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Az első filmszemle sikere után a Wekerlei Társaskör Egyesület 
idén is megrendezi a CÉGÉR-t, ahol amatőr és profi alkotók 

dokumentumfilmjei lesznek láthatóak. 
A filmszemle témája:

• Települések történetét bemutató ismeretterjesztő filmek
• Településszociológiai dokumentumfilmek 

• Portréfilmek 
• Ipartörténeti filmek

• Kispesti anzix: Kispestet és/vagy Wekerlét bemutató rövidfilmek  

A zsűri elnöke:
Péterffy András Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőr

Az előzsűrizett filmek vetítésének időpontja és helyszíne:
2018. november 10-11.,szombat 14.00-20.00 és vasárnap 10.00

Wekerlei Kultúrház és Könyvtár, 1192 Budapest, XIX. Petur utca 7.

Eredményhirdetés:   2018. november 11., vasárnap
A rendezvény fővédnöke Zupkó Gábor az Európai Unió magyarországi képviseletének vezetője, 

Kispest Díszpolgára.

CÉGÉR
WEKERLEI FILMFESZTIVÁL 
IPARTÖRTÉNETI ÉS HELYTÖRTÉNETI FILMSZEMLE 

A részvétel díjtalan.
A filmfesztivál az NKA és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata támogatásával, 

a Wekerlei Társaskör Egyesület és a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár együttműködésében  valósul meg. 
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Ezúttal is számos témát kínálunk Kedves Olvasóinknak! A Wekerletelep új fejlesz-
tési irányainak meghatározását célozta a júniusban megrendezett Wekerlei Nyári 

Szabadegyetem; beszámolunk a tanácskozás legfontosabb gondolatairól, a zárónyi-
latkozatban is megfogalmazott célkitűzések melletti elköteleződésről . Foglalkozunk 
a jelen építészeti kérdéseivel is, elhibázott és bántó, valamint örömteli, követendő 
példákkal . Hagyományainkhoz híven ezúttal is bemutatunk példaértékű életutakat és 
történeteket a telepen élők mindennapjaiból . No és természetesen kínálunk sok színes 
programot, hiszen idén 110 éves a Wekerletelep, folytatódik a jubileum ünneplése . 
Tartsanak velünk az újság oldalain és személyesen a programokon is!

Mindenekelőtt azonban egy olvasói levelet szeretnék a figyelmükbe ajánlani, amely 
szerkesztőségünkbe érkezett . Szomorú jelenségre, sürgősen megoldandó problémára 
hívja fel a figyelmet . Az olvasói levél kapcsán a Wekerlei Társaskör Egyesület felveszi 
a kapcsolatot a Rendőrséggel, mi pedig következő lapszámunkban beszámolunk arról, 
milyen intézkedések várhatóak az ügyben .

Dr. Engloner Attila
főszerkesztő

Részletek az olvasói levélből

15 éve élek a Hungária út nyugati végén ( . . .) . Amíg nem volt zajvédő falunk ( . . .), 
relatíve nyugalom volt . ( . . .) Néha a Nagykőrösi úti felüljáró alatt álltak lányok, de 

soha nem merészkedtek be az utcába, teljesen szabad volt a belátás, így éjjel, sötétben sem 
érte meg nekik látható helyen „dolgozni” ( . . .) . 8 évvel később lett egy tömör, átláthatatlan 
falunk, ( . . .) a felüljáró bő 5 méterrel magasabban van, annak a zajából pont nem fogott 
meg semmit, ellenben sikátorrá változtatta az addig békésnek mondható utcaszakaszt . 
( . . .) . Ekkortól kezdett jelentősen lecsúszni a környék közbiztonsága, és a kinézete is . ( . . .) 
Mindennapossá vált a vízelvezető árkokat, ritkábban a kuka környékét teleszemetelve, 
palackos bort, dobozos sört, vagy éppen „kétdekást” iszogató, néha üvöltöző, kétes 
társaságok jelenléte . Legtöbbjüknek az akkor még álló, Telekom-os telefonfülke ( . . .) 
formájában a WC is helyben volt . Rengetegszer láttam benne emberi ürüléket ( . . .) .

2017 nyarán kezdődött a java ( . . .) . A lépcsőházban az egyik szomszéd szólt, hogy 
„vigyázzak, mert a ház előtt álló lesötétített Jaguarban prosti dolgozik épp” . ( . . .) Azóta 
az „ipar” rendszeressé vált ( . . .) . Az sem zavarta őket, amikor nemrégiben kiépítették a 
térfigyelő kamerát: ( . . .) láttam, hogy az egyik lány magyarázza a másiknak, hogy hova 
álljon majd, ahol biztosan nem látja a kamera ( . . .) .

( . . .) A környéken ezután megjelent a még nagyobb szemét, ( . . .) út szélére eldobott, 
törlőkendőkbe csavart használt óvszerek, feltépett, üres óvszeres zacskók ( . . .) . Min-
dennapos lett a jelentősen megnövekedett „átmenő” forgalom . ( . . .) amióta fizetős lett a 
metróállomások környékén a parkolás, sokan az utcánkat használják P+R-nek .( . . .) eleinte 
pár naponta, amikor tevékenységet láttam, hívtam a rendőrséget, akik néha kijöttek, 
megálltak a Hungária út végében, és mivel nem találtak senkit, így visszafordultak . 
Valószínűleg valaki leadhatta a drótot a lányoknak . ( . . .) Volt, hogy ki se jött a kihívott 
járőr, nem tudni az okát ( . . .) .

Egy vasárnap bementem a XIX . kerületi rendőrkapitányságra, de ott fél órányi 
várakozás után beszélhettem egy hölggyel, aki kérte, hogy inkább email-ben írjam le 
a panaszomat, és kikötötte, hogy kérjek naponta járőrözést . Onnantól kezdve naponta 
be-bejött egy rendőrautó az utcába . Ez tartott pár hétig, de még ez sem szüntette meg a 
problémát . Végül az elmúlt 1-2 hétben egyáltalán nem látok már bejönni ide járőrt . ( . . .)

Tehetetlenségemben egy idő után elkezdtem magam rendszeresen kijárni, zseblám-
pával, vastag lánccal, önvédelemnek, hogy magam kergessem ki az utcából az autósokat . 
( . . .) Nem vagyok egy harcos alkat, nem hiányzik a balhé, de egyszerűen tarthatatlan 
volt, ami az utcában akkor folyt, sajnos a saját testi épségemet kellett kockáztatnom, 
hogy a gyerekem másnap napközben, amikor az anyjával az utcában sétál, ne kapjon 
fel 1-1 kétes eredetű, használt óvszert ( . . .) .

98%-ban a zajvédő-falnak tudom be a fent részletezett eseményeket . Tudom, hogy a 
falat nem lehet lebontatni, mert a földszinten lakók biztosan sokkal nagyobb csendben 
vannak, de úgy gondolom, hogy esetleg egy átlátszó fal, meg egy jól kiépített kamera-
rendszer, ami az utcák zsákvégeit, valamint a Hungária út – Álmos utca keresztező-
dést is figyelné, és nem csak a tilosba kanyarodókat vegzálná, valamint erősebb, jobb 
közvilágítás kellőképpen távol tartaná az „ipart” a környéktől . ( . . .)

Wekerle

Kedves Olvasóink!Tartalom
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Idén szeptember 15-16-án rendezik Eu-
rópa szerte a Kulturális Örökség Napjait 

(KÖN), melynek célja, hogy helyi közössé-
gek, önkormányzatok, kulturális intézmé-
nyek mutassák be épített, régészeti és ter-
mészeti örökségüket . A programok minden 
évben egy-egy téma mentén szerveződnek, a 
2018-as év kiemelt témája „Örökségünk Euró-
pában”. A téma az európai és a hazai örökség 
közös vonásaira kívánja felhívni a figyelmet, 
valamint azokat a folyamatokat szeretné 
kiemelni, amelyek az örökség megőrzéséhez 
szükségesek . Idén a Wekerlei Napok alkal-
mával ehhez kapcsolódva szeretnénk mi is 
hangsúlyozni az európai kapcsolódásokat 
és bemutatni az európai kertváros-építészet 
külföldi példáit is . A Zrumeczky-kapu alatti 
KÖN sátorban előadásokkal, kiadványok-
kal várjuk a Wekerle épített öröksége iránt 
érdeklődőket, mindezek mellett a korábbi 
évekhez hasonlóan, a Wekerlei Séták csapata 
idén is ingyenes angol és magyar nyelvű 
helytörténeti sétákkal készül . Azonban nem 
csak a felnőtteket, hanem a gyerekeket is 
szeretnénk megszólítani, így őket játékos 
kalandozásra hívjuk a wekerlei útvesztőben . 

És természetesen lovaskocsiról is gyö-
nyörködhetnek Wekerlében szombaton és 
vasárnap délután is .

A programokról a wekerletelep .hu oldalon 
tájékozódhatnak .

Mayer Adél

BEHARANGOZÓ

Kulturális Örökség Napjai 2018 – Örökségünk 
Európában

SZEPTEMBER
 2 .  Bringatúra felnőtteknek
 15-16 .  XXVII . Wekerlei Napok
 15-16 .  Kulturális Örökség Napok
 16 .  Tájékozódási futás a 

telepen, gyerekeknek, 
felnőtteknek

 23 .  Garázsvásár fesztivál

OKTÓBER
 7 .  Bringatúra felnőtteknek
 19 .  Film-Galéria

NOVEMBER
 7 .  Wekerle Sándor szobrának 

koszorúzása
 10-11 .  CÉGÉR – 2 . Wekerlei 

filmfesztivál
 23 . Kiállítás

DECEMBER
 5 . Wekerlei Mikulás

ÁLLANDÓ PROGRAMOK A WEKERLEI TÁRSASKÖRBEN
Bridzs klub 
Minden kedden18 .30-kor várjuk mindazokat, akik szívesen bridzselnek . 
Építész klub 
változó időpontokban, wekerlei építészek Wekerle aktuális építészeti 
ügyeit beszélik meg .
Játékklub 
Minden hónap első páros keddjén 19-23 óráig társasjátékozunk . Gyere 
te is . Hozhatod kedvenc játékodat, de jöhetsz anélkül is .
Kör-Kötő-Kör 
Csütörtökönként 19-21 óráig kötünk, horgolunk együtt . Új technikákat 
tanulunk, mintákat cserélünk . Jöhetnek kezdők, haladók, fiatalok, idősek . 
Várjuk az új érdeklődőket is .
Őszikék klub 
Minden hónap utolsó szerdáján 17 órakor találkozunk, beszélgetünk, 
teázunk, sütizünk . Kitaláljuk, hova kiránduljunk, milyen koncertre 
menjünk, milyen kiállítást, színházi előadást nézzünk meg együtt .
Wekerlei Esti Mesék 
Minden csütörtökön 18-19 óráig, mesehallgatás, bábozás, diavetítés, 
éneklés, rajzolás . Hetente más-más mesemondó várja az ovisokat, a 
kisiskolásokat és szüleiket .
3-1-2 Meridián torna 
Minden hét keddjén 18-18 .30-ig van a foglalkozás . Energetizáló, 
gyógyító és betegségmegelőző hatású gyakorlatsorozat közös végzésére 
várjuk az érdeklődőket .

Programsoroló
XI. Wekerlei Tájékozódási futás

2018. szeptember 16. 

Szeretettel várunk mindenkit, aki Wekerletelepen 
szeretne egy izgalmasnak ígérkező tájékozódási 
futáson részt venni . 
Szeptember 16. (vasárnap) 10-12 .30 óra között 
–  a felső tagozatos diákok és a felnőttek versenye a 

Wekerletelep    utcáin, 2 és 4 km-es távon . 
–  az óvodások, kisiskolások versenye a Kós Károly 

téri parkban (a szökőkút közelében) 400 és 800 m-es 
távon . 

A verseny rendezője: Wekerlei Futóklub
Nevezés: a Kós Károly téren 9 .30 – 11 .30 óráig
Indítás: percenként egyénileg vagy csoportosan 
Minden résztvevő térképet kap, melyen a megjelölt 
pontokat a megadott sorrendben, a lehető legrövidebb 
idő alatt kell érinteni . A közlekedési szabályok 
betartása mindenkire vonatkozik .
Mindenki a saját felelősségére vesz részt a versenyen!
Díjazás: 
–  Eredményt nem hirdetünk, de a beérkezési 

sorrendet   kifüggesztjük a helyszínen
–  Mindkét versenyen a résztvevők pici ajándékot, akik 

a felnőtt pályát (2 és 4 km) teljesítették, emléklapot 
kapnak .

Eredményes sportolást kívánunk
A Wekerlei Futóklub és a Wekerlei Társaskör 

Információ: 70/ 381-61-22
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A Wekerlei Séták ősszel is számos te-
matikus sétával várja az érdeklődőket .

Kik voltak a telep első lakói? Milyen felté-
telekkel költözhetett valaki a munkástelepre 
és milyen körülmények várták? Villi Tamás 
néprajzkutató Édes élet a ribizlibokrok 
között sétája bepillantást nyújt a XX . század 
eleji társadalom hétköznapjaiba .

A XX . századi magyar népi szecesszió 
legjelentősebb példája Wekerle . E különleges 
építészeti stílus kialakulását, Kós Károly és 
építésztársai történetét meséli el Nagy At-
tila építész és Tömpe László történész Kós 
Károly és a Fiatalok sétánk keretén belül .

Számos költőt , í rót ih letet t meg 
Wekerletelep különleges hangulata, Seregi 
Zsuzsa Kertvárosi történetek sétáján ilyen 
művekből hallgathatunk részleteket, miköz-
ben a hangulatos kis utcákon bolyongunk, és 
megtekintjük a telep templomait belülről is .

Nem csupán a telep múltjával szeretnénk 
foglalkozni, hanem jelenével és fejlesztési 
lehetőségeivel is . Kertek alatt - A 110 éves 
Wekerletelep jövője sétánk során Lukács 
András ezeket a lehetőségeket igyekszik 
feltárni és egy kötetlen beszélgetésre invitálni 
a résztvevőket, miközben ellátogatunk a 
Kispesti Rendőrkapitányságra is .

Most ősszel debütál Wekerle, pincétől 
a padlásig sétánk Szunyogh Szabolcs író, 
újságíró vezetésével . Ahogy a cím is sejteti, 
bejárunk egy lakóépületet tetőtől talpig, a 
pincétől a padlásig és a telep templomait is 
megtekintjük egy anekdotákkal fűszerezett 

vidám városnézésen . További információ 
és sétaidőpontok a www .wekerleisetak .hu 
vagy a facebook .com/wekerleisetak/ oldalon 
találhatóak .

Várunk szeretettel minden érdeklődőt!
Varga Bogi

BEHARANGOZÓ

Újra a Wekerlei 
Sétákról

A Wekerlei Séták immáron 
második éve várja az 
érdeklődőket. Célunk, hogy 
minél többen megismerjék 
szeretett lakóhelyünk 
történetét, hiszen együtt 
alakítjuk jelenét és jövőjét. 
Emellett szeretnénk, ha 
országosan és nemzetközileg 
is ismertebb lenne a 
kertváros-építészet és a 
közösségi összefogás ezen 
különleges példája.

FELHÍVÁS  
SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENYRE

Wekerlei Sodrófadíj a XXVII . Wekerle Napokon
Időpont: 2018. szeptember 15. szombat, 13 óra 

(közönségkóstolás: 14 .00 órától)
Nevezési határidő: 2018. szeptember 13.

a sodrofadij@gmail .com címen, vagy a WTE irodában (Kós Károly tér 10 .) nyitvatartási időben .
A XXVII . Wekerle Napok keretében versenyt hirdetünk „Nagyanyáink receptjei” mottóval 

készített édes és sós süteményekre.
Várjuk a nevezéseket kortól, nemtől függetlenül egyénileg vagy csoportosan, házilag elkészített 

süteményekkel . 
A versenyen ezúttal is gyerek és felnőtt kategóriában külön hirdetünk eredményt, valamint 

kiosztásra kerül a közönségdíj is.

Kérjük, hogy a süteményeket aznap készítsék el, ügyeljenek a hozzávalók minőségére, kerüljék a 
romlandó alapanyagok hőkezelés nélküli felhasználását! 

A süteményeket kérjük, hogy szeptember 15-én (szombaton) 13.00-13.15 között a Kós Károly 
téri Zenepavilonhoz hozzák .

Kérjük, nevezéskor adják le, hogy gyerek vagy felnőtt kategóriában indulnak-e, 
valamint nevüket, telefonszámukat, e-mail címüket, a sütemény receptjét és elnevezését! 

Lehetőségeinkhez mérten a receptek a Wekerlei Sodrófadíj Facebook csoportban, a verseny után 
fotóval együtt megjelennek . 

Süssük meg Wekerle kedvenc édes és sós süteményeit nagyanyáink 
receptjei alapján!

További információért keressék Fekete Juditot a 06-20-585-2404 telefonszámon!

„Legyen mindig sütnivalónk!”
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Népi kismesterségek tere
● A népi kismesterségek tere mesterség bemuta-
tókkal, kézműves foglalkozásokkal (nemezelés, 
kavicsfestés, horgolás, selyemfestés, arcfestés, 
kosárfonás, mézeskalács díszítés, bőrkarkötő 
készítés, kovácsmesterség kipróbálása) a domb 

alatt vár minden érdeklődőt, a rendezvény szom-
bati napján .

A nap különleges vendégei Paprika Jancsi 
céllövöldéje és Kádár Ferkó Fotószínháza .

Fotószínház
● Itt repül a kismadár – Kádár Ferkó Fotószínháza 
a rendezvény mindkét napján . Lehetőségük 
lesz az érdeklődőknek jelmezbe bújni és eredeti 
wekerlei háttér előtt fotózkodni, mintha visz-
szautaznánk az időben az 1900-as évek elejére .

Nagyszínpad
● 2018 . Wekerletelep alapításának 110 ., Weker-
le Sándor születésének 170 . évfordulója . Ebből 
az alkalomból a Wekerlei Társaskör Egyesület 
igyekszik – együttműködő partnereivel közö-
sen – méltó és színes programokat életre hívni .

A rendezvény vendége lesz Mór városa, va-
lamint a Brindisi Szent Lőrinc Borrend . A 
Kispesti Önkormányzattal, a Wekerlei Tár-
saskör Egyesülettel és a Magyar Kollégium 
Kulturális Egyesülettel közösen ünnepélyesen 
megkoszorúzzák Wekerle Sándor szobrát a 
szeptember 15-i délutáni program keretében, 
a Kós Károly téren . 

A WN az immár hagyományos Fanfár 
elhangzásával veszi kezdetét a Zrumeczky 
kapunál, majd a Kispesti AMI fúvószeneka-
rának koncertje következik a nagyszínpadon . 
A délelőtti programok része még a legkiseb-
beknek szóló Csizmás Kandúr bábelőadás és 
gyermekkoncert .

A délelőtti programot követően kiállítás 
megnyitó és kórus koncert vár az érdeklődőkre, 
a koszorúzást követően pedig folytatódik a 
délutáni program a színpadon . Azt est folya-
mán vendégünk lesz a móri Edelweiss német 

nemzetiségi tánccsoport, Felméri Péter humo-
rista, valamint divatbemutató, néptánc-előadás 
és táncház is várja az érdeklődőket . Az est 
közeledtével köszöntjük a WTE díjazottait, 
elvarázsolnak bennünket a hastáncosok, és 
látványos tűzszínházi bemutatóval zárjuk az 
esti programot .

Az idei évben a Wekerlei Sodrófa-díjra ké-
szülő sütemények hagyományos, régmúlt ízeket, 
recepteket idéznek majd . 

Szolidaritás tere
● A vasárnapi napon a Szolidaritás tere várja 
a rendezvénytéren az érdeklődőket pontgyűjtő 
játékkal, valamint a MOLYOLDA, amely az 
1900-1920-as évek játékait igyekszik feleleve-
níteni a nap során a Kós szobor körüli területen .

Zenepavilon
● A Zenepavilon beburkolózik vasárnapra, a 
rendezvény második napjára, és olyan képek 
és filmek vetítése zajlik majd folyamatosan, 
amelyek visszaröpítenek bennünket az időben 
az elmúlt évek wekerlei forgatagaiba .

A rendezvény mindkét napján, 
szombaton és vasárnap is várja Önöket:
● a borút, kézműves vásár, sportversenyek, sé-
takocsikázás 14:00-18:00 óra között, Kulturális 
Örökség Napok sátor, ingyenes helytörténeti 
séták a KÖN alkalmával . 

A Wekerle Napok újítása, hogy kulturáltabb 
módon próbáljuk megoldani a hulladék kérdését . 
Lesz szelektív hulladékgyűjtés, és környezet-
tudatos Re-pohár is .

Szeretettel várunk mindenkit!
A részletes program augusztus végétől lesz 

megtekinthető!
Kokavecz Kata
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XXVII. Wekerlei Napok 2018. szeptember 15-16.

A következőkben ízelítőt olvashatnak, láthatnak a WN várható programjairól

Mór - az EZERJÓ városa

● Fenyves Péter, Mór polgármestere, vala-
mint a Wekerle Sándor Életművét Gondozó 
Kulturális és Tudományos Alapítvány a 2018 . 
évi Wekerlei Napok vendége lesz .

Ismerkedjünk meg kicsit városukkal .
Mór város a Dunántúli régióban, Fejér 

megyében a Bakony és a Vértes közötti Móri-
árok legjelentősebb települése .

A város kb . 20 km-es vonzáskörzetnek gaz-
dasági, kereskedelmi és kulturális központja . 
A várost ma több mint tizenötezer lélek lakja . 
Kedvező földrajzi fekvésének s ezen a tájon élő 
magyar és német ajkú lakosság szorgalmának 
köszönhetően, mindig kitűnt a hasonló méretű 

magyarországi városok közül . Az ezeréves 
település büszke múltjára és elfogultság nélkül 
mondhatjuk, hogy büszke lehet jelenére is . 
Mór életerős, fejlődőképes város, amelynek 
határozott tervei, megalapozott reményei 
vannak a jövőt illetően .

Mór történelmi múltja

● Mórnak és közvetlen környékének a honfog-
lalást, sőt az államalapítást megelőző történe-
téről nem sokat tudunk . A legkorábbi tényle-
gesen ismert eszközök, tárgyak az újkőkorból 
származnak . Mór és Csókakő térségében ezen 
időszakra tehető az első falvak megjelenése . 
Az írott történelem előtti korok egyik utolsó 

szakaszában, Krisztus előtt 800 körül Kelet-
Európa felől érkező törzsek foglalták el a 
Kárpát-medencét . A késő vaskor kezdetén, 
a Krisztus előtti IV . század első évtizedeiben 
feltehetően a Rajna-vidékről érkező kelták 
szállták meg a területet . A Móri-árokban 
átvezető közlekedési útvonalnak a rómaiak 
korában is nagy jelentősége volt . A történelmi 
leletek szerint Mór és térsége lakott hely a 
magyar államalapítás korai időszakában . A 
veszprémi püspökség 1246 . évi jegyzőkönyve 
említést tesz a város régi templomáról, amelyet 
I . István király építtetett .

Mór népessége alapítástól kezdve magyar 
volt, csak a török kiűzése után, 1698-ban 
kezdte meg az új földesúr, a német Hochburg-

Molyolda
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Kádár Ferkó fotószínháza

● Kádár Ferkó két évtizede, a fényképész 
iskola elvégzése után, mondhatni egy különös 
hátraarcot csinált . A népzenész dédnagyapjáról 
– aki szintén Kádár Ferenc volt – készült foto-
gráfiát fürkészve úgy döntött, leás a gyökerekig . 
Innentől kezdve egy sajátos szimbiózisban él 
a múlttal és a jelennel .

Ferkó, a szabadideje nagy részét édes hár-
masban a kottaállványával és a citerájával 
töltötte . Az előbbi miatt a társai szimplán 
csak Kottásnak hívták . A katonaságtól való 
leszerelést követően a békéscsabai (kis) Ofo-
tértben kapott állást . Állítólag belépőkártya-
ként a tábori fényképész nevét lebegtette meg 
ofotértes Tünde előtt, és máris a printer mögött 
találhatta magát . Általa idővel átjáróházzá vált 
az üzlet . Számos fotográfus kereste fel, mert 
egy jó kedélyű, megbízható srácot ismertek 
meg benne . Ő pedig, akitől csak tudott, lo-
pott . Mármint szakmai fogásokat . Azonban, 
mint született individuum csakhamar rájött, 
a laboráns alapvetően csak egy szolga, s így 
előbb-utóbb ő is a nyakába akasztott egy gépet, 
s elkezdett szárnyalni . . .

Az első komolyabb fotóit, honnan máshon-
nan, mint egy sárkányrepülőről készítette két 
kedves településéről: Tiszadadáról (ahonnan 
Manni, a felesége származik), és a szülővá-
rosáról: Körösladányról . A kópiákat először 
kiállításokon mutatta be, s a nagy sikernek 
köszönhetően képeslap formátumban is for-
galomba hozta őket . A képeslapokhoz dédapja 
furulyás képe adott ihletett . A kinyomtatott 

példányok akkora sikert arattak, hogy kitalált 
egy rendszert . Felkereste Békés megyében az 
összes tájházat, múzeumot, és olyan néprajzi 
jellegű, a településre jellemző foglalkozásokat 
űző emberek fotóit kérte el, amelyek még nem 
voltak publikálva . Egy fotográfiából 500 da-
rabot adott ki, amelyből 300-at visszakaptak 
az intézmények, és 200-at pedig másik 10 
múzeum .

Nem szabad elszaladni azon tény mellett, 
hogy miután Ferkó egybekelt Mannival – az 
esztendők alatt 3 gyermekük született . Ők a 
halmozottan ká-s kisemberkék: Kádár Katica, 
Kádár Kende és Kádár Kolos . S amíg a peda-
gógus anyuka otthon maradt a csöppségekkel, 
a hihetetlen házimunka mellett, kikapcsolódás-
ként mézeskalács készítéssel foglalatoskodott . 
Majd amikor Kolos is kirepült a fészekből, a 
kétezres évek közepén, a szülök úgy döntöt-
tek, közös mézeskalácsos-utazó fotográfus 
projektbe kezdenek . (Persze itt sokkal többről 
van szó: Ferkóék foglalkoznak népi stílusú 
vásári megjelenéssel, valamint játszóházak 
üzemeltetésével is .)

A 2007-es, Budai Várban megrendezett 
Mesterségek Ünnepére készülve, a Békés Me-
gyei Népművészeti Egyesület elnöke felkérte, 
hogy valami extrém dologgal rukkoljon elő, és 
egyszer csak eszébe jutott a mezőberényi Kájzer 
Gizike nénitől kapott disznóvágásos kép . Nem 
csalunk, csak ámítunk – szól a Kádár család 
szlogenje, és valóban egy háromlábú, állványos 
fadobozban elrejtett digitális kamerával készíti 
a múltszázadeleji stílusú felvételeket . A korabeli 
ruhákba öltöztetett fotóalanyok 30 fajta kucsma, 
60 féle kalap közül választhatnak .

„Ez a Fotószínház lényege – a korhű öltözéket 
nem jelmezként, hanem viseletként adjuk a 
nálunk fotózkodni szándékozókra, aki betér 
hozzánk, annak úgy is kell viselkednie: büszkén 
kihúzva magát . A nőknek kendőben, a férfiak-
nak pedig kucsmában, keménykalapban, pödört 
bajusszal állni a masina elé . És a kép készítése 
után nem egyszer elhangzik: jé, úgy nézek ki, 
mint a nagyanyám” – mondja Kádár Ferkó .
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család, a németek betelepítését, mivel a ma-
gyarokat a törökök megszállása megtize-
delte . Mór nevének eredete pontosan nem 
állapítható meg . A legvalószínűbb, hogy a 

várost a Móri család alapította, s tőle kapta 
a nevet is . A város ma Fejér megye egyik 
legerőteljesebben fejlődő települése, a móri 
kistérség kulturális, oktatási, egészségügyi, 
kereskedelmi és gazdasági központja . A vá-
ros vezetése a helyi vállalkozásokkal karöltve 
törekszik arra, hogy Mór ne csak a tavaszi és 
őszi nagy rendezvényekhez kapcsolódóan, 
hanem folyamatosan borturisztikai központ 
és célpont legyen az idelátogató belföldi 
és külföldi utazók számára . A város mai 
fejlődésében egyre nagyobb szerephez jut 
a belföldi és a nemzetközi turizmus, ame-
lyet bővülő szálláshelyeinek és sokoldalú 
(wellness, lovas, borászati-gasztronómiai) 
szolgáltatási kínálatának köszönhet .

Borút a WN-en

● Az idei borút sikerességét garantálja Mór 
és a móri Molnár Borház jelenléte . 

Az elmúlt 10 évben 130 hektáron telepí-
tettek szőlőt, melynek területét folyamatosan 
növelik . Legnagyobb területet az ezerjó és 
a királyleányka foglalja el . Jelenleg 13-féle 
fehér szőlővel dolgoznak, de rosét is készí-
tenek . A fogyasztói igények kielégítésére a 
borok száraz, félszáraz és édes ízvilággal is 
készülnek . És persze a pezsgő sem maradhat 
ki a választékból .

Találkozunk-találkozzunk a Kós Károly 
téren, a borúton!

A Brindisi Szent Lőrinc Borrend

● Mór virágzó szőlőkultúrája a török há-
borúskodás ideje alatt elpusztult, a terület 
elnéptelenedett . A háború sújtotta területe-
ken prédikált és küzdött az oszmán hatalom 
ellen Brindisi Szent Lőrinc, olasz kapucinus 
szerzetes .

Később a betelepített Hochburgok, a kapu-
cinus barátokat is magukkal hozva a szőlőter-
mesztésre kiválóan alkalmas domboldalakon 
virágzó szőlőskerteket hoztak létre .

A 2001-ben alakult borrend ezért vette fel a 
Brindisi Szent Lőrinc Borrend nevet, tervezte 
meg a díszruháját, így tisztelegve Lőrinc barát 
és a kapucinus szerzetesek munkája előtt . 
Célként meghatározva, a borvidék hírnevének 
öregbítését, a szőlő- és bortermelési hagyo-
mányok, értékek megőrzését, fejlesztését .

A borrend tagjai a borvidéken a filoxéra 
után csaknem kizárólagos szőlőfajta borát, 
az ezerjót választották zászlósboruknak . Ez 
a szőlő, a móri mikroklíma kedvező hatására, 
kiváló íz- és zamatgazdag bort ad, fogyasztása 
testi és lelki harmóniát eredményez .

A 2018 . évi Wekerlei Napokon köszönthet-
jük a Borrend képviselőt, akik Wekerletelep 
alapításának 110 . évfordulója és Wekerle 
Sándor születésének 170 . évfordulója alkal-
mából ünnepélyes keretek között koszorút is 
elhelyeznek Wekerle szobránál a Kós Károly 
téren .

Mór,  
Lamberg kastély
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Péntek

Egész éjjel, egész délelőtt esik az eső . 
Dél körül gumicsizmában, esernyővel 
indulok otthonról . Elég nyomott a 

hangulatom . Ez lesz egész hétvégén?
Nyüzsgés a Társaskörben, a kiállítás kész, 

Borika hozza a zöldségeket a holnapi szend-
vicsekhez . Lenn próbálnak a zenészek az esti 
koncertre . Fönn két asztal megterítve, poha-
rak, szalvéták, ásványvizes palackok, virág, 
cseresznye csak úgy, dísznek . Bor, pezsgő a 

hűtőben . Hamarosan érkezik három tálca 
szendvics . Szépek, tartalmasak .

1710, megnyílik a VÍZ című kiállítás, Sző-
ke Jakab Péter kiállítása . Megnyitja: Szőke 
Jakab Péter . Beszél pár szót a képeihez való 
viszonyáról, s rövid részletet hallunk Füst 
Milán: Látomás és indulat a művészetben 
című könyvéből . Kamarazene is illusztrálja a 
képeket . Majd Jakab Csaba olvas fel egy verset, 
mely nagy meglepetés . Nem azért, mert a Bala-
tonról szól, hisz a víz a kiállítás témája . Inkább 
azért, mert ez egy Váci Mihály vers – Balatoni 
félrevezető –, de egyáltalán nem vácimihályos, 
ha szabad ilyent mondani .

Csak pár sor ízelítőül:
„A Balaton az egy kéklő nagy víz . 
Van körötte hegy, ménkő nagy, vagy tíz! 
A Balaton az vízből áll meg partból – 
A part a vízből kiáll és attól – 
kezdve van a magyar tenger . 
Átlábolhatod száraz sereggel .”
Ezek után lehet nézelődni, beszélgetni, 

kérdezni a művészt, szendvicsezni, koccintani, 
várni az esti koncertet .

Majd leülni, megnyugodni, és csak hallgatni . 
A Triola együttest . Három zenész: Székely 
Péter–klarinét, Illés Dolli–oboa, Sáska Gá-
bor–fagott . Tavaszi zsongás címen nemcsak 
XIX . – XX . – XXI . századi zeneműveket, 
táncokat, dalokat hallgatunk, hanem Székely 
Péter plusz ajándékát, ismert és kevésbé ismert 
verseket, versrészleteket a tavaszról, melyeket 
a zene hívott elő belőle .

Ja, és majdnem nem vesszük észre, hogy 
délutánra elállt az eső, még kicsit a nap is 
kisütött .  Talán…

Szombat

Kora reggel, biciklivel tartok a Kós Károly tér 
felé . Párás a levegő, és már a nap is süt . Pedig 
még csak 6 óra van . Szeretem ilyenkor a teret . 
Még rendetlenség van, épül a nagyszínpad, 
sátor-alkatrészek szanaszét, kék egyenpólós 
önkéntesek sürögnek mindenfelé, vásározók 
pakolják áruikat, kezdik fűteni a kemencét . 
Röpködnek a kérdések, kérések: hány sátor kell 
az Életfa terére? ki a felelős a WTE-sátorban? 
hova tegyék a konténereket? hol van Böbe? 
kérek egy gombolyag spárgát! Lóri, még kéne 
két garnitúra asztal-pad! van még nyomtatott 
plakát? tegyétek ki a fotókat a kerítésre! gyertek 
kávét inni, és ehhez hasonlókkal meg tudnám 
tölteni ezt az oldalt .

Aztán, hipp-hopp, minden a helyére kerül . 
Áll a színpad, működik a hangosítás, elhe-
lyezkednek a vásározók, kipakolva Hajnalka 
gyönyörű fonott kosarai, foltmunkák, ékszerek 
s megannyi csoda, a meseút várja kis szereplőit, 
hogy a magból megszülessen a kenyér, ropog a 
tűz a kemencében, illatozik a sülő kürtőskalács, 
szállingóznak a szereplők, a vendégek . Ilyenkor 
nagyon jó érzés végigsétálni vagy inkább végig-
sietni a téren, s elkönyvelni, hogy az önkéntesek 
már megint megtették a magukét . És még csak 
most kezdődik . Mindenki mosolyog, kedvesen 
köszön, és süt a nap .

Aztán benépesül a tér, jönnek a kerület óvo-
dásai, művészeti csoportjai, vége-hossza nincs 
a bemutatóiknak . Vannak kezdők-haladók, 
ügyesek-kevésbé ügyesek, amatőrök-profik, 
kicsik-nagyok, de mindenki lelkes, kedves, 
örömmel mutatja meg tudását .

És a sok egyéb program, a megszokottak és 
az újak . A sütik – kalácsok, kenyerek – versenye, 
zenei és táncegyüttesek a színpadon, lovaskocsis 
Wekerle-nézés lelkes, lakóhelyüket szerető, 
ismerő vezetőkkel, s a dombon az IDŐGÉP . 
110 éves Wekerle . Emlékezzünk, hogyan volt, 
milyen volt – ha nem is az elmúlt 110 év – az 
elmúlt néhány évtized . Ezt már sötétben .

Még szól a zene, még esznek-isznak a ven-
dégek, de már újra az önkénteseké a terep, 

bontják a színpadot, rendezik át a teret a kö-
vetkező napra .

Vasárnap

És újra reggel, újra a biciklin, most a futó-
versenyre tartok . Na, nem futni fogok, hanem 
regisztrálni a futókat . Most a Hungária út válik 
az önkéntesek munkája nyomán közlekedési 
területből futópályává, információs hellyel, 
regisztrációs sátorral, útvonal biztosítókkal, 
vizespoharakkal teli asztallal, bemelegítő 
dobogóval, zenével, jó hangulattal . Esőnek 

nyoma sincs, inkább a hőséggel kell küzde-
ni a versenyzőknek . Megoldjuk-megoldják 
ezt is . Az eredményhirdetés után megyünk a 
Kós Károly térre piknikezni . A vásározók is 
kitartanak, van zene, sport, bábszínház, tánc, 
és persze beszélgetés, találkozások, egymásra 
csodálkozás, új ismeretségek, barátok, sok-sok 
gyerek, vidámság, öröm, napsütés .

Aztán eljön az este . Pakolás, sátorbontás, 
szemétszedés (alig van), talált tárgyak begyűj-
tése, eszközök elrakása . Visszafelé lejátszódik 
a szombat reggel . Mire besötétedik, kiürül a 
tér . Nincs színpad, nincsenek sátrak, nincsenek 
emberek .

Csak jó érzések, jóleső fáradtság . Megcsinál-
tuk . Köszönet minden résztvevőnek .

Papp Zsuzsanna

Wekerlei Székelykapu Napok – 2018. május

Domb

Kiállítás
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Tavaly ősszel kerestek meg a Wekerlei 
Székelykapu napok szervezői, azzal a 

kérdéssel, hogy lenne-e kedvem megálmodni, 
megtervezni az évekkel ezelőtt nagy sikert 
aratott Meseút programot, a májusi rendezvé-
nyükre…, a válaszon nem sokat gondolkodtam . 
Térjünk is a lényegre és a tényekre .

Az idei Székelykapu Napokon újonnan 
megrendezésre került MESEÚT egyszerű-
en sikert aratott!

A főrendezvény témája idén a kenyér volt, 
így ragyogóan beilleszkedett az „A part alatt” 
című népköltészeti remekmű, melynek címét 
meghallva, versszakait ismerve, hamar összeállt 
a fejemben a meseút terve, menete, állomásai, 
és már csak a megvalósítás szabhatott határt 
a fantáziának .

A célom mindenekelőtt az volt, hogy a gye-
rekek megtapasztalják azt a folyamatot, hogy a 
mai napig is hogyan lesz az apró búzaszemből 
kenyér az asztalunkra . Ahogy őseink minden-
napjaikat töltötték, a forró végtelen búzamezőn, 
lisztes malomban, kemény, dagasztó asztal 
mellett, majd a kisült kenyeret megszentelve 
adtak hálát, hogy étel került terítékükre . Ér-
tékeljük az idő és a kitartó munka fogalmát .

A mai gyermekek nagy része nem tudja, hogy 
régen a kenyér fogalma, jelentése szent volt az 
emberek mindennapi életében . Manapság csak 
bemennek a boltba, és egy természetes moz-

dulattal leemelik a kész veknit 
a polcról .

Fontosnak tartottam, hogy 
a meseúton ne csak tudást sze-
rezzenek, hanem tapasztalást is . 
Megtapintsák a búzaszemeket, érezzék az illatát 
a lekaszált szénának, az erejét az őrlésnek, a 
tészta dagasztásának, majd legvégül megízleljék 
a saját kezük munkájával készített alkotást .

Ez persze mind nagyon jól hangzik, ám, 
ha a rendezvény főszervezői nem ajánlják be a 
Mezőgazdasági Múzeumot és a Töki pompos 
kemencéjét, a péknével, akkor ezek az élmények 
kimaradtak volna .

Nem volt kérdés, hogy a betervezett 9 állo-
máson, a mesében szereplő „állatok” várják a 
gyerekcsoportokat . Itt csatlakoztak a meseútba 
a lelkes wekerlei önkéntesek . A jelentkezők 
tudták, mire vállalkoznak, állomásokra let-
tek beosztva, délelőtti és délutáni turnusok-
ba . Mindenki maga készítette jelmezét, ami 
örömteli várakozással töltötte el őket . Volt 
közük felnőtt, diák és család is . A rendezvényt 
megelőzték a szereplőkkel való megbeszélések, 
hogy mindenki felkészülve és szerepét átélve 
várja majd a kíváncsi gyerekeket .

A meseút bevezetőjeként egy csinos gazd-
asszony fogadta a csoportokat, és elevenítette 
fel a mese történetét, majd átkísérte őket a 
Mezőgazdasági Múzeum által kitelepült ga-

bonafelismerő állomásra . Itt megismerték, 
megtapinthatták a búzaszemet . Aztán jött a 
három varjú és belevonta őket a kaszálásba, 
kaszaélezésbe, és tovább küldte őket a rókához, 
ahol kévébe kötötték a szénát, majd egy szekér-
rel, közös erővel áthúzták a malomba . Itt várta 
őket a kézi őrlőmalom, ahol minden apró kéz 
megőrölhette a maga búzáját . A teli liszteszsá-
kokat tovább kellett cipelniük a szamárhoz, aki 
jelen esetben a téren álló csobógónál várta őket, 
ami ezúttal nem egy átlagos csobogó szerepben 
díszelgett . Az utolsó előtti állomáson a tehén és 
az éhségtől mérges medve közös összjátéka vitte 
a mesébe a gyerekeket a dagasztás örömével . 
Utána átkísérték a minden tudással ellátott 
kölyköket a kihelyezett kemencéhez, ahol 
elkészült a kenyér, és a mese valósággá vált!

Ezen a szombati napon 200 gyermek lépett a 
mese útjára . A visszajelzések alapján örömmel, 
sok élménnyel gazdagodva . 

S így lett ez a mese vége, 
A sok munkát megérte,
Segítő kezek lelkesedése, 
Vitte a menetet előre, 
S meglátjuk, hogy jövőre, visszatér-e a térre . 

Kőszegi Orsi

Meseút és ami mögötte rejlik

Fáradtan, de hálásan – a Wekerlei Székelykapu futásról

Biztosan senkinek nem szolgálok megle-
petéssel, ha azt mondom, hogy az idei 

Székelykapu futásra is egy szokatlanul meleg 
napon került sor, köszönhetően az egyre ki-
számíthatatlanabb időjárásunknak .

Ezért sokadmagammal úgy álltam rajthoz, 
hogy a tavaszi nyár jóvoltából csak a szokott-
nál nagyobb erőfeszítések árán leszek túl a 
megszokott távon, annak ellenére, hogy azt 
egyre többen verseny nélkül is, naponta meg-

tesszük . A futáshoz kedvezőtlen hőmérséklet 
miatt nagyon távolinak tűnt az árnyék és a 
pihenés…

Be kell vallanom, hogy sok-sok kellemes 
meglepetésben volt részünk a telep lakóinak, 
barátoknak, ismerősöknek és ismeretlenek a 
jóvoltából .

Már az Esze Tamás utcában frissítő locso-
lást kaptunk, tovább haladva a Bercsényi utca 
következett, ahol már hagyomány lett, hogy 
évről évre hűsítő vízzel várnak minket, amit 
műanyag pohárban előkészítve osztanak, akár 
pár méteren velünk is futva .

Idén aztán a meglepetések tovább folyta-
tódtak, mert a Zalaegerszeg utcánál párakapu 
várt ránk, akárcsak a Szendrő közben, persze 
mind-mind az ott lakók jóvoltából . És biztos 
vagyok benne, hogy sok hasonló helyszínt 
nem is tudtam megemlíteni, ahol ugyanilyen 
értékes támogatásokat  kaptunk . Köszönet 
érte, értük . Bizonyára számos futó, gyakorló 
apukának jelentett sokat, adott plusz erőt a 
„Hajrá Apa” aszfaltkrétás felirat, talán a Bo-
tond utcát keresztezve . Nem túlzás kijelenteni, 
hogy ezek nagyon jól es nek a versenyzőknek, 

akiknek talán éppen ott van egy nagyobb 
„vízválasztó”, mert sokunknak éppen OTT és 
AKKOR fogyna el az ereje, de az együttérzés-
ből, segítésből lehet meríteni és továbbmenni, 
és persze nem feladni .

Ez az a futóverseny, ahol a lakók közül egyre 
többen és többen tisztelik meg a versenyzőket 
szurkolásukkal, buzdításukkal . Ez az a verseny, 
ahol egészen biztosan mindenki kap egy hajrát, 
egy tapsot, ami így mindig továbbsegíti a kö-
vetkező métereken a következő házig, sarokig, 
kilométerig, ahol aztán újabb és újabb barát, 
rokon, ismerős vagy ismeretlen szurkoló várja 
és tolja tovább lelkesítő szavaival a versenyzőt, 
bármely korosztályból érkezik is .

Ezek a nagyon kedves gesztusok, és az egyre 
nagyobb „szurkolótábor” együtt eredményezi 
azt, hogy kis házi versenyünk nem csupán egy 
a sok közül, hanem már igazi helyi fesztivállá 
válik időjárástól, problémáktól, anyagiaktól 
függetlenül és mentesen . 

Nem véletlen, hogy évről évre egyre többen 
vagyunk olyanok, akik újra és újra részt vesz-
nek, és már várják a következőt… 

Köhler Gábor
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Építészet-műemlékvédelem
Az előadások és hozzászólások egyaránt 

jelezték, hogy nagyon fontosak a pontos 
érték-meghatározások; a védelem érdekében 
hozott egyre jobb és egyértelműbb szabá-
lyok; az ösztönzők, az információk tudatos, 
szakszerű továbbítása és persze a jó példák . 
Az értékek megismertetésére új eszközökre, 
módszerekre is szükség van . A legfontosabb 
eszköz a gyerekek bevonása és nevelése az 
értékeink megismerésére .

Dr. Nagy Gergely példák bemutatásával 
bizonyította, hogy egy közösség, egy tele-
pülés vagy településrész számára az érték 
fogalma független lehet attól, hogy annak 
mi a hivatalos besorolása . A legegyszerűbb 
dolog is érték lehet, csak valódi legyen, ne 
hamisítvány! 

Nagy Attila 7 pontban foglalta össze a 
wekerlei építészeti értékeket, a korábbi ku-
tatások és tapasztalatok alapján: városszerke-

zeti, az egységes építészeti arculatot jelentő, 
az egyes épületeken megjelenő építészeti 
karakterek, és a meghatározó szerkezetek 
bemutatásával .

Balogh Tamás (Miniszterelnökség, Kul-
turális Főosztály) szerint a Wekerletelep 
országos értéke elismert, a védelem hatásos-
ságának növelésére javaslatot tett a kezelési 
terv készítésére, hasonlóan a világörökségi 
helyszínekhez .

Sebestyén József véleménye: „A leg fon-
tosabb kérdést kell megválaszolni: Igazán fenn 
akarjuk-e tartani, meg akarjuk-e óvni öröksé-
günket?” „A jó minőségű építészeti környezet 
erősíti a társadalmi kohéziót.”

Józsa Tamás a tudatos műemlék-haszná-
lóvá válás folyamata kapcsán elmondta: „A 
leg fontosabb a gondolat elmélyítése és a kérdés 
megválaszolása a műemléket használó részéről: 
lakom valahol, szép házban lakom, de meddig 
lakom benne?” 

A másik nagy témakör a gondnokság volt .
Molnár László az eredeti wekerlei 

Gondnokság hatékony működéséről be-
szélt . Mindennek alapja volt, hogy egyetlen 
tulajdonos volt: az állam, a lakáshasználók 
bérlők voltak, akiket szigorú házirend kötött . 

Kovács Bence a gondokság újraélesztésé-
nek lehetőségeit vázolta . Szakmai segítséget 
kellene felajánlani egy-egy ház tulajdonos-
közösségének, hogy az örökségvédelmi sza-
bályoknak meg tudjanak felelni . 

Mészáros Ábel kutatási eredményei alap-
ján a wekerlei épületek, az építészeti alapok 
a legtöbb esetben alkalmasak arra, hogy a 
jelen és a jövő kihívásainak megfeleljenek .

Nemes Zoltán a közterületek jelenle-
gi állapotának kapcsán több megoldandó 
problémára hívta fel a figyelmet: a fasorok 
állapotára, a vízelvezetés és vízmegtartás 
újragondolására, az út- és járdaburkolatok 
minőségi átépítésére, a közterületi parko-
lás rendjének megoldására, a föld feletti 
légkábelrendszer eltüntetésére és a közte-
rületi szemetelés megszüntetésére 

Berencz Ibolya Kispest főépítésze a kü-
szöbön álló szabályozási terv céljaként az 
értékőrző gondolat továbbvitelét, a hibák és 
pontatlanságok kiküszöbölését nevezte meg . 

Átalakuló Wekerle
Az Energiahatékony Wekerle programjai 

keretében bemutattak egy engedéllyel felújí-
tott, hőszigetelt, hőszivattyús, napelemes 
házat, valamint kölcsönözhető hőkamerát 
és ablakszigetelő gépet .

A helyi gazdaság, a helyi vállalkozók 
számára fontos lenne, ha az önkormányza-
ti ingatlanokat, üzlethelyiségeket a bérlők 
valóban használnák, azok ne üresen vagy 
raktározási céllal álljanak . Indokolt lenne 
az ingatlanok – bérlő általi – felújítási költ-
ségének beszámítása is a bérleti díjba .

A közösségi kölcsönzés jó gyakorlatának 
kiterjesztése is szóba került (pl . ágaprítógép, 

WEKERLEI NYÁRI SZABADEGYETEM

2018 . június 21–24 . között a Magyar Kol-
légium Kulturális Egyesület megrendezte 

az első Wekerlei Nyári Szabadegyetemet „A 
közösség vonzásában – Wekerle, ahol értéket 
őriz az idő – múlt – jelen – jövő” címmel .

A szabadegyetem célja az volt, hogy külső 
és helyi meghívott szakemberek bevonásával 
a Wekerletelep aktív lakossága és az önkor-
mányzati döntéshozók olyan ötletekhez, 
tapasztalatokhoz és javaslatokhoz jussanak, 
amelyek segítenek a városrész új fejlesztési 
irányait meghatározni . 

A plenáris üléseken és a négy szakmai 
műhelyben válaszokat kerestünk a fenntart-

hatóság és élhetőség új kihívásaira, amelyet 
több nézőpontból is megvizsgáltunk (klíma-
változás, épített értékek védelme, környezeti 
minőség- és kultúraalapú városgazdaság) . 
Foglalkoztunk az okos és együttműködő 
város fejlesztésének kérdéseivel, a közösség 
szerepével és felelősségével, a közösségi 
tervezés módszereivel .

A tartalmi munka mellett kulturális 
programokon kapcsolódhattak ki a ren-
dezvényen résztvevők: voltak Wekerlei Sé-
ták, szabadtéri filmvetítés és fotókiállítás, 
Toldy Miklós és Toldy Gábor fotókiállítása, 
Szőke Péter Jakab festőművész kiállítása, 

gyertyafényes jazz koncert, táncház, mese, 
gyermekjátszóház és Szentivánéji tűzszo-
bor-bemutató . 

A rendezvény fővédnökei: Hiller István 
és Burány Sándor országgyűlési képviselők 
valamint Gajda Péter, Kispest polgármes-
tere voltak .

Meghívott külföldi vendégünk Tony 
Skottowe, a Welwyn Garden City angol 
kertváros alapítványának titkára volt .

A rendezvény a Wekerlei Társaskör támo-
gatásával és együttműködésében jött létre . 
További együttműködő szervezetek voltak a 
Wekerlei Kultúrház és Könyvtár, a Munkás 
Szent József Közösségi Ház és az Átalakuló 
Wekerle, Kispest Önkormányzata és a Nem-
zeti Kulturális Alap anyagi támogatásával .

Szebenyi Marianna

Wekerlei Nyári Szabadegyetem

Gondolatok a műhelyekből

Az Erkel Ferenc Általános Iskola kórusának előadásában a Wekerle 
indulóval kezdődött a Wekerlei Nyári Szabadegyetem
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Az Erkel Ferenc Általános Iskola kórusának előadásában a Wekerle 
indulóval kezdődött a Wekerlei Nyári Szabadegyetem
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szigetelőgép), fontos, hogy minél többen 
tudjanak róluk és használják őket .

A helyi online-cserebere, adok-veszek 
csoportok szervezői is megosztották tapasz-
talataikat, és közös gondolkodás indult el a 
működésük optimalizálására .

A helyi élelmiszer kapcsán Kajner Péter, a 
városi élelmiszer-stratégia és a rövid ellátási 
láncok jelentőségét hangsúlyozta . Kutatása 
során helyzetfelmérést készített és ajánlásokat 
tett egy jövőbeni Kispesti élelmiszer-stratégia 
megalapozásához . Magyarországon Kispest 
lenne az első élelmiszer-stratégiával rendel-
kező városrész . 

Érték – értékközvetítés 

A műhelyben végigvitték Molnár László 
nyitóelőadásának legfőbb gondolatát: „Kell 
egy központi teremtő akarat, ami a teremtés sza-
vát, hogy LEGYEN, kimondja. Kell valaki, aki 
elindítja a folyamatot és a megvalósulás döntési 
hátterét, valamint anyagi feltételeit biztosítja.”

A kulturális értékek közvetítéséről tartott 
előadást Szabó Mária a Wekerlei Kultúrház 
igazgatója és munkatársa Bonecsuk Mónika .

Két másodperc f igyelem címmel a 
Facebook kínálta lehetőségeket tárta fel 
Boros János és Zsolnai Éva . Következte-
tésük: a Facebookot lehet szeretni vagy nem 
szeretni, de kikerülni nem nagyon . Az hogy 
mire használjuk, már csak rajtunk múlik . 

A wekerlei nagyrendezvények értékátadó 
szerepe kapcsán Romhányi András leszö-
gezte, ez nemcsak értékközvetítés, hanem 
értékteremtés is .

Dr. Engloner Attila főszerkesztő előadá-
sában arról beszélt, hogyan közvetít és teremt 
értéket a Wekerle Újság, amely bizonyítja 
időtálló létjogosultságát, és amely korlenyo-
matként ott lesz a jövő generációi számára is .

A Békésszentandrási Tájház létrehozását 
bemutatva Hévizi Róbert arra világított 
rá, hogy hogyan lehet összefogni, hogy az 
érték méltó körülmények között fenn tudjon 
maradni .

Megmutatni vagy megőrizni? Ellentmon-
dás-e ez? A Wekerlei Séták kapcsán merült 
fel a kérdés; kell e nekünk turista? Tömpe 
László és Kertész Krisztián érveit és ellen-
érveit lehetett megismerni . 

Gyuricza Péter újságíró „Akiket én szere-
tek” című könyvében olyan kispestieket lehet 
megismerni, aki sokat tettek a közösségért, 
értékmegőrzésért . 

Magvetés . Vitathatatlan a pedagógus sze-
repe és felelőssége, az hogy mit és hogyan ad 
át a felnövekvő generációnak . Somogyváriné 
Márovics Erika a Kós Károly Általános 
Iskola pedagógusa beszélt erről .

Értékközvetítés és értékátadás az új 
beköltöző számára . A wekerleiek hogyan 
fogadják az új lakókat? Hogyan lehet bevonni 

Műhelymunka

Szentiván-éji  
tűzszobor

Beszélgetés polgármesterekkel

Nagy Gergely  
és a díszvendég,  
Tony Skottowe
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őket a közösség életébe? Hogyan lehet átadni 
az értékeket? Erről beszélgetett az új lakó 
Velősy Péter az önkéntes centrum képvi-
selőivel .

Fenntarthatóság, okos város, közösségi 
tervezés, közösségfejlesztés

Alföldi György fő ajánlása: fejlesztési 
társaságot kellene minden helyen lét re-
hoz ni, amely a helyi programok átfogó, 
folyamatszerű és szakszerű kezelését végezné . 

Lukácsházi Gergő mindjárt ezt köve-
tően be is számolt a III . kerületben egy 
ilyen, kimondottan szakértői szervezet (az 
Óbuda-Békásmegyeri Városfejlesztő Kft .) 
tapasztalatairól . 

Marthi Zsuzsa a közösségi tervezési fo-
lyamat eredményessége kapcsán azt emelte 
ki, hogy nagyon fontos olyan szituációt te-
remteni, amely a különféle hatalmi-politikai 
szereplők számára belátható, kiszámítható, 
tehát amely folyamatban biztonságban érzik 
magukat . 

Bemutatkozott a Bartók Béla Boulevard 
projekt, amelynek hasznosítható tapaszta-
latai adaptációkkal akár a Kós Károly tér 
működtetésének megújítására is szolgál-
hatnának . A civilek és az önkormányzatok 
együttműködési tapasztalatait sorolta fel a 
Völgyzugoly Műhely képviselője .

Sain Mátyás a részvételi tervezési mód-
szerekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy 
a tervezés jó esetben minden résztvevőnek 
tanulási folyamat . Fontos annak a felismerése, 
hogy a lakosság a „helyben élés tudásának” a 
szakértője (ezzel a tudással a külső szakértő 
nem rendelkezik), így mellérendelő, és egy-
mást kiegészítő viszonyuk kihagyhatatlan .

A szekcióban gyakorlati példák is elhan-
goztak a Wekerlén működő önkéntes háló-
zatról, a József Attila-lakótelep Anyahajó 
Anyaközpontjában zajló szomszédsági mun-
káról, Újpalotáról egy parktervezés közösségi 
folyamatáról, érdekes szakmai innovációkról, 
továbbá egy lakótelepi érdekvédelmi program 
sikeréről .

Péterfi Ferenc összegző gondolatai:
„Felmerült, hogy a 2018 . esztendő valami 

újat kellene jelentsen itt a Wekerletelepen . 
Ugyanakkor hezitálás érezhető: a helyi kö-
zösség szeretné (talán kikerülhetetlennek 
is tartja) a változást, de attól félti is a most 
meglévő értékeit . Ám a félelem, a túlzott 
védekezés könnyen bezárhatja a közösséget . 
A társadalmi tőke fogalma jut az eszembe, 
ami egy közösségen belül, egyebek mellett a 
kölcsönösséget, az együttműködést, a háló-
zatokat előtérbe helyező magatartást jelenti . 
A legtöbb tőkének (elsősorban a gazdasági-, 
de a természeti- és más tőkéknek is) az a 
természete, hogy minél jobban használjuk 
azokat, annál jobban elfogynak . Ezzel ellen-
tétben a társadalmi tőke sajátossága, hogy 

azt minél intenzívebben használják, annál 
jobban erősödik . De a társadalmi tőke sem 
veszélytelen, ismerünk olyan közösségeket, 
akiket a nagy összetartás, védekezés olyan 
zárttá tesz, hogy környezetüktől erősen el-
szigetelődnek . A jó társadalmi tőke szerepe 
az, hogy áthidalást képes teremteni az el-
szigetelődések között . Szembenézni azzal, 
hogy a változás, a megújulás átalakulás nélkül 
nem megy . Ellentmondás, hogy bár a helyi 
közösség belátja a változtatás szükségeségét, 
mégis hajlandó lenne a szabályozást, a szigorú 
tiltást kitüntetett eszközként használni . De 
ez a magatartás nem kedvez a bevonásnak, 
magában hordozza a kirekesztést . Kérdés, 
hogy a Wekerle ki tud-e lépni ebből a zárt 
körből, s befogadó tud-e lenni az ugyanazt 
másképpen akarókkal, a másképpen hasonlót 
szándékozókkal, sőt végül a másképpen mást 
akarókkal . Ehhez a tiltás, a büntetés (de nem 

a teljes szabályozatlanság) helyett, a VON-
ZÓVÁ TETT CÉLOK lennének fontosab-
bak, amelyeket valószínűleg sok és türelmes 
párbeszéddel lehetne elérni . Azzal, hogy a 
helyi közösséget bevonjuk a szabályozásba, 
a célokat közösen tudnánk elhatározni . Így 
lehetne – a most erősen érezhető – felelős-
séget is hatékonyabban megosztani . A vita 
és párbeszéd folyamatában pedig engedni 
is tudni kell . Úgy hozzákezdeni, ahogy a 
hirdetésekben olvasni: „minden megoldás 
érdekel” . Mert ha „csak egy megoldás érde-
kel”, abból legfeljebb diktátum vagy skanzen 
születik . De érezni, itt, a Wekerlén létezik 
a ’genius loci’, a hely szelleme, amely jóval 
bölcsebb ennél .”

A műhelyvezetők, Kiss-Szitár Orsolya, 
Kovács Bence, Péterfi Ferenc  

és Somlói Judit beszámolóiból összeállította: 
Szebenyi Marianna
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Az 1965-ben Varsóban megalapított 
ICOMOS a műemlékvédelem leg-
nagyobb nemzetközi civil szervezete, 

melynek célkitűzése, hogy a társadalom minden 
tagjának és szervezetének figyelmét felhívja 
az építészeti és kulturális örökség valamennyi 
elemének folyamatos és szakszerű gondozására 
megőrzésük és továbbörökítésük érdekében . 
Elsődleges céljuk, hogy a műemlékvédelem 

közüggyé váljon, a társadalom minél szélesebb 
rétegei ébredjenek rá, hogy múltunk, kulturális 
örökségünk érték és lehetőség . A Citrom-díj 
alapítása óta számtalan műemléki szempont-
ból elhibázott beruházást, védett műemlékek 
szabálytalan vagy teljesen engedély nélküli 
elbontását, kutatások nélkül végzett vagy azok 
eredményét nélkülöző hiteltelen rekonstruk-
ciót, látványos műemlék-elhanyagolás miatti 
értékvesztést tüntettek ki . Példaként említhető 
az első évből az 1844-ben Hild József által ter-
vezett Király utca 40 . számú ház lebontásának 
ügye, vagy 2017-ből az egykori Népstadion 
emblematikus építészeti elemeinek elbontása, 
annak ellenére, hogy a 2013-as, az új nemzeti 
stadion építését lehetővé tevő kormányhatá-
rozat még előírta a pilonok és a külső kontúr 
megőrzését is .

Természetesen a szervezet a példamutató 
műemlék-helyreállításokat, a követendő ér-
tékmentő munkát, szemléletet is évről-évre 
elismeri két különböző díjjal is .

Az 1975-től UNESCO Világörökségi 
Egyezmény betartatását végző, tagországon-
ként létrehozott Világörökség Bizottságok 

mellett az ICOMOS az állandó műemléki 
szakértő testület . A Magyar Nemzeti Bizottság 
elnöke az a Dr . Nagy Gergely építész, aki a 
legkorábban kezdett foglalkozni Wekerletelep 
építészeti értékével, a legtöbbet tett a szakmán 
belül a megfelelő szintű védelem és kezelés 
eléréséért, nem mellesleg ő írta a Kertvárosunk 
Wekerle és a Kertváros – Építészet Az angol 
példa Magyarországon című könyveket .

A díj odaítélésének indoklásában a követ-
kezőket olvashatjuk: A budapesti, XIX. kerü-
leti Wekerletelep a kertváros-építési mozgalom 
kiemelkedő értékű, szinte egyedülálló példája 
Magyarországon. A tervszerű módon, típusos 
épületcsaládokkal beépített városnegyed egyik 
kiemelkedő értéke egységes, ám mégis változatos 
arculata, építészeti karaktere. Nem véletlen, hogy 
az együttes országos műemléki védelem alatt áll, 
műemléki jelentőségű területként védett. Ezt ki-
egészíti a helyi önkormányzati jogszabályokba 
foglalt védelem és a Speciális Szabályozási Terv. 
A méltó megtartást a Wekerlei Társaskör Egyesület 
Építészklubjának tevékenysége is segíti, és a Kispesti 
Önkormányzat is támogatja – pl. ablakfelújítási 
pályázatokkal. Ennek a megújítási folyamatnak 
vált disszonáns epizódjává az önkormányzati 
fenntartású óvodaépületek –  az Esze Tamás 
úti, a Vonás utcai és a Corvin körúti óvodák 
– ablakcseréje 2017-ben. Mindhárom épületen 
kicserélték az eredeti, különleges, sajátos osztású 
hagyományos ablakokat, olyan új szerkezetekre, 
amelyek rendszerükkel, osztásukkal, így megjele-
nésükkel gyökeresen eltérnek az eredeti 1911-12-es 
szerkezetektől – holott az épületek „különösen 

értékes, kiemelten kezelendő” státuszuk mellett 
ez nem történhetett volna meg. Az elpusztított 
ablakszerkezetek és az új „látvány” miatti kárt 
tetézi, hogy éppen egy önkormányzati létesítmény, 
egy közösségi épület felújítása során sérült az épített 
örökség. Az önkormányzatnak a beavatkozások 
megválasztásánál kiemelkedő a felelőssége, hiszen 
lépéseivel példát mutat, „zsinórmértékként” szolgál 
a környező épületek tulajdonosai számára. Ezen 
a helyen kidolgozott, működő program szolgálja a 
hasonló cserék elkerülésével az eredeti nyílászáró 
szerkezetek megőrzését, hőtechnikai jellemzőinek 
javítását. Ráadásul ebben az esetben a legifjabb 
generáció környezete vált így sivárabbá, pedig 
a gyerekek szemléletformálását mindannyian 
fontosnak tartjuk az értékőrzés szempontjából.

A díjazás jogosságát szakmai szempontból 
nem lehet megkérdőjelezni, és magyarázni is 
szükségtelen, az indoklás kellő alapozottsággal 
és részletezettséggel fogalmaz . Az ügy és an-
nak a tavaly nyár vége óta eltelt időben keltett 
hullámai azonban lehetőséget adnak néhány 
dolog tisztázására .

A Wekerlei Társaskör Egyesület, amint 
tudomást szerzett a nyílászárócserékről (az 
építkezést látva, mivel Tervtanács elé egyál-
talán nem került terv, ha egyáltalán volt ilyen) 
azonnal levéllel fordult Polgármester úrhoz, 
kerületünk Főépítészéhez, az Építéshatósági és 
Városfejlesztési Iroda vezetőjéhez és az illetékes 
Örökségvédelmi Hivatalhoz . Érdemi választ 
nem kaptunk arra, hogy hogyan volt lehetséges 
ezt a rombolást véghezvinni, kik a felelősök . Az 
akkor még folyamatban lévő munka kapcsán 
csak egy halvány ígéretet tett polgármesterünk 
a válaszlevelében, hogy a kivitelező vizsgálja az 
eredeti osztások visszaállításának lehetőségét . 
Mint mindannyian láthatjuk, nem találta meg 
a megfelelő megoldást azóta sem . (A levelek 
megjelentek a Társaskör honlapján, most is 
olvashatóak ott .)

A szomorú tényeknél viszont sokkal érde-
kesebb, hogy az ablakcserék óta a különböző 
fórumokon (főleg Facebook csoportokban) 
milyen visszhangja volt az ügynek . Nagyon 
sokféle vélemény elhangzott, voltak akik nem 
értették, hogy miért jelent problémát egy-egy 
eredeti ablak elvesztése, voltak akik sokkal 
fontosabbnak vélték az energiatakarékosságot 
holmi múlthoz való ragaszkodásnál, és persze 
olyanok is, akik kárhoztatták a megrendelői 
hozzáállást . Ugyanakkor a Wekerle újságban is 
hírt adtunk az óvoda dolgozóinak öröméről és 

Gondolatok a Citrom-díj kapcsán

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága 2006 óta a legkevésbé sikeresnek, leginkább 
elhibázottnak ítélt műemlék helyreállításokat minden évben Citrom-díjjal „jutalmazza”. 
Mint azt talán már többen tudják, az idei Műemlékvédelmi Világnapon, április 18-án az 
egyik Citrom-díjat a Wekerletelepi Árnyas Óvodák ablakcseréje kapta.

Corvin körúti 
óvoda ablakai 
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amúgy persze érthető érveiről, amivel a ta-
karítható és jól záródó ablakokat fogadták .

Nemrégiben a Citrom-díj kapcsán meg-
jelent egy írás az egyik politikai indíttatású 
magazinban is, mely újabb adok-kapokot 
indított el . Sajnos az ilyen jellegű írások 
nem visznek közelebb a megoldáshoz, az 
értékközpontú gondolkodás, a műemlék-
védelem ügye, Wekerletelep épített örök-
ségének felismerése és ennek megőrzéséért 
végzett bármilyen kicsinynek tűnő beavat-
kozás nem politikai kérdés . Az egyik fél 
hibáiból nem lehet előnyt kovácsolni, de 
elkenni sem lehet a felelősséget, nem lehet 
meg nem történtté tenni az értékvesztést, 
és letagadni a szabályok megszegését . 
Sokkal fontosabb a tanulságok levonása 
és a jövőre nézve olyan normák elfogadása 
össz-wekerlei szinten, amelyek kizárják a 
hasonló események bekövetkeztét .

Gyakran elhangzik a kérdés, hogy 
milyen volt az eredeti ablak, amikor már 
sok esetben a kiinduló állapotban is egy 
lecserélt ablakot lát a tulajdonos . Nos 
az ovik esetében könnyű a válasz, hisz 
eredetileg 6 óvoda épület volt a telepen . Talán 
a Wekerle történetét kevésbé ismerők meg-
lepődnek azon, hogy a mai Madách utcai 
körzeti orvosi rendelő is egykor óvoda volt . 
Ugye mennyire felismerhetetlenné vált pusz-
tán a nyílászárók cseréjével, és az óvodákon 
sosem volt, funkcionálisan használhatatlan 
spaletta utánzatok felhelyezésével?! De a másik 
5 épület teljes egészében eredeti ablakokkal 
volt/van felszerelve, és csak a Vonás utcainak 
szárnyaiból szedték ki korábban az osztóléce-
ket . Az EszeTamás utcai és a Corvin körúti 
óvodáknál a 2017-es beavatkozás előtt eredeti 
formájukban voltak meg ezek . Ezt nem lehetett 
nem észrevenni! Vannak archív felvételeink is, 
és szerencsére előkerült egy eredeti tervrajz is, 
melyeken tökéletesen látszódnak a különleges 
osztások . Mivel az óvodák is típusterv alapján 
épültek, és csak kis számban, ezért biztos, hogy 
mindet egyformán építették meg, csak a festés 
színében lehettek eltérések .

A történeti ablakokhoz való ragaszkodás 
nem áll ellentétben az energiahatékonyság-
gal! Ezt a két célt egymással szembeállítani 
puszta magyarázkodás . Számtalan műszaki 
megoldása van annak, hogy az eredeti látvány 
is megmaradjon, de ne süvítsen a szél a réseken 
és ne az utcát fűtsük! Akár a régi külső szárny 
felújításával és a belsők teljes cseréjével, akár a 

külső tok és szárnyak újragyártásával, akár a 
teljes kapcsolt gerébtokos szerkezet ún . korsze-
rű, hőszigetelt üvegezésű egyrétegű ablakkal 
történő helyettesítésével mindkét szempontból 
jó eredményt érhetünk el . Van is rá megvalósult 
példa . Az egykori II . számú, ma Erkel Ferenc 
Általános Iskola esetében az első megoldást 
választották . A IV . számú iskola udvarán álló, 
eredetileg óvoda épület, ma a Hungária Álta-
lános Iskola és Kollégium alsó tagozatos két 
osztályának és fejlesztő helyiségeinek helyet 
adó épületrész . Itt a második megoldást . (A 
jelenleg is szolgálati lakásként működő részben 
még nem történt meg a felújítás .) A WTE már 
2009-2010-ben foglalkozott a kérdéssel „A 
ház szeme” projektben, melyet folyamatosan 
publikáltunk .

Az sem visz közelebb bennünket a megol-
dáshoz, ha bagatellizálni próbáljuk az eredeti 
ablakosztások megmaradásának fontosságát, és 
más, talán ennél a kérdésnél égetőbbnek tűnő 
témákra tereljük a szót . Tény: rengeteg feszítő 
problémával kell szembenéznie a wekerlei 
ingatlantulajdonosoknak mind a házak, mind 
a kertek, mind a közterületek állapotát ille-
tően . Ez azonban nem lehet mentség arra, 
hogy szemet hunyjunk építészeti értékeink 
elpusztulása, elpusztítása fölött . Az építészet 
nem merül ki az ember különböző tevékenysé-

geinek és igényeinek védett teret biztosító 
épületek funkcionális megteremtésében, 
hanem művészeti alkotás is egyben . Az 
építészet művészi nyelvével a használókra, 
és a csak külső szemlélőkre is egyformán 
folyamatosan hat . Minél harmonikusabb 
és egyben különlegesebb a bennünket 
körülvevő épített környezet, annál mé-
lyebben érinti meg szívünket, lelkünket, 
tudatalattinkat . Nem kell hozzá építésznek 
lennünk, hogy ezt észrevegyük! Egy-egy 
városrész vagy épület között pont ez az 
építészeti egyediség és sugárzó szépség, 
vagy ennek hiánya az, amely különbséget 
tesz . Wekerletelep ilyen egyediséget és 
szépséget sugárzó hely (még), nem véletlen 
közkedveltsége, és magasabb ingatlanpiaci 
ára, akárcsak a közvetlen szomszédos 
városrészekhez képest is . A harmóniát, a 
minőséget az a teljesség biztosítja, amely 
a legnagyobbtól a legkisebb részletekig 
fontos a megalkotott arányokkal . Bármily 
kicsinek tűnő részlet megváltoztatása vagy 
kiiktatása az egészre döntő befolyással 
bír . Nem véletlenül tervezte Vásárhelyi 

Dezső ilyen egyedivé az óvodák ablakainak 
osztását és tokborítását, meseszerű környezetet 
kívánt teremteni ezzel az apró részlettel is pont 
a legkisebb korosztály számára .

Sokan tették szóvá a szabályok betartásá-
nak, betartatásának kérdését is, az esetleges 
szankciókat, mint visszatartó erőt . Igen fontos 
kérdés, de itt helyben és országszerte is azt 
tapasztalhatjuk, hogy egyre kevésbé működik 
ez a rendszer, pusztán a szabályok és szankciók 
léte nem hozza meg a kívánt eredményt . A 
Wekerlei Nyári Szabadegyetemen is elhangzott 
több előadásban, hogy egészen új helyzetet 
teremt morális állapotaink változása . Persze 
fontosak a közmegegyezésen alapuló világos 
és érthető szabályok, de másra is szükség van, 
ahhoz hogy például a műemlékvédelem ügye 
előbbre léphessen a mindennapok szintjén . 
Vendégünk volt Welwyn Garden City, a 
második tudatosan tervezett angol kertváros 
alapítványának titkára, Tony Scottowe úr is a 
szabadegyetemen . Bemutatta, hogy a saját épí-
tészeti értékeiket milyen szigorú szabályokkal 
védik . Kétszer kellett megkérdezni tőle, hogy 
jó-jó, de hogyan tudják a szabályokat betartat-
ni, mert nem értette meg a kérdést, de nem a 
fordítás miatt . Ott még más normák alapján 
működik a társadalom, szabály az szabály, azért 
van, hogy betartsák, mert például az építésben 
magán- és közérdeket is véd .

A mai wekerleieknek és az önkormányza-
tunknak is el kell tudni dönteni magunkban, 
hogy az építészeti értékek védelmét mennyire 
vesszük komolyan, nem csak a szép szavak, 
fogadkozások, ígéretek és kinyilatkoztatások, 
hanem a tényleges tetteink szintjén is . Ez fejben 
és lélekben dől el! A telep születésének 110 
éves évfordulója jó apropó egy helyes döntés 
meghozásához mindannyiunknak!

Nagy Attila

Új és mégis értékőrző ablak a IV.-es iskola egykori 
óvoda épületén

Vásárhelyi Dezső terve  
- belső udvari homlokzat

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK
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Rendszeresen visszatérő probléma a telep 
épített örökségének folyamatos pusztulása, 

melyről sokszor sokan írtak már a Wekerle 
újságban . Egy új, eddig még a közbeszédbe 
be nem került aspektusra hívom föl a figyel-
met . A mechanizmus, melyet szemléltetni 
fogok, nem újkeletű . Lloyd és Hardin nyomán 
Hankiss Elemér Társadalmi csapdák című 
munkájában ír a közlegelők tragédiájának 

nevezett hasonló folyamatról, amely röviden 
így hangzik: Adva van egy „közlegelő”, amelyen 
a faluban kialakult hagyományok értelmében, a 
faluban lakó 10 gazda egy-egy tehenet legeltet; 
az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy az 
itt legelő tehenek mindegyike 1000 fontot nyom, 
vagyis súlyuk együttesen 10000 font. Az egyik 
gazda azonban egyszer csak gondol egyet, s hogy 
hasznát megduplázza, még egy tehenet kicsap a 
legelőre. Ekkor tehát már 11 tehén legel a legelőn. 
Minthogy azonban így valamivel kevesebb fű 
jut egy-egy tehénnek, ezért 1000 font helyett 
mindegyik csak 900 fontra hízik meg. Vagyis: 
az, akinek már két tehene legel – 800 fontot nyer 

(mert egy darab 1000 fontos tehén helyett két 900 
fontos tehene van); a többiek fejenként 100 fontot 
veszítenek. S együttesen valamennyien megint 
csak 100 fontot veszítenek, mert a 11 darab 900 
fontos tehén összesen az eredeti 10000 font helyett 
csak 9900 fontot nyom. Ez még nem nagy eset. [...] 
Minél többen szegik meg az együttélés kialakult 
szabályait, vagyis minél többen alkalmaznak 
dezertáló stratégiát, annál jobban csökken a kö-

zösség jövedelme, annál inkább csökken a nem 
dezertálók, vagyis kooperatív stratégiát folytató 
egytehenesek jövedelme.

Nézzük ez hogyan adaptálható Wekerlére . A 
képeken egy Fleischl Róbert által tervezett X . 
számú típusépület jelenlegi és képszerkesztővel 
kicsit állatorvosi lóvá alakított változatát láthat-
juk . Mi is történt vele? A hatlakásos társasház 
kb . 20-25 millió forintot érő, kétszobás (45-48 
m2-es) ingatlanjainak mindegyik képzeletbeli 
tulajdonosa egyéni ízlésének, fantáziájának 
vagy pénztárcájának megfelelően, mint gondos 
gazda alakította át és újította fel a lakását . A 
lakói felújították, ráadásul a mai kor megfelelő 

színvonalán, csak nem tartották meg a Wekerle 
eredeti hangulatát biztosító építészeti elemeket .

A lakók mindegyike úgy döntött, hogy 
nyílászáróit jól szigetelő, korszerű ablakokra 
cseréli . A bal felső lakó, mivel lakása északi 
fekvésű, úgy döntött kicsit nagyobbra cseréli 
őket, a nyári hő ellen pedig redőnnyel véde-
kezik . Az alatta lévő tulajdonos is lecserélte 
nyílászáróit, még spalettát is rakott föl . Mivel 
mindig is szerette a rusztikus stílust, Wekerlére 
is a falusias, kertes jellege miatt költözött, 
ezért az asztalossal vintage garden stílusban 
készíttetett árnyékolót . A jobb fölső lakó szereti 
a múlt század építészeti stílusait, ezért az új 
ablakai köré a maga által újragondolt historista 
stílusú párkányokat alkotott . A többi lakó is 
lecserélte az ablakait . Figyeltek is rá, hogy 
meglegyen az összhang . Megbeszélték, hogy 
nehogy eltérő képet mutassanak az ablakok, 
de praktikusak is legyenek, mind elhagyták az 
összes osztást belőlük . A középső fölső lakó a 
nyári meleg ellen két légkondicionálóval oldotta 
meg a védekezést, melynek működtetését, hogy 
olcsóbb legyen az üzemeltetés, valamint a fenn-
tarthatóságot is szem előtt tartva, napelemeket 
rakatott a saját lakrésze feletti tetőszakaszra, a 
szomszéd parabola-antennája mellé .

A közösköltségből a lakógyűlés döntése 
alapján az üzemeltetés és fenntarthatóság 
figyelembevételével leszigeteltették a házat 
kívülről . Az egységes összkép érdekében, az 
íves, vakolatdíszítéssel ellátott ereszpárkányt az 
oldalszárnyaknál elbontották, nehogy elüssön 
a középső rész egyenes vonalvezetésétől . A 
ház színében és a kerítésben már nem tudtak 
megegyezni, így mindenki a saját ízlésének 
megfelelően készíttette azt el .

Nem kárhoztathatjuk a hat képzeletbeli 
tulajdonost . Figyeltek a rendszeres karbantar-
tásra, a kor fenntarthatósági követelményeire, 
az üzemeltetési költségekre, még az épület 
egységes kinézetére is gondoltak több-keve-
sebb sikerrel . Mondhatnám, gondos gazdák, 
épp csak fittyet hánytak a wekerleiségre . A 
probléma lényege az egyéni megoldásokon, 
az individuumon van . Az én házam az én 
váram szemlélet nevében ez manapság gyakran 
megesik, már-már polgárjogot nyer . Pedig 
vannak szabályok . De az „ez a rend, ez a szép, 
ez a hagyomány” gondolkodásmód nem hozza 
közelebb a problémát és a megoldást, így meg-
fogalmazva ez csak egyetlen egy szemszögből 
szemléli a valóságot .

Mi ebben a közös tragédiánk? A wekerlei 
ingatlanpiac a környezetéhez képest fölülára-
zott, ha csak a műszaki adottságokat, felújítási 
lehetőségeket nézzük, ezt mindenki tudja . A 
kor igényeihez mérten sötét és kicsi ingatlanok 
csak korlátozottan bővíthetők a mai életmód-
nak megfelelő méretekre . Egy kicsivel 50 m2 
alatti kétszobás ingatlanok ára a környező 
településrészeken, hasonló műszaki állapotban 
nagyjából 2-5 millió forinttal olcsóbbak . Miért? 
Az egyik a telep építészeti miliője, a másik a 
hatalmas zöldfelület, a növényállomány, amely 

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Közös érdekünk tragédiája
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Bizonyára minden olvasó tudja már, hogy 
a 110 éve megálmodott Wekerletelep 

állami munkástelepnek épült, ahol az épü-
letek jó karbantartásáért, a házirendnek 
megfelelő, rendeltetésszerű használatáért a 
tulajdonos állam által létrehozott Wekerlei 
Gondnokság felelt . A második világháborút 
követően a kerületi tanács tulajdonába kerülő 
épületek kezelését a kerületi IKV vette át, 
mely már nem tudta a kellő színvonalon 
ellátni feladatát .

A 90-es években történt privatizáció 
nyomán a lakóépületek társasházakká ala-
kultak, ezzel egy helyett több mint 4000 
tulajdonosa lett Wekerletelepnek . Ebben az 
új helyzetben már nem lehet visszaállítani a 
régi Gondnokságot, új szerepet és feladatot 
kell ellátnia .

Mi lehet ma a szerepe egy Wekerlei Gond-
nokságnak?

Az új Gondnokság egy információs és 
tanácsadó központ a Wekerletelep társas-
házainak értékmegőrző, jó karbantartása 
érdekében .

Az új helyzetben Wekerletelep tulajdono-
sainak együttes felelőssége közös örökségünk 
megóvása . Ezt a feladatot sem az állam, sem 
az önkormányzat, sem az új Gondnokság 
nem veheti át . Helyette információátadással, 
a jó példák terjesztésével, a tapasztalatok 
megosztásával segítheti a tulajdonosokat, 
társasházakat a feladatuk ellátásában .

A jogszabályok betartatására, szankcioná-
lására egy civil szerveződésnek nincs jogköre, 
ez a településképi rendelet vonatkozásában 
Kispest Önkormányzatának feladata, míg a 
hamarosan megújítandó kerületi szabályozási 
terv előírásainak betartását a Kormányhi-
vatalhoz tartozó építésfelügyelet hivatott 
ellenőrizni, megszegését szankcionálni .

A helyi építészeti értékek védelmét a Tár-
saskör Építészklubja lehetőségeihez mérten 
vállalja a jövőben is, így az új Kerületi Építési 
Szabályzat (KÉSZ) véleményezésében is 
részt vesznek, az új Gondnokság a vélemé-

nyezési lehetőségekről ad majd tájékoztatást .
Fontos lenne Wekerletelep közterületeinek 

jó karbantartásáról is magasabb szinten 
gondoskodni, de ez egyelőre meghaladja 
mind Kispest Önkormányzata, mind az új 
Gondnokság lehetőségeit .

Wekerleigondnoksag .hu – virtuális in-
formációs központ

Egy olyan honlap létrehozásán dolgozunk, 
melynek célja, hogy minél több információt 
gyűjtsünk össze a Wekerletelep lakásainak, 
társasházainak karbantartásán, felújításán, 
fejlesztésén tevékenykedők számára .

Tervezett tartalmak:
WEKERLEI GONDNOKSÁG régen, 

ma és a jövőben: Kis történeti áttekintés, 
a honlap bemutatása és jövőbeni terveink 
ismertetése .

Wekerletelepre vonatkozó ÉPÍTÉSI 
ELŐÍRÁSOK – az országos és a helyi szabá-
lyokat mutatjuk be itt közérthető formában . 
A GYIK menüpontban a Wekerlei Társaskör 
ügyfélszolgálatára vagy a wekerlei Facebook 
csoportokon gyakran ismétlődő kérdésekre 
kívánunk választ adni az adott témában jártas 
szakemberek bevonásával .

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Ingyenes ellenőrző listák létrehozásán 

dolgozunk az alábbi témákban:
- Lakás állapotfelmérés
- Társasházi állapotfelmérés
E listák kitöltésével bárki áttekintheti, 

mennyiben felel meg lakása, társasháza a 
helyi építési előírásoknak, a jó karbantartás 
elvárásainak, mit kell tennie a hiányosságok 
helyreállítása érdekében . Ezen információk 
birtokában lehet a megfelelő szakemberek-
hez fordulni .

Jövő évi terveink között szerepel az egyedi 
igényekre szabott, részletesebb műszaki 
szolgáltatások fejlesztése . Ezek egyike a 
Társasház dosszié, mely tartalmazza az adott 
társasház összes elérhető műszaki dokumen-
tációját, az építés és felújítások történetét, a 
közművek helyét, a tulajdonosok adatait stb . 

SZAKEMBEREK – egy évvel ezelőtti 
közvélemény-kutatásunk szerint nagy igény 
mutatkozik a megbízható, jó szakemberek 
ajánlására . Ennek nyomán több wekerlei 
Facebook csoportban is létrejöttek ilyen 
szakember-adatbázisok . Mi nem kívánunk 
velük versenyezni, olyan, a társasházi kar-
bantartási, felújítási munkákra szakosodott 
adatbázist kívánunk létrehozni, melyben 
szereplő szakemberek rendelkeznek helyi 
megrendelői és műszaki szempontból is ellen-
őrzött referenciával, továbbá vállalják, hogy a 
munkájukkal kapcsolatban a megrendelővel 
esetlegesen felmerülő nézeteltérésüket me-
diátor bevonásával rendezzék .

A DOKUMENTUMTÁR-ban elérhetővé 
kívánjuk tenni az eredeti típusterveket, „A 
ház szeme” projekt keretében korábban elké-
szült nyílászáró gyártmányterveket, valamint 
a reményeink szerint az építészek, mérnökök 
által rendelkezésünkre bocsátott tetőtér-be-
építési változatokat, műszaki megoldásokat .

FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK 
között bemutatjuk a lakástakarék-pénztárak 
társasházaknak kínált előtakarékossági le-
hetőségeit, az aktuálisan elérhető pályázati 
lehetőségeket kamatmentes hitelre, vissza 
nem térítendő támogatásokra .

KAPCSOLAT: Terveink szerint nem 
csak virtuális (wekerleigondnoksag .hu, 
wekerleigondnoksag@gmail .com), ha-
nem személyes találkozókat is szervezünk 
Wekerlei Társasházkör néven különböző 
célcsoportoknak (pl . közös képviselőknek, 
új lakóknak), illetve adott témákban (pl . 
pályázati lehetőségek, tetőtérbeépítés) . Vár-
juk szakemberek felajánlását is személyes 
tanácsadásra, hogy rendszeres fogadóórá-
kon keresztül is tudjuk a társasházakat és a 
lakástulajdonosokat jó tanácsokkal ellátni .

A honlapot szeptemberben indítjuk el 
teszt jelleggel, év végéig folyamatosan töltjük 
fel tartalommal, köztük a jövőre vonatkozó 
üzleti tervünk bemutatásával .

Kovács Bence

Wekerlei Gondnokság – újragondolása

az árkülönbözetet okozza . Nyilván még sok-sok 
dolog, de talán ez a kettő a legmeghatározóbb .

Ha egy tulajdonos az egyéni ízlésvilágá-
nak megfelelően nyúl az ingatlanjához azt 
tapasztalja, hogy annak az értéke a felújítás 
miatt növekszik . Itt csak egy vakolatdísz, ott 
egy ablakosztás, amott egy spaletta tűnik el . 
Nem számít . Elhagyhatom, gondolja a tulaj, 
mert a ház értékét a felújítás növeli meg, és 
ezek csak többletköltségek, melyek nélkül is 
emelkedik az otthonom ára . A szomszéd is így 
tesz . Napelemet tesz föl, parabola-antennát, 
redőnyt . Nekem is növekszik az ingatlanom 

értéke . És így tovább . A folyamat egész addig 
tarthat, amíg az eredeti építészeti örökség, a 
meghatározó karakter el nem vész . Akkor a 
Wekerle ingatlanjainak értéke meg fog egyezni 
a szomszédos negyedek lakásáraival . Vagyis 
ezek a beruházások más városrészben is ugyan-
annyival növelik a lakások értékét . Ahhoz, 
hogy megtartsuk a terület kiemelt státuszát, 
bizony az ezzel járó többletberuházást is vállalni 
kellene . Például egy jól szigetelt új ablakot az 
eredetivel azonos kinézettel is be lehet építeni .

Persze ideig-óráig a dezertőr, ahogy a tanul-
mány írja, én inkább renitensnek mondanám, 

nyer az ügyön . A miliő még megvan, emelt 
áron kelhet el a lakása, bár ő nem fizette ki a 
többletberuházást . Azonban a végén a többiek 
mind rosszabbul járnak . Vagyis, mint ahogyan 
az a társadalomban oly sokszor előfordul, a 
normákra fittyet hányó úgy jár jól, hogy közben 
a többiek zsebéből húzza ki a garast . Csak ezt 
a mentalitást nem szoktuk tolvajlásnak hívni .

Végezetül csak egy kérdés a közös érdekünk 
tragédiájához . A két képen látható ház közül 
Ön melyikben fizetne ki többet ugyanolyan 
minőségű lakásért?

Tömpe László
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Kispest Önkormányzatának Főépítészi 
Irodája elindította több különálló kis-

pesti terület építési szabályzatának készí-
tését – így 4 kerületi építési szabályzattal 
lefedve Kispest egész területét . Ezek közül 
a Wekerletelep önálló egységként lett defi-
niálva, az új szabályozás neve Wekerletelepi 
Kerületi Építési Szabályzat (továbbiakban 
Wekerletelepi KÉSZ) lesz . 

A tervező kiválasztása során fontos szem-
pont a Wekerletelep megfelelő építészeti 
ismerete és – többek között – a szabályozási 
tervek készítésében való szakmai tapasztalat .

Az első sikertelen pályázat után másod-
szorra is ki lett írva a tervező kiválasztásá-
ra a pályázat az elektronikus közbeszerzés 
szabályai szerint . A pályázat lezárulta után 

hiánypótlásra is szükség volt . A kötelezően 
kétkörös hiánypótlás lebonyolítása, a hivatali 
kétszintű döntés, a szigorú határidők miatt 
július végére tudta csak a Bíráló Bizottság 
meghozni döntését . Ezt azonban még a 
KKB-nek (Közbeszerzési és Költségvetési 
Bizottság) is jóvá kell hagynia . Csak ezután 
következhet a pályázók kiértesítése, melyet 
egy 10 napos moratórium követ, amikor még 
esetlegesen óvást lehet benyújtani a döntés 
ellen . Ezt követően lehet szerződést kötni 
a nyertes pályázó tervezővel . Számításaink 
szerint erre leghamarabb az augusztus 20 . 
utáni héten kerülhet sor .

Tekintettel arra, hogy július 12-én a Ma-
gyar Közlöny 100 . számában megjelent a ko-
rábbi szabályozási tervek felülvizsgálatának új 

határideje, 2018 . december 31 . helyett 2019 . 
december 31 ., így nem okoz gondot a tervező 
kiválasztásának vártnál hosszabb ideje .

A Wekerletelepi KÉSZ készítésének, 
egyeztetésének, valamint elfogadásának kö-
tött rendje van, amelyek a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 . 
(XI .8 .) Kormányrendeletben meghatáro-
zottak szerint zajlanak .

A Főépítészi Iroda ún . teljes eljárásban 
bonyolítja a KÉSZ készítését és egyeztetését . 
Mind az előzetes tájékoztatási szakaszban, 
mind az azt követő véleményezési szakaszban 
is tart lakossági fórumot, ahol az érdeklődők 
megoszthatják véleményeiket és kérdése-
ket tehetnek fel a készülő új szabályozással 
kapcsolatban . Amennyiben a lakossági fóru-
mon valaki nem tud részt venni, de szeretné 
észrevételeit, javaslatait megtenni, akkor 
arra írásban is lesz lehetősége . Az írásbeli 
véleményeket a Főépítészi Iroda munkatársai 
fogadják emailben vagy postai úton .

A kispest .hu honlapot érdemes figye-
lemmel kísérni, hiszen a legfrissebb infor-
mációk és határidők elsősorban itt lesznek 
megtalálhatóak a készülő szabályozással 
kapcsolatosan .

Berencz Ibolya, főépítész

Hamarosan elindul az új Wekerlei 
Szabályozási Terv készítése

Molnár László és M . Port Irén wekerlei 
építész barátaink szokták mindig 

mondani, hogy a világban működik egy 
alapvető törvény, mely szerint minden, amit 
az ember alkot, elkészülése pillana-
tától visszavonhatatlanul pusztulni 
kezd . A természettől elhódított te-
rületeket is a természet megpróbálja 
visszafoglalni, az élettelent az élő a 
maga módján károsítja .

2010-ben az Eperfa tér felújí-
tásakor a Rákos és Újlaki utcák 
Zalaegerszeg úti találkozásánál 
az Építészklub javaslatára és ter-
vei alapján elkészült egy kertvárosi 
irányjelző tábla . Ennek a fát formázó 
alkotásnak a „lombozatára” a tele-
pünkhöz hasonló hazai és külföldi 
kertvárosok neve, építésük ideje és 
tőlünk való távolsága lett felvésve . 
A „törzsön” a Wekerletelep felirat 
olvasható . A szimbolikus alkotás 
sokunknak kedvenc térplasztikája, 
csakúgy mint az Életfa, vagy a Bár-
czy István tér sarkában álló megfa-
gyott muzsikusoknak, telepünket 
tervező építészeknek emléket állító 
kopjafák a csőharangokkal .

Idén tavasszal a szép lassan öregedő „fán” 
egy különös folyamat indult el . Mivel nap 
mint nap mellette szoktam elmenni, jól meg-
figyelhettem a változást . A „törzs” felületén 
először csak apró, alig észrevehető lyukak 
jelentek meg . Nyilván valamilyen farontó 
bogár vagy vadméh család költözhetett bele, 
gondoltam . Kis idő múlva a lyukak tágulni 

és mélyülni kezdtek, és egyre több lett be-
lőlük . Nem értettem, hogy mi okozhatta 
ezt a nagymérvű és már egyre messzebb-
ről is látható romlást . Aztán egyik reggel 
hangos kopácsolás hallatszott az irányjelző 
felől . Egy nagy fakopáncs dolgozott rajta . 
Nem zavartatta magát akkor sem, amikor 
közelebb mentem . Úgy tűnt kifigyelte vagy 

valahogy megértezte, hogy van ke-
resnivalója ott . Több héten át járt 
vagy jártak oda, egész addig, amíg 
találtak csőrükre-valót . A fák dokto-
rának is nevezett, Wekerlén gyakran 
látható „jó” madarunk mérhetetlen 
pusztítást végzett június végére az 
alkotásban . Persze nem tehetünk neki 
szemrehányást, hiszen csak követte a 
természeti törvényeket, életösztönét .

Az ember energia befektetéssel, 
munkájával tudja alakítani környe-
zetét, amit a törvény értelmében na-
gyobb erők pusztítanak . Ahhoz, hogy 
munkájának eredeménye sokáig éljen 
eredeti formájában, szépségében, újra 
és újra újabb munkát kell befektetnie 
(karbantartás, felújítás), ahogy a Mol-
nár házaspár egy korábbi cikkében 
írta . Most igazán nagy munkára lesz 
szükségünk, ha azt szeretnénk, hogy 
ez a fontos köztéri jelünk úgy nézzen 
ki mint 2010-ben!

Nagy Attila

Működik a törvény

Előző számunkban már hírt adtunk arról, hogy új szabályozást 
kell készíttetnie az önkormányzatnak Wekerletelepre is. Az akkori 
információk alapján úgy számítottuk, hogy már nyár elején ki lesz 
választva a tervezőcsapat. Sajnos azonban az első közbeszerzési 
eljárás eredménytelen volt. A jelen állásról kerületünk főépítésze a 
következőket írta.
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2018 . április 26-án tartotta tisztújító köz-
gyűlését a Wekerlei Társaskör Egyesület . 
A 2015 májusában megválasztott elnökség 

mandátuma a közgyűlés napjával lejárt . A köz-
gyűlés napirendje megegyezett a Wekerle újság 
2018 . évi első számában és a wekereletelep .hu 
oldalon közzétettel . 

A 2017 . évi beszámoló és közhasznúsági mel-
lékletek és a 2018 . évi pénzügyi terv elfogadásán 
túl a Wekerlei Gondnokság nevű társadalmi 
vállalkozás elindításáról való szavazás és az új 
tisztségviselők megválasztása várt a közgyűlésre .

Elnöki beszámolójában Somlói Judit ismer-
tette az Egyesület közhasznú tevékenységeit és 
az elmúlt év pénzügyi eredményeit . A Wekerlei 
Társaskör Egyesület (WTE) elnöksége a 2017 . 
május 10-i közgyűlésen felvázolt elnöki prog-
ramot és a közgyűlés elvárásait hajtotta végre: 
azaz a közösségépítés elsődleges célja mellett 
a telep épített örökségének védelmét, az itt 
élők minél szélesebb összefogásának elősegí-
tését, a mindennapok építési-, városfejlesztési 
és kulturális feladataiban való aktív részvételt, 
s mindezt oly módon, hogy az az Egyesületet 
anyagilag ne terhelje túl . 

A Wekerlei Társaskör Egyesület adózás előtti 
eredménye 2017 . évben pozitív: 107 ezer Ft 
nyereséggel . A mérleg főösszege 48 747 ezer 
Ft, mind a közhasznú, mind a vállalkozási 
tevékenységünk pozitív eredménnyel zárt . 

Az Egyesület tevékenységeihez szükséges 
anyagi feltételeket önkormányzati támogatásból, 
magánszemélyek támogatásából, tagdíj bevéte-
lekből és főként pályázati forrásból biztosítja . 
Mindezek mellett a legfontosabb, a nagyszá-
mú önkéntes kör odaadó munkája, mely az 
Egyesület gazdaságos működéséhez jelentősen 
hozzájárul . Az SZJA 1%-ából származó bevétel 
összege 211 ezer Ft, tagdíj befizetésekből 332 
ezer Ft, magánszemélyektől kapott adományok-
ból 493 ezer Ft bevétel származott . A Társaskör 
sem szervezetnek, sem természetes személynek 

nem adott támogatást . Az Egyesület vezető 
tisztségviselői, az elnökség tagjai semmilyen 
anyagi juttatásban nem részesültek . 

Nagy Tamás, a Felügyelő Bizottság elnö-
ke, jelentésében kiemelte, hogy gazdálkodás 
szempontjából az Elnökség jó gazda módjára 
bánt az Egyesület javaival . A tavalyi 10 millió 
Ft árbevétellel majdnem azonos mértékű, 9,7 
millió Ft-ot ért el . A Felügyelő Bizottság az elé 
tárt dokumentumok alapján megvizsgálta és a 
közgyűlésnek elfogadásra javasolta a Wekerlei 
Társaskör Egyesület 2017 . évi beszámolóját . 
Megállapította továbbá, hogy a beszámolóban 
foglaltak a jogszabályi előírásoknak megfe-
lelnek .

A WTE közgyűlése egyhangúlag, tartózko-
dás és ellenszavazat nélkül elfogadta az elnök 
beszámolóját, az FB jelentését és a közhasz-
núsági mellékletet .

A soron következő napirendi pontban Kovács 
Bence építész ismertette a Wekerlei Gondnok-
ság, mint társadalmi vállalkozás létrehozásának 
ütemtervét . A Wekerlei Gondnokság megvaló-
sításának első ütemében az Egyesület egy olyan 
információs platformot szeretne létrehozni, 
amelyen keresztül az érdeklődők naprakész 
információhoz és adatokhoz juthatnak az építési 
szabályozásokkal, valamint az építés tárgyát 
illető épülettel kapcsolatban . Az online platform 
megvalósításához adatgyűjtésre, informatikai 
háttérre, tartalom feltöltésre és tesztekre van 
szükség, melynek költségvetését a közgyűlés 
1 millió Ft összegben határozta meg .

Az elnökasszony kiemelte, a Társaskör 
szándéka szerint a Wekerlei Gondnokság 
létrehozásával sokkal mélyebben vesz majd 
részt a wekerlei műemlékek ezen jellegének 
megtartásában és fenntartásában . (A Wekerlei 
Gondnokságról bővebben lapunk 15 . oldalán 
olvashatnak .)

A 2018 . évi költségvetési tervét Váradi Balázs, 
az Egyesület alelnöke ismertette . A kiadások 

közt szerepel a Wekerlei Gondnoksághoz szük-
séges 1 millió Ft, így a költségvetésben 15 029 
ezer Ft összkiadás és 15 517 ezer Ft összbevétel 
szerepel . A költségvetéssel kapcsolatban felme-
rült kérdések elsősorban a pályázatokon elnyert 
összegekre és azok önrészének biztosítására 
vonatkoztak, Kokavecz Katalin az elnökség 
pályázatokért felelős tagja elmondta, a költség-
vetésben, csak a már elfogadott támogatások 
vannak szerepeltetve, a még folyamatban lévő 
pályázati elbírálás módosíthatja a költségvetés 
bevételi oldalát .

A 2018 évi költségvetés elfogadása után a je-
lölő bizottság ismertette az elnökre, az elnökségi 
tagokra, az FB-elnökre és -tagokra beérkezett 
jelöléseket . A jelöltek elfogadó nyilatkozata után 
nyílt szavazással került sor a tisztségviselők 
megválasztására . 

A WTE vezetősége a 2018-2021 ciklusban:
A WTE elnöke Somlói Judit . Az elnökség 

további 10 tagja: Dr . Dudás Katalin, Hidvégi 
Tamás, Kertész Krisztián, Kékesi Krisztina, 
Kokavecz Katalin, Romhányiné Kovács Mária, 
Somogyvári Rudolf, Szebenyi Marianna, Váradi 
Balázs, Tracey Wheatley .

A Felügyelő Bizottság elnöke: Nagy Tamás, 
tagok: Dr . Balogh Pál, Németh Ildikó .

A megválasztott tisztségviselők bemutat-
kozása a wekereletelep .hu oldalon olvasható .

Az elnökség elbúcsúzott Papp Zsuzsan-
na addigi elnökségi tagtól . Az elnökasszony 
elmondta, hogy Zsuzsa, az ügyfélszolgálat 
koordinálásán túl aktívan részt vett az irodai 
ügyek intézésében, rendezvények szervezésében 
és megvalósításában . Nem csupán elnökségi 
tagként, hanem WÖC mentorként és a We-
kerle újság szerkesztőbizottságának tagjaként 
is meghatározó szerepet játszik az Egyesület 
életében . Az elnökasszony reményét fejezte ki, 
hogy a jövőben sem kell nélkülöznünk energikus 
és mindig segítőkész személyét .

A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet nyit-
vatartási időben a Társaskör irodájában lehet 
megtekinteni . Az Egyesület 2017 . évi Köz-
hasznúsági jelentése a honlapon elérhető: http://
wekerletelep.hu/egyesuletunkrol/kozhasznusagi-
jelentesek/

Mayer Adél

WTE

Tisztújító közgyűlés a Wekerlei 
Társaskör Egyesületben, 2018.

 Somlói Judit Dr. Dudás Katalin Hidvégi Tamás Kertész Krisztián Kékesi Krisztina Kokavecz Katalin Romhányiné  
       Kovács Mária

 Somogyvári Szebenyi Marianna Váradi Balázs Tracey Wheatley Nagy Tamás Dr. Balogh Pál Németh Ildikó 
 Rudolf
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Sok időt töltök egy bükkaljai kis faluban . 
Pár évvel ezelőtt a helyi önkormányzat 

megelégelte az évtizedek óta a felhőszaka-
dásokat követő útkárok elhárítását . Sokéves 
spórolás után úgy döntött, kibélelt árkokat épít 
azokban az utcákban, amelyekben a hegyről 
lezúduló víz a legnagyobb károkat okozza . Az 
árkokat közmunkások készítették szakember 
irányítása mellett – igaz kissé lassan készült el, 
de két éve kifogástalanul működik!

Azaz működnék – ha egyes hanyag lakosok 
nem tekintenék az előttük lévő árok tisztítását 
is az önkormányzóság feladatának . Még ha 
a takarítás a falu feladata volna is (az árkok 
tisztán tartása az ingatlan tulajdonosának a 
kötelessége!), hogyan tudják eltűrni, hogy 
az ingatlanuk előtt lévő árokban emberma-
gasságú gazok nőnek, üres PET palackok 
csúfoskodnak? Mesélték, tavaly egy felhő-
szakadás után egy nemtörődöm gazda hídja 
eltömődött a burjánzó gyomok, a felgyülemlett 
szemét miatt . Ennek következtében az úttestet 
elborította az áradat, s a tőle a völgyfelé élők 
udvarát is hordalék terítette be . Gondolhatják, 
a rest szomszéd mit kapott! Mondták, még egy 
döglött macskát is találtak a közmunkások, 
akik végül az akadályokat felszámolták . Azóta 
meg is kapta a Macskás gúnynevet, s rendben 
van az árok előtte .

S mi a helyzet nálunk, a Wekerlén? 
100 évvel ezelőtt minden utca mindkét 

oldalán mészhomok téglával bélelt árkok szol-

gáltak arra, hogy az esővi-
zet elszállítsák . Az árkok a 
mai Zalaegerszeg utcának 
a Határ út felőli része felé 
lejtettek . Az egykori Szilágyi 
Erzsébet utca árka volt a leg-
szélesebb, s abból a Határ út 
alatt lévő csatornán keresztül 
a Kiserdőbe, onnan a Bü-
dös-árokba folyt az esővíz . 
Ma már nincsenek meg az 
egykori útmenti árkok, ennek 
következtében inkább csak 
átkok . Átok, hogy a házak vi-
zesednek, az utcákon pocso-
lyák éktelenkednek . 15 évvel 
ezelőtt a Kós Károly téren 
összegyűlt esővíz folyam a 
Mészáros Lőrinc utca és a tér 
találkozásánál tengerré ala-
kult, és a Kós Károly tér 13 . 
sz . ház pincéjét is elöntötte .

Steinerné Török Kata-
lin korábbi polgármester a 
wekerlei képviselők tanácsára 
hozzákezdett a legkritikusabb helyeken szik-
kasztó, ülepítő árkok építtetéséhez . Főleg pol-
gármesterségének utolsó évében több, de közel 
sem elegendő helyen alakítottak ki árkokat, 
ami bizony az Önkormányzatnak nagyon sok 
pénzébe került!

Vajon, mi különbek vagyunk a fenti falusi 
gondatlan gazdánál? Van, aki igen, van, aki 
nem . Vannak árkok, amelyeket mindig karban 
tartanak, tisztítják, vannak, amelyeket ritkáb-
ban, s vannak olyan ingatlan tulajdonosok, akik 

a megépült árkukat még sohasem takarították 
ki . Pedig jó tudni, hogy az ő kötelessége a 
járdát, a mellette húzódó zöldsávot és az árkot 
takarítani .

Lehet, hogy a resteknek itt nem szólnak 
a szomszédok, a közös képviselő? Avagy a 
mi jegyzőnk erélytelenebb, mint a falubéli? 
Akár így, akár úgy – mi többi wekerlei is 
szégyenkezhetünk miattuk .

Még jó, hogy nálunk nincs hegy .
Nagy Tamás

Árkok és átkok

Wekerle középkori emléke: a Szent Lőrinc-templom

Májusban a Wekerlei Székelykapu Na-
pokon mint idegenvezető lovaskocsit 

„vezettem”, amikor egy vendég megkérdezte, 
mit lehet tudni a Hungária út 5 . számú ház 
falába befalazott kőről . Akkor mindössze any-
nyit mondtam, az egy Árpád-kori templom 
romjaiból származik, ami ráadásul még régebbi, 
római kori sírkő maradvány .

Már korábban utánanéztem a dolognak – kö-
szönettel tartozom Tóthné Markoja Juditnak, 
aki hét évvel ezelőtt a családjáról készült riport 
során (megjelent a Wekerle újság 2011/2 . szá-
mában) ismertetett meg az ötven évvel ezelőtti 
ásatások körülményeivel, eredményeivel .

Az említett és a mellette álló ház lakói 1968-
ban régi emberi csontokat találtak kertjükben, 
amit jelentettek a helyi tanácsnak . A kutatást 
a Budapesti Történeti Múzeum szakemberei 
irányították, de az ásatásokban wekerlei tár-
sadalmi munkások (ma önkénteseknek nevez-
nénk őket) is részt vettek . Összesen 15 felnőtt 
és 1 gyermek csontváz került napvilágra . Nem 
került elő a templom egykori helye és alaprajza, 

mindössze egy kis faragott márvány darab 
utalt a csontvázakon túl arra, hogy templom 
és temetkezési hely volt ehelyütt .

Szerencsére rendelkezésre áll egy korábbi 
ásatás leírása és leltára . 1909-ben, amikor a 
mai Esze Tamás utca és a Hungária út kitű-
zését végezték, egy érdekes épület alapfalaira 
akadtak, körülötte emberi csontok . Az ásatást 
Lux Kálmán vezette, aki igen részletes és 
pontos leírást hagyott hátra . Alább az eredeti, a 
mára már megszüntetett Országos Műemléki 
Felügyelőség irattárában 1969-ben megtalált 
jelentésből idézek .

„Az alapfalakon faragott kőrészlet nem látha-
tó. Az alapfalak fő idomai egy kisméretű román 
templom alépítményét sejtetik, amelynek szentélye 
félköralakban záródik és észak-kelet felé néz. Ezen 
templom már régebbi időben elpusztulhatott alap-
falaira később más rendeltetésű épületet emeltek, 
amelynek romjai láthatók.

Az épületmaradvány északi oldalán a jelenlegi 
(1909-ben - a szerk .) terepszintre alapozott későb-
bi hozzáépítés (...) határvonalain belül leásva egy 

1,33 m hosszú, 1,17 magas, 26 cm vastag faragott 
kő töredéket találtam. (...) egy stilizált edényből 
kinővő 2 egymás felé hajló és átfonódó szőlőindát 
ábrázol, valószínűleg egy római eredetű sírfedőlap 
töredéke lehet, amelyet máshonnan hoztak ide.”

Az egykori templom területén és közelében 
nagy mennyiségű emberi csontokra leltek . 
Azon túl vassarkantyúkat, lószerszámokat és 
egyéb apróságokat ástak ki, amelyeket Győri 
Ottmár munkástelepi gondnoknak adtak át 
megőrzésre . Győri unokájától, Klinkó Márk-
nétól tudjuk, hogy az átadott leletek között egy 
templomkulcs is volt, amit a család ma is őriz . 
Meg is mutatta .

Lám, amikor azt mondjuk, hogy a telep 
építése előtt ezen a helyen kietlen pusztaság 
volt, az csak akkorra, a XIX . század végére 
igaz . Sokkal korábban itt egy település volt, s 
annak az egykori Szent Lőrinc templomának 
a romját fedezték fel 1909-ben .

Igaz tehát: RÉG .ENT .EMP .LOM .ÁLL .
TEH .ELY .ENR .OMJ .AIB .ÓLV .ALÓ . EKŐ

Nagy Tamás
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Augusztus 19-én kezdte meg 
szolgálatát Virág Balázs nagy-
tiszteletű úr a Wekerletelepi 

Református Gyülekezet élén, ak inek 
Alföldy-Boruss Dezső nyugalmazott refor-
mátus lelkész 21 évnyi wekerlei tevékenység 
után adta át a stafétabotot .

– Milyen út vezette a lelkészi pályára?

– Szolnokon születtem, 1982-ben, 
Velencén nőttem föl . Nagyon nagy él-
mény volt egy tó közelében fölcseperedni . 
Élményekben gazdag, mozgalmas gyer-
mekkorom volt . Ott jártunk templomba 
és járattak hittanra . Aztán kamaszként 
nagyívű terveim voltak, hogy zenekarban 
játszva fogjuk bevenni az országot . Az első 
csapás a zenészi pályára az volt, hogy mind-
annyian máshova mentünk továbbtanulni . 
Én Budapestre, a Műegyetemre . Ekkor 
váltak el a szüleim, és ahová édesapám 
költözött, ott Miskolcon történt életem 
legnagyobb változása .

Néhai Csiha Kálmán, akkori erdélyi 
püspök tartott evangelizációt, akinek na-
gyon megfogott a személyisége . Valamilyen 
többlet, lelkiség sugárzott belőle . Azt érez-
tem, hogy nem átlagos ember, van valamije . 
Egy imádság részlete mélyen a szívembe 
mart: „Jézus itt jár a sorok között és meg-
érinti a vállainkat!” Semmilyen misztikus 
élmény nem történt, de komolyan vette az 
igehirdető azt, hogy Jézus létezik . E szavak 
hallatán Isteni csoda történt bennem, mely 
megváltoztatta az életemet . Mi változott? 
Én nem tudtam, csak a zenekar tagjai 
vették észre, hogy változtam . Valóban 
nem akartam már tivornyázni, nagyon 
sokat akartam gyakorolni, nem akartam 
már inni, dohányozni – persze volt ebben 
hullámzás –, de valami feszített belülről . 
Utólag jöttem rá, hogy ott tértem meg . 
Elkezdtem gyülekezetbe járni, meg Igét 
is olvasni . Új élet született bennem, ami 
enni kért . 

Ekkor történt, hogy kiraktak a zene-
karból . Egyszer még visszamentem, és 
az éjszaka hevében elhívtak síelni, ahol 
találkoztam fiatalokkal a pasaréti Sámuel 
ifiből . Nagyon szimpatikusak voltak, bé-
kesség áradt belőlük . A zenekar tuningolta 
a boldogságot, mégis ők boldogabbnak tűn-
tek, de nem mertem hozzájuk odamenni . 
A visszaút úgy hozta, hogy velük kellett 
hazajönni . Utána elkezdtem Pasarétre jár-
ni, ahol egy ifihétvégén többszólamban 
énekeltek . Ez egy fölemelő ajándék volt, 
hogy Isten valamit kivesz az életemből, és 
azt mondja: de nézd, ez mennyivel szebb! 

Emlékszem az első közösségi alkalmon 
nagyon feszengtem, és a fociban tudtam 
föloldódni, állandó tagja lettem az ifinek .

Mindig egy feszültség volt bennem, 
hogy mivel szeretnék foglalkozni . Egy-
szer az egyetemre menet egy zebrán be-
villant az agyamba, hogy a lelkészség . 
Aztán végignéztem a magam életén, és 
azt láttam, hogy én így nem vagyok al-
kalmas lelkésznek . Később sok erőt adott 
a pasaréti lelki közösség, Isten bátorított 
Igéjével . Végül beadtam a jelentkezésemet 
a teológiára, de akkori lelkigondozóm, 
Kálmán bácsi [Cseri Kálmán néhai pasaréti 
lelkész – szerk.] külön hangsúlyozta, hogy a 
Műegyetemet be kell fejezni . Végül 2007-
ben környezetmérnökként, majd 2013-ban 
lelkészként végeztem . Utólag visszanézve 
persze már úgy látom, hogy most sem és 
soha sem leszek alkalmas önmagamban 
lelkésznek, csak Jézussal közösségben, 
Pál apostol mondja: „A mi alkalmasságunk 
Istentől van.” 

– Eddig hol szolgált, ott mivel foglalkozott?

– Kunszentmiklóson töltöttem el másfél 
évet segéd-, majd beosztott lelkészként, 
utána pedig négy és fél évet Bián voltam 
beosztott lelkész .

Láttam egy falusi közösséget Velencén, 
egy lakótelepi misszióit Miskolcon, egy 
városit Pasaréten, egy kisvárosit Kunszent-
miklóson, egy agglomerációs gyülekezetet 
Bián, most meg visszakerültem Budapestre . 
Kunszentmiklóson nagy volt a szórvány 
így részfeladatokat láttam el . Bián még 
többet prédikálhattam, megkaptam az 
ifjúsági kör vezetését, majd a házaskört 
kezdhettem csinálni .

– Úgy tudom, hogy nem egyedül érkezik 
Wekerlére.

– 2016-ban ismertem meg a feleségemet, 
Esztert, és 2017 októberében házasodtunk . 
Így friss házasokként még az alapokat 
erősítjük a nagy változások előtt . Most 
már pici babát is várunk októberre .

– Milyen tervei vannak a wekerlei gyü-
lekezetben?

– A hat évnyi beosztott lelkészség alatt 
Istennek bőven volt mit tisztogatni rajtam . 
A hiúságot, mert a szolgálatban nagy kí-
sértés, hogy az ember nagyívű dolgokba 
belekezdjen, aztán közben csak a hiúsá-
gunk sugallta . A félelmet, mert az sem 
jó, ha Isten szolgája félénk . Bízom benne, 

hogy ezután is ő fog engem metszegetni . 
Istennek a terve valósuljon meg mindig a 
gyülekezetben . A feladat az evangélium 
hirdetése lesz, de hát az ma nem annyira 
kelendő portéka . De hiszem azt, hogy 
van értelme itt élnünk Magyarországon, 
a Wekerletelepen, csak legyen tényleg jó 
az a közösség Jézussal, és ha valakinek 
jó a közössége Krisztussal, az vonzó lesz 
másoknak is . Talán furcsán hangzik, de 
ez lenne itt a legfőbb feladatunk egyre 
mélyebb, szorosabb közösségben lenni Jé-
zussal, és ez nem az én egyedüli feladatom 
lesz, hanem mindannyiunké . Jó lenne a 
presbiterekkel, gyülekezeti tagokkal ebben 
munkatársakká válni, hogy aztán az Ige 
terjedjen .

Ugyanakkor nagy változások előtt ál-
lok én magam is . Ez egy új helyzet lesz, 
melybe bele kell szokni, hiszen új rend-
je lesz az életünknek . Az első évben, ha 
van olyan, ami nem túl nagy változás, az 
elindulhat, például egy ifi . De hát ismer-
kednünk kell egymással is . Érdekes ez, 
mert ha az emberek összeházasodnak, 
előtte valamennyire megismerik egymást . 
A gyülekezettel mindössze néhányszor 
találkoztunk és frigyre került sor . Min-
denképpen úgy látom, hogy ha többen 
dolgozunk a gyülekezeti munkában, akkor 
még nagyobb erővel tudjuk végezni a fel-
adatainkat . Ehhez nyilván idő kell, hogy 
megismerjük egymást, hogy kinek mihez 
van adottsága .

– Röviden meg fogalmazva mit üzen, 
mivel üdvözli a wekerleieket?

– Hálás vagyok, hogy itt lehetek . Sok 
jót hallottam korábban már Wekerléről . 
Kiderült, hogy Biáról több szál is kötődik 
ide . Azt mondták, hogy jó erős közösség 
van itt, és sok a fiatal . Örülök, hogy ilyen 
kedves kis labirintusba kerülhetek .

Azt mindenképpen tudnám mondani, 
ha a kortársaimra vagy magamra nézek, 
hogy Jézus azt mondja a hegyi beszédben 
„Aki hozzám jön, hallja beszédeimet és cselek-
szi azokat (Lk), az hasonló a bölcs emberhez, 
aki kősziklára építette a házát (Mt).” Nagy 
örömhíre ennek az Igének, hogy nem az a 
lényeg, hogy én ki voltam, és milyen családi 
hátterem volt, hanem hogy ismerem-e az 
Úr Jézust . Ha megismertem, akkor az élet 
viharaiban, nagy küzdelmeiben is megáll-
hatom a helyem . Ha valaki krízisben vagy 
nehézségek között van, ne adja föl azt a 
szép életet, amit eltervezett! Az Úrnál van 
újrakezdés, lehet új alapokon elindulni .

Tömpe László

Virág Balázs Wekerle új református lelkésze
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Hónapok óta készülődött a Wekerlei Ön-
kéntes Centrum (WÖC), mert idén 

a Kós téri mulatság következett a wekerlei 
önkéntesek által végzett munka köszönete-
képpen . Egyfajta hálaadás, valóban .

Romhányiné Marika által kezdeménye-
zett mozgalom, a WÖC minden évben meg 
szeretné köszönni a Wekerlén dolgozó ön-
kénteseknek a sok szorgos órát, amelyet az 
évközbeni rendezvényeken és egyéb tevékeny-
ségek közben végeznek teljesen önkéntesen . 

Minden önkéntesnek más az indíttatása, de 
leginkább az együttlét az, ami meghatározó 
abban, hogy sokan csatlakoznak hozzánk . Így 
ebben az évben kerti mulatságot szerveztünk 

számukra . Játékot, fellépőt, enni- és innivalót, 
fotózást, gyerekprogramokat . 2018 . június 9-én 
minden készen állt, természetesen lázasan 
követtük az időjárási radarképeket – sajnos 
megint rossz idő ígérkezett . De sebaj, a Kós 
Károly Általános Iskola tornaterme most is 
nyitva állt az eső esetére, úgyhogy a bepakolás 
színterét áttettük a biztonságos fedél alá – 
mindenki megnyugodott, jöhetnek a vendégek . 
Kezdésre szépen kisütött a nap, a tornaterem 
előtt az árnyékban már a gyerekek készítettek 

karkötőt, fociztak, labdáztak a foci-
pályán – egyre több ember zsizsgett 
– és szinte mindenki ismerős . Már 
valahol találkoztunk . WEKER-
LEI ÖNKÉNTES . És mi most 
itt őket köszöntjük, megköszönjük 
az egész éves munkát . Finom ha-
rapnivalók, házi sütemények, sör, 
fröccs, kellemes beszélgetések . Az 
est egyik legizgalmasabb része a 
mentortársunk, Szabina által szer-
vezett társasjáték volt: a wekerlei 
önkéntesekről szóló totó . Elsőre 
furcsán hangzott, hiszen honnan 
is tudnánk például azt, hogy ki az 
az önkéntes pár, akinek az egyik 
tagja 30 éve, a másik tagja 57 éve él 
a Wekerlén? de aztán nyomoztunk, 

kérdezősködtünk, ismerkedtünk, és minden 
világos lett . Legalábbis könnyen tudtunk 
tippelni, és örültünk mindennek, amire fény 
derült . Rendkívül jól szórakoztunk . Amúgy 

utólag kiderült, hogy két olyan önkéntes pár is 
van, akik pont 30 és 57 éve élnek telepünkön, 
de ezt még a játék készítője sem tudta!  Aztán 
Illés Adrián adott koncertet egy szál gitárral, 
majd megnéztük a Wekerle 110 fotózáson 
készült fényképekből összeállított diavetítést 
– sok szép megragadott pillanat . Késő estig 
hallgattunk, nézelődtünk és beszélgettünk, 
majd együtt összepakoltunk székeket, padokat, 
asztalokat, kottaállványt, hangosítást, vetítő-
vásznat – az önkéntesek újra – és továbbra is 
– közösséget alkotnak . Jó volt ott lenni, jövőre 
tartsatok velünk!

Heuer Orsolya

WEKERLEI ÖNKÉNTESEK

Wekerlei Önkéntesek Ünnepe – 2018

2018. július 21-én, 92 évesen meghalt 
dr. Klinkó Márkné, Teri néni.

Ez a név keveseknek cseng ismerősen, de 
ha azt mondom, Győri Ottmár unokája, 

sokak előtt felsejlik kedves mosolya, mesélő 
kedve, nagyapja és a Wekerletelep iránti 
rajongása .

A későbbi Terike néni, Follmann Terézia 
1925 . október 14-én Bu-
dapesten született . Egyet-
len gyermekként nőtt fel, 
nyolc unokatest vérével 
gyakran jöttek össze, így 
nagycsaládban érezhette 
magát . Elemi iskolába a 
wekerletelepi II-es számúba 
járt, kitűnően tanult, sokat 
szerepelt az ünnepségeken, 
rendezvényeken . Élvezhette 
minden előnyét annak, hogy 
nagypapája, Győri Ottmár 

a telep egyik tervezője és gondnoka volt, aki 
köztiszteletnek és szeretetnek örvendett . 
Szülei a négy elemi után 1936-ban egy 
katolikus leányiskolába íratták, a Sacré 
Coeur Sophianumba . (Ezt az iskolát – és 
az ottani életet – úgy kell elképzelni, mint 
Szabó Magda: Abigél című művében meg-
jelenített igen szigorú leányneveldét, csak 
nem református, hanem katolikus vallási 
alapokon .)  

Első munkahelye egy kispesti postahi-
vatal volt . Megtanulta a gyors- és gépírást, 
mindent elvállalt, megoldott a munkahe-

lyén . Szerették, mert mindenkihez kedves 
volt, csendes, visszahúzódó és segítőkész . 
A háború után gépíróként és titkárnőként 
dolgozott több postai intézményben, míg 
eljutott a Posta vezérigazgatóság titkársá-
gáig . A Posta Számítástechnikai és Szerve-
zési Intézetéből ment nyugdíjba 1980-ban .  
Még aktív korában elkezdett kalandregé-
nyeket írni, tucatnyi kézirat és bekötött 
könyv bizonyítja szabadidejének kedvenc 
időtöltését .

Mi wekerleiek ismerhetjük őt a nyolcva-
nas-kilencvenes években rendre megtartott 

Serlegbeszéd estekről, a 
Győri Ottmár nevét viselő 
tér átadásáról, a Telepesek c . 
Somogyvári Rudolf készí-
tette dokumentumfilmből, 
vagy iskolások riportjaiból . 

Temetése, 2018 . augusz-
tus 8-án, 11:15-kor volt a 
Kispesti Új Temetőben . 
Hisszük, hogy ránk, a 
Wekerlén élőkre odaátról 
is vigyáz . 

Nagy Tamás

Búcsúzunk

Totózás közben

Terike 1938-ban nagyapjával és 2017-ben
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KLUBHÍREK

– Honnan jött az ötlet, hogy könyvtáros legyél? 
– Kiskorom óta vonzottak a könyvek, ka-

rácsonyi hagyomány volt nálunk, hogy a nő-
véremmel mindig mesekönyvet is kaptunk 
ajándékba . Gyermekkoromban kezdtünk el 
járni a nyíregyházi Megyei Könyvtárba, ami 
annyira megfogott, hogy otthon gyakori játékká 
vált a „könyvtárosdi” . 

Történelem-magyar szakos tanárnak ké-
szültem, érettségi után egy általános iskolában 
dolgoztam iskolatitkárként . A könyvtárosi 
szakma szépségeit az iskola kis könyvtárában 
kezdtem megismeri, ugyanis aki a könyvtá-
rat kezelte, jó barátnőm is volt . Munkájában 
sokat segítettem, és közben sokat tanultam 
tőle . Nagybátyám, aki könyvtárigazgatóként 
dolgozott – látva lelkesedésemet, a könyvek 
iránti szeretetemet – biztatott, és innen már 
egyenes út vezetett a Debreceni Főiskola nép-
művelő-könyvtár szakára .

– Hogyan kezdődött a karriered?
– Egy alapfokú könyvtárosi tanfolyam el-

végzése után a Járási Könyvtárhoz kerültem, 
eleinte gazdasági ügyintézőként . Később, már 
módszertani könyvtárosként hozzám tarto-
zott a tiszalöki és az ibrányi körzet, jártam a 
területet, szakmai segítségnyújtás, ellenőrzés, 
író-olvasó találkozók, gyermekkönyvhét meg-
szervezésében való részvétel tette izgalmassá 
és színessé munkámat . Sok szép emlékem és 
dedikált könyvem van ebből az időszakból . 

Aztán a férjem munkája miatt Budapestre 
költöztünk, ekkor kerültem a Közgazdaságtu-
dományi Egyetem könyvtárába . Feladatköröm 
hasonló maradt, de hiányzott a szépirodalom . 
2005-ben elvégeztem a Pécsi Tudományegye-
temen a művelődésszervező szakot, mert úgy 
vélem ma már kevés, hogy a könyvtárban 
kiszolgáljuk az olvasókat, kellenek a rendez-
vények, amik be is vonzzák őket . 

– Mi hozott Wekerlére? 
– Kispesten laktunk, egészen közel We-

kerléhez . Sokszor sétáltam a panelnegyedből 
szinte egy karnyújtásnyira lévő „zöld szigetre” . 
És éppen itt, ezen a csodálatos helyen könyv-
tárost kerestek . Megpályáztam, és felvettek . 
2011 januárjában álltam munkába, így közel 
lehettem Édesanyámhoz is, aki már sokat 
betegeskedett .

A könyvtár picike volt, és nélkülözött min-
den luxust (beleértve a mosdót is), azonban 
2011-ben rohamos fejlődésen ment keresztül . 
Egy EU-s pályázati támogatásnak köszönhető-

en megújultak a berendezési tárgyak és bútorok, 
és olyan szolgáltatások és lehetőségek épültek 
ki, melyek ma már egy korszerű könyvtár 
elengedhetetlen feltételei .

Az itt töltött idő alatt nagyon szívemhez 
nőtt a kis könyvtár . Ebben közrejátszik az 
is, hogy Wekerlén fantasztikus embereket 
ismertem meg, szinte szárnyakat kaptam attól 
a sok szeretettől, ami az olvasóktól áradt felém . 

– Sok klub létrejötte fűződik a nevedhez. 
– Nagyon közel állnak a szívemhez ezek a 

klubok . Legbüszkébb talán a Versbarát klubra 
vagyok, melynek vezetésére Juhász Magdát 
kértem fel, és nagy örömömre el is vállalta . Már 
más kerületekből is jönnek érdeklődők! Vannak 
gyermekprogramjaink is, mint például a Péntek 
esti mesék . Rendszeresen tartunk könyvtári 
órákat iskolásoknak és óvodás csoportoknak, 
aminek a végén papírszínházas mesével, apró 
ajándékkal lepjük meg őket . 

Van Társasjáték klubunk, Angol társalgási 
klubunk, a Kíváncsiak klubja rendezvényein 
érdekességeket tudhatunk meg változatos té-
mákban . Bárki megismerheti Magyarország 
csodáit, ha eljön az Itthon otthon van klub egyik 
előadására, és a világ csodáiba is betekintést 
nyerhet a Wekerlei világjárók bemutatói által . 

A könyvtár látogatóinak pozitív visszajelzései 
és az öröm, amit a gyerekek arcán látok mindig 
megerősít, hogy megéri a befektetett energia . 
Hálásan gondolok a Kultúrház és Könyvtár 
igazgatójára és minden kollégámra, akik a 
munkámat, ötleteimet támogatták, segítették .

– Kik a kedvenc íróid? Milyen könyvek nép-
szerűek, mit keresnek az emberek?

– Márai Sándor, Szabó Magda művei kö-
zel állnak a szívemhez, a klasszikusok közül 
Dosztojevszkijt szeretem nagyon .

Pár éve a Harry Potter nagyon népszerű volt 
a gyerekek körében . Volt egy fiatal olvasóm, 

aki gyors egymásutánban négyszer olvasta el az 
összes kötetet . A felnőttek kedvelik az életrajzi, 
történelmi témákat, fantasy és romantikus 
könyveket . Keresett szerző például Fábián 
Janka és Wass Albert . 

– Mit gondolsz az olvasás, a könyvek jövőjéről? 
– Szerintem a könyvnek van jövője, de az 

embereket rá kell venni az olvasásra, ez nagy 
kihívás . Fontosak a rendezvények, illetve az, 
hogy a könyvtár egyfajta közösségi térként, 
találkozási pontként jelenjen meg az emberek 
életében már gyerekkortól fogva .

– Mivel töltöd a következő éveket? 
– Férjemmel több helyen jártunk már együtt 

külföldön, ilyenkor szívesen látogattam meg 
a helyi könyvtárakat, és ötleteket gyűjtöttem . 
Most szeretnénk megismerni Magyarország 
szépségeit . Dédelgetett álmom, hogy fessek, 
ezt most lesz időm kipróbálni .

–Mit is írhatnék így a végére? Sok-sok felfedez-
nivaló szépséget kívánok Editnek az utazásokhoz, 
ihletet a megörökítésükhöz és közben persze érdekes 
olvasnivalókat!

Gyenes Ivett

Több mint 7 éve látja el elkötelezetten feladatait. Munkatársai 
egy rendkívül lelkes, mosolygós és lelkiismeretes embernek ismerték 
meg, akinek szívügye a könyvtár és az olvasás. Úgy döntött, eljött 
az ideje a pihenésnek, elkezdi nyugdíjas éveit. Ennek apropójából 
beszélgettem vele.

Abuné Grasseli Edit

Társasjáték-Barlang mostantól késő estig!

Szeptembertől új időpontban indul újra a 
társasjáték klub a WTE pincehelyiségében . 

Minden hónap első páros keddjén 19 órától 
késő este 23-ig várjuk a fiatal felnőtteket, akik 
szerint van élet a Monopolyn túl is, és szeretik 
a vérre menő izgalmakat . Hozd a kedvenc 
társasjátékodat, és hogy minél többen legyünk, 
hozz még egy játszani szerető embert! Ami 

biztosan lesz: Pandemic, Hellapagos, Perudo . 
Időpontok: szeptember 4 . 19 .00 óra, október 
2 . 19 .00, november 13 . 19 .00, december 11 . 
19 .00 . 

Keress minket a Facebookon a Wekerlei 
Társasjáték Barlang zárt csoportban, vagy 
30/320-7189 telefonszámon .

Horváth Tibor klubvezető

Fo
tó

: K
oc

sis
né

 B
ur

ku
s V

én
us

z



WEKERLE   ■  2018/2. szám22

ISKOLÁK, ÓVODÁK

A főzőkonyhánk, illetve a nagyobbik 
gyermekfürdőszoba teljes gépészeti, 

elektromos és építészeti felújítását tervez-
ték, majd végezték el a tavasszal, amely az 
előzetes terveknek megfelelően egy hónap 
alatt be is fejeződött . 

Munkatársaimmal tudtuk, hogy nem kevés 
szervezéssel járó feladatnak nézünk elébe, 
hiszen a nevelési év befejezése előtt már 
márciusban elkezdődhettek a munkálatok, 
így a bölcsődei ellátást ezen idő alatt a kerület 
két másik bölcsődéjében tudtuk folytatni . 

A Bokréta Bölcsőde és az Eszterlánc Böl-
csőde tagintézmény-vezetői és munkatársai 
nagy segítségünkre voltak abban, hogy az 
egy hónapig tartó vendégeskedésünk, minél 
inkább zökkenőmentes legyen, amit ezúton 
is köszönünk nekik .

A szülők hozzáállása is példaértékű volt 
számunkra, hiszen valameny-
nyien nagyon együttműkö-
dőek és segítőkészek voltak, 
ami nagyban megkönnyítette 
munkánkat . Természetesen 
izgalommal várták a szülők, és 
vártuk mi magunk is, az első 
vendégségben töltött napokat, 
hiszen csak remélhettük, hogy 
a gyermekek könnyen elfo-
gadják az új környezetet, az 
új bölcsődei csoportokat, az 
új helyzetet .

Igyekeztünk a legtöbb böl-
csődei berendezési tárgyat, 
eszközt és játékot a költözés-
kor becsomagolni és átköltöz-

tetni, annak érdekében, hogy a gyermeke-
ket – az új környezet ellenére – minél több 
ismerős tárgy vegye körül . 

Az első napi izgalmunk azonban alaptalan 
volt, hiszen nagy szeretettel fogadtak min-
ket mindkét bölcsődében (ebben biztosak 
voltunk ), illetve a gyermekek többsége, 
már az első naptól kezdve nagy kalandnak 
élte meg a vendégeskedést . Kíváncsiságtól 
hajtva próbálták ki az új játékokat, új he-
lyeket, kerestek új búvóhelyeket, kuckókat . 
Már az is élmény volt, hogy más látvány 
tárult eléjük, ha kinéztek az ablakon vagy 
kiléptek az ajtón . Ahogy a gyermekek egyre 
otthonosabban mozogtak az új környezetben, 
az aggodalmak is alábbhagytak . 

Eközben a bölcsődében, nagy léptekben 
kezdte meg a kivitelező a bontási munkála-
tokat, amit aggódva, de bizakodva kísértünk 
figyelemmel . Valahogy mindig találtunk okot 
arra, hogy belátogassunk a Wekerlei Tipegők 
Bölcsődébe . Egy „ottfelejtett” rajzpapír, játék 
vagy zsírkréta mindig biztosított indokot 
arra, hogy a munkatársaimmal felváltva 
szemrevételezzük a munkálatokat menetét, 
az átalakulást  . 

Az ilyenkor készített fényképek villám-
gyorsan jártak kézről kézre közöttünk, ame-
lyeken hol szörnyülködtünk – legalább is a 
bontás elején –, hol pedig elragadtatással 
elemeztük, hogy milyen változások követ-
keztek be, és örültünk annak, hogy milyen 
jó tempóban haladnak a munkálatok .

Természetesen nem kellett mindig okot 
találnunk a belátogatásra, hiszen a kivitele-
zőkkel folyamatos volt a kapcsolattartás, az 
egyeztetés, a megbeszélés, annak érdekében, 
hogy lehetőség szerint minden, az ide járó 

gyermekek és a munkatársak igényeit és 
kényelmét szolgálja, továbbá, hogy az elő-
írásoknak megfeleljen . Köszönettel tartozom 
ezért a kivitelező cég vezetőjének, továbbá 
azért is, hogy saját forrásból finanszírozta 
a konyhai öntöttvas radiátorok, illetve a 
konyhai gázzsámoly cseréjét . 

A gázzsámoly régi vágyunk volt, hiszen az 
elődje már rég kiszolgálta az idejét . Ujjong-
tunk – mint egy kisgyermek karácsonykor –, 
mikor észrevettük, bölcsődénk konyhájába 
beszerelve . Éppen ilyenre vágytunk már évek 
óta, és most már a miénk . 

A konyha és a fürdőszoba járólapjának 
teljes egészéért, a fürdőszobai csempéért 
pedig egy régi szülőnek jár köszönet, aki 
a gyermeke óvodába menetelekor ezeket 
felajánlotta számunkra . Segítségével nagyon 
esztétikus burkolat került a helyiségekbe .

Úgy érzem, hogy ennek a felújításnak a 
sikeréhez – a VAMÜSZ forrásán és szervező 
munkáján túl – nagyon sok ember önzetlen 
segítsége is hozzájárult . 

Véletlen, de sorsszerű, hogy a bölcsődék 
napjára (április 21 .) készültek el a munkála-
tok, ami kicsit ajándék volt nekünk . 

Kezdhettünk takarítani…!
A köszönetnyilvánításból azonban, azt 

gondolom, hogy nem maradhatnak ki a mun-
katársaim sem, akik mind a szervezésben, 
mind a költözésben óriási szerepet vállaltak . 
Valamennyien nagyon sokat dolgoztak azért, 
hogy a gyermekek és a családok számára 
minél kevésbé jelentsen problémát ez az 
átmeneti időszak .

Nagyon sok munkájuk volt abban, hogy a 
visszaköltözés után tiszta, rendezett, esztéti-
kus környezetben várhattuk a gyermekeket . 
A közös cél, az egymás hiánya még jobban 
összekovácsolt minket is . Örültünk, hogy 
egy megújult környezetben dolgozhatunk, 
és újra együtt . 

A nyáron további munkálatokra került 
sor, hiszen 2 csoportszoba festése, illetve 

a terasz járólapozása és fedése 
is megtörtént . Tehát, ebben a 
részben megújult környezet-
ben várhatjuk a régi és leendő 
bölcsődéseinket és szüleiket .

Nem is olyan kis léptekben 
szépül, korszerűsödik a We-
kerlei Tipegők Bölcsőde . De 
van még feladat bőven, ami 
még várat magára, hiszen mind 
esztétikailag, mind műszakilag 
szükség lenne/lesz még további 
munkálatok végzésére . Mun-
katársaimmal nagyon várjuk 
a folytatást . Úgy érzem, mi 
készen állunk rá .

Aszódi-Sikter Éva

Megújult, megszépült a Wekerlei Tipegők Bölcsőde

Nagy örömünkre szolgált, amikor a tél végén megtudtuk, 
hogy az oly régen esedékes felújítási munkálatok 
elkezdődhetnek bölcsődénkben.
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A cserkészek számára az év legjobban várt 
eseménye a nyári csapattábor . Ott végre 

mind együtt lehetünk kicsit elzárva a külvilág-
tól, mert így jobban tudunk figyelni egymásra .

Idén a tábor július végén került megren-
dezésre .

Minden évben van egy keretmeséje, amivel 
színesebbé, izgalmasabbá tesszük ezt a két 
hetet . Az idei év keretmeséje az ókori Egyip-
tom volt . (Új fáraó készült a koronázására, de 
még nem állt készen a trónra, mivel eddigi 
életében van néhány megoldatlan szál . Ezeket 
el kellett rendeznie még mielőtt trónra kerül .) 
A keretmesébe sikerült bevonnunk az összes 
korosztályt úgy, hogy senki se unatkozzon .

Minden tábornak megvan az adott menete . 
Sok izgalmas program, kisebb-nagyobb pihe-
nők és a nap végi tábortüzek . Reggelenként 

ébresztő után reggeli torna következik, majd 
zászló szertartás, ahol felolvasásra kerül az 
aznapi program . Rendszerint együtt készítjük 
el az ételeinket, majd a közös ima után közösen 
fogyasztjuk el .

Szinte minden táborban van építkezés, 
népdalozás, kézműveskedés, kirándulás, lelki 
nap, korosztályos program, sportnap, fiú-lány 
program, akadálypálya, méta vagy nyakkendő 
harc, táncház és őrsi portyák . Az idei táborba 
még egy közös strandolás is belefért a Balaton 
parton .

Rengeteg közösségépítő programunk van, 
illetve a napközbeni életet is eszerint szervezzük 
(minden nap minden őrsből naposok segítik 
az ételek elkészítését; lehet jelentkezni éjjeli 
őrségre, valamint különböző szolgálatokat 
látnak el az őrsök, melyek naponta cserélőd-

nek), hiszen célunk, hogy egy nagy családhoz 
hasonló csapatot alakítsunk ki .

Az idei tábor véleményem szerint nagyon 
jól sikerült . Tele volt fantasztikus programok-
kal, a hangulat is nagyon jó volt, és mindenki 
rengeteg emlékezetes élménnyel tért haza .

Makó Ajsa
Mangó őrs

ISKOLÁK, ÓVODÁK

„…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: 
gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, amelyek 
tartást adnak, hogy tudják, hová tartoznak, de 
ugyanígy szárnyakat is, amelyek az egyiket a 
kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg, 
a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni 
vagy inkább repülni.” (J. W. Goethe)

Büszkén írhatom le, hogy a nagy múltú 
ének - zene oktatás mellett iskolánkban, a 
Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskolában a 
német nemzetiségi oktatás is immár komoly 
hagyományokkal rendelkezik . 

Ha a hagyományainkról szólok, akkor 
mindenképp ki kell emelnem intézményünk 
rendkívül gyümölcsöző kapcsolatát a Kis-
pesti Német Önkormányzattal . Gáspárné 
Kerner Anna elnökasszony munkatársaival 
a kerületi német nemzetiség összefogása és 
segítése mellett azon fáradozik, hogy anya-
gi támogatásukkal jövőnk letéteményesei, a 

tanítványaink számára minél élménygazda-
gabbá, színesebbé tegyék a német nyelvvel, 
kultúrával való ismerkedést, megismertessék 
őket őseink hagyományaival, gyökereinkkel . 
Azt gondolom, hogy a fenti Goethe idézet jól 
példázza munkájukat, munkánkat . 

Iskolai életünk valamennyi területén igye-
keznek támogató módon jelen lenni . Peda-
gógusaink továbbképzéseinek támogatásá-
val, módszertani kiadványokkal pedagógiai 
munkánkat segítik éppúgy, mint a két laptop, 
a CD lejátszók és a minőségi hangszórók 
beszerzésével . Támogatásukat ugyanakkor 
nem csupán iskolánk németes tanulói élvez-
hetik . Az immár hagyományos sváb farsangi 
mulatságunk sem jöhetne létre segítségük 
nélkül, ugyanakkor a bevételt minden év-
ben iskolánk valamely kiemelt fejlesztésének 
támogatására ajánlották fel . Azt gondolom, 
gyermekeink számára mégis az általuk bizto-

sított élmények lehetősége jelenti a legtöbbet . 
Iskolánkba elsősként belépve a tőlük kapott, 
iskolai apróságokat és édességeket tartalmazó 
meglepetéscsomag, a Schultüte édesíti meg 
számukra az iskolakezdést . Támogatásuk 
révén lesz élménygazdagabb a Márton-nap, 
a közösen elkészített adventi koszorúk segí-
tenek a közelgő ünnepekre hangolódni . Nem 
feledkezünk el ugyanakkor őseinkről sem, 
kirándulásokon, a magyarországi németek 
kitelepítésének emléknapján emlékezünk meg 
a történtekről . Az idei sváb farsang különösen 
fontos volt számunkra, nemzetiségi önkor-
mányzati segítséggel autentikus táncruhákat 
varrathattunk, ezzel mintegy tovább erősítve 
a nemzetiséghez tartozásunkat . A tavaszi 
időszakban a német tábor vagy rászoruló 
tanulóink iskolai kirándulásának támogatá-
sával teszik gazdagabbá gyermekeink életét . 
Tanév végén kiemelkedő tanulóink büszkén 
vehetik át Annától jutalomkönyvüket – ez-
zel elismerve éves munkájukat . A teljesség 
igénye nélkül próbáltam érzékeltetni, milyen 
szoros kötelék köt össze bennünket kerü-
letünk német nemzetiségi képviseletével . 
A támogatás természetesen nem egyoldalú, 
tanítványaink rendszeres fellépői a kerületi 
és budapesti rendezvényeknek, ahol jelenlé-
tünkkel, műsorainkkal büszkén hirdetjük a 
nemzetiséghez tartozásunkat . A leírtak mellett 
külön öröm számomra, hogy Annát nemcsak 
támogatójának, hanem barátjának is tudhatja 
tantestületünk . Talán ez jelenti a legtöbbet…

Pokol Renáta
német nemzetiségi tanító

Nyári tábor 2018

Együtt színesebb, mozgalmasabb…

133-as számú Szent György Cserkészcsapat
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– Miért választottad a pedagógus hivatást?
– Bár kamasz koromban kalandosabb 

pályát reméltem, a valóság és a realitások 
a pedagógus pálya felé sodortak . Voltak 
emblematikus tanítóim, tanáraim, végül egy 
legendás pedagógus személyiség példáját kö-
vetve léptem erre a pályára . Ő gyermekkori 
barátnőm édesanyja . Az én példámat pedig a 
családunkban három fiatal is követte: óvónő, 
gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens is 
van a családunk fiataljai körében .

– Miként kezdődött?
Rákosmentén, a Sugár Suliban léptem 

először a katedra tábla felőli oldalára, mint 
tanítójelölt . Ott végeztem kötelező pedagó-
giai gyakorlatomat, majd ott kaptam először 
munkát, osztályt, feladatokat, szeretetet a 
pályatársaimtól és a gyerekektől . Az első 
osztályom egy másodikos osztály volt . 42 
kisgyerek . Rögzített padok . Akkoriban még 
2 műszakos oktatás volt, szombatonként is 
volt iskola . Régen volt, nagyon régen… Ma 
már tudom, friss diplomával ezen a pályán 
még bőven a rajtvonal előtt áll az ember . 
Mindent, amit ma tudok, az elmúlt 40 év 
alatt tanultam a kollégáktól, gyerekektől, 
az élettől . Persze, a képzés fontos . Útlevél, 
hogy aztán az útra léphess . Az úton haladni 
egyedül ezen a szép pályán nem 
lehet .

– Úgy tudom, hogy a tanítás mel-
lett jutott még időd, figyelmed más 
fontos területekre is.

– A Sugár Suliban nem csak 
tanítottam, úttörőztem is, mint 
akkoriban szokásban volt . Volt 
affinitásom a szervezési, vezetési 
dolgokhoz, különösen a táboro-
kat szerettem . Mint úttörőelnök 
jelentős vezetési tapasztalatot 
szereztem, melyet aztán életem 
során számos esetben kamatoz-
tathattam .

– Mikor, hogyan kerültél We-
kerlére?

– Kislányom születése előtt köl-
töztünk Wekerlére . Ő már ide 
született, itt nevelkedett, innen 
repült ki . Ma már egy távoli ország 
lakója, Wekerle ritka vendége .

– Nem csupán a hetesotthonunkban 
foglalkoztál nehéz sorsú gyerekekkel, 
emberekkel.

– Az iskolai munkám mellett 7 évig 
dolgoztam egy lelki segélyszolgálat mun-
katársaként . Itt megismerhettem az élet 
mélységeit . Emellett kiváló szakemberek 
tudásában, tapasztalataiban is fürödhettem . 
Nehéz, embert próbáló munka volt . 

– Milyen tanulmányok gazdagították pe-
dagógiai és más tevékenységeid?

– A Tanítóképző elvégzése után mun-
ka mellett számos képzésen, tanfolyamon 
vettem részt . Fontosnak tartottam, hogy 
lehetőleg naprakész legyek szakmai kérdé-
sekben . Három szakdolgozatot írtam 40 év 
alatt: a gyermekrajzok elemzéséről, egyet a 
gyermekcsoportok gyászmunkájának veze-
téséről, egyet pedig az iskolai közösségek 
értékválasztásáról . Szinte minden tanévben 
végeztem kurzusokat a szakmám valamely 
részterületével kapcsolatban, akár mate-
matika, akár rajztanítás témakörében, de 
felvettem különleges témákat is . Ilyen volt 
például a szorobán (japán számolóeszköz) 
megismertetése, melyhez az iskolámban 
két osztály számára elegendő eszköz és 
feladatlap állt rendelkezésre . Egy időben 
lelkesen oktattam ezzel szakkör, majd tan-
óra keretében . A másik nagy kedvencem a 
Tanulásmódszertani kurzus volt, melyet 

az AKG-ban fejlesztett ki Oroszlán Péter, 
majd közkinccsé tett . A Hungáriában is 
tartottam ilyen foglalkozásokat, a gyerekek 
szabadidejében, az esti, délutáni órákban . 
Ebben az utolsó tanévemben is két tovább-
képzésen vettem részt . 

– Közel három évtized köt Wekerléhez és a 
Hungáriához. 

– Kismamaként át kellett gondolnom, 
hogyan fogok Kispestről Rákosmentére 
visszajárni dolgozni . Mikor kell a kislá-
nyomat bölcsibe vinnem, ha 8-ra Pest túl-
oldalán kell lennem? Nehéz döntés volt, de 
az élet megoldotta . Mikor az esélytelenek 
nyugalmával bekopogtattam Koncsos Feri 
bácsihoz, hogy keresnek-e tanítónőt, mert 
itt volnék, kedvező választ kaptam . A Hun-
gária életem utóbbi 28 évében az otthonom, 
munkahelyem, életterem volt .

– Milyen volt egy bentlakásos iskolába csöp-
penni, mi tartott itt?

– Minden percét szerettem . Számos fel-
adat és kihívás részese lehettem ez alatt az 
idő alatt . Rengeteg nehéz sorsú kisgyerek 
életét ismerhettem meg, taníthattam őket 
írni, olvasni, számolni, cipőt kötni, orrot 
fújni, kapcsolatokat építeni, konfliktusokat 
megoldani, játszani, nevetni . És mindez 
csupán a jéghegy csúcsa, hiszen a hungáriás 
gyermekközösség nem átlagos . Az élet 
minden területén támogatást igényelnek, 
a kérdés csupán az, hol kezdjük, merre ha-
ladjunk . Nagyon szép feladat volt . Én pedig 
szeretem a kihívásokat . Éltem is azokkal . 
40 év ezen a pályán nagy idő . Elfáradtam . 

Boldog voltam ezen a pályán . Itt az 
idő, hogy elköszönjek tőle .

– Milyen volt a búcsúzás tőlünk 28 
év után, mik a közeli és távoli terveid?

– Amikor azzal a gyönyörű vi-
rágcsokorral a kezemben ott áll-
tam a búcsúztatóm pillanataiban 
a kollégáim előtt, megilletődtem . 
Úgy köszöntem el tőlük, hogy kap-
csolatainkat aranyfonalakhoz ha-
sonlítottam, melyeket akár szeretet, 
akár kölcsönös megbecsülés vagy 
kölcsönös tisztelet szőtt, gondosan 
megőrzöm, ápolom a jövőben . Ezt 
komolyan gondolom . Életem egy 
fontos szakasza zárult le ezzel a 
búcsúval . Boldizsár Ildikó mond-
ja, hogy ha az ember egy életsza-
kaszának meséjében már minden 
szerepet eljátszott, az a mese a vé-
géhez ért . Így vagyunk most mi: a 
Hungária és én . Végre lesz elegendő 
időm, hogy idős édesanyámmal és a 
testvéreim gyermekeivel törődjem . 
Megígértem magamnak, hogy az 
évek során felhalmozott hatalmas 
könyvtáramat végre rendszerezem . 

Egy pálya első 40 éve 

Iskolai bántalmazás visszaszorítása: 
bíztató sikerek a Hungáriában

Emlékezés, tervezgetés Szikora Györgyivel, a Hungária 
Általános Iskola és Kollégium tanítójával
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ISKOLÁK, ÓVODÁK

A Wekerle Újság 2016 . évi 4 . számában 
adtunk hírt arról, hogy hazánkban az 

első három iskola közé kerültünk, akik ki-
próbálhatják a finn KiVa programot, melyet 
az iskolai bántalmazások visszaszorítása 
érdekében dolgozott ki a Turkui Egyetem . 

Idén tavasszal kerültek nyilvánosságra 
azok az adatok, amelyek az első tanév ta-
pasztalatait összegezik . Igazán nagy büsz-

keséggel töltött el sokunkat, hogy mindent 
egybevetve, a mi intézményünkben mérték a 
legjobb eredményeket . A gyerekek körében 
egymást gyakran bántalmazottak aránya 
nálunk csökkent a legnagyobb mértékben . 
Kiderült az is, hogy kevesebb a bántalma-
zó, és lényegesen kevesebbet bántalmaznak 
valakit a Hungáriában . Egyértelműen nőtt 
azok száma is, akik már mernek beszélni 

arról, ha rendszeresen piszkálják, zaklatják 
őket a társaik .

A felmérés anonim kérdőívekkel, önkéntes 
válaszadással készült .

Természetesen sok olyan részletkérdés 
van, amelyek árnyaltabb megközelítést kí-
vánnak, ezért ha valakit igazán érdekelne a 
bemeneti és kimeneti értékelések valamennyi 
szempontja és mutatója, akkor látogasson el 
a http://hungaria .xyz honlapunkra, ahol „A 
KIVA PROGRAM” oldalunkra kattintva 
megtekintheti a teljes összegző prezentációs 
anyagot, melyet Györgyi Zoltán, az Esz-
terházy Károly Egyetem kutatója készített .

Papp Zoltán Tibor

A Nemzeti Tehetség Program pályázatán 
két humanoid robotot nyert a Kispesti 

Deák Ferenc Gimnázium . Nagy izgalommal 
vártuk a robotok érkezését, kíváncsiak vol-
tunk, mire képes ez a technológia .

Egy robotot 16 szervomotor mozgat, mely 
önálló IP címmel rendelkezik és infravörös 
érzékelők, gyroszkópok adatszolgáltatá-
sának összehangolásával olyan összetett 
mozgásokra is képes, mint a fekvőtámasz, 
kézenállás vagy akár tai-chi vagy hip-hop-
táncmozdulatok . A kezek és lábak egyéni 
állíthatóságával bármilyen póz programoz-
ható, a végtelen számú lehetőségeknek csak 
a képzelet szab határt . A mobilapplikáció 
használatával egyszerűen menthető a be-
állított helyzet, ami aztán könnyen vissza 
is játszható, és a nagy sebességű Bluetooth 
kapcsolaton keresztül vezérelhető . 

A Kispesti Deák Gimnáziumban az ér-
deklődő tanulók Simon Kevin mentordiák 
irányításával tanulják meg a programozást, az 
applikációs vezérlést, a 3D vizuális szoftver 
használatát és irányítják a robotok mozgá-
sát . Az Alpha1 Pro emberi mozgást utánzó 
robotok programozása elősegíti a diákok 
logikai, matematikai képességeinek fejlődé-
sét, digitális kompetenciáinak elmélyítését . 

A magyarul, angolul, németül, oroszul, 
spanyolul, franciául, románul beszélő tanárok 
kölcsönözik hangjukat a robotoknak . Így 
különböző nyelveken tudják a humanoidok 
kezükben virággal integetve köszönteni a 

gimnáziumba érkező vendégeket . Francia- és 
angolórákon dalokat, történeteket dolgoz-
tak fel a diákok a robotok segítségével . A 
tanároknak és diákoknak egyre több ötletük 
támadt a robot használatára a tanítási órákon, 
ámbár a programozás a robot egyensúlyi 
helyzetének helyes megtartása miatt sok 
nehézségbe ütközött .

A robot nemcsak a gimisek, hanem az 
általános iskolások körében is meglepetést 
okozott: lelkes gimnazista lányok közremű-

ködésével valósult meg a robotos zenés torna 
a Kós Károly Általános Iskola kisdiákjai 
számára . Az alsó tagozatos tanulók mesét 
is hallgathattak a robot előadásában .

A tanév folyamán a tehetséges diákok folya-
matosan tanulták a 3d applikáció használatát, 
így a fogadóórán szüleiknek is bemutathatták 
a tudásukat .

A játékos, ámbár komplex programozás 
népszerű a diákok körében . A későbbiek során 
még több tanítási órán szeretnénk, hogy részt 
vegyenek az Alpha1 Pro humanoid robotok, 
melyhez a támogatást a Nemzeti Tehetség 
Program biztosította .

Szécsi Mária informatikatanár

Iskolai bántalmazás visszaszorítása: 
bíztató sikerek a Hungáriában

Humanoid robotok a Deákban

Úgy szeretnék meghalni, hogy jól beszélek 
angolul . Ha ez beválik, hosszú életem lesz, 
hiszen az angol nyelvtan és én finoman 
szólva sem vagyunk jó barátok . Szeretnék 
megtanulni jelelni és jeltolmácsként dol-
gozni . Kis unokámmal nem csak az inter-
neten keresztül tarthatom a kapcsolatot, 
hosszabb időt tölthetek náluk . Vár még 
rám életem nagy utazása egy nagyon távoli 

országba: februárban indulok, és sokáig 
maradok . Úgy gondolom, sok dolgom van 
még ebben a következő életszakaszban . 
Hogy pontosan mi és hogyan fog történni, 
rejtély számomra . Igyekszem majd ápolni 
kapcsolataimat, szeretni a családomat, él-
vezni az életet, úgy, ahogy lehet . Minden, 
ami eddig történt velem, hasznomra vált, 
megerősített . Gondolom, ezzel az erővel 

kell gazdálkodnom a jövőben . Bizalommal 
tekintek előre .

Sok sikert és egészséget kívánok a folytatáshoz 
a kollégáim és a magam nevében is! Feltétle-
nül várunk a következő utáni tanév őszén, a 
„Hungária 60” ünnepi rendezvényeire, melynek 
előkészítéséhez, sikeres megrendezéséhez nagyon 
számítunk még Rád!  

Papp Zoltán Tibor
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Szeptember 15-én, szombaton délelőtt 10 .30 
órai kezdettel és délután 15 .00 órától az 

egykori Wekerletelep életével ismerkedhet 
meg a rendezvény közönsége (6 év feletti, 
iskoláskorú gyerekek, felnőttek, családok) . 
Mindkét időpontban két útvonal közül lehet 
választani, az egyik az úgynevezett Észak-keleti 
út, a másik a Nyugati út .

Az előzetesen regisztrált érdeklődők cso-
portokra osztva 4-4 interaktív állomást ke-
reshetnek majd fel . A kiválasztott útvonalon 
a WTE által biztosított önkéntesek kísérik 
végig a résztvevőket . Az időutazó csopor-
tok olyan helyeket látogatnak meg Wekerlén, 
melyek az egykoron itt lakók életében fontos 

szerepet játszottak: például az egykori posta, 
az iskola, a cipész, a pékség . Az egyes helyszí-
neken korabeli jelmezbe öltözött animátorok 
(előadóművészek, helytörténészek, színészek, 
kézművesek) várják a csoportokat, és az infor-
mációk élményszerű átadása mellett különféle 
tevékenységekre invitálják a résztvevőket . A 
postán régi fotókkal ellátott képeslapokat ír-
hatnak, a cipésznél bőrműveskedhetnek, a 
cserkészeknél ügyesség- és bátorságpróbát kell 
kiállniuk, a gyermekjátékok terén pedig olyan 
régi szabadtéri elfoglaltságokat próbálhatnak ki, 
melyekre már csak a nagyszülők emlékeznek . 
Az iskolalátogatásnál kiderül, miben tért el az 
egykori tanítás és fegyelmezés rendje a maitól . 

Az utolsó állomáson a WTE támogatásával 
biztosított fotószínházban, korabeli ruhát ma-
gára öltve bárki visszaléphet egy felejthetetlen 
múltbéli pillanatba, mely természetesen meg is 
lesz örökítve . Az Időkapuk helyszíneinek be-
járásához tartozik majd egy „Időutazó útlevél” 
melyben a felkeresett állomásokon pecsétekkel 
igazolják a történelmi utazást . 

A programon való részvétel díjtalan, de 
korhatárhoz (6 évestől) és előzetes regiszt-
rációhoz kötött . Jelentkezni augusztus 27 . 
és szeptember 13 . között a wkk .kispest .hu 
honlapon vagy a 282-9895-es telefonszámon 
lehet . A program részleteit keressék a WKK 
honlapján és programfüzetében!

Abban bízunk, hogy időutazó játékunkkal 
élményszerűen eleveníthetjük fel a telepen 
régen működő szolgáltatásokat, mesterségeket, 
az itt élők mindennapjait, életük néhány fontos 
helyszínét . A közös időutazás pedig erősíti a 
Wekerletelep múltjához való kötődésünket, 
otthonunk szeretetét és tiszteletét .

Kiss-Szitár Orsolya

WKK

Wekerletelep 110 éves évfordulója alkalmából a WKK Kispest Önkormányzatának 
támogatásával izgalmas időutazásra hívja a családokat. Az „Időkapukon való átlépés” 
a Társaskörrel szorosan együttműködve, a Wekerlei Napok keretében valósul meg. 

Ki ne vágyna kalandokra és arra, hogy idegen, távoli országokban 
új, addig még soha nem tapasztalt élményekkel gazdagodjon? 

Két fiatal lánynak még ennél is nagyobb álma volt . Kerékpárral 11 
hónap alatt, 15 országon tekertek keresztül . Hogy ez túl merészen 
hangzik? Pedig így van . Both Emese és barátnője néhány évvel 
ezelőtt megtette ezt a hosszú utat, két keréken Új-Zélandtól hazáig, 
tulajdonképpen hazabicikliztek . 

Az angoltanári diplomával és nem kevés tanítási tapasztalattal 
rendelkező Emese bátorsága és kalandvágya mellett nyugodt, 
kiegyensúlyozott személyiség, sok vidámsággal fűszerezve . Két 
évet töltött Vietnámban angoltanárként, ahol szintén életre szóló 
élményekben volt része . Kerékpáros útjukra ezután került sor . 

A Wekerlei Kultúrházban október 6-án, 16 .00 órakor kezdő-
dő, vetítéssel egybekötött élménybeszámolóján megtudhatjuk, 
mi minden történt velük a mintegy 14 000 kilométeres út során . 
Kikkel találkoztak, miket láttak, mit ettek, hol és hogyan aludtak, 
mi mindent tapasztaltak? Hogyan jutott eszükbe ezt az útvonalat 
kiválasztani, és hogyan készültek fel rá? 

Sok jó sztorit hallhatunk, és fantasztikus képeket láthatunk a 
WKK őszi, ingyenes előadásán .

Szabó Mária

Kerékpárral Új-Zélandtól 
Magyarországig

Az éléskamra feltöltésének  
fontossága

Időkapuk a Wekerlén

Jön az ősz, és vele együtt megkezdődik a készülődés a hűvös hónapokra . 
Két igen fontos okot is tudunk arra, hogy miért kell alaposan rá-

készülnünk éléskamránk feltöltésére . Az egyik ok közismert, mégpedig 
minőségi táplálék biztosítása a testünk számára megbízható forrásból, 
káros adalékanyagok kihagyásával . 

Ám legalább ennyire fontos a lelkünk táplálása is, hiszen a kezünk 
munkája által befőzött, savanyított, szárított finomságban mi magunk is 
benne vagyunk . Belekonzerválódik a várakozás ideje, a készítés közben 
kavargó gondolatok, a gondoskodás szeretete, a feliratok büszkesége . 
Ráadásul a legszomorkásabb hideg, esős napon is egyetlen falatka elég 
ahhoz, hogy visszacsenje számunkra a nyár meleg szellőit, illattal ka-
vargó levegőjét, a jókedvvel telt időt, a mosolygó gyümölcsöket, harsogó 
zöldségeket, a nap és víz áldását, a nyáresték csillagos hangulatát . 

A tavalyi évben útjára indított Egészségről kívül-belül sorozatunk új állo-
másán most két őszi időpontban a kamrafeltöltés praktikáival, a gyümölcs 
és zöldség eltevéssel, tartósítással ismerkedhetünk . Előadónkat, Osgyáni 
Elvira gazdasszonyt sokan ismerhetik a wekerlei kispiacról, ahol minden 
megvásárolt termék mellé egy-két jó szava és tanácsa is szokott lenni .

A műhelymunka alatt kötetlen beszélgetés mellett készül majd el a 
lekvár vagy a savanyúság, amelyből a résztvevők hazavihetnek saját kam-
rájukba . Kispest Önkormányzatának jóvoltából a programon a részvétel 
díjtalan, viszont a helyek korlátozott száma miatt előzetes regisztrálás 
szükséges a wkk .kispest .hu oldalon vagy a kultúrház telefonszámain .

A kamrafeltöltő workshopok időpontjai és témái:
szeptember 29., szombat 15.00-18.00 –  

I. alkalom – Gyümölcsöző
A lekvárkészítés szépségei, a kandírozás és az aszalás fortélyai, házi 

gumicukor készítés (titkos recept alapján), a cukorral vagy anélkül di-
lemmája, a kupak vagy celofán kérdése . No, és mi az a szárazdunszt? 

október 6., szombat 15.00-18.00 –  
II. alkalom – Zöldségező

Savanyítás, de nem keserűen, házi „vegeta” készítése, a klasszikus 
erjesztés csodája, zöldségből édesség, tárolás a frissesség titka . Mindez 
egyszerűen!

Bonecsuk Mónika 
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Mekkora a valószínűsége annak, hogy 
mindkét gyermeked ugyanazokba az 

osztályokba kerül, mint egy másik wekerlei 
család mindkét gyermeke, és a lurkók össze-
barátkoznak egymással? Hát itt, Wekerlén 
elég nagy, több ilyet is ismerek . De ha a 
gyerekeink közt több mint 10 év a korkü-
lönbség, és egész más iskolákba jártak, járnak, 
az már ritkább . Nálunk pedig így történt . A 
harmadikos Rozi és Bogi jó barátnők, és a 
már egyetemista gyerekeink – akik gimiben 
jártak egy osztályba – is tartják a kapcsolatot . 
Így hát rendszeresen összejárunk a Fekete 
családdal, mert sok a közös témánk . Pél-
dául az, hogy a családanya, Ritus is átállt a 
gluténmentes táplálkozásra mintegy másfél 
éve, és azóta lefogyott, meg sokkal jobban 
érzi magát a bőrében . Próbálgatja a csa-
ládját is – több-kevesebb sikerrel – errefelé 
terelgetni, de legalább a hétvégi fehérlisztes 
sütiket biztosan felváltották az egészséges 
kekszek, édességek . 

Az egyik ilyen viszonylag újonnan fel-
fedezett, aztán továbbfejlesztett sütije, ami 
a család körében is nagy sikert aratott, a 
gluténmentes ISTENI KEKSZ . Azóta már 

mi is csak így hívjuk . A Ritus-féle Isteni Keksz . 
Akik laktózmentes táplálkozáson vannak, 
azok is fogyaszthatják, a margarin/vaj helyett 
laktózmentes vajat tehetnek bele . 

Nos, Ritus nagyon helyes volt, mert mikor 
meghallotta, hogy a „Miroty rovatba” (szer-
kesztőségi berkekben csak így hívjuk) készülök 
cikket írni, meghívta az egész családunkat 
egy sütizős-fagyizós, no meg fröccsözős kerti 

délutáni partira . Megbeszéltük, hogy a sütit 
együtt fogjuk összedobni, vagy legalábbis a 
keze alá dolgozunk, így aztán ő valóban csak a 
málnaparfét csinálta meg előre, a kekszkészítés 
pedig igazi családi program lett . 

Szóval – kezd bele a háziasszony – először a 
diót ledarálom az aprítógépben . Ősszel mindig 
veszek 4-5 kiló diót és bedobom a mélyhűtőbe, 
ilyenkor aztán mindig csak annyit veszek elő, 
amennyire épp szükségem van . Egy nagyobb 
tálban összekeverem a száraz hozzávalókat: 
a darált diót, a zabpelyhet, a kétféle lisztet, a 
nyírfacukrot . 

Közben mindkét kilencéves kislány kis kö-
ténykét kap, műanyag edényt, habverőt, és ha-
talmas nevetések közepette lassan, de biztosan 
összedolgozzák a tojást a cukorral . Szerencsére 
utána csak a konyhapultot, a környéken talál-
ható edényeket, a padlót és magukat a lányokat 
kell letisztítani, de a közös munka hatalmas 
élmény mindenkinek . 

A csoki feldarabolását is a csajokra hagyjuk, 
nem gondolván arra, hogy kecskére káposztát 
nem szabad bízni, így majdnem alig marad elég 
csoki a sütibe – szerencsére Ritus elővarázsol 
egy másik tábla csokit .

A száraz hozzávalókba aztán sikeresen bele-
öntjük a cukorral elkevert tojást és a rizstejszínt . 
Jó alaposan összegyúrjuk az egész masszát . 
Ezen a ponton kissé eltávolítjuk a lányokat a 
konyhából, de mindez csak a süti érdekében 
történik . Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral, 
majd segítek Ritusnak pogácsákat formálni . 
Most Bogi és Rozi újra a képbe kerülnek, mert 
megengedjük nekik, hogy a kis kockára vágott 

csokidarabokat belenyomkodják a sütikbe . 
Minden kekszbe kettőt-hármat . Lehet, hogy 
nem ez a legegyszerűbb módja a csokink a 
masszába való juttatásának, de biztosan ez a 
legszórakoztatóbb . Mindenesetre mi mind a 
négyen akkorákat nevetünk, hogy ezt a délutánt 
biztosan nem fogjuk egyhamar elfelejteni . A 
tepsi ezek után bevándorol az előre melegí-
tett sütőbe, ahol 180 fokon körülbelül 18-20 
percig sütjük . 

Míg arra várunk, hogy a keksz kisüljön, 
Ritus elmeséli, hogyan készítette a málnaparfét . 
Ez a változat, most nem a minden-mentes 
változat, hanem az eredeti, tojással és tejszínnel 
készült, mert a család többi tagja ezt preferálja . 

- Ez még Zsófika nagynéném receptje, tőle 
tanultam, náluk a málna a kert végében termett . 
Először felvertem a tejszínhabot, majd a hab-
verővel a tojást jól összekevertem a cukorral . 
A málnát botmixerrel összetrutyiztam, egybe 
kevertem a tojásos-cukros masszával, végül 
gyengéden hozzákavarintottam a tejszínhabot . 
Egy kisebb sütőformába öntöttem, és mehetett 
a mélyhűtőbe . Körül-belül 5-6 órát hagytam 
hűlni, mostanra tökéletes lett az állaga . Se túl 
kemény, se túl puha .

A kertben aztán mi is csatlakozunk az apu-
kákhoz és a nagyobb gyerekeinkhez, ahol már 
szintén kiváló a hangulat a többedik fröccs után . 
A keksz is kisült, ki is hűlt, meg lehet kóstolni . 
A tányérokra a barna süti mellé gyönyörű rózsa-
szín málnaparfé kerül, a kicsik megküldik még 
egy kis tejszínhabbal is, így a szénhidrátbevitel 
most több napra meglesz… Ritussal mi glutén- 
és laktózmentes mangófagyival fogyasztjuk, így 
is nagyon finom! Próbáljátok ki ti is! 

Szilágyi Szabina

Gluténmentes csokis keksz 
málnaparféval Ritus módra 

Hozzávalók 20 db kekszhez
●  20 dkg durvára darált dió 
●  10 dkg gluténmentes zabpehely ●  3 evőkanál nyírfacukor

●  2 tojás
●  15 dkg gluténmentes lisztkeverék 

●  15 dkg margarin / vaj vagy laktózmentes vaj 
●  10 dkg barna rizsliszt vagy mandulaliszt 

●  3 evőkanál rizstejszín vagy rizs főzőkrém
●  10 dkg étcsokoládé
Hozzávalók a málnaparféhoz ●  2 csésze málna 

●  1 csésze cukor
●  1 tojás 
●  2 dl habtejszín 
Vigyázat, ha vendégeket várunk, duplázzuk meg az adagot – ahogy most esetünkben is történt!
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Wekerlei Mozgásműhely - Órarend  
Honlap: www.wekerleimozgasmuhely.hu Telefon: 70/381-61-22,  
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GERINCTORNA 
ALAKFORMÁLÓ 

NYÚJTÁS GERINCTORNA  7.30 
GERINCTORNA GERINCTORNA 

9.00   8.30 
GERINCTORNA 

 
IZOMKONTROLL 

Minden hónap 
első csütörtöki napján 

INGYENES! gerincterápia 
előadás. 9.30 órakor 

8.30 kezdő óra 
GERINCTORNA 

 

 
 
 

KKIISSTTOORRNNAATTEERREEMM (XIX. Baross utca 48.) 
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19.30    JÓGA 90’    
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17.00 GERINCTORNA 
kezdő 

TANFOLYAMOK 

 

TINI 
LATIN DANCE  GERINCTORNA   

18.00 GERINCTÁNC GERINCTORNA 
ENERGETIZÁLÓ 

NYÚJTÁS GERINCTÁNC 
ALAKFORMÁLÓ 

TRÉNING

 

19.00 GERINCTORNA BODY ART ZSÍRÉGETŐ 
ALAKFORMÁLÓ  

GERINCTORNA 
 

LATIN DANCE 
 

20.05 LATIN DANCE ZSÍRÉGETŐ 
ALAKFORMÁLÓ 

LATIN DANCE ZSÍRÉGETŐ 
AEROBIC  

HASTÁNC 
 

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 

Kedves Wekerlei Állatbarát!

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

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

Aktuális akcióinkról érdeklődjön 
telefonon a 280-07-70,

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

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

Dr. Kovács István
Klinikus szakállatorvos 

R.ing Bt.
Rothman Ferenc
www.ringingatlan.hu 

+36-30-223-0986
ring@digikabel.hu

Kedves Ügyfelem! 2018-ban is a megszokott, 
színvonalas szolgáltatással, barátságos jutalékkal 

és változatos lakáskínálattal állok rendelkezésére! 
Tájékozódjon referenciáimról honlapomon, és 

hívjon, ha új otthonát keresi, vagy meglévő ingatlanát 
szeretné eladni!

Kerékpár javítás  
rövid határidővel

25 év tapasztalat

1192 Zalaegerszeg u. 46/Dobó 
Katica sarok

Szerviz bejelentkezés:  
06-70-29-22146

www.wekerge.hu

email: kerekpar@wekerge.hu

Nyitva: szerda, csütörtök, péntek:  
9-13, 15-19

szombat: 9-13

Hirdessen nálunk!

Méret Nettó ár (Ft) Áfa 27% (Ft) Bruttó ár (Ft)
Nyolcad oldal

fekete-fehér – 84,5 x 57 mm 9 000  2 430  11 430 

belső színes borító – 93 x 65 mm 13 000  3 510  16 510 

Negyed oldal

fekete-fehér – 84,5 x 120 mm 18 000  4 860  22 860 

belső színes borító – 93 x 135 mm 24 000  6 480  30 480 

Fél oldal

fekete-fehér – 174 x 120 mm 35 000  9 450  44 450 

belső színes borító – 190 x 135 mm 46 000  12 420  58 420 

Teljes oldal

fekete-fehér – 174 x 244 mm 70 000  18 900  88 900 

belső színes borító – 190 x 275 mm 92 000  24 840  116 840 

Hirdessen kedvező áron a 5 400 példányban  
évente háromszor megjelenő lapunkban!

A lap minden wekerlei háztartásba,  
intézménybe ingyen jut el.

Ha nincs kész hirdetési anyaga, segítünk elkészíteni (a szolgáltatás 
ingyenes)! Lehetőség van újságunkban PR-cikk megjelentetésére is. 

A részletekért kérjük, forduljon hirdetésszervezőnkhöz.

Felvevőhelyek:
Hirdetésszervezőnknél, Veres Jolinál

(mobil: 30/683-1307, e-mail: whirdetesszervezes@gmail.com)
Személyesen a WTE székhelyén (Kós Károly tér 10. www.wekerletelep.hu)

HIRDETÉS



Fk engedély: E-000309/2014

Shetland U. K. 
Nyelviskola

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

•  Nyelvtanfolyamok 
Wekerlén

•  Kihelyezett vállalati 
nyelvoktatás

•  Angol és német 
EuroExam vizsgáztatás

•  Külföldi nyelv tan fo-
lyamok és tanulmány-
utak szervezése
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www.shetland.hu
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Kedves Olvasó!

Kérem, engedje meg, hogy bemutatkozzam. A 
nevem Fórizsné Baráth Brigitta, We kerlén élek, 
és ingatlanközvetítő -értékbecslő szakvizsgá-
val rendelkező ingatlanreferensként tevékeny-
kedem immár 23 éve a Wekerletelepen, és 
egész Budapest területén.

Vállalom, hogy minden ügyfelemnek szakmai tudásom legjavát nyújtva 
segítek, legyen szó eladásról, vételről, értékbecslésről, felújításról vagy e 
tranzakciók teljes körű jogi ügyintézéséről.

Számomra nagyon fontos a bizalom és a diszkréció, ezért az adásvétel-
hez szükséges jogi hátteret és a teljes körű földhivatali eljárást tapasztalt 
ügyvédi iroda, az energetikai tanúsítvány kiállítását megbízható építész-
iroda, a felújítási megbízásokat pedig évtizedek óta a munkámat segítő 
csapat teljesíti.

Fórizsné Baráth Brigitta

www.ingatlanvarazs.hu

Facebook oldalam:  
Wekerle Ingatlan Iroda

Tel: 06/309-332-592

Email:  
forizsnebrigitta@gmail.com

Remélem,  
nemsokára önt is  

az ügyfeleim között 
köszönthetem!

Hívjon  
bizalommal!

@ Műhely: 2360 Gyál, Bartók Béla utca 117.
Tel: 06-70-70-40-716  ❘  Web: www.mitku.hu

Területi képviselőnk: Nagy Kálmán  ❘  Tel: 06-20-376-8941




