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

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

bérbe adni, akár cserélni kívánja ingatlanát!

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

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

Várom hívását! 
Üdvözlettel Fórizsné Baráth Brigitta

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

Fk reg: 01-0086-04, AL-0589, U-000653

Shetland U. K. 
Nyelviskola

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

•  Nyelvtanfolyamok 
Wekerlén

•  Kihelyezett vállalati 
nyelvoktatás

•  Angol és német 
EuroExam vizsgáztatás

•  Külföldi nyelv tan fo-
lyamok és tanulmány-
utak szervezése
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 A WEKERLE a Wekerlei Társaskör Egyesület tájékoztató 
lapja .

Miért fontos e két évtizede jól ismert tényt hangsúlyozni? A 
tavaly októberi kampányidőszakot követően idén májusban újra 
megjelent a wekerlei postaládákban egy Wekerle elnevezésű ki-
advány ‒ a Kispest újság mellékleteként nevesítve . Ahogy akkor 
is, most is kénytelenek vagyunk hangsúlyozni: a szóban forgó 
kiadványnak semmi köze nincs és nem is volt a Wekerlei Tár-
saskör Egyesülethez és lapjához, a Wekerléhez . Ahogy akkor is, 
most is levélben fordultunk a Kispest újság főszerkesztőjéhez, azt 

kérve: a ne jelentessenek meg a lapunkéval azonos elnevezésű kiadványt; amennyiben 
a jövőben a Kispest újság a wekerleiek részére újból külön mellékletet kíván kiadni, 
azt a Wekerlei Társaskör Egyesület lapjának nevétől és arculatától eltérően jelentesse 
meg . Akkor nem, most azonban válasz e-mailt kapott a WTE elnöke a Kispest újság 
főszerkesztőjétől . A levélből azonban nem derül ki, hogy a jövőben eleget tesznek-e 
kérésünknek . Nem tudhatjuk tehát, mikor, milyen tartalommal dobnak a postalá-
dáinkba olyan, Wekerlének elnevezett kiadványt, amelynek semmi köze sincs a 21 . 
évfolyamában lévő lapunkhoz .

Kedves Olvasóink, oda kell tehát figyelnünk, mikor, milyen kiadványt is tartunk 
a kezünkben! Tavaly év végi számunkban írtam: „Ez alatt a hosszú idő alatt olvasóink 
megismerhették, megtapasztalhatták a Wekerle újság és a Társaskör által fontosnak tartott 
és képviselt civil értékeket. E civil, wekerlei értékek és érdekek képviselete 20 éve is, most is 
elsődleges (...) lapunk készítői számára.”

Ez tehát a mi Wekerle újságunk . Miről is szól e mostani lapszám?
Júliusban óriási vihar csapott le a Wekerlére és szörnyű pusztítást hagyott maga után . 

Végiggondoljuk, mi történt, mi történhetett volna, mit kell, mit lehet tennünk, hogy 
a jövőben elkerüljük a tragédiákat, mérsékeljük a károkat . Tavasszal összefoglaltuk, 
hogyan, milyen körülmények között zárták le a Wekerletelep egyetlen, az M5-ös 
(Nagykőrösi út) irányába vezető kihajtóját . Az Újlaki utca torkolata továbbra is zárva; 
beszámolunk a legújabb fejleményekről . Többször foglalkoztunk az Almavirág tér 
felújításával, annak nehézségeivel . Ezúttal arról olvashatnak, hogy a Wekerle megje-
lenésével egyidőben folyik a meghívásos pályázat értékelése és a kivitelező kiválasz-
tása . További témáink: Mit iszunk, mivel locsolunk: ólom az ivóvízben, halogénezett 
szerves vegyületek a talajvízben; Építkezés és örökségvédelem a Wekerlén: változó és 
megváltoztatni kívánt jogszabályok .

Szokás szerint e súlyos, „húsbavágó” ügyek mellett, könnyedebb, örömtelibb, szó-
rakoztatóbb wekerlei témákkal is szolgálunk! Köszöntjük a 80 éves Juhász Magdát 
és további „évfordulósokat” is ünneplünk! Bemutatunk köztünk élő művészeket: a 
festészet, az ének-tánc, sőt a konyha művészeit . Beszámolunk nyári eseményekről, 
rendezvényekről, gyermektáborokról, a WTE tisztújító közgyűléséről, és számos 
programot kínálunk az őszi hónapokra is .

Itt, a mi Wekerle újságunkban . 
Tartsanak velünk!

dr. Engloner Attila 
főszerkesztő
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2015. július 8. szerda
A kertben voltunk, amikor a diófánk ket-

téhasadt . A napraforgók feküdtek a sárban, 
a kerítés rádőlt a fiatal szilvafára, aminek 
szerencsére nem lett semmi baja, rugalmas 
még a törzse is . A madárberkenye ágai le-
törtek, a szomszéd bácsi tyúkóljára estek . A 
tyúkok jól vannak, a mieink is .

Az utcán a hársfák nehezen bírták a szelet . 
Ágak repültek jobbra, balra, mint a többi 
wekerlei, kispesti utcában . A Facebookon 
látom Kati házát . A kidőlt fa, ami a bejárati 
kapunál volt, most azon fekszik… rossz 
látni . Rossz látni az Esze Tamás utcát is, a 
gyönyörű átívelő lombkoronákat darabokra 
szaggatva . Ez az utca mindig árnyékos a káni-
kulában, jó itt biciklizni, a fák megvédtek az 
égető naptól . A hőtérképen is lehet látni, hogy 
amikor Budapest forr a melegtől, Wekerle 
Ady Endre út felőli része egy pár fokkal 
hűvösebb, mint a város legtöbb pontja .

A fáinknak sokat köszönhetünk . A levegőt 
tisztítják, a páratartalmat szabályozzák, ár-
nyékot adnak, tökéletes klímaberendezések . 
És szépek is . Mesebeliek . 

Tudjuk, nem a fák a károk okozói, hanem 

a szél . Láttunk olyan károkat is, amikhez a 
fáknak nincs semmi köze: a téren található 
lefújt tetőcserepek, a kidőlt betonoszlopok 
stb .

Én ilyen szelet még nem láttam . Inkább 
trópusi viharnak éreztem . Hasonló képet lát-
tam az ablakomból, mint amit a televízióban, 
amikor egy hurrikán lecsap valamilyen messzi 
tengerpartra . Felrázó, lenyűgöző .

Most jönnek a kérdések . Ki a felelős? Kinek 
kellett volna a fákat gondozni? Ki fogja most a 
felelősséget vállalni? Ki fogja a károkat meg-
téríteni? A biztosító cégek arról beszélnek, 
hogy ha megállapítható, hogy a közterület 
felelőse nem megfelelően gondozta a fákat, 
akkor rájuk fogják hárítani a felelősséget . 
Ez természetes, ugye? Mindenki szeretne 
kompenzációt, mindenki károsultnak érzi 
magát, de senki sem szeretné a felelősséget 
vállalni .

Ki a felelős nálunk, Wekerlén, Kispes-
ten? A legkézenfekvőbb válasz, hogy a Zöld 
Iroda munkatársai . Minden évben az érin-
tett munkatárs előkészíti és elfogadtatja a 
környezetvédelmi bizottsággal a tervet a 
fák gondozásáról, elsősorban az úgyneve-
zett „ifjításokról”, illetve kivágásokról, és 
az ilyenkor kötelező pótlásokról . A „terv” 
elsősorban a látható szükségleteken és a 
lakossági igényeken alapul .

Szerintem lelkiismeretesen jár el − az adott 
korlátok között . Ugyanis nincs hosszú távú 
koncepció, nincsenek források . A környe-
zetvédelmi bizottság ülésén, ahol „állandó 
vendégként” képviselem a Wekerle Társaskör 
Egyesületet, nem tapasztaltam különösebb 

igényt arra, hogy átgondoltan, egy fejlesztési 
elképzelésnek megfelelően végezzék el ezt a 
feladatot . Sem Kispest jelentős faállománya, 
sem más dolgok kapcsán .

Így pazarolunk el kb . több százezer forint 
szakértői díjat és bizottsági tagsági tiszte-
letdíjat havonta, kb . egy-másfél óra alatt, 
egyetlen bizottságban . A közömbösség és a 
hozzá nem értés arat – tisztelet a kivételnek, 
de az nagyon kevés . Alátámasztható az ál-
lításom? Én úgy vélem, hogy igen . El lehet 
olvasni a jegyzőkönyveket .

A következő lépés? Miután a tervet elfo-

vihar

Gondolatok a „nagy vihar” ürügyén

Alternatív valóság – 
ahogy történhetett volna

 Anagy vihar utáni nap reggelén a kerületi civilek, önkéntesek – együttműködve a helyi önkormányzati szövetkezettel – több mint 100 tonna faanyagot gyűjtöttek össze a kispesti utcákon és szállították el szárításra, tárolásra . Ezt a mennyiséget 2018-ban tűzifaként fogják szétosztani a kerületi rászorulóknak, ezzel is csökkentve a kerület „energiaszegénységét” .A maradék ágakat, gallyakat fölaprították és az önkormányzati épületekben már évek óta működő biomassza kazánokhoz vitték, ahol télen fogják fölhasználni . Ezzel az önkormány-zat gazdaságosabb és energetikai szempontból felelősségteljesebb működést tud elérni .
A volt Ady mozi és az óvodák mellett mű-ködő innovatív komposztkazánokhoz is szállí-tottak aprítékot, amely áztatás után a beépített vízvezetékrendszer segítségével biztosítja a meleg vizet az épületben található vizesblokk-oknak . A többi (?) apríték majd később kom-posztált formában kikerül a kerületi közösségi és konyhakertekbe .

Emellett a Forrásház szociális programjai-ban részt vevő asztalos segítségével az értékes faanyagot külön tárolják, mivel a kispesti szo-ciális-művészeti programban mindig szükség van alapanyagra a már elismert társadalmi vál-lalkozásban készülő kertibútor-gyártáshoz . R
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gadják, az önkormányzat egy cégnek kiadja 
a feladatot . A cég számláját kifizetik .

Mint tudjuk, a védett fasorok kivételek: 
ezek a fővároshoz tartoznak, nem a helyi 
önkormányzathoz . Három éve kérdeztem 
a főváros egyik érintett munkatársát, hogy 
várható-e az Esze Tamás fasoron vala-
miféle karbantartási munka, hisz ez az 
utca Wekerle egyik legjelentősebb értéke, 
esztétikai és környezeti szempontból is . A 
munkatárs „megnyugtatott”, hogy ettől nem 
kell tartanom, mert erre nincs pénz, s nem 
is várható, hogy a közeljövőben lesz . Talán 
jobb is így, látva a Gutenberg utcai munka 
eredményét . A csonkított platánsor látványa 
szívszorító volt számomra . Soha nem lesz 

olyan, mint volt . Igaz ugyan, hogy sokkal 
kevesebb kárt szenvedett a viharban, mint 
az Esze Tamás utcai fák .

Mostanában készült el az Integrált Város-
fejlesztési Stratégia (IVS), ami társadalmi 
részvétellel, valamennyire „példamutató" 
módon készült . Muszáj is, hisz ennek lét-
rehozásáról törvény rendelkezik . Ha nincs 
meg a terv, akkor nincs európa uniós pályá-
zati lehetőség . Májusban az önkormányzati 
testület elfogadta a 2016-tól 2020-ig szóló 
IVS-t (a korábban említett környezetvé-
delmi bizottság nem kívánta tárgyalni a 
tartalmát) .

Mit takar ez a terv? Az Átalakuló Wekerle 
és a WTE nevében 10 helyi ember írt 51 
oldalnyi javaslatot, többek között a zöld te-
rekről, a helyi környezetről, a zöld gazdasági 
„fordulatról”, az állampolgárok részvételéről . 
A fejlesztőkkel jól tudtunk szót érteni, a 
javaslataink jó részét beemelték – néha szó 
szerint – a végső javaslatba .

Az IVS-fejlesztő az alábbi szavakkal 
fejezte ki a zöld területek helyzetét és a 
teendőket:

„Az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási 
eseményekre (hosszú nyári aszályok, hirtelen 
lezúduló csapadék, langyos téli időjárás) a zöld-
felület, a fák, rosszul reagálnak, a növényzet 
ellenálló képessége gyenge."

„A [konkrét projektek] megvalósítása mellett 
egyre időszerűbbé válik a városrész közterü-
leti rendszerének újragondolása és általános, 
fokozatos megújítása is. A beavatkozások során 
kiemelten fontos a tervezettség, a szervezett-
ség, az értékközpontúság és a klímatudatos-
ság erősítése." (332 o. Közterületek minőségi 
fejlesztése)

Magyarul: ideje gondolkodni, tervezni, 
cselekedni, a társadalmat összehangolni 
a környezettel . Most már minden iskolás 
tudja, hogy bizonytalan éghajlati viszo-
nyok várnak ránk, váratlan társadalmi ha-
tásokkal . Ideje, hogy a felnőttek utolérjék 
a gyerekeiket .

Szerencsére Wekerle „jól áll” . Képesek va-
gyunk együtt gondolkodni, együtt tervezni, 
együtt dolgozni . Ha szeretnénk Wekerlét 
továbbfejleszteni, a jövőbeli nehézségekre 
megelőző választ kell adni . Legyen szó még 
nagyobb viharban elszenvedett károkról, 
a fokozódó kánikulában szenvedő öregek 
gondozásáról vagy a várható locsolási ti-
lalmakról . 

A mindenkori önkormányzatoknak is 
meghatározó szerepe van az előre gondolko-
dásban . A mi feladatunk ezt tudatni velük, 
a munkájukat figyelemmel kísérni, a saját 
szakértelmünket felajánlani, a közösség erejét 
megmutatni és elérni, hogy a kerületben 

található tudást, eszközöket és erőforrásokat 
értelmes módon használják . A felelősség-
ről örökké lehet vitatkozni, de elsősorban 
nekünk fűződik érdekünk a megoldáshoz . 
A politikai garnitúrák jönnek-mennek, de 
mi, a családok, a szomszédok, a közösségek 
maradunk .

Ugye milyen jó volt olvasni a bevezető 
híradást? Kár, hogy nem így történt 2015 
nyarán!
Tracey Wheatley, az Átalakuló Wekerle egyik 

szervezője
Szerkesztette: Papp Zsuzsanna

Vihar a Wekerlén
Óriási vihar söpört át a Wekerlén 2015. 

július 8-án.
Az orkánerejű szél fákat csavart ki, em-

berderék-vastagságú ágakat tört le, vil-
lanyoszlopokat döntött ki. Az ítéletidő után 
telepünk egyes részeit háború-sújtotta terü-
letnek lehetett vélni. Ám, alig, hogy elült a 
vihar, a wekerleiek azonnal nekifogtak a 
takarításnak.

Szeretjük a Wekerlét!

Szerkesztőségünkbe  
érkezett

vihar
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 Az újság megjelenésével egyidőben 
zajlik a meghívásos pályázat érté-
kelése és a kivitelező kiválasztása 

az Almavirág tér útépítési és zöldfelületi 
munkálatainak elvégzésére . Az augusztusi 
testületi ülésen a képviselők elfogadták, 
hogy felhatalmazzák a Polgármestert, hogy a 
Wekerlei Társaskörrel együttműködési meg-
állapodást kössön az Almavirág tér közterü-
leti zöldfelületi munkálatainak elvégzéséhez . 
A kivitelező kiválasztására irányuló eljárást 
az Önkormányzat folytatja le, azonban a pá-
lyázati kiírás és a beérkező pályázatok elbírá-
lása során a Wekerlei Társaskör Egyesülettel, 

mint Együttműködő Partnerrel egyeztet . 
A szerződés értelmében az Önkormányzat 
vállalta, hogy az Almavirág tér területén, 
az NKA pályázat I . fordulójában elkészült 
útépítési engedélyben és az alapjául szolgáló 
tervdokumentációban foglalt, a kivitelezés 
I . ütemének megfelelően a munkálatokat 
elvégzi . Továbbá vállalta, hogy a közterületen 
a II . ütemnek megfelelő, a kertépítészeti 
engedélyes és kiviteli tervdokumentáció-
ban foglalt munkálatokat, a zöldfelület és 
a díszburkolatok kialakítását elvégezteti . A 
WTE, mint Együttműködő Partner vállalta, 
hogy ezeknek a munkálatoknak a költségeit 
az NKA II . fordulójában nyert költségvetési 
forrásból kiegyenlíti .

A megállapodást megelőző egyeztetéseken 
egyetértés volt abban, hogy az I . és II . ütem 
munkafolyamatainak szoros összefüggése, a 
munkaterület elhatárolásával, a munkavégzés 
ütemezésével kapcsolatos problémák elkerülése, 
és az esetleges garanciális igények egyértelmű 
érvényesíthetősége érdekében az I . és II . ütem 
megvalósításával egy kivitelezőt kíván megbízni 
mindkét Fél .

A megállapodás tartalmazza, hogy a 
megvalósulás után a kialakított zöldfelület 
karbantartási munkálatai és üzemeltetése az 
Önkormányzatot terheli . 

A kivitelezési határidő: 2015 . november 
30 .

Reméljük, hogy a következő lapszámban a 
megvalósult átalakításokról készült fotósorozat-
tal tudjuk véglegesen lezárni az Almavirág tér 
felújítására fordított többéves munkánkat .

Somlói Judit projektvezető

 A Várospolitikai, Városüzemeltetési 
és Rendészeti Bizottság az ápri-
lisi bizottsági ülésen tárgyalta az 

Újlaki utca − M5 (Nagykőrösi út) torkola-
tának jelenlegi lezárását, a 
hathónapos felülvizsgálati 
időben érkezett lakossági 
kezdeményezés okán .

Az ülésen az érintett 
utcákban élők közül több 
lakó is jelen volt, a lezá-
rást ellenzők és támoga-
tók részéről egyaránt, így 
a kisebbfajta lakógyűléssé 
változott ülésen számos 
érv elhangzott mindkét 
fél részéről . A Wekerlei 
Társaskör hangsúlyozta, 
hogy az Önkormányzatnak 
a wekerleiek minél széle-
sebb körének érdekeit kell 
szem előtt tartania a vég-
leges döntés meghozatala-
kor . Ezzel kiküszöbölheti 
azt a megoldását, amelyet 
a kialakult forgalmi hely-
zet problémájára koráb-
ban társadalmi egyeztetés 
nélkül hoztak, így sokak 
(több száz, aláírásukkal 
tiltakozó wekerlei) ellen-
kezését kiváltva . Szükséges, 
hogy a kérdésről szakmai 
és társadalmi egyeztetés 
induljon, a teljes wekerlei 
közösség véleményének fi-
gyelembevétel . Az ülésen 
jelenlévő lakók elfogadták 

azt a bizottsági javaslatot, hogy az Újlaki 
utca egyirányúsításával ismét megnyíljon a 
Nagykőrösi út felé a kihajtás lehetősége, de 
a behajtást változatlanul korlátozzák . Így az 

Újlaki utca egyirányúsításának terveztetése 
időközben el is készült, jelenleg a terv a 
Fővárosnál, a BKK (Budapesti Közlekedési 
Központ) forgalomtechnikai osztályának 
jóváhagyására vár .

Természetesen ez egy újabb hathónapos 
időszak lesz, amikor a kivitelezést követően 
a forgalomtechnikai változás felülvizsgá-

lati időszakában újra lehet 
kezdeményezni újabb vál-
toztatást .

A bizottsági határozat 
szerint az újabb forgalom-
technikai terven kívül az-
óta elkészült 3 alternatíva 
vizsgálati anyaga is, amely 
ezeknek a lehetőségeit és 
hatásait mérte fel . (1 . az 
eredeti állapotot, az Újla-
ki utca teljes megnyitását; 
2 . az Újlaki utca jelenlegi 
lezárását; 3 . az Újlaki utca 
egyirányúsítását a Botond 
utca felől a Nagykőrösi út 
felé – ez a forgalomtechnikai 
változtatás várható most .) A 
bizottsági ülésen megállapo-
dás volt arról, hogy mind-
három javaslatról induljon 
lakossági párbeszéd .

A Wekerlei Társaskör 
részt kíván venni és egyben 
segítséget kíván nyújtani a 
várhatóan a közeljövőben 
induló társadalmi egyeztetés 
folyamatában, bízva abban, 
hogy mindenki által elfoga-
dott közös döntést tudunk 
hozni a sokunkat érintő 
ügyben . 

Somlói Judit
WTE Bizottsági delegált

ÚjlaKi, almavirág

Újlaki utca: újabb több hónap

Almavirág tér: kivitelező kerestetik
Határidő 2015. november 30.

az Újlaki utca bejárata augusztus 19-én
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mit iszunK

 A víziközmű-szolgáltatásokról szóló 
2013-as törvény előírása szerint év 
végéig minden wekerlei ingatlan 

egyedi bekötési vízmérőt fog kapni, ami azt 
jelenti, hogy a Vízművek a gerinchálózatról 
az ingatlanra leágazó vezetékre az úgy neve-
zett átadási ponton mérőt szerel . Az átadási 
pontig, vagyis a már kerítésen belüli aknáig, 
a vezeték a Vízmű tulajdona, annak minősé-
géért ő felel . Hogy a szövevényes vízhálózati 
térkép miatt a felszerelések milyen bonyolult 
helyzeteket idéznek elő, arról bizonyára majd 
mindnyájunknak van egy jó történetünk, 
amiben a harmadik szomszéd velünk egy 
hálózaton fityegő kerti csapja a slusszpoén . 
Van azonban egy másik szempont is, ami 
miatt érdemes több figyelmet szentelni a 
vízmérő-felszereléseknek . Közismert, hogy 
a 70-es évekig jórészben ólomvezetékeket 
használtak főleg a házon belüli vízhálózat-
ban, de akár a gerincháló-
zat és a korábban említett 
átadási pont között is . Az 
évek során a főváros köze-
pesen kemény vízében lévő 
ásványok a csövekben vízkő 
formájában lerakódtak, ami 
csökkentette, bár meg nem 
szüntette az ólom vízbe ol-
dódásának esélyét . A mérő-
felszerelések ezt a sokéves 
nyugvó állapotot szüntetik 
meg, a vezetékrendszerben 
végzett vágásokkal az ólom 
koncentrációja növeked-
het a rendszerben és így a poharunkban is 
(ennek kockázatairól lásd a keretes írást) . 
Fontos azonban megjegyezni, hogy a magas 
ólomkoncentráció kockázata a mérőfelszere-
lésektől függetlenül is létezik, amennyiben a 
házon belüli vezetékek ólomból vannak .

A mérők felszerelésének ólomkoncentrá-
ciót növelő kockázatával kapcsolatban több 
wekerlei lakó is megkereste a Polgármesteri 
Hivatalt, mely végül kiadott egy közleményt 
a kispest .hu felületén, amelyben felhívja a 
figyelmet a problémára ‒ naprakész informá-

ciókat azonban nem adott a wekerlei helyzet-
ről . Ferenczi István önkormányzati képviselő 
nyár elején vízvizsgálatot kezdeményezett, 
amelynek során tizenhárom wekerlei ház-
tartásból vettek mintát a lakók a Vízművek 
erre hitelesített mintavételi edényeibe, majd 
saját költségükön bevizsgáltatták a Vízművek 
laborjában . Ahogy a képviselő fogalmaz, az 
eredmények ismeretében pánikra nincsen ok, 
de tájékozódásra és további cselekvésre min-
denképp . A tizenháromból öt alkalommal 
találtak a határértéket meghaladó ólomkon-
centrációt a kifolyatás nélküli mintákban, 
melyek mindegyikében határérték alá esett 
az ólomtartalom a csap pár perces kifolyatása 
után . Ez arról árulkodik, hogy a háztartások 
jelentős részében találhatók ólomvezetékek, 
ugyanakkor a szolgáltató tulajdonában lévő, a 
gerincvezetéktől az aknáig terjedő szakaszok 
javarészt ólommentesek lehetnek . Hogy nem 

teljes mértékben, azt az is bizonyítja, hogy 
tavasszal olyan egyedileg kezdeményezett 
mérés is történt az Álmos utcában, ahol a 
bekötési ponton a határérték 49-szeresét 
mérte a vízművek szakembere . A háztartási 
fogyasztóknál talán még fontosabb kérdés 
az óvodák és iskolák ivóvízellátása . Utoljára 
2012-ben volt az összes wekerlei óvodában 
és iskolában mintavételes felmérés, akkor a 
Vonás utcai óvoda kivételével minden intéz-
mény megfelelt a ma kötelezőnek tekintett 
(2012-ben még magasabb) 10 mikrogramm/

l-es határértéknek . Információink szerint a 
Polgármesteri Hivatal idén nyáron új mérést 
rendelt el a Vonás utcai óvodaépületbe, és a 
friss mintákban megnyugtató, határérték 

alatti koncentrációt találtak .
Az Önkormányzat Környe-

zetvédelmi Bizottsága vendégül 
látta a Vízművek szóvivőjét, akit 
a Bizottság előtt is, és később 
levélben is több fontos kérdés-
ről faggattak . Kiderült, hogy a 
Vízművek rutinszerű méréseket 
is végez Wekerlén havonta két 
meghatározott ponton: a Kós 
Károly tér 1 . szám és a Corvin 
körút 32 . szám alatt . Sajnos 
ezek eredményeit a szolgáltató 
ígérete ellenére sem bocsátotta 
eddig közre . Ígéretet kaptunk 

arra, hogy a mérők felszerelésének idősza-
kában a Vízművek sűríteni fogja a mintavé-
telezést a telepen, de sajnálatunkra ennek a 
menetrendjével is adósak a mai napig .

Kertész Krisztián 

Mi folyik a csapból?  
− Vízminőségi kérdések a vízmérők felszerelése kapcsán

Ha túl sok ólom van a vízben
■ 2014-től Magyarországon az ólom ivóvízben megengedett koncentrációjának ha-
tárértéke 10 mikrogramm/l . A Fővárosi Vízművek saját anyaga szerint a szolgáltatási 
területén az átlagos ólomkoncentráció 0,58 mikrogramm/l, de azokon a területeken, 
ahol az 1970 es évek előtt építették ki a vezetékeket, a szolgáltató tapasztalata szerint is 
a határértéket jócskán meghaladó koncentráció is elképzelhető . A WHO egészségügyi 
világszervezet megállapításai szerint a szervezetben felhalmozódó ólom bizonyítottan 
károsítja az idegrendszert, illetve gátolja annak fejlődését gyerekeknél, akár súlyos 
magatartászavarokat is okozva .

Mintavétel 
kezdeményezése
■ A sajátkezű ivóvízmintázáshoz a Víz-
művek Váci úti laborjától lehet minta-
vételi edényeket kérni . Két mintát kell 
venni: egyet reggel az első kifolyatással, 
ami a házon belüli vezetékek állapotát 
jellemzi, illetve egy másikat pár per-
ces kifolyatás után, ami a Vízművek 
vezetékén bejövő víz minőségéről ad 
információt . Az értékelés díja 5000 
Ft . Amennyiben az ólomkoncentráció 
meghaladja a 10 mikrogramm/literes 
határértéket, úgy a szolgáltató ellenőrzi 
a bekötést az átadási ponton létesített 
ideiglenes mintavételi csapból és a leg-
közelebbi tűzcsapból, és ha ólmot talál 
a saját szakaszán, akkor cseréli azt .

Ahogy biztosan 
egészségesebb vizet 
ihatunk
■ Ha nincs lehetőségünk a házon belüli 
csövek cseréjére, akkor is sokat számít, 
ez a vizsgálatokból is kiderült, ha a 
hosszabb ideje nem használt csapból 
a vizet az ivóvíz engedése előtt kifo-
lyatjuk . Vegyünk a vízből egyszerre 
egy egész kancsóval, ne kelljen minden 
pohár előtt percekig folyatni a vizet . 
A kifolyatott vizet is lehet locsolás-
ra, mosogatásra használni, nem kell 
elpazarolni .
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beharangOzó

szepTember
 6 .  Hegyi bringatúra a Vértesbe
  13 .  Wekerlei Tájékozódási futás – 

kicsik
  18-20 . XXIV . Wekerlei Napok
   Kulturális Örökség Napja
  20 .  Wekerlei Tájékozódási futás – 

nagyok
  27 .  Kenutúra a Soroksári Dunán

okTóber
 4 .  Wekerlei Bolhapiac
  11 .  Bringatúra Martonvásárra

November
 8 .  Wekerlei Bolhapiac
  9 .  Film-Galéria
  15 .  Évadzáró bringatúra 

családoknak (60 km) a Csepel-
szigetre

 
állaNdó programjaINk  
a Wekerle TársaskörbeN
Bridzs-klub – Minden kedden 18 .30 

órakor várunk mindenkit, aki vagy 
már ismeri, vagy szeretné megtanulni 
a „kártyajátékok királyát" . Ne feledje: 

A bridzs az a játék, amit soha nem 
késő elkezdeni!

Építészklub – Változó időpontokban .
Játékklub – Minden csütörtökön 19-

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

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

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

Wekerlei esti mese – Minden csü-
törtökön 18 órakor a kicsiknek és 
nagyoknak, minden héten más-más 
előadóval .

Programsoroló

szeptember 12-én 
garázsvásár fesztivál

Garázsvásár ma már nagyon sok helyen 
van, de ez a wekerlei rendezvény attól kü-
lönleges, hogy egy négyzetkilométeren, 
mesés környezetben, egyidőben sok-sok 
garázsvásár várja az érdeklődőket . 

Részletek a www .tessekcsak .hu webol-
dalon

október 4-én és november 8-án
bolhapiac

Regisztráció: az október 4-re szeptember 
14-én, a november 8-ra október 12-én hét-
főn, 17 órától a Wekerlei Társaskörben .

december 5-én 14 és 19 óra között
karácsonyi kézműves vásár 

a Wekerlei Társaskör és a Wekerlei Kul-
túrház és Könyvtár közös szervezésében a 
WKK-ban . 

Karácsonyi ajándék? Asztaldísz? Valami 
téli dekorációs tárgy? Vagy csak valami 
csecsebecse? Megtalálja a Karácsonyi Kéz-
műves Vásárban!

Jelentkezni árusításra 
a weker lei kez mu ves vasar@gmail .com 

címen lehet októbertől . 
További információk:

http://wekerletelep .hu/boerzek/
wekerlei-kezmuves-vasar/

II..  WWEEKKEERRLLEEII  SSÖÖRRKKÖÖRR  
K ó s  K á r o l y  t é r ,  2 0 1 5 .  o k t ó b e r  3 - 4 .  

 
Cseh -  és  német  sörök ,  magyar  kézm ves sörök .  

Sörkorcso lyák .  
SÖRÖZ(Z)ÖN ( !)  

Ku l turá l t  sör ivássa l  az  a lkoho l i zmus e l len !  
Nem azér t  isszuk a  sör t ,  hogy berúgjunk ,  

hanem,  hogy ta lá lkozzunk!  
Nemcsak fér f iaknak!  

 

Rendezi: 
 

 Sportos emberekből nincs hiány 
Wekerlén, ez nem kétség . Itt min-
dennapos látvány a gyerekével edzésre 

igyekvő szülő, a parkban jógázó összeszokott 
társaság, a kocogó nagymama . Sportolási 
lehetőség is akad bőven, ám ezek jó része 
nem, vagy csak nehezen található meg az 
interneten . Épp ezért hamarosan elkészülő 
honlapunkkal azt szeretnénk elérni, hogy a 
wekerlei lakosok egy jól felépített oldalon, 
célirányosan akár sportágakra, akár kor-
osztályokra, akár sporthelyszínekre keresve 
megtalálják a számukra legmegfelelőbb 
wekerlei sportfoglalkozásokat . A honlapon 
minden szükséges információt közlünk: 
az adott sportág rövid bemutatását, a cél-
közönség meghatározását, helyszíneket, 
árakat, időpontokat, elérhetőségeket és 
fényképeket .

Bízunk benne, hogy akinek már csak 
egy utolsó lökés hiányzott ahhoz, hogy 
mozogni kezdjen, az a honlapon található 
választékból csemegézve megkapja a kellő 
motivációt és hamarosan kipróbálja a válasz-
tott edzésformát, legyen az akár baba-mama 
torna, capoeira vagy egy közös bringatúra . A 

sportolási lehetőségeken felül beszámolunk 
a wekerlei sportrendezvényekről, táborokról, 
valamint igyekszünk naprakész informá-
ciókkal, kapcsolódó cikkekkel ellátni a 
sportbarát érdeklődőket .

Kérjük azokat a sportoktatókat, sport-
szolgáltatókat, akikkel eddig még nem lép-
tünk kapcsolatba, de szeretnének felkerülni 
az oldalra, hogy az info@wekerle-sport .
hu címen jelentkezzenek . A megjelenés 
természetesen díjmentes .

Várjuk a wekerlei sportoktatók és a spor-
tolni vágyók érdeklődését!

Romhányiné Kovács Mária 
és Goszták Evelin

www.wekerle-sport.hu 
– új honlap a wekerlei 
sportlehetőségekről

Vásárok a Wekerlén
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 Idén XXIV . alkalommal rendezi meg 
a Wekerlei Társaskör Egyesület a 
Wekerlei Napokat . Az idők folyamán 

sokat változott és alakult a rendezvény, 
egyre inkább a kulturális, az épített ha-
gyományok és az örökség ápolása került 
előtérbe . 

Wekerletelep európai jelentőségű, mégis 
sajátosan nemzeti karaktereket képviselő, 
kiemelkedő építészeti örökséget hordoz, és 
ennek megóvása fontos közös felelősségünk, 
ugyanakkor legalább ilyen jelentőséggel bír 
az is, hogy a wekerleiek közösségét folya-
matosan fejlesszük, szervezzük . 

Az idén ez még fokozottabban így van, 
hisz a rendezvényt most először szervezzük 
egyidőben a Kulturális Örökség Napjával, 
melynek ugyancsak évek óta helyszíne a 
Wekerletelep . 

Ez adta az ötletet arra, hogy évről-évre 
keressünk egy-egy történelmi hagyomá-
nyokkal rendelkező bemutatkozó várost . 
Idén első alkalommal Kecskemétre esett 
a választásunk, így ismerhetjük meg a 
Csörömpölők Együttest, a Kecskemét 
Táncegyüttest, és érkeznek kecskeméti 
mesteremberek is .

szeptember 18. péntek
A programsorozatot idén is 16 .30-kor 
fúvósok nyitják meg a Zrumeczky kapuból, 
majd Urmai Ungorán László tanítványai-
nak munkájából rendezett kiállítás megnyi-
tójára kerül sor a Wekerlei Társaskörben . A 
Munkás Szent József Katolikus Templom-
ban 19 órakor a Budapesti Énekes Iskola 
hangversenye várja az érdeklődőket .

szeptember 19. szombat
Szombaton reggel 10 órakor fúvószenekar 
felvonulása lesz a téren . A vásárosok, kéz-
művesek már ekkor árulják portékáikat, és 
a Szolidaritás Tere is benépesül . A hetedik 
éve résztvevő alapítványok, intézmények, 
iskolák, várják a találkozást a wekerlei 
emberekkel, jól érzik magukat nálunk, ké-
szülnek az eseményre . Ismét részt vehetünk 
többféle kézműves foglalkozáson, mozgásos 
tevékenységen, vásárolhatunk vakok és 
értelmi sérültek által készített művészi 
színvonalú tárgyakat, és megcsodálhatjuk 
a terápiás kutyák intelligenciáját is .

15 órától Zenepavilonnál a Borúton 
kiváló pincészetek borait lehet kóstolgatni 
és emellett remek zenéket hallgatni .

Este 21 órakor szabadtéri filmvetítésre 
kerül sor, Olivier Nakache és Éric Toledano 
Életrevalók című filmjét nézhetik meg .

szeptember 20. vasárnap
A vasárnap a nagyszínpados nap . A dél-

előtt elsősorban a korban vagy lélekben 
gyerekeknek szól . A Tatay Színház báb-
előadással várja a közönséget . A Mágnes 
Színház régi kedves ismerősként idén is 
meglepetést hoz, majd a Fourtissimo Ze-
nekar a gyerekek számára létrehozott egy 
különleges, interaktív és értéket képviselő 
programot, melyben a legkisebbek gyerek-
dalokon keresztül testközelből találkozhat-
nak trombitával, harsonával, vadászkürttel 
és az észak-ausztráliai őslakosok fúvós 
hangszerével a didgeridoo-val . A műsoron 
belül a gyerekek kiélhetik szereplési vágyu-
kat, ugyanis a színpadon énekelhetnek és 
táncolhatnak az előadókkal, a műsor végén 
a közös menetelés szinte kihagyhatatlan 
papírtrombitával . 

Délután 14 .30-kor megtudhatjuk a 
sportversenyek eredményeit, majd a tánc-
csoportok bemutatói után a sütisütő ver-
seny győztese is kiderül . A Csörömpölők 
Együttes zenés-táncos- mesés programja 
után a The Fourtissimo Jazz Orchestra 
nem mindennapi kulturális, zenei élményt, 
fergeteges hangulatot ígér . A Kecskemét 
Táncegyüttes autentikus néptánc műsora 
élő zenével garantáltan szíveket melengető 
és lábakat megmozgató lesz! A Wekerlei 
Napok zárókoncertjén a közkívántra is-
mét meghívott Cimbaliband Együttes 
muzsikál .

Szebenyi Marianna

művésztelep és Népi 
kismesterségek utca

■ Az idei Wekerlei Napokon a vasárnapi 
Művésztelep egy újdonsággal bővül .

Szándék szerint a Népi kismesterségek 
utca sok látogatót és nemcsak gyerekeket 
vonz majd . A népművészet anyanyelvünk 
után a legdrágább nemzeti kincsünk . Míg 
régen a mindennapok meghatározó tevé-
kenységéhez tartozott a kosárfonás vagy 
a szövés, hiszen a napi gyakorlat tárgyait, 
eszközeit maguk állították elő, ma már a 
hagyományőrzők tartják életben a tárgyi 
népművészet alkotásait . Anyáról leányra, 
apáról fiúra szállt a tudás . Ebbe szeretnénk 
betekintést nyújtani . Nem titkolt célunk, 
a megismertetésen túl, az alkotói kedv 
ébrentartása, nemzeti kultúránk ezen te-
rülete előtti főhajtásunk .

A Népi kismesterségek utcájában az 
érdeklődők a hagyományos népi kultúránk 
egy szeletkéjével ismerkedhetnek meg . 
A nemezelés, fazekasság, játékkészítés, 
kosárfonás, gyöngyfűzés, mézeskalács 
díszítés mesterségekbe enged bepillantást a 
foglalkozás, a népi iparművészek termékeit 
meg is lehet vásárolni . 

Várjuk a kicsiket és nagyokat! Eresszük 
ki a szellemet a palackból, érezzük elődeink 
alkotásörömét, adjuk meg szívünknek-
lelkünknek ugyanezt az örömöt!

Tatay színház: az élet kenyere
Asztali bábjáték élő zenével, fuvolaszóval
 Szita, szita, sűrű szita,
Ma mesélek, holnap is.
Hogyha eljössz, megláthatod,
A kenyér szép életit.
Lesz ott király, ördög, szakács,
Szegény ember s víg kedély,
Vár a mese, báb és bábos 
és a meleg friss kenyér.

Az előadás 3 népmeséből áll . A legfino-
mabb falat, A kicsi dió, valamint a Derék 
Jankó és a kemény kenyér .

Előadják: Tatay Veronika és Tatay 
Zsolt .

The fourtissimo jazz orchestra 
■ Nehéz szavakkal bemutatni a zenekart, 
leírni azt az utánozhatatlan érzést, amely a 
színpadról árad, amikor felcsendül a zene és 
beindul a varázslat . 

A zenekar frontemberei, a Kuna testvérek 
szinte egy emberként szólaltatják meg rézfú-
vós hangszereiket, és az összetartozás érzése 
hamar magával ragadja a hallgatóságot is . 

A több, mint negyedszázados zenei múlttal 
rendelkező művészek páratlan virtuozitással 
szólaltatják meg hangszereiket és ötvözik 
előadóművészi tapasztalataikat, hogy a kö-
zönség minden tagja, részesülhessen a ZENE 
elsöprő erejéből . 

beharangOzó

XXIV. Wekerlei Napok 2015. szeptember 18-20.

Tatay színház
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Számos komoly- és könnyűzenei sikerrel 
a hátuk mögött most egy újabb kihívás elé 
néznek: a 60-70-es évek jazz rock legendá-
inak nyomdokain indultak el, hogy újból 
előtérbe kerüljön ez a nálunk méltatlanul 
háttérbe szorult műfaj . 

– Kuna Valéria, „az éjszaka királynője”, 
a zenekar „hangadó”-ja, érzéki trombita 
játékkal és énekkel gyarapítja a műsort,  

– Kuna Gyula, az első trombitás, szédítő 
hangmagasságokat csihol ki hangszeréből, 
majd a következő pillanatban szinte „éne-
kel” kezében a trombita,

– Kuna Bence kürttel önmagában is ku-
riózum ebben a műfajban, és határtalan 
profizmussal mutatja meg, hogy milyen 
egy igazi „jazz-kürtös”, 

– Kuna Márton harsonájával rendkívül 
kreatív, különleges improvizációkkal és 
hihetetlenül tökéletes hangszerjátékkal 
kápráztatja el a közönséget .

Csörömpölők együttes 
■ A Csörömpölők Együttes 2006 decem-
berében alakult azzal a céllal, hogy élményt 
adjon, szórakoztasson, valamint a mara-

dandónak érzett értékeket 
(a zene szeretete, a tánc 
közösségformáló ereje, a 
mese varázsa) megtartsa 
és továbbadja . Műsora-
inkkal szeretnénk minél 
több helyen, minél több 
gyerekkel (és szülővel) 
megszerettetni a zenét, 
a táncot, a mesét .

Évek óta számos óvo-
dában, iskolában, gyer-
mekeknek szóló rendez-
vényen megfordultunk 
belföldön és külföldön 
egyaránt, sok tapaszta-
lattal gazdagodtunk, és 
nem egy esetben barátok-
ra is szert tettünk . Cél-
közönségünk elsősorban 
az óvodás és kisiskolás 

korosztály, de szívesen muzsikálunk fel-
nőtteknek is .

Fellépéseinken legfő-
képp saját szerzeménye-
ket játszunk, de reper-
toárunkat folyamatosan 
bővítjük és színesítjük 
ismert költők verseinek 
megzenésítésével, mesék-
kel, játékos dramaturgiai 
elemekkel és nem utolsó 
sorban népzenével .

Műsoraink évszak-
okra és az évszakokhoz 
kapcsolódó különböző 
szokásokra, valamit ün-
nepekre tagolódik, de 
sokszor az éppen aktu-
ális, a mában játszódó 
eseményekre is alapozunk, és ezt játékos 
formában, egyfajta interaktív jelleggel, 
viccesen tálaljuk a közönségnek .

Tagok: Herédi Katalin – ének, cselló, 
Sándor Erika – ének, hegedű, Nádudvari 
Róbert – ének, gitár, mesemondó, Lőrincz 
András – ének, ezeregy furulya, klari-

nét, Szemlér Ákos 
–  dob,  z a jke l tő 
eszközök (agogo, 
da rbuka , ch ime, 
tapan, cajon)

Cimbaliband
■ A Cimbaliband 
zenéjében a kelet-
európai életérzés 
keveredik a népze-
nével és a közönség 
által kedvelt modern 
zenei stí lusokkal . 
A banda tagjainak 
jelentős népzenész 
múltja van, így a 
Cimbaliband „bo-

szorkánykonyhájában” a gyökerektől merí-
tett autentikus zenéből kiindulva készülnek 
a „fogások” . A zenei csemegéket pedig 
úgy tálalják elénk, hogy a dalok alapját 
egy igen különleges hangszer, a cimbalom 
alkotja, fűszerezve egy kis jazz-zel, latin 
zenével, balkáni ritmusokkal és egy sej-
telmes női énekhanggal . Nem véletlenül 
emlegetik a zenei szaklapok a gödöllői 
születésű Unger Balázst a „cimbalom Chuck 
Berryje”-ként! Gyors „riffjeivel” változatos 
stílusban mozgatja, irányítja a zenekart 
az igazi magyar akusztikus „keverőpult” 
mögül . A fentieket egyesítve válik teljessé 
a hallgató számára az eredeti kelet-európai 
cimbalom rock’n’roll!

Az együttes tagjai: Szita Eszter  – ének, 
vokál, Unger Balázs – cimbalom, ének, 
vokál, Boda Gellért – hegedű, kontra, Lázár 
Gyula – nagybőgő, basszusgitár, Horváth 
Dániel – dobok, cajon, derbuka, konga, 
kanna, Unger Gergő – gitár, ének, vokál, 
Székely Zoltán – szaxofon 

kecskemét Táncegyüttes
■ A Kecskemét Táncegyüttes 1976-ban 
alakult, fenntartója a Hírös Agóra Kulturális 
és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft . A tánc-
együttes sok száz fellépéssel és bemutatóval 
öregbítette Kecskemét hírnevét, ápolta a 
hírös város hagyományait, illetve okozott 
örömet lakóinak, kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt . A Táncegyüttes a Kárpát-medence 
magyar és más nemzetiségű népeinek táncait 
állítja színpadra . 

Folyamatosan gondoskodik az utánpót-
lásáról, egyben arról is, hogy a kecskeméti 
és Kecskemét környéki fiatalok néptánc 
tanulásának otthont adjon . Izsákról, 
Fülöpszállásról, Tiszakécskéről, Kiskun-
félegyházáról és még számos településről 
büszkélkedhetnek tagokkal . 

Jelenleg 9 csoportban folyik a helyi, 
kiskunsági tánc- és népi kultúra ápolását 
előtérbe helyező nonformális képzés közel 
250 taggal . 

Számos szakmai és társadalmi kitünte-
tés birtokosa az együttes . Többszörösen 
kiválóan minősült, kulturális miniszteri 

Cimbaliband

Csörömpölők együttes

The fourtissimo jazz 
orchestra
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dicséretben részesült, nívódíjas, Kodály 
Zoltán-díjat és Megyei Príma-díjat elnyerő 
táncegyüttes .

Művészeti asszisztens: Böde István és 
Böde-Harkai Csilla

Művészeti vezetők: Lukács László, 
Lukácsné Haránt Eszter, mindketten a 
Népművészet Ifjú Mesterei

adományozz egészséget!  
aki vért ad, életet ad!

■ Szeptember 20-án vasárnap 11 .00-től 
17 .00 óráig a Wekerlei Napok rendezvénye 
alatt ismét véradást szervez a Vöröskereszt a 
Kós Károly téren telepített sátrában .

Minden csepp számít!

rendőrség – bíróság
■ A tavalyi év sikerén felbuzdulva a Buda-
pesti XVIII . és XIX . Kerületi Bíróság sátra 
újra megnyitja kapuit az érdeklődő wekerlei 
és kispesti felnőttek és gyerekek előtt a 
Wekerlei Napokon, szombaton és vasárnap 
is . Újdonság, hogy együtt leszünk jelen a 
BRFK XIX . Kerületi Rendőrkapitányság-
gal, közösen kínáljuk a programjainkat . 

Az előzetes tervek szerint válaszolunk 
a rendőrség és a bíróság munkájával kap-
csolatos érdeklődő kérdésekre, próbálunk 
segíteni az életben ezzel kapcsolatosan 
felmerülő problémákon . A családoknál 
külön gondolunk arra, hogy a gyermekek 
ne unatkozzanak, míg szüleik „komoly dol-
gokkal” foglalkoznak . Részükre játékokkal, 
rajzos feladatokkal és külön velük foglalkozó 
munkatársakkal készülünk . Mód lesz rend-
őrnek, bírónak beöltözni, és fényképeket 
készíteni . A felnőttek ismét tesztelhetik 
állampolgári és jogi ismereteiket, tudásukat, 
rendőrségi és bírósági témákban . A koráb-
biakhoz hasonlóan jelképes kis ajándékkal 
is kedveskedünk látogatóinknak .

Ha valakiknek ezek a lehetőségek nem 
keltették fel az érdeklődését, őket is szívesen 
látjuk akár egy kis kötetlen beszélgetésre . 

Mindenkit szeretettel várunk a cuk-
rászda felőli bejáratnál elhelyezett dupla 
sátorban!

Trappné dr. Kiszely Rita, a bíróság elnöke,
 Plank Róbert, rendőrkapitány

kulturális 
örökségvédelmi 

Napok a Wekerlei 
Napokon  

■ A Wekerlei Társas-
kör kiemelt célja, hogy 
az itt élőknek és az ide 
látogatóknak egyaránt be-
mutassa a Wekerletelep 
építészet i ér tékeit és 
szellemi örökségét, ezért 
minden évben lovaskocsis 
idegenvezetéseket szervez 
a KÖN programsorozat 
keretén belül, amely az 

idei évben először a Wekerlei Napokkal 
egybeesik .

A hangulatos séta-
kocsikázás során az 
érdeklődők megismer-
kedhetnek a több, mint 
egy évszázados telep 
múltjával, építészetével 
és különleges atmosz-
férájával . Minthogy a 
sétakocsizást a Wekerlét 
jól ismerők vezetik, a 
résztvevők olyan kérdé-
sekre is hiteles választ 
kaphatnak, mint: mi 
az a Munkás Kaszinó, 
milyen szerepe volt Kós 
Károlynak a telep terve-
zésében, ki volt Győry 
Ottmár, kik voltak az 
első telepesek .

Aki azonban nem szeretne sétakocsizni, 
vagy lemarad róla, de érdekli a telep tör-
ténete, annak figyelmébe ajánljuk nemrég 
megjelent kiadványunkat A Wekerle című 
turisztikai kalauzt, melyben térkép, sé-
taútvonal és érdekes leírások találhatók, 
így önállóan is elindulhatunk felfedezni 
a telepet .

Sétakocsikázni mindkét napon lesz lehe-
tőség szeptember 19-én, szombaton 11 és 
18 óra között és szeptember 20-án vasárnap 
9 és18 óra között .

Előzetes regisztráció és jegyvásárlás a 
Wekerlei Társaskör Irodájában személye-
sen (Kós Károly tér 10 .) vagy telefonon 
(+36-1-280-0114) lehet .

Felhívás süteménysütő versenyre
A Wekerlei Társaskör újra süteménysütő versenyt hirdet

WEKERLEI SODRÓFADÍJ – SÓS SÜTEMÉNYEK kategóriában

 A korábbi nagysikerű süteménysütő ver-
senyek után a XXIV . Wekerlei Napok 

keretein belül, szeptember 20-án ismét meg-
rendezésre kerül a sós sütemények (pogácsák, 
hasék, rétesek, torták, quiche-ek, borkorcsolyák 
stb .) versenye .

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

A süteményeket a versenyt megelőzően – 
lehetőleg aznap, szeptember 20-án, vasárnap 
– otthon kell elkészíteni, majd 13 .00 és 13 .15 
óra között a helyszínre szállítani (Kós Károly 
téri stand) .

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

nevezzenek, mivel ezeket kóstoltatni nem 
tudjuk . Az előre kijelölt szakmai zsűri érté-
kelése után a sütiket feldaraboljuk, és a már 
korábban megszokott módon kóstoltatjuk, 
kínáljuk . Ezzel egyidőben nyílik lehetőség a 
közönségszavazatok és a versenyt fenntartó 
adományok leadására, melyeket ezúton előre 
is köszönünk!

A díjátadásra délután a nagyszínpadon 
kerül sor .

A nevezéseket névvel, telefonszámmal, 
e-mail címmel és a sütemény pontos nevével 
(és lehetőség szerint a recepttel) legkésőbb szep-
tember 18-ig kérjük leadni a sodrofadij@gmail .
com e-mail címre vagy nyitvatartási időben, a 
Társaskör irodájában: Kós Károly tér 10 .

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

legyen mindig sütnivalónk!

kecskemét Táncegyüttes

sétakocsikázás
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 Magda néni frissen sült, saját készíté-
sű lekváros szelettel fogad . Korát 
meghazudtolva fürgén ugrik fel a 

kis létrára, hogy kérésemre elővegye köny-
veit . Habár tudom, hogy sok, gyermekeknek 
írt mese- és verseskötete van (hiszen már 
majdnem-nagykorú lányomnak is Juhász 
Magda-verseket olvastunk annak idején), 
az azért meglepetésként ér, hogy két hosszú 
polcot tölt ki a teljes termés . Ha nem tudnám, 
nem is gondolnám, hogy az idén nyár végén 

tölti be 80 . születésnapját, melynek apropója-
ként készült ez a beszélgetés is vele . Amikor 
gyerekkoráról és tanulóéveiről kérdezem, 
jóízű mesélésbe fog: 

Szüleim vidékről költöztek fel Budapestre, 
én már a Wekerlén születtem . Édesapám 
kézbesítő volt, a Pannónia úton laktunk. 
Alsóban az I-es (ma Pannónia) , ötödiktől 
pedig a II-es (ma Erkel) iskolába jártam . 
A torna, zene, irodalom voltak a kedvenc 
tárgyaim, ha magyaróra volt, összedőlhetett 
a világ, én csak írtam és írtam . 
Tanáraim csak annyit kérdez-
tek: Hányadik oldalnál tartasz, 
Juhász? Mikor megmondtam, 
csak annyi volt a válasz: Fejezd 
be! Énekelni nagyon szerettem, 
néptánccsoportba jártam, és az 
első csoporttal kiképzett úttö-
rővasutas is voltam, a Moszkva 
térről vittek fel minket mindig 
teherautóval . 

A nagyszülők miatt tulaj-
donképpen nem szakadtunk 

el a vidéki élettől, így mikor középiskolát 
kellett választani, a pesti humán gimnázium 
helyett Zsámbékra mentem mezőgazdasági 
technikumba, mert nem akartam íróasztal 
mellett ülni − aztán a sors mégis úgy hoz-
ta, hogy egész életemben íróasztal mellett 
dolgoztam…

Zsámbékon, majd az iskola megszűnése 
után, tanulmányaimat Gyöngyösön folytat-
tam tovább . Mindig vidám, eleven, csínyre 
kész gyerek voltam, sokszor akaratlanul is 

borsot törtem a tanáraim orra 
alá . A középiskola elvégzése után 
Perbálra kerültem gyakornoknak 
az állami gazdasághoz, itt aztán 
közelebbről is megismerkedhet-
tem a növénytermesztéssel és ál-
lattartással . Egyszer odaküldtek 
egy búzatáblához, hogy vizsgál-
jam meg, megérett-e a búza, én 
pedig elkezdtem morzsolgatni a 
szélén az első kezembe kerülő 
búzakalászt . Aztán a főagro-
nómus figyelmeztetett: „Ne így, 
fiam, beljebb kell menni abba a 
búzatáblába, mert mindig kívül 
érik meg előbb a búza .” 
■ Aztán hátat fordítottál a me-
zőgazdaságnak…

Haza kívánkoztam a szüleim-
hez . Mivel édesapám a postán 
dolgozott, én is oda kerültem . 
Középfokú postaszerveknél – 
bejárva a szamárlétrát – munka-
ügyi területen tevékenykedtem . 

1956-ban férjhez mentem, majd 1958-ban 
lányunk született, és esti iskolán tanultam 
tovább . 
■ Mikor kezdtél el írni? 

Már alsóban is jól fogalmaztam, negye-
dikben írtam egy hazafias fogalmazást az 
elszakított Erdélyről… Nna, akkor be is 
hívatták édesanyámat az iskolába… Fogal-
mazási és szavalóversenyeket nyertem, és 
voltak olyan verseim – még az általánosban 
–, melyeket ünnepségeken el is szavaltattak 

velem a tanáraim . Sajnos ezek a korai zsen-
géim mind elkeveredtek, nincsenek már meg, 
még a technikum évei alatt íródott verseimet 
is elhagytam…
■ Mikor jelentek meg az első írásaid? 

Igazából már nyugdíjas koromban, amikor 
az unokák megszülettek . Először a Dörmögő 
Dömötörben jelentek meg verseim, majd 
1994-ben első felnőtteknek írott novellám, 
A legszebb karácsony. Két évre rá pedig a 
Cicero adott ki egy kifestőkönyvet Vidám 
állatok címmel – ez volt az első „komolyabb” 
művem . Ezek után jöttek a leporellók, majd 
a mesekönyvek . Évek óta tankönyvekben 
is publikálok . Korábban a Mozaik Kiadó, 
jelenleg pedig a Maxim Kiadó tankönyveiben 
és az Oktatástudomány és Fejlesztő Intézet 
kísérleti tankönyvében, ami most került 
kiosztásra . 
■ Melyek a kedvenceid saját írásaid közül? 

Az Egérkirály verses mesekönyvet nagyon 
szeretem, az Oszkárt, aztán a kedvencek közé 
tartozik még a Mesék hetedhét országból, a 
Dínók – amikor ezeket írtam, velük éltem, 
velük nevettem, nem is tudtam korábban, 
hogy ilyen hozaléka is van az írásnak…

Több gyerekversemet megzenésítette és 
ma is játssza az Apacuka zenekar, a Tarisz-
nyások Együttes . A felnőttekhez szóló „De 
jó lenne jónak lenni” c . versemet pedig a 
Kávészünet együttes . Ezt a művet többször 
műsorra tűzte a Magyar Rádió 2 Akusztik, 
de a Román Rádió is . 2011-ben a Zenekar 
sztárvendégeként felléptem a Millenáris Park 
Zenélő klub rendezvényén, ahol 2 versemet 
adtam elő . De nem szeretnék megfeled-
kezni egy kispesti rendezvényről se . 2008-
ban a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény a Kispesti Munkásotthonban 
bemutatta Csajkovszkij: Gyermekalbum c . 
művét, zenével, balettel és verssel . A verse-
ket én írtam hozzá . A kispestiek szeretettel 
fogadták, igazán szívmelengető érzés volt a 
gyerekekkel a gyerekekért dolgozni .

A wekerlei önkéntesek is számon tartanak, 
mint máig aktív tagjukat…

A Társaskör alapító tagja vagyok, még 
Kóczán László elnökkel kezdem dolgozni . 
Szerkesztettem és hordtam is az újságot, 
sok mesém is megjelent a régebbi számok 
hasábjain . Ezen kívül voltam útvonal-biz-
tosító a Székelykapu Napokon, és néhány 
ötlet is tőlem származott, például, hogy 
ültessünk fát a centenáriumi ünnepségek 
keretén belül . Az Őszikék tagjaként ma is 
sok apró munkával járulunk hozzá a helyi 
közösségi élethez .

Kedves Magda néni! Nagyon boldog 
születésnapot és további jó egészséget kí-
vánunk! 

Szilágyi Szabina

Köszöntő

Összedőlhetett a világ, én csak írtam és írtam…
Beszélgetés a 80 éves Juhász Magda költő és meseíróval
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 Csapatunk, a 133 . számú Szent 
György Cserkészcsapat, 1989 ta-
vaszán, Szántó Miklós vezetésével 

alakult újjá .
Eredetileg 1921-ben alakultunk, műkö-

désünket 1948-ban tiltották be, majd 1989-
ben a csapatunk volt cserkészei, dr . Szilágyi 
Lajos, Szántó Miklós, Németh Jenő, Komlósi 
István, Bazsai József, Kőszegi Béla, Torner 
Zoltán felvetették a csapat újjáalakításának 
gondolatát . 1990-ben kaptuk meg a hivatalos 
működési engedélyünket . Azóta is gyarapo-
dó cserkészcsapatunk jelenleg hetven fővel 

büszkélkedik, akik közül a kisiskolástól az 
egyetemistákon át, a dolgozó felnőttekig 
minden korosztály fellelhető . Idén tartottuk 
jubileumi csapattáborunkat, melynek első 
négy napjában vendégül láttuk a 25 év alatt 
nálunk megfordult csapattagokat és család-
jukat, így összesen 122 fővel táboroztunk 
egyszerre ebben az időszakban .

Csapatunkat jelenleg Bede Áron segéd-
tiszt vezeti, a cserkészcsapat fenntartója a 
Munkás Szent József Plébánia, hitéletünk 
és közösségünk összefogó közege .

A közösségépítés része, hogy rendszeres 

programokat szervezünk, mint például az 
évközi, korosztályos őrsi foglalkozásokat, 
kirándulásokat, több napos túrákat, nyári 
tábort, valamint egyéb kulturális és szóra-
koztató eseményeket .

A Szent György Csapat szeretettel várja 
a cserkészet iránt érdeklődő fiatalokat sze-
mélyesen a Munkás Szent József Plébánián, 
e-mailen a cserkesz133@gmail.com, illetve a 
Facebook oldalukon a https://www.facebook.
com/cserkesz133.

Nagy Emese Mária
csapatparancsnok-helyettes

visszapillantó

25 éves a wekerlei Szent György Cserkészcsapat

 A Rendőrkapitányságot április 24-én, 
György napján látogattuk meg, mert 
a rendőrök védőszentje Sárkányölő 

Szent György . Megtudhattuk, hogy mit 
jelent a felismerésre bemutatás, vagyis amikor 
az egyik szobában lévő sértett választja ki 
a tükrös üveggel elválasztott szomszédos 
szobában lévő lehetséges elkövetők közül a 
tényleges elkövetőt . Érdekes volt az ujj- és 
tenyérnyom rögzítése a fólián a különböző 
színű porokkal, mókus- és marabu ecsetekkel . 
Bemehettünk a Térfigyelő Központba, ahol 
50 kamerát figyelnek és kezelnek napi 24 
órában . Kiemelt figyelem övezi az Europark 
és KöKi bevásárló központokat, a Kossuth 
téri piacot és környékét, valamint az autó-
parkolókat . A Központ dolgozója és az utcai 
járőr rádión keresztül tartják a kapcsolatot .  
Figyelmeztettek bennünket arra, hogy az 
utcai szemetelés is szabálysértés! 

A gyermekeket különösen érdekelték a 
rendőrautók, a szolgálati személyautó, és 
a csapatszállító jármű, hiszen azokba be is 
ülhettek . Felpróbálhatták a rendőrsapkát és 
a testpáncélt, megfoghatták a gumibotot, 
megemelhették a pajzsot .

A Tűzoltóságra május 4-én, Flórián nap-
ján mentünk el - Szent Flórián a tűzoltók 
védőszentje . Néhány gyermek játék tűzoltó 
felszerelésben érkezett! Megtudtuk, hogy a 
tűzoltók a tűzoltás során fontossági sorrend-
ben mentenek: először az emberi életeket 
mentik, ezután jön a vagyonmentés, végül 
pedig az állatok mentése .

Jelenleg a tűzoltóság a katasztrófavédelem, 
jobban mondva a katasztrófa elhárítás egyik 
szervezeti egysége, amely a tűzoltást és a 
műszaki mentést foglalja magába . Másik 
területe az iparbiztonság, vagyis a veszélyes 
üzemek felügyelete, a veszélyes áruk szállítá-

sának ellenőrzése, a kritikus infrastruktúrák 
védelme, és a nukleáris baleset elhárítás 
szakterülete . További szervezeti egység a 
polgári védelem, amelynek alapfeladata a 
lakosság védelme . Május 4-e a hónap el-
ső hétfője volt, ezért éppen a látogatásunk 
ideje alatt hallhattuk az ezekre a napokra 
beütemezett lakossági riasztó-tájékoztató 
rendszer sziréna próbáját .

Itt is nagy sikere volt a gépjárművek és fel-
szerelések bemutatásának . Láttunk gépjármű 
fecskendőt 4000 literes tartállyal, valamint 
autót vízágyúval, fecskendővel és 42 méter 
magas létrával, úgynevezett létraszerrel . 
Arról faggattuk a tűzoltókat, hogy kiből lehet 
tűzoltó, milyen felvételi követelményeknek 
kell megfelelniük, és munkaviszonyuk során 
mikor, milyen kondíciós vizsgát, azaz fizi-
kai felmérőt és pszichológiai alkalmassági 
vizsgálatot kell teljesíteniük . Látogatásunk 
végén több kicsi gyermek közölte a szüleivel 
mély meggyőződéssel és felelősségtudattal, 
hogy ő tűzoltó szeretne lenni!

Találkozzunk, találkozunk 2016-ban is!
Seregi Zsuzsanna

Látogatás a rendőrkaptányságon és a tűzoltóságon
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visszapillantó

 Április 18-án megtartottuk telepünkön 
a 3 . Wekerlei Garázsvásár Fesztivált, 
amit annyian vártunk . Hogy pon-

tosan mennyien, azt nem tudnám megmon-
dani, mert csak az árusítók számát tudom, 
ami 65 család, 13+1 helyszínen . De többen 
biztosítottak a leendő vásárlók közül is, hogy 
jönnek majd, izgulnak, várják az eseményt, 
nagyon! 

Reggel 8 óra körül körbegu-
rultam a telepen, és jóleső érzés-
sel töltött el, ahogy megmoz-
dultak a máskor amúgy csendes 
utcák . Hol egy-egy helyszín 
mellett elhaladva láttam sürgő-
forgó embereket, hol egy-egy 
résztvevő háza előtt pakolász-
nak az árusok . Jó volt látni, és 
tudni, hogy most mindenki 
ugyanazért indul „hadba” . 

Aztán később − előbb ku-
tyával, majd bicajjal − újra 
elindultam . És mentem egész 
nap . Minden helyszínre elláto-

gattam, szervezőként már csak „hivatalból” 
is . Meg persze azért, mert imádom ezt a 
rendezvényt! Hogy mit láttam? Boldog, vi-
dám, elégedett embereket, akik beszélgetnek, 
nevetgélnek, jól érzik magukat . Látogatókat, 
akik térképpel a kezükben tanakodnak, hogy 
melyik helyszínre menjenek legközelebb . 
Batyukat cipelő gyerekeket . Szíves vendég-

látókat, akik beengedtek idegen embereket 
a kertjükbe, udvarukba . (Volt olyan hely-
szín, ahol nem ismerte korábban egymást 
a tulaj és a nála árusító család, de nagyon 
jó kapcsolat alakult ki köztük, és már je-
lezték, hogy legközelebb is együtt árulnak .) 
Sok embernek szereztünk azt hiszem örömet 
aznap . Valakinek azzal, hogy − azon kívül, 
hogy jól érezte magát egész nap − megsza-
badult egy csomó holmitól, ami neki már 
felesleges volt, és még pénzt is kapott értük . 
Más épp az ellenkezőjének örült: nem elég, 
hogy – szintén – jól érezte magát, de lett egy 
csomó új cucca, ami neki kincs, amit esetleg 
már régóta keresett, vagy amibe egyszerűen 
csak beleszeretett . És mindezt jó áron!

Biztos, hogy lesz még ilyen rendezvény 
tehát, mert most már nem is tehetjük meg, 
hogy ne legyen belőle rendszer… Mondjuk, 
egy tavasszal, egy ősszel, minden évben! Jó 
lesz?

Az Őszi Garázsvásár Fesztivál szeptember 
12-én lesz . Mire az újság megjelenik, a ren-
dezvény előzetes szervezésén valószínűleg túl 
leszünk, arra jelentkezéseket már nem fogunk 
tudni elfogadni . De érdeklődni a garazsvasar@
gmail.com e-mail címen lehet .

Debreceni Zsuzsa

 A harmadik évadot zárjuk a Magyar 
Kollégium Kulturális Egyesület és 
a Wekerlei Társaskör szervezésében 

megvalósuló Vasárnapi Térzenék a Wekerlén 
című programsorozattal .

Júniustól szeptemberig minden vasárnap a 
Kós Károly téri Zenepavilonban klasszikus 
zenét élvezhetett a közönség . Elmondhatjuk, 
hogy a címben szereplő „felhőtlen” nemcsak 
átvitt értelemben értendő . Maga a csoda, 
hogy a három év alatt az időjárás is velünk 
volt, így egyetlen koncertnek sem kellett 
elmaradnia .

Szervezőként nagy megnyugvást jelentett, 
hogy idén már júniusban betelt a naptár, a ze-
nészek jó szívvel ajánlották más zenészeknek 
is a rendezvényt . Miután díjazást nem tudunk 
adni, így csak a wekerlei varázslatos környezet 
és a lelkes közönség az, ami vonzóvá teheti 
a rendezvényt számukra . 

Vannak visszatérő együttesek, de az idei év 
is sok újdonságot hozott mind a zenei prog-
ram, mind pedig a hangszerek összeállításá-
ban . Zenei csemegének számított Schubert 
C-dúr vonósötöse két hegedűre, brácsára és 
két gordonkára Tóth Anna zenetörténész 
professzionális kalauzolása mellett . Ez volt az 
első alkalom, hogy teljes mű hangzott el . 

Koncerttermekben is ritkaság, hogy hat-
kezes zongoradarabokat hallhassanak a 
nézők, nos, a Zenepavilonban ez is meg-
történt!

Köszönet a több mint 100 fellépőnek: 
Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Fú-

vószenekara Payr Henrik vezényletével; 
Gelencsér Gábor – cselló, Peltzer Ferenc 
– gitár; Obsitos Zenekar Fejes István vezény-
letével; Sáska Gábor – barokk-, szoprán- és 
altfurulya, Gelencsér Gábor – gordonka 
continuo, Tódy Ilona – csemballó; Meztker 
trió (Metzker Pál – hegedű, Gelencsér Gábor 
– cselló, Török Tibor – gitár); Holló Mirella 
– hegedű, Rátkay Áron – cselló, Sárréti 
Márton – hegedű; Kammerton Együttes 
(Edőcs Tamás – fuvola, Mocsári Emma – 
zongora, Tóth Erzsébet – gordonka); Triola 

Fúvósegyüttes (Pintér Kata – oboa, Sáska 
Gábor – fagott, Székely Péter – klarinét); 
Giusto Kamaraegyüttes (Litván Erika és 
Keller Gyöngyi – hegedű, Gelencsér Gábor 
és Hollósy Katalin – gordonka, Budlinszky 
Irén – mélyhegedű); Somogyvári Virág – 
fuvola, Réthi Ildikó – zongora; BABUKA 
Együttes (Balázsné, Burányné, Katonáné 
– zongora); Metzker kamaraegyüttes; Tódy 
Ilona – zongora

És mint ahogy vasárnapról vasárnapra 
szoktam mondani: ez a program nem jöhetett 
volna létre a wekerlei önkéntesek nélkül . 
Lechner Gábor 3 éve minden alkalommal 

szervezi a segítőket, akik sátrat és 
technikát állítanak fel, padot cipel-
nek . Idén már szinte állandó gár-
da gondoskodott a rendezvényről: 
Luthár Kati, Posztós László és Mar-
cell, Márton Benedek és családja . 

Szót kell még ejteni a közönségről . 
Van már törzsközönségünk, akik 
igyekeznek úgy szervezni az életü-
ket, hogy vasárnapról vasárnapra 
eljöjjenek . És persze, a gyerekek! 
Nincs annál nagyobb öröm, amikor 
az épphogy járni tudó csöppségek 
kerek szemmel, tátott szájjal nézik 
a varázslókat, azaz a muzsikusokat 
vagy éppen táncra perdülnek a rit-
musokra .

Szebenyi Marianna

Minden vasárnap egy óra felhőtlen kikapcsolódás

Garázsvásár Fesztivál a Wekerlén!
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visszapillantó

 Nóri lányomnak és jómagamnak, mind 
az első, mind a mostani Meseút nagy 
élmény volt . Pont olyan élmény, 

amilyet szülőként kívánni szoktam a gye-
rekeimnek . Volt benne kaland, siker, mese, 
közösség, elfogadás, igényesség, értékek, 
szeretet… Kicsit olyan volt, mint mikor egy 
jó mesét olvasok neki, és úgy kísérem el egy 
történetben, hogy azon kapom magam, hogy 
nem csak annak örülök, hogy Nóri izgul, 
örül, értelmez, hanem annak is, hogy együtt 
éljük át a mese által keltett érzéseket . 

A tavalyi meseútról Nórinak leginkább 
a Tavasztündér és Holle anyó figurája volt 
emlékezetes, mindkettő azért, mert abban az 
5-10 percben, amit együtt töltöttek, igazán 

úgy érezte, hogy benne van a me-
sében, hogy igazi tündérrel beszél, 
vagy a könyv-meséből annyiszor 
elképzelt Holle anyó házában 
van . Az idei útból az Éjtündért 
emelte ki Nóri, de más okból . 
Nagyon emlékeztette ugyanis a 
régi óvónénijére, akit különösen 
szeretett . Pedig nem az óvónénije 
volt, de akár lehetett is volna, hi-
szen az egyik legnagyobb értéke 
ennek az eseménynek, hogy csupa 
wekerlei ismerős szerepel benne . 
A gyerekek ezt úgy kezelik, mint 
a Mikulást, értik is meg nem is, de leginkább 
csak érzik a játékosságot, a mesét, és belevetik 
magukat, elhiszik, hogy egy tündérrel be-
szélnek, még ha naponta találkoznak is vele 
a kisboltban fátyol nélkül, bevásárló kosárral . 
Arra a kérdésemre, hogy miért szerette Nóri a 
Meseutat, azt mondta, hogy a jót tevés miatt . 

Hogy a feladat mind a kétszer segítésről szólt, 
visszaszerezni a szivárványt vagy az örök 
ifjúság italát elkészíteni, és így segíteni az 
öreg királyon . Nóri szerint segíteni jó érzés, 
nekem pedig jó érzés volt látni, hogy ezt ilyen 
meseszerűen is megélhette .

Matolcsi Zsuzsa

Idén az égiek is pártfogolták a közel 
300 önkéntes erőfeszítéseit: gyönyörű 
idő várta a XI. Wekerlei székelykapu 
Napok közönségét.

s persze várták őket a régóta bevált 
programok is, no meg az új program-
elemek!

régi barátok fedezték fel újra egy-
mást, zsongott a tér. a többiről be-
széljenek a képek!

Meseút – egy szülő szemszögéből

A XI. WSZN képei

II. Wekerlei Babos Bábos 
Meseút a Wekerlei 
Székelykapu napokon 
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 2015 . május 7-én tartotta idei közgyű-
lését a Wekerlei Társaskör Egyesület . 
A 2012-ben megválasztott elnökség 

mandátuma a közgyűlés napjával lejárt . A 
közgyűlés napirendje megegyezett a Wekerle 
c . újságban és a Társaskör honlapján meg-
hirdetettel, azaz a 2014 . évi beszámoló és 
közhasznúsági mellékletek, valamint a 2015 . 
évi pénzügyi terv elfogadásán túl az alap-
szabály módosítása és az új tisztségviselők 
megválasztása várt a közgyűlés döntésére .

Az éves mérlegbeszámolót Somlói Judit 
egyesületi elnök tartotta meg, a Felügyelő 
Bizottság véleményét pedig Váradi Balázs 
FB-elnök tolmácsolta . A WTE elnöksége az 
elmúlt évben a 2014 . évi közgyűlésen felvázolt 
elnöki programot és a közgyűlés elvárásait 
hajtotta végre, azaz a közösségépítés elsődle-
ges célja mellett a Wekerletelep épített örök-
ségének védelmét, az itt élők minél szélesebb 
összefogásának elősegítését, a mindennapok 
építési, városfejlesztési és kulturális gondjai-
ban és örömeiben való részvételt oly módon, 
hogy az az Egyesületet anyagilag ne terhelje 
túl . A rendezvények önerőből, kizárólag a 
wekerlei önkéntesek bevonásával szerveződtek 
és bonyolódtak le . A korábbi évekhez képest 
jelentősen kisebb anyagi ráfordításból tartotta 
az Egyesület ezeket a rendezvényeket, s az 
összes program ingyenesen volt látogatható . 
Az Egyesületben 9 klub működik . A taka-
rékos működést a nagy létszámú önkéntes 
kör hallatlanul gondos és odaadó munka-
végzése biztosította, melyet szakosztályunk, 
a Wekerlei Önkéntes Centrum koordinál . 
Jelenleg kb . 500 regisztrált önkéntessel 
tartunk kapcsolatot . Emellett az Egyesület 
részt vállalt a középiskolás diákok számára 
kötelező közösségi szolgálat szervezésében 
és igazolásában . Számos középiskolával van 
együttműködési megállapodásunk . Többek 
között az önkénteseknek is köszönhető, hogy 
a WTE 2014 . évben is pozitív mérleggel zárta 
az évet . Köszönhető továbbá az összehangolt 
és célirányosan működő társasköri elnök-
ségnek, ami minden lehetőséget felkutat az 
anyagi források biztosítására .

A Társaskör működése természetesen 
nemcsak a tagoknak, hanem elsősorban az 
itt élő wekerleieknek szól . 2014-ben is három 
alkalommal adtuk ki a Wekerle c . folyóiratot, 
melynek mind a főszerkesztői, szerkesztői, 
szerzői, valamint a korrektori munkálatait 
önkéntesek végzik . Heti rendszerességgel 
elektronikus hírlevelet küldünk ki az erre 
jelentkezett felhasználóknak, internetes oldalt 
működtetünk, amelyet ugyancsak önkéntes 

munkatársak tartanak karban . A honlap fej-
lesztése folyamatban van, a technikai fejlesz-
tése mellett hamarosan új arculattal jelenik 
meg . Ezeken felül újra működik a Wekerle 
TV és internetes közösségi oldalon keresztül 
is próbáljuk megszólítani és tájékoztatni a 
helyieket . A Társaskör az irodát nagyobb 
óraszámban tartja nyitva, péntek délután 
kivételével minden nap délelőtt és délután is 
tudja fogadni az ügyfeleit, helyet tud adni a 
klubéletnek . Információs helyként vagyunk 
jelen a wekerleiek életében . 

Az Egyesület közhasznú szervezet . Az 
elnök felszólalása során ismertette a közgyűlés 
részvevőivel, hogy az alapszabályban vállalt 
és rögzített pontok szerint milyen konkrét 
tevékenységet végzett a Társaskör 2014-ben 
a kulturális örökség, az épített környezet 
gyarapítása és védelme, a természetvédelem, 
a kerületi sport és szabadidő-sport támoga-
tása, a lakosság önszerveződő közösségének 
támogatása és a település önfenntartó képes-
ségének erősítése terén, illetve a közbiztonság 
javítására irányuló tevékenység terén .

A Wekerlei Társaskör Egyesület adózás 
előtti eredménye ebben az évben pozitív, 
mérleg főösszege 47 .143 eFt .  2014-ben mind 
a közhasznú, mind a vállalkozási tevékenység 
pozitív eredménnyel zárult, a WTE eredmé-
nyes évet tudhat maga mögött, összességében 
1 .216 eFt nyereséggel . 

2014-ben az Egyesület a különböző vállalt 
feladatok elvégzésére mintegy 9 millió forint-
tal gazdálkodhatott, melyet önkormányzati 
és magánszemélyek támogatásából, de főleg 
pályázati forrásból kapott .  Elszámolási kö-
telezettségeinek időben, a vonatkozó jogsza-
bályok betartásával eleget tett .

A SzJA 1 %-ból származó bevétel összege 
350 eFt, tagdíj befizetésből 286 eFt, magán-
személyektől kapott adományokból 614 eFt 
bevétel volt . A Társaskör sem szervezetnek, 
sem személynek nem adott támogatást . Az 
Egyesület vezető tisztségviselői, az elnökség 
tagjai semmilyen anyagi juttatásban nem 
részesültek . 

Váradi Balázs, a Felügyelő Bizottság elnöke 
ismertette az FB véleményét és határozatát . A 
Felügyelő Bizottság az elé tárt dokumentu-
mok alapján megvizsgálta és a közgyűlésnek 
elfogadásra javasolta a Wekerlei Társaskör 
Egyesület 2014 . évi beszámolóját, 47 .143 eFt 
mérleg-főösszeggel . A beszámolóban foglal-
tak a jogszabályi előírásoknak megfelelnek . 
Az Egyesület működése 2014 . évben meg-
felelt az alapszabályban és a jogszabályokban 
megfogalmazott követelményeknek . Kirívó 

intézkedésre okot adó, a közgyűlés beavatko-
zását igénylő esemény nem történt .

A következőkben a Közgyűlés egy fő tar-
tózkodásával elfogadta az elnöki beszámolót, 
az FB jelentését, a WTE mérlegbeszámolóját 
és annak közhasznúsági mellékletét .

A 2015 . évi költségvetés vitája során a 
tagság elsősorban arról cserélt véleményt, 
hogy mennyire fontosnak tartják az Egye-
sület tagságának a növelését, másrészt az 
Önkormányzatnak sokak számára érthe-
tetlen magatartását említették meg . Többek 
véleménye szerint a Polgármesteri Hivatal 
munkatársai és a választott képviselők kö-
zül sokan nemcsak nem ismerik fel, hogy a 
Társaskör a közjót pártsemlegesen képviseli, 
hanem benne – igen hibásan – egyfajta kon-
kurenciát látnak . 

A még hivatalban lévő elnökség utolsó 
előterjesztése az alapszabály módosítására 
irányult . Ennek lényege az volt, hogy a PTK 
új rendelkezéseivel összhangba kellett hozni a 
WTE alapszabályát, illetve taxatíve felsorolja 
a Társaskör által végzett tevékenységeket . 

Elbúcsúzott Nagy Tamás, a Wekerlei Tár-
saskör Egyesület egyik alapító tagja, több 
mint 20 évig a vezetőségnek tagja, két cik-
luson át elnöke . Hosszú és prosperáló jövőt 
kíván az egyesületnek, amelyhez továbbra is 
minden, tőle elvárható segítségét felkínálta . 
Elnökségi tagságot nem vállal tovább, de 
a Felügyelő Bizottság elnökeként szívesen 
folytatja a munkát .

Szintén búcsút vett Debreceni Zsuzsanna, 
aki hat évig volt az elnökség tagja . Saját 
programjait, rendezvényeit, amiket sokan 
szeretnek, továbbra sem fogja elhagyni, hiszen 
azok a „gyermekei” . 

Váradi Balázs a FB leköszönő elnöke sze-
rint az elmúlt időszak alatt az Egyesület sza-
bályozottsága mindenféleképpen növekedett, 
az új számviteli politika megalkotását nagy 
fegyverténynek tartja . A gazdálkodás abszolút 
biztosan fordult pozitívba . 

A leköszönő tisztségviselők búcsúját kö-
vetően a jelölő bizottság ismertette az el-
nökre, az elnökségi tagokra, a FB-elnökre 
és -tagokra beérkezett jelöléseket . A jelöltek 
elfogadó nyilatkozatát és bemutatkozását a 
tisztségviselők választásának procedúrája 
követte . 

A WTE (régi-) új elnöke Somlói Judit . 
Az elnökség további 10 tagja: Dr . Dudás 
Katalin, Hidvégi Tamás, Kertész Krisz-
tián, Kokavecz Katalin, Papp Zsuzsanna, 
Romhányiné Kovács Mária, Somogyvári 
Rudolf, Szebenyi Marianna, Váradi Balázs, 
Tracey Wheatley .

Az új FB-elnök Nagy Tamás, -tagok: Dr . 
Balogh Pál, Németh Ildikó .

●

A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet 
nyitvatartási időben a Társaskör irodájában 
lehet megtekinteni, bővebb beszámoló pedig a 
www.wekerletelep.hu honlapon olvasható .

Tisztújító közgyűlést tartott a Társaskör 

a Wekerlei Társaskör 2014. évi közhasznúsági jelentése  
a honlapon elérhető

http://wekerletelep.hu/kozhasznusagi-jelentesek/
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Somlói Judit elnök
 1996 óta élek családommal, férjemmel és 
három gyermekemmel a Wekerletelepen, 
ahova talán sorsszerűen kerültem . Szin-
tén építész férjemmel tervezőként napi 
szinten kerülünk közvetlen kapcsolatba 

a minket körülvevő 
épített környezettel . 
Az Építészklubbal 
közösen elhivatot-
tan, folyamatosan 
végezzük a műem-
léki értékek felku-
tatását és bemuta-
tását a wekerleiek és 
a szakma számára 

egyaránt . Ismerjük a telep értékeit, de 
eközben szembesülünk a veszélyforrása-
ival is, ami közös összefogás hiányában 
mindannyiunk számára végérvényesen 
megsemmisítheti a sokunk által szeretett 
mesebeli Wekerlét .  

A Társaskör elnökségének 2007 óta va-
gyok tagja . Az elnökségen belül első felada-
tom volt életre hívni a Wekerlei Társaskör 
Építészklubját, a wekerlei építészek szellemi 
és szakmai közösségét . 2009 és 2012 között 
az Egyesület alelnöke voltam, 2012 óta az 
elnöki feladatait koordinálom . Emellett 
jelenleg is fő feladatomnak tekintem az 
épített örökség védelmét, a múlt értékeinek 
megóvására irányuló feladatok irányítását . 
Újra és újra megújuló erővel, törhetetlenül 
próbálom közelíteni egymáshoz a hivatal, a 
politikai és a civil szféra álláspontját a köz-
ügyekben, párbeszédre próbálok lehetőséget 
teremteni közöttünk, ráirányítva a figyelmet 
a közös érdekek mentén kialakított össze-
fogás eredményességére . 2014 novembere 
óta a WTE bizottsági delegáltjaként veszek 
részt a Várospolitikai, Városüzemeltetési 
és Rendészeti Bizottság munkájában (? a 
kerületben/fővárosban ?) .

Dr. Dudás Katalin 
  Eg yetemi ta-
n u l m á n y a i m a t 
1988-ban az EL-
TE Állam- és Jog-
tudományi Karán 
summa cum laude 
eredménnyel fejez-
tem be . A jogi dip-
loma megszerzése 
után néhány évig az 
ÁJTK Munkajogi Tanszékén tudományos 
ösztöndíjas voltam, majd ezt követően te-
vékenységemet levelező ösztöndíjasként 
folytattam . 

Jelenleg is a Tanszék megbízott oktatója 
vagyok .

1999 . július 1-jétől a Szociális és Csa-
ládügyi Minisztérium Jogi Főosztályának 
vezetője, majd a kormányzati munkameg-
osztás átalakítása következtében a Gazda-
sági Minisztérium Munkajogi Kodifikációs 
Titkárságának vezetője voltam . 2002 elejétől 
miniszteri kinevezéssel az Országos Mun-
kavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 
elnökhelyettese, 2009 . december 1-jével 
elnöke lettem . A kormányváltást követően 
búcsút mondtam a közigazgatásnak, jelenleg 
ügyvédként tevékenykedem . Szervezetfej-
lesztési ismereteimet igyekszem bővíteni, a 
Big Five képzőcégénél Szervezetfejlesztési 
OKJ-s képzettséget szereztem 2013-ban .

2014-15 . évben trénerként vettem részt 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Helyi 
Közösségi Akadémiák hálózati program-
jában, a helyi fejlesztésű, közösségi bázisú 
stratégiaalkotás elterjesztése érdekében .

Hídvégi Tamás
 Hidvégi Tamás vagyok, 23 éves egyete-
mista . A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Információs Technológiai Karán tanulok 

mérnök informa-
tikát .  Az egyetem 
mellett 2 évet dol-
goztam a Magyar 
Telekom Üzemel-
tetési Igazgatósá-
gán . 

Körülbelül 10 éve 
vagyok wekerlei ön-
kéntes . Harmadik 
éve vezetem a ké-

szenléti egységet a tavaszi és az őszi nagy 
rendezvényeken, mely csoport felel a ren-
dezvény alatt felmerülő problémák azonnali 
megoldásáért .

Kertész Krisztián
 1975-ben születtem . Szolnokon és Szé-
kesfehérváron nőttem fel, több budapesti 
lakhely után, idén tizenegyedik éve vagyok 
wekerlei lakos . Feleségemmel és két kisfi-
unkkal második wekerlei lakásunkban, a 
Géza utcában lakunk . Az ELTE-n végeztem 
alkalmazott matematikusként, jelenleg egy 
állategészségügyi oltóanyag-termelő cégnél 
dolgozom, ahol biológusok és állatorvosok 
kutatási és fejlesztő munkáját segítem .

Az első wekerlei 
c iv i l emlékem a 
G y ő r y  O t t m á r 
tér v i rágosítása , 
amelyen spontán 
jelentünk meg a 
csa ládda l  .  Et től 
fogva rendszeresen 
vettem részt önkén-

tes munkákban, vittünk ki karácsonyi cso-
magokat, dolgoztunk a térfelújításoknál . A 
két nagy éves rendezvényen több éve veszek 
részt a logisztikai háttérmunkában szer-
vezőként . 2012 óta az Átalakuló Wekerle 
csapatában végzek civil érdekérvényesítő, 
illetve szociális segítő munkát a helyi kö-
zösségért .

Kokavecz Kata
 A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
Közművelődési Tanszékén népművelőként 
végeztem, emellett 
média és kommu-
nikáció szakos dip-
lomát szereztem . 

Pályakezdőként, 
a Békéscsabai If-
júsági Házban és 
a a Békés Megyei 
Művelődési Köz-
pontban népmű-
velőként és a közösségfejlesztés területén 
dolgoztam . Nemzetközi területen képvi-
seltem a városi és megyei közművelődési 
intézményeket .

2000 től az ENSZ Menekültügyi Fő-
biztosság támogatásával a békéscsabai 
menekülttáborban dolgoztam, majd Bu-
dapesten országos menekültügyi program 
vezetője lettem . 2003 ban kerültem a kor-
mányzati szektorba . Az Európai Szoci-
ális Alap, illetve az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának munkatársa vagyok . 
TÁMOP TIOP, Szociális Egészségügyi és 
Felzárkózási Főosztályán pályázati szakmai 
módszertani feladatokkal foglalkozom . 
tíz éve élek Wekerlén, három gyermek 
édesanyja vagyok .

Papp Zsuzsanna
  Nyugdíjas kö-
zépiskolai tanár 
vagyok . 2008-ban 
k ö l tö z t e m e g y 
óbudai panelből 
Kispestre, kertes 
házba . Hamarosan 
a wekerlei önkénte-
sek között találtam 
magam . 

2012-ben választottak először a WTE 
elnökségi tagjának, s az idén újra bizal-
mat kaptam még három évre . Elsősorban 
a Társaskör ügyfélszolgálatát szervezem, 
vezetem . Elnökségi tagként más munkák-
ba is bekapcsolódom . Szinte valamennyi 
rendezvény lebonyolításában részt veszek . 

A Wekerlei Önkéntes Centrumban men-
torként és adminisztrátorként dolgozom . 

Örülök, hogy befogadtak a wekerleiek, 
hogy munkámmal, ötleteimmel én is hoz-
zájárulhatok Wekerletelep fejlődéséhez, 
ahhoz, hogy minden Wekerlét szerető, még 
jobban érezhesse magát .

A WTE új elnöksége



Wekerle   ■  2015/2. szám16

Romhányiné Kovács Mária 
 Boldog vagyok, hogy 30 éve a We ker le te-
le pen alapítottunk családot . Három gyerme-
kem ugyan kirepült a családi fészekből, ám 

mindnyájuk vissza-
visszakacsintgat a 
telep felé .  Nem 
véletlen, hogy fő-
állásom, a Wekerlei 
Mozgás-műhely is a 
telephez köt engem; 
szakterületem a ge-
rincterápia . 

Közel 15 eszten-
deje, a Wekerlei Futóklub vezetőjeként, a 
Wekerlei Székelykapu-futás rendezésével 
kezdtem közösségi munkám, amely mára 
a jegyzett versenyek között, 650 gyermek 
és felnőtt futónak mutat utat a sport felé . A 
Wekerlei Társaskör elnökségi tagjaként kö-
zel 10 éve képviselem a telepet sport, illetve 
önkéntes-szervezői területen .  Sok itt élő, 
lokálpatrióta emberrel és a férjemmel együtt, 
szeretnénk sokunk álmát megvalósítani, a 
Közösségi-Wekerletelep létrehozását!

Szerencsésnek érzem magam, hogy ezen 
a különlegesen szép telepen lakhatok, ta-
níthatok és a lakóhelyi közösség aktív tagja 
lehetek . 

Somogyvári Rudolf  
  Csa ládommal 
1994 tavaszán köl-
töztünk Wekerlére, 
aminek hangulata 
azonnal megfogott . 
Dokumentumf il-
mesként folyama-
tosan megörökítem 
a telep életét, az itt 
élő emberek ünne-
peit, mindennapjait . Filmjeim (Telepesek 
Wekerlén I ., II .) országszerte népszerűsítik 
a lakóhelyemet .

Önkéntes vagyok családom tagjaival együtt . 
Kiállításokat, filmbemutatókat szervezünk, 
dokumentálom a Wekerle TV számára az 
itteni eseményeket . Igazi otthonra leltünk 
itt, ahová jó mindig hazatérni . 

Elnökségi tagként a jövőben is az itt élőket 
kívánom szolgálni .

Szebenyi Marianna
 Nagyszüleim is wekerleiek voltak, de fel-
nőtté kellett érnem, világot kellett látnom, 
hogy értékelni tudjam, hogy hol is élek . Kép-

zőként, felnőttkép-
zési szakértőként 
dolgozom . Ezeket a 
tapasztalataimat ed-
dig is igyekeztem a 
WTE-ben haszno-
sítani . Majd minden 
wekerlei rendezvény 
szervezésében részt 

vettem eddig is . Elnökségi tagként a fő cél-
kitűzésem a kulturális csoport újraélesztése, 
annak érdekében, hogy új, kreatív és innovatív 
programokat tudjunk szervezni, és minél 
több wekerleit be tudjunk vonni, nemcsak a 
rendezvényeken való részvételbe, hanem az 
új programötletek megvalósításába is . Nagy 
örömmel tölt el, hogy a férjem és két felnőtt 
gyermekem is aktív wekerlei önkéntes . 

Váradi Balázs 
 49 éves vagyok, nős két gyermek apja, 22 
éve Wekerlei lakos . A szürke hétköznapokon 
közgazdászként egy  
á l lami tulajdonú 
társaság vezetésével  
foglalkozom „köz-
szolgaként” . Rend-
szerint a telep ren-
dezvényein segítek 
önkéntesként . Az 
elnökség tagjaként 
hasznosítani szeret-
ném a korábbi években felügyelő bizottság 
elnökeként szerzett tapasztalataimat . A célom, 
hogy az Egyesület fokozottan tudja képviselni 
a lakosság érdekeit .

Wheatley, Tracey
 Skót származású vagyok, de már 21 éve itt 
élek fiammal és párommal .  

Kisfiam már nagy, a Kós Károly téren ne-
velkedett, laktunk az Esze Tamás utcában is . 
Tavaly óta  a Wekerle perifériáján, a Rákóczi 
utcában:  kedves párommal, 5 tyúkkal, egy 
magányos kacsával 
és egy gyönyörű 
konyhakerttel élünk 
együtt .

S z í v ü g y em a 
környezet védelme, 
ami számomra az 
élet alapja; anélkül 
nincsenek boldog, 
egészséges emberek, és nincs fenntartható 
gazdaság, sem békés jövőnk . Ezzel töltöm a 
munkaidőm a Védegylet Egyesületnél, és a 
szabadidőmnek egy jó részét, itt Wekerlén . 

A WTE Zöld Hajtás klubja vezetője voltam 
több éven keresztül, az Átalakuló Wekerle he-
lyi összefogásnak egyik fogaskereke . A WTE-
ben a részvétel megerősítésére, a zöldügyekre, 
és az együttműködő kultúrára tervezek időt 
szánni, és remélem, hogy segíteni tudok az 
olyan közkedvelt ügyekben, mint az Ady 
Mozi újranyitása .

Nagy Tamás, elnök
 1946-ban születtem . 1986-tól veszek részt 
Kispest közéletében, többek között az egyik 
rendszerváltó párt helyi szervezetének, illetve 

a WTE egyik alapítójaként . Közel húsz  
voltam évig a Társaskör elnökségének tagja, 
2006-2012 . között elnöke . Kispestért-díjjal 
és Wekerle-díjjal tüntettek ki, 2011-ben 
pedig Kispest dísz-
polgára lettem . 

A Társaskör ál-
tal elért sikereknek 
egyik kovácsa vol-
tam . Büszke vagyok 
arra, hogy  egy sike-
res EU-s pályázat 
eredményeképpen 
megújulhatott a Kós 
Károly tér, s vált a 
főváros talán legszebb terévé . A telepről ké-
szült helytörténeti oktatási segédanyagoknak 
kezdeményezője és a megvalósítás vezetője,  
A Wekerle c . helyismereti és turisztikai 
könyvnek pedig egyik szerkesztője vagyok . 
Koromra való tekintettel ezután tapasztala-
tom, tudásom és tenniakarásom a Felügyelő 
Bizottság élén igyekszem hasznosítani .

Boldog házasságban élek, két fiam, három 
unokám van . 

Dr. Balogh Pál
  Harmadik ge-
nerációs wekerlei 
vagyok, ami önma-
gában nem érdem, 
de szerencsésnek 
ta r tom magam, 
hogy eddigi 74 évem 
túlnyomó részét itt 
élhettem meg . Két 
lányom és négy unokám van, akik sok örömet 
szereznek és mindennapjaim egyre nagyobb 
részét töltik ki .

Eredeti szakmám vasútgépész technikus, 
majd közlekedési mérnök,a múlt évben 
kaptam meg az arany diplomám . A ke-
rület közéletébe 1990 után kapcsolódtam 
be, 16 évig voltam önkormányzati képvi-
selő . Képviselőként elsősorban a kerület 
városfejlesztési és városüzemeltetési ügyei 
foglalkoztattak . 

Több évig voltam tagja a Társaskör El-
nökségének . Jelenleg már második ciklusban 
a WTE Felügyelő Bizottságának tagjá-
vá választott a Közgyűlés . Feladatunk az 
Egyesület törvényes és saját szabályzatainak 
megfelelő működését és gazdálkodását se-
gíteni, ellenőrizni .

Németh Ildikó
  14 éve élek a 
Wekerlén férjemmel 
és két kislányom-
mal . 2006 óta dol-
gozom a Társaskör-
ben, először vezető-
ségi tagként, majd a 
Felügyelő Bizottság 
tagjaként .

Wte

A Felügylő Bizottság 
tagjai
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 A sajtóvisszhang nélkül az Illatos úti 
probléma egy tapodtat sem mozdult 
volna a megoldás felé, holott a súlyos 

környezetszennyezésről a környezetvédelmi 
felügyelőség és a katasztrófavédelem is tudott, 
arra többen és többször figyelmeztettek az 
elmúlt években . 2008-tól a felszámoló cég 
ráadásul negyedévente méréseket is végzett 
a telepen, melyek alapján a hatóság időnként 
jókora bírságot küldött ki a csődbe ment és fi-
zetésképtelen BVM-nek . Persze a hordók ettől 
ugyanúgy szivárogtak, a szél pedig ugyanúgy 
hordta szerteszét, amit a gyártelepen talált . 
A katasztrófavédelem és az április 1-jétől 
már a Pest Megyei Kormányhivatal alatt 
működő környezetvédelmi felügyelőség a 
szennyezésről - az alább olvasható, nemrég 
történt egy eset kivételével - nem osztott meg 
információt a nyilvánossággal .

Az ügy országos visszhangja egyre erő-
södött . Április végén Lázár János Minisz-
terelnökséget vezető miniszter utasította a 
Kormányhivatalt, hogy folytassa le az Illatos 
úti telep felmérését, és kezdje meg a veszélyes 
anyagok elszállítását . Május végéig a hordók 
tíz százalékát szállították el a dorogi égető-
be, majd meghívásos közbeszerzési eljárást 
hirdettek, amelynek nyertesével július 7-én 
meg is kötötték a szerződést a telepen még 
ott lévő hordók elszállítására . A munkára 
180 nap áll rendelkezésére a nyertes cégnek . 
Ám a felszínen látható veszélyes hulladék 
eltávolításával koránt sincs vége a történetnek, 
hiszen a szennyezés jelen van a talajban, a 
talaj alatti vizekben és a levegőben is . Mivel 
a Kormányhivatal környezetvédelmi főosz-
tálya nem végeztetett méréseket amelyek 
akár a Vegyiművek-telepen, akár a környező 
lakóövezetekben egyértelműsítették volna a 
sok évtizedes szennyezés következményeit, 
több független úton is elindult a károk és 
a kockázatok felmérése . Egy közadako-
zásból összekalapozott, 300 ezer forintért 
megrendelt méréssorozatnak az eredménye 
megállapította, hogy a BVM telep talajá-
ban, illetve talajvizében számos súlyosan 
környezet- és egészségkárosító anyag kon-
centrációja a határérték több ezerszerese . 

Ugyanez a vizsgálat, bár jóval kisebb mértékű, 
de a határértéket néhol jócskán meghaladó 
koncentrációkat mért a telep területén kívül, a 
Határ út erzsébeti szakaszán is . A Greenpeace 
Pesterzsébeten, az Illatos úti teleptől körül-
belül 600 méterre délre vett két háztájiban 
tyúktojás-mintát; ugyanis az állati szerve-
zetekben feldúsulhatnak bizonyos szennyező 
anyagok, amelyek a szél vagy a talajvíz által 
kerülhettek ki a BVM telepéről . A 60-as 
évek végén hazánkban is betiltott, súlyosan 
egészségkárosító, egykor a Vegyiművek által is 
gyártott DDT koncentrációja mindkét helyen 

meghaladta a határértéket, az egyik mintában 
annak harmincszorosa volt .

Tudomásunk szerint a Pest Megyei Kor-
mányhivataltól eddig egyetlen mintavétel 
eredményei jutottak nyilvánosságra: ebben 
levegőszennyezettséget mértek a József Attila 
lakótelep két pontján, és a mért koncentrációk 
egyike sem haladta meg az egészségügyi 
határértéket .

Ferenczi István képviselő indítványára a 
kispesti képviselő testület még áprilisban 
döntött mérések elvégeztetéséről, amelyet a 
Kispesti Polgármesteri Hivatal meg is rendelt a 
Bálint Analitika Kft .-től . A 300 ezer forintba 
kerülő vizsgálat kifejezetten az Illatos úti te-
lephez legközelebb eső XIX . kerületi területet, 
a Wekerletelepet esetlegesen érintő szeny-
nyezés mértékét segítette felbecsülni . Mivel 
Wekerlén sokan termelnek saját fogyasztásra a 
kertben, különösen fontos kérdés a locsolásra 
használt kútból vett víz minősége, illetve a 
káros anyagok esetleges jelenléte gyümölcs-
ben, zöldségben . A Nagykőrösi út / Határ 
út sarokhoz közel eső teleprészben két kút 
vizéből vettek mintát, gyümölcsöket ugyanitt 
gyűjtöttek a mérésekhez . Az eredményekről 
és a további mérési lehetőségekről Gajda Péter 
polgármester kispest .hu hírportálon olvasható 
közleménye tájékoztat, amelyet újságunkban 
is közlünk teljes terjedelmében .

Kertész Krisztián

Klímabarát WeKerle

Illatos út – A java még hátra van

TISZTELT  WEKERLEIEK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kispest Önkormányzata a volt Budapesti 

Vegyiművek Illatos úti telephelyén tárolt anyagok esetleges szennyező 

hatásának kimutatása érdekében Wekerletelepen méréseket végeztetett. A 

kutatások során megviszgáltattuk, hogy - szennyezett-e a talajvíz,- szennyezett-e a talaj,- előfordul-e szennyezettség élő növényi (gyümölcsök, zöldségek), 

illetve állati (csigák, giliszták) szervezetekben,
- van-e nyennyeződés az ülepedő porban.A mintavételezést és a minták elemzését a Bálint Analitika Kft. vé-

gezte az Önkormányzat megbízásából. A mérési eredmények szerint az élő 

szervezetekben, illetve a talaj- és homokozóból vett homokmintákban 

nem volt kimutatható szennyezettség. A talajvízminták közül két esetben 

(Álmos és Baross utcai címen) az AOX értékek (halogénezett szerves ve-

gyületek összességének mérőszáma) meghaladta az ivóvízrendelet szerinti 

határértéket. A szennyező vegyületek pontos meghatározása, és a BVM-el 

esetlegesen összefüggésbe hozható talajvíz-szennyeződés kiterjedésének 

meghatározása érdekében még további vizsgálatok elvégzése szükséges.
Kipest Önkormányzata a Bálint Analitika Kft-vel együttműködve a vizs-

gálatok szerint érintett wekerleiek részére a meglévő talajvíz-kutakból 

a talajvízminták bevizsgálását térítésmentesen biztosítja.
Azok, akik szeretnék a talajvizüket bevizsgáltatni, kérjük, hogy 

2015. szeptember 15-ig jelentkezzenek a Zöldprogram Irodán személyesen, 

ügyfélfogadási időben, vagy írásban a Zöldprogram Iroda e-mail címén 

(zoldprogram@kispest.hu) adataik (név, cím, elérhetőség) megadásával. Az 

Iroda továbbítja az igényeket a cég felé, akik a mintavételezés várható 

időpontját egyeztetik a jelentkezőkkel.A további eredmények közzétételéig kérjük, hogy azok, akik a 

Wekerletelepen talajvíz-kúttal rendelkeznek, a talajvizet ne használják 

főzésre, fürdésre, élelmezési célú növények (zöldség- és gyümölcsfélék) 

locsolására!

Tisztelettel:Gajda Péter Kispest Önkormányzata

április elején baranyi krisztina ferencvárosi önkormányzati képviselő az elmúlt évek 
legnagyobb környezetszennyezési ügyére hívta fel a figyelmet, amikor egy sajtóstábbal 
és a greenpeace szakértőivel a 2008-ban felszámolás alá került budapesti vegyiművek 
(bvm) Illatos úti telepén járt. a 130 évig vegyi üzemként működő, és ennek megfelelően 
egyébként is jelentősen szennyezett területen évek óta megközelítőleg 2800 tonna veszélyes 
anyagot tárolnak, sok esetben szétdurrant vagy lezáratlan, szivárgó hordókban. a telep 
ugyan a IX. kerületben, de Wekerle közvetlen szomszédságában található, ezért az ügy 
rögtön forró téma lett kispesten is. a napi sajtó és a „gerillafotósok” által a vegyiművek 
telepén készített valóban sokkoló képsorozatok gyorsan hírhedté tették az Illatos út ne-
vét, de nekünk, akik a szomszédban élünk, most érdemes igazán odafigyelnünk, amikor 
elkezdenek végre szállingózni a hírek a szennyezés mértékéről, kiterjedtségéről, illetve a 
fennálló állapot felszámolása irányába tett lépésekről. Hol is áll most az Illatos út ügye?
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 Átmenetileg eltűntek a sötét felhők, 
elültek a nagy szelek, elvonult a 
vihar, tiszta lett az ég . De vajon 

meddig? A legutóbbi égszakadás után ez 
a csendes szünet lehetőséget ad arra, hogy 
átgondoljuk a tanulságokat . A vihar első-
sorban a természeti környezet mellett a 
tetőkben okozott nagy károkat . Megbontott 
héjazat, lesodort cserepek, letépett bádogo-
zás, beázás kísérte az égiháborút .

Tudunk-e védekezni ez ellen, vagy ki 
vagyunk szolgáltatva a természet szeszé-
lyeinek? Valóban ezek az erők kiszámít-
hatatlanok, fölénk nőhetnek, de ez nem 
jelenti azt, hogy mi emberek ne tudnánk 
valamit tenni ellene elővigyázatossággal, ne 
tudnánk megelőzni vagy legalábbis csök-
kenteni a károkat .

Tudjuk, minden létrehozott dolog azonnal 
elindul a pusztulás útján . Csak folyamatos 
energiaközléssel – azaz gondoskodással – 
vagyunk képesek hátráltatni a folyamatokat, 
megnövelni az élettartamot .

Mit jelent ez a tetők, a héjazatok ese-
tében?

A házak megépítésekor a kettős hód-
farkú cserépfedés állapota jól figyelemmel 
kísérhető volt a padlásokról . Amit a lakók 
meg is tettek . Évente legalább kétszer – 
ősszel és tavasszal – felmentek a padlásra 
és összetakarították a felgyülemlett port, 
összesöpörték a szél által behordott fa-
leveleket, törmeléket . Közben észlelték a 
héjazat hibáit is, az elcsúszott, törött, hibás 
cserepeket, melyek javítása a padlástérből 
nem okozott gondot .

A cserép hiánya miatt bejutó csapadékot 
a padlásburkoló tégla és az alatta lévő ho-
mokréteg felszívta, majd a nedvesség lassan 
kiszáradt a kellő szellőztetésű padlástérben . 

Ez a műszaki megoldás tette lehetővé, hogy 
a legtöbb padlástéri fa szerkezet az építés 
után 100 évvel is szinte hibátlan .

A padlások takarítása ma már „kiment 
a divatból”, már nem 
járnak fel teregetni, 
ezért nem kell takarí-
tani, feledésbe merült 
az, hogy a padlás is a 
ház része .

Időközben sok tető-
tér is beépült, a fedés 
állapota már csak kí-
vülről látható.

A hibák jav ítása 
többszörösen körülmé-
nyesebb és nehezebb, 
mint az eredeti álla-
potban lévő tetőknél . 
Ki kell mászni a tető-
re, hogy a sérült, törött 
vagy elmozdult csere-
peket helyére tegyék, 
ami sokszor szakember 
(tetőfedő) közreműkö-
dését igényli . Kevés 
lakó vállalkozik arra, 
hogy 40-45o-os hajlás-
szög esetében egy vagy 
több emelet magassá-
gában kimerészkedjen 
a tetőre .

Az időnkénti ellen-
őrzés mégis szükséges, 
a látszólag költségesnek 
tűnő munka többszö-
rösen megtérül a tulajdonos/ok számára . 
Ezzel tudjuk csak teljesíteni az építészeti 
szakma legsarkosabb követelményeit, me-
lyek így szólnak:

Össze ne dőljön!
Be ne ázzon (se alulról, se felülről)!
Sajnos a tetőtér beépítésnél a rejtett be-

ázások sokkal nagyobb károkat tudnak 
okozni, amit a cserép alatti tetőfedő fólia 
hibája is előidézhet . Ráadásul ez teljesen 
rejtve maradhat .

A bonyolult rétegrend miatt a beázás nem 

a héjazat hibájánál jelenik meg . A rejtett 
hibák miatti károk sokkal lassabban zajlódnak 
le, és sokszor csak a teherhordó szerkezetek 
tönkremenetelekor fedezhetők fel .

A vápáknál, széleknél a vá-
gott cserepeket nem elég kam-
pózni, érdemes darabonként 
lecsavarozni, hiszen a szél első-
sorban ezeken a részeken tudja 
kikezdeni a tetőt . Ugyanígy 
a gerinccserepeket is érdemes 
átnézni, mert ezeket régen ha-
barcsba rakták (ez ma már nem 
szokás), és a „kötést” időről-
időre megújították . Ha azon-
ban a hagyományos kötőanyag 
szétfagyott, akkor egyenként 
kell rögzíteni, mert csak a saját 
súlyuk nem fogja fenntartani 
őket a nyeregben!

Egy szó, mint száz, ha azt 
akarjuk, hogy a fejünk is ép 
maradjon, érdemes a fejfedővel 
(a tetővel) is többet törődni!

Molnár László, M. Port Irén
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 M inden mozgásban van, semmi nem 
marad változatlan. Hérakleitosz 
jutott eszembe, amikor az ismét 

megváltoztatott építési jogszabályokról tu-
domást szereztem . Bár a kényszeres magyar 
jogalkotásra ne lenne igaz a görög filozófus 
megállapítása, bár ne kellene minden újság-
számban valami újról beszámolni, hiszen ön-
magában a változás pont a jogi környezetben 
nem feltétlenül pozitívum!

Különösen igaz ez a tavasszal bevezetett 
újdonságokra . Wekerletelep vonatkozásá-
ban 2 olyan jogszabály is változott, amely a 
mindennapi építési ügyeinket meghatározza, 
valamint egy új is született . Az új jogszabály 
a 39/2015 . (III .11 .) kormányrendelet a régé-
szeti örökség és a műemléki érték védelmével 
kapcsolatos szabályokról; a változók pedig a 
312/2012 . (IX .8 .) kormányrendelet az építés-
ügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról és a 314/2012 . (XI .8 .) 
kormányrendelet a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről .

Már 2007-ben elkezdődött egy, az építési 
jogszabályokat is érintő liberalizáció, melynek 
nyomán nagyon sok építési munka kikerült 
az engedélyköteles tevékenységek alól . Ezért 
(is) volt óriási jelentősége Wekerletelep ideig-
lenes, majd 2 év múltán végleges műemléki 
jelentőségű területi védelmének, hiszen így 
továbbra is szabályozott, ellenőrizhető ke-
retek között folyhattak a munkák, lévén az 
MJT besorolás visszaemelte az amúgy már 
engedély nélkül végezhető munkák közül 
például az utólagos homlokzati hőszigete-
lést vagy nyílászárócserét, hogy csak a két 
leggyakoribbat említsük .

Az idei, műemléki értékekről szóló új ren-
delet ismét kihúzta a talajt az intézményesített 
ellenőrzés, vagy ha úgy tetszik, a továbbra is 
érvényben lévő wekerlei Speciális Szabályozási 
Terv előírásainak jól kontrollálható betarta-
tása alól . Sőt az a rendkívül furcsa helyzet 
állt elő, hogy ugyanannak a védett területen 
álló épületnek az utcai homlokzatára és az 
oldal- és hátsókertre néző homlokzatára nem 
ugyanazok az eljárási szabályok vonatkoznak 
immár . Nyugodtan állítható, hogy nem kis 
zűrzavart okoztak ezzel!

A kerületi önkormányzat képviselőtestülete 
a Főépítészi Iroda javaslatára, élve rendeletal-
kotási jogával, mentve a menthetőt, módosí-
totta a településképi bejelentési és kötelezési 
eljárásokról szóló rendeletét . Ezzel ugyan nem 
lehet építési engedélykötelessé tenni az érintett 
beavatkozásokat, azonban mégis továbbra is 
szükséges a tervezett munkák előkészítésébe 
bevonni avatott szakembereket (tervezési jo-

gosultsággal rendelkező építészeket), akikkel 
meg kell terveztetni az átalakításokat, felújí-
tásokat stb ., és hivatalosan be kell jelenteni 
a kivitelezés megkezdése előtt a Főépítészi 
Irodának . A bejelentés tudomásulvételére 
vagy a tervezett tevékenység megtiltására a 
polgármester jogosult . A tervezett munkák 
csak a bejelentés tudomásulvétele után kezd-
hetők meg . Az eljárás illetékmentes és 8 napos 
határidő vonatkozik rá .

Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos 
jogszabályok szövege már nem az építési 
engedéllyel végezhető munkákat definiálja 
tételesen, hanem pont az engedély nélkül 
végezhető beavatkozásokat nevesíti, nem 
árt közérthető nyelven mindannyiunk érde-
kében sorra venni, hogy mire kell ezután is 
engedély, és mire vonatkoznak az új eljárási 
szabályok .

Építési engedélyköteles tevékenységek: 
meglévő tartószerkezetet is érintő beavatko-
zások; tetőtér beépítések; új melléképületek 
építése; falazott kémények építése, bontása .

Minden más építési tevékenység (szer-
kezetet nem érintő nyílászárócsere; terasz-
ajtó nyitása meglévő ablak parapetfalának 
elbontásával; homlokzat felújítása, színe-
zése, utólagos hőszigetelése, vízszigetelése; 
energetikai korszerűsítés; tetőhéjalás cseréje; 
új előtető építése vagy meglévő átalakítása; 
rendeltetés módosítás; rendeltetési egységek 
számának megváltoztatása; kerítés építése; 
reklám elhelyezése; gépészeti és hírközlési 
berendezések elhelyezése; csatlakozó járda, 
előlépcső, terasz, térburkolat, külső lépcső 
építése, készítése; 50 m3 -nél kisebb légtérfoga-
tú és 3 méter gerincmagasságnál alacsonyabb 
melléképület – wekerlei viszonylatban kerti 
építmény – építése; melléképületek bontása) 
bejelentés köteles .

Két részre kell bontanunk az ügyeket, 
mivel a Kós Károly tér épületei egyedi mű-
emléki védettségűek, míg a telep többi része 
megmarad MJT védettségű, de félig-meddig 
kikerül az örökségvédelem „szárnyai” alól .

A főteret övező házak vonatkozásában 
építési engedélyt Budapest Főváros Kor-
mányhivatala V . kerületi Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala Örökségvédelmi 
Osztályától kell kérni, digitálisan feltöltve a 
terveket a már jól ismert ÉTDR rendszerbe . 
A benyújtás előtt a helyi önkormányzatnál 
kell településképi véleményezési eljárást le-
folytatni, mely döntésnek szakmai alapját a 
helyi Tervtanács és a főépítész biztosítja .

Ugyanitt a nem engedélyköteles tevé-
kenységekre az örökségvédelmi bejelentés 
eljárás szabályai vonatkoznak, mely esetben 
a terveket és a bejelentési kérelmet papír 
alapon kell benyújtani a fenti hivatalhoz 2 
példányban, 3 .000 Ft illeték megfizetése 
mellett . Az átfutási idő 15 nap . Ez esetben 
a kerületi településképi véleményezés, terv-
tanács is elmarad .

A telep többi, eredeti koncepció alapján 
épült háza esetében (tehát a 60-as, 70-es, 
80-as években utólag felépített társasházak, 
vagy a Deák Gimnázium nem tartozik ebbe a 
körbe) az építési engedélyt a kerületi önkor-
mányzat Építéshatósági Irodája adja ki . Ezt 
megelőzően településképi véleményezési el-
járást kell lefolytatni, a tervtanács bevonása is 
szükséges, és az Örökségvédelmi Osztálytól 
meg kell kérni a szakhatósági állásfoglalá-
sukat is . Az ügyintézés az ÉTDR felületen 
történik . (Tulajdonképpen ez az eddig ismert 
és alkalmazott általános gyakorlat .)

A bejelentés-köteles tevékenységeket is-
mét két csoportra kell osztanunk: az utcai 
homlokzatot (saroktelkek esetén kettő is van!) 
érintő ügyekben az V . kerületi Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatal Örökségvédelmi 
Osztályához kell fordulnunk, az oldal- és 
hátsókertre néző homlokzatok esetében pedig 
a kerülethez, ahol a településképi bejelentést 
tehetjük meg .

Talán, ha a tisztelt olvasó idáig tudta kö-
vetni a rendszert, egyetért az Építészklub 
szakmai véleményével, hogy az egyszerűsí-
tésnek szánt változások egy meglehetősen 
kaotikus rendszert eredményeztek, melyben 
ember legyen a talpán, aki ki tud igazod-
ni . Ezért azt tanácsoljuk, hogy a biztonság 
kedvéért minden konkrét ügy előtt kérjék 
ki a Főépítészi és az Építéshatósági Iroda 
véleményét!

Fontos megjegyezni: akár építési enge-
délyért folyamodunk, akár csak bejelen-
tési kötelezettségünknek teszünk eleget, 
ugyanazok az országos és helyi szabályok 
vonatkoznak ránk, mint eddig, tehát ezután 
is ugyanúgy körültekintően, az értékvédelem 
prioritásait kell szem előtt tartanunk! Ebben 
nincs változás, szerencsére!

Nagy Attila

Épített öröKsÉgünK
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 Április-május folyamán a Kós Kár-
oly tér 12-13 . számú ház térre néző 
homlokzatát beállványozták, valami 

csoda készült a védőháló mögött . Az állvá-
nyok elbontása után egy új homlokzat kö-
szöntötte az arra járókat, amely igazán méltó 
telepünk műemléki védettségű főteréhez és az 
épület eredeti építészeti értékeihez . Beszél-
getőtársaim Nagy Tamás, a ház egyik lakója, 
a lakóközösség motorja és Fazekas Csaba 
wekerlei építész, a felújítás tervezője .

N .A .: Aki már régebben itt él a Wekerlén 
biztos emlékszik rá, hogy nem az idei az első 
felújítási munka, amivel a ház közössége szebbé 
varázsolta az épületet . 

N .T .: A két házban összesen 28 lakás és 2 bolt 
található, ez tehát egy wekerlei léptékben nagy 
társasház . Egy-egy felújítás nemcsak komoly 
műszaki, de pszichológiai előkészítéssel is jár . 
Panaszra semmi okunk nincs, a tulajdonosok 
jó gazda módjára gyűjtögetik a pénzt, s megra-
gadnak minden lehetőséget, hogy vagyonukat 
gyarapítsák abból a célból, hogy műemlék há-
zaink minél szebbek és értékesebbek legyenek . 
Eddig saját erőből a pincékben az elavult és 
életveszélyes elektromos világítási hálózatot 
korszerűsítettük, a tető vápákat kicseréltük, 
a hiányzó vagy törött cserepeket pótoltuk, az 
udvari járdát kicseréltük, az egyik szomszéd 
felé kerítést építettünk . Pályázati pénzek se-
gítségével a két személykaput újítottuk fel, az 
autóbehajtó kaput és a hozzá tartozó szakáll-
szárítót megépítettük, a házak homlokzati 
faszerkezeteit megújítottuk, az erodált lábazatot 
lebontottuk és helyébe újat építettünk .

F .Cs .: Ha a fiatalabbak nem is, de az időseb-
bek bizonyára emlékeznek arra, hogy a wekerlei 
házak lábazatát, több típusnál a homlokza-
tát kisebb-nagyobb mértékben ugyanazzal a 
mészhomoktéglával díszítették, mint amiből 

maguk a falak készültek . Azonban a vakolat-
réteg védelme nélküli látszótégla burkolatok az 
idő folyamán jelentős mértékben károsodtak . 
Különösen igaz volt ez a csapadéknak jobban 
kitett lábazati sávra, ahol a szögletes téglák 
esetenként gömbölyű alakúra koptak . Ennél a 
háznál a roncsolódás olyan mértékű volt, hogy 
szóba sem jöhetett a helyenkénti javítgatás, 
téglánkénti csere, ami egyébként költségkí-
mélő megoldást jelent . Szerencsére a lábazat 
legalsó 30cm magasságú terméskőből épült 
sávját, amely jobban ellenállt az időjárásnak, 
nem kellett lecserélni . A terméskő lábazat 
feletti látszótégla burkolatot azonban egészen 
a földszinti ablakok parapetjéig egységesen 
lecseréltük . Jobban mondva nem a burkolatot 
cseréltük – hiszen ennél az épületnél a látszó 
téglalábazatot a tartófal féltéglányi kiugratásá-
val alakították ki – hanem a főfal külső síkját 
kellett visszavésni majd újrafalazni . Mindezt 
természetesen úgy, hogy a tartófal ne gyengül-
jön meg, valamint a most már ténylegesen bur-
kolatként visszafalazott lábazat vízfelszívását 
szigeteléssel megakadályozzuk és biztosítsuk 
annak hátoldali kiszellőzését . A lábazati sá-
vot (terméskő és tégla) magasnyomású vízzel 
megtisztítottuk és újra impregnáltuk .

N .A .: Milyen tőkéből tudtak ezek a munkák 
megvalósulni?

N .T .: A társasház komoly felújítási alapot ké-
pez (ez a magasabb összegű támogatások elnye-
réséhez is szükséges) és lakás előtakarékossági 
szerződést is kötöttünk, amely ma a legjobban 
kamatozó megtakarítás . Minden pályázati 
kiírást ismertetünk a társasházi közgyűléssel, s 
ha azt a közösség jónak látja, a pályázaton indu-
lunk . Az elmúlt években gyakorlatilag minden 
fővárosi és helyi pályázaton részt vettünk, nem 
is rossz eredménnyel . Hosszas egyeztetések 
során a közgyűlés fontossági sorrendet állít 

fel, s azok alapján a te-
endőket sorba vesszük . 
Abban nincs vita a ház-
ban, hogy legyen felújí-
tás, esetleg a sorrendben 
vagy az anyagi terhek 
megítélésében vannak 
nézetkülönbségek .

N .A .: Ehhez a mun-
kához is sikerült támo-
gatást nyerni? 

N .T .: A homlokzat-
felújításhoz egy fővá-
rosi pályázaton 600 
ezer forint vissza nem 
térítendő támogatást 
nyertünk . Ez az ösz-
szeg ugyan eltörpül a 
közel tízmilliós beruhá-

zási, felújítási költségek 
mellett, de mi nagyon 
megbecsüljük, hiszen 
hacsak 6-8 %-a a beke-
rülési összegnek, még-
iscsak talált pénz .

N .A .: Milyen tervek 
alapján indulhatott el 
a homlokzat-felújítás? 
Mennyire volt nehéz a 
szükséges engedélyeket 
beszerezni?

F .CS .: A ház hom-
lokzatának felújításá-
hoz – mint minden 
műemlékileg védett 
épülethez – örökség-
védelmi engedélyt kel-
lett szerezni . Mivel már 
korábban is segítettem 
terveimmel, ötleteim-
mel a házat a mostani 
homlokzat-felújítás 
engedélyeztetéséhez 
gyakorlatilag rendel-
kezésre álltak a felmérési tervek . A legfőbb 
kérdést a felújítás mértéke és természetesen 
az ebből következő költség jelentette .

N .A .: A kivitelezés alatt érte-e meglepetés 
itt a tervezőt, kivitelezőt, kellett-e módosítani 
menet közben az előzetes elképzeléseken?

F .CS .: Szerencsére csak olyan meglepetés 
ért bennünket, amelyet menet közben kezelni 
lehetett . A tervezés során az utcaszintről nem 
látszódó hibákra gondolok . Az állványozás 
után derült ki, hogy a Mészáros Lőrinc utca 
felőli oldal egy szakaszának függő ereszcsa-
tornája, ill . annak deszkázata, bádogozása 
teljes cserére szorul . Az eltört cserepek cseréje 
mellett az oromdeszkázatot is felújítottuk, 
esetenként lecseréltük, ami állványzat nélkül 
körülményesen lett volna csak megoldható, 
lévén a csúcs 18 méter magasságban végződik . 
Lehetőség nyílt a pár éve festett faszerkezetű 
homlokzati elemek újrafestésére is, amelyet így 
gyakorlatilag önköltségi áron tehettünk meg . 
A ház összes ablakának könyöklőbádogozását 
is sikerült egységesen lecserélni . Úgy gondo-
lom sok olyan karbantartó munkát is sikerült 
elvégeztetnünk most, amely az elkövetkezendő 
években felmerült volna .

N .A .: Egy építkezés során sok múlik a 
kivitelezőn! Hogyan választott kivitelezőt a 
ház közössége? Milyen volt vele a kapcsolat 
az építkezés során, ki mennyire volt elégedett 
a végén?

N .T .: Közgyűlésünk igyekszik legalább 
három ajánlatot bekérni egy-egy nagyobb 
lélegzetű munkához . Itt is így történt . A közös 
képviselő kérte fel az ajánlatadókat, majd a 
számvizsgáló bizottság a tervezővel közösen 
összehasonlította az ajánlatokat és a közgyűlés 
számára egy sorrendet javasolt .

A győztes ugyan nem a legalacsonyabb 
összegű ajánlattevő lett, hanem az a vállal-

Egy gyönyörűen megújult ház  
a Kós Károly téren

Épített öröKsÉgünK
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Épített öröKsÉgünK

Figyelem!!!
mosT vaN folyamaTbaN 

a KVSZ 43/2000 .(XI .24 .) önkormányzati rendelet jogharmonizációja
ez érINTI öNT Is- moNdja el véleméNyéT 

A WTe, mint a rendelet módosításának folyamatába véleményezésre bevont civil szervezet, 
előzetes tájékoztatása.

a módosító rendelet tervezete elérhető a www.wekerletelep.hu/ honlapon. várjuk a lakossági 
hozzászólásokat, véleményeket a honlapon. Írásban illetve személyesen az irodánkban és 
a Wekerlei Napok rendezvény alatt a WTe sátorban lehet hozzánk eljuttatni.  

A Wekerlei Társaskör Egyesület előzetesen rögzíti, hogy a szóban forgó rendelet tervezetet 
nem lehet csupán jogharmonizációs egyeztető anyagnak tekinteni A WTE Építészklubja 
részéről jelezni kívánjuk, hogy számos módosítással építészeti, örökségvédelmi szempontok 
alapján nem lehet egyetérteni . Az örökségvédelmi célok és törekvések a Wekerle esetében is 
egyértelműek: az eredeti állapot megtartása vagy helyreállítása! Ez olyan hosszútávú folyamat, 
ami csak a következetes jogalkotással és állandó szabályozással biztosítható .

Ezért az augusztus 12-ei Képviselőtestületi ülésre beterjesztett tervezetet számos ponton 
aggályosnak vélünk . 

Az örökségvédelmi törekvéseinkkel ellentétes a tervezetben új módosítási javaslatként meg-
jelenő  a főépület bővítményeinek fennmaradási engedélyét szabályozó jogszabály módosítása 
a privatizáció során már megépült 
toldalékok megtartására irányuló új 
jogszabályi tervezettel együtt . Ennek 
a jogszabálynak általánosságban leírt 
módosítása súlyosan befolyásolja és 
ellehetetleníteni a Wekerletelep műem-
léki jelentőségű területté nyilvánítása 
rendeletében meghatározott örökség-
védelmi célokat . Visszamenőleges jogi 
következményei szintén nem átgondol-
tak az önkormányzat részéről!

A toldalékok fennmaradására és új 
bővítmények építésére irányuló la-
kossági igényeket mi is ismerjük, és 
egyes esetekben támogathatónak is 
véljük . Azonban hangsúlyozzuk és 
felhívjuk a figyelmet arra, hogy erre 
irányuló változtatást az örökségvédelmi 
kormányrendeletben megfogalmazott szándék alapján csak az egyes típusépület és adott épület 
ismeretében lehet szabályozni majd, a jövőben csak a szabályozási tervlapok és a mellékletek 
egyidejű átdolgozásával lehet módosítani . A Képviselőtestület által választott egyszerűsített 
eljárásrend keretein belül ilyen jellegű módosítás jelenleg nem kezdeményezhető, örökségvédelmi 
felülvizsgálat és hatástanulmány, új alátámasztó munkarész szükséges . Mivel az önkormányzat 
a most módosítani kívánt KVSZ-t már csak 2018 . december 31-ig alkalmazhatja, és utána új te-
lepülésrendezési eszközt kell elfogadnia, most javasoljuk az eredeti rendelkezés megtartását . 

Ugyanakkor a kérdéssel mielőbb foglalkozni kell, mielőbb el kell indítani ezen területen is az 
új rendelet előkészítéséhez a szakmai egyeztetéseket, örökségvédelmi és a társadalmi fórumokon 
egyaránt, mely folyamatban  aktív kezdeményező lesz a WTE .

A Wekerletelepet érintő SSZT, illetve a KVSZ tervezett módosításának jelen tervezete 
jórészt az elmúlt 10 év tapasztalatai alapján felmerült napi szintű  jogi problémák tisztázására 
szolgál, pedig egy módosításnak  elsősorban  a Wekerletelep műemléki jelentőségű területté 
nyilvánítása alapján felmerült örökségvédelmi szempontok és az energiahatékonysági szem-
pontok érvényesítésére kellene irányulnia .

Jelenleg egyes módosítások új jogszabályi elemként kerülnek a meglévő rendeletbe, ezért 
ezeknek társadalmi egyeztetése elkerülhetetlen .

Mindezért a Wekerlei Társaskör Egyesület a partnerségi egyeztetésben részt vesz, a saját 
erőforrásainak segítségével és kommunikációs eszközeivel elindítja a társadalmi párbeszédet . 
A törvény által szabályozott határidőnk azonban nagyon szoros, 15 nap!

Somlói Judit
Wekerlei Társaskör Egyesület

elnök

kozó, akinek referenciái, a 
tárgyalások során tapasztalt 
magatartása és a ház kikötései, 
kívánságai iránti megértése a 
legkedvezőbbnek tűntek . Re-
ményeinkben – hála Istennek 
– nem kellett csalatkoznunk . 
Még a legkritikusabb tulajdo-
nostársak is igen elismerően 
szóltak a látottak, a tapasztal-
tak, az eredmények alapján .

N .A .: Láthatjuk, a szépen 
felújított homlokzatfelület 
nem ér véget az épület Mé-
száros Lőrinc utca felőli olda-
lának sarkánál, befordultak az 
oldalkertre néző homlokzatra 
is az építők! Ez itt a vége a 
történetnek, vagy lesz foly-
tatása is? 

N .T .: A homlokzat felújí-
tása a függőfolyosó végéig 
történt meg . Egyrészt azért 
döntöttünk így, mert a támo-
gatási szerződésben az utcáról 

látható felület felújítását vállaltuk, másrészt 
azért, mert az állványok a helyszínen voltak, 
s azok bérlése és felépítése, lebontása jelentős 
költséget jelent, s nekünk mindössze néhány 
méterrel kellett csak a „kötelező” homlokzatot 
megtoldanunk .

Ha csak valami nem jön közbe, akkor az 
elkövetkező években a két ház elektromos 
fővezetékének cseréjét, illetve a függőfolyosók 
felújítását fogjuk elvégezni . A ház udvari front-
ján a homlokzat felújítását meg kell előznie az 
elektromos hálózat rekonstrukciójának, hiszen 
az jelentős homlokzati véséssel is jár . Bízom 
benne, hogy a szorgalmas és körültekintő 
tulajdonosi közösség mihamarabb eljut a ház 
teljes megszépüléséig .

N .A .: A ház belső udvarának egyik kü-
lönlegessége a futó szőlő, mely az elmúlt 100 
év alatt a 2 . emeleti függőfolyosó korlátjáig 
kúszott, és minden évben terem is . Meg fog 
tudni maradni?

F .CS .: Mint azt a Tamás is említette, a 
mostani felújítás a belsőudvari függőfolyosó 
széléig tartott . A munkálatok folytatásához 
nem lesz szükség a homlokzat teljes állvá-
nyozásra ezért a ház jelképévé is vált szőlő 
biztonságban van .

N .A .: Azt hiszem minden Wekerletelepet 
szerető ember nevében mondhatom: köszönjük 
a ház lakóinak és az alkotóknak elszántságu-
kat és minőségi munkájukat! Kívánom, hogy 
legyen továbbra is erejük és jókedvük példa-
mutató gondosságuk folytatásához! Köszönöm 
a beszélgetést .

U .i .: Én már nagyon várom az őszi levél-
hullást, de csak azért, hogy még teljesebben 
lehessen élvezni a ház megújult homlokzatát, 
mondjuk egy szép napfényes novemberi reg-
gelen! Önök se mulasszák majd el!

Nagy Attila

a tetőtérbeépítés „ára”  
- talán nem volt kár érte

Fo
tó

: S
om

ló
i J

ud
it



Wekerle   ■  2015/2. szám22

isKOláK, óvOdáK

 Szikora Györgyit sok évvel ezelőtt ismer-
tem meg . Átmenetileg kollégák lettünk, 
amikor beugrott helyettesítő napközis 

nevelőnek az iskolámban .
Lelket üdítő friss széllel érkezett, mint Mary 

Poppins . A rábízott gyerekek bizalmát egy 
szempillantás alatt megnyerte . Nem ismert 
olyan gyermeki problémát, bajt, bánatot, amit 
ne orvosolt volna könnyedén . Derűje megha-
tározta jelenlétét, jó volt a közelében lenni . 
Gyereknek is, felnőttnek is . . .
■ Hogyan lettél pedagógus? Már gyerekkorodban 
is ábrándoztál erről? Esetleg volt olyan tanáregyé-
niség az életedben, aki hatással volt rád?

Kislány koromban arról álmodoztam, hogy 
légi utaskísérő legyek . Nagyon tetszett nekem 
a ruhájuk, a repülőgépek, az életmódjuk és 
szabadságuk, amit akkoriban, (a hatvanas 

években) képzeltem a munkájukról . Aztán 
persze, leszálltam a földre és reálisabb célokat 
tűztem magam elé . Ebben gyermekkori barát-
nőm édesanyja, aki természetesen pedagógus 
volt, nagyban segített . Ő sajnos korán elment, 
hagyatéka pedig a hivatás megtalálása, szeretete 
és a hűségünk a pályához mai napig . A lányával 
a barátságunk és a hivatáshoz való hűségünk 
töretlen, immár sok évtizede .
■ Mióta foglalkozol gyerekekkel? Hol és mikor 
kezdted a pedagógus hivatást? 

1978-ban léptem be először a XVII . kerületi 
Szabadság Sugárúti Általános Iskola kapuján, 
mint tanítójelölt . Ott folytattam a pedagógiai 
gyakorlatomat, majd ott is kezdtem dolgozni, 
mint tanítónő . Akkoriban még szombaton is 
volt tanítás, és annyi kisgyermek volt az okta-
tási intézményekben, hogy délelőtt-délután is 
tanítottunk . Ez ma már történelem .

Életem első osztálya egy második osztály 
volt, 42 kisgyermekkel . Mondhatom úgy is, 
azonnal a mély vízben találtam magam . Voltak 
kihívások, amelyekkel meg kellett küzdenem . 
Mint minden kezdő, csetlettem-botlottam a 

pályán, de figyeltem, tanultam és sokan se-
gítettek, hogy megtaláljam a helyes utakat a 
szakmában és a tantestületben .

A tapasztalt öreg rókák és a velem egykorú 
fiatalok csapata alkotta a Sugár suli tantestü-
letét, melyben hamar barátokra és jó kollégákra 
találtam . Ők együtt indítottak el a pályán . 
Szívesen gondolok vissza azokra az időkre .
■ Vissza tudsz emlékezni olyasmire, amit a pá-
lyád első éveiben könnyebbnek vagy nehezebbnek 
éreztél? 

Akkoriban azért éreztem úgy, hogy minden 
könnyebb, mert fiatal voltam, hittem abban, 
hogy jól fogom csinálni . Remélem, így is lett . 
Egy barátom szokta mondogatni: az ember 
elhatározza, tesz érte, és úgy lesz . Életem min-
den korszakában igyekeztem megtalálni a jó 
dolgokat . A családomban, a barátaim körében, 

a munkahelyemen . A mi 
iskolánk tele van kihívá-
sokkal, feladatokkal . Pont 
úgy, mint minden más is-
kola . Ettől érdekes .
■ Mire gondolsz vissza 
nosztalgiával?

Mint akkoriban min-
denki, én is „úttörőztem” 
azokban az években . Kü-
lönösen a táborozások 
és a szabadidő hasznos 
eltöltése témaköre érde-
kelt, ezekbe mélyebben is 
beleástam magam . Köz-
ben életem legfontosabb 
eseménye is előttem állt: 
a kislányom érkezése . 
Emőke, mint pocaklakó 

érkezett Wekerlére, a Bercsényi utcába . Ami-
kor ideköltöztünk, még nem tudtuk, hogy a 
Wekerle telep maga a csoda . Megjöttünk, és 
szinte azonnal otthon voltunk itt . Most úgy 
érezzük, soha nem akarunk máshol élni . 

Kisgyermekkel logisztikailag nehéz lett 
volna Rákosmentére visszajárni dolgozni, így 
helyben kerestem tanítói munkát . Rendkívüli 
szerencsém volt: a második wekerlei iskola, 
ahova az esélytelenek nyugalmával bezörget-
tem, keresnek-e tanítónőt, befogadott . Ez az 
iskola a mai nevén Hungária Általános Isko-
la és Kollégium, ahol idén fejeztem be a 25 . 
tanévemet . Ez alatt a 25 év alatt kiteljesedett 
a pályám . Sok szép feladat és számos kihívás 
állt előttem .
■ Speciális iskolában tevékenykedsz: ez miben 
más, mint a többi? 

Az iskolánk hetes iskola néven szerepel a 
köztudatban . Az évek során sok neve volt, 
de szerepe, feladatköre lényegében változat-
lan maradt: nehéz sorsú családok gyermekei  
számára nyújt elhelyezést, menedéket, biztos 
pontot a tanév során .

A gyerekek többsége számos tanulási, beil-
leszkedési és magatartási problémával érkezik . 
Segítségre és támogatásra van szükségük életük 
szinte minden területén . A mi intézményünk 
felkészült arra, hogy ezt a segítséget megadja . 
Kollégáimmal azon vagyunk, hogy tanítványa-
ink a nálunk töltött évek alatt felzárkózzanak 
a hagyományos családokban nevelkedő társaik 
mellé . Ez nem mindig egyszerű, de mi szeret-
jük a nem átlagos feladatokat, a kisebb-nagyobb 
problémák megoldását szakmai téren is .
■ Fáradhatatlannak tűnsz... Mi hajt előre ebben 
szép, de nem könnyű hivatásban? 

Több mint 30 éve a pályán vagyok . Nem 
kispályás csapatban dolgozhatok számos 
olyan kollégával, akik 15-20-25 éve vagy még 
régebben tevékenykednek a Hungáriában . 
Örülök, hogy ehhez a közösséghez tartozha-
tok . Úgy érzem, nem is tudok, nem is akarok 
mást csinálni . Élvezem a létet az iskolában, a 
tantestületben . Különösen az első osztályos 
feladatokat szeretem .

A tanításon kívül egyéb feladataim is vannak 
a Hungáriában . Mivel a lányom már kirepült, 
annyi időm van az iskolai teendőkre, amennyi 
szükséges . Az alsós munkaközösségben, a 
TÁMOP projektfejlesztő team csapatában, 
erdei iskolában, nyári táborokban dolgozom 
leggyakrabban . Csapatjátékos vagyok . Az 
visz előre a szakmai munkában is . Úgy érzem, 
megtaláltam a helyem az életben . Egyszerűen, 
nyugodtan élem az életem . Vallom, hogy az 
egyszerű dolgok a legszebbek .

Gyerekeket nevelni csak úgy lehet, mint 
ahogy éhezőknek kenyeret osztogatsz: nap mint 
nap adsz egy darabot a lelkedből . . . Elmesélnél 
egy morzsányi történetet?

A mi iskolánkban a családok ritkábban 
fotózzák, videózzák a gyermekeiket kicsi 
korukban . Van, akinek kiskori fényképe is 
alig akad .

Amikor a nyolcadikosok elballagnak tőlünk, 
ha az én kicsinyeim voltak, ballagáskor átadom 
nekik az elsős, alsós füzeteiket .

Nagy örömet szerzünk egymásnak, ahogy 
a bumfordi betűiket, édes kis rajzaikat, suta 
mondatfüzéreiket olvasgatják, nézegetik . Idén 
is így történt . Megkönnyeztük .

Jedlóczki Berta

25 év a Hungáriában
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 Négy napra Erdélybe utaztunk a Határta-
lanul pályázat keretében . Nagyon vártuk 

a kirándulást, heteken át készültünk rá .
Első állomásunk Nagykároly volt . Az Arany 

Szarvas fogadó ablakából pillantotta meg Petőfi 
Sándor először a parkban sétálgató Szendrey 
Júliát, az itt szervezett bálon ismerkedtek meg 
másnap . Megcsodáltuk a Károlyi-kastélyt és 
sétáltunk az arborétumban .

Ezután Ady Endre nádtetős szülőházát lá-
togattuk meg, melyben múzeumot rendeztek 
be . Adyék későbbi polgári lakóházat építettek 
maguknak, itt láttuk a költő régi iskolai bizonyít-
ványát és tárgyait . Meglátogattuk Almásgalgón 
a Sárkányok kertjét is, ahol óriás homokkő 
képződmények között mászkáltunk . A legenda 
szerint ezek a hatalmas kőoszlopok megkövült 
sárkányok .

Torda egyik legnevezetesebb helye a tordai 
sóbányába, légúti betegségekben szenvedők 
járnak ide gyógyulni . Lehetőségünk nyílt 
csónakázni az egyik tárna mélyén található 
tavon . Többen minigolfoztak, tekéztek vagy 
billiárdoztak, mások a panoráma liftből csodálták 
a szemük elé táruló lenyűgöző látványt . A tárnák 

mennyezetéről pompásan tündöklő lámpások 
csüngtek alá a mélybe . Szent László lovának lába 
nyomán bemerészkedtünk a Tordai-hasadékba . 
Sokunknak ez a hely tetszett a legjobban . A 
Fekete Madonna nevezetű kőszikla aljában 
csörgedező patak partján sok diáktársunk talált 
Szent László pénzérmét . A kutatók szerint ezek 
az aprócska, lapos felületű kövek a nummulites 
nevű ősegysejtűek páncéljai .

Körösfőn meglátogattuk testvériskolánkat, 
az ottani Kós Károly Általános Iskolát, amely 
2009-ben vehette fel ezt a nevet . A fiúk békés 
focimérkőzést vívtak a másik iskola fiúival . El-
ámultunk a körösfői négy fiatornyos, fakazettás 
református templomtól, melyet belül varrotta-
sokkal díszítettek . Megcsodálhattuk Kós Károly 
egyik leghíresebb épületét, a Varjúvárat is, ajtajára 
emlékül koszorút helyeztünk . 

Kolozsvárott a Báthory István Elméleti Líce-
um hetedik osztályos tanulóival ismerkedhettünk 
meg, akik körbevezettek minket történelmi 
jelentőségű városukban . Láttuk Mátyás király 
szülőházát és szobrát a Szent Mihály-templom 
előtt . Különböző feladatokat is kaptunk . Inter-
jút készítettünk kolozsvári diákokkal, miből 
megtudhattuk, hogy a hétköznapi beszédben 
keverik a román szavakat a magyarral, és az 
iskolarendszerük merőben különbözik a miénk-

től . Elzarándokoltunk 
Kós Károly sírjához is a 
Házsongárdi temetőbe . 
Egyik társunk elszavalta 
a nagy építész emlékére 
Áprily Lajos Tavasz a 
házsongárdi temetőben 
című költeményét . 

Túráztunk a Son ko-
lyo si-szorosban és hűsöl-
tünk Európa leghosszabb 
sziklaüregének, a Szelek 
barlangjának bejárata 
előtt . A hegygerincre is 
felkapaszkodtunk, ahol 
lélegzetelállító kilátás fo-
gadott minket, alattunk 
zúgott a Sebes-Körös .

Utunk utolsó állomása 
Nagyvárad volt, ahol többek között megtekin-
tettük a Szent László- templomot és a magyar 
római-katolikus püspöki palotát . 

Sokak most jártak először külföldön . Többen 
kijelentették, hogy már tervezik a következő 
erdélyi útjukat . Fergeteges osztálykirándulás volt, 
soha nem felejtjük el . Szeretünk Erdély!

Major Emma, Szatmári Zita Katalin
a kispesti Kós Károly Általános Iskola hetedikes tanulói 

Barangolás Erdélyben

 Iskolánk a gyerekek nyári programjaihoz is 
igyekszik hozzájárulni, tanulóink kézműves, 

sport, nyelvi és erdei táborok közül választhattak . 
Egy kis válogatás a tábori élményekből .

Tarkabarka tábor
És mitől lesz Tarka? És honnan szerzünk 

barkát? – kérdezte egy szőke elsős kislány a 
Tarkabarka tábor első napján . Péntekre minden 
kiderül – mosolyogtunk magunkban, miközben 
a nagyobbak már toporogva várták a számhá-
borút jelző kolompszót .

A csapatépítő TOTÓ és az ámulatba ejtő me-
sedramatizálások után tetőtől talpig összesaraz-

tuk magunkat a homok-
várépítő versenyben . Az 
eredmény egy nagy közös, 
vizesárkokkal összekötött 
várrendszer lett, melyet a 
második heti turnusban 
már egy óriási homok-ka-
méleon védett . Kézműves 
foglalkozások, sportver-
senyek, biciklis akadály-
pálya, aszfaltrajzverseny, 
va lamint csúszdázás 
és pancsolás a Kispesti 
uszodában is tarkította a 
programot .

(Igaz Ágnes)

kosárlabda edzőtábor Ikladon
Június hónapban újra pattogott a kosárlabda 

Ikladon, ahol iskolánk mellett 5 iskolai és egye-
sületi csapat játékosai fejleszthették tudásukat . 
Ebben az évben különleges, életre szóló élményt 
nyújtó program részesei is voltak a résztvevők: 
a FIBA követei meglátogatták a táborlakókat . 
A gyerekek lelkes fogadtatásban részesítették 
a rangos vendégeket: Natasa Kovacevicet, a 
szerb származású, győri játékost, a FIBA Youth 
Ambassador Amaya Valdemorot, a spanyol 
legendát és Elizabeth Cebriant, a FIBA Europe 
női kosárlabdarészleg képviselőjét . A látogatás 
apropója az a gálameccs volt, melyen a női ko-
sárlabdasport európai legendái pályára léptek . 
Köztük Natasa Kovacevic is, aki a másfél évvel 
ezelőtti tragikus autóbusz balesetben súlyos 
sérülést szenvedett, lábát amputálni kellett, és 
egy speciális protézissel játszott . A gyerekek 
kérdéseket tehettek fel és természetesen a be-
mutató sem maradhatott el, Natasa és Amaya 
remek büntetőket dobott a gyerekek legnagyobb 
ámulatára .

(Nagy-Pál Adrienn)

angol tábor
Igazi vadregényes környezetben töltöttünk 

egy hetet Kismaroson . A gyerekek egész héten 
fejleszthették a tanév során megszerzett tudá-
sukat . Csak angol nyelven, de játékos formában 
vettek részt olyan foglalkozásokon, amelyekre 
tantermi környezetben nincs lehetőség, pl .: 
kézműves foglalkozások, sütés-főzés, divatbe-
mutató, bátorságpróba, sportvetélkedő, dalta-
nulás, kincskeresés, reggeli torna . Ezen kívül 

még éjszakai túra, szellemvadászat, „Robinson 
túlélési technikák” és egy egész napos kirándulás 
is színesítették a hetet . A gyerekek nagyon sokat 
fejlődtek, hisz nemcsak a pedagógusokkal, de 
egymással is igyekeztek angolul társalogni, ami 
a különböző korosztályok esetében igazi kihívás 
volt, amit nagyon élveztek . A tábor végére már a 
hétköznapi kifejezéseket is próbálták használni, 
beilleszteni mondataikba . 

Reméljük, hogy jövőre is ilyen jól sikerül a 
táborunk a gyerekek örömére!

(Bagolyné Konszky Márta, Czigányné Molnár 
Ágnes)

alkotó tábor
Az öt nap az alkotásról, kézműveskedésről 

szólt . Egy téma körüljárásával minden nap 
újabb technikákkal ismerkedtek meg a gyerekek, 
ebben az évben fő témánk az űr, a lehetséges 
földönkívüli lények volt . Megjelenítettük gala-
xisukat, lakóhelyüket, űrjárműveiket, használati 
tárgyaikat, illetve magukat a lényeket is . Alkal-
maztuk a képi ábrázolást (festés, szénrajz, ceru-
za), agyagozást, gipszöntést, papírmasé készítést 
és nemezelést tanultak a gyerekek, újrahaszno-
sított fém eszközöket, gyöngyöt használtunk . 
Az iskola bejárati részén a már korábban készült 
víz alatti világ javítása, újrafestése is a feladatunk 
volt, üvegfestékkel dolgoztunk . Emlékül a tábor 
végén minden gyerek ajándékba kapott egy, a 
saját munkájával díszített pólót .

(Kárpáti-Purger Krisztina)
A táborokban készült fényképek megte-

kinthetők az iskola honlapján: http://pannonia.
kispest.hu/

Nyári programok  
a Pannóniában

sonkolyosi-szoros
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isKOláK, óvOdáK

 Idén nyáron a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban az 
alkotó-, a vízi- és a lengyelországi tábor mellett médiás 

tábort is választhattak a diákok .
Forognak a kamerák, serceg a toll a papírokon, vágóprog-

ramok a számítógépeken – ezek a legtipikusabb pillanatok 
a Nagyistók Tibor televíziós szerkesztő és médiagyakorlat 
tanár által szervezetett programon . Az előzetes téma-ötleteket 
felülírta az élet: a vihar másnapján nem lehetett a wekerlei és 
a népligeti pusztításról forgatni . Ezzel párhuzamosan interjúk 
készültek a Földművelésügyi Minisztériumban, majd a Deák-
tér környékét vettük célba: emberi sorsok, extra járművek, 
kutyabarátok . Az elkészült videók egy része már látható a 
médiás diákok facebookos felületén, a DeákMédián .

Stábokban alkottunk: ki a kamera egyik oldalán, ki a 
másikon, a vágóprogramok használatát pedig mindenki 
kipróbálta . És ami még mindenkiben közös volt: a jókedv, 
sosem gondoltuk volna, hogy ennyi időt egyhuzamban, ilyen 
vidám hangulatban fogunk eltölteni az iskola falai között! 
Közös uzsik, szülinapozás és a végén a mini filmszemle – 
sokat fogjuk még emlegetni .

Balla Lidi, 10. A

 Az Erkel Ferenc Általános Iskola 2015 
áprilisában megismételte a kóruscsere-

programot, most azonban nem a Kicsinyek 
Kórusa, hanem a felsős Nagykórus jutott el a 
zene hazájába, Olaszországba . A hónapokon 
át tartó kitartó készülődés meghozta gyü-
mölcsét, a kórus Urmai Rita néni vezénylé-
sével elkápráztatta a közönséget a velencei 
San Rocco templomban . A jó szereplést 
kórusvezetőnknek (és jómagunknak), és a 
háttérben tevékenykedő számos pedagógus-
nak is köszönhetjük . Ők biztosították a kórus 
programjait, öltözékét, szállását .

De hogy a kórus milyen helyeket járt be 
az utazás során? A fárasztó, de vidám bu-
szút után a szerelmesek városába, Veronába 
látogattunk el, ahol rögtönzött koncertet 
is adtunk a turistáknak a veronai Aréná-
ban . Innen Velencébe utaztunk, ahol már 
izgatottan vártak minket a vendéglátó csa-

ládok, de talán mi jobban izgultunk, mint 
ők . Sajnos az elkövetkező két napban nagyon 
sokat esett az eső, de kedvünket nem szegte, 
szombaton a hurrikán erejű szélben meg-
látogattuk a Velence környéki szigeteket . 
Vasárnap a Dózse-palotába látogattunk, 
majd betekintést nyerhettünk egy valódi 
olasz misébe . Este elérkezett a várva-várt 
koncert, amit egy közös pizzását követett a 
két kórussal . Az olasz kórus egy hangjegyes, 
velencei karneválra való csodálatos maszkkal 
ajándékozta meg a magyar kórust . Hazfelé 
megálltunk Padovánál . A történelmi város 
számos gyönyörű templomát tekintettük 
meg, s egy utolsó olasz fagylalt után végül 
hazaindultunk . Bár nagyon fáradtak voltunk, 
alig telt csöndesebben a hazafelé tartó út, 
mint az odafelé vezető . Kedd reggel a szülők 
velünk ellentétben kipihenten vártak minket 
az iskola előtt .

Májusban az olasz kórus és a rossz idő 
viszonozta a látogatásunkat . A vendégeink 
meglátogatták a Zeneakadémiát, a Budai Vá-
rat, majd a vasárnapi koncertjük lenyűgözte 
a közönséget . Elismeréssel hallgattuk őket, 
és őszintén vallottuk meg magunknak, hogy 
még van mit tanulnunk . Számos életre szóló 
élménnyel és barátsággal gazdagodott a két 
kórus, s most már azt is tudjuk, hogy nem 
hiába állítják, Olaszország a világ kertje .

Takács Borbála
8. osztályos 

Az Erkel kórus Velencében

 Végre elérkezett a várva-várt nap, június 22-én reggel megérkezett a 
busz és elindultunk – immár hatodik alkalommal – az ovis táborba . 

Hetek óta erről beszéltünk, tervezgettünk, készülődtünk Kétbodonyba . 
Ez a nógrádi falu gyönyörű hely, minden a gyerekekért van .

A megérkezés napján máris kirándultunk egyet az erdőben, és 
utána egymást követték a jobbnál-jobb programok . Állatkert, sü-
ti sütés, csuhéjozás, csónakázás, várlátogatás, lovaglás . De voltak 

sportversenyek is, melyeken a felnőttek is részt vettek . Itt kötelet 
húztunk, zsákban futottunk, és aztán rókavadászatra is sikerült egy 
kis időt szorítani . Na és az esti programok? Bátorságpróba, tábortűz, 
pizsama parti – csupa izgalom, a jókedv pedig garantált volt! Az idő 
nem volt mindig túl kellemes, de így is nagyon jól éreztük magun-
kat . Szabadidőben kézműveskedtünk, így mindenki vihetett haza 
ajándékokat, emlékeket .

Szép volt, jó volt! Jövőre újra megyünk!
Nagy Katalin

Tarka-barka tábor KétbodonybanDeák média tábor 
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 Halmos Katával találkozni és beszélgetni 
olyan számomra, mintha mindig is 

ismertük volna egymást, minden fölösleget 
lemorzsolva csak úgy vagyunk, ahogy „köll”, 
mondatról mondatra mélyítve mindazt a 
közös hitet, amivel a világ felé fordulunk .
■ Bonecsuk Mónika: Régről ismerlek, az én 
gyermekeimet is tanítottad már, mégis sokat gon-
dolkoztam, milyen titulus illenék a neved után: 
néptáncpedagógus? Népdalénekes? Vagy…?

Halmos Kata: Vagy . . .? Muszáj válasz-
tani? . . . Végzettségem szerint testnevelés-
földrajz szakos tanár vagyok, az ELTE 
Tanárképző Főiskolai Karának elvégzése 
után, a Testnevelési Egyetemen szereztem 
meg a második diplomámat . Tehát vagyok 
egyszer tanár . Másszor, ha gyermektáncházat 
tartok, néptáncpedagógus . A moldvai csángó 
magyar népzenét játszó Fakutya együttessel, 
akikkel 2001 óta zenélek együtt, valamint 
majd ősztől a WKK-ban a Wekerlei Nép-
dalkör vezetőjeként, népdalénekes . . . Ez már 
három . (Mosolyog .)
■ BM: Három a magyar igazság...

HK: Három, de itt van még a ráadás . Ha 
már itt tartunk, háromgyermekes édesanya 
is vagyok . Most főállásban . . . Már ha három 
gyermek mellett meg lehet állni akár egy 
pillanatra is . . .
■ BM: És Wekerlén éltek…

HK: Wekerle szívében, a Kós Károly téren . 
A teret körbeölelő társasházak egyikének 
második emeletén, a katolikus és a refor-
mátus templom közötti szakrális síkban 
helyezkedik el a lakásunk . Szó szerint Isten 
tenyerén vagyunk . . .
■ BM: Ősztől a WKK-ban Wekerlei Népdalkört 
kezdesz vezetni. Miért pont népdalkör?

HK: Idén tavasszal, a WTE és a WKK 
közös rendezvényén, a Téltemetésen fogal-
mazódott meg bennem a gondolat, hogy amit 
én magam hozzá tudok tenni a Wekerléhez 
az a népzene és a néptánc . Építész-népzenész 
édesapám, Halmos Béla szellemi örökségét 

folytatva, igyekszem elsajátítani és magamévá 
tenni a tőle tanultakat, mind emberileg, 
mind szakmailag . A hosszú évek során, 
amíg tanítottam, még dolgoztunk is együtt: 
édesapám húzta a talpalávalót a Kalamajka 
együttessel, én meg táncoltattam a gyere-
keket . Megtiszteltetés volt számomra, hogy 
„a nagy öregekkel” muzsikálhattam együtt . 
Egyáltalán, csupa kiváló embertől tanultam 
a szakmát: Sándor Ildikó néprajzkutatótól, 
Fábián Éva népdalénekestől és még temér-
dek csodálatos népzenésztől, néptáncostól 
leshettem-tanulhattam el szakmai titkokat, 
pedagógiai fogásokat vagy éppen a népdalok 
olykor végtelennek tűnő változatait .
■ BM: Kiket vársz a Wekerlei Népdakörbe? 

HK: Jöjjön mindenki, aki szeret énekelni, 
szereti a népdalokat, és szereti Wekerlét . 
Az együttlét a fontos, az együtt énekelés . 
Egy-egy tájegységet alaposabban körbejárva, 
viseleteit, néprajzi szokásait, tájépítészetét is 
érintve időzünk majd el a népdaloknál, szinte 
ameddig jólesik . Van időnk . . . Nem sietünk 
sehová . Elsősorban felnőtteket várunk, akik 
természetesen hozhatják a kisebb-nagyobb 
gyermekeiket is . Lehet énekelni, dudorászni 
gyermekkel az ölünkben is . Sőt . . . Éppen 
így száll majd szájról szájra a népdal, ahogy 
eleinknél is, és pontosan így válik saját ter-
mészetessé az egymást követő generációk 
számára .

Bonecsuk Mónika (WKK)

 Zsombor Ede grafikusként dolgozik, de sza-
badidejében rajzol, fest és ír is . Képeit egy 

hónapig láthattuk a Wekerlei Társaskörben .
Első munkái rajzok, apró „szösszenetek”, 

könyvjelzők, kisebb-nagyobb grafikák, gye-
rekeknek készített lámpák . Kezdeti, szinte 
kizárólag fekete-fehér korszakát a hajlékony fi-
gurák, az aprólékosan kicifrázott testű szörnyek 
és állatok sűrű egymásmellettisége jellemzi . 
Később a fekete kontúrok közé már beúsznak 
a színek is, a még mindig zsúfolt világú mese-
városokba . A filctollak, ecsetek alól a művész 
belső fantáziavilágának szereplői kelnek életre: 
szörnyek, sárkányok, kígyók, manók, hosszú 
csőrű madarak, dínók, emberarcú fák . Itt egy 
tengeri sárkány a medúza és a polip ölelésében, 
ott egy hullámmadár lángkígyóval, amott 
pedig egy egész monstrumhadsereg . A mese-
világ szereplői díszletet is kapnak: végtelenbe 
vesző csigalépcsőket, várakat és várromokat, 
havas hegycsúcsokat . Többször feltűnik egy 
átjáró a másik világba – az igazság odaát van? 
– a túloldalon egy égboltszelettel, egy idegen 

nagyvárossal, vagy a leg-
többször egy tengeren 
ringó hajóval .

Aztán lassan eltűnnek 
az állatok, szörnyek, és 
az épü letek lépnek elő 
főszereplőkké . Így szü-
letik meg néhány kü-
lönleges perspektívájú 
alkotás, köztük olyan 
is, amely Wekerlét áb-
rázolja . A háromszög-
képeken életre kelnek 
a konyhai eszközök: 
merőedények, kanalak, teáskannák . 

Mostanában Zsombor Ede képei valahogy 
megszelídültek . Eltűntek az éles kontúrok, a 
hátterek is sejtelemesebbek lettek . A grafikákat 
kiszorítják az olaj- és akrilfestmények . Erő-
sebbek a színek, sok a pasztell, a kék és türkiz 
számos árnyalata . Témájukban is újdonságot 
hoznak az elmúlt évek képei: a művész kilép a 
mesevilágból, hogy egy kis kirándulást tegyen 

a természetben, majd beérkezzen a belvárosba . 
Csakis Budapest-szerelmes festhet ilyen Buda-
pest képeket, Erzsébet és Margit híddal . Játék 
a fényekkel, vizekkel, tükröződésekkel . És 
újra: kitekintés a másik világba egy autó vagy 
egy kávézó ablaküvegén át… És ami eddig 
még nem volt: belép a festmények világába 
az ember is… 

Szilágyi Szabina

KöztünK Él

Isten tenyerén − Wekerle szívében

Világok és lakóik 

Beszélgetés Halmos Katával

kiállítás a 
Társaskörben
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WKK

 A WKK ingyenesen látogatható, nemzeteket 
bemutató sorozatában idén Svédországot 

mutatjuk be . Gyermekrajzpályázatot is hirdetünk 
„Színes ceruzával a Föld körül – Svéd mesék 
nyomában” címmel, melynek díjátadójára a 
Svéd napon kerül sor . A rendezvény megszer-
vezésében fő együttműködőnk a Skandináv 
Ház Alapítvány . Az ismeretterjesztő előadások 
a svéd filmművészetet, irodalmat, a svéd hét-
köznapokat veszik nagyító alá . A gyerekek sok-
féle program közül válogathatnak: rénszarvast, 
Dala ló kulcstartót és hűtőmágnest, koboldot 

készíthetnek . Találkozhatnak Pettsonnal és 
Findusszal, fotózkodhatnak Harisnyás Pippivel . 
Az érdeklődők információkat szerezhetnek svéd 
továbbtanulási lehetőségekről . 

Koncertet az ABBA Sisters együttes, a svéd 
asztalnál svéd ízek, a Skandináv Ház standjánál 
könyvvásár és játékos kvíz várja az érdeklő-
dőket . 

A rendezvény támogatója Kispest Önkor-
mányzata és a Wekerlei Kulturális Közhasz-
nú Alapítvány (WEKKA), közreműködője 
az ELTE Skandináv Nyelvek és Irodalmak 
Tanszéke .

Szabó Mária

 2015 áprilisában Zöld Kispestért polgármeste-
ri díjjal tüntették ki a Wekerlei Kultúrházat 

az utóbbi években végzett környezettudatos, 
zöld tevékenységének elismeréseként . Végig-
gondoltuk, mennyi mindent tettünk az elmúlt 
években .

A WKK 2009 ősze óta tűzte zászlajára az 
ökotudatos szemléletmód erősítését és ter-
jesztését . Először a negyedévente jelentkező, 
különböző tematikára épülő Zöld szombatokat 
szerveztük meg a WTE Zöld Hajtás csoportjá-
val együtt . Ezen kívül sok ökotudatos hétvégi 
eseményt rendeztünk meg . Ilyenek voltak a 
különböző zöld világnapokhoz kapcsolódó, 
családoknak, gyerekeknek szóló programjaink: a 
Víz világnapja, a Föld napja, a Csodapapír napja . 
Szinte minden évben meghirdetünk gyerekeknek 
szóló zöld pályázatokat (Krajcáros kincsek, Pom-
pás papírművek, Tollas jóbarátok, Zöldfülűek 
játékai, Divatos gombolatok, fotópályázatok) . 
Szerveztünk zöld táborokat (Zöld tábor, Ma-
darász tábor), zöld jellegű kiállításokat . 

A „Fogadj örökbe egy fát Kispesten!” prog-
ramot 2010-ben indítottuk el a kerületi önkor-

mányzat segítségével . Az egyéves program olyan 
sikeres volt, hogy a hivatal folytatta, és azóta is 
évről-évre meghirdeti .

A WKK indította útjára, Magyarországon 
úttörőként, az utcai könyvcsere szekrény prog-
ramot, ami azóta már több helyen működik 
az országban . Az általunk bevezetett nevet is 
– „Tégy egy könyvet − Végy egy könyvet!” − 
több helyen használják már . Mozgalom lett a 
kezdeményezésünkből . 

Szerveztünk gyógynövény tanfolyamokat és 
„házi készítéses” tanfolyamokat is, mint a szap-
pankészítő, sajtkészítő, bonbonkészítő kurzusok . 
A környékbeli óvodásoknak és iskolásoknak 
rendhagyó környezeti órákat kínáltunk . Koráb-
ban rendszeresen szerveztünk játékok, könyvek 
és elektronikai cikkek csereberéjét, börzéjét .

Mindemellett a WKK-nak jó kapcsolata 
van a helyi, civil szervezetekkel, az Átalakuló 
Wekerle zöld csoporttal . A közös szervezésű 
programok mellett rendszeresen biztosítunk 
helyszínt a civil szervezetek zöld programjainak: 
az ökokertész tanfolyamnak, a Wekerlei Kert-
barát Körnek, a Ruhacsereberének . Már jópár 
éve bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést, az 
intézményi kerékpár használatát, ezen kívül 
madárbarát kerttel és fűszer- és gyógynövény 
kerttel is rendelkezünk .

Szabó Mária

Svéd nap a WKK-ban Madárlesen

Zöld úton a WKK

A Richter Gedeon Nyrt.  
és a WKK pályázata

első forduló:  
CsUpa madár 

feladat: Madarakról szóló, játé-
kos feladatlap otthoni kitöltése . A 
feladatlapok átvehetők szeptember 
7-től nyomtatott formában az isko-
latitkárságokon és a WKK-ban, vagy 
elektronikusan letölthetőek a wkk .
kispest .hu weboldalról .

korosztály: 8-12 éves gyerekek 
és szüleik

a leadási határidő: 2015. október 
9., hétfő, helye: WKK 1192 Buda-
pest, Petur utca 7 .

A kitöltött feladatlapokat zárt 
borítékban (amelyre kívül írják rá: 
„MADÁRLESEN”), a pályázó 
nevének, életkorának és a szülő/k, 
pedagógus vagy a gyermek elérhe-
tőségeinek (e-mail cím, telefonszám) 
feltüntetésével kérjük leadni . 

A teszt eredménye beszámít a vég-
eredménybe!

második forduló: készÍTs 
madáreTeTŐT!

feladat: Készíts otthon madár-
etetőt, akár szülői segítséggel! Két 
kategóriában lehet indulni:

1 . természetes anyagból és 2 . újra-
hasznosított anyagból készült etető

leadási határidő: 2015 . november 
6 ., helye: WKK

Leadáskor az elkészült pályamű 
mellé kérjük feltüntetni a kategóriát 
(1 . vagy 2 .), a pályázó nevét, életko-
rát és a szülő/k, pedagógus vagy a 
gyermek elérhetőségeit (e-mail cím, 
telefonszám) .

A legjobb pályamunkákból kiál-
lítás nyílik . 

eredményhirdetés és ki ál lí tás-
meg nyi tó: november 21-én 16 .00 
órakor a Madárlesen című rendez-
vényen, a WKK-ban . 

Nyeremények a richter gedeon 
gyógyszercég támogatásával: MP3, 
MP4, roller, társasjáték, fülhallgató, 
könyvek, madárhatározók .

A kiállítás után a pályázati munkák 
átvehetők a WKK-ban 2016 . január 
11 . és 30 . között . További megőr-
zésükre helyszűke miatt nincs mó-
dunkban!

közreműködő: 
Magyar Madártani Egyesület 

(MME)

November 14., 14-19 óráig

környezetvédelmi 
verseny

környezetvédelmi 
verseny

sajtkészítés
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 Ha azt mondom, vendéglátóm vegán, az-
az csak növényi táplálékot fogyaszt és 

vonzódik az ázsiai konyhákhoz, mindenki 
azt hiszi, valami egzotikus, beszerezhetetlen 
alapanyagokkal operáló recept következik . 
Márpedig ennek a könnyű, nyári wokos ételnek 
minden hozzávalója beszerezhető Wekerlén, a 
végeredmény mégis különleges lesz .

A recept ötletgazdája Mixtay Zsuzsa, aki 
férjével és óvodás kislányával él Wekerlén . 
Néhány évvel ezelőtt a bankszakmát hagyta 
ott azért, hogy szenvedélyének, a főzésnek és az 
egészséges táplálkozásnak éljen . Zsuzsa jelenleg 
egy vegán éttermet vezet a belvárosban, ahol 
csak zöldségekből, gabonából, hüvelyesekből 
főznek laktató és ízletes ételeket .

Ebédidőben érkezem Zsuzsa konyhájába, 
ahol meglepetésemre nem sorakoznak külön-
leges hozzávalók, egzotikus fűszerek, csak egy-
két jó minőségű szójaszósz és rizsecet képezi az 
alapkészletét . Ez a jó értelemben vett puritán-
ság, tisztaság jellemzi egész főzési stílusát: nem 
cifrázza túl az ételeket, hagyja érvényesülni az 
alapanyagok természetes ízeit . 

Mintha csak Jamie Oliver 15 perces kajái-
nak forgatásába csöppennék: a konyhapulton 
már ott sorakozik minden hozzávaló precízen 
kimérve, kikészítve – így tényleg csak negyed 
óra a vacsora . Kis tálkákban friss, napsárga 

ananászkockák, harsogóan zöld ceruzababok, 
gondosan felkockázott füstölt tofu . Mellettük 
kis edénykékben az ízesítők: zúzott fokhagyma, 
kis kupac nádcukor, néhány evőkanál világos 
szójaszósz, egy pici chilipor, egy citrom frissen 
facsart leve és héja . 

Mielőtt belekezdenénk a tényleges wo ko zás-
ba, két fontos előkészület következik: a zöld-
babot forró sós vízben pár percig blansírozzuk, 
majd hideg vízzel leöblítjük és kb . 4 cm-es 
darabokra vágjuk . A falatnyi kockákra vágott 
tofut (fontos, hogy füstölt legyen, mert sokkal 
több ízt ad az ételnek, mint a natúr változat) 
pedig egy papírtörlővel szárazra törölgetjük, 
majd kb . 2 ujjnyi forró olajban aranybarnára 
sütjük . Így a tofu kicsit megkeményedik és 
nem fog szétesni wokozás közben . Mikor kész, 
papírtörlőre szedjük .

Ezután felpörögnek az események . Miután 
minden alapanyag a kezünk ügyében van, 
kezdődik a wokozás . Zsuzsától megtudom, 
hogy ennek a főzési technikának egy indukciós 
tűzhely sem lehet akadálya, gyártanak arra is 
speciális wokot . Mi is ilyenben hevítünk fel 
3 evőkanál szezámolajat, majd rádobjuk az 
ananászkockákat . Wokozni nagy lángon, rövid 
ideig kell, ez alapszabály, mi is így teszünk . 
Mikor az ananászok kezdenek itt-ott egy kis 
színt kapni, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát és 
megszórjuk az egészet 2-3 evőkanál nádcukor-
ral, és nagy lángon pirítjuk tovább . Ekkor már 
szállnak az illatok, az ananász szép szirupos, 
fényes, összefut a nyál a szánkban . 

Ezután hozzáöntjük a többi ízesítőt is: a szó-
jaszószt, a citromlevet és a -héjat és megszórjuk 
pici őrölt chilivel . Ha gyerekek is esznek belőle, 
ez persze elhagyható . Összeforraljuk, majd 
beleforgatjuk a füstölt tofukockákat . Adunk 
hozzá egy kevés vizet (vagy a konzerv ananász 
levéből egy keveset), hogy szószos legyen az 
étel . Végül a roppanós zöldbabot is hozzáadjuk, 
összerottyantjuk, és kész is . Gyönyörű, szirupos 
fényű, zöld-sárga egyveleg gőzölög a wokban 
és kis idő múlva a tányérunkon .

Köretnek Zsuzsa főtt rizst készített, de rá jel-

lemzően csavart rajta picit: indiai füstölt basmati 
rizst kínál az édes-savanyú étel mellé (na jó, 
ez nem kapható Wekerlén, de kiváltható sima 
basmati rizzsel) . Ehhez 1 bögre rizst leöblít és 
1,5 bögre sós vízzel felteszi főni kis lángon, 
fedő alatt . Forrástól számítva 10-15 percig főzi, 
míg a rizs fel nem szívja a folyadékot . Ekkor 
jön a trükk: leveszi a fedőt és egy fakanállal a 
rizst itt-ott óvatosan fellazítja . Elzárja a gázt, 
és fedő alatt pihenteti még 10 percet . 

Zsuzsáéknál ilyen egy átlagos vacsora – 
mindig meleg étel, van benne főtt gabona, 
sok zöldség és valamilyen hüvelyes . Az étel 

fűszerezését, ízvilágát mindig az adott év-
szakhoz igazítja . Nyáron kedveli a savanykás 
dolgokat, az ananászt és a különféle szezonális 
zöldségeket, a zöldbabot, brokkolit, cukkinit . Jó 
vendéglátóhoz méltón az italról sem feledkezik 
meg: kísérőnek kókusztejes ananászturmixot 
készít pici rózsaborssal megszórva – megint a 
rá jellemző csavaros egyszerűséggel . 

Farkas Viktória

WeKerlei KOnyháK

Édes-savanyú wokos zöldségekHozzávalók:●  40 dkg friss ananász – tisztán mérve (vagy ugyanennyi konzerv)●  25 dkg füstölt tofu
●  2 marék francia zöldbab vagy 1 kis fej brokkoli

●  2 gerezd zúzott fokhagyma●  3 ek nádcukor
●  3 ek világos szójaszósz●  chilipor vagy chilipehely ízlés szerint

●  1 közepes citrom leve●  ½ biocitrom reszelt héja●  2 ek szezámolaj a sütéshez

kistigris fagyizó 
Wekerletelep Gutenberg krt. 14. 

ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! 
BB vvíítteettttüükk  mmeeggsszzookkootttt   vváállaasszzttéékkuunnkkaatt..   

Már PALEO-FAGYI is kapható! 

CCééggüünnkk  úújj  sszzoollggáállttaattáássaa::  
Kilós kiszerelés  paleo-fagyi 

kedvezményes áron 
vásárolható! 

ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! 
 

Nyári vacsora wokban
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hirdetÉs

Kedves Wekerlei Állatbarát!

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

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

Aktuális akcióinkról érdeklődjön 
telefonon a 280-07-70,

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

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

Dr. Kovács István
Klinikus szakállatorvos 

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

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

Németh Andrea
06-70/489-1861

Hívjon 
bizalommal!

Wekerlei Mozgás-m hely – 2015-2016. évi órarend
Honlap: www.wekerleimozgasmuhely.hu  Telefon: 70/381-61-22,  

 

HÉTF  KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT 

KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGII  HHÁÁZZ (XIX. Pannónia út 26. templomkert) 

   8.00 GERINCTORNA  GERINCTORNA  GERINCTORNA GERINCTORNA 

  9.05   IZOMKONTROLL      

 
 

KKIISSTTOORRNNAATTEERREEMM (XIX. Baross utca 48.) 
8.30   JÓGA gyakorló   

20.00    JÓGA gyakorló   

TTOORRNNAATTEERREEMM  ((XXIIXX..  HHuunnggáárriiaa  úútt  2288..  --  VVoonnááss  uuttccaa  ssaarrookk))  
 

AGYTORNA PILATES  
gyakorló 

ALAKFORMÁLÓ 
NYÚJTÁS  

TINI ZUMBA ALAKFORMÁLÓ 
NYÚJTÁS

 17.00 
gyakorló

18.00 ALAKFORMÁLÓ 
NYÚJTÁS 

HASTÁNC 
kezd GERINCTÁNC ALAKFORMÁLÓGERINCTORNA

19.00 GERINCTORNA BODY ART FULL KONDI GERINCTORNA ZUMBA  

20.05 ZUMBA LIGHT ZSÍRÉGET  ZSÍRÉGET   
AEROBIC

HASTÁNC ZUMBA koreográfia ALAKFORMÁLÓ

 

Wekerle Szépségház
szeretettel várja vendégeit!

Fodrászat, kozmetika, manikűr, pedikűr, műköröm és masszázs 
szolgáltatásainkkal állunk rendelkezésetekre.

Címünk: Pannónia út 1.
Az alábbi telefonszámokon lehet bejelentkezni:

László Márti: 06 70 3423437
Wirth Zsuzsi 06 30 3393769

WEKERLE SZÉPSÉGHÁZ
Az időtlen szépség szolgálatában

 

WWEEKKEERRLLEEII  GGEERRIINNCCTTEERRÁÁPPIIAA
A gerincproblémák természetes gyógymódja 

Ha id nként feszül az izma. 
Ha mozgása korlátozott. 

Ha zsibbad, fáj,  
 

 a feje, 

a nyaka, 

a válla, 

a háta, 

a karja, 

a dereka, 

a csíp je, 

a lába, 
 
 

akkor annak hátterében 
gerincprobléma állhat. 

 

Jöjjön el hozzánk, kiderítjük az okot, 
és az Ön közrem ködésével, 

a gerincterápiás módszert alkalmazva,
sseeggííttüünnkk  mmeeggsszzüünntteettnnii  aa  

pprroobblléémmáájjáátt..  
  

EEggyyéénnii  ééss  ccssooppoorrttooss  ffooggllaallkkoozzáássookk  
mmiinnddeenn  nnaapp..  

  

IInnggyyeenneess  ggeerriinncctteerrááppiiaa--ttaannááccssaaddááss::  
minden hónap els  péntekjén 9 órától 
a Munkás Szent-József Közösségi Házban. 

XIX., Pannónia út 26. 
(A katolikus templom mellett) 

 

Romhányiné Kovács Mária 
gerincterapeuta 
70/381-61-22 

www.wekerleimozgasmuhely.hu 

Kedves Ügyfelem!
2015-ben is a megszokott, 

színvonalas  szolgáltatással, 
barátságos jutalékkal és változatos 

lakáskínálattal állok  
rendelkezésére! Tájékozódjon 

referenciáimról a honlapomon, 
és hívjon, ha új otthonát keresi, 

vagy meglévő ingatlanát szeretné 
eladni!

Rothman Ferenc
R.ing Bt.

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

Wek e r l e t e l e p ,  T h ö k ö l y  ú t  23 .  

MM ee gg úú jj uu ll tt   ss üü tt ee mm éé nn yy kk íí nn áá ll aa tt tt aa ll ,,   
mm éé gg   gg aa zz dd aa gg aa bb bb   ff aa gg yy ll aa ll tt vv áá ll aa ss zz tt éé kk kk aa ll ,,   

vv aa ll óó dd ii   oo ll aa ss zz   kk áá vv éé vv aa ll   vv áá rr jj uu kk     vv ee nn dd éé gg ee ii nn kk ee tt !!   
PP aa ll ee oo -- ff aa gg yy ii ,,   hh áá zz ii –– jj ee ll ll ee gg   ss üü tt ee mm éé nn yy ee kk ,,   
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