
20
15

  
X

X
I. 

é
v

fo
ly

a
m

 
3.

 s
z

á
mWEKERLE

a  W e k e r l e I  T á r s a s k ö r  e g y e s ü l e T  T á j é k o z T a T ó  l a p j a

Mi lesz veled, Életfa?

Az Almavirág tér 4 éve

Advent a Wekerlén

Bizottsági delegáltak 
beszámolói

Wekerlei díjazottak

Civil érték 1995 óta

Szeretetteljes karácsonyt, boldog új esztendőt  
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Virgácsfa
Egyszer volt, hol nem volt, távoli hegyek 

közt megbújva volt egy kis falu. Olyan 
messze, hogy arrafelé még vándor is ritkán 
vetődött el. Pedig takaros kis falu volt, 
szorgalmas emberek lakták. Állatokat 
tartottak, veteményt vetettek, nyáron 
arattak, télen pihentek.

Hétköznapokon gyerekzsivajtól volt 
hangos hol az utca, hol a mező, attól 
függően, hol gyűltek össze a falubéli 
gyermekek játszani. Mindenféle játékokat 
találtak ki maguknak.

Karcsi volt a vezérük, mert neki volt a 
legtöbb jó ötlete. Igaz, a felnőttek csak 
kis csibésznek nevezték, mert Karcsi jó 
ötletei bizony sokszor másnak bosszúságot 
okoztak.

Amikor édesanyja kérésére össze kellett 
gyűjtenie a tojásokat a baromfiudvarban, 
akkor célba dobósat játszott. Szegény tyúkok 
nem tudták, ijedtükben hova rebbenjenek. 
Sajnos ilyenkor a tojás is odalett. Focizás 
közben rendszerint akkorát rúgott a labdába, 
hogy az a veteményes kertek közepéig meg 
sem állt. Pajtásai csodálták ügyességét, de 
a gazdák szomorkodtak a letarolt növények 
láttán. Máskor meg „csúszdázás” közben a 
felhalmozott szénakazlakat túrta szét.

Mondogatták is neki:
- Meglásd, te csibész, a Mikulás 

virgácsot hoz majd neked! Lesz mivel 
kiporolni a nadrágod!

De Karcsi mit sem törődött ezzel a 
fenyegetéssel. 

Telt-múlt az idő, az ősz után 
beköszöntött a tél. Alighogy megjelentek 
az első hópihék, hát pár napra rá már 
fehérbe borult a vidék. Egy délután Karcsi 
fogta a szánkóját, gondolta, ródlizik egyet 
a domboldalon. Elhaladt a házikók előtt, s 
látta, hogy az ablakokban már megjelentek 
a fényesre pucolt bakancsok. „Az ám – 
gondolta −, hamarosan érkezik a Mikulás!” 
Vidám kedve kerekedett, csak úgy suhant 
szánkójával a falu határáig. Lelkesen fölért 
az erdőszéli domb tetejére, amikor hirtelen 
megtorpant. Elkerekedett a szeme, mint 
amikor csodát lát az ember. A völgyben 
egy hatfogatú rénszarvas szán várakozott 
piros puttonyos rakománnyal. Az ezüst 
színű agancsok fenségesen csillogtak már 
messziről. Halk csengettyűszót lebbentett 
a szél. 

Közelebb lopózva Karcsi már sejtette, 
hogy a Mikulás azon az éjjelen lepi meg 
a gyerekeket. Nagyot dobbant örömében 
a szíve! De aztán dobbant az ijedtében is, 
amikor észrevette, hogy egy egész doboznyi 
frissen metszett, aranyvégű fűzfavirgács 
kandikál ki a kis piros csomagok közül. 
Sosem hitte el, hogy egyszer tényleg 
virgács lenne a kópéságainak jutalma, de 
ezúttal rossz sejtelme volt. Fogadkozott 
magában, hogy véget vet a csínytevéseknek, 
jó gyerek lesz ezután, csak igazi ajándékot 
kaphasson. Igen, ezentúl csak jóban töri 
majd a fejét!

És már ki is pattant abból a fejből az 
első jó ötlet: el kell csenni a virgácsokat, 
meg kell menteni a falubeli gyerekeket a 
szomorúságtól. A falubeli gyerekek körébe 

persze ő maga is beletartozott. Nem 
teketóriázott, leemelte az őrizetlen szánról a 
doboznyi virgácsot, rátette saját szánkójára, 
és már csusszant is a domboldalon 
hazafelé. Amikor beszaladt a kertkapun, 
bentről édesanyja kiáltása hallatszott, aki 
vacsorázni hívta kisfiát. „Mit tegyek..., mit 
tegyek?!” − villant át a fején maga mögött 
húzva a titkos csomagot. Végül a kert 
túlsó végén ágaskodó hóbuckák mögött, 
a kerítés mellé leszúrta az aranyvégű 
fűzfaágacskákat szépen sorban. Jól eldugta, 
arra senki nem jár. Beszaladt a jó meleg 
házba, jólesett a vacsora. Lefekvés előtt 
gyorsan kitisztította a cipőjét, s még 
egy levélkét is elrejtett benne: „Kedves 
Mikulás! Sajnálom, de nem mindig sikerült 
a jóság. Ígérem, ezután megjavulok! Ez 
olyan biztos, mint ahogy a tél után tavasz 
következik. Karcsi”

Azt nem tudjuk, hogy azon az éjjelen mi 
került Karcsi bakancsába. De az egészen 
bizonyos, hogy a hosszú, hideg telet a 
kikelet követte. Az első napsugarakkal 
megjött a szívvidító madárcsicsergés. 
Hamarosan rügyekbe borultak a fák, lepkék 
és méhek táncoltak a kertekben. Egy szép 
tavaszi délelőttön, amikor Karcsi gondosan 
kosárba gyűjtötte a tojásokat, tekintete 
megakadt a kerítésen. Mintha csodát látott 
volna! A kert végében kis fűzcsemeték 
ágaskodtak az ég felé. Ágaik végén 
aranyosan játszottak a nap sugarai. Jóleső 
érzéssel mosolygott magában Karcsi. Amit 
ígért, meg is tartja...

A mesét a Kispesti Kós Károly iskola
3.a osztálya írta
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A Wekerle újság a wekerlei civilek lapja, immár 21 éve! Civil értékek mentén készítik 
civil önkéntesek. És milyen sokan készítik! Éppen egy éve, jubileumi számunkban 

tettük közzé a Wekerle első húsz évfolyamát létrehozók igen hosszú névsorát! Nem 
volt nehéz dolgunk, csak fel kellett lapozni a korábbi számokat és az írások végéről 
összeírni a szerzők nevét. Könnyen megtehettük ezt, mert a Wekerle szerzői sosem 
maradtak a névtelenség homályában. Miért is tették volna, ezt a lapot magunk írtuk 
és írjuk, magunkról, magunknak!

Nagy öröm, hogy a szerzők listája folyamatosan bővül. Csak 2010 óta (ekkor vette 
át a Wekerle készítését a jelenlegi főszerkesztő és az új szerkesztőbizottság) 17 mun-
katárs vett részt a szerkesztésben és hirdetésszervezésben, rajtuk kívül további 169-en 
írtak hosszabb-rövidebb cikket és további 146-an készítettek fotót, illusztrációt. A mi 
Wekerle újságunk tehát több száz civil önkéntes munkájának a gyümölcse! Több száz 
újságkészítőé, akik tudják, mik foglalkoztatják az itt élőket, akik lankadatlanul képviselik 
és védik a civil, wekerlei értékeket, érdekeket. Egy kicsit − szándékosan − módosítva a 
jól ismert mondaton: ez a Wekerle, ahol értéket teremt az idő!

Az egymást követő lapszámok közül mindig kiemelkedik az év végi, ünnepi szám. 
Ahogy sok éve már, idén is közös adventi készülődésre invitáljuk Kedves Olvasóinkat! 
Kínálunk ehhez ünnepi programokat, közös wekerlei Mikulásvárást és karácsonyfa 
díszítést, ajándék- és adománygyűjtést, adventi gondolatnaptárat és sok-sok ünnepi és 
hétköznapi történetet.

Csukás István sorait felidézve kívánunk meghitt, szeretetteljes karácsonyt és boldog 
új esztendőt a Wekerle újság valamennyi készítője és a Wekerlei Társaskör nevében.

Dr. Engloner Attila
főszerkesztő

Faggyúszagával felém leng 
újra a karácsonyi gally, 
sztaniol cincog s a lélek 
lepedőnyi szárnyaival
fölrepül a mennyezetig, 
villanykörte a glória − 
ahonnan leereszkedik 
darócban az Isten Fia... 
 
Égbe röpítő, együgyű 
varázs, szalma-bélelt jászol: 
téli Nap, a nehéz begyű, 
havas nádtetőkön gázol, 
 
s apám vígan az udvaron 
karácsonyfatalpat farag, 
öcsémmel ámulva lessük. 
Kölyökkutyánk havat harap, 
 
vérszagot keres borzolva, 
kormosszélű tisztásig fut, 
hol hajnalban hullt a hóra 
hízó torkából szökőkút. 

CSuKÁS ISTVÁN

Karácsonyi dal

Fo
tó

: S
zi

lá
gy

i S
za

bi
na

Fedő alatt leves ázik, 
jön az angyalhajas alkony, 
s a Karácsony lehintázik 
faggyúszagú fenyőgallyon.
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TársaskörbeN

Wekerlei Esti Mesék – Minden csütörtökön 18-19 
óráig, mesehallgatás, bábozás, diavetítés, éneklés, 
rajzolás. Hetente más-más „mesélő” várja az ovisokat, 
a kisiskolásokat és szüleiket.

Kör-Kötő-Kör – Minden csütörtökön 19-21 óráig 
kötünk, horgolunk együtt. Új technikákat tanulunk, 
mintákat cserélünk. Közben beszélgetünk, sütizünk. 
Jöhetnek kezdők, haladók, lányok, fiúk, fiatalok, 
idősek.

Játékklub – Minden csütörtökön 19-21 óráig várja a 
„játékmester” mindazokat, akik szívesen társasoznak, 
kártyáznak, jó társaságba vágynak. Ha van egy jó 
játékod, hozd el, gyere közénk!

Bridzs klub – Minden kedden18.30-kor várjuk mind-
azokat, akik szívesen bridzselnek, vagy szeretnék 
megtanulni a „kártyajátékok királyát”. A bridzs az a 
játék, amit soha nem késő elkezdeni.

Őszikék klub – Minden hónap utolsó szerdáján 17 óra-
kor találkozunk, beszélgetünk, teázunk, megbeszéljük 
életünk kis és nagy ügyeit. Kitaláljuk hova kirándul-
junk, milyen kiállítást, színházi előadást nézzünk meg 
együtt.

Építész klub – változó időpontokban, wekerlei építészek 
Wekerle aktuális építészeti ügyeit beszélik meg.

3-1-2 Meridián torna –  Minden kedden 18-18.30-ig. 
Energetizáló, gyógyító és betegségmegelőző hatású 
gyakorlatsorozat közös végzésére várjuk az érdeklő-
dőket.

Programsoroló

 Ebben az évben is december 5-én 18 órakor érkezik a Mikulás szánja 
a Zrumeczky-kapu alá.

A Mikulás levelesládáját december 3-ig a WTE irodában (Kós Károly 
tér 10.) találod, ide juttasd el a küldeményed, mi továbbítjuk a Mikulásnak! 
Tudjuk, hogy nagy kíváncsisággal várja ezeket az üzeneteket.

Minden kicsit és nagyot arra biztatunk, hogy írjon vagy rajzoljon a vá-
gyairól, kéréseiről, kívánságairól.

Idén is közös énekléssel és igazi wekerlei hangulattal várjuk a Miku-
lást.

Ha szeretnéd megtanulni a Mikulás-dalokat, ebben sokat segíthet a 
Wekerlei Angyali Kar által felénekelt szép CD és dalos füzet. Ez kedvező 
áron megvásárolható a WTE irodában.

Várunk minden gyermeket és felnőttet ezen a szép téli estén!
Magyar Kollégium, WTE
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„Most azért megmarad a hit, remény, 
szeretet, e három; ezek között pedig 

legnagyobb a szeretet.”
Pál apostol: Korinthusbeliekhez írt I. levél 

13. fejezet 13. vers - Biblia
A Wekerlei Társaskör ablakában december 

1-jétől 24-ig minden nap kinyitunk egy-
egy – idézetet tartalmazó – kicsi ablakot. 
Gondolatok, érzések, tettek és cselekedetek 
sorakoznak a szeretet körül, 24 napon át. 
Segítőink ezek a szövegek, hogy lelkünk 
lassabban élhessen, és teljes tisztaságában 
érkezhessen meg az ÜNNEPhez.

A gondolatnaptár minden évben többünk 
gyűjtő munkáját, legkedvesebb idézeteit tük-
rözik, ha neked is van kincsed, amit szívesen 
megosztanál a közösséggel, küld el nekünk a:  
postalada@wekerletelep.hu e-mail címre.

 A 2014-es gondolatnaptár idézeteit az újság 
hátoldalán olvashatják.
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Wekerlei Mikulásvárás

Adventi 
gondolatnaptár



Wekerle   ■  2015/3. szám 3

Advent A Wekerlén

 A Baptista Szeretetszolgálat 2014 
karácsonyán 51 300 cipősdoboznyi 
ajándékot osztott szét rászoruló 

gyermekeknek. Ebből 300-at, mi wekerleiek 
töltöttünk meg. Nagyon köszönjük az egyé-
neknek, a családoknak, a közösségeknek, 

az intézményeknek, hogy segítettek. Ebben 
az évben is folytatjuk. − Ezt olvashattuk 
2015 januárjában a Wekerlei Hírhálóban 
(http://wekerletelep.hu).

S most valóra válhat az utolsó mondat. 
Ebben az évben is folytatjuk.

Idén is vállaltuk, hogy gyűjtőpontként 
működünk. December 1-jétől várjuk ado-
mányaikat a Társaskörbe.

Hogyan is? Kicsit ismételjük át a tud-
nivalókat.

Végy egy cipősdobozt, tegyél bele kis-
gyereknek való ajándékokat (apró játék, 
kisméretű könyv, írószerek, édesség stb.), 
csomagold be szépen (külön az alját és 
a tetejét), kösd át, tegyél rá egy címkét, 
hogy f iúnak vagy lánynak és kb. hány 
éves korúnak szánod a dobozt, hozd be a 
Társaskörbe. A Baptista Szeretetszolgá-
lat karácsonyra eljuttatja magyarországi 
rászoruló gyerekeknek.

További részleteket november végén lehet 
megtudni, kirakati plakátról, szórólapról, 
a WTE honlapjáról.

Tavaly nagyon sikeres volt az akció, nagy 
örömmel fogadtuk a dobozokat. Sokszor 
együtt hozta szülő és gyerek, s a gyerekek 
boldogan újságolták, hogy ők mit adtak a 
saját játékaikból. S csillogó szemmel nézték 
a dobozhalmokat. Mi meg őket.

Az idén is vágyunk erre. Segítsenek 
ebben (is)!

Köszönjük. Papp Zsuzsanna

 Már mindannyian készülődünk 
a karácsonyra. Ki ajándékokat 
gyűjt, ki recepteket, ki díszeket 

készít, ki a családdal egyeztet, mikorra 
érkezzenek a vacsorára. Ne feledkezzünk 
el a magányos, egyedül élő, idős wekerlei 
szomszédainkról sem!

Hagyományainkhoz híven az idén is 
gyűjtést szervezünk karácsony előtt a 
nehezebb sorsú wekerleieknek, akik nagy 
hálával és örömmel fogadják, várják az 
adományokat. A háziorvosok javaslatai 
alapján állítjuk össze az adományt kapók 
névsorát. 

Az Őszikék klub tagjai készítik az Önök 
adományaiból az élelmiszercsomagokat, 
az ajándékok eljuttatását a megajándéko-
zottakhoz is wekerlei önkéntesek végzik. 
Tapasztalataink szerint leginkább tartós 
élelmiszerre (konzerv, margarin, szá-
raztészta, tartós tej, kristálycukor, tea, 
citromlé, kakaópor, csokoládé, szalon-
cukor, keksz, mazsola stb.) van szükség. 
Kérjük, ha teheti, segítsen Ön is, várjuk 
adományát!

Az élelmiszereket 2015. december 1-től 
15-ig gyűjtjük a WTE irodájában, nyitva-

tartási időben (minden hétköznap délelőtt 
10-12-ig és hétfőtől csütörtökig délután 
16-19 óráig). Amennyiben pénzadomány-
nyal kíván segíteni, a felajánlott összeget 
a WTE unicredit10918001-00000020-
16620003 számú számlájára küldheti, vagy 

behozhatja személyesen a Társaskörbe.
Ha szívesen segítene a csomagok szét-

hordásában, jelentkezzen a WTE 1-280-
0114-es telefonszámán.

Együttérző segítségét köszönjük. 
Wekerlei Társaskör Egyesület

Újra karácsonyi adománygyűjtés a Társaskörben

Ismét gyűjtjük a cipősdoboznyi ajándékokat
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„Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?”

(Dsida Jenő)

 Igen, várjuk nagyon. Hagyományainkhoz 
híven, idén is legyünk együtt pár órát, 
karácsony előtt néhány nappal, hogy 

utána már teljesen a családi ünnepre ké-
szülhessünk. Közös éneklés, a saját díszek 

felrakása a fákra, tea, forralt bor, dió, alma, 
sütik az asztalon (hozott anyaggal bővíthető 
a választék). Találkozások, beszélgetések, 
régi karácsonyok felemlegetése.

Találkozunk a Kós Károly téren decem-
ber 19-én délután 4 órakor a nagy fenyőfa 
körül. Jó lesz. Jöjjenek, várunk mindenkit 
szeretettel!

Addig pedig szép adventi készülődést 
kívánunk.

WTE

Karácsonyfa ünnep a Kós Károly téren: 
december 19-én 16 órától

„Wekerlei kertek, kincseik”
Fotópályázat a Föld napja alkalmából

BehArAngozó

 A Wekerlei Társaskör Egyesület (WTE) és a Kós 
Károly Általános Iskola ismét fotópályázatot 

hirdet a Föld napja alkalmából.
Lakóhelyünk patinás épületeit terebélyes fák, 

bokrok, sövények veszik körbe, és egyre több helyen 
jelennek meg a konyhakerti növények is. Ezt a 
sokszínűséget célozza meg a következő szabadtéri 
fotókiállításunk a Föld napja al-
kalmából. Várjuk azokat a fotókat, 
amelyek a kerteket, azok részleteit, 
más szemének is élményt adó kin-
cseit mutatják be.

Mindenkit biztatunk, hogy 
használja ki az évszakok szépsé-
geit is a képek elkészítésekor, hi-
szen egészen más a hangulata egy 
őszi, téli vagy tavaszi felvételnek. 
Természetesen emberek is szere-
pelhetnek a képeken, a fantázia 
bátran szárnyalhat!

Korábbi művekkel is pályázhat-
nak. (A fotón szereplő személyek személyiségi 
jogainak tiszteletben tartása miatt fontos, hogy 
a fotó közléséhez való beleegyezésüket a készítő 
előzetesen egyeztesse velük! Ez kizárólag a készítő 
felelőssége.) 

A pályázaton életkortól, lakóhelytől és foglalko-
zástól függetlenül bárki részt vehet. A pályaművek 
lehetnek digitális fotók vagy hagyományos tech-
nikával készült, utólag digitalizált (beszkennelt) 
felvételek. Méretük – a kiállításra való előhívás 
miatt – minimálisan 1 Mbyte kell legyen. Felhívjuk 
a jelentkezők figyelmét, hogy a manipulált képeket 
a zsűri kizárja. (Nem számít manipulálásnak a 
kép 25%-nál kisebb mértékű megvágása, a teljes 
képet érintő, kismértékű színkorrekció, a színes 
felvétel fekete-fehérré alakítása és a szkennelési/
digitalizálási hibák retusálása.) A beadható képek 
száma szerzőnként maximum 3 db.

A pályaműveket szakértők bírálják el, de a lakos-

ság is szavazhat a WTE Facebook oldalára felkerülő 
képekre. A zsűri és a közönség szavazatai alapján 
külön-külön díjazásra kerül sor. A legjobb képekből 
szabadtéri kiállítást rendezünk a Kós Károly téren. 
A díjakat a kiállítás megnyitó ünnepségén adjuk át a 
helyszínen 2016. április 22-én 14 órakor. A fotókat 
CD-n kérjük eljuttatni a Kós Károly Általános Iskola 

címére (1192 Budapest XIX. Hungária út 28.) vagy 
elektronikusan a koskaroly@iskola.kispest.hu, vagy 
a postalada@wekerletelep.hu e-mail címre. 

Nevezési lap márciustól kapható a Társaskörben 
(1192 Kós Károly tér 10.) vagy letölthető a hon-
lapról (www.wekerletelep.hu) . Ne feledkezzenek 
el a jeligéről!

A nevezési lapot kinyomtatva kérjük a fotókat 
tartalmazó CD mellé a borítékba tenni, illetve 
elektronikus feltöltés esetén csatolni azt az e-ma-
ilhez, az aláírt példányt pedig zárt borítékban, rajta 
a jeligével elküldeni a fent megadott címre. 
A CD-re az alábbiakat kérjük olvashatóan ráír-
ni, illetve e-mail küldése esetén ez legyen a levél 
tárgya:  „Wekerlei kertek, kincseik” fotópályázat. 
Beérkezési határidő: 2016. április 10. éjfél. A díja-
zottakat e-mailben (e-mail-cím hiányában postai 
úton) értesítjük.

WTE és a Kós Iskola

Téltemetés, 
tavaszköszöntés
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 Február 27-én ismét megren-
dezésre kerül a magyar nép-

hagyományt felelevenítő wekerlei 
téltemetés. A Wekerlei Kultúrház 
és Könyvtár (WKK), valamint a 
Wekerlei Társaskör Egyesület 
(WTE) közös rendezvényének a 
WKK ad otthont. 

A résztvevőket 16 órától kéz-
műves foglalkozásokkal várják az 
önkéntesek. Mindenki elkészítheti 
a neki tetsző zörgő-csörgő-télűző 
hangszerét és kisméretű kiszebábját. 
Készül egy nagy báb is. Ha minden 
kész, együtt a Kós Károly térre vo-
nulva – ahol már ég a tűz – elbúcsúz-
tatjuk a telet. A program végén, 18 
óra körül, kiszebáb égetéssel adunk 
nyomatékot annak, hogy már na-
gyon várjuk a tavaszt.

A rendezvényre minden wekerlei 
kicsit és nagyot szeretettel vá-
runk!

WTE
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visszApillAntó

 Nem szeretem az össznépi rendezvé-
nyeket. Nem szeretem a bóvliárust, 
az embertömeget, a hangos, gagyi 

zenét. Vidéken, ahol felnőttem minden 
évben volt búcsú és falunap, annak minden 
tartozékával együtt. Nem értettem, miért 
sürög-forog a nagymama a tűzhelynél, miért 
olyan fontos szépen felöltözve megnézni 
azt az egy körhintát, ami csodával határos 
módon még működik, mi olyan különleges 
ezen a napon?

Wekerlén élünk immár 6 éve. Pestiek 
lettünk, szeretjük. Szeretem a Wekerlei 
Napokat is. Készülünk rá, várjuk. Izgulunk, 
hogy kegyes legyen az időjárás. Mi az, ami 
miatt másképp érzek? 

Jó kimenni a TÉRRE. Ahol rá lehet 
mosolyogni az ismeretlenekre is, ahol ba-
rátok, gyerekek, szülők, nagyszülők együtt 
élvezik ennek a csodás helynek a különleges 
hangulatát. Itt az árusok, akkor is szívesen 
beszélgetnek veled a portékájukról, ha nem 
vásárolsz semmit, a gofri sütő pedig rögtön 
kedvezményt ad, amint meglátja az önkén-
tes pólód. Végre nem rohan senki sehova, 
„csak” vagyunk. Igazi wekerlei életérzés.

A Wekerlei Napok hagyományosan 
pénteken este ünnepi hangversennyel és 
kiállítás megnyitóval veszi kezdetét. Csa-
ládias és meghitt. Jó volna, ha egyre többen 
jönnének ezt is megtapasztalni. 

Szombaton a Zenepavilonban helyi, ama-
tőr együttesek és előadók ingyen lépnek 
fel, itt élnek köztünk a tehetségek, aki ott 
volt hallhatta, igen csak büszkék lehetünk 
rájuk. Gyerekek szaladgálnak körülöttünk, 
apukák kergetőznek önfeledten 4-5 cseme-
tével, beszélgetünk, nevetünk és élvezzük az 
örömzenét. Észrevétlenül ránk esteledik, a 
gyerekek kifulladnak, az apukák kidőlnek, 
és akkor elkezdődik a szabadtéri mozi. 

Családok, párok, f iatalok és lelkükben 
fiatalok, a szánkódombon együtt kacagnak. 
Különleges atmoszféra a csillagok alatt, 
fűben fekve, olyan egyszerű, olyan jó.

Az elmaradhatatlan eső szombat éjsza-
ka jött, vasárnap reggel pedig már tiszta, 
szikrázó napsütésre ébredtünk. Gyors lo-

gisztikázás, hol legyen a nagyszínpad, mert 
ahol lenni szokott ott felázott a talaj, de 
a színpadépítő és készenléti csapat gyor-
san megoldotta, nem lehet ilyen könnyen 
kifogni rajtuk.

Gyönyörű a tér, süt a nap, gyerekek 
mindenhol, rendőrmotoron, rendőrautó-
ban, színpad előtt, tájékozódó futásból 
visszatérve, kimerülten, boldogan. Majd 
a Fourtissimo együttes gyerekműsorán 
megtelik a színpad a leendő előadóművészek 

táborával. A kicsik élvezik, 
hogy szerepelhetnek, övék 
a taps, rájuk figyel most a 
tér. Én csak fotózom a sok 
boldog gyermekarcot, nem 
tudok betelni velük.

Mintha máshol lennénk, 
egy másik évszázadban, 
ahol a humanitárius eszmék 
megtapasztalhatóak. Ez nem 
pusztán frázis, közel százan 
kívántak vért adni a Vöröske-
reszt sátrában a rendezvény 
ideje alatt, ami meglepően 
sok, a rendezvényt látogatók 
számának arányában.

Hosszú volna felsorolni 
azt a sok kiváló művészt 
és előadót, akik felléptek a 
színpadon vasárnap, mind 

színvonalas és élvezetes műsort adtak. 
Azonban a Cimbaliband balkáni hangu-
latú cimbalom rock ’n’rollja elbűvölt, és 
nem bírtam ki, hogy ne perdüljek én is a 
színpad elé, ropni a gyerekekkel. 

Jó volt ez a hétvége. Együtt voltunk, 
feltöltődtünk, elbúcsúztattuk a nyarat. 

Biztosan vannak, akik találnak szervezési 
hibákat és vannak kritikai észrevételeik. 
Igen, mindent lehet jól és még jobban csi-
nálni, de számomra nem ez a lényeg. 

Magaménak érzem. Az enyém is. So-
kan együtt létrehozunk valamit, ami a 
mienk, a Wekerlén és környékén élőké. 
Láthatóvá válik az összefogás, a közösség 
ereje, sok önkéntes munka, sok telefonhí-
vás a magántelefonról, sok ellopott perc a 
munkahelyen. 

Mindezt azért, hogy tovább vihessük azt 
a szellemi örökséget, amit a telep megálmo-
dói több mint egy évszázada ránk hagytak, a 
közösség teremtő erejét és az emberszeretet. 
A Wekerlei Napok ennek a különleges 
életérzésnek az egyik megnyilvánulása. 
És én ezért szeretem.

Mayer Adél 

Szeretnénk köszönetet mondani azok-
nak, akik a szeptemberi garázsvásá-
rok és a bababörze alkalmával ruhát 
adományoztak a román határ menti 
Csengeren élő Karolina és Tamás csa-
ládjának. Mivel eleve nehezen tudják 
törleszteni a hitelüket, nagy segítség 
nekik, hogy nem kell most téli ruhákra 
költeni. A gyerekek pedig nagyon 
örültek a szép holmiknak.

Van der Lek Dániel

XXIV. Wekerlei Napok szubjektív

Köszönetnyilvánítás
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visszApillAntó

Wekerléért Tulipán-díj

 A díjat a WTE minden évben annak, 
illetve azoknak a személy(ek)nek, 
intézmény(ek)nek, vállalkozóknak, 

támogatóknak adja, aki(k), amely(ek) kiemel-
kedő mértékű támogatást nyújtottak a Wekerlei 
Társaskör Egyesületnek. 

A díj a Wekerletelep centenáriumának jelvé-
nyében lévő wekerlei motívumot – vastulipánt 
– ábrázoló bronzplakettből és kitűzőből áll. 
Innen az elnevezése.

magyar kollégium  
kulturális egyesület

A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület, 
vagy ahogy nap mint nap használjuk, a Ma-
gyar Kollégium, 15 éve állandó szereplője a 
wekerlei rendezvényeknek. Közreműködésének 
köszönhetően élvezhettük a korábbi Wekerlei 
Napokon a nagy sikerű bábelőadásokat és a 

popzenekarok fellépését, a határon 
túli néptáncosokat és könnyűzenei 
előadókat. Neki köszönhetjük a 
Wekerlei Életfa gondolatát és első 
megvalósítását, a Szent Iván-éji tűz-
szobrot, a tavaszi nagyrendezvényt a 
Wekerlei Székelykapu Napokat. Az 
egyesület ötlete és támogatása hozta 
életre a szánnal érkező Wekerlei Mi-
kulást. Neki köszönhetjük nyaranta 

a vasárnapi térzenét a Zenepavilonban. Szinte 
nincs olyan wekerlei rendezvény, amelyhez ne 
nyújtana anyagi vagy műszaki támogatást. Nél-
küle sokkal szegényebb lenne a telep.

A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület, 
támogatásáért kiérdemelte a Wekerléért Tulipán-
díj arany fokozatát. A díjat Romhányi András 
az Egyesület elnöke veszi át.

munkás szent józsef közösségi Ház – 
Wekerle alapítvány

Immár másodszor érdemelte ki az alapítvány 
kezelésében lévő Közösségi Ház az elismerésün-
ket. Bartos Győző – az alapítvány képviselője 
– mindig készséggel, jóindulattal ad helyet az 

olyan wekerlei rendezvényeknek, amelyek zárt 
térben tartandók meg. Tíz éve a Közösségi Ház 
ad otthont a Társaskör évenkénti egyesületi 
közgyűlésének, amelyhez nemcsak helyet, hanem 
műszaki támogatást is biztosít.

A szabadtéri rendezvényeinkhez saját eszkö-
zeit díjmentesen bocsátja a rendelkezésünkre 
az alapítvány.

A Munkás Szent József Közösségi Ház tá-
mogatásáért újfent kiérdemelte a Wekerléért 
Tulipán-díj ezüst fokozatát. A díjat az alapítvány 
képviseletében Mellen Sándor, az alapítvány 
kuratóriumának tagja veszi át.

becsei család
A Becsei család – Becsei András és Andrea 
– kedvenc városrésze a Wekerletelep, ahová 
nemrégen költöztek. Lakásuk felújítása során 
találkoztak azzal a dilemmával, miképpen le-
het a múlt értékeit megőrizve a jelenben, „em-
berléptékű” környezetben 
élni, megtartva azt a jövő 
generációinak is. Ez az 
alapvetés vezette a családot 
akkor, amikor az Építésze-
ti Kézikönyv II. kötetének 
kiadását azzal segítették, 
hogy magukra vállalták a 
nyomdai költséget. Nem-
csak a tulajdonosoknak ér dekes az otthonuk 
és környezetük még alaposabb megismerése, 
hanem a városrészben lakó, sétáló embereknek 
is hasznos olvasmány lehet a kézikönyv.

„Igazi kincs a Wekerle, az alaposabb ismerete 
lehetővé teszi, hogy még jobban tudjunk rá 
vigyázni. Az Építészeti Kézkönyv II. kötete 
egy újabb lépés lehet a Wekerle értékeinek meg-
őrzéséhez, örülünk, hogy hozzá tudtunk ehhez 
járulni – mondta Becsei Andrea.”

Támogatásukért kiérdemelték a Wekerléért 
Tulipán-díj bronz fokozatát. A díjat Becsei 
András és Becsei Andrea együtt veszik át.

Wekerléért-díj
A díjat a WTE vezetősége annak az élő 

személynek vagy csoportnak adja, aki, amely 
a Wekerlei Társaskör Egyesület céljainak meg-
valósítása érdekében kiemelkedő tevékenységet 
fejtett ki a Wekerletelepért. 

A díj egyéni és csoportos teljesítményért adha-
tó. A díj Kós Károlyt ábrázoló bronz plakettből 
és emléklapból áll.

Csegzi lóránd
Csegzi Lóránd annak ellenére wekerlei ön-

kéntes, hogy nem lakik a telepen. 
Évek óta a tavaszi és őszi nagy rendezvények 

szállítási felelőse, úgymond logisztikai mene-
dzsere. Emellett a készenléti csoport tagja, 

azaz azt a csapatot erősíti 
mind fizikailag, mind lé-
lekben, amely a váratlan 
helyzetek azonnali meg-
oldására alakult. Ezeken 
a rendezvényeken „üres 
óráiban” is azt keresi, hol, mit tud segíteni.

Lóri személyisége, lelkesedése és szervezői 
adottsága nélkülözhetetlen ezekhez a munkák-
hoz. Nemcsak a közösségért, de családjáért is 
példaadóan sokat tesz, gondos, szerető édesapja 
három fiúgyermeknek.

debreceni zsuzsa
Aki szereti a wekerlei bolhapiacot, aki szívesen 

vesz részt eladóként vagy vásárlóként a babaru-
habörzén, aki megunt ruháját másikra cserélné 
itt a telepen, vagy az adventi készülődés idején 
wekerlei „hand made”, azaz itteniek által készített 
ajándékkal kívánják meglepni szeretteiket, azok 
mind-mind a Debreceni Zsuzsa által kitalált és 
megvalósított rendezvényeken találják magukat. 
Zsuzsa, a Társaskör céljaiból azt valósítja meg 
ezekkel a lakossághoz nagyon közel álló progra-
mokkal, amely az egyesület alapszabályában így 
szól: „… célja az itt élők közösségének fejlesztése, 
lakói jobb helyi közérzetének, a közügyek iránti 
nagyobb érdeklődésének, helyi 
lokálpatriotizmusának erősítése,” 
illetve: „… a baráti, a jószomszé-
di kapcsolatok és a társasági élet 
erősítése.” Neki talán könnyű is: 
született wekerlei.

Zsuzsa mind emellett hasznos 
tagja volt az elnökségnek, s im-
már hét éve a helyi programok 
kiplakátozásának is a felelőse.

Magánéletében egy családi gazdasági társaság 
ügyvezetője, feleség, két gyermek anyukája. 

szilágyi szabina
Szabina sokféle tevékenységével segíti a 

Társaskör munkáját, s ezáltal a helyiek jó köz-
érzetét. 

Egyik igen fontos reszortja a Wekerle újságban 
a kulturális intézetekkel való kapcsolattartás. Ő 
az, aki figyelemmel kíséri a Társaskör klubjainak 
működését, tájékoztat minket a változásokról. És 
a sokak által igen kedvelt „Mi rotyog a fazékban?” 
rovatot is ő szerkeszti. 

A Társaskört és más wekerlei rendezvényeket 
segítő önkéntesek megszervezése és mentorálása 
szinte napi elfoglaltságot ad 
neki, de ő örömmel, derűvel 
és mindig mosolyogva vállalja 
a reá bízott feladatokat. A fel-
soroltakon túl többek között a 
sikeres Meseút egyik koordiná-
tora, a Wekerlei Mikulás-várás 
egyik szervezője.

Idegenforgalmi családi vál-
lalkozást, és persze háztartást 
is vezet. Feleség és két szép 
kislány édesanyja. Róla szokták mondani: ő 
hétfő reggel is mindig mosolyog.
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 Az Európa Tanács kezdeményezésére 
a tagországok részvételével 1991 óta 
minden év szeptemberében meg-

rendezésre kerül az Európai Örökség Na-
pok — Nyitott kapuk című program. Ma 
már Európa szinte minden országa kitárja 
öröksége kapuit a nagyközönség számára. 
Ennek az akciónak a lényege az Európában 
élő népek identitástudatának őrzése és a 
kulturális örökség megismertetése. Múze-
umok, emlékhelyek, műemlékek nyílnak 
meg ilyenkor a közönség előtt. Az ingyenes 
látogatás lehetővé tétele a cél, főként olyan 
intézmények esetében, amelyekbe más al-
kalommal nemigen lehet bejutni. 

Magyarország 1992-ben csatlakozott e 
rendezvénysorozathoz, Kulturális Örökség 
Napok néven. Azóta, szeptember harmadik 
hétvégéjén lehet sok csodát látni szerte az 
országban.

A Wekerlei Társaskör Egyesület negyedik 
alkalommal vett részt ezen a programon.

Miután a Wekerlei Napok programja 
is ezen a hét végén van, összeért a két 
rendezvény. S reményeink szerint ez a jö-
vőben is így lesz. Mondjuk ezt, az idei jó 
tapasztalatok alapján.

A programok létrejötte leginkább a 
Wekerlén élő építészek érdeme. De más 
önkéntesek is segítettek.

Mi is törekszünk az ingyenességre, ezért 
szerveztünk gyalogos sétát az érdeklődők 
számára. Erre szombaton és vasárnap is 
délelőtt 10 órakor került sor. Mindkét 
esetben 20 fő fölött volt a résztvevők száma. 
Az egyórás séta csak arra enged időt, hogy 
a vezető röviden ismertesse a Wekerletelep 
létrejöttét, építészeti sajátosságait, s az útba 

eső házakról meséljen. Úgy tűnik, érdemes 
hosszabb sétákat is meghirdetni, hisz sok a 
látnivaló, sok az érdekesség, s a vendégek is 
ezt igénylik. Nekünk is fontos, hogy minél 
többen megismerjék Wekerle kincseit.

Volt egy KÖN-sátor a Zrumeczky-kapu 
alatt. Ebben Wekerléről, Kós Károlyról, 
Wekerle Sándorról szóló könyveket lehetett 
kapni, építészek beszélgettek a betérőkkel, 
válaszoltak a kérdésekre és a témához kap-
csolódó előadásokat tartottak. (S közben, 
ha feltámadt a szél, arról is gondoskod-
tak, hogy ez a bizonyos sátor nehogy útra 
keljen.)

A fő attrakció persze a lovaskocsis vá-
rosnézés volt. Mindkét napon reggel 10 és 
délután 6 óra között, óránként indultak a 
lovak. (Volt „ebédidejük” és egy hosszabb 
pihenőjük, figyeltünk rájuk is.) Nagy volt 
az érdeklődés, már előzetesen sok helyet 
lefoglaltak, kifizettek. Voltak Szegedről, 
Kaposvárról, más elfelejtett nevű helysé-
gekből és Budapest sok kerületéből. De sok 
wekerlei is jött. Vannak törzsutasok, akik 
ki nem hagynák ezt a „műsort”. 

Egy kis statisztika: a két nap alatt, 16 
forduló volt, ez kb. 200 embert jelent. 
Minden alkalommal megtelt a kocsi, 
sőt sorban álltak a reménykedők. Hátha 
nem jön el valaki, hátha sok az ölben 
ülő kisgyerek, hátha mégis lesz egy kis 
hely. Mindent megtettünk, hogy minél 
többen „utazhassanak”, de azért voltak 
lemaradók.

Hét nagy tudású, Wekerlét jól ismerő 
önkéntes vállalta, hogy a kocsin lévőknek 
szerez egy kellemes órát. A szakszerűség 
mellett, a sok apró érdekesség elmesélése és 

a humor jellemezte a vezetéseket. Mindenki 
nagyon elégedetten szállt le az út végén. 
És ez nem túlzás. Álljon itt pár mondat, a 
kapott levelekből (szó szerint):

„Nekem a lovaskocsis utazás bombasz-
tikus volt. Vezetőnk fantasztikus építész 
lehet, de a történelmet is nagyon vágja. 
Annyi ismeretet kaptam a közel egy órás 
út alatt, amennyit az iskolában egy év alatt 
kaphat az ember. Előadása nemcsak sok 
infót tartalmazott, hanem igen szórakoz-
tató is volt. Párszor az egész kocsi nevetett. 
Megvettem A Wekerle kiadványt, mert ő 
azt mondta, abból még többet tudhatunk 
meg a lakótelepről.”

„Nagyon köszönjük az Örökségnapok ke-
retében rendezett túravezetést lovaskocsin. 
Mi szombaton a 11 órásin vettünk részt. 
A népművelő úrnak nagyon köszönjük az 
érdekes és élvezetes előadását, amit bá-
mészkodás közben hallgattunk. Élveztük! 
Másnap a család másik fele látogatott el 
Önökhöz, és hasonló szép élményekkel 
tértek haza.”

Ha már megvan a jövő évi naptárjuk, 
lehet beírni szeptember 3. hét végére: KÖN 
a WN-en.

Papp Zsuzsanna

 November 6-án nyílt meg Frida Lúcia 
wekerlei textilművész festményeinek 
kiállítása „Színes álomvilág” címmel. 

A bensőséges hangulatú estét Kaptai Éva 
nyitotta meg. Közreműködött még Szabó 
Zsuzsa.

A művész bukovinai székely család-
ból származik, gyermekkorát Bátaszéken 
töltötte.1963-tól Budapesten élt, iskolái után 
a Kistextben lett textiltervező. 1977-től a 
pécsi Zsolnai Porcelángyár dekor tervezője-
ként figyelhette Szász Endre munkáját, aki 
akkoriban kísérletezett a porcelánfestéssel.

Egy időre elszakadt a művészettől, és 
hosszabb időt töltött Dél-Afrikában és Na-

míbiában, az ottani élmények erősen hatottak 
rá. Jelenlegi művészetére különösen nagy 
hatással volt Frida Kahlo és Modigliani 
jellegzetes szín- és formavilágával.

A művész ma Wekerlén él, amit nagyon 
szeret. Örömmel tölti el, hogy kiállításának 
helyet adott a Társaskör. Lúcia képei derűt, 
nyugalmat árasztanak, mely érzések óhatat-
lanul kihatnak a képeket szemlélőre is. 

Mindenkit biztatok, hogy a WTE nyitva-
tartási idejében nézze meg a január második 
feléig látható kiállítást. Iskolai csoportokat 
is szeretettel várnak délelőttönként 10 és 
12 óra között.

Somogyváriné Márovics Erika

Kulturális Örökség Napok a Wekerlei 
Napokon (KÖN a WN-en), 2015

Kiállítás a Társaskörben
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2015. október 23.  
– a sör-kör első napja 

     Nekem más dolgom van napközben, este meg 
színházba megyek. (Katona József Színház - 
Sufni, Csalog Zsolt: Keserű boldogság, Kari 
Györgyi szcenírozott felolvasása. Ajánlom 
mindenkinek, bár valószínűleg egy évig 
nem látható, október 23-a ürügyén mutatta 
be a PanoDráma dokumentum- verbatim 
színház).

A buszból látom a Kós Károly teret. Sát-
rak, sok ember, kis tűz, nagy élet. De jó! 
Örülök a látványnak. Csak sikerül ez az 
új rendezvény, hiába igyekezett az időjárás 
keresztbe tenni neki.

Már visszafelé jövök, jóval elmúlt 9 óra. 
Sötét van, nincs túl hideg. A Kós tér is 
sötét. Nem ég a tűz, a sátrakban halványak 
a fények. Néhány ember jön-megy.

Megáll a busz téren. Felszáll egy sza-
kállas, középkorú úr. Kicsit bizonytalanul 
áll a lábán, ennek nem más az oka, mint 
hogy mindkét kezében egy-egy műanyag 
pohár van, így nem tud kapaszkodni. Az 
egyik még majdnem tele, de a másik sem 
üres. ugye kitalálták! Igen, igen. Sör van a 
poharakban. Egy kicsit meg is lök engem. 
Félrehúzódok, nehogy leöntsön, kár lenne 
a sörért. Elnézést kér. ugyan, semmiség. 
Nem vagyok egy gyorsan, bátran, utcán 
ismerkedős – bár a korom előre haladtával 
egyre ügyesebb vagyok ebben (is) –, de 
ezek után szóba elegyedek a söröspoharas 
úrral (a bemutatkozásig nem jutottunk el). 
A térről jön? Igen. Én sajnos nem vol-
tam, igaz nem is szeretem a sört. Tessék? 
Hogy mondta? Nem szereti a sört? Igen, 
azt mondtam. Az hogy lehet? Nekem az 
rossz. Azt elhiszem, hogy magának rossz. 
Kóstolja meg – és nyújtja a poharát. Higgye 
el, ez jó. Sikeresen elhárítom a kedves invi-
tálást. Lehet, hogy holnap én is kimegyek 
és kipróbálok egyet. Ne egyet, az összeset. 
Megéri. Finomak, hidegek, habosak, íze-
sek. Nagyon jó ötlet ez a sörözés a téren, 

akárki is találta ki (megmondtam neki). 
Többször kellene ilyent rendezni (na, ezt 
nem mondom meg neki). S még szó szót 
követett, aztán leszálláshoz készülődtem. 
Még egy kínálás, még egy visszautasítás, 
s ekkor kiürült a második pohár is. Le-
szálltam. Még utánam szólt, hogy holnap 
feltétlenül menjek sörözni.

2015. október 24. – a sör-kör 
második napja

Nehogy már legyen egy wekerlei rendezvény, 
amin nem vagyok ott, legalább vendégként, 
ha már dolgozni nem akartam. Délelőtt van 
egy programom, de utána…

Irány a Kós Károly tér. Elmúlt dél. Ragyo-
góan süt a nap, még melegít is. Nincsenek 
sokan a téren, viszont, aki ott van, az mind jó 
barát. Nagyon örülnek nekem – én is nekik 
–, bár tudják, hogy nem iszom sört. Mert 
az rossz – nekem. Veszek egy presszókávét, 
egy káposztás rétest. Finom, jól esik. Ha-
marosan cikizni kezdenek. Sörivás nélkül 
nem mehetsz haza. Nem szeretnék örökre 
a Kós téren maradni, beadom a derekam. 
Elkezdődik az invitálás. Én érdeklődve 
hallgatom az ajánlatokat. Még kérdezek 
is. Aztán ilyeneket hallok, maláta, csíra, 
komló, erjesztés, élesztő, szűrés, világos, 
barna, búza, ízesített stb. Elég, elég! Egyet 
ajánljatok. Milyent szeretnék? Hát igazán, 
semmilyent. De ha már sörivásra adom a 
fejem, akkor sör ízű sört szeretnék. De csak 
egy pohárral. Hamarosan kapok is egyet. 
Egész jó, mondom az első kortyok után. 
Úgy látszik, jó helyen, jó társaságban még 
a sör is jó. 

Telik a tér, jönnek-mennek az ismerősök 
és persze az ismeretlenek is. Szól a zene, 
egyelőre gépi, kellemes. Bár a bordalok 
analógiájára, sördalokat várok. Azt mond-
ják a hozzáértők, sörözni mindenféle zenére 

lehet, sőt zene nélkül is, de az előbbi jobb. 
Valaki kávé ízű sört iszik. Belekóstolok, 
mivel nagy kávészerető vagyok. Finom. 
Feladom elvemet, a sör ízű sörről, és kávé 
ízűt iszom. Az is finom, habos. Az egy 
pohárnyi két pohárban fér el a sok hab 
miatt.

Egyszer csak látom, hogy többen a temp-
lomtornyot bámulják, hátraszegett fejjel (ami 
a nyaknak nem tesz jót). Gyertek, ilyent még 
nem láttatok. Nézd csak, hány óra van? 13.25. 
Mire kimondom, már 13.30. És a nagymutató 
megy tovább. Siet az óra, de hová? Valaki 
megszólal. Már fél órája nem ittam egy kortyot 
sem. Először arra tippelünk, hogy már most 
átállítják az órát (hiszen ez ma aktuális), éjjel 
kettő helyett. De hát ez a népek megtévesztése 
lenne. Nem is ez történik, hamarosan megáll 
a sietés, és a nagymutató láthatatlanul mutatja 
tovább a perceket. Most már pontosan. Hát 
ez is a SÖR-KÖR.

Kora délután van, egyre többen jönnek, 
még süt a nap, de már alacsonyan jár. Meg-
érkeznek a zenészek is, hogy a gépit élőre 
váltsák.

Készülök haza. Még egyszer körbesé-
tálom a KÖR-t. Próbálom memorizálni 
a tanultakat. De még fejből nem megy. 
India Pale Ale, Korty, Serforrás világos, 
Serforrás barna, Kávés, Svihák, Szűretlen 
világos, Petr Vok, Bit burger, Köstritzer, 
Erdinger, Lindemans, Clausthaller és így 
tovább. Aki tudja, folytassa.

A tegnapi buszos úrral nem találkoztam, 
ő biztosan utánam érkezett. Remélem, nem 
veszi rossz néven, hogy nem fogadtam meg 
a tanácsát és nem az összes sört kóstoltam 
meg. Igaz, nem is egyet, ahogy ígértem, 
hanem kettőt.

Ha ez így megy tovább… meg kell vál-
toztatni az írásom címét.

Papp Zsuzsanna

Wekerlei SÖR-KÖR – egy nem sörivó szemével
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Wekerlei önkéntesek

Erdélyi. Magyar. Kispesti. 
De nem wekerlei. És mégis. 
Önkéntes. Az egyik idei 
Wekerle-díjas, aki közösségi 
munkájáért kapta meg 
az elismerést. Ő Csegzi 
Lóránd. 

 Szeretsz játszani?
Szeretek. 
Akkor játszunk, jó? Mondok egy 

szót, és várom, hogy mi jut az eszedbe 
róla. 

Jó, kezdjük.
Erdély. 
Szülőföld. Ott születtem, ott voltam 

gyerek, ott nőttem fel egy nehézsé-
gekkel és félelemmel teli korszakban, 
ennek el lenére azt tudom mondani, 
hogy szinte felhőtlen f iatalságom volt. 
Egyszerű, de nevelő erejű. 

Sokat kaptál tőle?
Nagyon is sokat. Nyárádszereda – 

Bocskai István erdély i fejedelemmé 
választásának helyszíne –számomra az 
a föld, ahova gyökereim kötnek. Ebből 
cseperedtem azzá, aki most vagyok. 

Haza vagy otthon?
Ott a haza, ahova a nemzeted, a törté-

nelmed és kultúrád köt. Az én esetem-
ben Bocskai Erdélye az. Az otthon nem 
mindig esik egybe a hazával. Ott érzem 
magam otthon, ahol környezetemnek 
szüksége van rám.

Mikor jöttetek át Magyarországra?
A rendszerváltás idején, 1992-ben. Én 

diplomás építészként hamar találtam 
állást, a feleségem gyógyszerészként 
pár hónappal később követett. 

Mit hoztál Erdélyből magaddal? 
Lelkületben vagy hogy érted? 
Bármilyen értelemben. 
Az életre való nyitottságomat. Azt a 

készséget, hogy minden helyzetben a 
megoldást keressem.

Így neveltek? 
Nem tudatosan, de együtt nőttem fel 

ezzel. Anyai nagyszüleim szlovákok, az 
1910-es évek végén jöttek a zsilvölgyi 
bányákhoz, ahol nem volt elég bányász 
a kitermeléshez, nagyapám bányász, 
pontosabban robbantómester volt. 5 
lányuk már Erdélyben született. Apám 
családja „tősgyökeres” erdélyi família. 
Szüleim tanítómesterek voltak, a köz-
ség tiszteletreméltó polgárai, akikre 
nem szerettem volna szégyent hozni 

sem kisiskolásként, sem később. És ez 
áthatott a tetteimen is, így próbáltam 
cselekedni minden nap. 

A következő szó a testvér. 
Van egy 8 évvel idősebb bátyám. Ő 

Erdélyben él családjával, de gyakran 
látjuk egymást. Ahogy az idő tel ik, 
mindinkább eltűnik a korkülönbség 
közöttünk és közelebb kerülünk egy-
máshoz.

De van eg y másik testvérpár is az 
életedben, ha egy másik oldalról tekin-
tünk a fogalomra.

Az ikergyermekeimre gondolsz, ha 
jól sejtem. Igen, ők a mindeneim. 

Jó testvérek?
Ikrek lévén, születésük óta mindent 

együtt csinálnak. Szeretik és követik 
egymást, de mint testvérek között ál-
talában, náluk sem hiányoznak a viták 
és a torzsalkodások. 

Ha jól tudom, ide járnak Wekerlére 
iskolába.

Igen. 6. osztályosok a Kósban. Külön 
osztályba járnak. Az óvodában láttuk 
már a feleségemmel, hogy nagyon eltérő 
személyiségek, és hátrányukra vált vol-
na közös osztályba helyezni őket. Aka-
dályozta volna a kibontakozásukat.

Wekerlei önkéntesség?
Összetartozás. Példaértékű számomra 

az az összefogás, amit itt tapasztaltam. 
Az összetartás, az egymás segítése ne-
kem értéket jelent. És Wekerle ilyen 
tekintetben is értéket képvisel. 

Mikor kerültél bele a körforgásba? 
Amikor a gyermekeim elkezdtek a 

Kós iskolába járni. Annak már több 
mint 5 éve. Az évek alatt a tanító nénik 
által megismerkedtünk Wekerle vérke-
ringésével, az itt tapasztalt életérzés 
magával ragadott, és természetessé vált 
az a gondolat, hogy ebben a közösség-
ben aktívan is részt vegyek.

Először színpadállítás a nag yren-
dezvényeken, majd a logisztikai csapat 
vezetése ug yanitt, közben készenléti 
csapat tag is vagy és a nyári térzenéken 
is besegítesz, ha tudsz. Így mi lehet a 
következő szó a játékunkban, mint a 
díj, amit nemrégiben kaptál. 

Nagy megtiszteltetés. Annál inkább 
érzem ezt, mivelhogy többen vannak 
még, akik előttem megérdemelték volna 
ezt az elismerést. Ez persze felelősséget 
és elkötelezettséget is jelent, aminek a 
továbbiakban is próbálok majd eleget 
tenni. Szerencsésnek érzem magam, 
hogy ehhez a közösséghez tartozhatok 
és hogy a három díjazottból én lehettem 
az egyik. 

Példamutatás? 
Szeretném, ha az is lehetne. A mai 

f iatalok nem láthatják szüleiket, amint 
dolgoznak és teszik a dolgukat. Hiá-

nyos kép alakul ki róluk bennük, és 
ezért nincs igazi, megfogható példa-
kép előttük. Akikre felnézhetnek. Én 
láthattam a szüleimet tanítani, utat 
mutatni nekünk. Örülnék, ha az én 
gyerekeim is a szüleiket tek intenék 
példaképnek.

Változás? 
Amíg a szomszédos a József Atti-

la Lakótelepen laktunk, az édesapám 
gyakrabban járt fel hozzánk Erdélyből. 
Olyankor gyakran kijöttünk a régi Kós 
térre, és a névadó szobránál lévő egyik 
padra elhelyezkedtünk, és sakkoztunk. 
Akkor álmodni sem mertem volna arról, 
hogy valamikor majd több szálon is 
kötődni fogok ehhez a helyhez. Azóta 
sok minden megváltozott. Én néhány 
évvel idősebb lettem, a tér megszépült, 
de már nincs, akivel sakkozni tudnék, 
mint régen. Talán majd a f iammal.

Lechner Gábor

Játék a szavakkal
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 A Wekerlei Társaskör Egyesület a 2014. 
évi önkormányzati választások előtt 
ígéretet kapott Polgármester úrtól 

arra, hogy újbóli megválasztása esetén a 
2014-2019 önkormányzati ciklusban tovább 
fogja erősíteni a civilek részvételét a kerületi 
döntéshozás mechanizmusában, tanácskozási 
jogkörrel. 

Polgármester úr ezt az ígéretét december 
4-én írt (II./3437-6./2014) levelében meg-
erősítette, így a Társaskör delegáltat küldött 
a környezetvédelmi, az oktatási és kulturális, 
a várospolitikai és városüzemeltetési, a szo-
ciális és a közbeszerzési és a költségvetési 
bizottságokba. Küldötteink a tanácskozási 
jogon túl is aktívan kívánnak a bizottsági 
munkában jelen lenni, lehetőségeik szerint 
minden bizottsági ülésen részt vesznek, ezzel 
is segítve az információk megosztását, az 
együttműködést a civilek és az önkormány-
zat között.

környezetvédelmi bizottság, 
beszámoló „átakuló Wekerle” 

szemmel 
(küldött: Tracey Wheatley)

 Jelenleg a már második ciklusban vagyok 
civil delegált a Környezetvédelmi Bizott-

ságban (KVB) a WTE részéről. Ez a jelképes, 
állandó meghívottnak (vendégnek) nevezett, 
szavazat nélküli részvétel kiváló lehetőség 
szemmel kísérni a zöld ügyeket Kispesten, 
illetve megismerkedni a többi KVB-taggal és 
a kerületi pártok által delegált szakértőkkel, 
az általuk képviselt gondolatokkal. 

A Polgármesteri Hivatal Zöldprogram 
Irodájának munkatársaival mindig jó volt 
a kapcsolatunk, számíthatunk rájuk a most 
második évében tartó Komposztbarát Kerület 
programban. A rászorulóknak szóló, most 
élesben induló nyílászáró szigetelési prog-
ramban viszont a Családsegítő Szolgálat és 
a Közpark Kft. a partnerünk.

Tekintettel felkészültségemre és tapasztala-
tomra, sok ötletet tudtam adni a kerületi zöld 
ügyekhez, úgy mint:

Az Illatos úti Vegyiművek szennyezési 
botrányt követő közmeghallgatás után si-
került napirenden tartani az ügyet, mivel 
számos ígéretet tett az Önkormányzat, de 
nem mindet tartotta be. Sajnos, egyáltalán 
nem lehet mondani, hogy az ügy sürgősségét 
illető gyorsasággal reagált volna, és ahogy 
– a jelen beszámoló írásakor – hallottuk, a 
DDT és más, az egészségre igen káros vegyi 
anyagok kimutathatóak a telepen is porban 
és a fúrt kút vízében.

Emiatt is igen hasznos lett volna a köz-
meghallgatáson vállalt havonta frissítő „hely-
zetjelentés” a kerületi honlapon, amint azt 
a civilek javasolták.

A veszélyes vegyszerek nem csak az Il-
latos út miatt van jelen az életünkben. A 
nagyszámú vízfogyasztás mérő beszerelése 
miatt feltételezhető volt, hogy a vízóra csere 
következtében az ólom mennyisége nőni fog 
az ivóvízben. Éppen ezért azt tanácsoltuk a 
bizottságnak, hogy az Önkormányzat lépjen 
kapcsolatba a szolgáltatóval. Itt nem jártunk 
sikerrel, ugyanis az önkormányzati irodák 
között pingpong játék lett a kérésünkből, 
és kifejezett sürgetésünkre sikerült a víz-
műveket egy bizottsági ülésre meghívni. 
Küldöttük azonban tudott információval 
szolgálni, s kérdéseinkre válaszolni. Mivel 
az általa mondottakban elhangzott, hogy 
egyik vízmérő beszerelésnél több mint 200-
szorosát mérték az engedélyezettel ólom-
mennyiségnek a házba bevezető csövekben, 
félelmeink nem voltak alaptalanok. 

A nyári nagy vihar után arra kerestünk 
megoldást, miként lehet a jövőben a fák 
fontosságát növelni, tervezett gondozásukat 
bevezetni. Sürgettük a fák és a zöld terek 
kataszterbe vételét. 

Számos kisebb kérdés szokott felmerülni 
a bizottsági üléseken: a kerületi zöld pályá-
zatok, a zöld hulladék kezelése, a közösségi 
kertek indítása, a Zöld-díj odaítélésének 
véleményezése. De sajnos, itt véget ér a 
munkánk.

Számos jelentősebb kérdésre egyáltalán 
nem fordítunk időt, holott ezek mind ott 
vannak leírva a 2015-ben elfogadott Integrált 
Városfejlesztési Stratégiában (IVS). Büszkén 
mondhatjuk, hogy a kerületnek az egyik 
legklímabarátabb IVS-e van, nagyrész az itt, 
a telepen lakók munkájának köszönhetően. 
Ezt a fontos dokumentumot májusban fogad-
ták el a testületi ülésen. A stratégiailag fontos 
lépéseket, úgy mint: az üres ingatlanok 
közösségi felhasználásáról, a helyi élelmiszer 
stratégia kidolgozásáról, a zöld erőforrások 
felhasználásáról, az épületek energetikai 
fejlesztéseiről, a zöld gazdaság kiépítéséről 
50 oldalnyi átgondolt javaslat formájában 
foglaltuk össze mi civilek Wekerlén, és adtuk 
át az önkormányzatnak.

Hogy mi lesz ebből? Őszintén mondom, 
nem tudom: a környezetvédelmi bizottság 
nem tárgyalta meg az anyagot, annak el-
lenére, hogy minden bizottságtól várták a 
javaslatokat, észrevételeket. Megjegyzendő: 
az októberi Civil Fórumon, arra a kérdésre, 
hogy az IVS-ben foglalt javaslatokból mi fog 
prioritást élvezni, a Polgármester ekképpen 

válaszolt: a polgármester programja a jövő-
ben is prioritást élvez. 

ugyanakkor, nem tudom elképzelni, hogy 
a Városháza bevonná az itt élőket az őket 
érintő fejlesztési stratégia alkotásába ak-
kor, ha nem tervezné ezeket a javaslatokat 
komolyan venni. A cinizmus nem vezet 
célra. Szívesebben hiszem, hogy egyszerűen 
rajtunk múlik, hogy megtudjuk a KVB 
elnökétől, a polgármestertől, a fenntartható 
fejlesztési tanácsnoktól, hogy mi is várható 
itt a 2019-ig tartó fejlesztési időszakban, 
és hol integrálhatóak az általunk képviselt 
ügyek.

Minden bizonnyal ambiciózusabb mun-
kakört eredményezne a KVB-nek is. Ha az 
IVS alapján dolgoznánk, akkor lehet, hogy 
a KVB munkája többet elérne.

Lennének átfogóbb célok és kiszámítható, 
célravezető fejlesztési munkák, megvalósít-
ható az Átalakuló Wekerle? Csak akkor, ha 
mi teszünk érte. A bizottsági ülések mind 
nyitottak, érdemes eljönni, belenézni a de-
mokrácia működésébe olyan bizottságban, 
ahol a kerületnek, a világnak a legfontosabb 
kérdései kerülhetnek napirendre...

Tracey Wheatley

közművelődési, oktatási, sport, 
Ifjúságpolitikai és egészségügyi 

bizottság
(küldött: Romhányi András) 

 A Wekerlei Társaskör delegáltjaként – a 
wekerleiek érdekeit védendő – 2015 

tavasza óta veszek részt Kispest Önkor-
mányzata KOSIE (Közművelődési, Oktatási, 
Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi) 
Bizottságának ülésein.

Az ülésen megjelentek – bizottsági tagok, 
delegáltak, vendégek – kedvesen fogadtak; 
a bizottsági üléseken való részvételemet 
természetesnek tartották. A néhány alka-
lom során megállapíthattam, hogy az ülést, 
annak elnöke (Szujkó Szilvia) szabályosan 
és határozottan vezeti.

Bár minden ülésre meghívót kaptam (igaz, 
csak 1-2 nappal azok esedékességét megelő-
zően), csak néhányon vettem részt. Ezek kö-
zött mindössze egyetlen olyan volt, amelynek 
volt olyan napirendi pontja, amely érintette a 
wekerleiek érdekét. A 2015. március 25-i ülés 
6. napirendi pontjának tartalma: „A Buda-
pest XIX. kerületi 161013 hrsz. alatt felvett, 
természetben 1192 Budapest Zoltán utca 42. 
szám alatti, kivett, sporttelep megjelölésű 
ingatlan használata, működtetése.”

A napirendi pont tárgyalása során ki-
derült, hogy a döntés nincs előkészítve, a 

Wte

A Társaskör bizottsági delegáltjainak 
visszatekintése az elmúlt egy éves időszakra
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bizottság minden tagjának jelentős az in-
formációhiánya. Az önkormányzat részéről 
felelős Kertész Csaba alpolgármester a pálya 
előéletével kapcsolatban – állítása szerint – 
kizárólag a korábbi működtető által hagyott 
jogi problémákat ismerte. Hozzászólásom-
ban elmondtam, hogy esetünkben évek óta 
húzódó problémáról van szó, melynek során 
az önkormányzat lépései ellentétesek voltak 
a wekerleiek érdekével és javaslataival.

Az ülést követően alpolgármester úr 
megkeresett engem, és javasolta, hogy a 
közeljövőben találkozzunk személyesen, 
mert örömmel fogadná az általa nem ismert 
körülményekről szóló tájékoztatást. Április 
15-én jött létre ez a találkozó a Zoltán utcai 
pályán. A beszélgetésen kettőnkön kívül 
részt vett Somlói Judit, a Wekerlei Társaskör 
elnöke és – alpolgármester úr (velem nem 
egyeztetett) meghívására – Borbíró László, a 
pálya egyik korábbi működtetője. A beszél-
getés során mi, wekerleiek feltártuk mind-
azon lényeges problémákat, amelyek a pálya 
üzemeltetése kapcsán az önkormányzat és a 
wekerleiek között feszül. Alpolgármester úr 
köszöntre a tájékoztatást, és azzal búcsúzott, 
hogy tanulmányozza az anyagot, s hamaro-
san keres majd engem, hogy megbeszéljük a 
továbbiakat. Ez a találkozó azóta is (több, 
mint fél éve!) várat magára.

Ismereteim alapján az önkormányzat je-
lenleg szabálytalanul működteti a pályát, 
hiszen az erről szóló döntést a bizottság 
nem hozta meg. Bár elképzelhető, hogy a 
testület, szakbizottsági előkészítés nélkül 
hozott erről döntést.

Delegáltként egyelőre nagyon kevés ta-
pasztalatot szereztem a wekerleiek ilyen 
típusú érdekképviseletét illetően. Ennek 
alapján viszont elmondható: nagyon fontos, 
hogy részt vegyünk a szakbizottsági ülése-
ken, és ott hallassuk a hangunkat.

Romhányi András

szociális és lakásügyi bizottság
(küldött: Szögi Szabolcs) 

 Idén  2015. február 24-től, 11 alkalommal 
képviseltük a Társaskört Kispest Önkor-

mányzata Szociális és Lakásügyi Bizottság 
ülésein. Négy esetben kérésemre Lutár Ka-
talin volt jelen. Mindketten mint „meghívott 
vendég” , ezért az ülések zárt részén nem 
vehetünk részt. 

Összegezve elmondható, hogy az alábbi 
napirendi pontokból nem volt olyan, ami 
közvetlenül, kimondottan érintette volna 
a WTE-t, illetve nincs tudomásom olyan 
napirendi pontról, melyet a Társaskör kez-
deményezésére vagy javaslatára terjesztettek 
volna elő. 

A tárgyalásra kerülő napirendi pontok 
Kispest teljes lakosságát érintették (így 
természetesen a wekerleieket is): helyben 
adható önkormányzati támogatások, illetve 

különböző kerületi szociális szolgáltatások 
igénybevétele, a kerületi hajléktalan-problé-
mák kezelése, az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások bérbeadása, a kerületi Család-
segítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 
működéséről és szakmai munkájáról szóló 
beszámolók, értékelések, rendelet terveze-
tek, szmsz, szakmai program módosítása, 
egyéb szervezetekkel való együttműködési 
megállapodás tervezetek áttekintése, to-
vábbá a Forrásház Gondozási Központ és 
a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat 
munkája.

Szögi Szabolcs

közbeszerzési és költségvetési 
bizottság, valamint a Tulajdonosi 

bizottság
(küldött: Nagy Tamás) 

 A Wekerlei Társaskör Egyesület elnöksége 
a Telep lakossága érdekében minden év-

ben javaslat-csomagot tesz az Önkormányzat 
költségvetésének tervezéséhez.

Az elmúl néhány év alatt az alábbi megva-
lósult vagy folyamatban lévő beruházásokra 
tettünk javaslatokat. A Szent Imre utca és 
a Corvin körút aszfaltozása, a Petur utca 
és a Vereckei köz parkolási rendje, az Al-
mavirág tér felújítása, az Újlaki utca újbóli 
megnyitása.

Eddig még meg nem valósult fontosabb 
javaslataink a következők voltak. Az auten-
tikus nyílászáró cserék és felújítások további 
támogatása, gyalogos átkelő vagy védősáv ki-
alakítása, felfestése az óvodák előtt, a Baross 
utcai járda igen rossz és veszélyes állapotának 
megszüntetése, a vízszikkasztó árkok szük-
ségességének felmérése és az elvezető vagy 
szikkasztó árkok további kialakítása.

A Wekerlei Társaskör a Tulajdonosi Bi-
zottság elé terjesztette azt a kérést, amely 
a Telepen élők elvárását tükrözi. Eszerint 
szükséges lenne gyermekorvosi rendelő, illet-
ve egy újabb bölcsőde létesítése a Wekerlén. 
Ez utóbbit különösen sürgetővé tette a kor-
mánynak az a szándéka, hogy 3 éves kortól 
kötelezően kell óvodában, azt megelőzően 
pedig ajánlottan kell bölcsődében ellátni a 
gyermekeket. (Az Eu az ilyen korú gyerme-
kek harmadának bölcsődei ellátását írja elő.) 
Tudva levő, hogy a Wekerlén mindössze egy 
bölcsőde található, a Huba utcai, amely a 
bölcsődei helyet igénylőknek csak kis számát 
tudja befogadni.

A bölcsődei ellátásra alkalmas ingatlanban 
nemigen bővelkedik a telep, de az egykori 
Mészáros Lőrinc utcai korábban MSzMP-, 
majd SzDSz-pártház erre alkalmas lenne. 
A ház bérleti joga ez évben lejárt, így az 
ingatlan jó fizikai adottságai mellett jogilag 
is elhárult minden akadály a megvalósítás 
elől. Az egyik bizottsági ülésen, amikor az 
épület sorsa napirenden szerepelt, ismertet-
tem a lakosság ezen óhaját, amelyet előbb 

a Bizottság utasított el, majd a képviselő-
testület jóváhagyta azt, hogy a polgármester 
5 évre egy olyan szervezettel kössön bérleti 
szerződést, amely szervezet egy általa bérelt 
másik helyiséget ugyanakkor adott vissza. 
A testületi ülésen javaslatunkat a Bizottság 
elnöke elő sem terjesztette. 

A Városháza a gyermekorvosi ellátást 
szakmai okokból másutt oldotta meg.

Nagy Tamás

várospolitikai, városüzemeltetési és 
rendészeti bizottság
(küldött: Somlói Judit)

 

 A Wekerlei Társaskör Egyesület dele-
gáltjaként hivatalosan ez év febru-

árjától vagyok jelen a bizottsági üléseken, 
tanácskozási jogkör nélküli meghívottként, 
így nekem is az általános eljárásrend szerint 
az elnök ad szót. (Megjegyzem a Bizottságok 
nyilvános ülésein bárki részt vehet.) Az ülések 
anyagát a többi bizottsági taggal egy időben 
kapom meg, az ülés előtt 5 nappal. Így a 
Wekerlét érintő ügyekben, annak fontossá-
gának megfelelően, ha szükséges, a WTE 
elnökség jóváhagyásával a jegyzőkönyvhöz 
csatolandó írásos véleményt terjesztek be a 
Bizottság elnökéhez, Lackner Csabához. Ez 
elmúlt időszakban véleményezést nyújtottam 
be az Almavirág tér költségvetési finanszíro-
zásának ügyében, az Újlaki utca lezárásának 
lakossági véleményezésen alapuló újbóli 
felülvizsgálatának ügyében, az IVS véle-
ményezéséhez és a KVSZ jogharmonizációs 
eljárásrendben történő felülvizsgálatához. 
Ezekről részletesen a Wekerle újságban is 
olvashattak az Olvasók.

A 2015. évi üléseken rendre visszatérő 
napirendi pont volt a 2014. évi ablakpályáza-
toknak elszámolása, azokkal kapcsolatos ké-
relmek és szerződésmódosítások. Időigényes 
és talán nem is a bizottsági ülések döntését 
igénylő napirendek voltak ezek. Véleményem 
szerint a Bizottsági üléseken egy év eltelte 
után egyetértés alakult ki abban, hogy az 
egész Kispestre kiterjesztett ablakpályázat 
ilyen irányú folytatásának nincs jelentős 
pozitív hozadéka. Remélem, a jövőben az 
eredetileg a műemléki előírások szerint a 
wekerleieket érintő többlet beruházás tá-
mogatására kiírt pályázat folytatása viszont 
újból elindulhat és támogatást nyerhet a 
Bizottság részéről. 

Rendszeresen napirenden volt a 2014. 
év őszén megalakított rendészeti központ 
működésének beszámolója is. Számos la-
kossági megkeresés érkezik a Bizottsághoz 
a forgalmi rend megváltoztatására Kispest 
egyes útszakaszain, melynek eldöntése for-
galomtechnikai tanulmányok alátámasztása 
nélkül számomra vitatható (ilyen volt koráb-
ban az Újlaki utca lezárása is). Természetesen 
elfogadom, hogy a Bizottsághoz érkező 
megkereséseket a törvény szerint meg kell 
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 A Kispest újság szeptemberi számában 
hírt adott a bécsi kerület, Döbling és 
Kispest testvérvárosi kapcsolatának 

előkészületeiről. Nem lepett meg, hogy a két 
fővárosi kerület között ilyen irányú közele-
dés van. Nem lepett meg, hiszen a múlt év 
elején azzal a kéréssel fordult a polgármester 
megbízottja a Társaskörhöz, hogy a január 
11-én érkező osztrák delegációt fogadjuk, s 
mutatkozzunk be nekik, erősítsük Kispest 

tekintélyét, hírnevét, ugyanis a két kerület 
közötti hasonlóságot − a pártszimpátián túl 
− éppen a munkásoknak állami költségen 
épített lakások jelentik. Náluk a Karl-Marx-
Hof, nálunk a Wekerletelep.

Mindössze két nappal a vendégek előtt 
érkezett az értesítés és a felkérés, de egy 
ilyen fontos ügyet mindenképpen fel kellett 
karolnunk, pláne, mivel a Wekerle volt 
a településrészek közötti barátság egyik 
apropója. A Társaskör vezetése engem kért 
fel a vendégek fogadására és a németnyelvű 
bemutatkozó előadás megtartására. Nem 
részletezem, hogy a feladat és az igen rö-

vid határidő milyen megfeszített munkát 
igényelt, éjt nappallá téve írtam németül a 
bemutatkozó anyagot és gyűjtöttem hozzá 
megfelelő diákat. 

A bemutatkozás és a fogadás nagyszerűen 
sikerült. Az osztrák delegációt vezető alpol-
gármester azon reményét fejezte ki, hogy a 
kapcsolat kialakításában, megerősítésében 
és fenntartásában a Társaskör − és szemé-
lyesen én is − továbbra is ilyen lelkesen és 
felkészülten részt fogunk venni. Erről a 
magam részéről biztosítottam, és Somlói 
Judit elnökasszony is ígéretet tett arra, hogy 
a kapcsolat elmélyítésében, tartalommal való 

megtöltésében bizton számíthatnak ránk a 
bécsiek. (A látogatásról a Wekerle 2014. évi 
1. számában számoltunk be.)

Aztán hosszú csend következett, sem 
Bécsből, sem Kispestről nem kerestek ben-
nünket ez ügyben.

Majd a Wekerlei Napokon Vinczek 
György alpolgármestertől hallottuk, és 
bizony ez már meglepett bennünket, hogy 
azóta járt egy kispesti küldöttség Bécsben. 
Aztán újabb „meglepetés” következett: az új-
sághír arról, hogy a Kispesti Munkásotthon 
kiállítást szentelt az alakuló testvérvárosi 
kapcsolatnak. Az újság tanúsága szerint a 

KMO-ban Gábor Ilona igazgató üdvözölte 
a két kerület városvezetését, s reményét 
fejezte ki, hogy a kapcsolat a két város 
kulturális életére is kiterjed majd. Gajda 
Péter pedig megnyitó beszédében arról 
szólt, hogy a döblingi Karl-Marx-Hof és 
a kispesti Wekerletelep létrejöttének sok 
közös vonása volt. A döblingiek hoztak 
magukkal egy helytörténészt, aki az 1930-
ban átadott lakónegyedet mutatta be. Hogy 
a Wekerletelep létrejöttéről szólt-e valaki, 
arról nem ír az újság. Egy biztos: a témához 
legjobban értő Társaskörtől nem hallhattak 
helytörténeti bemutatást, mert nemhogy 

meghívót, de még tájékoztatást sem kapott 
az Egyesület a rendezvényről!

Mit gondolhattak minderről vajon a bécsi-
ek, milyen véleményt formálhattak rólunk, 
wekerleiekről és a kispesti vezetésről, hogy az 
igen jól sikerült tavalyi találkozás és barátko-
zás ellenére a WTE nem üdvözölte őket? 

Ők bizonyára nem tudják, vélhetően el 
sem képzelik: bennünket senki nem hívott! 
De tényleg, vajon miért is nem?

Vagy a mór már megtette kötelességét, 
a mór mehet?

Nagy Tamás
Kispest díszpolgára

Wte

... a mór mehet?

tárgyalni, de az elmúlt időszakban szerintem 
túl sok ilyen jellegű lakossági megkereséssel 
kellett foglalkoznia a Bizottságnak. Ezek 
az útszakaszok egy kerület egységes forga-
lomtechnikai tervének részei, melyeket csak 
időnként lehetne az előkészítő tanulmányok 

alapján felülvizsgálni. Véleményem szerint 
a várospolitika és városüzemeltetés terén 
inkább a kerület fejlődésével, a fejleszté-
si és tervezési koncepciók előkészítésével 
szükséges többet foglalkozni. Személyes 
tapasztalatom alapján a lehetőség hiányá-

ból következően egyelőre nem tud meg-
valósulni a közös szakmai gondolkodás a 
kerület fejlesztéseinek, a beruházások és 
a jövő terveinek, az IVS megvalósításának 
előkészítésében.

Somlói Judit
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Ahol élünk

 Mindig is tudtam, hogy különleges 
hely a Wekerletelep és nem csak 
azért, mert műemléki jelentőségű 

védettséget élvez. Nyolc éve élek itt, de már 
az első percben beleszerettem: gyerektelenül 
is rengeteget sétáltam az ősfás környezetben, 
nézegettem a házakat, a színes spalettákat, 
mióta pedig gyerekeim vannak, egyfolytában 
az utcákat rójuk. Mert itt mindig van hova 
menni, van mit csinálni.

Amíg ők (szám szerint hárman) nem voltak, 
nem is voltam tisztában ezzel. A férjemmel 
jöttünk-mentünk, dolgoztunk, és tudtuk 
ugyan, hogy mindig van valami nyüzsgés a 
téren, ilyen program, olyan fesztivál, Társas-
kör, meg egyenpólóban buzgó önkéntesek, de 
úgy tűnik, nekünk gyerekeket kellett szülnünk 
ahhoz, hogy ezeknek a részeseivé váljunk, és 
igazán élvezhessük, hogy itt élünk.

Azóta pedig csak ámulok és bámulok a 
sok lehetőségen!

Ámulok azon, hogy mennyi kisgyerekes 
család él itt Wekerlén, milyen sok baba 
születik ide, és hogy mennyi nagycsalád 

van! Nem három, de négy, akár még több 
gyerekkel. Ámulok azon, hogy a Kós Károly 
téri játszótér egyike az ország legszínvona-
lasabb játszótereinek. Csodálom a wekerlei 
anyukákat, akik két játszóterezés között 
is valami közös ügyön, összefogáson tö-
rik a fejüket. Meg a wekerlei apukákat, 
akik szintén szép számmal vannak jelen a 
homokozók körül. Ahogy egyre több szü-
lőt ismerek meg, egyre inkább megértem, 
hogy miért fontos támogatnunk, védenünk 
azt, ami a miénk: cipőt wekerlei cipésznél 
javíttatunk, hajat Wekerlén száríttatunk. 
A gyermekeink kenyerére wekerlei lekvárt 
kenünk, wekerlei baba-mama klubba járunk, 
Wekerlén sportolunk, egy jó beszélgetéshez 
pedig wekerlei kávézóba ülünk.

Persze nem volt ez mindig ennyire termé-
szetes számomra! Idén nyáron részt vettünk 
néhány családi sportrendezvényen, amik 
ingyenesek voltak és fergetegesek. Aztán egy 
forró nyári este a játszótérről hazafelé tartva 
belebotlottunk egy Wekerlei Esti Mesébe. 
Bábelőadás volt, húsz-harminc gyerek tátott 
szájjal, feszülten figyelt, nem volt kérdés, 
hogy mi is csatlakozunk-e. Az ember kicsit 
kellemetlenül is érzi magát ilyenkor, fe-
szeng, hiszen kap egy élményt, egy roppant 

színvonalas élményt, csak úgy, emberbaráti 
szeretetből. És amikor elgondolkozik, hogy 
miért van ez a furcsa érzése, miért nem tud 
egyszerűen csak kapni és elfogadni, akkor 
rájön, hogy azért, mert ő is szeretne adni. 
Valamit adni ennek a közösségnek, amiért 
olyan sokan fáradoznak.

És akkor elkezdi keresni a lehetőséget. 
Mindenki jó valamiben, mindenki ért va-
lamihez, mindenki jó lehet önkéntesnek. 
És amikor először tesz valamit az ember 
Wekerléért, amikor már fél lábbal önkén-
tessé válik, amikor már csak egy hajszál 
választja el az egyenpóló megszerzésétől, 
akkor elönti az érzés, hogy büszke arra, 
hogy Wekerlén él.

Büszke vagyok arra, hogy Wekerlén élek. 
Büszke vagyok arra, hogy én is hozzáteszek va-
lamit a közösséghez, értéket alkotok. Hiszem, 
hogy a gyerekeimnek, akik ötödik generációs 
wekerleiek, már nem kell maguknak bejár-
niuk ezt az utat, rádöbbenniük erre, hanem 
természetes lesz számukra az, hogy adni jó, 
kapni jó. Mert ez így működik itt a Wekerlén, 
ahol értéket őriz az idő. Ez a mondás is csak 
most nyert értelmet számomra: időbe telt, míg 
rájöttem, micsoda értékeket őriz Wekerle.

Goszták Evelin

Családbarát Wekerle

 Kora reggel van. A falu már nem al-
szik, mégis csend uralja. Nagy néha 
busz megy a város felé, majd itt-ott 

kutyaugatás hangzik fel, ha bicikli zörög 
az úton. Egyedül a madarak hangoskodnak. 
Bár a fészekrakás időszakán túl vannak, már 
költenek vagy fiókákat nevelnek, de énekük, 
csivitelésük, csicsergésük, burrogásuk betölti 
az étert. Elvégre nyárelő van.

Ülök a kőlépcsőn és gyönyörködöm ben-
nük. Mielőtt a Nap forró ölelését elkülde-
né, egy órányit kapáltam és gyomláltam 
a Bükk-alji parasztház kertjében. Jól esik 
megpihenni, különösen ilyen hangverseny 
közepette. De lám, sorra elhallgatnak! Tán 
ők is elbújnak a tűző napsugarak elől, vagy 
számukra most kezdődik a dologidő?

Szél sem rezdül, madárdal is csak néha 
hallik. Valami ott a bokor mellett, ahol hiá-
nyos a fű, mozdul. Régi ismerős, egy énekes 
rigó, ami olyan szelíd, mintha köztünk nőtt 
volna fel. Szemben vele egy másik is, kissé 
nagyobb, kövérebbnek tűnik, és tátott szájjal 
közelít a mi rigónk felé. Egy fióka. Az őt etető 
tojó most a csőrében lévő kövér kukacokat, 
gilisztákat kisebb darabokra vágja, s úgy 
kínálja követelőző kicsinyének. 

Most vajon mi történt? Mindketten befu-
tottak az orgonabokor alá! Talán egy macska 
settenkedett? Vagy csak riasztó zajt hallottak? 
Én nem láttam, nem hallottam semmit. 

Hallottam viszont valami mást. Ez nem 
itt történt, hanem az egyik wekerlei álta-
lános iskola kapujában. Egy fiatalasszony 
− vélhetően anyja −  emígyen búcsúzott a 
kisiskolástól: − Aztán zabáld meg a tápot! 
– S még hozzátett valami hasonló durva 
félmondatot, majd ölelés és simogatás nélkül 
autójával elviharzott.  – Hm, ez az oktondi 
madár mennyivel jobb szülő – gondolom, s 
várom, előbújjanak rejtekükből.

Aztán a nagy előjön, követi a kicsi. A 
szülő úgy eteti fiókáját, hogy mindketten 
környezetükbe olvadva szinte láthatatlanok 
maradjanak. Micsoda gondoskodás, micsoda 
féltés, micsoda életre való nevelés!

Eszembe jut, a múlt nyáron két bakfist 
támadtak meg csoportba verődött fiúk otthon 
a telepen. Akik többet tudnak a dologról, azt 
is mondták, hogy a kislányok öltözetükkel, 
igencsak felhívták magukra a figyelmet.

Lám-lám, mennyivel jobb gondoskodó ez 
a rigó, elrejtőzik, s ha veszedelem fenyeget, 
beleolvad a háttérbe. Valószínűleg a wekerlei 
bakfisok meg éppen kiríttak onnan.

*
Fél nap telt el azóta, hogy az énekes rigókat 

megfigyeltem. A lugas felől emberi füllel alig 
hallható csicsergés hallatszik. Bizony, itt va-
lahol fészek van. Erősen koncentrálok és ke-
resem a hang eredetét. Látom is a madárkát, 
nagyon csinosan van öltözve: piros sisakot, 
fehér fülvédőt, drapp mellényt, fekete-sárga 
szárnytollakat visel. Aha, egy tengelic hím 
(hívják stiglicnek is)! Ragyogó színekben 

pompázik, de aligha kacér magakelletés okán. 
Csőrében nincs eledel, talán csak párját jön 
felváltani. Igen óvatosan ide-oda repked. 
ugrál ágról ágra, indáról indára. Félti titkát 
− a fészket − felfedni. Fejem nem mozdí-
tom, úgy követem szememmel megtévesztő 
manővereit. Már látom a szőlőlevelek közt 
megbúvó, öregasszonyok kontyát mintázó 
fészket. Eltűnik benne. Csend.

Ő maga dandy ugyan a madarak közt, de 
otthonát jól elrejti a rablók elől.

*
Már alkonyodik. Egyre több madár foly-

tatja dalát ott, ahol reggel abbahagyta. Lefek-
szem a diófa alá, amit első unokám születé-
sének emlékére ültettem, s átadom magam az 
éteri koncert élvezetének. Az eget bámulom. 
Fenn a magasban füstifecskék kergetnek 
rovarokat, elkápráztat reptudományuk. Gon-
dolataim hazakalandoznak. Emlékszem, 
gimnazista koromban még gyakran lehetett 
látni a Wekerletelepen is fecskéket. Két fész-
ket ismertem is, az I-es iskola tornatermének 
eresze alatt bújtak meg. 

Igaz akkor még gyakoriak voltak a sáros 
utcák, ahol a kedves kis madarak találtak 
elegendő anyagot otthonaik felépítéséhez. 
Ma már nincsenek sáros utak és fecskék a 
telepen. Sajnos, elhagytak bennünket.

Innen – távol Wekerlétől – cikáznak gon-
dolataim térben és időben. Ezek a gondolatok 
újra és újra hazavisznek, legyek bármennyire 
is távol. S jól van ez így.

Nagy Tamás

Távol Wekerlétől
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épített örökségünk

 Szándékosan adom ugyanazt a címet cik-
künknek, amellyel már más újságban is 

találkozhatott a kedves Olvasó. ugyanis 
közel négy éves küzdelem után, melynek 
folyamatáról rendszeresen beszámoltunk itt, a 
Wekerle újságban, most főcímként olvashat-
tuk a jó hírt egy szintén Wekerle nevet viselő 
újságmellékletben. (utóbbi névadásáról isme-
rik olvasóink a véleményünket, amely azóta 

is változatlan. A Wekerle a WTE több mint 
húsz éves múlttal rendelkező, ISSN számmal 
ellátott, ingyenes tájékoztató lapja.)

Örülünk a jó hírnek, hogy megszépül 
az Almavirág tér. Sőt megszépült, hisz a 
lapzártával egy időben már be is fejeződtek 
a munkák! Tekintsünk nagyon röviden vissza 
erre a négy évre.

2011 őszén a WTE Önkormányzati ga-
ranciákkal megerősítve kétfordulós pályáza-
tot adott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz 
(NKA) az Almavirág tér közösségi terve-
zésen alapuló megújulására. 

2012-től 2013 januárjáig a Társaskör az 
NKA örökségvédelmi pályázat első fordu-
lóján elnyert 1 240 950 Ft támogatásából 
elkészíttette a tér engedélyezési (útépítési és 
kertészeti) terveit, melynek tervezési kon-
cepciója többfordulós lakossági egyeztetésen 
alapult. 

2013 márciusa és 2014 júliusa között az 
NKA pályázat II. fordulójának kiírására vár-
tunk. Eközben ígéretet kaptunk, hogy pályá-
zati forrás hiánya esetén is az Önkormányzat 
a fejlesztési tervei közé veszi a tér terv szerinti 
megújítását. Így az Almavirág tér 2014-ben 
már külön költségvetési soron szerepelt az 
Önkormányzat költségvetésében.

2014 szeptemberében a WTE az Ön-
kormányzat tulajdonosi hozzájárulásával és 
együttműködési nyilatkozatával benyújtotta 
az NKA II., meghívásos fordulójára a pályá-

zatát, mely a megvalósítás finanszírozásához 
nyújt támogatást.

2014 decemberében a WTE szerződést 
kötött az NKA-val arról, hogy az Alap 4 
MFt utófinanszírozású támogatást nyújt a 
WTE számára a tér zöldfelületi munkáinak 
megvalósításához.

2015 februárjában a képviselőtestület úgy 
döntött, hogy az Almavirág téri felújítás 

külön költségvetési soron nem kerül be az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetési ter-
vébe.

2015 áprilisában az együttműködés lét-
rejöttének meghiúsulása miatt a WTE nem 
tudta elindítani a tervezett projektet, az 
NKA-tól átütemezést kért és kapott. A mó-
dosított megvalósítási ütemezés szerint a tér-
nek 2015 végéig meg kell épülnie, különben 
a pályázati forrás már nem hívható le.

2015 augusztusában képviselőtestületi 
döntés szerint a WTE és az Önkormányzat 
szerződést kötött és közös együttműködés-
ben elindította a projektet. A kivitelezési 
határidő november 15. 

A tér felújításához összesen 19 millió 
forint állt rendelkezésre, amelyből a Társas-
kör − NKA pályázati forrásból − 4,4 millió 
forinttal finanszírozza a parkrendezési és 
a zöldfelületi munkákat. Miután a projekt 
utóf inanszírozású, és az NKA pályázat 
lezárása 2016. március végéig kell, hogy 
megtörténjen, az elszámolás elfogadásáig a 

WTE 2 MFt-tal megelőlegezi a zöldfelületi 
munkák kifizetését.

A Wekerlei Társaskör kifejezett célja, 
hogy az ilyen kezdeményezésekkel továbbra 
is támogassa közösségi értékek létrejöttét, 
hogy a jövőben is jelen legyen Kispest vá-
rosfejlesztésében és a Wekerletelep örök-
ségvédelmében.

Természetes, hogy sokan magukénak 
érzik most a sikert, hisz a hosszú évek alatt 
sokszereplőssé vált már ez a történet, min-
denki tehetett az ügyért valamit.

Bízunk benne, hogy az Almavirág tér 
felújításának folyamatából 
sikerül közös tanulságo-
kat levonnunk, hiszen egy 
ilyen cél érdekében a helyi 
civil szervezet és az Ön-
kormányzat között létrejött 
együttműködés mintaértékű 
és természetesen tanulságos 
történet is egyben. A célja-
ink közösek, amit Polgár-
mester úr meg is erősített 
számunkra az újraválasz-
tásakor.

A Társaskör és a wekerlei 
civilek nevében köszönöm 
a tervezőknek, valamint 
a Városüzemeltetési és a 
Zöldprogram Iroda mun-
katársainak az együttmű-
ködést és kitartást annak 

érdekében, hogy mára tényleg megszépüljön 
és egyszer kivirágozzon − nevéhez illően − 
az Almavirág tér.

Kezdeti terveinkhez ragaszkodva ponto-
san tizenhárom almafát ültettünk el a téren. 
Vajon miért éppen tizenhármat? Vajon előre 
éreztük, mibe vágjuk a fejszénket?

Akik olvasták Wass Albert szatírikus 
regényét, ismerik Csuda Mózsi kalandjait 
és az ő tizenhárom almafájának viszon-
tagságos történetét. A megpróbáltatások 
után azok az almafák végül megeredtek és 
„minden tavasszal nőnek egy araszt, kettőt”. 
Végre mi is elültettük az almafáinkat (igaz, 
csak díszalmafák!), és megkezdődhet az ő 
igazi növekedésük, nálunk, a Wekerlén. 
Mózsihoz hasonlóan mi is, kicsinyek és 
nagyok, figyeljük majd évről évre növeke-
désüket, s reménykedve várjuk a tavaszt, 
mely először bontja virágaikat. 

Somlói Judit
projektfelelős

Megszépül az Almavirág tér

I. ALMANAP
Szeretettel várjuk Önöket az I. Alma Napon a megújult Almavirág téren

2015. december 5-én 11 órakor
a Kispesti Önkormányzat és a Wekerlei Társaskör ünnepélyes téravatására.

Almavásár, almástökös-almásmákos rétes vásár, almatea,  
és minden, ami almából vanM
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Fo
tó

: F
az

ek
as

 C
sa

ba



Wekerle   ■  2015/3. szám 15

épített örökségünk

 A Wekerle újság idei első számában 
hírt adtunk arról, hogy Kispest 
Önkormányzata és a két wekerlei 

civilszervezet (Wekerlei Társaskör, Magyar 
Kollégium) milyen tárgyalásokat folytatott 
a Wekerlei Életfa romló állapotáról és a 
probléma megoldásáról. A cikk végén annak 
a reménynek adtunk hangot, hogy „őszre a 
Wekerlei Életfa ismét régi pompájában áll 
majd a Kós Károly téren és ’örökké’ hirdeti 
majd a Wekerletelep élni akarását!”

A Wekerlei Életfa sorsáért aggódók (sokan 
vannak ilyenek!) egyelőre azt látják, hogy 
az alkotás nem áll a helyén. Mi történt, mi 
várható? Erről szól ez az írás.

Mivel a szobor állapota a nyár folyamán 

jelentősen romlott, 
a két civilszervezet 
vezetője felkereste 
Somogyi Lászlónét, 
a Wekerléért felelős 
tanácsnokot, egyben 
írásban fordult Kispest 
polgármesteréhez a 
probléma megoldása 
érdekében. Gajda Pé-
ter polgármester szinte 
postafordultával vála-
szolt.

Időközben tanács-
nok asszony egyezte-
tett a polgármesterrel 
és a Közpark Kft-vel. 
A tárgyalások eredményesek voltak. A 
Közpark Kft. lebontja a Wekerlei Életfát, 
és annak alkotóival együtt újratervezi és 

újraépíti, majd felállítja azt eredeti helyén. 
„Ezen munkafolyamatok költségeit nagy 
részben az Önkormányzat állja.”

Szeptember 16-án reggel a két civilszer-
vezet vezetőjének jelenlétében le is bontották 
az alkotást, és a darabokat a közpark telep-
helyére szállították. A Kft. egyik vezető 
munkatársától ígéretet kaptunk arra, hogy 
az újjáépítési munkálatokat 2016. február-
jában be is fejezik. Az újonnan felállítandó 
Wekerlei Életfa anyaga az előzőhöz képest 
jobban ellenáll majd az időjárás hatásainak, 
mivel azt olyan fából és olyan eljárással ké-
szítik majd el, mint ahogyan a szabadtéri 
játszóterek szerei is készülnek. Bízunk abban, 
hogy tavaszra, a Wekerlei Életfa ünnepére 
(2016. április 2.) ismét régi pompájában áll 
majd a Kós Károly téren és „örökké” hirdeti 
majd a Wekerletelep élni akarását!

Somlói Judit, a WTE elnöke
Romhányi András, a Magyar Kollégium 

elnöke

A Wekerlei Életfáról
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 Pont egy évvel ezelőtti lapszámunkban 
számoltunk be a Kispesti nyílászárók 
felújításának / cseréjének támogatása 

2014 című pályázat eredményéről. Akkor 
zajlottak a győztesekkel történő Támogatási 
Szerződés kötések, melyek után az idei évben 
valósíthatták meg a pályázók az eltervezett 
munkákat. A Főépítészi Irodától kapott 
tájékoztatás szerint végül is 24 pályázó-
val kötött szerződést az önkormányzat. 
Lapzártánkig a nyertesek közül 15-en már 
elszámoltak, de még 9 pályázó ezt nem tette 
meg. Tekintettel arra, hogy a kiindulási 
feltételek szerint 1 év állt a pályázók ren-
delkezésére a kivitelezésre és elszámolásra, 
amely legkésőbb decemberben lejár, ezúton 
is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ne 
késlekedjenek!

Az eddig megtörtént elszámolások alap-
ján kiderült, hogy többségben voltak azok, 

akik eredeti ablakaik felújításához kértek és 
kaptak támogatást, új szerkezetek beépítését 
kevesebben tudták vállalni. Információink 
szerint sok idősebb ember élt a lehetőséggel, 
hogy javítsa lakásának komfortját és egyben 
szépítse is környezetét.

Mint azt a tavalyi írásban is jeleztük, 
az újság szívesen nyújtana lehetőséget a 
tavaszi számában egy-egy szépen sikerült 
munka bemutatására, a pályázattal, kivite-
lezéssel kapcsolatos, és nem utolsósorban a 
most következő fűtési szezonban szerzett 
tapasztalatok megosztására. Bizonyára le-
vonhatóak általános érvényű tanulságok. 
Ehhez várjuk a pályázók jelentkezését a 
szerkesztőség címén.

Bizakodásunk ellenére, sajnos idén a ke-
rületnek nem jutott pénze erre a nagyon 
hasznos ügyre és fontos célra, így a 2015-ös 
évben nem írtak ki pályázatot. Csak javasolni 

tudjuk és kérjük is egyben kerületünk képvi-
selőit és vezetőit, hogy a jövő évi költségvetés 
tervezésénél gondoljanak rá ismét! Az eddigi 
tapasztalatok pozitívak voltak.

A pályázat kapcsán hívta fel valaki ismét 
a figyelmet arra a honlapra, melyet már 
2010 előtt hoztak létre www.ablakprofilok.
hu címen. A Ház szeme projekt kapcsán 
2010-ben itt a Wekerle újság hasábjain 
is beszámoltunk róla, az akkor rendezett 
szakmai konferencia apropóján. Az oldal 
azóta számos új információval, elméleti és 
gyakorlati ismerettel bővült, melyet építé-
szek és laikusok egyaránt jól használhatnak. 
Érdemes tanulmányozni a leírtakat, ha va-
laki wekerlei eredeti kapcsolt gerébtokos 
nyílászáróinak cseréjén gondolkodik, mivel 
az oldal arról próbál meggyőzni mindenkit, 
hogy nemcsak a közösségek, de a tulajdonos 
is jobban jár a felújítással. Én nemcsak hogy 
hiszek az oldalt készítő szakembereknek, de 
tudom, hogy igazuk van!

Nagy Attila

A tavalyi önkormányzati ablakpályázatról
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épített örökségünk

 Olyan szerkezetekről, építészeti rész-
letekről írok, melyek ugyan csak az 
emeletes házak sajátjai, mégis legalább 

a wekerlei tulajdonosok fele találkozik velük nap 
mint nap. A telepen 278 db emeletes társasház 
és 750 db földszintes társasház épült az eredeti 

elképzelések, típustervek alapján. És természe-
tesen a Kós Károly teret övező 15 db kétemeletes 
házban is hasonló szerkezetek vannak. Így 
közel azonos számú otthon található mindkét 
fő csoportban. De talán minden wekerleit, 
függetlenül attól, hogy milyen házban él – 

hiszen épített örökségünk 
mindannyiunk közös kincse 
–, egyformán büszkeséggel 
tölt el az a tény, hogy háza-
ink tervezői, építői még egy 
ilyen funkcionális, az utcáról 
nem is igen látható szerkezet 
esetében sem mondtak le 
a díszítő szándék, a míves 
megformálás igényéről! Jelen 
cikkben a terjedelem miatt 
csak a munkásházakban 
található folyosókról, kor-
látokról szólok részletesen, a 
főteret övező egyedi épületek 
és a Nagykőrösi út–Határ út 
sarkán 1926-27-ben felépült 
3 lakóház megérnek egy kü-
lön értekezést.

Lássuk, mi mindent tudhatunk ezekről a 
szerkezetekről, mely típusjelzésű házakban 
találkozhatunk velük!

Az emeletes típusházakban a felső szinti 
lakásokat egy közös lépcsőházban elhelyezett 
lépcsőn tudjuk megközelíteni. (Ezek fajtái-

ról, szerkezetükről, korlátjaikról legközeleb-
bi lapszámunkban olvashatnak majd.) A 6 
lakásos házakban ezek a lépcsőházak hol az 
épület szimmetriatengelyében helyezkednek 
el (Fi.III.; L.III.; P.VI.; Wä.III. típusok), hol 
aszimmetrikusan, a főtömegbe integráltan 
(B.III.; F.VIII.; F.X.; Sz.A.; T.II. típusok) 
vagy az épület valamelyik széléhez csatlakozva, 
önálló tömegben (A.K.V.; K.S.I. típusok). A 8 
lakásos (F.IX.; P.V.; P.V.a és P.V.b típusok) és 
a 12 lakásos (A.K.IV.; P.IV.; S.É.IV.; S.É.V. 
típusok) házak esetében a lépcsőházak mindig 
az épületek szimmetriatengelyében vannak. 
Ennek megfelelően a legtöbb lakás bejárata a 
lépcsőházból nyíló függőfolyosókról érhető el, 
kivéve Lechner Loránd III. számú és Bierbauer 
István III. számú típusépületeit, melyekben a 
lakások közvetlenül a zárt lépcsőházból nyílnak. 
Bierbauer épületénél azonban ennek ellenére 
van egy kis függőfolyosó-szakasz. (1. kép) Az 
oka, hogy ebben az egyemeletes épülettípusban 
eredetileg nem volt wc a lakásokban, hanem 
szintenként egy-egy közös helyiségben volt 3-3 
wc. Ezeket az emeleti lakók a folyosón keresztül 
közelíthették meg. Olyan 6 lakásos épületek 
is vannak, melyekben 2 (Fi.III.; K.S.I.; P.VI.; 
Sz.A.; Wä.III.) vagy csak 1 (T.II.) lakás nyílik 
csak a függőfolyosóról, a maradék közvetlenül 
a lépcsőházból. Ezeknél az épületeknél rend-
szerint nagyon rövid a nyitott folyosószakasz, 
például Palóczi Antal VI. számú épületénél épp 
csak egy kis kilépő erkély ékelődik az utcai és 
udvari épülettömegek közé. (2. kép) Egyetlen 
típusházunk, melynek eredeti tervezőjét a mai 
napig nem sikerült azonosítanunk az Sz.A. 
jelű, melyből kettő épült fel a telepen. Itt egy 
nagyméretű terasz van a saroképület belső 
sarkában, innen közelíthető meg 2 lakás. És 
akad még egy kakukktojás, Fleischl Róbert X. 
számú épülete. Itt a lakások egy fedett-nyitott, 
tornácszerű közlekedőről nyílnak, mely az 
épület tömegének szerves része. Ennek falazott 
mellvédje és jellegzetes, szegmens-, kosár- és 
félköríves bolthajtásai vannak. (3. kép)

A függőfolyosók szerkezete – az emeletes 
házak közbenső födémszerkezetéhez igazo-
dóan – a belső udvari főfalba konzolosan be-
fogott melegen hengerelt I acélszelvényekből 
és közöttük készített vasbeton lemezekből áll. 
Alulról a felülete síkra vakolt, felülről valamilyen 
cementlapburkolattal vagy cementsimítással ké-
szült. Néhány épületnél az acél konzolok teljes 
magasságukkal látszódnak, alulról támasztják 
alá a vasbeton lemezt. (4.kép)  Hosszoldalán a 
peremet u acél gerenda zárja le, melyhez csava-
rozással rögzítették a kovácsoltvas korlátokat. A 
korlátok tartóoszlopokból, közöttük pálcákból 
és az ezeket 2 vagy 3 sorban összefogó laposacél 
hevederekből épülnek fel.  A hevederek az 
oszlopokhoz szegecseléssel kapcsolódnak. A 
fogódzó szintén széles laposacélokból kovácsolt.  

A mintázatot a pál-
cák és hevederek 
közé bilincsekkel 
rögzített egyedileg 
hajlított, csavart, 
kovácsolt elemek-
kel alakították ki. 
A korlát összképét 
alapvetően meg-
határozza a tartó-
oszlopok rendje, 
mivel ezek adnak 
egy alapritmust. Egyes fajtáknál a tartóoszlopok 
kettőzése az alapmotívumok sorát megszakítja 
vagy éppen annak középpontját jelöli ki, má-
soknál az egyenletes kiosztással egy folyamatos 
sorminta alakul ki, melyben csak az oszlop és 
pálca közötti méretkülönbségből, a heveder apró 
síkváltásából érezzük a hierarchikus rendet.

A típusépületeket vizsgálva alapvetően 4 
különféle mintázatú a korláttípust találhatunk. 
A leggeometrikusabb, csak egyenes vasakkal 
mintázott korlát az Árkay Aladár−Kallina Géza 
tervezőpáros IV. és V. számú típusépületeiben 
található. (5. kép) Itt a 
kettőzött tartóoszlop-
ok egyben a mintázat 
középpontjai. Palóczi 
Antal emeletes típus-
házainál a megkettő-
zött tartóoszlopok közé 
egy alul-felül félköríves 
záródású pálcaelem ke-
rül mint főmotívum. 
A 2x4 db elemből álló 
„mezők” sormintáját a 
fogódzó alatti kovácsolt 
karikák, a tartóoszlop-
ok melletti csavart pál-
cák és a korlát alsó két hevedere közé rögzített 
egyenes darabokból álló sűrítés adják. (6. kép) 
Alapvetően ez a korláttípus található Fiala Géza 
III. sz. típusépületeinek rövid, íves záródású 
folyosóin is, egy apró módosítással. Itt nemcsak 
a lábazati részre korlátozódik a pálcák sűrítése, 
azok egészen a karikasorig nyúlnak fel. (7. 
kép) Schodits Lajos és Éberling Béla wekerlei 
házai sok tekintetben egyediek a típusok között 
(loggiák, boglyaíves boltozatok, egyszárnyú 
ablakok stb.), korlátjaik is különlegesek a IV. és 

Wekerlei függőfolyosóink, kovácsoltvas korlátjaink
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V. számú épületeikben. Az egyenletes ritmusú 
pálcasorban a fogódzó alatt két különböző 
átmérőjű, nem koncentrikus karika van, mely-
ből egy hullámzó, hajlított pálca nyúlik le az 
alsó hevedersor alá, ott egy apró karikában 
végződve. (8. kép) A minta jellegzetes szecesz-
sziós díszítőmotívumokból áll, ebben az apró 
részletben is tökéletesen megmutatva a kort, 
melyben született. Érdekesség, hogy ugyan-
ezzel a korláttípussal szerelték fel a Wälder 
Gyula tervezte III. számú típusépület rövid kis 
folyosószakaszait is. A többi, eddig nem említett 
tervező típusépületeiben fellelhető negyedik 
korláttípusnál az egyenletes ritmusú pálcák 
közé, a fogódzó alá szívecske mintát formázó 
íves elemek kerültek. De tekinthetjük ezeket 
virágoknak is, mivel az alsó hevedersor alatt 
elhelyezett hajlított elemek mintha leveleket 
formáznának. (9. kép) Az Sz.A. jelzésű épület 
az alkalmazott korlát mintázata szempontjából 
is unikális, nem is tekinthető alaptípusnak. 
Formálása már az art déco vagy modern stílust 
előlegezi meg. (10. kép) Páros tartóoszlopai 
között egy függőleges pálca van, míg a mezőben 
vízszintes rudak jelennek meg.

Fentiekből kiolvasható, hogy egy-egy kor-
látfajta kötődik ugyan egy-egy tervezőhöz, 
de nem kizárólagosan, másikakat viszont, 
mint közös kincset több építész házában is 
használtak az építők. Nincs arra bizonyíték, 
hogy a korlátokat maguk az építészek tervez-
ték volna, valószínűbb, hogy mint az ablakok 
esetében, itt is egy mintakollekciót állítottak 
össze, abból válogattak. Ehhez az alapot a kor 
magas színvonalon működő magyar kovácsipa-
rának termékei biztosították. Persze lehetnek 
a bemutatott rendszerből kilógó esetek is, de 
tudjuk, a kivételek a szabályt erősítik. Például 
az Almavirág téren és közvetlen környezetében 
álló Palóczi házakban eltérnek a minták, de 
két VI. számú típusépületben még a kis kilépő 
helyett is az Fi.III. jelű épületnél alkalmazott 
íves záródású nagy erkély valósult meg. (11. kép) 
Kérem is a tisztelt olvasókat, ha 
a házukban a leírtakhoz képest 
eltérő motívumokat, megoldá-
sokat találnak, jelezzék ezt a 
szerkesztőség címére. Szívesen 
elmegyek megnézni, megörökí-
teni, hogy minél több értékünk 
legyen dokumentálva.

Végezetül pár mondat a füg-
gőfolyosók és kovácsoltvas kor-
látok jellemző hibáiról, javítási 
lehetőségükről.

Igaz, hogy a folyosók fölé ki-
nyúlik a házak 1 méter széles 
eresze, de ez inkább csak a he-

lyiségeket árnyékolja, a haza 
igyekvőket óvja valamelyest 
az esőtől, a szerkezetet az 
időjárás nagymértékben 
igénybe veszi. A konzolos 
lemezt veri az eső (néha a 
túlzásba vitt takarítás egy-
egy kiadósabb felmosás kap-
csán), esetleg napokig áll 
rajta a hó, és mivel az eredeti 
burkolatok nem voltak víz-
hatlanok, a nedvesség a vas-
betonba is beszivároghat. A 
felületen lefolyó víz pedig az 
u acél peremgerendát ned-
vesíti, végigfolyik homlokfelületén, s az eredeti 
kialakításból hiányzó cseppentő miatt a víz a 
lemez alsó felületére is bejut, a vakolatot áztatja. 
Télen a szerkezet rettentően át tud hűlni, és a 
nedves szerkezetek átfagyva természetszerűleg 
el kezdenek repedezni (hullani kezd a vakolat 
a folyosó aljáról). Innentől a folyamat önger-
jesztővé válik, hiszen a növekvő repedéseken 
egyre több víz tud bejutni. A melegen hengerelt 
szelvények, a kovácsoltvas korlát is hajlamos a 
rozsdásodásra, és persze a vasbeton lemezek 
belső vasai is. Ha a korrózió elér egy kritikus 
értéket – megeszi a rozsda a vasat – , akkor 
kezdődnek a komolyabb bajok, tartószerkezeti 
szerepét már nem képes ellátni a konzol, a 
födémdarabok meglazulnak, elvékonyodnak, 
esetleg eltörnek, a korlát veszélyesen mozogni 
kezd stb. Legtöbb épületünk több mint 100 
éves, így sajnos sok házközösség kellett, hogy 
már szembenézzen a függőfolyosó felújítással. 
Itt is igaz az, hogy azok a szerkezetek, me-
lyeket rendszeresen gondoztak jobban állják 
a sarat (korlátok, acélszerkezetek letisztítása, 
rozsdagátló alapozás, újrafestés, a repedések 
haladéktalan javítása – a Wekerletelepi Gond-
nokság idejében ez megoldott volt), de azért be 
kell ismerni, 100 év még ezeknek a jól megépí-
tett szerkezeteknek is nagy idő!

A statikailag meggyengült szerkezetek 
esetében statikus és építész tervező bevoná-
sával kell diagnosztizálni a romlás mértékét, 
a szükséges beavatkozást meghatározni, és ha 
kell, engedélyeztetni a függőfolyosók teljes 
felújítását. Ilyenkor gyakorlatilag mindent el 
kell bontani és új anyagokból kell újraépíteni. 

A konzolos gerendák he-
lyett újakat kell befogni a 
tartófalakba vésett fészkek-
be, és új vasbeton lemez is 
készítendő. A lemezt felülről 
kenhető vízszigeteléssel kell 
megvédeni az új burkolat 
alatt, melyet csak fagyálló la-
pokból megfelelően fagyálló 
ragasztóval és fugázó anyag-
gal szabad lerakni. Figyelni 
kell a peremnél a megfelelő 
cseppentő kiképzésére is. 
Ha már egy közösség ilyen 
nagy munkára kényszerül, 

célszerű a folyosót az eredetinél 
legalább 10 cm-rel szélesebbre 
építeni, hogy egy későbbi utóla-
gos hőszigetelés elvégzése után 
is megfelelő szélességű folyosó 
álljon rendelkezésre. Az eredeti 
kovácsoltvas korlátok azonban 
megmenthetők és felújítás után 
visszaszerelhetők az új függő-
folyosó szélére! A rozsda és az 
évtizedek során rákerült fes-
tékrétegek miatt valószínűleg 
lecsavarozni nem, csak levágni 
tudjuk helyükről a korlátokat. 
Érdemes az elemeket a szín-

tiszta szerkezetig letisztítani (drótkefe, eset-
leg festékoldó kemikáliák), és elölről kezdve 
a folyamatot ismét lealapozni és lefesteni a 
szakma szabályai szerint. Sajnos a leírt munkák 
nagy terhet rónak a tulajdonosi közösségre, 

mind anyagilag, mind az építkezés idején, a 
használat során. A munkát csak felkészült, 
referenciákkal rendelkező szakkivitelezővel 
érdemes megcsináltatni, aki garanciát is vállal 
munkájára!

Jó lenne az ilyen típusú beavatkozásokhoz is 
támogatási forrást lelni a kerületi vagy fővárosi 
önkormányzatnál! A kispesti önkormányzat-
nak korábban voltak pályázatai, amelyek ezt 
a célt szolgálták. Remélhetőleg a jövőben is 
találkozhatunk majd velük.

Nagy Attila

épített örökségünk
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 2016. március 3-án lenne 100 éves Mes-
terházi Lajos, Kossuth-díjas író, aki a Fő 
tér 3. szám alatt a II. emeleten látta meg 

a világot. Itt nőtt fel, innen járt gimnáziumba, 
s innen indult a hírnév felé, amelyhez sok 
emberformáló vívódással, a katolikus kispol-
gári létből a pártos, elkötelezett szocialista 
realizmuson át a kommunista berendezkedés 

szellemes és gúnnyal való megfestésén át jutott 
el. Irodalmi díjai − négyszeres József Attila-
díj, Kossuth-díj (1962), Pro Arte-díj − mellett 
számos politikai kitüntetés birtokosa volt.

Mesterházi Lajos a bencéseknél érettségizett, 
a Pázmány Péter Tudományegyetemen tanári 
oklevelet szerzett. Kétszer nősült. Az első 
házasságából Márton és Mihály, a másodikból 
Miklós és Máté nevű fiai születtek.  Legidősebb 
fia dr. Mesterházi Márton egyetemi tanár 
egyik vallomásában úgy jellemzi apját, hogy a 
gyermekeivel nem igen törődött, de ugyanakkor 
velük mindig őszinte volt.

Kezdetben Mesterházi világnézete nem 
mutat rokonságot a szocialista vagy éppenséggel 
a marxi eszmékkel. Hívő katolikusként kezdte 

a tájékozódást a világban és az irodalomban. 
„Sokáig voltam katolikus módon kommu-
nista.” A negyvenes évek elejétől azonban a 
legszorosabb emberi kapcsolatok bemutatása 
mellett már feltűnik a határozott politikai 
szemszögű megítélés.  A háború után, a koa-
líciós időkben Mesterházi Lajos kommunista 
pártfunkcionáriusként aktívan részt vállalt 
az újjáépítésben. Ez a tevékenység, mint azt 
több helyen megírta, természetesen nem tett 
lehetővé nagyobb irodalmi aktivitást. 

1956. fontos mérföldkő Mesterházi Lajos 
életében és írói pályáján egyaránt. Az ese-
ményeket nemzeti tragédiának érzi, és írói 
kötelességének tudja a „történelmi igazság” 
bemutatását. Számos írótársával ellentétben 
mihamarabbi megszólalásra törekszik. A 
konszolidáció éveiben alakult ki Mesterházi 
írói magatartásának érett, letisztult formája. 
Meggyőződése, hogy az új, politikailag egyre 
szilárdabb alapokra kerülő társadalomnak ki 
kell alakítania a maga sajátos erkölcsi arculatát 
is. Az 1973-ban megjelent A Prométheusz-
rejtély az irodalom-kritikusok és maga az író 
szerint is életművének csúcspontja. A hetvenes 
évek közepétől elérkezettnek látja az időt, hogy 
terjedelmes életművét érett értékszempontjai 
szerint újrarendezze, az élet és mű viszonyát 
újragondolja.

1974 körül kezdett hozzá a Visszaemlé-
kezések megírásához, amelyben úgy vall: az 
irodalom számára megmaradt „élet-halál” 
kérdésének.  utolsó nagy sikerű elbeszélése − 
a Zebegényiek (1978) − a létező szocializmus 
szellemes és maró gúnnyal megfestett karika-
túrája. A következő évben elhunyt.

*
Mesterházi Lajos édesanyja Hoffstaedter 

Lajosné igen magas kort élt meg, néhány 
nappal 100. születésnapja előtt halt meg. Ő 
maga zsidó családból származott, férje buzgó 
katolikus volt. 

Az alábbi írásban az idős asszony maga 
mondja tollba életét. Hoffstaedter Lajosné 
szavait egyik rokona Lenkei Júlia jegyezte le 
1982 telén-tavaszán. Megjelent a Holmi 2007. 
októberi elektronikus számában.

Ebből azt a részt tesszük közzé, amelyben 
elmeséli, miképpen lett belőle református a 
vérzivataros időszakban. Azért találtuk köz-
lésre érdemesnek ezt az írást, mert egyrészt 
az elmúlt időszakban tartottunk országszerte 
megemlékezéseket a holokauszt magyar ál-
dozatairól, valamint a zsidómentő akciókról 
és a mentést szervező, végző személyekről, 
másrészt jövő év márciusában lesz 100 éve 
annak, hogy fia Mesterházi Lajos megszületett. 
Az elbeszélésben megemlített Bogdán Gyula 
személye számunkra, wekerleiek számára szin-
tén fontos és ismerős. Ő építette a református 
templomot.

„egy kispesti polgárasszony fél 
évszázada II.” 

 (Részlet)

Mikor a Lajost1 az Endre László2 vissza-
utasította, akkor én azt mondtam az uram-
nak: – Apuka, most már meg kellene tenni 
azt, amit eddig nem tettem meg, a gyerekek 
érdekében meg kell tennem. – Apuka azt 
mondta: – Ahogy gondolja, szívem. Én nem 
beszélem rá. – Elmentem a zsidó rabbihoz, 
és azt mondtam: – Főtisztelendő úr! Ismeri 
a férjemet, tudja, hogy milyen gondolkodása 
van neki. Azt is tudja, hogy mi már 30 éves 
házasok vagyunk, és soha, de soha nem 
merült fel köztünk az, hogy én áttérjek. Se 
a gyerekeim nem ajánlották, se a férjem nem 
mondta. De én most úgy érzem, hogy ezt meg 
kell tennem a gyerekeimért. – Erre a rabbi 
nem mondott mást, mint azt: – Tessék eljönni 
egy hét múlva két tanúval. Én elmentem két 
tanúval, és kijelentettem, hogy ki akarok 
lépni a zsidó hitközségből, át akarok térni 
kereszténynek. Erre a rabbi azt mondta: – 
Kérem, tudomásul veszem, de tessék még itt 
maradni, a két tanú elmehet. – A két tanú 
elment, én ott maradtam egyedül. Erre azt 
mondta nekem: – Nagyságos asszony, katoli-
kus akar lenni? – Mondom: – Természetesen, 
az egész családom katolikus, a gyerekeimet 
is ebben a hitben neveltem, katolikus akarok 
lenni. – Kár, mert ha református lenne, én 
tudnék egy nagyon jó módot a törvény meg-
kerülésére, mert nekem módom lenne egy 
antedatált keresztlevelet odaadni, mert azzal, 
hogy ön ma áttért, ezzel nem javít a gyerekei 
helyzetén, ez nem jelent semmit, de én tudok 
önnek egy olyan keresztlevelet szerezni, amin 
egy olyan dátum van, ami megelőzi az 1939. 
évi 4. törvénycikket. – Mondtam: – Ezt 
meg kell nekem beszélni a családommal. 
– Hazamentem, és elmondtam. Erre az én 
kislányom, aki apácanevelés volt, elkezdett 
bőgni: – Anyukám, ne légy eretnek! – Mire 
a fiam azzal a rövid, de velős kijelentéssel 
csitította el: Te hülye, ne beszélj bele! – S a 
férjem is azt mondta: – Ezt a keresztlevelet 
meg kell szerezni. – Akkor visszamentem a 
rabbihoz, és azt mondtam: – Főtisztelendő 
úr, a családom beleegyezett, hogy református 
legyek. – Azt mondta: – Jól van, kérem. Ez 
némi pénzbe fog kerülni. – Mondtam, hogy 
ez nem akadály, mondja meg, hogy meny-
nyibe. – Be tetszik tenni egy borítékba 200 
pengőt, majd érte megy valaki, és az majd 
elhozza a keresztlevelet. – Ez meg is történt, 
egy szép napon beállított egy parasztlány, 
hozott nekem egy borítékot, és elvitte a 
másikat. A borítékban egy a Wekerle-telepi 
református egyház által kiállított keresztlevél 
volt, amely szerint én 1938. december 23-án 

legendárium

Régi wekerlei történetek: Hoffstaedter, Mesterházi
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áttértem a református vallásra. Eddig minden 
rendben volt.

Egy napon átmentem a trafikba telefonálni 
Budára, Lajosékhoz, hogy hogy vannak, 
nincs-e valamire szükségük. S mialatt a te-
lefonra vártam, akaratlanul tanúja lettem egy 
párbeszédnek, amit két cselédlány folytatott. 
Az egyik azt kérdezte: – Mi van a tiszteletes 
asszonnyal? – A másik azt felelte: – Hát sze-
gény elájult, és folyton sír. – Nem különöskép-
pen érdekelt, csak akkor figyeltem föl, amikor 
az egyik azt kérdezte: – A tiszteletes urat 
haza sem engedték?  A vá lasz: – Bizony nem 
engedték, egész éjjel ott ült a rendőrségen. 
Most még a rendőrségen van, és át fogják vin-
ni a törvényszékre a vizsgálóbíróhoz. – Erre 
egyszerre nagyon rosszul kezdtem magamat 
érezni, mert a lány még azt is kérdezte a má-
siktól: – Hát nem olvastad Az Estben? Nagy 
betűkkel benne van, hogy letartóztatták a 
kispesti református tiszte-

letest, mert hamis keresztleveleket adott ki, 
és nemcsak Magyarországon, de Csehszlová-
kiába is elküldött keresztleveleket. – Hát én 
erre valósággal áttántorogtam a lakásba, és 
ott összerogytam. Az uram nagyon megijedt. 
– Mi baj van? – kérdezte. – Valami baj van 
a Bogdánnal3, letartóztatták, kiderült, hogy 
hamis keresztleveleket adott ki. És vele együtt 
egy csomó zsidót is letartóztattak.

A Ravasz püspök egy nagyon bölcs in-
tézkedést hozott. A református egyházban 
rögtön kineveztek egy gondnokot, akinek át 
kellett vizsgálni az összes iratokat. Ravasz 
püspök azt mondta, hogy aki be van jegyezve 
az egyházi anyakönyvbe, azt el kell ismerni 
reformátusnak. De akinek csak keresztlevele 
van, és nincsen bejegyezve az anyakönyvbe, 
azt nem lehet reformátusnak elismerni. Most 
kiderült, hogy 1938. december 23-án az utolsó 
bejegyzett Hoffstaedter Lajosné, született 

Weinberger Lenke. De már több hely nem 
volt. Akkor már következett az 1939-es év, és 
attól fogva már nem is volt senki bejegyezve. 
Aki akkor született, az be volt jegyezve, de 
hamis bejegyzésre nem kerülhetett sor. De 
hiába is kerülhetett volna, mert az 1939. évi 
4. törvénycikk volt az úgynevezett zsidótör-
vény. Tehát attól fogva az áttérések már nem 
számítottak. Én be voltam jegyezve.

…  Ezért a református egyházi adót, amit 
pedig most a törvény nem hajt be, mindenki 
tetszés szerint fizetheti, és önszántából, azóta 
is fizetem a református egyháznak.

Fizetem a katolikus egyházi adót is. Azt 
pedig azért, mert az én uram nagyon sze-
rette az ő egyházát, és a templom építése 
körül nagyon sokat segédkezett, nagyon 
sokat gyűjtött, ő maga is sokat áldozott, és a 
tabernákulumot ő csináltatta a Gépgyárban 
a saját költségére. És ott imádkozott ő is a 
családért. Soha misét el nem mulasztott, és 
az ő emlékére fizetem a katolikus egyházi 
adót. Néhány évvel ezelőtt megalakult a 
zsidó hitközség is Kispesten.

 ....  És nagyon meglepett engemet, hogy 
van zsidó hitközség Kispesten. Azt mondta, 
hogy a volt zsidó iskolában van, és vannak 
tagjai, mert hozzá van csatolva az erzsébeti és 
a pestlőrinci zsidóság is. Szépen összejönnek 
nagy ünnepen. Azt mondtam, hogy én már 
öreg is vagyok, nem járok templomba, ne 
számítson rá, hogy engemet ott fog látni az 
istentiszteleteken, de amikor az emlékünnep 
van a Kispestről elhurcolt zsidókért, akkor 
elmegyek. És meg is kapom a meg hívót, 
küldik is az ünnepekről is az értesítést, és 
megmondtam, hogy küldjenek csekket, mert 
adót akarok fizetni.

Azóta semmit sem tartok, csak a Hosszú-
napot. ...,  ha nyitva látok egy templomot, 
akármilyen, bemegyek és imádkozom, mert 
az Istenben hiszek, szertartásokban semmi-
ben sem. Azok csak függelékek, sallangok, 
amit a papok ráraktak, akár zsidóról van 
szó, akár katolikusról, akár reformátusról. 
Az én imámat a családomért minden es-
te elmondom; és az Istenben hiszek, mert 
sokszor meggyőződtem róla, hogy van isteni 
gondviselés.”

1) Mesterházi Lajos, (Kispest, 1916. március 
3. – Budapest, 1979. április 4.) Kossuth-díjas, 
négyszeres József Attila-díjas író – A mesélő 
főhős fia

2) Endre László (Abony, 1895. − Budapest, 
1946.) Köztisztviselő, antiszemita politikus. 
1938 és 1944 között Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye alispánja. A háború után halálra 
ítélték és kivégezték.

3) Bogdán Gyula (Marosvásárhely, 1889. 
– Budapest, 1953.) a wekerlei református temp-
lomot építő lelkész, a Millenniumi Évek Kispest 
posztumusz díszpolgára. A Wekerle 1998./1. 
számában írtunk róla
A történetet közreadja, jegyzetekkel ellátta 

Nagy Tamás

„Játszottunk egész télen a korcsolyapályán is, nem is udvaroltunk még, nem 

„bógniztunk” kettesben a lányokkal,  hanem fogócskáztunk és rémei lettünk az 

egész pályának. ... Mert wekerlei és valériás nagyobb fiúk elrekesztették a Büdös-

árok vizét, átvágták a gátat, felöntötték a Katona-rétet, ameddig csak elfolyott a víz. 

Jószerével azt a területet, amelyen ma a József Attila-lakótelep áll. Ehhez fogható, s 

méghozzá ingyen jégpálya nem volt még a városban. Élveztük a végtelen futásokat, 

kifeszített kabáttal vitorláztunk a szélben, ott fogócskáztunk csak igazán nagyokat, 

és hasaltunk is igazán nagyokat, mert az egyenetlen talajon néhol bucka állt ki a 

jégből, s mert ezen az ingyen jégpályán nem volt világítás.”

„Ha most visszagondolok rá, tizennyolc éves voltam, elsőéves egyetemi hallgató, 

amikor anyámat rákkal operálták. Idejében fölismerték, mellrák volt, az operáció 

teljes gyógyulást hozott. De akkor azt hittük, mint a legtöbb ember: akinek rákja 

van, az menthetetlen. Tudomásul vettem, hogy anyám meghal. Mutattam, való-

színű, hogy őszintén éreztem is részvétet; de nem sírtam, nem átkozódtam, nem 

estem kétségbe, tudomásul vettem, hogy anyám meghal. Hiszen tudomásul veszi 

az ember, hogy a városban, amelyben él, végül is minden negyedórában meghal egy 

ember. Istenem, egyszer meg kell halni. Negyvenegy éves, fölnevelte a gyerekeit, 

nem marad utána pótolhatatlan űr. Negyvenéves koron túl már úgysem ér sokat 

az élet. Körülbelül ilyen formán éreztem… Ijesztő. „

 (Részletek Mesterház Lajos Vakáció című regényéből)
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iskolák, óvodák

 Talán nem túlzok, mikor azt mondom, 
hogy Faragó Györgyné, közismert ne-
vén Zsuzsa néni, Wekerlén fogalom.

Szinte nincs olyan család, aki ne ismerné őt, a 
Wekerlei Tipegők Bölcsőde (régen Huba utcai 
bölcsőde) nyugalmazott kisgyermeknevelőjét 
(valaha gondozónőjét). 

Zsuzsi 1987. április 6-tól dolgozott a böl-
csődénkben Ezalatt a 28 év alatt sok minden 

megváltozott. Megváltozott a bölcsődénk 
elnevezése, a munkakörének megnevezése, 
azonban egy dolog nem kopott el az évek alatt, 
Zsuzsa néni lelkesedése és hivatásszeretete.

Nincs még egy olyan ember, aki annyit tett 

volna a Wekerlei Tipegők Bölcsődéért, mint Ő.  
Nevéhez fűződik a bölcsőde alapítványának 
beindítása és működtetése, amit nyugdíjba 
vonulását követően is nagy gonddal végez. 

Évtizedeken keresztül segítette a pályakezdő 
kisgyermeknevelők munkáját, de tapasztalt 
kisgyermeknevelőként is bátran kérhettük 
tanácsait egy-egy helyzet megoldásában.

A hosszú évtizedek során több generáció 
nevelkedett védő 
szárnyai alatt. Nem 
volt ritka a pályáján, 
hogy hajdani böl-
csődéseit, szülőként 
üdvözölhette újra. 
Olyan szülőként, 
akik a gyermeke-
iket hozták a böl-
csődébe és bízták 
Zsuzsa nénire. Ha 
elsétál Wekerlén, 
szinte mindig ta-
lálkozik régi isme-
rősökkel, hajdani 
bölcsődéseivel vagy 

egy-egy régi szülővel, akikkel szeretettel idézik 
fel a közös bölcsődei emlékeiket. 

Éveken keresztül ellátta munkája mellett a 
bölcsődénkben a kertészi feladatokat is, mely-
nek eredményét még ma is naponta megta-

pasztalhatják a bölcsődénk mellett elsétálók. 
Füves udvarunk, virágos kertünk, rendezett 
környezetünk is az ő kezét dicséri.

Mint kisgyermeknevelő, és mint magánem-
ber nagyon sok energiát és munkát fektetett 
abba, hogy bölcsődénk, Wekerle egyetlen 
bölcsődéje magas színvonalon működjön és 
megfelelő tárgyi feltételeket és esztétikus kör-
nyezetet tudjunk biztosítani a kispesti családok 
és gyermekeik részére.

2009-ben Kispestért-díjban részesült, ami 
nagy örömet jelentett számára, mi pedig nagyon 
büszkék voltunk rá, hiszen tudtuk, hogy Ő az 
az ember, aki ezt igazán megérdemli.

2015-ben úgy döntött − legnagyobb sajná-
latunkra −, hogy nyugdíjba vonul. Sajnáltuk, 
hiszen tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz nélküle, 
azonban megértjük, hogy most a családja szá-
mára a legfontosabb.

Mindennapjait ma sem tölti el dologtala-
nul, hiszen tervez, szervez, intéz, miközben 
továbbra is figyelemmel kíséri munkánkat, és 
ha kell, a segítségünkre van. 

Gyerekekben sincs hiánya, mert három 
kis unokája Adél, Peti és Robi szeretetében 
fürödhet, miközben izgatottan várja negyedik 
unokája érkezését.

Szeretném megköszönni Zsuzsi évtizedek 
alatt végzett munkáját, és a továbbiakra na-
gyon jó egészséget és boldogságot kívánok 
neki szeretettel a Wekerlei Tipegők Bölcsőde 
valamennyi munkatársa nevében.

Aszódi-Sikter Éva 
Wekerlei Tipegők Bölcsőde, Bölcsődevezető

 Pintér Istvánné, Marika néni az Árnyas 
Óvoda Vonás utcai intézményének 
óvónőjeként éveken át számolt be 

írásaiban az óvoda életről a Wekerle újság-
ban. Most, nyugdíjba vonulása alkalmából 
40 éves óvónői pályafutására visszatekintő 
gondolatait írta meg számunkra. Ezekből a 
gondolatokból idézünk, megköszönve lelkes 
újságírói munkáját. Ezúton is jó egészséget, 
hosszú, boldog éveket kívánunk neki!

„azok a boldog szép napok,  
ég veled…”

„Beléptem a nyugdíjasok táborába. Jóleső érzés 
keresgélni az emlékek között, amelyek összegyűl-
tek a tarsolyomban, felidézésük könnyebbé teszi 
a továbblépést, ami nem könnyű.” „Nyugdíjas-
ként szabadabban gazdálkodhatunk az idővel, 
rácsodálkozhatunk olyan dolgokra, amiket eddig 
észre sem vettünk. El lehet mélyedni hobbikban; 
nálam ezek a kézműveskedés, a kertészkedés és 
a kirándulás. Jelenleg egy kiskutya teszi tartal-
masabbá, vidámabbá a napjaimat.”

„Pályám során nagyon sok 
szeretetet kaptam a gyerekektől, 
a szülőktől és a kollegáktól. Gyer-
mekfelügyelő képző szakközépis-
kolában, a Fóti Gyermekvárosban 
végeztem, szoros érzelmi szálak 
kötnek az ottani évekhez. 18 évesen 
Balatonkenesén a Nevelőotthonban 
helyezkedtem el, aztán egy kicsit 
belekóstoltam a gyári életbe, Szé-
kesfehérváron a Videoton gyárban. 
Később munka mellett elvégeztem 
az Óvónőképző Főiskolát, a Ganz 
MÁVAG óvodában, a Delej ut-
cában dolgoztam, óvónőként. (...) 
Férjhez mentem, így kerültem Wekerlére. Nem itt 
születtem, de 37 éve lakom itt, és szülővárosomnak 
tekintem, annyira megszerettem.”

„30 évet dolgoztam az Árnyas Óvoda Vonás 
utcai épületében és 4 évet az Esze Tamás utcai 
épületben. Csodálatos dolog volt számomra 3 éves 
gyerekeknek segíteni, hogy − életükben először 
− szembenézhessenek a közösségi együttélés sza-
bályaival. (...) A játékon keresztül fejleszthettük 
a gyerekek képességeit, fedezhettük fel tehetségüket 
és ápolhattuk azt tovább.”

„Megható élményben volt részem az utolsó 
csoportom ballagásán. Egy anyuka hozzám szóló 

verset írt, amit a Sárgarigó csoportom csillo-
gó szemekkel, rám mosolyogva, teljes átéléssel 
adott elő. 

Idézek a versből:

Gondolnak rád itt is, ott is 
A megnőtt kis rigócskák,
Velük lesz, mit kaptak tőled,
Csupa-csupa jóság.

Ilyenkor érzi azt az ember, hogy érdemes volt 
ezt a pályát választani.”

Pintér Istvánné,  
Nyugdíjas Óvodapedagógus

Nyugdíjba vonult mindenki Zsuzsa nénije!

Visszatekintés
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iskolák, óvodák

 Töltsd meg tartalommal!” Ez az 
alapgondolat indított el, amikor a 
Kós Károly Iskola alagsori üveges 

szekrényei előtt állva spekuláltam, mivel 
kellene vajon ezeket megtölteni. Innentől 
egy rövid „brainstorming” kellett 
csak, hogy megfoganjon a gondolat: 
csináljunk kiállítást e jobb napokat 
látott szekrények polcain.

Retro játékokkal indítottunk, mert 
úgy véltük, hogy a mostani iskolások 
számára ezek jórészt ismeretlenek. 
Az akkor még csak természetes 
fényforrásokkal üzemelő vitrinek 
ajtói szinte folyamatosan nyitottak 
voltak. Minden nebuló össze akarta 
rakni, szét akarta szedni, ki szerette 
volna próbálni, vagy egyszerűen csak 
kézben akarta tartani a 60-as, 70-es, 
80-as évek játékait: a Lemezárugyár 
fémautóit, a műanyag katonákat, 
a holdjárókat. Szét és össze akar-
ták szerelni a fémépítőket és régi 
műanyag repülőmodelleket, avagy 
alapos gumifüstölés után száguldásra 
bírni a lendkerekes szürkeegeret, 
megsimogatni egy eredeti Moncsicsit 
(Monchychy Originalus).

A „Régvolt tárgyak” kiállítás, a 
kádári idők emblematikus tárgyait 
hozta vissza, úgymint ballonkabát, 
hangkazetta, Szokol rádió, 1,50-es busz-
jegy, valamint a tárcsás telefon, amivel már 
csak a figyelmet lehetett felhívni...

A Szőcs Tibor által megálmodott 3. 
bemutatónk, egy paradoxon alapult, mert 
a Ka-Museum nem létező dolgoknak adott 
helyet. Megcsodálhattuk, kérem szépen, 
Bástya elvtárs eredeti magyar narancsát, 

sőt mi több Geronimo Stilton csokor-
nyakkendője mellett feltűnt az egyszerre 
elkalandozó és hátrafelé nyilazó ősmagyar 
lovas a honi 1 euróson.

A 2014/15-ös év iskolakezdésének han-
gulati apálya tengeri kagylókat, csigákat, 
egyéb tengeri sünöket és herkentyűket 
dobott, ha nem is partra, de már a vi-
lágítással bővített kiállítási polcokra. A 

vitrinbe becsempészett telefonkagyló a 
retró-kiállítás utóélete mellett a humort 
volt hivatva jelképezni.

Tematikai útkeresésünk eredménye-
ként nagyot mertünk gondolni a Kína 
kiállítással. Ehhez már külső segítséget 
is igénybe vettünk a Konfuciusz Intézet 
jóvoltából. A tőlük kapott segítség gazdag 

kiegészítése volt a folyamatosan bővülő, 
szülőktől kapott kiállítási daraboknak. 
Így került tavaly november ködös napjaira 
a Távol-Kelet deciméterekben mérhető 
közelségbe.

Finom, egészséges, tehát... igyunk teát! 
– volt a mottója a Teakiállításnak. A tea-
paletta majd minden színe – fehér, fekete, 
zöld, – megjelent az üveges szekrényekben 

és a kóstoló csészéiben. És nem csak öt 
órakor.

A Fekete Afrika kiállítás már a kezde-
ti tervezés során túlnőtt a vitrinek adta 
kereteken. A növekedés meg sem állt egy 
komplett projektnapig vetélkedőstül, be-
mutatóstul, kézműves műhelyestül. Fejlő-
déstörténetünk újabb állomásaként több 

tucat tanuló dobta be totószel-
vényét a kontinensről összeállított 
fejtörő kérdéseire. Nagy segítséget 
kaptunk a TAITA Alapítvány el-
hivatott önkénteseitől.

Az idei évet a Kék kiállítással 
kezdtük. Az ismertető plakátok 
egyikéből kiderült, hogy nem más, 
mint a jó öreg Rayleigh-szóródás 
játszik kulcsszerepet a kék égbolt 
látványában. E monolit „színjá-
tékkal” egybekötött kiállításról 
többeknek a Grand Canyon folyója 
jutott eszébe mondván mind a kettő 
„Color-adó”.

A közeljövőben a francia trikolór 
tűnik majd fel a polcokon, bagette-
tel, Napóleonnal, Diadalívvel, 
franciakulccsal, Belmondóval és 
az Anjou-liliommal. Azaz Vive la 
France és Vive l ’école de Kós!

Porkoláb Gábor
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iskolák, óvodák

 Május környékén mindig nagy az 
izgalom iskolánk háza táján. 
Tagozatos diákjaink a DSD I. 

nyelvvizsga szóbeli fordulójára készül-
nek. Ebben a tanévben második 
alkalommal adunk otthont a 
vizsgának, illetve kapnak lehe-
tőséget tanulóink, hogy számot 
adjanak az évek alatt felhalmo-
zódott tudásukról.

A tavalyi tanévben örömmel 
kaptunk az alkalmon, hogy a 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat felajánlotta ezt a le-
hetőséget. Diákjaink így ingyen 
(mármint ami az anyagiakat 
il leti) juthatnak nyelvvizsga 
bizonyítványhoz, hiszen ez az 
állam által finanszírozott, csak 
alap-  és középfokú intézmények 

számára elfogadott és támogatott vizs-
gatípus. A nyelvvizsga 2 szintből áll. Az 
általános iskolában – így nálunk is – az első 
(B1, B2), a nemzetiségi középiskolákban 

a második (B2, C1) szintet ugorják meg a 
jelentkezők. 

A tavalyi tanévben a jelentkezők 80 % - a 
sikerrel vette az akadályokat, úgyhogy ők 
már büszke tulajdonosai egy nyelvvizsga 
bizonyítványnak. Természetesen mi is büsz-
kék vagyunk rájuk, hiszen ők a bizonyítékai 
annak, hogy az a munka, amelyet együtte-

sen folytatunk gyümöl-
csöző, sikereket hoz, s a 
középiskolában már csak 
a második szinttel kell 
megküzdeni. Gyerekeink 
megértették, hogy csak 
egy vagy több nyelvvizs-
ga birtokában valósul-
hatnak meg nagyratörő 
álmaik. Ők már jó úton 
haladnak.

Ezután is várunk min-
den nyelvtudásra szom-
jazó kisdiákot.

Hajrá Erkel !!! 
Varga Zsuzsa

 Az őszi szünet előtti két hét-
ben felbolydult a Deákosok 
élete. Egy régi hagyomány 

újraélesztését kíséreltük meg, meghir-
dettük a diákigazgató választást. 

Diákok és tanárok agitálták az osz-
tályokat, indítsanak jelölteket, szállja-
nak be a versenybe. Olyan jól sikerült 
ez a munka, hogy nyolc jelölt indult az 
igazgatói szék megszerzéséért. 

A következő napokban plakátok 
és szórólapok lepték el az iskolát, 
a szünetekben mindenféle f inom-
sággal próbálták a kampánycsapatok 
megszerezni a választók szavazatát. 
Volt meleg tea, leves, mindenféle 
sütemény, pattogatott kukorica és 
pizza. 

Minden jelölt programmal készült, 
mely a következő hét fordított nap-
jához kapcsolódott. Ígértek szabad 
WiFit, játékos feladatokat, trambu-
lint, kísértet-labirintust a pincében, 
jósda működtetetését és felelésmentes 
napot. A kampány végén egyenként is 
bemutatkoztak a jelöltek kisfilmekkel 
és meglepetés vendéggel. 

A küzdelem olyan szoros volt, hogy 
két csapat végzett holtversenyben 
az első helyen, így egy újabb szava-
zást is le kellett bonyolítani. Végül 
Schumacher Martin és a mellette 
álló 10. C osztály nyerte a választást. 
Martin jutalma a megtisztelő cím egy 

évre és egy kirándulós szabadnap az 
osztályának!

Október 20-án került sor a fordított 
napra, melyet már az „új igazgató” 
irányított. Az órákat diákok tartották, 
és a hosszú szünetekben mindenféle 
program volt a suliban. Ezen a napon 
tartottuk még a csibeavatást, mely 
szintén bolondossá, mozgalmassá 
tette a szüneteket, egy kicsit kizök-
kentve mindenkit a mindennapok 
egyhangúságából. 

És ezzel még mindig nem ért 
véget az október végi programok 
sokasága…

Rendvédelmi napra került sor a 
gimnáziumban, melynek keretében 
kutyás bemutató mellett érdekes elő-
adásokat is lehetett hallgatni.  Más-
nap a Deák torta versenyen mérhették 
össze ügyességüket az osztályok, majd 
a „Nem középiskolás fokon…” elő-
adásaira lehetett beülni diákoknak 
és tanároknak. 

Izgalmas, színes programok voltak! 
Jó volt részese lenni az eseményeknek, 
öröm volt látni tanárként, hogy a di-
ákok összefognak, együtt dolgoznak, 
szívesen jönnek suliba! 

Jó deákosnak lenni!
(További képeket, filmeket és ripor-

tokat az eseményekről a DeákMédia 
Facebook oldalán lehet találni!)

Faragó Orsolya

Deák diákigazgató-választás

DSD I. az Erkelben
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klímABArát Wekerle

 Aki egyszer is kicsit utánaszámolt, tisz-
tában van azzal, hogy egy baba nem 
kis anyagi terhet jelent a háztartás 

költségvetésében. Az viszont, hogy egy baba 
élete első 2-3 évében mekkora környezeti terhe-
lést jelent, még sokszor a környezettudatosabb 
szülők számára is csupán a baba születése után 
derül ki. Az első hetekben púposra megtelő 
szemeteskukák, a halmokban hazahordott 
eldobható pelenkák, nedves törlőkendők 
tornyai, a gyakoribb mosás miatti mosószer 
nagybeszerzések, a sok, mesterségesen generált 
igények kielégítésére összevásárolt műanyag 
kacat mind-mind a zöldlelkű szülőket érő 
sokk egy-egy kirakós darabkája. Annak ér-
dekében, hogy minél több szülőhöz eljusson 
az üzenet, „Lehet ezt könnyedén másképpen 
is csinálni!”, 2014 szeptemberében néhány 
lelkes, környezet- és egészségtudatos anyuka 
szervezésében elindult a Wekerlei ÖkoBaba-
Mama Klub. Célja a környezet- és bababarát 
megoldások népszerűsítése, egymás segítése, 
hasznos információk és tapasztalatok megosz-
tása és egy támogató szülői közösség felépítése. 
Elsősorban az óriási környezeti terhelést jelentő 
eldobható pelenkák egészségesebb, zöldebb 
és nem utolsó sorban olcsóbb alternatívája, a 
modern mosható pelenkázás körüli tévhitek 
eloszlatásáért és a zöldülés útjára lépni kívánó 
szülők támogatásáért dolgozik. A klub két fő 
témája a modern mosható pelenkázás és az 
egészséges babahordozás. Mindkét témában 
próbalehetőség és ingyenes szakértői tanács-
adás várja az anyukákat és a babákat. Emellett 
vidám rendezvények (mint pl. farsangi jelmezes 
bababuli) és hasznos előadások is a klubélet 
részei. A Wekerlei ÖkoBaba-Mama Klubnak 
a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár ad otthont. 
Minden páros hét csütörtökén, délelőtt 10 
órától várnak mindenkit szeretettel, legyen 
az várandós kismama, kis- vagy nagybabás 
anyuka, apuka, gondozó, védőnő vagy bárki, 
aki érdeklődik az egészséges és természetes 
babagondozás és babahordozás iránt. A klub 
vezetője és tanácsadója a Bab&Pötty mo-
dern mosható pelenkás blog szerzője. (www.
babespotty.hu)

első Wekerlei ökobaba-mama vásár
2015 szeptemberében, a Wekerlei Kultúr-
ház épületében került sor az első Wekerlei 
ÖkoBaba-Mama Vásárra. A modern mosható 
pelenkákat bemutató előadás mellett a vásáron 
olyan kereskedők és kézművesek vonultatták 
fel környezetbarát termékeiket, akik maguk 
is vállalkozók, és otthon, gyerekek mellett 
dolgozó anyukák és apukák. A szebbnél szebb 
biopamut ruhákat, modern mosható pelenká-
kat, kézműves szappanokat, természetes tisz-
títószereket és etikus játékokat felsorakoztató 
környezettudatos babás vásár a zöld anyukák 

körében hiánypótló esemény volt, rendkívüli 
sikerrel. Több mint 300 látogató fordult meg 
a Wekerlei Kultúrház falai között néhány 
óra alatt, és nem csak környékbeli, de még 
határon túli és vidéki anyukák is ellátogattak 
a vásárra. 

babás-mamás tippek
Az ecet minden zöld háztartás legsokolda-
lúbb tisztítószere. Többek között 
használhatjuk vízkőoldásra, páro-
logtathatjuk is szagsemlegesítéskor, 
mosogatógépben az öblítőtartályba 
tölthetjük és öblíthetünk vele ruhát 
bolti öblítőszerek helyett. Az ecet 
használata ruhák öblítéséhez külö-
nösen ajánlott érzékeny bőrűeknek, 
ekcémásoknak és gyerekeknek, a 
bolti parfümözött és bőrirritációt 
okozó öblítők kiváltójaként.

Az újszülött babáknak 10 hóna-
pos korig nem szabad szappanozni 
a bőrét. Fél éves korig pedig, ha 
nem lesz kifejezetten izzadt vagy 
koszos a baba, szinte egyáltalán 
nem szükséges fürdetéskor baba-
kozmetikumot használni. Az első 
pár hónapban elég csupán 3-4 na-
ponta fürdetni a babát, alkalmi popsiöblítés 
mellett. A túlzott fürdetés és kozmetikum 
használat mellőzésével elkerülhetjük a korai 
bőrirritációt és csökkenthetjük a babakori 
ekcéma kockázatát. Élvezzük a természetes 
babaillatot a parfümök helyett!

Környezet- és pénztárcabarát megoldás is 
egyben, ha használt ruhákból vásárolunk be. 
Az egészen kicsi babaholmikat turkálókban, 
csereberéken, börzéken és helyi fórumokon 
nagyon olcsón beszerezhetjük. Ezek több-
nyire kitűnő állapotban vannak, hiszen a 
baba pillanatok alatt kinövi őket, mielőtt 
elhordhatná. Törekedjük az újrafelhasználásra 
öltöztetéskor is!

Nem csak egészségesebb az, ha magunk fő-
zünk a babánkra, de a környezetet is megkímél-
jük a babaételes üvegek és csomagolóanyagok 
óriási halmaitól. Sétáljunk ki a helyi piacokra, 
szerezzünk be ízletes termelői zöldségeket és 
gyümölcsöket. A babák is érzik a különbséget és 
jobban szeretik anya főztjét. Előre is főzhetünk 
és fagyaszthatunk le kis adagokat.

Semmibe nem kerül és a lehető legtermésze-
tesebb folttisztító a napsütés. Foltos babaruhák, 
textil pelenkák, terítők, előkék? Csak tegyük 
ki őket a szabadba száradni, és ámuljunk a 
csodálatos folttisztító hatáson! Makacs foltos 
dolgokat is ki lehet tenni „napoztatni” és „esőz-
tetni”. Ne féljünk esőben, éjjel-nappal, akár 
egy hétre is kitenni az amúgy tisztíthatatlan 
dolgainkat. A lágy esővíz és az uV sugárzás 
majd teszi a dolgát, puhít és folttalanít is egy-

szerre. Esőben ázás után egy gyors programmal 
öblítsük át a ruhákat.

A lehető leginkább környezet- és bababarát 
csecsemőtáplálás az igény szerinti szoptatás. 
Sajnos hazánkban a babáknak csupán 50%-a 
igény szerint szoptatott, rengetegszer fordul 
elő a feleslegesen, információhiányból, tév-
hitekből adódó problémák miatt szükségessé 
váló tápszeres táplálás és a fizikailag is meg-
terhelő fejés. A nők kevesebb, mint 10%-ának 
vannak valójában megoldhatatlan, szoptatást 
ellehetetlenítő problémái. Ne legyünk restek 
tájékozódni és szakképzett, a legmodernebb 

ismeretekkel is rendelkező szoptatási tanácsadó 
segítségét kérni. Érdekesség: még olyan nőknél 
is beindítható a tejképződés és elérhető a kizá-
rólagos szoptatás, akik örökbefogadott babát 
gondoznak és soha nem voltak várandósak. 

Zsombori Nóra

Mit spórolhatsz meg a 
modern mosható pelenkák 
használatával?
- közel 1-1,5 tonna, több száz év alatt 
lebomló veszélyes hulladékot 
- kb. 140 ezer liter tiszta vizet és több 
száz fát, amit az eldobható pelenkák 
gyártásához használnának fel 
- 150-300 ezer forintot a szobatiszta-
ság eléréséig 
- több kilogramm popsikrémet, mivel 
a mosható pelenkában ritkán és mi-
nimális mennyiségben van rá szük-
ség, a popsi sokkal kevésbé hajlamos 
a pirosodásra
sok köbméter eldobható pelenka ha-
zahordását és szemétbe cipelését. 

Mit nyersz a textilpelenkák 
használatával?
- egészségesebb bababőrt
-  zöldebb háztartást
- egészségesebb babapopsit

Wekerlei zöld mamák és zöld babák
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 A Kós Károly tér 15. szám alatti 37 nm-es 
helyiség, amely egykor a ház földszinti 

lakásának egyik szobája volt, majd szatócs-, 
később tejbolt üzemelt benne, ma a Wekerlei 
Kultúrház és Könyvtár részeként, közel 7000 
könyvvel várja az olvasni vágyó wekerleieket.  

A Gutenberg-galaxis wekerlei kis bolygóján 
igazi pezsgő élet zajlik. A könyvtárnak csak-
nem 700 regisztrált használója van, naponta 
átlagosan 30 ember látogat be ide. Ez a kis 

könyvtár igazi élő példa arra, hogyan lehet 
jó ötletekkel, lelkesedéssel és összefogással 
pótolni a hiányzó adottságokat.

A könyvtárban négy állandó, havonta meg-
rendezésre kerülő program, klubfoglalkozás 
várja az érdeklődőket. Gyerekeknek szól a 
Péntek esti mesék című mesedélután sorozat, 
míg a Versbarátok klubja, a Rejtvényfejtők 
klubja és a Wekerlei világjárók klubja a fel-
nőtt korosztályt várja változatos témákkal, 

alkalmanként külsős előadókkal, vendégek-
kel. ,A rendszeres foglalkozásokon túl, az 

 Dolgos és változatos évet zárunk a Wekerlei 
Kultúrház és Könyvtárban (WKK-ban), 

több jelentős, a szívünknek kedves eseményt 
tudhatunk magunk mögött. Idén 14 új szak-
kör, tanfolyam vagy klub indult el a ház-
ban, negyedik alkalommal rendeztük meg 
a Wekerlefesztet, június elején születésnapi 
ünnepséget tartottunk, és idén megújítottuk 
a honlapunkat és az arculatunkat is. 

A IV. Wekerlefeszt Művészeti Találkozó 
idén először konkrét „hívószóval” – Akkord 
– és bontott tematikával zajlott másfél napon 
keresztül. A ModernFeszt, GyerekFeszt és 
a KlasszikFeszt követték egymást. A 2011-
ben hagyományteremtő szándékkal elindított 

Wekerlefeszt célja, hogy a telepen és Kispesten 
élő művészeket interaktív módon – nem csupán 
passzív befogadás formájában – mutassuk be. 
Az április 18-19-én megrendezett találkozón 
mintegy 80 helyi művész vett részt, közös al-
kotásokon, koncerteken, előadásokon, műhely-
foglalkozásokon, gyermekeknek és felnőtteknek 
való programokon. A fesztiválhoz kapcsolódóan 
honlapunkon Közelítő címmel a körülöttünk 
élő, helyi művészek bemutatását kezdtük el. Már 
izgatottan készülnünk az V. Wekerlefesztetre, 
melyet 2016 áprilisában rendezünk meg.

Június elején Házünnepet tartottunk a 
WKK-ban. Idén ünnepeltük Petur utcai tar-
tózkodásunk 35. évfordulóját. Sokan tudják 
már, hogy a Petur utcai épületünk egykoron 
pékség volt. Az évforduló alkalmából felkértük 
a Tatay Színházat, hogy készítsen nekünk 
egy bábelőadást. „Az élet kenyere” címet vi-
selő ősbemutató nagyszerűen sikerült, utána 
a kertben a kenyérsütés állomásaival ismer-
kedhettek a látogatóink. Születésnapi torta 
helyett kenyeret bontottunk, melyet közösen 
el is fogyasztottunk. Az „Elmúlt 35 év” című 
történeti kiállításunkon felidéztük tárgyakon, 
valamint plakátokon és fotókon keresztül az 
elmúlt évtizedek történéseit, és az itt élő család 

és a pékség történetét is bemutattuk. Pleszkán 
Orsi mesefestőnek a WKK épületéről készült 
alkotását mai napig láthatják a falon, sőt foly-
tathatják a művet az erre járók. 

Számos hétvégi programunk mellett rend-
hagyó egészségügyi órákat is rendeztünk 
óvodásoknak Zöldségmesék címmel. Négy 
pályázatot hirdettünk meg 2015 tavaszán 
és őszén, melyek közül a Madárlesen fel-
hívásunkra jelentkeztek a legtöbben (178 
pályázó indult el a versenyen). Ebben az év-
ben 12 kiállítást rendeztünk meg, melyek 

mindegyike fontos volt számunkra, mégis a 
legkiemelkedőbbek talán a Mackócsalogató 
rendezvényünkhöz kapcsolódó mackógyűjtési 
akciónk, az Akkord képzőművészeti tárlat, 
a Hungária Általános Iskola diákjainak ki-
állítása és az ősszel megrendezett régi játék 
tárlatunk volt.

Az idei nyáron az eddiginél is több nyári 
tábor zajlott nálunk, a 15 teljes létszámú 
táborban majdnem 300 gyermek töltötte az 
idejét, emellett a Vass Lajos Általános Iskolá-
ban zajló kilenchetes kerületi napközis tábort 
is intézményünk szervezte. 

Honlapunk 2015 év eleje óta újult meg, 
reméljük, látogatóink számára is egy sokkal 
használhatóbb, átláthatóbb oldal született. 
Plakátjainkon, honlapunkon és más szóró-
anyagainkon új hullámos arculati elemmel 
találkozhatnak, mellyel a WKK egységesebb 
megjelenését céloztuk meg. 

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy 
az elmúlt évek kiemelkedő zöld tevékenysé-
géért a Föld napja alkalmából intézményünk 
megkapta a Zöld Kispestért polgármesteri 
díjat. A Magyar Kultúra Napja alkalmából 
pedig Brösztl Éva gazdasági ügyintézőnk 
Kispest Közművelődéséért díjban részesült.

Végül egy számadat: kultúrházunkban leg-
utóbbi statisztikánk szerint egy év alatt mintegy 
90.000 ember járt különböző programokon. 
Nagyon örülünk ennek a területünkhöz képest 
nagy számnak, hozzátesszük, hogy a minő-
ség, a folyamatos megújulás még fontosabb 
számunkra, mint a számok. A Wekerlei Kul-
túrház és Könyvtár munkatársai valamennyien 
hivatásuknak tekintik az intézményben végzett 
munkát. A legnagyobb öröm, ha elégedetten 
lépnek ki az ajtón az ide látogatók. Erre fogunk 
törekedni a jövőben is. Vendégkönyvünkbe 
vagy személyesen továbbra is várjuk az észre-
vételeiket, javaslataikat.

Szabó Mária

A Wekerlei Kultúrház emlékezetes pillanatai 2015-ben

A Gutenberg-galaxis kis bolygója Wekerlén 

Avagy egy kis könyvtár nagy történései
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WEKKA – missziónk a kultúra
elmúlt évben több nagyobb ünnephez, jeles 
naphoz kapcsolódó esemény is gazdagította 
a programokat. (Költészet Napja, Népmese 
Napja, Országos Könyvtári Hét − Könyves 
vasárnap, Mikulás, Adventi teadélután). 2015 
szeptemberében a Népmese Napja alkalmából 
sok könyvtári tag, nagyszülő és pedagógus 
vállalkozott arra, hogy iskolai osztályoknak, 
óvodás csoportoknak népmeséket olvasson 
fel a könyvtárban. Az egész napon átívelő 
program 9 órától délután 17 óráig tartott, és 
méltó folytatása volt az előző évi Népmese 
napi kezdeményezésnek, amely a „Mesél a 
Wekerle” címet viselte.

Mindezek mellett, a könyvtár rendszeres 
résztvevője a Wekerlei Társaskör által szer-
vezett nagyrendezvényeknek is. A Wekerlei 
Székelykapu Napokon, a Vasárnapi Piknik 
programrészen a Petőfi Irodalmi Múzeummal 
együttműködve irodalmi társasjátékkal, az 
őszi Wekerlei Napokon pedig népmese kvízzel 
várta az érdeklődőket.

Év közben a jelentkező óvodai és iskolai 
csoportok rendhagyó könyvtári órákon is részt 
vehetnek, ahol játékos formában ismerkednek 
a gyerekek a könyvtár használatával, a kapcso-
lódó alapfogalmakkal és konkrét tematikára 
építve játékos feladatokat oldanak meg.

A változatos programkínálat a lelkes, mindig 
új ötletekkel teli könyvtárosnak köszönhető, 
aki missziójának tekinti az irodalom szerete-
tének átadását. A rendezvények sikerében az 
önkéntes munkát végző könyvtári tagok is 
fontos szerepet játszanak, nem egyszer me-
semondóként, előadóként is részt vesztnek a 
rendezvényeken.

Az elmúlt évadban megvalósított 36 ese-
ményre több mint 600 ember látogatott el.

Aki már járt a könyvtárban, az tudja, hogy 
2012 óta áll a bejárat mellett az uniós támoga-
tással elkészített „Tégy egy könyvet – Végy egy 
könyvet!” utcai könyvtároló, mely lehetőséget 
biztosít arra, hogy a már megunt könyveiket 
kicserélhessék az érdeklődők.  

Zárszóként néhány gondolat azzal kapcsolat-
ban, hogy miért fontos nekünk ez a kis bolygó. 
A könyvtár hozzáférhetővé teszi számunkra az 
elődeink és kortársaink által összegyűjtött és 
megosztott tudást és gondolatokat, a szépiro-
dalmi művek olvasása közben átélhető élményt. 
Az olvasás a személyiség fejlődésének egyik 
legfontosabb eszköze. Azáltal, hogy olvasás 
közben térben és időben utazhatunk, számunk-
ra ismeretlen tájakat és korokat ismerhetünk 
meg, fejlődik a fantáziánk és a gondolkodásunk, 
a szereplőkkel és a leírt helyzetekkel való talál-
kozások pedig hozzájárulhatnak mások jobb 
megértéséhez és elfogadásához.

Az olvasás tehát kedvünknek és igényeink-
nek megfelelően tanít, vigasztal, kikapcsol vagy 
szórakoztat, egy olyan alternatív térbe repítve, 
ahol dr. Pusztai Éva tanulásmódszertani tré-
nert idézve: „egyedül vagyunk anélkül, hogy 
magányosak lennénk”.

Pamuk Andrea

Egy alapítvány a wekerlei kultúráért

A Wekerlei Kulturális Közhasznú Ala-
pítvány (WEKKA) 2011 őszén azzal 

a céllal kezdte meg működését, hogy a 
Wekerlei Kultúrház tevékenységét támo-
gassa, a kulturális programokat a lehető 
legtöbb ember számára elérhetővé tegye.

Az utóbbi négy évben már sok olyan ren-
dezvény valósult meg a WKK-ban, melynek 
létrejöttéhez a WEKKA is hozzájárult. 
Az alapítvány számára érkező támogatá-
sok teszik lehetővé, hogy a kultúrházban 
a családi nagyrendezvények egy részét 
ingyenesen lehessen látogatni.

Az alapítvány működésének köszönhe-
tően a nemzeteket bemutató sorozat összes 
rendezvénye díjmentes, ahogyan a tavalyi 
Francia nap vagy az idei őszi Svéd nap is, 
mely a sorozat 9. eseménye volt. A novem-
ber végén már hagyományossá vált Adventi 
készülődés kifejezetten a WEKKA kezde-
ményezésére jött létre. Az immáron négy 
alkalommal megrendezett Wekerlefeszt 
Művészeti Találkozó szintén nem jöhetne 
létre alapítványi támogatás nélkül. Az idei 
áprilisi fesztiválon interaktív programokon 
keresztül kispesti alkotókat, műveiket, 
költőket, írókat, képzőművészeket, illetve 
zenészeket és előadóművészeket ismerhet-
tek meg az érdeklődők. A másfél napos 
kortárs művészeti seregszemle jövő ápri-
lisban is megrendezésre kerül gyerekeknek 
és felnőtteknek szóló programokkal. A 
nagyobb rendezvények mellett több kisebb 
hétvégi program, valamint rendhagyó óra 
valósulhatott meg a kultúrházban részben 
alapítványi támogatásból.

A nagyrendezvényekhez nyújtott hoz-

zájárulásokon túl az alapítvány 2013-ban 
indította el az ingyenesen látogatható kre-
atív kézműves műhelyét, mely minden 
hónapban egyszer, változatos témákkal 
várja az alkotni vágyó gyerekeket. Ebben 
az évben összesen 10 alkalommal kerül 
megrendezésre a WEKKA műhely. Nya-
ranta pedig „lakásdekor” nyári tábort is 
szervez a WEKKA 8-14 éves gyerekek 
részére. 

Az alapítvány közhasznú tevékenysé-
gi köre 2015 őszétől új, ingyenes prog-
ramsorozattal bővült. „Találkozások ” 
címmel felnőtteknek szóló teadélutánt 
látogathatnak minden hónap első péntek 
délutánján az érdeklődők. A klubjellegű 
foglalkozásoknak mindig van egy témája 
és meghívott vendége, alkalmat teremtve 
az adott témával való ismerkedésre és be-
szélgetésre.

Hiszünk benne, hogy alapítványi mun-
kánk nem hiábavaló, és lehetőséget nyújt 
a szabadidő hasznos és igényes eltöltésére 
a kerületi és környékbeli érdeklődőknek, 
a lakóhelyhez közel, nagyobb anyagi 
kiadások nélkül. Bízunk benne, hogy a 
WEKKA tevékenysége hozzájárul a ke-
rület kulturális életének színesítéséhez, 
és továbbra is hatékonyan tudja segíteni a 
Wekerlei Kultúrházban megrendezendő 
programokat.

Ezúton köszönjük minden támogatónak 
az eddigi adományokat. Bővebb informá-
ciót az alapítványunkról a wkk.kispest.
hu oldalon a WEKKA menüpontban ol-
vashatnak.

Szabó Mária

Tavaszi zöld szombat – Magbörze  
a Wekerlei Kultúrház és Könyvtárban (1192 Petur u. 7.)

2016. február 20. 14-től 18 óráig
Felkészülés a tavaszi kertészkedésre, vetőmag- és tapasztalat cserebere. 
Hozza el magjait, palántáit csereberélni! Ha több vetőmagja van, mint amit idén 

el tud használni, ha nincs vetőmagja, de kertészkedne, ha van egy-két elfeledett régi 
zöldségfajtája, ha csak érdekli a sokféleség, az ökologikus gazdálkodás – köztünk 
a helye.

A börzén csak saját vetőmagokkal lehet részt venni. Bolti, csávázott magok nem 
cserélhetők. A részvétel ingyenes.

Ha nincs saját vetőmagod, akkor is gyere, tőled cserébe adományt várunk!
infó: atalakulowekerle.blogspot.hu
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 Farkas Viktóriát a Wekerlén is leginkább 
Kicsi Vú-ként, a 2007-ben indított 

gasztroblog (Étel, ital, Kicsi Vú) szerzőjeként 
ismerik. Az eredetileg némettanár kétgyer-
mekes Viki a gyerekek születésekor fogott a 
blogolásba, és hamarosan adta magát a kér-
dés, hogy vajon az önmegvalósító szenvedély 
tudatos építkezéssel átfordítható-e üzleti 
vállalkozásba. Már csak azért is érdekelte ez a 
téma, mert úgy érezte, hogy saját munkaadó-
jaként, rugalmasabb időbeosztással anyaként 
is könnyebb lenne helytállnia. 

Persze az egyszemélyes anyavállalkozás is 
sok kihívást rejt, de Viki elég határozottan va-
lósítja meg ötleteit, amik természetesen mind a 
konyha körül forognak. Ezt a tudatosságot dí-
jazta egy online vállalkozói magazin szakmai 
zsűrije, amikor Farkas Vikit idén Az Év Anya-
vállalatának választotta kezdő kategóriában.  
A szakmai sikerek ellenére Viki továbbra is 
úgy érezte, hogy vállalkozónőként bizonyos 
problémákat nehéz egyedül megoldani, és 
arra gondolt, talán mások is hasonló cipőben 
járnak. Így egy kicsit saját kíváncsisága is 
vezette, amikor wekerlei főzőstúdiójában, az 
Ötfűszer Főzőiskolában vállalkozónőknek 
szervezett reggelivel egybekötött beszélgeté-
seket bevonva Blaskó Ágnes coach-ot, aki a 
tréningsorozat szakmai vezetője és moderátora 
lett. Ágnes az önreflexió, együttműködés, 

empátiakészség kulcsszavak mentén építette 
fel a többalkalmas tréninget. 

Kicsi Vú Ágit és a közös reggeliken 
részt vevő nőket kérdezte tapasztalataikról. 
K. V.: Milyennek látod a női vállalko-
zókat? Miben különböznek a férfiaktól? 
blaskó ági: A női empátia, szolidaritás, érzé-
kenység mind olyan készségek, amelyek jól ka-
matoztathatók a vállalkozói létben. Így a nők 
egészen új szemléletet hoznak a szokásos férfi-
as, versengésen alapuló vállalkozói életbe: nem 
versenyeznek, hanem keresik az együttműkö-
dést a többi vállalkozóval és az ügyfelekkel is. 
K. V.: Miben segítheti a vállalkozónőket egy 
ilyen közösség, mint a Vállalkozónői Reg-
gelik? 

b. á.: Már önmagában a csoportos munka 
is támogató: a hullámvölgyek és az elbizony-
talanodások idején a csoport ereje sokat segít. 
Ezen túl azonban nagyon konkrét hozadéka 
van minden egyes találkozónak: minden egyes 
résztvevő kér, kap és ad konkrét segítséget; 
a kapcsolati hálója mindenkinek bővül, mi-
közben helyben választ adunk az aktuálisan 
feszítő vállalkozói kérdésekre, ha kell, külső 
szakember bevonásával. 

A reggeliken részt vevő vállalkozónők 
vállalkozásuknak más-más életciklusában 
tartanak, különböző problémákkal kell meg-
küzdeniük, de mindannyiukban közös, hogy 
a többiek sikerei nem irigységgel, hanem 
tetterővel tölti el őket. 

K. V.: Mióta vállalkoztok, és mivel foglal-
kozik a vállalkozásotok?

santl márta: 2002-ben lettem egyéni 
vállalkozó építészmérnökként, aztán sor-
ban jöttek a gyerekek. Ehhez jött a válság, 
ami után nem tűnt reálisnak, hogy 3 gye-
rekes „régnemdolgozott” anyukaként állást 
találjak. Közben hobbiszinten elkezdtem 
fazekazni a gyerekházban. Ez hobbinak 
drága volt, de olyan jól ment, hogy gon-
doltam kipróbálom főtevékenységként. 
Azóta azon vagyok, hogy beindítsam. 
Csoboth Zita: Még csak alkalmazottként 
dolgozom, mint masszőr, de nagyon szeretnék 
önállósodni. Gyógy-, sport-, thai masszőr, 
aromaterapeuta, német nyelvtanár és thai 
babamasszázs oktató vagyok – egy polipkarú 
édesanya.

kern ágnes: A Bt-met 2001-ben ala-
pítottam. Kezdetben inkább fordítás és 

tolmácsolás volt a fő területem, de az 
utóbbi 3 évben már egy ásványos éksze-
reket forgalmazó webshopot működtetek. 
babos eszter: Hat éve alapítottam a Babos 
Bábos Társulatot és akkor kezdtem kidol-
gozni a ma már védjeggyel rendelkező Bábos 
Mesekuckó foglalkozást babák és mamák 
részére.

K. V.: A vállalkozólét egy speciális életforma. 
Mit szerettek benne? Milyen nehézségeitek 
vannak?

s. márta: ugyanazért jó, ami a nehéz-
ségeket is okozza. Nincs főnök, a magam 
ura vagyok, én osztom be az időmet. Így a 
döntések felelőssége is csak az enyém. Sajnos 
egy nagyobb cégnél megoszló feladatokat, 
mint anyagbeszerzés, ötletelés, kivitelezés, 
fotózás, eladás, reklám, vállalkozásvezetés és 
-fejlesztés mind egy személyben kell ellátni. 
k. ágnes: A szabadságot és az önmegvalósítást 
szeretem benne. Nehézséget az jelent, hogy 
mindig lassabban haladok, mint ahogy megál-
modom, és ezért sokszor türelmetlen vagyok.  
b. eszter: A bábozást csak szívvel-lélekkel 
lehet csinálni. Számomra nem csak munka, 
hanem hobbi és életcél is egyben. Viszont 
azt vettem észre, hogy a marketing, a saját 
magunk menedzselése komoly kihívást jelent. 
Cs. zita: A kötetlenség és a rugalmasság 
az, ami igazán tetszik benne. Magam osz-
tom be az időmet, így a gyerekek sem csak 
este látnak. És persze azt a munkát végzem, 
ami a hivatásom, amit imádok: a gyógyítás, 
egészségmegőrzés, segítés – testi-lelki szinten. 
A legnagyobb nehézséget a kellő önbizalom 
megszerzése és az önmenedzselés jelenti.  
Bár a reggelik első sorozata már véget ért, 
a vállalkozónők egy facebook-csoportban 
továbbra is tartják egymással a kapcsolatot. 
A tapasztalatok megosztásán kívül folyama-
tosan kutatják a lehetőségeit a különféle helyi 
üzleti együttműködéseknek. Hisznek abban is, 
hogy a wekerleiek lokálpatriótaként büszkék 
a sikeres helyi vállalkozásokra, szívesebben 
vásárolnak helyi árut, vesznek igénybe helyi 
szolgáltatást, és ha elégedettek, szívesen me-
sélik el másoknak is.

Kertész Krisztián, Farkas Viktória

Vállalkozónők Wekerlén
Nem meglepő, hogy az anyavállalkozás gondolata egyre gyakrabban merül 
fel manapság (azaz egyre több kisgyermekes nő vág bele otthon saját vál-
lalkozásba), hiszen a háztartások túlnyomó többsége két keresőt igényel, 
ám, ha apa és anya is nyolcórás alkalmazott és nincs intenzív nagyszülői 
segítség, akkor borul a családi logisztika. Ám úgy tűnik, itt Wekerlén nem 
(csak) kényszerből lesznek a nőkből vállalkozók, szinte mindannyiójukat 
hajtja valamilyen szenvedély.
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 Iza és én egy óvodába jártunk. Mármint 
reggelente, mikor vittük a lányainkat a 

Tarka-barka oviba. És mindig későn érkez-
tünk, néha már bizony kilenc is elmúlott, 
és csöngetni kellett, hogy ugyan engedjék 
már be a lánykákat, és kínos volt, és persze 
ilyenkor születnek a legjobb barátságok. 
Rozi és Réka úgy összebratyiztak, hogy 
még az iskolába is tovább mentek együtt, s 
most ott koptatják a padokat az első bében. 
De most már nem késünk el. Soha. Mivel 
a suliba a lányokat az apukák viszik. No, 
de holmiféle zöldségfasírtról volt szó, amit 
egyszer Izáéknál kóstoltam, és úgy megsze-
rettem, hogy azóta rendszeresen magam is 
készítem. Így nem túl hosszas rábeszélés után 
sikerült Izát meggyőzni – rögtön kötélnek, 
azaz fasírtnak állt -, hogy elkészítse akkor, 
mikor én is ott vagyok, hogy meg tudjuk 
osztani a receptet az olvasókkal. Egy szép 
őszi délelőttön minden hozzávaló, Iza és 
az óvodás Boti is készen áll egy remek ebéd 
összedobásához.

– Ez a nagymamám zöldségfasírtja. Böjti 
napokon, illetve – katolikus lévén – pénteken-
ként gyakran készítette – kezdi Iza reszelni a 
cukkinit. – A nagyszüleim Kurtapatakon éltek, 
amit azért hívnak így, mert egy kis ér csordogál 
a falu mellett. Amúgy Kézdivásárhely 
közelében van, a családom odavaló. 
Nem nagyon láttam Erdélyben máshol 
ilyen zöldségfasírtot, úgyhogy nem 
hinném, hogy tipikus erdélyi ételről 
lenne szó. A friss cukkinit nem kell 
meghámozni, elég alaposan lemosni. 
Ezután a krumplit reszeljük le – mehet 
mindkettő közös tálba –, majd besóz-
zuk, hogy levet eresszen. Tökből is lehet 
készíteni, abból is nagyon finom. 

Miközben a cukkini és a burgonya 
épp levet ereszt, Iza a sárgarépát is 
lereszeli. Bevallom őszintén, én ehhez 
túl lusta vagyok, így a répát mindig 

hagymaszeletelőbe teszem, ha reszelt répára 
van szükségem. Lehet, hogy nem lesz olyan 
lágy, de a gyors megoldások híve vagyok. 
A krumplis cukkiniból jól kinyomkodjuk a 
levét, majd hozzáadjuk a répát, a fokhagymát 
és a borsot. Ekkor jön bele a tojás, és kb. 2 
evőkanálnyi liszt, mennyiségtől függően, 
amennyit felvesz.  

– Én mindig csicseriborsó lisztet használok, 
jó ropogós lesz tőle a fasírt, nem szívja be 
magába úgy az olajat, és egészségesebb is, 
mint a fehér búzaliszt. 

A massza jól összeáll, könnye-
dén lehet formázni. Iza tenyér-
nyi nagyságú pogácsákat gyúr. 
Közben alágyújt az olajnak, ami 
lehet napraforgó-, olíva- vagy kó-
kuszolaj is. Miközben sül a fasírt, 

Wekerléhez való kötődéséről faggatom. 
– Karcsival Svájcban ismerkedtünk össze, 

mindketten ott dolgoztunk, aztán a párom na-
gyon hazavágyott. Nem ismeretem Wekerlét, 
Karcsi hozott ki először ide. Emlékszem, má-
jus volt, a fák virágba borulva, minden csupa 
zöld, rögtön beleszerettem. Azt éreztem: na, 
ide nyugodtan jöhetnek a gyerekek. Mindig 
is a belvárosban dolgoztam, azt is szeretem 
nagyon (fogorvos asszisztensként – a szerk.), 
porban, zajban, aztán a munka után, amint 
beérek Wekerlére, csendesség és nyugalom 

vesz körül, egy egészen más hangulat 
fogad. Jó ide hazajönni. 

Időközben a kisült fasírtok a papír-
törlőn pihennek, és Iza összedobja a 
mártogatóst is. A tejfölhöz apróra vágott 
kaprot, sót és borsot ad. 

– A gyerekeim imádnak mindent, 
ami mártogatós, Botinak is ez az egyik 
kedvenc étele. 

Nekem is, fut át az agyamon, és miu-
tán már az ötödiket tömöm magamba, 
jut eszembe, hogy a nagy beszélgetés-
ben és evészetben megint elfelejtettem 
lefényképezni a kész kaját…

Szilágyi Szabina

Wekerlei konyhák

Iza zöldségfasírtja

Hozzávalók: 
l  3 közepes cukkini
l  1 nagyobb sárgarépa
l  1 nagy vagy 2 kis krumpli

l  1 tojás
l  2 gerezd fokhagyma
l  só, bors
l  kevés liszt
l  olaj a sütéshez
A mártáshoz 1 doboz tejföl, csokornyi 

friss vagy mélyhűtött kapor, só, bors

Mi rotyog a fazékban? 
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hirdetés

Wekerle Szépségház
szeretettel várja vendégeit!

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

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

László Márti: 06 70 3423437
Wirth Zsuzsi 06 30 3393769

WEKERLE SZÉPSÉGHÁZ
Az időtlen szépség szolgálatában

SzakképeSítéSSel 
vállalok idősgondozást, 

betegápolást, 
valamint  saját autóval 

bevásárlást, fuvarozást, 
különböző ügyintézést 

nagy gyakorlattal  
és szeretettel.

Szívesen vállalok még 
csecsemő gondozást, 

gyermek felügyeletet is.

Érdeklődni: 30-960-1022

R.ing Bt. 
Rothman Ferenc

Kedves Olvasó!  
Meghitt, békés 

Karácsonyi Ünnepet 
és sikeres újesztendőt 

kívánunk!

www.ringingatlan.hu 
+36-30-223-0986

ring@digikabel.hu

Kedves Ügyfeleink! ELKÖLTÖZTÜNK! Az új helyszínen, a Templom tér 
közelében továbbra is magas színvonalú, korrekt és teljes körű szolgáltatásokkal 

várjuk Önöket Kispest több mint húsz éves szakmai tapasztalattal rendelkező 
ingatlanirodájában! Új címünk: 1196 Budapest, Ady Endre út 57.

AnDeZ Ingatlaniroda
1196 Budapest, Ady Endre út 57. 280-2271; 06-20/389-6675; www.andezingatlan.hu; www.facebook.com/andez.ingatlan

Fenyvesi Zoltán
06-30/280-9946

Hívjon 
bizalommal!



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

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

bérbe adni, akár cserélni kívánja ingatlanát!

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

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

Várom hívását! 
Üdvözlettel Fórizsné Baráth Brigitta

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



december 1. 
„Az a másodperc, amikor 

szeretünk, életünk egyetlen 
valóságos pillanata. A többi 

nem az.”
(Müller Péter)

december 2. 
„Ne a hóban, csillagokban, 
ne ünnepi foszlós kalácson, 

ne díszített fákon, hanem 
a szívekben legyen karácsony!”

(Szilágyi Domokos)

december 3.
„Nem a szavaink, vagy a 

gondolataink tesznek azzá, 
akik vagyunk, hanem a 

tetteink, vagy azok hiánya.” 
(Jane Austen)

december 4.
„Szeretetet lehet adni és lehet 
kapni. Csak egyet nem lehet: 

szeretetet zsarolni.” 
(Márai Sándor)

december 21.
„Nől a dér, álom jár,
hó kering az ág közt.

Karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt.”

(Weöres Sándor)

december 22.
„A mai kapcsolatok attól üresek, 
hogy nincs ott az angyal. Vagy, 

mivel üresek, nem jön az angyal. 
Nem igazi barátság, nem igazi 

szerelem, pedig azzá tudna válni 
egy pillanat alatt.” 

(Müller Péter)

december 23.
„Minden nagy tel je sít mény egy 

álommal kez dő dik. A tölgyfa 
alszik a makkban, a madárka vár a 
tojásban, és a lélek látomásában 
egy ébredező angyal mozdul. Az 

álmok a valóság magjai.” 
(James Allen)

december 24.
„Karácsony készül, emberek!

Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,

csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,

hogy emberek le hes se tek!”
(Wass Albert)

december 5.
„Ne felejts el egyetlen 

pillanatot se, oly kevés van 
belőlük.”

(Elizabeth Bowen)

december 6.
„A szeretet a gondolattal 

kezdődik. Azzá válunk, amiről 
gondolkodunk. A szeretettel teli 
gondolatok szeretettel teli életet 
és szeretettel teli kapcsolatokat 

hoznak létre.” 
(Adam J. Jackson)

december 7. 
„A legnagyobb önzés a 

szeretetvágy, a valódi, áradó 
szeretet hiányát mutatja, a 
környezetet csak dögleszti, 

sorvasztja.”
(Jókai Anna)

december 8.
„Túl sokszor ragaszkodunk 

ahhoz, hogy úgy szeressük az 
embereket, ahogy mi akarunk 

szeretni, ahelyett, hogy úgy 
szeretnénk őket, ahogy szüksé-

gük lenne rá.”
(Joan D. Chittister) 

december 9.
„Ha kihűlt körülötted a világ 

és jéggé fagyott az élet, fűts be 
önmagadba, mint egy tüzes kis 
kályhába, és áraszd a meleget! 

Meglátod, mennyien jövünk 
majd köréd.” 

(Müller Péter)

december 10.
„A szeretet lángjaiban a 

legkeményebb vasnak is meg 
kell olvadnia.” 

(Gandhi)

december 11.
„Karácsonyi ajándék öt leteim: 

Az ellenségednek meg bocsátás, 
az el len fe lednek türelem, a bará-
todnak szeretet, a partnerednek 

szí vesség; mindenkinek jóindulat, 
minden gyermeknek egy jó példa 

és végül magadnak tisztelet.”  
(Oren Arnold)

december 12.
„Ha valamit nem szeretsz, 

változtass rajta! Ha változtatni 
nem tudsz, változtass azon, 

ahogy gondolkodsz róla! Csak 
ne panaszkodj!”
(Maya Angelou)

december 13.
„Nagy dolgokat tenni nem 
tudunk, csak kicsiket, nagy 

szeretettel.”
(Teréz anya)

december 14.
„Ha hallgatsz, hallgass szere-
tetből; ha beszélsz, beszélj 

szeretetből; ha figyelmeztetsz, 
figyelmeztess szeretetből; ha 
megbocsátasz, bocsáss meg 

szeretetből!”
(Szent Ágoston)

december 15.
„Tudod, karácsonykor az ember 

mindig hisz egy kissé a csodában, 
nemcsak te és én, hanem az 

egész világ, az emberiség, amint 
mondják, hiszen ezért van az 

ünnep, mert nem lehet a csoda 
nélkül élni.” 

 (Márai Sándor)

december 16.
„A nagy szavak nem ér nek 

semmit,  
Elszállnak, mint az őszi szél.

De a szeretet, ha tiszta szívből 
fakad,

Elkíséri az embert, amíg él.” 
(József Attila)

december 17.
„Könnyebb szeretni, mint 
igazságosnak lenni; s tán 

igazságosabb is.”
(Kertész Imre)

december 18.
„A legtöbb embernek akkor van 

szüksége szeretetre, amikor maga 
a legkevésbé képes rá. Min dennap 

mutasd ki családodnak a szere-
tetedet: szavakkal, simogatással, 

gondoskodással.”  
(H. Jackson Brown) 

december 19.
„A boldogság olyan pillangó, 
melyet, ha kergetünk, soha 
nem érjük el, de ha leülünk 

csendben, leereszkedik ránk.” 
(Nathaniel Hawthorne)

december 20.
„Fedő alatt leves ázik,

jön az angyalhajas alkony,
s a Karácsony lehintázik

faggyúszagú fenyőgallyon.”
(Csukás István)


