
minden alkalmat követően rövid összefoglaló 
jelenik meg, rövid videót is közölve ízelítőként 
az elhangzott darabokból. 

Amikor kotta nélkül játsszák
A rendezvénysorozat immár hagyományt 

teremt: vannak, akik rendszeresen, akár mesz-
szebbről eljárnak meghall-
gatni az előadóművészeket. 
Pontosan és időre jönnek, 
egy idősebb házaspár pél-
dául rendszeresen, szépen 
felöltözve jelenik meg 
minden alkalomra. Sokan 
érkeznek kisgyermekekkel, 
pokrócot hoznak és leterí-
tik a fűbe, így hallgatják a 
muzsikát. 

Téved, aki azt hiszi, 
hogy krétaporos arcú mari-
onettfigurák játszanak ká-
véházi nénikéknek iskolás 
darabokat. A fellépők, mint 
például a Semmelweis Or-
vosi Zenekar, nemzetközi 
koncerttapasztalatokkal 
is rendelkeznek, s a kel-

lemes, vasárnap délutáni hangulat megengedi 
a játékosságot is időnként. Ilyen volt például 
a július 21-i koncert, mikor Gelencsér Gábor 
gordonkaművész segített játékosan megismerni 
Schröder: Eine kleine Lachmusik című mű-
vét, mely természetesen Mozart: Eine kleine 

Nachtmusik (Kis éji zene, Románc és Menüett) 
című művét követte az Allegro együttes elő-
adásában. Gelencsér megkérte a közönséget, 
tapsoljon, ha rájön, hol épített be Schröder a 
zenei parafrázisba más klasszikusokat. 

Különösen illett az épített környezethez 
a Triola fúvósegyüttes izgalmas, június 30-i 
vállalkozása, mikor francia fúvószenét szólal-
tatott meg a századforduló Párizsából. A stílust 
a szél is fölvette, bohókásan elsodorva egy-egy 
kottalapot; a zenészek bebizonyíthatták, hogy 
akár „kotta nélkül játsszák”, ha kell.

Mintegy 10 esztendővel ezelőtt a Térzene 
ötletét Szebenyi Marianna hozta. Édesapjától 
hallotta, hogy a téren egykor rendszeresen 
voltak színpadi műsorok, zenés délutánok a 
néhány évtizede még állt színpadon. Romhányi 
András karolta fel az ötletet, és éveken át egy 
felállított sátorban nyaranta két-három alka-
lommal szervezett a Magyar Kollégium zenei 
programot. Talán ennek is köszönhető a fel-
újított téren a csodálatos zenepavilon, mintegy 
méltó helyszínt biztosítva a jelenlegi színvonalas 
programsorozatnak.

A szerény háttér is költségekkel jár, ezt a 
Wekerlei Kávéház biztosította. A békebeli 
hangulat felidézéséhez is ők járulnak hozzá 
perec- és fagylaltárusítással. 

Senki nem gondolná, mennyi háttérmunká-
val jár egy ilyen egyórás program: a szervezők 
minden héten több órát töltenek a plakátok, 
tájékoztató anyagok elkészítésével, az esemény 
felrakásával a közösségi oldalakra, honlapokra. 
S vasárnap a délután 4 órás koncertre már a déli 
órákban el kell kezdeni a padok, „megállító-
táblák” kirakását.  Lechner Gábor egész nyáron 
át minden héten töretlen lelkesedéssel látta el 
ezt a feladatot és szervezte maga mellé a többi 
önkéntes segítőt. A technikusok jóval a program 
előtt elkezdik a beállást. Komoly méretű csapat 
áldozza vasárnapját térítésmentesen a program 
megvalósulása érdekében. 

– Bárki kérdezhetné, mi a csodának töltik 
ezzel a vasárnapjukat ennyien, mi a hasznuk 
belőle – így Szebenyi, aki meg is válaszolja a 
kérdést: „Ha 50-70 ember egy órára boldog, 
már megérte”. 

Udvardy Zoltán

Köszönet a Vasárnapi Térzenék Wekerlén fellépőinek:
Allegro Vonósnégyes (Gelencsér Gábor, Jakabné Kovács Márta, Nagyné Naszályi Lívia, 
Sebők Irén); Duo Contours (Kovács Adrienne, Pollák Rita); Érdi Bach Kamaraegyüttes 
(Közreműködők: Czidorné Kerecsányi Erika, Kucsera Imre, Ladányi Sebestyén Judit, 
Mézes Gyöngyi, Rédai Erzsébet, Részegh Benedek); Geszti Kvartett (Gelencsér Gábor, 
Geszti Tamás, Naszályi Éva, Naszályi Péter) (Közreműködnek: Baksa Endre, Gellén Gábor, 
Gergely Katalin,  Török Tibor); Kammerton Együttes (Edőcs Tamás, Mocsári Emma, Tóth 
Erzsébet); Metzker Kamaregyüttes (Barta Ferenc, Kiss Éva, Metzker Pál, Préda László, 
Ramona Wenworth, Részegh Benedek, Tóth Erzsébet); Renczés Balázs (Közreműködik: 
Renczésné Bangó Beáta); Semmelweis Orvosi Kamarazenekar (Közreműködők: 
Dr. Kelemen László, Dr. Kolbe Ilona, Tardy László); Triola Fúvósegyüttes (Sáska Gábor, 
Simándi Éva, Székely Péter)

Térzenék Wekerlén: ha 50 ember boldog, már megéri
Szerenádok, táncok, keringők egész nyáron

Fo
tó

: D
r. 

To
ld

y 
M

ik
ló

s

visszApillAntó



Wekerle   ■  2013/2. szám8

visszApillAntó

kIspesT díszpolgára:
Béres Ilona
● Kossuth- és Jászai Mari díjas színművésznő, 
Érdemes és Kiváló Művész, a Magyar Érdem-
rend középkeresztjének birtokosa. Az Álmos 
utcában nőtt fel, általános iskolába a telepen 
járt. Kispesti diákként a KISz Központi Mű-
vészegyüttes színjátszója volt. A színművészeti 
főiskola elvégzése után a debreceni Csokonai, 
majd a pesti Madách és Nemzeti Színház 
társulatának volt tagja.

Béres Ilona a magyar színház egyik legmű-
veltebb színésze, és itt nem a kifejezés köznapi 
értelmére esik a hangsúly, noha az áthallás sem 
véletlen. A rendkívüli orgánum és a mindig 
szépen, érthetően beszélt anyanyelv éppúgy 
része karakterének, mint az erőt sugárzó belső 
tartás. Több mint 100 színpadi szerep, 20 
játékfilm, 30 tv-film őrzi alakítását.

kIspesTérT-díjasok
Horváth Gyöngyi
● Itt nőtt fel a telepen (már a dédnagyapja is 
itt lakott), általános iskolába az Erkelbe járt. A 
főiskola utolsó évében a Kós Károly Általános 
Iskolába került tanítói gyakorlatra, a következő 
tanévtől állást is ajánlottak neki. 1991 óta dol-
gozik a Kósban, első és egyetlen munkahelyén. 
Emberi tulajdonságai és magas szinvonalú 
szakmai munkája révén kiemelkedő eredmé-
nyeket ért el közösségépítésben, -alakításban. 
Tanítványai nagyszerű eredményeket értek el 
matematikából, de egy korábbi osztályában 

összeállított csapata a Bolyai anyanyelvi verseny 
országos döntőjébe is bejutott.

Matusekné Kohut Anikó
● Családjával a Wekerlén él, 35 éve dolgozik 
a Pannónia Általános Iskolában. Előbb tanító, 
majd tanárként biológiát és természetismeretet 
oktat. Elöljárói, munkatársai és tanítványai 
egyöntetűen vallják: szakmai és pedagógiai 

munkáját kiemelkedően végzi. Tanítványai 
a kerületi és fővárosi versenyeken rendre az 
élmezőnyben végeznek. Nevéhez fűződik a 
már hagyományosnak tekinthető műveltségi 
vetélkedő. A Pannónia-napok rendezvényso-
rozatnak egyik motorja. 

Somogyvári Rudolf
● Dokumentumfilm rendező, operatőr, peda-
gógus. 19 éve él Kispesten, a Wekerletelepen, 
amelynek elkötelezett lokálpatriótája lett. 

Dolgozott a Kispesti Pedagógiai Szolgáltató 
Intézetben, ahol média továbbképzéseket veze-
tett, a Kós iskolában pedig történelmet, médiát, 
vizuális kultúrát tanított. A Wekerletelepen 
működtette saját dokumentumfilmes műhelyét, 
amely napjainkban is színtere az ilyen fajta 
filmkészítésnek. Stúdiójában számos filmalko-
tás, ismeretterjesztő sorozat született, közülük 
több fesztiváldíjat nyert el. Számára az egyik 
legkedvesebb filmje a „Telepesek Wekerlén” 
című, amelyet a Lakitelki Országos Közösségi 
Televízió Szemlén két díjjal is jutalmaztak. 
Egy évig a Kispesti Televízióban is helyi vo-
natkozású portrékat készített.

2009-ben megkapta a Wekerléért-díjat és 
a Videant Kft. tulajdonosaként a Wekerléért 
Tulipán-díj ezüst fokozatát. 2012 óta a WTE 
elnökségi tagja. Feleségével, Somogyváriné 
Márovics Erikával a Társaskör-beli  Film-
Galéria (régebben Filmklub) alapítói, házi-
gazdái.  Rudi legszívesebben Wekerle króni-
kásának vallja magát.

Nagy Tamás

Wekerlei díjazottak

Wekerlei gitár-sikerek

kispest várossá nyilvánosításának 142. évfordulóján, a képviselőtestület 
dísz ülésén osztották ki a díszpolgári címeket, ítélték oda a kispestért-
díjakat és más elismeréseket. bemutatjuk a legrangosabb kitüntetések 
wekerlei kötődésű birtokosait, akiknek ezúton is szívből gratulálunk!
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 A június 24-27. között Balatonfüreden 
lezajlott Országos Klasszikus Gitár 

Tehetségkutató Versenyen a szóló kategó-
ria második korcsoporjátban (13-14 éves 
korosztály) az első helyezett Ékes Ágoston, 
a kamara kategória első korcsoportjában 
második helyezett az Ékes Adél - Ékes 
Ágoston cselló-gitár duó lett. Felkészítő 
tanárok: Riskó Zsuzsanna és Dikáczné Kanfi 
Gabriella. Gratulálunk!
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 A 70-es évek legelején a MTV Röpülj 
páva c. népdalversenyén feltűnt két 

fiatalember, akik népdalaikat gitárral kis-
érték. Hamarosan megismertük nevüket: 
Halmos Béla és Sebő Ferenc.

Legközelebb már autentikus népi hang-
szereken játszottak. A Sebő-Halmos duó, és 
a Sebő Együttes a 70-es és 80-as években a 
magyar kultúra változásában úttörő szerepet 
játszottak, a zenéjükre táncoló fiatalok spon-
tán létrehozták a táncházmozgalmat.

A táncházakban Halmos prímásként 
sajátította el, majd tanította a hagyományos 
népzenét, a táncházi muzsikát. Az amatőr 
néptáncmozgalomban végbement változás, 
a táncházak elterjedése és az eredeti hang-
szeres népzene iránt megnőtt érdeklődés ha-
marosan szükségessé tette az ún. „táncházi 
muzsika” oktatásának beindítását is. Először 
1976-78 között Budapesten, később 1981-86 
között különböző vidéki városokban szerve-
zett táncházzenész tanfolyamokat. Ezekben 
hegedűtanárként, illetve a tanfolyamok 
vezetőjeként dolgozott. Kollégáival együtt 
mintegy 300 hazai és külföldi muzsikust 
tanított, ennek is köszönhetően ma már több 
száz ilyen zenekar működik a hazánkban, 
a környező országokban, de Európa más 
országaiban, az Egyesült Államokban és 
Kanadában is.

Később közreműködött a hazai zeneisko-
lai népzeneoktatás szervezésében is, majd 
néhány évig a Miskolci Bölcsész Egye-
sület adott helyet a népzenetanár-képzés 
első kísérletének – itt tanszékvezetőként 
irányította az oktatást.  A 2007/2008-as 

tanévtől a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem 
Népzene tanszakának 
oktatója. 

1 9 9 8 - b a n  M a -
gyar Örökség-díjja l, 
2012-ben a Népmű-
vészet Mestere-díjjal, 
2013-ban Széchenyi-
díjjal tüntették ki nép-
művészeti örökségünk 
ápolásáért, a népzeneok-
tatás megszervezésében 
való tevőleges részvét-
eléért, a Táncház Ar-
chívum létrehozásáért, a 
hagyományok megőrzé-
sében és továbbadásában 
meghatározó jelentősé-
gű, a szellemi kulturá-
lis világörökség részét 
képező táncházmódszer 
megalkotásáért és el-
terjesztéséért. Sokrétű 
tevékenysége elismeré-
seként 2013 májusában 
a Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tagjai 
közé választotta.

A telephez több szálon kötődik. Itt él 
leánya családjával. Nálunk a Wekerletelepen 
pedig két ízben lépett föl. Prímási játéka 
könnyednek tűnt, mégis virtuóz és lenyűgöző 
volt. Ám a koncertek után való beszélgetések, 
tréfálkozások is feledhetetlenek a krónikás 
számára.

Életének folyama itt megszakadt. Hat-
vanhét esztendős korában elhunyt Halmos 
Béla. Utolsó útjára augusztus 9-én kísérték 
a Farkasréti temetőben.

Hiszem, hogy a mennybe jutott, s ott 
esténként az angyalokat tanítja táncolni.

Nagy Tamás

Már az angyaloknak hegedül

 Folyó év július 18-án elhunyt Koroly 
Tivadar György nyugállományú 

ezredes, wekerlei lakos. 
1956-ban a Magyar Néphadsereg 

hadnagyaként a forradalom oldalára 
állt, ő lett Kispest nemzetőr parancs-
noka.

1957-ben letartóztatták és az ú. n. 
kispesti katonai pörben – Fehér Gyu-
lával együtt – elsőfokon halálra ítélték. 
Másodfokon 15 évet kapott. 1963-ban 
amnesztiával szabadult.

1990-ben kapta vissza rendfokoza-
tát, 1991-ben alezredesnek, 1993-ban 
ezredesnek léptették elő. 1993 óta 
nyugállományú ezredes. Birtokosa volt 
az Ötvenhatosok Emlékéremnek s a 

Köztársasági Érdemrend Kiskereszt-
jének. 2003-ban Kispest Díszpolgára 
címet kapott.

Koroly T. György a kispesti 56-osok 
egyik vezéregyénisége, a magyar nép-
hez való hűség egyik példaképe. A 85. 
életévében eltávozott forradalom és sza-
badságharc hőse előtt fejet hajtunk.

Temetése augusztus 7-én volt. Övéi, 
az 56-os hősök között alussza örök 
álmát.

Nagy Tamás

Koroly T. Györgyről a Wekerle 2002. 
év 2. számában írtunk bővebben a 
Wekerlei famíliák című rovatunkban. 
( a szerk.)

Elhunyt Kispest 56-os hőse
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 A Tá rsa skör  eg y ik  törek vé se , 
hogy kapcsolatot alakítson ki a 
Wekerletelephez hasonló kertvá-

ros-építészeti elvek alapján épült és aktív 
közösségi életet élő településekkel. Ennek 
érdekében számos kutatást végzett, több 
helyszínt meglátogatott és vette fel a kap-
csolatot a célból, hogy vagy egy ilyen típusú 
új szövetségnek az élére álljon, vagy már 
működő szervezet tagjává váljék. Így talált 
rá Pap Ágnes segítségével az Európai Kert-
városok Hálózatára, melyet 2008 nyarán 8 
kertváros alapított a drezdai Hellerau vá-
rosrészben. Az alapítók – Hellerau mellett 
– többek között Hampstead, Falkenberg, 
Podkowa Leśna települések. A hálózathoz 
azóta többen is csatlakoztak, például az esseni 

Margaretenhöhe és 2012-ben Wekerletelep 
is. Jelenleg 15 tagja van a szervezetnek.

Tagságunk első komoly hozadékaként 
meghívást kaptunk Lengyelországba, 
Podkowa Leśna-ba, az ottani fesztiválra. 
A Varsótól 25 km-re, óriási fák alatt fekvő 
kertváros nyár eleji háromnapos, évenkénti 
rendezvénye a Nyitott Kertek Fesztiválja. 
Ilyenkor a házak tulajdonosai megnyitják 
kertjeiket az érdeklődők előtt, és ott különbö-
ző kulturális attrakciókkal várják a betérőket. 
A zenei és képzőművészeti eseményeken 
kívül irodalmi, film és kulináris élmények-
kel gazdagodhatnak a résztvevők. A helyi 
lakosokból szerveződő alkalmi színtársulat 
idén egy népszínművet is előadott, melynek 
történetét az idősebbek visszaemlékezéseiből 
írtak és vittek színre. Nemcsak a színészek, 
de a színpad is rendhagyó volt, ugyanis az 
a – város életében rendkívül fontos szerepet 

betöltő – vasút központi megállója volt. A 
nézők a sínpár túloldaláról figyelték az elő-
adást, melybe a menetrend szerint innen is, 
onnan is befutott egy-egy szerelvény, mint 
valódi színpadi díszlet.

A „nyitott kertek” nemcsak a helyi és 
környékbeli lengyelek fesztiválja. A szerve-
zők – számos helyi civil szervezet, valamint 
a rendezvényt összefogó kultúrház – azon is 
dolgoznak, hogy programjuk minél ismertebb 
legyen. Minden évben külföldi meghívottak 
is érkeznek, mint fellépők és látogatók egy-
ben. 2012-ben Hellerau küldöttsége volt a 
díszvendég. Az idei – június 7-e és 9-e között 
zajló – fesztivál különlegessége az volt, hogy a 
Visegrádi Alap támogatásával a lengyel házi-
gazdák cseh, szlovák és magyar résztvevőket 

fogadtak, a V4-ek civil közösségei közötti 
együttműködés erősítése jegyében. Az ese-
mény díszvendége Wekerletelep volt.

Delegációnk tagjai Nagy Attila, Dr. Nagy 
Gergely építészek, Nagy Tamás a WTE volt 
elnöke és Somogyvári Rudolf filmrendező 
voltak. A nyitóestnek helyet adó egykori 
Kaszinó épületének – ma a Kultúra és Civil 
Kezdeményezések Központja – nagyter-
mében wekerlei fotóművészek és amatőrök 
képeiből rendeztünk kiállítást, míg a fedett 
teraszon a kiadványainkból adtunk közre 
mustrát. A nagyszámú hallgatóság előtt Nagy 
Gergely Wekerletelep építészettörténeté-
ről, jelentőségéről és megőrzendő értékeiről 
tartott előadást. E sorok írója pedig a híres 
wekerlei közösségi élet múltjával és jelenével 
ismertette meg a jelenlévőket, külön kiemelve 
az önkéntesek szerepét. Bemutatkozásunk 
csúcspontjaként Somogyvári Rudolf ez alka-

lomra készített angol feliratozású 15 perces 
filmjét vetítettük, melyben mindaz, ami 
addig tárgyakban, állóképekben látható és 
szóban hallható volt megmozdult, meg-
elevenedett. A késő éjjelig tartó személyes 
beszélgetések alapján elfogultság nélkül 
kijelenthetjük, nagy tetszést arattunk, kü-
lönösen a film, mely műfajánál fogva eleve 
is alkalmas arra, hogy az értelmen kívül az 
érzelmekre is hasson.

Csehországot egy brnói építész professzor 
képviselte. Előadásában a Baťa cipőgyá-
ros-nagyiparos testvérpár által építtetett 
munkástelepekről, sőt városokról szólt. (So-
kan nem tudják talán, de a modern Martfű 
alapjait is a cipőgyár 1940-es alapításával a 
Baťa rakta le.).

Szlovákiából két csoport érkezett. Egy 
bábcsoport, akik előadásukon kívül a gyere-
keket a bábkészítés rejtelmeibe is bevezették. 
A másik egy néhány fős népi együttes, akik 
a záróesten mulattatták és vitték táncba a 
publikumot.

A házigazdák előadással és vezetett sé-
tával mutatták be kertvárosukat a külföldi 
meghívottaknak, majd csatlakoztunk mi is 
a különböző programokhoz.

Podkowa Leśna magyar szempontból 
további érdekességeket is tartogatott. Ez a 
városka és lakói tökéletesen megélhetővé te-
szik a jól ismert „Polak, Węgier, dwa bratanki” 
mondás igazságát, ugyanis itt 3 közös tör-
ténelmi eseményt is nagy becsben tartanak. 
A II. világháború alatt itt elesett magyar 
katonák sírját ápolják a helyi temetőben, a 
helység központjában, a Lengyel-Magyar 
Barátság Terén található emlékművük. A 
város templomában két emléktábla is ma-
gyar vonatkozású. Itt található Kelet-Eu-
rópa első, az 1956-os magyar forradalom 
elesettjeinek és áldozatainak emlékére a 
30 éves évfordulón elhelyezett gránit tábla, 
valamint az 1980 májusában a templomban 
éhségsztrájkoló lengyelekre és a hozzájuk 
egyedüli külföldiként csatlakozott Pákh 
Tibor budapesti jogászra emlékeztető bronz 
tábla. Különös szerencseként éltük meg, hogy 
itt lakik Engelmayer Ákos, a rendszerváltás 
utáni első varsói magyar nagykövet. Vele 
közösen koszorúzhattuk meg az emlékeket, 
s gyújthattunk gyertyát az elesettekért.

A lengyel út új kapcsolatokat, új ötlete-
ket és Wekerletelep külföldi ismertségének 
növekedését is hozta. Láttuk és megvitattuk 
városaink és közösségeink hasonló örömeit, 
problémáit és különbözőségeit. Remélhetőleg 
ez csak az első lépés volt! Most mindenesetre 
rajtunk a sor, hogy az Európai Kertvárosok 
Hálózatán belül és kívül meginduljunk és 
beteljesítsük a Társaskör egyik régi célját!

Nagy Attila

Wekerletelep bemutatkozása Lengyelországban
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20-as évek kupléi a villa aida kertjében
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épített öröKségünK

 A XX. század fordulóját követően, az 
Angliából indult kertváros-építésze-
ti mozgalom egész Európára, később 

a világ más részeire is nagy hatást gyakorolt. 
Így nem csoda, hogy lengyel földön is nagyon 
hamar felfigyeltek rá, nemcsak építészek és 
várostervezéssel foglalkozó szakemberek, 
de például a Varsói Higiéniai Társaság el-
nöke, Dr. Władysław Dobrzyński is. Ő és 
kollégái egy új tudományág felismerése – az 
egészséges város mint szociális gyógyszer – 
felől közelítve találtak rá az új ideára. Az 
elnök Sir Ebenezer Howarddal is személyes 
kapcsolatba került, melynek köszönhetően 
már 1910-ben nagy kiállítást rendeztek 
Varsóban. Tadeusz Tołwiński építész volt az, 
aki az első építészeti, várostervezési szakmai 
összefoglalóját írta meg az angol példának. 
Fiatal építészként megnyerte az első lengyel 
kertváros tervezésére kiírt pályázatot is (a 
Varsó melletti Ząbki, 1912.).

Lengyelországban is a kontinentális Eu-
rópa más országaival egy időben zajlott a 
kertvárosi modell adaptálása, saját kulturális 
tradícióiknak megfelelően. Az I. világháború 
és az azt követő pusztulás megakadályozta 
a tervezett városok felépítését, de a 20-as, 
30-as évek új, független Lengyelországában 
ismét lendületet vett a kertvárosok alapítása. 
9 várost építettek fel a howardi elvek alapján, 
mind közül a legnagyobb Podkowa Leśna, 
mely ma is őrzi alapítói törekvéseit.

A kiszemelt terület eredetileg Stanisław 
Lilpop erdős vadászterülete volt vadászhá-
zával és kastélyával. A városépítészeti tervek 
elkészítését Antoni Jawornicki, jó nevű, 
gyakorlott építészre bízták, aki korábban 
már részt vett egy másik lengyel kertvá-
ros tervezésében is. Tervében a természeti 
adottságokat, a meglévő vizeket és utakat 
egyesítette az eredeti angol modellt megidé-
ző sugaras-gyűrűs utcahálózattal. Megha-
tározta a minimális telekméretet (2000 m²), 
a földhasználatot és az építési előírásokat, 
valamint a szükséges városi funkciók helyét is 
kijelölte. A gyűrűs utak centrumába került a 
városközpont, a templom telkével, a lecsapolt 
vizes területeken pedig a várost körbeölelő 
erdősávot alakított ki. Ennek egy kiszélesedő 
nyúlványa a városi park, amelynek közepén a 
Sport Club-Kaszinó épülete is áll. Podkowa 
Leśna magyarul erdőpatkót jelent, mely az 
eredeti tervet megnézve azonnal érthetővé 
teszi a névválasztást.

A település hosszanti tengelyében fu-
tó első lengyel elektromos elővárosi vasút 
1927-re készült el, és tökéletes közlekedési 
kapcsolatot jelentett a fővárossal. Átadása 
után nagy léptékben gyorsult fel a parcellák 
értékesítése és beépítésük. A telkek magán-
tulajdonba kerültek, elsősorban a tehetősebb 

arisztokrata és polgári réteg, valamint művé-
szek vásárolták meg őket, sokan kezdetben 
csak nyári rezidenciájuk számára, később 
végleges otthonuknak. A felépített házak 
építészeti stílusa 3 jellemző csoportba so-
rolható. Vannak a területen eredetileg álló 
néhány faház nyomán épített, a tradicionális 

lengyel fa építészetet megidéző villák, mint 
Lilpop nyári rezidenciája, a Villa Aida. A 
második csoportba a XX. század elején nagy 
népszerűségnek örvendő, egykori vidéki 
kisnemesi kúriákat, kis-kastélyokat újraér-
telmező épületek tartoznak. És megjelenik 
a 30-as, 40-es évek modern építészete is, a 
finom díszítőelemeket alkalmazó art deco 
stílusban.

A Kertváros Barátainak Társasága 1930-
tól képviselte a lakók érdekeit, gyakorlatilag 
önkormányzatként működött. A II. világhá-
ború után itt is hasonló fejlemények zajlottak, 
mint a Wekerletelepen, a civil szervezeteket 
feloszlatták, a fejlődés megállt. Ekkorra 
azonban még csak a telkek alig több mint 
fele épült be. Csak a 80-as években kez-
dődött ismét az üres telkek értékesítése és 
beépítése. Ugyan 1981 óta Podkowa Leśna 
épített és természeti környezete védettséget 
élvez, ez az új épületek építészeti minőségén 
nem mindig érhető tetten. Jelenleg közel 
3500 lakosa van a városnak, amely hatalmas 
– 1100 hektár, melyből 660 hektár erdő – 
területen fekszik (Wekerletelep nagyjából 
170 hektár).

Podkowa Leśna tipikus példája a lengyel 
kertváros-építési mozgalomban megvaló-
sult településeknek, jól mutatja az eredeti 
howardi koncepcióhoz kötődő és az attól 
jelentősen különböző sajátosságokat is. 
Mindenekelőtt ezek az új városok össze-

függő, nagy erdős területeken jöttek létre, 
melyek jellemzően egy-egy arisztokrata 
birtokai voltak. Másodszor, nem kötődtek 
az iparhoz, a gazdasági vérkeringéshez. 
Így jellemzően a megcélzott lakóközönség 
sem a munkásság soraiból, hanem a felsőbb 
társadalmi csoportokból került ki. Az építési, 

értékesítési és működtetési rendszer is az egy 
kézben összefogotthoz képest egyedi volt, 
a magántulajdonon alapult. Ugyanakkor 
az egyik legfontosabb elv, a jó közlekedés 
biztosítása a kertváros és a nagyváros között 
mindenütt központi szerepet töltött be. A 
lengyel kertvárosok hirdetésének mottójává 
vált: Élj vidéken - dolgozz a városban!

Ha magyar párhuzamot kívánunk találni, 
sokkal inkább juthat eszünkbe a mátyásföldi 
villa-telep, mint Wekerletelep. Kialakulása, 
története, akár az alapítók, lakók társadalmi 
helyzetét, akár az építészeti és földhaszná-
lati koncepciót, akár a tömegközlekedési 
kapcsolatot biztosító HÉV-et tekintjük, 
kísértetiesen emlékeztet a lengyel kertvá-
rosok sajátosságaira. Csak ez még régebbi 
múltra tekint vissza (1888), igaz itt még 
nem tudatosan alkalmazták a kertváros-
építési elveket.

A lengyel példák, köztük a személye-
sen megismert Podkowa Leśna nekünk 
wekerleieknek abból a szempontból fontos 
igazán, hogy felismerjük: az azonos elvi gyö-
kerekből táplálkozó, de az eltérő kulturális 
és történelmi szituációban sajátos nemzeti 
jelleget öltő kertvárosok különbözőségeik 
ellenére egy dologban megegyeznek. A mai 
napig jól működnek, egészséges életfeltéte-
leket biztosítanak lakóiknak, sőt inspiráló 
zálogai a különleges közösségi életnek.

Nagy Attila

Podkowa Leśna, a legnagyobb lengyel kertváros

a kertváros 
eredeti tervrajza
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W.Ú.: Milyen szakmai elképzelé-
sekkel indult neki a kispesti főépíté-
szi feladatoknak?

B.I.: Elsősorban a főépítészség 
vonzott, a lehetőség, amit ilyen hely-
zetben kap az ember építészként és 
emberként. Kihívást jelentett egy 
kisebb város után egy fővárosi kerü-
let településfejlesztési és -rendezési 
munkáinak koordinálása. Abban 
pedig nem kis szerepet játszott a 
Wekerletelep, hogy nagyon sze-
rettem volna ide kerülni. Régebb-
ről ered az az érdeklődésem, mely 
a telepszerű lakásépítés gyökereit, 
értékeit, megvalósítási lehetősége-
it kutatja. Itt közvetlenül adódik a 
lehetőség, hogy aktív részese legyek 
egy ilyen terület értékmegőrzésének 
és válaszokat kapjak arra, miért más itt élni.

W.Ú.: Az eltelt időben mit tapasztalt, mik 
a legnagyobb kihívások kerületünk épített 
környezetének fenntartása, illetve javítása 
terén; hol van a legsürgetőbb igény a be-
avatkozásra?

B.I.: A kerületben a zöldfelületek minő-
sége, gondozottsága, a közösségi felületek 
sokfélesége lepett meg, hogy milyen magas 
színvonalú. Mivel a táj- és kertépítészet a 
második anyanyelvem az építészet után, 
így szívemet melengető érzés ezeket látni. 
Az egyéb épített környezet tekintetében 
viszont kicsit olyan az ember érzése, hogy 
megállt itt az idő. Hiányoznak a modern és 
időtálló burkolatok, felületek, utcabútorok, 
a napi rutinhoz, munkába járáshoz igénybe 
vehető modern helyszínek. A 80-as évekből 
itt ragadt pavilonsorokon azóta is ugyanazt 
a festékréteget és cégéreket áztatja az eső. A 
bevásárló helyek sem változtak, az épületek 
ugyanazok, legföljebb a cégek cserélődtek 
bennük. Itt említeném meg a piacokat is, a 
Wekerleit és a Kossuth térit, melyek meg-
újulásában most nagyon bízom. A fővárosi 
önkormányzat TÉR_KÖZ címen pályáza-
tot írt ki, ennek keretében a kerületi önkor-
mányzat pályázati támogatással megújít-
hatja a rehabilitációra érett területeit, s mi 
a kollégáimmal e két helyszínt választottuk. 
A pályázatokat az érintett kereskedőkkel, a 
WTE építészeivel, a Zöld Hajtás Klubbal, 
Élő Tiszával egyeztetetten készítettük el és 
adtuk be július 31-én.

W.Ú.: Milyennek találja a Wekerletelep 
épített és természeti örökségének védelmét 
szolgáló jogszabályi és társadalmi környe-
zetet? Ön szerint mikor jöhet szóba újból 
a Speciális Szabályozási Terv (SSzT) felül-
vizsgálata?

B.I.: Az SSzT igen alapos és körültekintő 
szabályozás. Az első benyomásom az volt, 

hogy minden elismerésem azoknak, akiknek 
sikerült így összerakni. Az első pár hónap 
tapasztalata viszont az, hogy még van vele 
tennivaló, de azt is tudom, hogy tökéletes 
azért sem lehet, mert olyat nehéz létrehozni, 
ami mindenki számára egyformán megfele-
lő. A lakosok és az építészek részéről is ka-
pok nap mint nap észrevételeket, melyeket 

feljegyzek és a majdani módosítás 
során kiértékelve a szabályozásba 
történő beépítésre javaslatot te-
szek. Arra most nem tudok vála-
szolni, hogy ez mikor lehetséges. 

W.Ú.: Bár jogilag közvetlen 
ráhatása az építési engedélyek ki-
adására és főleg a szabályos építé-
sek ellenőrzésére nincsen, mégis 
van-e valamilyen lehetősége arra, 
hogy ezen a téren hatékonyabb 
legyen az értékvédelem? Van-e 
garancia arra, hogy legalább az 
önkormányzati beruházások pél-
daértékűen készüljenek el a to-
vábbiakban?

B.I.: Azt gondolom, hogy 
a településképi véleményezés 
jogintézménye épp erre ad le-

hetőséget. A vélemény alapját többnyire a 
tervtanács észrevételei képezik. Az építési 
hatóság felé így hivatalosan is lehet jelezni 
és érvényesíteni az építészeti minőség és az 
értékvédelem elvárásait. Az Önkormányzat 
saját beruházásai tekintetében hasonló gon-
dossággal szeretnék eljárni. A beruházások 
tervezésénél és az engedélyeztetési folya-
matban szoros részvételemre számít a veze-
tőség, melynek én különösen örülök, hiszen 
ez biztosítja a lehetőséget, hogy a szakmai 
kontroll ott legyen.

W.Ú.: Hogyan képzeli a Wekerlei Épí-
tészklubbal és Társaskörrel történő együtt-
működését, mik lehetnek azok a témák, 
amelyben a helyismerettel rendelkező szak-
mabeliek és civilek segíteni tudják munká-
ját?

B.I.: A Társaskör munkája fantasztikus, 
csodálatra méltó, hogy saját családjuk és 
munkájuk mellett szűkebb pátriájuk ér-
de ké ben mi mindennel foglalkoznak. Va-
lóban még a levegő is másként rezeg a 
Wekerletelepen, s aki ebből él és töltekezik 
naponta, az képes lehet ilyen teljesítményre. 
Az ő tudásuk, tapasztalatuk, helyismeretük 
behozhatatlan előnyt jelent számomra. Az 
itteni életvitel ismerete csak az itt élőknek 
adatik meg, így szükséges az együttműkö-
dés, de ugyanakkor kellenek jövevények is, 
akik más nézőpontokat képviselhetnek. Ez 
teremthet egyensúlyt a jövőről való gondol-
kodásban.

Nagy Attila

épített öröKségünK

Új főépítésze van kerületünknek

NÉVJEGY

bereNCz Ibolya
Magyar Építész Kamara Pest Megyei 

Tagozatának tagja
Végzettség:
●  Budapesti Műszaki Egyetem 

Építészmérnöki Kar – építészmérnöki 
diploma – 1988.

●  Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 
Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar 
– PhD szigorlat – 1998.

Képzettségek:
●  Köztisztviselői alapvizsga – 1995.
●  Köztisztviselői szakvizsga – 2003.
●  Pályázati menedzser tanfolyam – 2010.
●  Épületenergetikai tanúsító jogosultság 

– 2011.

Korábbi szakmai tevékenységek:
●  SZINT Kft. – „nemtektonikus építés”, 

építész tervező – 1988-1993.
●  Polgármesteri Hivatal Gödöllő 

– építészeti és műemlékvédelmi 
főmunkatárs – 1995-2002.

●  Polgármesteri Hivatal Gödöllő – 
főépítész - irodavezető – 2002-2010.

●  Magántervező (építészet, kerttervezés, 
lakberendezés, épületenergetika) – 
2010-2013.

Előző lapszámunkban beszámoltunk róla, hogy a korábbi kerületi főépítész távozott a hivatal-
ból. Szerencsére az Önkormányzat vezetése hamar rátalált szakmai utódjára, Berencz Ibolyára, 
aki már áprilisban munkába is állt. Az alábbi beszélgetéssel szeretnénk a főépítész asszonyt bemu-
tatni kedves olvasóinknak.
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van egy ház Wekerlén, amely ország-
szerte híres. és él benne egy közösség, 
mely talán most már Wekerle-szerte is 
híres lehet. 

A Kós Károly tér 4. szám alatti ház 
„előfedele” naponta jelenik meg egy keres-
kedelmi csatorna magyar szappanoperájának 
főcímében. Az előfedél mögött a 34 lakásos 
ház lakói azonban valóságosak, és minden-
napjaikat is a valóságban élik. És nemcsak 
napi fél órában.

Most éppen egyik belső udvaru-
kat tették barátságosabbá. Szebbé, 
élhetőbbé, példaértékűvé. A közel 
másfél éves projektnek köszönhető-
en az udvar új, üdébb arcpírt kapott. 
Az emelt kertparcellában, melynek 
egyik sarkában kis komposztáló várja 
feladatait, sárgaköves helyett vékony 
farönkös út vezet az ide ültetett növé-
nyek között − mutatja Gáspár Anita, a 
ház egyik lakója. A másik oldalon az 
ehető részleg, ahogy a lakók hívják, 
hisz a ribizli mellett mogyorófa és az 
immunrendszert erősítő homoktövis 
is cseperedik. Mögöttük egy kis füves 
vonal köti össze a két kis parcellát, me-
lyet néhány frissebb facsemete színesít. 
A kert összképét pedig a murvával 
felszórt autóparkoló zárja le.

Mire leülünk a „félig-ehető” má-
sik veteményes elé kialakított padra, 
megérkezik a ház közös képviselője, 
Fehérvári Györgyi is. – Sokan látják, 
és élőben is látni akarják, persze. A legnagyobb 
baj, hogy sokan ezzel a házzal azonosítanak 
minket, és ezzel a Wekerlét. Van olyan lakó, 
aki csak ezért költözött ide, mert, hogy ez „az a 
ház”. De ennek ellenére büszkék vagyunk rá, és 
nemcsak ezért. Szeretünk itt élni, ez a lényeg – 
feleli a nyitó kérdésemre a nyugdíjas hölgy, 
miszerint: Milyen mindennap szerepelni 
a tévében?

Aztán rátérünk az újabb büszkeségre, és a 
projekt egyik motorja, Gáspár Anita veszi át 
a szót. – 3 pályázatra jelentkeztünk még tavaly 
tavasszal, kettőben nyertünk. A Fővárostól 1,2 
millió, a kerületi Önkormányzattól 130 ezer 
forintot. Ehhez jött a mi önrészünk, amit a 
közös költségből fedeztünk.

Gyorsan hozzáteszi, hogy ha nem nyertek 
volna egyik pályázaton sem, akkor is meg-
valósították volna a tervüket. – Csak akkor 
nem lenne ennyire színvonalas az eredmény. 
Egyszerűbb lenne, de megcsináltuk volna! – 
mondja erőteljesen. Hozzá kellett látniuk, 
hisz a kocsibeállón egy nagyobb eső után állt 
a sár, az udvar akácfái is haldokoltak már. 
A munkálatok során helyettük dupla annyi 
utódot ültettek el a jövőnek.

Aztán a közös képviselő beszél a kezde-
tek előttiekről: – A pályázatok előtt számos 
közgyűlésen felhoztuk a témát, Anita férje által 
készített képes vetítéssel mutattuk be a pályáza-
tot. Persze, voltak szkeptikusok az elején, de a 
végeredményt látva, már ők is csendben vannak 
–, és mosolyog. A két, nem legálisan felépült 
sufni-garázs elbontásánál se volt nagyobb 
probléma, így azokba se kötött bele senki.

A munkálatok idén áprilisban kezdőd-
hettek meg. – Sokat köszönhetünk egy baráti 

építésznek, Benedek Katalin-
nak, hogy levette a vállunkról 
a tervezést. Sok munkája volt, 
hisz mivel a házunk örökség-
védelem alatt áll, az Örök-
ségvédelmi Hivatal sokszor 
olyan papírokat is kért, ami 
számunkra elképzelhetetlen 
volt. Aztán ott van Fazekas 
Csaba, wekerlei építész, aki 
segédkezett tapasztalataival, 
ötleteivel a munkák során. De 
mi, lakók is fúrtunk, faragtunk 
kisebb, egyszerűbb feladatokban 
vettünk részt, így a költségekből 
is tudtunk lefaragni, nemcsak a 
falécekből – sorolják egyszerre, 
és mutatják, hogy a padozat 
elkészítését, pácolását is a szomszédok be-
vonásával végezték el.

Aztán a megújult kert két szépségéről 
faggatom őket, amikről kiderül: senki nem 
tud elmenni mellettük szavak nélkül. – A 
vasmadarunk ott a locsoló mellett Öhlmann 
István, wekerlei művész munkája, aki számos 
kiszuperált alkatrészből készített már szobrokat. 

Ez a kis alkotás felügyeli a kertünk békéjét. 
A csatornára szerelt, kidomborodó, dizájnos 
vízgyűjtőben egy kanna is van, ez gyűjti össze 
az esővizet, így is tudjuk locsolni a kis kert-
jeinket..

Négy darab csempe hatású térkő van az 
udvar kövezetében. – Szerettünk volna olyan 
elemet, ami egy kicsit visszaadja Kós Károly, 
vagy épp a telep szellemét. Meg talán a ház 
szecessziós hangulatát. Ekkor találtunk rá ezekre 
a páva mintázatú térkövekre. Ők a szép múlt 

ebben a széppé alakult jelenünkben – 
néz körbe az udvaron a két hölgy.

– Július elején volt egy kertszentelő 
kis összejövetelünk, ahol folyt a kiala-
kított tűzrakó-helyen a finom „per-
kelt”, meg a sok jó nedű. Sütöttünk-
főztünk, és jól éreztük magunkat. 
Ilyen összetartó lakóközösségben ez 
könnyű – mondja a közös képviselő. 
Gáspár Anita hozzáteszi, hogy még 
annyira friss a helyzet, hogy a lakók 
még csak barátkoznak a megszépült 
udvarral.

A ház belső, napi sorozatának 
még nincs vége, további tervek 
vannak. – Az Ady mozi mögötti ki-
sebb udvarunkat is szeretnénk rendbe 
tenni, burkolatát felújítani, kisebb 

zöldesítést végezni rajta – mutat a két hölgy 
a láthatatlan terület felé.

És miközben tovább beszélgetünk, elhi-
szem és tudom: az összefogásnak, az össze-
tartásnak vannak eredményei az életben is!

Nemcsak a sorozatokban léteznek. Nem-
csak barátok közt.

Lechner Gábor

Ahol élünK

Egyrészes sorozat egy udvarról – Összetartó lakók közt
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Dizájnos vízgyűjtő 
– az udvar egyik 
trendi darabja

A félig ehető kert 
paddal és tűzrakóval
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 A kerület számos fejlesztésre szoru-
ló területe közül a wekerlei piac 
rehabilitációja talán a legnagyobb 

eséllyel nyerhet el forrást a főváros pályáza-
tán. A főváros 5 milliárd forint keretösszegű 
pályázatán a városkép és városi környezet 
javítását, az épített, természeti és kulturális 
örökség, valamint a helyi identitás megőr-
zését, megújítását, s ezáltal 
az érintett városrészek vonz-
erejének növelését szolgáló 
programokat támogatják.

Kispest a wekerlei piac 
mellett a kertvárosi Jézus 
Szíve Plébánia kertjének 
megújítására, illetve a Tér-
Köz egy másik komponensén 
a Kossuth téri piac és környe-
zetének rendezésére is adott 
be pályázatot.

A Gutenberg körúti piac 
jelenleg Wekerletelep műem-
léki jelentőségű környezeté-
hez nem méltó helyen fogadja 
látogatóit, gyenge építészeti 
minőségű, leromlott épületek 
és piactér jellemzi. A wekerlei 
piac heti 3 nyitvatartási nap-
ján kívül – más piacoktól 
eltérően – nemcsak hagyo-
mányos piacként működik, 
hanem a Wekerlei Társaskör 
Egyesület (WTE) saját szer-
vezésű rendszeres közösségi 
programjainak is helyet ad 
hétvégenként (pl. baba- és gyermekru-
habörze, bolhapiac, Föld Napja rendez-
vény), de egyre nagyobb népszerűséggel 
működnek a helyi kereskedők mellett a 
fenntarthatóság jegyében (az Átalakuló 
Wekerle csoporthoz tartozó Mikosarunk 
kezdeményezés – Élő Tisza Tájtermék és 
Nyitott Kert Bio Vásárlóközösség – támo-
gatásával működő „csütörtök esti piac”) 
lakossági kezdeményezések is, valamint a 
helyi kistermelői árusítás.

A pályázat során az Önkormányzattal 
és a megbízott építészekkel (Füzes András 
és Tóth Péter) a Társaskör Építészklubja 

mindvégig együttműködött, részt vállalt 
az építészeti kialakítás és a programterv 
kidolgozásában, az építészeti koncepció-
terv előkészítésében. Az együttműködés 
példaértékűnek tekinthető. Az egyesület 
Zöld Hajtás Klubja elősegítette, hogy a 
helyi kereskedők mellett működő minden 
résztvevő partner véleménye beépüljön a 

pályázatba, a fenntarthatósági szempontokat 
külön szakmai véleményezéssel segítette.

mi szerepel a tervekben?
Az egész piacteret érintő tervezett fej-

lesztés során új üzletek, közösségi terek 
jönnek létre: a wekerlei hangulathoz és a 
telep építészeti formakincséhez igazodó, 
egységes stílusú, korszerű, színvonalas 
építmények ölelik majd körbe a piacteret, 
ami nagyobb rendezvények alkalmával a 
Gutenberg körút felé is terjeszkedhet majd. 
A koncepció az ökologikus szemléletre 
helyezi a hangsúlyt, az esővíz felhaszná-
lása, illetve a zöldhulladék, a komposzt 

gyűjtése is szerepel a tervekben, emellett 
kerékpártároló is létesülhet.

Az elmúlt években-évtizedekben ott tevé-
kenykedő kereskedők a megújított piacon is 
folytathatják tevékenységüket, immár szép, 
korszerű üzlethelyiségekben, amennyiben 
az ősz során kedvező elbírálásban részesül 
a pályamű. A piac elektromos hálózatá-
nak korszerűsítése is szerepel a tervekben, 
amelynek eredményeként a közelmúltban 
beszerzett őstermelői asztalok közül párat 
ellátnának árammal. Egyes árusok termékei 
ugyanis hűtést igényelnének, ami ma nem 
megoldott. Amennyiben a pályázat sikeres 
lesz, a képviselő testület döntése alapján 
már jövőre megkezdődhet a fejlesztés, és 
a Wekerletelep egy új piaccal gazdagod-
hat, ami méltó színtere lehet nem csak a 
kereskedelemnek, hanem egyéb kulturá-
lis, hagyományőrző, közösségi és családi 
programoknak, melyekhez a wekerlei agora 
nyújt méltó helyszínt.

A „tervezés” célja elsősorban a We ker le-
te lep szellemiségéhez méltó épületegyüttes 

és szolgáltatási struktúra létrehozása volt. A 
helyi lakosság számára azonban kiemelten 
fontos cél a kertvárosi környezet hosszútávú, 
fenntartható módon való megőrzése a szé-
lesebb nyilvánosság bevonásával, mely célok 
jelen pályázatban is megfogalmazódtak. Az 
Önkormányzat és a WTE együttműködési 
szándéknyilatkozatot kötött, miszerint nyer-
tes pályázat esetén annak megvalósításában 
partnerként továbbra is részt kíván venni a 
Társaskör, valamint elősegíti az érdekeltek 
részvételét a folytatásban.

A cikket Somlói Judit írta Ékes Gábor 
alpolgármesterrel készített interjúja alapján.

Ahol élünK

Megújulhat a kispiac
megújulhat a gutenberg piac a fővárosi önkormányzat által kiírt 
Tér_köz nevű városrehabilitációs pályázatnak köszönhetően. 
az önkormányzat a piacon működő kereskedőkkel és a Wekerlei 
Társaskörrel történő egyeztetések után olyan pályázati anyagot 
nyújtott be, amely révén a Wekerletelep szellemiségébe illeszkedő, 
új funkciókkal bővített, vonzó közösségi és kereskedelmi tér jöhet 
létre a Nádasdy utca-pannónia út-gutenberg körút közötti három-
szögben. a részletekről ékes gábor alpolgármestert kérdeztük.
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Ahol élünK

Derült égből villámcsapás

 Aki még nem járt csütörtök délután a kis-
piacon, látogasson el a Gutenberg kör-

útra az Átalakuló Wekerle csoporthoz tartozó 
Mikosarunk kezdeményezés – az Élő Tisza 
Tájtermék és a Nyitott Kert bio vásárlókö-
zösség támogatásával működő piacra, hogy 
a saját szemével láthassa a forgatagot, hogy 
megkóstolhassa mindazt, amit az árusok kí-
nálnak. Néhány vélemény a piac rajongóitól, 
a törzsvásárlóktól, mi is viszi ki őket a piacra 
minden csütörtök délután vagy kedd és péntek 
reggel… 

„Minden barátom felkapja a fejét, ha azt 
mondom: este megyek a piacra.” Tichy-Rács 
Eszter

„Ha valakinek mesélni kezdek a csütörtök 
délutáni rendszeres piacozásról, az első reakció 
mindig ugyanaz: nálunk miért nincs ilyen?! Ez 
a kispiac szemléletváltásra is késztetett: nagyon 
megnézem, mit veszek, és a piacon tapasztalt 
minőségből nem engedek. Itt végigkóstolha-
tom a dinnyét, a tepertőt. Ugyan még csak 24 
éves vagyok, de a kamrám már most tele van 
befőttel, lekvárral és savanyúsággal − szinte az 
utolsó szem felhasznált gyümölcs is a Wekerlei 
Kispiacról származik, kivéve persze az, ami a 
kiskertemben termett!” Kovács Klára

„Ez az egyetlen hely, ahol rendszeresen tudok 
venni paszternákot.” Tracey Weatley

„A piac a kapocs falu és város között. 
Nem szívesen vásárolom a gyárban termelt, 
ízfokozókkal és adalékanyagokkal tupírozott 
élelemiszernek mondott pótlékot. Itt olyan 
árut kapok, ami csak azt tartalmazza, amit 
100 évvel ezelőtt is tartalmaznia kellett. A 
kiszolgálás kedves, a vásárlási élmény pedig 
messze felülmúlja a hipermarketek gyűjtögető 
jellegű, futószalag-szerű vásárlását. Az ember 
feltöltődik energiával a sok ismerős arc láttán.” 
Szeghi Gábor

„Minden alkalommal megjegyezzük a 
szomszédommal, akivel ha tehetjük, együtt 
járunk a piacra, hogy: „Olyan jó, hogy van 
nekünk itt ez a kispiac!” ...és tényleg olyan jó. 
Mindig ismerősökbe, mosolygó emberekbe 
botlunk. Ez több, mint egy piac, ez egy igazi 
közösség, az árusokat, a vásárlókat beleértve.” 
Trencsényi Judit

„Azért szeretem a piacot, mert valóságos 
találkozóhellyé vált, ami a rohanó mindenna-
pok ban üdítő fél órát jelent. Vagy egy ráérősebb 
délutánon egy kellemes csevegést, akár másfél 
óra hosszat is, miközben a gyerekek együtt 
szaladgálnak, az árusokkal és a terményekkel 
ismerkednek, vásárolni tanulnak. Ez számomra 
a legfontosabb benne.” Kerékgyártó Edit

A Wekerlei Kispiac Facebook oldalon rend-
szeresen olvashatnak a friss kínálatról, a be-
főzési akciókról. Ne feledjék, várják Önöket a 
Wekerlei Kispiac barátai és az árusok.

Schneider Gabriella

 A katolikus templomot kettős csapás érte 
a nyár elején.

Júniusban kaptuk az értesítést, hogy Tercsi 
Zoltán plébánost felettese, a bíboros úr július 
végével áthelyezi a megüresedett óbudai plé-
bánia élére. A katolikus hívőket lesújtotta a 
hír, hiszen Zoltán atya nagy népszerűségnek 
örvend a közösség körében. Búcsúztatása július 
28-án a közösségi házban volt. A Társaskört 
többek között elnökünk, Somlói Judit és 
exelnökünk Nagy Tamás képviselte. Levelük 
a keretes írásban olvasható.

Sajnos, nemcsak az érte derült égből vil-
lámcsapásként a plébániát, hogy Zoltán atyát 
elhelyezik, hanem a templomba június 23-án 
hajnalban valóban belecsapott a villám. Tönk-
rement az összes elektronikai berendezés. A 

templomi riasztót, 
a harang vezérlését, 
az erősítő berende-
zést már sikerült 
megjavíttatni, de 
az orgona vezérlő 
mechanikájában ke-
letkezett kb. 5-600 
ezer forintos kárnak 
még csak a felméré-
se tartott,  amikor e 
cikk íródott. Ez kicsit bizonytalanná tette az 
augusztus 18-i Ella István koncertet, de re-
méljük, addigra sikerül megjavítani az orgonát 
is, és lapunk megjelenésekor egy nagyszerű 
orgonakoncerten leszünk túl.

Nagy Tamás

Részlet Mellen Sándonak, a wekerlei római 
katolikus egyházközségi képviselő testület világi 
elnökének Zoltán atyával készített riportjából

Tercsi Zoltán: 17 év nem kerek szám, de 
nagy idő, eddigi papi életem több mint felét 
ebben az egyházközségben éltem meg. Az 
egyház közösségek közösségeként működik, 
egyházközségünk is számos közösségből épül 
fel (hittanosok, családközösségek, cserkészet, 
karitász, énekkarok, imacsoportok). Wekerlén 
új és nagy feladat várt rám, az ember ilyenkor 
szembesül saját erői elégtelenségével. Sok tá-
mogatást kaptam a lelkipásztor kollégáktól 
és a hívektől. Mellen József szalézi atya, aki 
haláláig tartó 50 éves wekerlei szolgálatában a 
folytonosságot képviselte, közismerten lelkes 
szeretetével fogadott. Ugyanezt tapasztaltam 
a munkatársak részéről is. Öröm számomra, 
hogy papi közösséget is létre tudtunk hoz-

ni Dr. Tarjányi Zoltán professzor atyával és 
Kiss Vladimír diakónus atyával, valamint a 
fiatalok körében pasztoráló Héray András 
káplán atyával, aki most szintén új szolgálati 
helyre került. 

Kedves Zoltán atya! Az egyházközség ne-
vében ezúton is szeretném megköszönni azt 
a szolgálatot, melyet személyválogatás nélkül, 
nagy nyitottsággal, szeretettel végeztél. Min-
dennél többet mond az a hálás vastaps, amely 
búcsúmiséd végén dübörgött a zsúfolásig telt 
templomban. Kívánjuk, hogy Isten áldása 
kísérjen új szolgálati helyeden is, a Szentlélek 
vezetésével továbbra is azt éld meg, amit H. 
Newman bíboros így fogalmaz: „Láncszem 
vagyok, összekötő kapocs. Isten céllal teremtett, 
szeretetben összekötni az embereket egymással 
és Istennel”.

Mellen Sándor

Tisztelt Plébános úr!
Kedves Zoltán Atya!

Szomorúan értesültünk arról, hogy Püspök úr más szolgálati helyre osztotta be Önt, 
s emiatt el kell hagynia a Wekerletelepet.

Távozása minden bizonnyal nemcsak a katolikus hívőknek, hanem az egész wekerlei 
közösségnek, beleértve magunkat a Wekerlei Társaskör Egyesület tagjait is, nagy 
veszteség.

Jó szívvel emlékezünk meg minden közös programunkról, amelyek mind a hívőket, 
mind a nem hívőket közelebb vitték Istenhez, és közelebb vitték egymáshoz. Hisszük, 
hogy az itt töltött évei nem múlnak el nyomtalanul, itteni lelkipásztori szolgálata 
mindannyiunk lelki és szellemi épülését is szolgálta.

Szívből kívánjuk, hogy jövendő helyén mielőbb fogadja be Önt az ottani közösség, és 
kívánjuk azt is, hogy Ön is találja meg boldogulását. Jó emlékezetünkben megtartjuk, 
s ha útja erre vezet, ne feledjen el értesíteni bennünket, hogy Önnel legalább pár jó 
szót válthassunk.

Isten tartsa meg Önt sokáig jó egészségben és hosszú szolgálatban!
Nagy Tamás előző elnök Somlói Judit elnök

Elköszöntünk Tercsi Zoltán plébános atyától
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 2013. június 9-én, vasárnap került megren-
dezésre a 3. Önkéntes Bál, ami ugyan nem 

bál, de valahogy rajtaragadt ez az elnevezés. 
Rendezője a Wekerlei Önkéntes Centrum 
(WÖC). Ez a rendezvény ad alkalmat arra, 
hogy megköszönjük az önkénteseknek és csa-
ládjaiknak, hogy idejüket, erejüket, tudásukat 
adják a Wekerléért, a programokért, azért, 
hogy minél többen jól érezzük magunkat 
ezeken az alkalmakon. 

A regisztráció szerint mintegy 200 felnőtt 
és 100 gyerek jött el hívásunkra, és vett részt 
az új helyszínen, a Kós Károly téri Zenepa-
vilon körül megrendezett eseményen. 

Azt gondolom – remélem –, hogy az ol-
vasók közül is nagyon sokan ott voltak, 
ezért csak emlékeztető szavak, mondatok 
következnek.

Mi minden is volt? Wekerlei önkéntes 
felirat ráragasztva a ruhákra, hogy felis-
merhessük egymást; önkéntes alapon ho-
zott sütemények, saláták, kencék; kellemes 
alaphangulatot teremtő wekerlei térzene; 
a WTE elnökének köszöntője és  a WÖC 
bemutatkozása; játszóház a kicsiknek; puzzle, 
fele sem igaz, keresős játék a felnőtteknek, 

nagyobb gyerekeknek; evés-ivás, paprikás 
krumpli főzés és fogyasztás; baráti beszél-
getések az asztaloknál – cserélődő résztve-

vőkkel; kellemes zene önkéntes zenekar által 
előadva; kötetlen jövés-menés, sok egymásra 
mosolygás, új önkéntesekkel ismerkedés, 
közös munkák felelevenítése. És nincs vége 
a felsorolásnak, csak abbahagyom. 

Néhány elcsípett mondat (amelyek főleg 
a rendezésre, a rendezőkre vonatkoznak): 
de jó, hogy csináltok ilyet; találó a hely-
színválasztás; a régebbi helyszín intimebb 
volt; klassz együtt látni ennyi önkéntest; jó 
volt, hogy volt zene; nem kéne zene, jobban 
tudnánk beszélgetni; finom volt minden; jaj, 

de erős volt a vega krumpli; 
nem is kéne főzni, rengeteg 
a munka vele, nem az evés a 
lényeg, hanem az együttlét; 
még a kisgyerekekre is gon-
doltatok; máshol biztos nincs 
ilyen; igaz, hogy önkéntesek 
vagyunk, de jól esik hall-
gatni a sok köszönetet; mi 
is köszönjük. És nincs vége 
a felsorolásnak, csak abba-
hagyom, ismétlem az előző 
bekezdés végét itt is.

Köszönet még egyszer 
minden wekerlei önkéntes-
nek!  Jövőre újra lesz „bál”. 
Ugye jöttök?

Pzs, azaz Papp Zsuzsa
Ui: az önkéntes szó vagy valamilyen vál-

tozata tízszer fordul elő ebben a pár sorban, 
ezt ne tekintsék szóismétlésnek, ez a szó 
mással nem helyettesíthető.

Papp Zsuzsa

WeKerlei önKénteseK

Önkéntesek napja

 Van a Wekerlén egy kis csapat – nem 
csak wekerleiek –, akik rendszeresen 

kerékpároznak, rövidebb-hosszabb távokon. 
Túraterveik havonta olvashatók a WTE 
programjai között. Legutóbb három napot 
kerekeztünk a Fertő-tó körül.

Reggel elindultak az autók a túrázókkal, 
bennük, rajtuk, mögöttük biciklikkel. Talál-
kozás a fertőrákosi kőfejtő parkolójában 11-12 
óra között. Meg is érkezett mindenki időre, 
és hamarosan már indultunk is a bemelegítő, 
első napi programra.

8 km után megérkeztünk 
a Páneurópai Piknik Em-
lékhelyre. Ez az 1989-es ha-
táráttörés helyszíne. Most 
érdekes tablók elevenítik fel 
a korábbi eseményeket, és 
egy szoborcsoport is emlé-
keztet arra, hogy lebomlott 
a vasfüggöny. Szimbolikus 
nyitott ajtón mehettünk át 
Ausztriába. S mentünk is 
tovább St. Margarethenen 
keresztül Rustig, amely 
Ausztria legkisebb városa, 
1700 lakossal, több ma-
gyar történelmi emlékkel. 
Gyönyörű óváros, rengeteg 

virág, tisztaság, sok kiülős kávézó, söröző, 
finom sörrel. Ez utóbbit én csak mások vé-
leménye alapján mondhatom, de a kávé és 
a limonádé is pazar volt.

Innen Mörbischen át jutottunk haza. A 
kiadós vacsora után még összegyűltünk egy 
kis éneklésre, gitározásra. 

A második nap volt a leghosszabb, a terv 
80 km megtétele volt, amit sikeresen telje-
sítettünk is. Most a Fertő-tó másik oldalát 
akartuk megismerni, ehhez hajóra kellett 
szállnunk. Vezetőnknek hála, időben értünk 

a kikötőbe, ezért még volt módunk a mólón 
egy közös gerinctornát bemutatni Romhányi 
Mari irányításával, a többi kiránduló elismerő 
pillantásai közepette. A hajó Podersdorfban 
kötött ki, majd áttekertünk Purbachba. Igazi 
borfalu, régi, jellegzetes pincesorokkal, ame-
lyek ezúttal zárva voltak, így csak virtuális 
borkóstolón vehettünk részt. A már ismert 
úton, Ruston, Mörbischen keresztül érkez-
tünk haza. A közös vacsora után a nagy si-
kerre való tekintettel megismételtük az előző 
esti gitáros-énekes programot megspékelve 
egy kis citeramuzsikával is. 

A harmadik napon Fertődre mentünk 
először, permetező esőben, ami kimondottan 
kellemes volt, s abban sem akadályozott 
bennünket, hogy az út menti szederfákat 
megdézsmáljuk. A fertődi kastélyt pompásan 
felújították, kívülről jártuk körül, sajnos benti 
sétára nem volt időnk. Gyönyörű természet-
védelmi területen haladtunk Pamhagen, majd 
Illmitz felé. Innen hajóval jutottunk vissza 
Mörbischbe. A hajóról kiszállva a szokásos 
úton mentünk Fertőrákosra, majd ki-ki a 
maga autójában indult haza Budapestre. 

A túrán a csapat teljes létszáma 21 fő volt, 
és mintegy 200 km-t töltöttünk nyeregben. 
Nagyon jó társaság jött össze, sokat beszél-
gettünk, mindenki vidám volt.

Köszönjük a szervezők, vezetők munkáját, 
a résztvevők jókedvét, a sok elkészült fény-
képet, mindenki segítőkészségét.

Papp Zsuzsanna

Bicikliztünk a Fertő-tó körül
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 Nyár közepe, Pannónia Általános 
Iskola. Vizsgáztatni megyek. Gregor 
Márta, az alsósok tanítója már ne-

gyed évszázada. Tanít, tanul, és az évek alatt 
egy színjátszókört is létrehozott, melyben a 
gyerekek együtt alkotnak Vele, színpadon 
innen, nézőkön túl.

És szétnyílik a függöny: most én felel-
tetem Őt.

Jó diák voltál?
Nem, nem voltam az. Csendes, visszahú-

zódó, de vidám diák voltam. Mint amilyen a 
gyerekkorom. De például stréber nem voltam, 
akkor a gimnázium 2. osztályában 
nem versenyeztünk volna az egyik 
barátnőmmel, hogy ki kap év vé-
gére több beírást. Ő 14-gyel nyert, 
engem csak 10 alkalommal intettek 
meg írásban.

Neveletlenségből?
Inkább kamaszságból, meg va-

lahogy úgy hozta az Élet, hogy 
mindenért megróttak. Fiús voltam. 
2 báttyal nevelkedtem fel a Ferenc-
városban, persze, hogy nem láttam 
játékbabát. Nem fésültem a hajukat, 
nem öltöztettem őket a divat szerint. 
Helyette görkorcsolyáztam, fociz-
tam, fára másztam, úgy is öltöztem, 
fiúsnak. De legfőképp megtanultam 
jól érezni magam.  

Ez a vidámság a pedagógusi pá-
lyádra is jellemző?

Nemcsak arra. Próbálom minden 
területen a jó dolgokat meglátni.

Volt előtted tanári minta?
Igen, volt. Az általános iskolai 

kémia tanárom. Dr. Csalagovits 
Istvánné, Elvira néni. Ő is imádta 
a tanítást, és tudott is. Mesélte a kémiát. Az 
írását ugyan alig lehetett elolvasni, de olyan 
ember volt, akiről látszott, hogy mindent 
tud a tanításról. És rólunk is.  Ez rám is rám 
ragadt. Megtanította szeretni a pedagógusi 
pályát. Az úttörő mozgalomban táborvezető 
volt. Sokan visszajártunk hozzá, csak azért 
lementünk a táborba, mert Ő ott volt. Nem-
csak tanár volt.

Ez elég volna ahhoz, hogy valaki jó peda-
gógus legyen?

Ez nem ilyen egyszerű. Sokkal több min-
denről szól ez a pálya. Nem elég, hogy átadd 
a tudást a diákjaidnak. Aztán minden 4. év 
végén elengedd őket. Egy jó pedagógusnak 
túl kell látni a hivatásán. Én alsósokkal 
foglalkozom. Ott szülőnek is kell lenned, 

és játszótársnak is. Miközben bevezeted 
őket a számolásba, az olvasásba. Felnőttnek 
és gyereknek is egyben. Gyereknek, látha-
tatlanul. Hogy érezzék azért a különbséget. 
Hogy miért is vagyunk ott. Hogy te vagy a 
vezető. Hogy az is vagy.

Szigorú vagy? Büntetsz?
Ha kell, igen, büntetek. Az agressziót, a 

verekedést nem viselem el. Itt nemcsak arra 
próbáljuk megtanítani a gyerekeket, hogy 
mennyi 2x2, meg hogy melyik betű jön az 
ábécében a „cs” betű után, hanem hogy a 
tetteiknek vannak következményei. Hogy 

10 percre a sarokba állítom, mert rosszalko-
dott. Hogy rájöjjön arra, hogy igen, rosszat 
csinált.  És, amit tett, az másnak nem jó. 
Hogy máskor dönteni tudjon.

A szülők hogy fogadják ezt?
Nehezen. Persze, minden szülőnek a saját 

gyereke a legjobb, a legszebb. Ezt most nem 
dacból mondom, hisz mindegyik tanítvá-
nyom felmenőjének megvan a telefonszá-
mom, akkor hív, amikor úgy érzi, szüksége 
van rám. Vagy neki, vagy a gyereknek. De 
én azt látom, hogy sokszor a szülők nem 
hiszik el, amikor mondjuk nekik, hogy mit 
tett a csemetéjük. Még többször hallom, 
hogy de Gusztika/Julcsika otthon nem ilyen, 
nem viselkedik így. Persze, hogy nem. Az 
a gyerek örül, hogy kiszabadul otthonról, 

hogy a társaival lehet. Másképp viselkednek, 
és néha rosszul értelmezik a jót, vagy épp a 
rosszat. De erre is rá kell vezetni őket. Nem 
mindig én kellek hozzá, hisz egymás között, 
egymástól is tanulnak, nagyon sokat. Mint 
ahogy én is. Tanítok, miközben tanulok is. 
Állandóan.

Mit?
Türelmet. Megtanultam elfogadni, hogy 

mindegyikük más. Azt, hogy nem 28 egy-
forma klón jár az osztályba, hanem külön-
böznek. És megtanultam odafigyelni Rájuk, 
mindegyikükre. Fárasztó dolog, de mégis 
valami hajt.

Jó pedagógus vagy?
Ezt szerintem nem nekem kell megítélni. 

Szeretem azt, amit csinálok, hogy jól 
csinálom-e, azt döntsék el a szülők, a 
gyerekek, a kollégák.

És ott van a színpad.
Igen, ő tudna mesélni rólam.

Te nem mesélsz? Például Ki mon ról.
Kimon egy szép emlék. Persze az 

Ember tragédiájáról van szó, melynek 
görög színében én voltam a görög-
Ádám, Miltiádész fia.

Hogy kerültél oda?
Már korábban is foglalkoztam a 

színészettel, amatőr szinten. Ott és 
akkor a koreográfusunk a Nemzeti 
Színház koreográfusa volt. Ő mondta 
nekem, hogy a színház a darab első 
előadásának centenáriumán ismét 
színpadra viszi a Madách-remek-
művet. És, hogy keresnek egy kisfiú 
kinézetű lányt, akinek még a hangja 
is nagy. És így lett Bubik István az 
apám, Tóth Éva az anyám a színpa-
don. Balkay Géza pedig Luciferként 
sátánkodott mellettünk. 83 nyara a 
tempós próbákkal telt, Vámos Lász-
ló, aki Bubikkal együtt szintén nem 

él már, próbált minket kordában tartani. 
Szeptember 21-én a Szegedi Szabadtéri Szín-
padon volt a premier. Akkor és ott derült ki 
igazán, hogy nem  is elég nagy a hangom. 2 
évig csináltam.

Miért hagytad ott?
84-ben már tanító is voltam. Akkor volt 

az, hogy nagyon sok gyerek lett iskoláskorú, 
a létszám a hullámhegy tetején volt. Túl sok 
gyerek, túl kevés nevelő. Így, köztük én is, 
rapidmódszerrel jártam ki a felsőoktatást: 
1 év nappali képzés után már kaptam egy 
osztályt itt Kispesten a mai Waldorf Iskola 
elődjében, majd e mellett még 2 évig leve-
lezőn folytattam a tanulmányaimat. Így a 
színház lett a szeretőm, a pedagógia meg 
az igaz szerelmem.

A jó tanító felel
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Akkor jól választottál.
Igen, jól, nagyon is. Tanítani nagyon sze-

retek, Kimon pedig szép…. emlék, de nem 
foszlány. Még most is benne élek egy kicsit, 
a felvonások mellett hagyva a szívem.

Mivel itt a Pannóniában is csináltál egy 
színjátszókört.

1999 környékén kerültem ide, és az évek 
alatt elvégeztem egy gyerekszínjátszó-rende-
zői tanfolyamot. És ha már megszereztem, 
akkor a gyakorlatban is átültettem a tanul-
takat. Így a volt negyedikeseimmel leültünk, 
jól éreztük magunkat, és elkezdődött valami. 
Próbálunk, darabokat hozunk össze, fellé-
pünk. Azóta is működik a dolog.

Őket is belevonod egy mű keletkezésébe?
Nagyon is, például Arany János A fülemile 

című versére íródott darabunk üvegezéssel 
kezdődik. Tudod, az a játék, amelyben kör-
beülnek a játékosok, és egy üveget pörgetnek 
meg, és aki előtt megáll a csőre, tesz vala-
mit, amit a többiek kitalálnak. Akkor szó 
szerint üldözték őket emiatt a tanárok, de 
ők minden szünetben képesek voltak bárhol 
így játszani. Végül ők találták ezt ki, és bele 
is építettük a műbe.

Akkor szeretik csinálni.
Azt látom, hogy igen. Élvezik. Minden 

évben szerepelünk a Weöres Sándor Szín-
játszó Fesztiválon, ahol nagy érdeklődés-
sel fogadják mind a nagyok, mind a kicsik 
előadásait.

Te pedig ott vagy a színpad mellett, de nem 
a színpadon.

Ez nem rólam és nem erről szól. Két se-
gítőmmel ott vagyunk, és rájuk kacsintunk, 
ha kell. Mert ha nem jut eszébe a szöveg, 
vagy úgy érzi, belesült, megtámasztjuk az 
önbizalmát. Hogy tudja: nem dőlt össze a 
világ, még ha Ő úgy is érzi. Hogy ne azzal 
jöjjön le a színpadról, hogy nem folytatja.

De tudod miről is szól igazán? Hogy tud-
ják magukban igazán, hogy alkottak valamit, 
ami az övék. Pár percre, de alakuljanak át jó 
értelemben skizofrénné, és éljék át magukat 
egy más szerepben is. Hogy ezeket az érzé-
seket át tudják tenni az életbe, hogy tudjanak 
küzdeni magukért, hogy ki tudjanak állni 
az igazukért, hogy ne féljenek megszólalni 
és csöndben maradni, ha kell. Miközben 
ők nem lettek mások a színpadon se. Csak 
gyerekek. Csak az életben is bánjunk úgy 
velük. Ha nem kívülálló idegenek bámulják 
őket, mit is csinálnak a színpadon.

Ez keményen hangzik.  
Bizony, hogy az. De ezt nem Kimon 

mondja, hanem a hús-vér Gregor Márta.
Na, átmentem a vizsgán?

Lechner Gábor
U.I.: Igen, át.

 Óvodánk 6. éve integrál autizmussal élő 
gyermekeket. A kezdeti nehézségek, 

félelmek, tiltakozások után, méltán mond-
hatom, hogy ezen a téren, országos szinten 
megálljuk a helyünket.

Óvodapedagógusaink (egy kivételével) el-
végezték az Autista Alapítvány alap, valamint 
haladó tanfolyamait. Pedagógiai assziszten-
seink magasan képzettek, van, aki óvónői 
képesítéssel is rendelkezik. 
Technikai dolgozóink bel-
ső képzéseken vettek részt, 
mindegyikünk szívügye a 
sérült gyermekeink magas 
szintű szakmai ellátása.

Jelenleg öt autizmussal élő 
gyermek jár hozzánk, mind-
egyikük mellett gyógypeda-
gógiai asszisztens dolgozik 
napi 8 órában. Ezen kívül 
utazó gyógypedagógus, lo-
gopédus és alapozó terapeuta 
segíti a munkánkat. 

Napi kapcsolatot ápo-
lunk az Autista Alapítvány 
szakembereivel. Pályázaton nyertünk erre 
a nevelési évre mentort, az Autista Ala-
pítvány terápiás centruma igazgatójának 
személyében. 

Mindig nagy gondot fordítottunk arra, 
hogy az általános fejlődésű gyermekeink 

érdekei soha ne sérüljenek az integráló 
feladataink miatt. Úgy érzem, rengeteget 
tanulnak ebből a helyzetből adódóan, más 
értékrendet állítanak fel maguknak, mint 
azok a társaik, akik közelében nem élnek 
sérült „barátok”.

Az óvodánkba járó gyermekek szülei is 
sokat segítenek nekünk ebben, ha mást nem 
is tesznek, de mindig megkérdezik, hogy 
hol tart az adott gyermek a fejlesztésben 
vagy, hogy ők személy szerint miben se-
gíthetnek. 

A 2013/14-es nevelési évben egy sikeres 
pályázat vívmányaként az ELTE Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, gyakorló 

óvodája leszünk. Így a nappali tagozatos 
hallgatók 30 óra, az esti tagozatos hallgatók 
10 óra gyakorlatot fognak nálunk teljesíteni. 
Ez nagy elismerést jelent számunkra, de 
egyben nagy kihívás is. Ezzel szeretnénk 
támogatni az autizmussal élő embereket 
segítő szakemberek sokoldalú képzését.

Óvodánk alapítvánnyal is rendelkezik. 
Ennek keretében évről évre megrendezzük 

a jótékonysági estünket, amelynek nem ta-
gadott célja az eszközállományunk bővítése. 
Oldott hangulatban, vacsorával, műsorral, 
tombolával és tánccal múlatjuk az időt, mi-
közben jobban megismerjük egymást, és a 
problémával küszködő szülők is rájönnek, 

hogy másoknak is vannak gond-
jaik.

Az elmúlt nevelési évben (is) 
számos rangos személy tisztelte 
meg bálunkat a jelenlétével. Kulka 
János elsősorban az autizmussal 
élő gyermekek miatt lett rendez-
vényünk fővédnöke. Jelen volt még 
Őszi Tamásné Patrícia az Autista 
Alapítvány igazgató asszonya, va-
lamint, természetesen óvodánk ve-
zetője Szücsné Juhász Csilla is. 

Az egyórás műsort, amely „ki-
öregedett” óvodásaink előadásaiból 
állt össze, az óvodapedagógusok 

meglepetés-tánca zárta. Utána meleg vacsora, 
tombola és tánc következett. 

Ezúton szeretném mindenkinek megkö-
szönni, aki munkájával, anyagi támogatásá-
val, szeretetével, szervezésével, jelenlétével 
vagy bármilyen más módon segít bennünket 
abban, hogy elérjük: sérült és általános fejlő-
désű gyermekeink játszva, együtt és boldogan 
töltsék el az óvodás éveiket!

Csató Judit
a Kispesti Árnyas Óvoda 

óvodapedagógusa
szupervízor

Corvin Óvoda Alapítvány kuratórium 
elnöke

Amire büszkék vagyunk
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 1929. február 5-én született Bölcskén, egy 
Dunaföldvár melletti kis faluban. Nagy-
papám négy gyermeke közül az első volt. 

Paraszti sorban nevelkedett, de hamar kitűnt 
jó tanulási és zenei képességeivel. Nagybátyja 
tanította hegedülni és orgonálni. A második 
világháború idején a 
bevonuló katonáktól 
megtanult németül, 
azután oroszul. A 
Népi Kollégiumok 
Országos Szövetsé-
ge (NÉKOSZ) ke-
retében került Pestre, 
ahol francia-német 
szakos nyelvész hall-
gató lett, majd miután 
felvették a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti 
Akadémiára is, ze-
neszerzés-karvezetés 
szakra, választania 
kellett, hogy melyik 
egyetemen folytatja 
tanulmányait. Kodály 
Zoltán tanácsára a zenész pályánál maradt. 
Később annyira kedvelt tanítványa lett, hogy 
népzene óráinak egy részén helyettesíthette 
a mestert, míg ő Londonba utazott. 

1955-ben kórusvezetőként ismerkedett meg 
édesanyámmal. Friss házasok voltak, amikor 
Veres Péter javaslatára Kodály Zoltánhoz 
fordultak annak érdekében, hogy lakáshoz 
juthassanak Pesten. Rövidesen három lakás 
közül kellett választania édesapámnak. A VI., 
X. és XIX. kerületben. Mivel a kispestinek, 
a Jókai utcában, volt egy kis kertje, így azt 
választotta annak ellenére, hogy az komfort 
nélküli volt. Kodály a bútorokat, étkészletet 
és még a télire való szenet is kifizette a lakás 
használatba vételi díja mellett. Ide született 
István bátyám 1956-ban, aki később szintén 
zeneszerző és karvezető lett. Művészeti és 
nyelvi képességei alapján kultúrattasénak 
jelölték édesapámat, de amikor világossá 
vált számára, hogy az akkori nyugati világ-
ban kémkednie is kellene, diplomatikusan 
elhárította a megtiszteltetést.

1959. szeptember 1-jén egy bentlakásos 
iskolát alakítottak ki Wekerlén, a IV. szá-
mú általános iskola épületében. Édesapám 
hozta be az első vaságyat a hetesotthonba. 
Itt helyezkedtek el szüleim. 1960-ban ide is 
kellett költözniük „államérdekből”, hogy a 
Jókai utcai lakást másnak adhassák.

Míg nem működött belső iskola a kol-
légiumban, addig az I. iskolában tanított 
ének-zenét apukám. Amint lehetett, kórust 
alakított a nevelőotthonban, akikkel évtize-
dekig minden versenyt megnyertek, amin 
csak indultak. Tanítványai közül többen 

tanárok, orvosok, jogászok, politikusok, 
világ és olimpiai bajnok sportolók, műszaki 
szakemberek lettek, akik az intézmény 40 és 
50 éves évfordulóin meg is köszönték neki a 
segítséget, biztatást, támogatást. Különösen 
hálás volt Bándi János operaénekes, aki a 

világ valamennyi jelentős színpadán főszerep-
lőként is felléphetett már, és a Magyar Állami 
Operaház 125. évfordulóján Bánk bán híres 
áriáját énekelhette a gálaműsorban.

A nevelőotthoni pedagógus közösségben 
is vezető tanári rangot szerzett. Minden 
tantárgyat tanított helyettesítő tanárként, 
mert minden érdekelte. Technikát és fizikát is 
úgy oktatott, hogy a szakfelügyelők bemutató 
órák tartására kérték fel. Imádta az elekt-
ronikát. Ma is működő rádiókat fabrikált, 
melyek külön áramforrás nélkül működnek, 
pusztán a rádióadó sugárzásának erejéből. 
Hulladék alkatrészekből hang, hő, fény és 
páratartalom érzékelő és jelző berendezése-
ket, adó-vevőket készített a tanítványaival. 
Olyan elektronikus hangszert is alkotott, 

amely az egy szólamban játszott dallamot 
automatikusan harmonizálni tudta.

Bátyámnak és nekem, majd unokáinak 
terepasztalokat készített, mindig különleges 
élményekkel halmozott el minket. Nem 
csak iskolai, hanem családi alkalmakra is 
komponált zenéket, dalokat. Saját művei 
mellett klasszikusokat is feldolgozott, fel-
játszott cd-re, videóra, nagy lelkesedéssel 
tanulta meg a számítógépes zeneszerkesztő 
programok használatát. A tantestületi, tábori, 
családi eseményeken bármilyen stílusban el 
tudta szórakoztatni környezetét zongorával, 
harmonikával, orgonával, szintetizátorral. 

Támogatta a fiatal kezdő kollégákat, baráti 
kapcsolatot tartott élete végéig sok munka-
társával. A szorgalmi időszakokon kívül, 
téli, tavaszi, nyári táborokban vett részt az 
egész családunk. A kispesti napközis tábor-
ról már nekem is vannak emlékeim, amint 
kerékpárral kivitt magával oda nyaranta a 
60-as évek végén, 70-es évek elején. Ma a 
KÖKI Terminál áll ennek a helyén. 1975-től 
fővárosi fenntartásba került a nevelőotthon, 
melynek szolgálati lakásában laktunk, így a 
kerületi kollégákkal megszűnt a napi kap-
csolat. A nevelőotthoni hálózatban hamar 
munkaközösség-vezetővé választották. 

Megmaradt a nyelvtanulással kapcsolatos 
érdeklődése is. Amikor Olaszországba mehe-
tett, olaszul tanult, amikor Szerbiába, akkor 
szerbül. Néhány hét alatt társalgási szintig 
tudott eljutni. Mivel a bátyám felesége ja-

pán volt, Stockholmban 
éltek, így unokái ked-
véért japánul és svédül 
is tanult. 

Engem is tanított 
zenélni kis koromtól 
kezdve. Mikor látta, 
hogy a dráma iránt ér-
deklődöm jobban, akkor 
abban támogatott, hogy 
azon a területen bonta-
kozhassak ki. Amikor 
zenekarokat alakítot-
tam, hangszereket vásá-
rolt és készített. Nálunk 
alakult a világhírűvé lett 
After Crying zenekar is. 
Pedagógusi pályámon 
abban segített, hogy az 

olyan szakmai tapasztalatait ossza meg ve-
lem, amelyeket nem lehet a szakirodalomból 
elsajátítani. Mindhárom gyermekemnek 
pótolhatatlan nagypapája lett. 

Sokan kérdezgették, hogy ennyire sokol-
dalú képességeivel miért nem csinált nagyobb 
karriert. Erre azt szokta válaszolni, hogy 
számára nem az idegen emberek elismerése 
a fontosabb, hanem az, hogy a családja, 
barátai, ismerősei számára adhassa mindazt, 
amit tud. 

Március 2-án halt meg.
Papp Zoltán Tibor

Édesapám, Papp István emlékére
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A nap eseményeiből egy rövid összefogla-
lót készítettek a diákok, melyet a Facebook 
DeákMédia (http://www.facebook.com/
DeakMedia) oldalán meg lehet nézni. A 
nap hangulatát, a gyerekek lelkesedését re-
mekül tükrözi a kisfilm. (Természetesen 
a legjobb képek is felkerültek az oldalra, 
és ha tovább keresgélünk, az iskola fontos 
eseményeinek rövid filmes összefoglalóit is 
megnézhetjük.)

Faragó Orsolya 
tanár 

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 

Olvasói levél
Az érem két oldala

Lesz tornaterme – korszerű, nagyon várt – végre az Erkel Ferenc Általános 
Iskolának!

Nem hiszem, hogy van ember a telepen, aki nem fogadta volna örömmel ezt a 
hírt.

A közvetlen környéken élők is számítottak rá – megjegyzem, értesítés nem érkezett 
hozzájuk – hogy nagyobb lesz a zaj; kopácsolás, por kíséri életüket néhány hónapig.

Arra viszont senki nem gondolt, hogy még időnként este 11 után is, és minden 
szombaton, vasárnap folyamatosan zajlik a munka… Kora reggel és késő este 
próbálják a munkások túlharsogni a betonkeverő teherautók dübörgését.

Nincs korlátozás a lakosság védelme érdekében? Az építésvezető polgármesteri 
engedélyre hivatkozik.

Mi lakók megértjük, hogy szorít a határidő, közeledik az új tanév, de gondolni 
kell azokra is, akik egész nyarukat ilyen körülmények között töltik. Nem utazik 
el mindenki, s ha mégis, néhány hét múlva hazatér, és oda az addigi pihenése is. 
Fáradtan, ingerülten munkába menni veszélyt jelenthet a munkavállalóra és a 
környezetére szintén.

Megértők vagyunk, de legalább hétvégén kora reggel és este pihenni szeretnénk!
Ez korrekt kompromisszum lenne, nem igaz?

Levélben fordultunk Gajda Péter pol-
gármesterhez, azt kérve, reagáljon az olva-
sói panaszra. Sajnos a július 19-én küldött 
elektronikus levelünkre az újság nyomdába 
adásáig nem érkezett válasz.

Ugyanakkor az Erkel iskola környékén 
lakók arról tájékoztatták lapunkat, hogy „az 
utóbbi néhány vasárnap a lakosság számára 
nyugalomban, csendben telt el”.

Dr. Engloner Attila
főszerkesztő

Fények a labirintusban
(Kalandozás a Monostori erődben)

FELHÍváS 
Tisztelt Wekerleiek!

A 2013/2014. tanévben 
100 éves működését ünnepli 
a kós károly általános Is-
kola (volt lll-as ).

Számos rendezvénnyel 
szeretnénk méltón emlé-
kezni, és ehhez az Önök 
segítségét is kérjük.

Várunk minden olyan fényképet, doku-
mentumot, tárgyat, taneszközt stb., amely 
iskolánk múltjához köthető, és az iskolatör-
téneti kiállításunkon hűen tükrözi majd az 
eltelt 100 év eseményeit.

A tárgyaikat 2013. szeptember 10-től 
szeptember 30-ig adhatják le az iskola titkár-
ságán, munkanapokon 8 és 16 óra között.

Az iskola vezetősége

100 éves iskola

 A májusi ballagás forgatagát hátrahagyva 
indultam útnak egy csapat média ta-

gozatos diákkal és Nagyistók Tibor tanár 
úrral Komáromba. Egy nemzetközi média 
workshopra kaptunk meghívást a Budapes-
ti Kommunikációs Főiskolától. Bevallom 
őszintén nem tudtam pontosan mit jelent 
ez, mi lesz a feladatunk, mit fogunk látni, 
mi lesz az én dolgom a gyerekek „felügye-
letén” kívül. 

(Magyar szakos tanárként, eddig legin-
kább kívülállóként figyeltem a médiások 
tanulmányait, programjait. Mindig izgalmas 
feladatokat kaptak, kész munkáik számomra 
is érdekesek voltak, de a munkájuk menetébe 
nem nyertem betekintést.)

A nemzetközi workshop programjain 
magyar, finn, grúz és ukrán média szakos 
egyetemista fiatalok vettek részt. Filmeket, 

riportokat készítettek, kiállításokat szer-
veztek az elkészült munkáikból, bemu-
tatták egymásnak korábbi kutatásaikat. A 
két hetes tábor egy napjába kapcsolódtunk 
be. Feladatunk két holland fiú segítségével 
fényfestmények készítése volt a labirintus 
sötét folyosóin. Kicsit elgondolkodtam, 
hogy a hideg, sötét járatokba lemenjek-e 
a többiekkel, de kíváncsiságom győzött, és 
nem is bántam meg. Eldugott folyosókon, 
teljes sötétségben, fénypálcák mozgatásával, 
speciális fényképezési technikával készültek a 
különleges festmények. Angyalok, csillagok, 
tűzeső varázsolódott a képekre, egyre több 
ötlet született, mindenki lelkesen dolgo-
zott. A kész felvételeket számítógépen újra 
megnéztük, megbeszéltük tapasztalatainkat, 
élményeinket. (Nagyon élveztem a munkát, 
azóta már én is vásároltam fénypálcákat, 
és azok segítségével próbálkozom hasonló 
alkotásokat létrehozni.)

A nap hátralévő részét az ugyanakkor, 
szintén az erődben zajló Médiawave feszti-
válon töltöttük. Ennek a programsorozatnak 
két központi témája volt, a moldvai csángó 
kultúra bemutatása és a nőiesség megjelenése 
a különböző művészeti ágakban. Sajnos 
nem volt már sok időnk, így csak néhány 
rövidfilm vetítésére ültünk be és egy népzenei 
koncertből hallgattunk néhány számot. A 
közös séta a felújított erődben pedig ízelítőt 
adott a fesztivál mindennapi életéből. 
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 Ez évi Közgyűlését május 9-én tartotta meg 
a Társaskör.  A meghirdetett időpontban 

nem volt határozatképes, ezért Somlói Judit 
elnök – az alapszabály előírása szerint – egy 
órával későbbre megismételt Közgyűlést hí-
vott össze.  

A Közgyűlés legfontosabb feladata az 
Egyesület 2012. évi  beszámolójának, benne 
a közhasznúsági mellékletnek az elfogadása 
volt.  Ezzel három napirendi pont foglako-
zott, úgy mint: az elnök éves beszámolója, a 
közhasznúsági jelentés és a mérleg elfogadása, 
a Felügyelő Bizottság jelentése. Az elnöki 
beszámoló során a Közgyűlés tájékoztatást 
kapott arról, hogy az Elnökség elfogadta az 
Egyesület számviteli politikáját, s az éves 
beszámolót már ennek megfelelően készí-

tette el. Az új szabályzat alkalmazása egy 
korábbi mérleg korrekcióját követelte meg. A 
Közgyűlés az elnök beszámolóját – benne a 
2010. évi korrekciót – és a mérleget egyhan-
gúlag, a Felügyelő Bizottság jelentésést egy 
tartózkodással fogadta el. 

Kiemelt hangsúllyal tárgyalta a Közgyűlés 
a Társaskör bevételei növelésénék szükséges-
ségét. Az elnök és a FB egyaránt arról számolt 
be, hogy hiába vezetettek be takarékossági 
intézkedéseket, az alapműködés ráfordításait 
(bérköltség, közüzemi díjak) a szervezet saját 
bevételei (tagdíj, ajándéktárgyak eladása) to-
vábbra sem fedezik, annak ellenére, hogy az 
Elnökség a bevételek növelését és a költségek 
további lefaragását eredményező intézkedési 
tervet dolgozott ki, és vezetett be.  A Köz-

gyűlés éppen ezért megbízta az Elnökséget 
azzal, hogy az év végéig vizsgálja meg, milyen 
módon segítené a tulajdonában lévő ingatlan 
egy az Egyesület által létrehozandó gazdasági 
társaság sikerességét, s annak következtében 
a bevételek növelését.

Ezt követően a Közgyűlés elfogadta az 
Egyesület 2013. évi pénzügyi tervét.

Mint ismeretes, évközben két elnökségi 
tag lemondott választott tisztségéről. Viló 
János tartós egészségromlás, Szegi Gábor 
pedig munkahelyi elfoglaltsága miatt vált 
meg az Elnökségtől. A Közgyűlés helyükre 
új tisztségviselőket választott: Kocsis And-
rás informatikust, valamint Hidvégi Tamás 
egyetemi hallgatót.

A Közgyűlésről készült részletes jegyző-
könyv a Társaskör irodájában nyitvatartási 
időben megtekinthető.

Nagy Tamás

Közgyűlést tartott a Társaskör

2012. évI TevékeNységüNk 
Az Egyesület egy éve megválasztott új el-

nöksége az elmúlt 12 hónapban azon munkál-
kodott, hogy a 2012. évi közgyűlésen felvázolt 
elnöki programot és a közgyűlés elvárásait 
végrehajtsa, azaz a közösségépítés elsődleges 
célja mellett a telep épített örökségének védel-
mét, az itt élők minél szélesebb összefogásának 
elősegítését, a mindennapok építési-, városfej-
lesztési és kulturális gondjaiban és örömeiben 
való részvételt. Mindezt úgy, hogy az az Egye-
sületet anyagilag ne terhelje túlzottan.

Az elnökségi program megvalósítása – Fo-
lyamatosság

A 2012. évi közgyűlésen az új elnök a közeli 
és távolabbi célok meghatározásakor legma-
gasabb prioritásként az Egyesület alapszabá-
lyában megfogalmazott célok továbbvitelét 
jelölte meg a következőképpen:

● a Wekerletelep helytörténeti, település-
szerkezeti és építészeti, továbbá természeti 
értékei megóvásának és gyarapításának elő-
segítése,

● a helyi közösség fejlesztése, lakói jobb he-
lyi közérzetének, a közügyek iránti nagyobb 
érdeklődésének, lokálpatriotizmusának erősí-
tése,

● közreműködés a városrész rendjének, tisz-
taságának javításában, 

● a Wekerletelep szépítésében, építé-
sében, környezetrendezési és közlekedési 
rehabilitáció jában való közreműködés,

● a lakosság bevonása a városrésszel kapcso-
latos fejlesztési elképzelések és tervek megvita-
tásába és megvalósításába.

Ezen célok megvalósításához, s annak érde-
kében, hogy a Wekerlei Társaskör Egyesület 
hosszú távon is eredményesen tudja betölteni 
a hivatását, stratégiai kiindulópont a folyama-
tos közösségépítés és a lakosok minél széle-
sebb rétegeinek összefogása Wekerle érdeké-
ben. Ez a straté giai program az elmúlt évben 
sikerrel indult el. A Társaskör elnöksége által 
hozott további takarékossági intézkedések, a 
jól irányzott és sikeres pályázatok, valamint a 
Társaskör köré csatlakozó önkénteseknek kö-
szönhetően a közgyűlés által megfogalmazott 
eredményelvárásnak eleget tudtunk tenni. 

2012-ben több sikeres pályázattal tud-
tuk elősegíteni céljaink megvalósítását. El-
kezdődött az Almavirág tér megújulásának 
tervezési előkészítése, melyhez a Nemzeti 
Kulturális Alap (NKA) Építészeti és Örök-
ségvédelmi Kollégiuma és a Kispesti Ön-
kormányzat  nyújtott támogatást. A pályázat 
keretein belül elkészültek a Bp., XIX. ker. 
Wekerletelep, Almavirág tér közösségi ter-
vezésen alapuló átépítésének és zöldfelüle-
ti megújításának az előkészítésére irányuló 
építési engedélyezési tervei, amelyek jelenleg 
az engedélyezési eljárás fázisában vannak. A 
tervek egyben a pályázat II. fordulójának elő-
készítéséhez is szükségesek. Sikeres eredmény 
esetén a projekt folytatása idén, zárása a kö-
vetkező év tavaszára várható. 

A XXI. Wekerlei Napok lebonyolításához 
pályázati támogatást a Nemzeti Együttmű-
ködési Alap  és a Kispesti Önkormányzat 
(1 000 000 Ft) nyújtott. Az Önkormányzattól 
a működésünkhöz is kaptunk anyagi támoga-

tást, ami hozzájárult a Társaskör irodájának 
fenn tartásához. Sikeresen lezárult a Fővárosi 
Önkormányzat által támogatott komposzt-
program is . Az „Advent a Wekerlén” elne-
vezésű decemberi programsorozatunkhoz 
– mely az egyik legkülönlegesebb és legbenső-
ségesebb helyi rendezvényünk – szintén kap-
tunk támogatást .

Sok éve szervezzük a karácsonyi adomány-
gyűjtést a wekerlei rászorulók megsegítésére, 
melyhez idén a Kispesti Önkormányzat is 
hozzájárult. 

A hagyományok folytatása
A gazdasági miliő arra kényszerített ben-

nünket, hogy változatlan színvonalon, de je-
lentősen kisebb anyagi ráfordítással tartsuk 
meg szokásos rendezvényeinket. Ezt sikerült 
elérnünk. A hiányzó pénzt önkénteseink nagy 
létszáma és hallatlan gondos, odaadó mun-
kavégzése pótolta. Jelentős anyagi értéket érő 
társadalmi munkájukat a Társaskör Wekerlei 
Önkéntes Centruma (WÖC) menedzseli.

A rendezvények egyre sikeresebbek. Ezeken 
keresztül sok ember kerül közelebb a lakóhe-
lyi közösséghez. Jól példázza ezt a három-
napos Wekerlei Napok, melyet most először 
sikerült főrendezői honorárium nélkül meg-
valósítani, s mintegy 200 wekerlei önkéntes 
munkája biztosította a rendezvény létrejöttét. 
Reméljük, a közösséghez való közeledés soka-
kat elvezet majd a WTE-hez is, felismerve az 
egyesületi tömörülés előnyeit és közös céljait, 
visszautalva arra, amiért száz éve megalakult 
a Társaskör.

A Wekerlei Társaskör Egyesület 2012. évről szóló
rövidített közhasznúsági jelentése

(Az Egyesület közgyűlése 2013. május 9-én fogadta el. A teljes körű jelentés az Egyesület 
irodájában megtekinthető.)

Wte
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„Kisrendezvényeink” már hagyományosnak 
tekinthetőek.

2012-ben új rendezvényünk a Magyar Kol-
légiummal közösen rendezett Szent Iván-éj 
megün neplése és a Wekerlei Napok prog-
ramjának kibővítéseként a Wekerlei Művé-
szek Tere program volt. Mindkettőt szívesen 
fogadta a közönség, sikeresnek tartjuk mi is 
ezeket, így idén is megrendezésre kerülnek.

A WTE működése túlmutat a tényleges 
tagságon, hiszen rendezvényeink program-
jaink, megközelítőleg 10 000 embernek, egy 
egész városrészben élő közösségnek szólnak, a 
velük való élő kommunikáció minden formá-
ját felhasználjuk.

2012-ben három alkalommal adtuk ki a 
Wekerle című folyóiratot, amelyet az Orszá-
gos Széchenyi Könyvtár is nyilvántartásba 
vett, rendelkezik ISSN számmal. Mind a szer-
kesztési, mind a korrektori munkát önkéntes-
ként, díjazás nélkül végezzük. 

Ebben az évben megjelentettük a 2013. évi 
wekerlei naptárat.

Internetes oldalt működtetünk, amelyet 
ugyancsak önkéntes munkatársak újítottak 
meg és tartják karban, frissítik folyamatosan. 
Honlapunk a www.wekerletelep.hu címen ér-
hető el.

Heti rendszerességgel elektronikus hírle-
velet küldünk ki az erre jelentkezett érdeklő-
dőknek.

Egyesületünk több szakosztályt (klubot) mű - 
köd tet, amelyek munkáját koordinálja, anyagi 
erő forrásokat próbál biztosítani szakmai pro-
jekt jeikhez, több esetben érdekképviseleti mun - 
kájukhoz. Rendszeres találkozóiknak az WTE 
irodája (Kós Károly tér 10.) ad helyszínt.

Szakosztályaink a következők:
A Wekerlei Önkéntes Centrum (WÖC) az 

önkéntesek koordinációját, szervezését végzi. 
Jelenleg 300 regisztrált önkéntesünk van, akik 
alkalomszerűen vagy folyamatosan látnak el 
önkéntes tevé kenységeket, rendezvényeinken 
biztosítják az emberi erőforrást, sok esetben 
a szakmai megvalósítás jelentős részét bonyo-
lítják. Önkéntesek látják el hetente 5 napon, 
napi 2-3 órában az ügyfélszolgálati munkát is 
irodánkban.

Az Építész klub működési területe a We-
ker le te lep, amely 2011 óta műemlékvédelem 
alatt álló terület. Ez komoly kihívások elé ál-
lítja az itt élőket és az ide költözést tervezőket 
egyaránt. Élő, mozgalmas közösségi életet élő 
terület, ahol a műemlékvédelmi szabályozások 
okán a lakások, illetve a közösségi terek hasz-
nálata, átalakítása korlátozott. Az Építészklub 
folyamatosan egyeztető fórumokat szervez, 
közösségi térfelújításokat készít elő, és rend-
szeresen egyeztet a helyi önkormányzattal. 

A Zöld Hajtás klub a helyi természet meg-
őrzését, Wekerletelep kiemelkedően nagy te-
rületű zöld felületének őrzését tűzte ki célul. 
Ösztönzi a konyhakertek kialakítását, tan-
kerteket hoz létre az oktatási intézményekkel 

közösen. Komposztprogramot működtet. A 
klímatudatosság érdekében egyszerű, energia-
hatékonyságot növelő ötleteket mutat a helyi 
lakosoknak, működteti a nyílászáró szigetelő 
programot.

Az Amatőr rádiós klub nemzetközileg is 
elismert munkájáért több oklevelet kapott. 
Segíti a Wekerletelep jó hírének terjedését a 
világban.

A Kör-Kötő-Kör kézi munkával készü-
lő használati tárgyaival több kiállításon is 
megjelent, tagjai erősítik a közösségi életet, a 
recycling (újrahasznosítás) mozgalom hívei, 
misszionáriusai.

A Filmklub filmvetítéssel egybekötött kiál-
lításokat szervez kéthavonta a Társaskör Ga-
lériájában. 

Bridzs klub és a Játékbarlang hasznos szó-
rakozást és szellemi erőpróbát nyújt tagjainak.

Az Őszikék: a nyugdíjasok közösségi életét 
segítő klub. A nagyrendezvények háttér házi-
asszonyai.

A Horgász klub tagjai jó időben horgász-
nak, télen pedig a Társaskörben felidézik az 
élményeket.

Egészséges Wekerle
A Wekerlei Társaskör és a Wekerlei Futó-

klub hagyományos közös programjai évek óta 
színesítik a telep életét. Az év során több alka-
lommal vannak közösségi sportrendezvények. 
Hagyománnyá formálódó rendezvényeink 
évente közel 1500 kispesti, wekerlei gyereket, 
felnőttet mozgatnak meg. A rendezvények 
anyagi hátterét a Wekerlei Futóklub teremti 
meg, míg a WTE propagandamunkával segíti 
a programokat. A munkában számos önkéntes 
vesz részt.

Wekerletelep idén tizenegyedik éve ad 
otthont egy országos kitekintésű rendez-
vénynek, a Wekerlei Székelykapu Futásnak. 
Tavaszi rendezvényünk a Wekerlei Tekergés, 
ügyességi kerékpárverseny. Az őszi Wekerlei 
tájékozódási futás pedig új szemszögből segít 
felfedezni a Wekerletelepet. Két éve a bringá-
sok havonta hívnak rövidebb-hosszabb kerék-
páros túrákra kicsiket és nagyokat. Emellett új 
elemként elindult a vízi sport keretein belül a 
kenutúrák szervezése.

Rendezvényeinknek nemcsak az az értéke, 
hogy az egészséges életmódot hirdetik, emel-
lett mindegyik közösségi élményt nyújt, s az 
önkéntes munka erejét bizonyítja. 

Fenntartható Zöld Wekerle
A Wekerlei Társaskör Egyesület alapító ok-

iratához híven alaptevékenységének tekinti a 
természeti értékek megóvásának és gyarapítá-
sának elősegítését.

A Wekerlei Társaskör Egyesület Zöld Haj-
tás klubja, mint a Társaskör zöld-ügyekkel 
foglalkozó szakosztálya kiemelkedően jól tud-
ja megszólítani az embereket. Lakossági kom-
munikációjából a Társaskör vezetése és egyéb 
szakosztályai is sok hasznos ismeret birtokába 

jutnak, melyek segítik a telepen élőkkel való 
kapcsolat fejlődését, az elvárható érdekképvi-
seletet, a tevékenységekben való részvételt és 
azok tervezését is. 

A Társaskörnek komoly fejlődést kell mu-
tatnia a szolgáltatások, a kereskedelmi jellegű 
tevékenységek területén, mely területeken 
jutalék- vagy adomány jellegű bevételek se-
gítenék a WTE fenntartását. Hosszú távon 
a Zöld Hajtás nagyban elősegítheti ennek 
elindítását, a szemlélet megala pozását, mely 
egyben elősegítheti a lakosság mindennapi 
gondjainak megoldását (pl. építkezés, kert, 
közös eszközök, információtár stb.) is. Ezek 
a tevékenységek megfelelnek a mai modern 
Átalakuló Városok eszmevilágának, amelyet a 
Társaskör támogat.

Önkéntesek
Tagságunk nem nő a vállalt feladatok ará-

nyában.
Az Egyesület vonzásában működő, a 

Wekerletelepért tenni vágyó lakosok, önkénte-
sek száma viszont folyamatosan növekszik. A 
centenáriumi évet követően az önkéntesek és a 
programok számának növekedése szükségessé 
tette a mentori rendszer kialakítását. 2011-ben 
indult meg a munka, amely 2012-ben a 
Wekerlei Önkéntes Centrum (WÖC) létre-
jöttéhez vezetett. Az elmúlt hetekben a WÖC 
a WTE szakosztályává vált. A szakosztály célja 
a Wekerletelep közösségi életének kiteljesítése, 
az önkéntes munkavégzés népszerűsítése, az 
emberi kapcsolatok elmélyítése.

Gazdasági társaság – Gondnokság 
Az elnökség középtávú tervei között szere-

pel a telepi gondnoksághoz hasonló szervezet 
újbóli létrehozása, felállítása. A telep létrejötte-
kor a Gondnokság hatáskörében volt minden, 
a telep épületein, üzemi és egyéb berendezése-
in szükségessé vált apró javítások elvégzése, a 
köztisztaságra és a javak megőrzésére irányuló 
gondoskodás, a lakások bérbeadása, és a bérnek 
a lakóktól való beszedése és elszámolása, vala-
mint a munkástelepen épült bérházakra meg-
állapított szabályok betartásának ellenőrzése. 
Természetesen ilyen átfogó hatáskört gyakorló 
szervezet nem csak nem időszerű, de a tulaj-
donviszonyok sem teszik lehetővé. Ugyanak-
kor az alapvető műszaki feladatok elvégzését 
felügyelő, segítő társaság működése egyre sür-
getőbb igény, s a teendő feladatok egyik leg-
fontosabbika az örökségvédelem területén.

A karbantartás fontosságának és a helyes 
módon végzett változtatásoknak a bemutatása 
elengedhetetlen a kertvárosi jellegű települések 
elszürkülésének, végső soron pedig elpusztulá-
sának megakadályozásához. Ennek működte-
tése ma csak vállalkozási szinten képzelhető 
el, melyhez egy gazdasági társaság létrehozása 
elengedhetetlenül szükséges. 

A Wekerlei Gondnokság jövőbeni működ-
tetése olyan gazdasági társulásként is létrejö-
het, melynek tagja a WTE. Felmerült, hogy a 
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két éve vásárolt ingatlanunk hasznosítása ilyen 
célra is megfelelő. 

MÉRLEG, EREDMÉNY,
KIMUTATáSOK
A Wekerlei Társaskör Egyesület adózás 

előtti eredménye ebben az évben veszteséget 
mutat. Mind a közhasznú, mind a vállalkozási 
tevékenységünk negatív eredménnyel zárt. Ez 
utóbbi az előző évi 353 ezer Ft veszteségnél 
alacsonyabb: 113 ezer Ft. Sajnálatosan idén is 
a közhasznú alaptevé kenység veszteséges, bár 
jóval alacsonyabb: 303 ezer Ft, mint a múlt évi 
(1492 ezer Ft). 

A Wekerlei Társaskör Egyesület összessé-
gében veszteséges évet tudhat maga mögött. 
Az eredmény -416 ezer Ft. Az eredmény a 
közgyűlés határozatának megfelel, ugyanis a 
közgyűlésen elfogadott -1000 ezer Ft-nál je-
lentősen kisebb.

A közhasznú tevékenység veszteségéhez az 
alábbiak járultak hozzá.

● nem támogatott bér- és rezsiköltségek,
● alacsony mértékű pályázati támogatás,
● a vásárolt ingatlan hasznosításának elma-

radása,
● a KMOP pályázat ez évre eső önrésze.
A mérleg és az eredmény-levezetés külön 

lapokon (1. sz. melléklet) található.

TÁMOGATÁSOK 
A Wekerlei Társaskör Egyesület pályáza-

tokon az alábbi összegeket nyerte el:
A kispesti Önkormányzattól kapott támo-

gatás, juttatás:   2 052 285
KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0001: 6 288 498
FPH061/6754/2011 Wekerlei 

Komposztprogram: 522 000
 NEA-KK-12- SZ-1238 (XXI. Wekerlei 
Napok): 1 400 000
NKA-miniszteri „Advent a Wekerlén”: 

 500 000
NKA – Almavirág tér: 868 665
P2011-0049 Ökopolisz Alapítvány: 

 33 640
APEH 1%:  453 749
Magánszemélyektől: 548 675
Az elnyert támogatásokkal kapcsolatban, 

időben, a vonatkozó jogszabályok betartásá-
val elszámolási kötelezettségünknek eleget 
tettünk.

A WTE sem szervezetnek, sem személy-
nek nem adott támogatást.

MUNKABÉREK, KÖZTERHEK
A munkabérek, megbízási díjak és közter-

heik, azaz a személyi jellegű ráfordítások ösz-
szege 1118 ezer Ft volt, mely csökkent a 2011. 
évhez (1657 ezer Ft) képest. 

Az Egyesület vezető tisztségviselői – az 
elnökség tagjai – semminemű anyagi juttatás-
ban nem részesültek. 

Budapest, 2013. május 9. 
Somlói Judit sk.

elnök 

koCsIs aNdrás
1959. szeptember 26-án született Kispesten. 

Iskoláit is itt végezte. 
1985 óta él Wekerlén feleségével és fiúkkal. 

Munkahelyén informatikusként dolgozik. 

2009 óta vesz részt a Társaskör munkájá-
ban, mint önkéntes. Főleg technikai mun-
kákban tevékenykedett ezidáig (hangosítás, 
filmvetítés),  de lelkiismeretesen, pontosan 
végez el más jellegű munkákat is.

Elnökségi tag-jelölti bemutatkozásán úgy 
nyilatkozott, hogy szeretné, és ezért törekedni 
fog arra, hogy  minél több tagot be tudjunk 
szervezni a Társaskörbe. Hisz abban, hogy 
nem csak a Társaskörnek, hanem az egész 
wekerlei közösségnek ez hasznára válnék. Így 
egyrészt a nagyon csekély támogatások miatt 
némi forrástöbblethez jutna az Egyesület, 
másrészt  így többen vennének részt a Társas-
kör közösségi életében, ami a sokrétűségnek, 
a sokszínűségnek kedvezne.   

HídvégI Tamás
21 éves egyetemi hallgató.
A Budapesti Piarista Gimnáziumban érett-

ségizett, azóta a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Információ Technológiai karán 
tanul mérnökinformatikusként. Kispesten 
lakik szüleivel, akikkel nagyjából 10 éve 
végez önkéntes munkát Wekerlén. A Wekerlei 
Napokon és a Wekerlei Székelykapu Napokon 
a különleges alakulat tagjaként vesz részt a 
munkában, valamint a Székelykapu Futá-
son a befutók rögzítésében és az eredmény 
előállításában, adatrögzítésben. Egyéb ren-
dezvényeken pakolási, hangosítási munkákat 
végez.  Harmadmagával felel a Társaskör 
tárolt eszközeinek rendszerezéséért, nyil-
vántartásáért. 

Elnökségi tag-jelölti bemutatkozásán azt a 
reményét fejezte ki, hogy elnökségi tagként 
még hatékonyabban tud részt venni Wekerle 
épülésében. A tagság pedig éppen fiatal kora 
és elkötelezettsége miatt tartotta fontosnak 
megválasztani őt.

Nagy Tamás

Bemutatjuk az Elnökség újonnan 
választott tagjait

vigyázat, újra jön a fűtési szezon! Takarékoskodjunk az energiával!

100 éves ablakainkon 3-4 mm hézagot hagytak az asztalosok, hogy a kályháknak 
elég levegő jöjjön be. Manapság ekkora résekre már nincs szükség! Legalábbis 

nem a hagyományos wekerlei ablak mind a 8 ütköző méterén! Elég volna 40-60 cen-
timéter ablakonként. Tömítsük le a többi 7,5 métert. Megkerestük a legjobb mód-
szert: ablakonként fél-háromnegyed óra és 2000-3000 Ft-nyi ráfordítás körülbelül 
10 évre megoldást ad.  A hogyanját megmutatjuk, kipróbálhatod. Szeptemberben 
keresünk egy szombat délelőttöt és egy hétköznap estét. Kérdés és időpont javaslat: 
wekerleszigeteles@gmail.com

Por, huzat, zaj, hideg? 
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 Van egy mondás: semmi sem tart örökké. 
Így júniusban vége lett az első Öko-

kertész tanfolyamnak is, amit a Wekerlei 
Kertbarát Kör, az Átalakuló Wekerle program 
részeként szervezett. Köszönet a WKK-
nak a lehetőségért, hogy helyet biztosítottak 
nekünk.

Nagy érdeklődés övezte a 
tanfolyamot, 35 család, első-
sorban Wekerlén élők jöttek a 
10 alkalomból álló tanfolyam-
ra. Bár jómagam nem vagyok 
wekerlei, csak kispesti, rövid 
idő után mégis wekerleinek 
éreztem magam. Ezt az érzést 
az a közösség hívta elő belőlem, 
akikkel együtt ültem kéthe-
tente pénteken, és áhítoztam 
a tudást. 

A tudást Cseperkálóné 
mirek barbara, a Corvinus 
Egyetem Ökológiai és Fenn-
tartható Gazdálkodás Ágaza-
tának vezetője, több budapesti 
közösségi kertnek tanácsadója, 
növénydoktor osztotta. 

Annak, hogy a tanfolyamra jelentkeztem, 
két oka is volt: az egyik, hogy zöldre jár 
az agyam, a másik, hogy tagja vagyok az 
Első Kis-Pesti Kertnek. Közösségi kertünk 
bio-kertészkedést folytat, és bizony igen 

hiányos volt az ismeretem. Bár az Inter-
neten sok minden megtalálható, de akkor 
nem lehettem volna részese ennek a remek 
előadássorozatnak. 

Lenyűgöző volt Barbara előadásmódja, a 
szakma iránti alázat és tisztelet, az a globá-

lis gondolkodásmód, ahogyan az ökológiai 
összefüggésekről beszélt. Magával ragadó 
stílusban, interaktív módon folytak az előadá-
sok. Tanultunk pl. ökológiai gazdálkodásról 
(alapelvek, talaj, tápanyag-utánpótlás) bio-
lógiai növényvédelemről, gyógy- és fűszer-

növényekről, növénytársításról, gyümölcsök 
telepítéséről, neveléséről, életközösségekről a 
kertben, háziállatokról (pl. baromfitartás). 

Csoportfoglalkozás keretében nagy élmény 
volt a szárított gyógy- és fűszernövények 
azonosítása, a talaj szaglászása (a jó minőségű 
talajnak finom földillata van). A farmlátogatás 
maradandó élmény volt, a sok-sok növény, 
kecskék, nyuszik, na és a sokféle baromfi. 

Az előadások remek han-
gulata, Tracey gondoskodása, 
közvetlensége hozzásegített, 
hogy igazi lelkes kis közössé-
gé kovácsolódjunk. Cserebe-
réltünk palántákat, közösen 
fogyasztottuk a finom sütiket 
és Georg cseresznyéjét.  Az 
„évzárót” a farmon tartottuk, 
igazi bográcsozással. 

Ősztől kezdődik a haladó 
kurzus, melyet valószínűleg 
a csapat nagy része folytatni 
fog. Kezdő kurzus is indul 
szeptembertől, amit minden 
kertészkedést kedvelő olva-
sónknak ajánlunk. 

Egy nyelvet beszélve, 
együtt gondolkodva, egy-

séges szemlélet mentén olyan módszereket 
tanulhatsz, amelyek eddig is a szemed előtt 
voltak, csak nem láttad. 

Jó kertészkedést mindenkinek!
Nagy Mária

az Ökokertész tanfolyam hallgatója

zöld hAjtás

Kedves Kertbarát Olvasó!

 Sikeresen lezajlott a Kispesti Civilek a 
Közétkeztetésért csoport „Az leszel, 

amit eszel” címmel meghirdetett képregény-
pályázata. Az egészséges táplálkozás témá-
jában való egyéni és közös gondolkodásra 
ösztönző pályázatra összesen 71 pályamű 
érkezett be: 6 kispesti iskola 73 diákja adott 
be sokszínű és elgondolkodtató alkotásokat. 
A hangsúly nem a versenyen volt, ezért a do-
bogós helyezések mellett számos különdíjas 
művet is kiválasztott a zsűri, így összesen 13 
diák részesült díjazásban. Külön kiemelendő 
a legtöbb pályaművet beadó Eötvös József 
Általános Iskola diákjai és az őket ösztönző 
pedagógusok által elnyert, az Országos Élel-
mezési- és Táplálkozástudományi Intézet 
által biztosított különdíj.

A pályázat során a legtöbben az egészséget 
az elhízással állították szembe. Sok műben 
jelentek meg a csoki, a cukros-szénsavas 
üdítők és a gyorséttermi menük miatt el-
hízott gyerekek. Több helyen a jó és rossz 
harcaként ábrázolták a témát, ahol az egész-

séges ételek küzdöttek az egészségtelennek 
kikiáltott ételekkel. Volt olyan mű, ahol 
megjelent a „nincs tilos étel” gondolata, 
hiszen a legfontosabb az, hogy megtaláljuk 
a helyes egyensúlyt a táplálkozásban.

Tapasztalatunk szerint leginkább az alsó-
sok voltak megfoghatóak ezzel a feladattal, 
de örömmel láttuk, hogy az Erkel Ferenc 
Általános Iskolából jelentkeztek felsős gye-
rekek is. Külön köszönet az ott tanító Udvari 
Hajnalkának, aki sikerrel ösztönözte rajzo-
lásra felsős diákjait! Tartottunk attól, hogy 
az alsósok között a kis-alsósok nem tudnak 
majd érvényesülni, de ebben tévedtünk, 
hiszen több másodikos díjazott mellett az 
első helyezést Keresztes Bálint második 
osztályos tanuló szerezte meg.

A díjazottak:
Ady Endre Általános Iskola: Keresztes 

Bálint (I.); Sirkó Dóra (III.); Illés Barnabás; 
Magyar Zoltán

Eötvös Lajos Általános Iskola: Molnár 
Dorottya (II.); Oláh Evelin

Kós Károly Általános Iskola: Sárosi Le-
vente; Czeizer Dóra; Mázás Tímea; He-
gedűs Martin

Hungár ia Á lta lános Iskola: Ba l la 
Zsófia

Karácsony Sándor Rózsatéri Református 
Általános Iskola: Szentes Réka

Erkel Ferenc Általános Iskola: Hollósi 
Viktória

A díjkiosztóra május 25-én a Wekerlei 
Székelykapu Napok nagyszínpadán ke-
rült sor, ahol a díjazottak dr. Aáry-Tamás 
Lajostól, az oktatási jogok biztosától ve-
hették át a jutalmaikat. Külön öröm volt 
számunkra, hogy Babos Eszter bábelőadó 
a Wekerlei Esti Mesék alkalmával báb-
előadásában megelevenítette Balla Zsófia 
különdíjas mesés művét. A Kispesti Civilek 
a Közétkeztetésért csoport elismerése jeléül 
minden pályázó névre szóló emléklapban 
részesült.

A pályázatot civil alapon, külső források 
nélkül szerveztük, így annak sikeréhez 
nagyban hozzájárultak támogatóink, akik 
részben a díjak felajánlásával, részben a 
zsűrizésben segítettek minket. Ez úton 
szeretném megköszönni segítségüket! Re-
mélem, a sok értékes gondolatot tartalmazó, 
szépen kivitelezett pályamű, a díjkiosztón 
ragyogó gyermek és szülői arcok nekik is 
akkora örömet okoztak, mint nekünk!

Császár Viktória

Az leszel, amit eszel 

fűszerkert

Beszámoló a tavaszi képregény-
pályázatról
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Szűkebb otthonunk, a Wekerletelep, jó 
hangulatú kertváros. Egyéb értékei mel-

lett valamennyien élvezzük friss levegőjét, a 
kellemes zöldet, nyáron a hűs árnyékot. De 
élvezhetjük a gyümölcseit is! Hagyománya 
volt itt kezdettől a házi gyümölcsösnek - 
élesszük fel újra!

„A bérlők lakásonként négy gyümölcsfát ül-
tettek el kertjükben, így tizenhatezer gyümölcsfa 
került a kiskertekbe. A lakók ribizlibokrokat 
telepítettek a kerítések mellé. 1917-ben olyan 
jó volt a termés, hogy a lakosság az éves lakbér 
négyszeresének megfelelő bevételhez jutott.”

(Forrás: wekerletelep.hu - Az építés tör-
ténete.)

Persze, ma már nem fedezné a „lak-
bért”...

miért érdemes?
Korunkban a kiskertekben elsősorban 

nem a gazdasági haszon, inkább a kikap-
csolódás, az aktív pihenés, a saját termés 
öröme a vonzó. 

A fák a szemünk előtt hajtanak, virágza-
nak. A gyümölcsfák a kert díszei is lehetnek! 

A mosolygó, vegyszermentes gyümölcsök nap 
mint nap karnyújtásnyira vannak, az érett 
termést kedvünk szerint szedegethetjük. 
Esetleg éppen gyermekeinkkel együtt nőnek 
fel a facsemeték is. 

A gyerekek élvezik a természetet, ha ebben 
nőnek fel.

„- Anyúúú, kimegyek a kertbe cseresznyét 
szedni.

- De tél van kisfiam!
- Jó, tudom: kabát, sapka, sál...” :-)
Azért az anyagi haszna sem mellékes, ha 

jól választunk. Kellemest a hasznossal!

mire figyeljünk?
Wekerlén kis területű kertek vannak, ahol 

csak néhány fa fér el − előnyös ezért kis 
méretű fákat nevelni. (Kivéve, ha pl. a ház 
déli oldalát, teraszt szeretnénk árnyékossá 
tenni.) Ezek hamarabb és gazdaságosabban 
is teremnek.

Egyes fajták eltérő mértékben fény-, 
tápanyag- és vízigényesek, ezért megfelelő 
helyet és fajtát kell találnunk. Ügyeljünk a 
társításokra, porzófajtákra!

Érdemes többféle, különböző érési idejű 
fát választani. Így változatosabb a termés, 
és hosszabb időn át látnak el bennünket 

friss gyümölccsel. Van, ami a piacon drága, 
de házikertbe ideális (pl. korai cseresznye). 
Aki különlegességre vágyik, a piacon nem 
kapható fajtákat keresse! Külön értéket hor-
doz, ha nemes tájfajtákat ültetünk! 

A fák legyenek könnyen kezelhetőek, 
kórokozóktól védhetőek − ezért is inkább a 
kisnövésű fák előnyösek.

Kerítés mellé elhelyezhetünk bogyósokat, 
esetleg szőlőt (ezt lugasnak is).

Az ültetés optimális ideje október vége 
- november, amikor a fák már lehullatták 
lombjaikat, de még nem fagy. Készüljünk 
fel rá!

engem érdekel, hová fordulhatok?
A Wekerlei Napokon keresse a Kertbarát 

Kör asztalát. Beszéljük meg együtt elkép-
zeléseit, kérdéseit! Segítünk a fajtaválasz-
tásban, csemete beszerzésben, az ültetés 
tudnivalóiban.

Érdeklődhet (és csatlakozhat is hozzánk!) 
az atalakulo.wekerle@gmail.com e-mail cí-
men.

Szívesen látjuk!

Horváth György 
Wekerlei Kertbarát Kör 

„Puttonyba a könyvekkel, 
rajzolj szívvel-lelekkel” 

A Wekerlei Kultúrház és 
Könyvtár az Europark bevá-
sárlóközpontban található Libri 
könyváruházzal együtt rajz- és 
báb pályázatot hirdet gyermekek 
számára. 

Főként olyan téli témájú alko-
tásokat várnak, melyek alapja egy 
könyvben olvasott téli mese vagy 
vers története, vagy melyben va-
lamilyen formában megjelenik a 
könyv, a könyv szeretete.

Feladat: egy szabadon válasz-
tott téli mese vagy gyermekvers 
illusztrációja, kedvelt szereplő-
jének vagy történetének meg-
jelenítése.

Választható technikai kate-
góriák:

1. Sík kép : A/4 vagy A/3 
méretű papírkép

- festmény (vízfesték, tempe-
ra, akvarell)

- grafika (ceruza, tusrajz, filc-
toll, zsírkréta, nyomatok) 

- vegyes technika, kollázs
2. Báb: maximum 40 cm ma-

gasságú vagy szélességű bár-
milyen technikával készített 
bábfigura

Korosztályi kategóriák:
- nagycsoportos óvodások
- 1-2. osztályosok
- 3-4. osztályosok
Az alkotások leadásánál a 

következő adatokat kell meg-
adni: az alkotó gyermek neve; 
a korosztályi kategória megjelö-
lése; a szülők vagy a pedagógus 
telefonszáma és e-mail címe; az 
alkotáshoz kapcsolódó mese, 
vers szerzője és címe; az alkotás 
neve, címe (amennyiben eltérő 
az előző címtől).

Leadási határidő: 2013. no-
vember 8., helye: Wekerlei Kul-
túrház (XIX. ker., Wekerletelep, 
Petur u. 7.)

Az eredményhirdetés és díj-
átadó: 2013. november 30-án 
15.00 órától (az Adventi készü-
lődés elnevezésű rendezvényen 
kerül sor)

Az alkotások 2014. január 
15-ig vehetőek át a helyszínen, 
további megőrzésükre, sajnos, 
nincs lehetőségünk.

Minden gyereknek jó mun-
kát, örömteli mese- és versol-
vasgatást és sikeres alkotásokat 
kívánnak

a WKK munkatársai!

A Wekerlei Kultúrházban nyáron is zajosan teltek a napok. 
Összesen 11 tematikus tábor indult el a Petur utcában. Az őszi 
hónapok hasonlóan eseménydúsak lesznek. Hétköznap a már 
ismertek mellett több teljesen új foglalkozás is indul. Ilyen lesz 
egészen piciknek és szüleiknek a Maminbaba torna és a Baba-
masszázs és torna, ovisoknak a Pindur Piruett, kisiskolásoknak a 
Kő-papír-olló, a Mazsola aerobic iskolás csoportja és a gyermekjóga. 
Felnőtteknek rajzelemző tanfolyam és gyógynövénytermesztő 
előadássorozat indul. 

Hétvégeken a várva várt bábszínházak mellett szeptember 
végén Mozdulj meg! címmel a gyermekes családoknak játékos-
sportos egészségnapot rendeznek. A világűr hete alkalmából, 
október közepén újból kikerül a kertbe a csillagászati távcső a 
Magyar Csillagászati Egyesület jóvoltából. Idén ősszel folytatódik 
a nemzeteket bemutató sorozat. November 9-én a Károlyi Mihály 
Kéttannyelvű Gimnázium közreműködésével megrendezésre 
kerül a Spanyol Nap. Idei év novemberében lesz a 60. évfordulója a 
nevezetes 6:3 magyar-angol futballmeccsnek. Ebből az alkalomból 
november végén kerületi foci és csocsó bajnokságot rendez a WKK, 
valamint felidézik a legendás nagy csapathoz kötődő november 
25-i eseményt. December 21-én a Fakutya Együttes karácsonyi 
táncháza zárja az évadot.

A WKK-ban a falak sem maradnak csupaszon. Szeptem-
berben sokszínű képzőművészeti tárlat keretében mutatkoznak 
be a helyi művészek. Október elején nyílik az Álmaim iskolája 
című pályázatra beérkezett alkotások kiállítása. A Spanyol Nap 
alkalmából a Wekerlén élő Szatmári Zoltán fotóművész madridi 
képeit tekinthetik meg. A karácsonyi hangulatot a házban működő 
fazekas szakkör alkotásainak bemutatása mellett egy gyönyörű 
gyermekrajz-kiállítás teremti majd meg. A WKK és az Europark 
Libri Könyváruházának közös pályázata a gyerekek kedvenc téli 
meséjét idézi fel rajzokkal és bábokkal. 

Ültessünk gyümölcsfát!

Kedvenc téli mesém Őszi-téli hónapok a WKK-ban
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 Hat éves fiam, Milán, nemrég muffint kért 
tőlem. Várakozásokkal telve harapott 

bele, majd két falat után lerakta, és nagyon 
diplomatikusan csak annyit mondott: „A mi 
családunkban anya szépen rajzol, apa pedig 
jól főz”. Azzal otthagyta a sütit, ami becs’szó 
szerintem finom volt, és megkért, hogy kenjek 
neki egy szendvicset…

A férjem, Miroslav, szakács. Az a fajta, 
aki szabadnapján is szívesen főz, a wekerlei 
rokonság és barátok legnagyobb örömére. 
Szenvedélyes kísérletező, aki imád minden 
fogást „kicsit” megbolondítani. Ezt a menüt, 
amit szerintem kimondani is hosszú, szerinte 
a hozzám hasonló „gasztroanalfabéták” is el 
tudják készíteni. Én, aki a „csirke satay”-t 
következetesen „csirke szatén”-nak hívtam 
egész este, ebben annyira nem voltam biztos, 
de a gyakorlat a férjemet igazolta. Bár én 

persze csak asszisztáltam, (értsd: nassoltam 
a felkockázott nektarint) a főzés végére le-
szögezhettem: ezt a kaját tényleg nem nagy 
ördöngösség elkészíteni. Aki tud hámozni, 
szeletelni, és szeret tapicskolni a szószokban, 
könnyedén meglesz vele. Az előkészületekkel 
együtt kb. 45 perc alatt kész a műremek, ami 
kicsit vietnámi, kicsit thai, pikáns és izgalmas, 
de csak annyira, hogy szerintem a rántott 
húson szocializálódott gyerek is boldogan 
megeszi. Tessék szépen próbálkozni, aztán 
learatni a babérokat! 

Mindenekelőtt 
néhány szót az 
alapanyagokról. A 
józsefvárosi kínai 
piac végében, túl 
a kamu guccsi, és 
verszácse táskák 
tengerén, találhatók 
a piac „gyorsétkez-
déi”. Különösen nagy 
melegben ezek azok 
a helyek, melyeket minden jóérzésű ember el-
kerülne, pedig a konyha megdöbbentően jó, az 
alapanyagok pedig helyben meg is vásárolhatók. 
A friss koriandertől az izzasztóan erős chilin 
keresztül a gyömbérig, tucatnyi fűszert, szó-
szokat, gyümölcsöket, tésztákat egy helyen meg 
tudod venni, ráadásul a bolti ár töredékéért. Mi 
mindig innen töltjük fel a „spéci” készleteinket, 

a különlegességekbe, mint halszósz, különböző 
olajok vagy szószok érdemes egyszer beruházni, 
mert jó sokáig eláll.  

Na, de vissza a konyhába! Először a csir-
két érdemes elkészíteni, mert amíg az sül, a 
többit is pikk-pakk össze lehet dobni. Miki 
a combot felcsíkozza és félreteszi. Ha nincs 
kedved darabolgatni, kevergetni, fogd az ösz-
szes alapanyagot, a fokhagymát, gyömbért, 
mézet, a szószokat, fűszereket és vágd bele a 
turmixba, majd az összedarált péppel kend be a 

húst. Akinek kötél-
ből vannak az ide-
gei, ennél a pontnál 
bevonhatja a gyere-
keket is a munkába, 
a srácok ugyanis 
imádnak trutyizni, 
csak semmihez se 
nyúljanak hozzá ma-
szatos kézzel, mert 
ott lesz vége a nagy 
jókedvnek −  a szülő 
jókedvének biztosan. 
Amíg a csirke kicsit 
pácolódik az illatos 
gezemicében, én ne-
kiállok a salátának. 
Azt nem nagyon 
lehet elrontani…

Jó alaposan megmosom a cukkinit, aztán 
hámozóval lecsíkozom, a lényeg, hogy a magos 
rész már ne kerüljön bele. Erre jön egy kis 
koriander, és a többi alapanyag, amit aztán 
kézzel szépen átforgatok, hogy mindenhova 
jusson rá az olajból. Nekem, mióta megkós-
toltam, ez a kedvenc salim, ízes, különleges, 
és egy kis erős chilivel még jobban meg lehet 
bolondítani.  

A nektarin salátával se kell túl sokat bí-
belődni. Igazából mindent fel kell kockázni, 
és szépen összekeverni. Olyan illata lesz az 
egész kompozíciónak, hogy az ember rögtön 
rávetné magát. 

Gyerekeink közben jönnek-mennek, Lidus 
szívecskéket vág papírból, miközben Milán 
rajzol, és kéri, hogy segítsek a dínóban, így 
végre én is hasznossá tehetem magam. 

Miro közben felhúzza a húst saslik pálcára, 
aztán beteszi a 230 fokon előmelegített sütőbe, 
kb. 15 percre. Ahogy sül, és a levegő megtelik 
illattal, a gyerekek egyre türelmetlenebbül ser-
tepertélnek, hagyjuk, hadd terítsenek, aminek 
persze vita a vége, mert mindketten kizáróla-
gosságot akarnak a szalvétahajtogatásban, de a 
mi estéink már nem is lennénk „igaziak” egy 
kis zsizsegés nélkül. 

Miroslav felteszi a bulgurt, ami zseniális kö-
ret. Törökbúzának is szokták hívni, szerintem 
sokkal finomabb, mint a rizs. Tele van ásványi 
anyagokkal, rostokkal, vitaminnal és lassú 
felszívódású szénhidrátokkal, ami nem dobja 
fel hirtelen a vércukrot, ergo nemcsak finom, 
de még egészséges is. Lefedve kell főzni, mint 
a rizst, aztán, ha elforrt róla a víz, csak rá kell 
dobni az apró karikára vágott újhagymát és 
paradicsomot. Mindannyiunk nyála csorog. 

A kész fogásokat szépen ki lehet porciózni, 
az összkép szerintem lehengerlő, mert színes, 
formás, illatos, az íze pedig borzongatóan 
finom, az édes, az erős és a savanykás bámu-
latosan keveredik benne. Az ember zavar-
ban van, hogy melyiket melyikkel szúrja fel 
a villájára.

Próbálják ki Önök is! 
Svraka-Gévai Júlia

WeKerlei KonyháK

Mi rotyog a fazékban?

Csirke satay (kb. 4 főre):  Cukkini saláta: Bulgur: Nektarin salsa: 
●  80 dkg csirkecomb filé ●  4 közepes cukkini ●  200 g bulgur ●  4 db nektarin
●  2 tk curkuma ●  2 ek szezámolaj ●  kb. 4 dl víz ●  fokhagyma●  1 k garam masala ●  1 ek szójaszósz ●  1 kanál vaj ●  koriander●  2 tk szójaszósz ●  friss koriander  ●  2 újhagyma  ●  só, bors●  1 kanál méz ●  chilipehely ●  paradicsom ●  lime●  1 kanál halszósz ●  1 ek halszósz ●  2 tk szezám olaj●  1 tk chili pehely

●  1 dl tejszín
●  4-5 gerezd fokhagyma
●  kis gyömbér
●  2 ek szezám olaj
●  fél lime

Mentás joghurt:
●  egy doboz natúr 

joghurt
●  friss menta
●  só, bors, chili

Csirke satay bulgurral, nektarin salsával, mentás 
joghurttal és vietnámi cukkini salátával 
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szakács és fia, 
azaz miki 

és milán

a végeredmény
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Kedves Wekerlei Állatbarát!

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

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

Aktuális akcióinkról érdeklődjön 
telefonon a 280-07-70,

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

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

Dr. Kovács István
Klinikus szakállatorvos 

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

30-223-0986
ring@digikabel.hu

Kedves Ügyfelem! 2013-ban is a 
megszokott, színvonalas szolgáltatással, 

barátságos jutalékkal és változatos 
lakáskínálattal állok rendelkezésére! 

Tájékozódjon referenciáimról a 
honlapomon és hívjon, ha új otthonát keresi 

vagy meglévő ingatlanát szeretné eladni!

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

Kovács Anita
06-70/708-3942

ANDEZ INGATLANIRODA
1191 Bp., Üllői út 259. (Hunyadi u. sarok) 280-2271; 

06-20/389-6675; www.andezingatlan.hu; www.facebook.com/andez.ingatlan

a Wekerle  újság  HIrdeTésI  TarIfáI

méret Nettó ár áfa 27% bruttó ár
Nyolcad oldal

fekete-fehér – 84,5 x 57 mm 9.000.- 2.430.- 11.430.-

belső színes borító – 93 x 65 mm 13.000.- 3.510.- 16.510.-

Negyed oldal

fekete-fehér – 84,5 x 120 mm 18.000.- 4.860.- 22.860.-

belső színes borító – 93 x 135 mm 24.000.- 6.480.- 30.480.-

Fél oldal

fekete-fehér – 174 x 120 mm 35.000.- 9.450.- 44.450.-

belső színes borító – 190 x 135 mm 46.000.- 12.420.- 58.420.-

Teljes oldal

fekete-fehér – 174 x 244 mm 70.000.- 18.900.- 88.900.-

belső színes borító – 190 x 275 mm 92.000.- 24.840.- 116.840.-



Wekerle   ■  2013/2. szám28

hirdetés

Tavaly nyáron érkezett a jelzés dr. Papós 
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Új fogorvosi székeket 
kapott a Madách utcai 
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Százéves lett a 
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Már állnak az Erkel iskola tornatermének falai



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

:

Wekerlei Állatorvosi rendelő
1192 Bp., Hungária út 31. (Kós iskolával szemben, a Kós Károly tértől 50 méterre)

Nyitva: 16.00-19.00 h
(egyéb időpont bejelentkezés alapján)

Tel: 70/227-7630
Ivartalanítási akció!

Érdeklődjön a rendelőben!

MEGNYITOTT!




