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„1991-ben Kovács József kezdeményezésére a WTE megszervezte az első 
Wekerlei Napokat. Ez a „falunap” egy év kihagyás után minden évben nagysikerű 
rendezvény lett.” 2011-ben, a Wekerlei Napok huszadik évfordulóján ezekkel a 
szavakkal idéztük fel a kezdetet, és akkori lapszámunkban (XVII . évfolyam 
2 . szám) az I . Wekerlei Napok meghívóját is megmutattuk olvasóinknak . 
Azóta eltelt öt év, és immár a negyed évszázados Wekerlei Napokra invitáljuk 
Önöket . Folytatva a múltidézést, álljon itt az öt évvel későbbi meghívó is, 
amely 1996-ban csalogatta a wekerleieket az ötödik „falunapra” .

Azóta a Wekerlei Napok „hosszú utat járt be”; nemcsak a meghívó lett színesebb (sőt, 
most már hagyományosan, művészi kivitelű, 
ahogy a hátsó borítón is látható), hanem a 
háromnapos rendezvény programkínálata is . 
Sok-sok világszerte, országosan vagy éppen 
a Wekerlén (esetleg annak egyik iskolájában, 
óvodájában) ismert „sztárfellépő” szórakoz-
tatta már a „falunapra” ellátogató igen nagy-
számú érdeklődőt . (2002-ben már 5-6 ezer 
látogatóról számolt be a Wekerle újság!) A 
rengeteg fellépőnek, résztvevőnek és a szintén nagyszámú önkéntes szervezőnek köszönhe-
tően igazi ünnepi helyszínné válik hosszú évek óta minden szeptemberben a Kós Károly tér . 
A jubileumi rendezvényen sem lesz ez másképp!

A színes programkavalkádról részletesen olvashatnak újságunk lapjain (figyelem, a szombati 
és a vasárnapi programok idén helyet cserélnek, és szombaton szerepelnek a színpadi fellépők!), 
de természetesen sok minden mást is ajánlunk olvasóink figyelmébe legújabb számunkban . 
Wekerlei művészt és díszpolgárt, köztereink híreit és épített örökségünket érintő dokumen-
tumokat, emlékezetes nyári élményeket, valamint bepillantást templomaink történetébe és a 
wekerlei ökoiskolába . Vagyis híreket, történeteket, rendezvényeket ‒ rólunk, magunknak .

Tartsanak velünk az újság oldalain és személyesen a programokon!
Dr. Engloner Attila

főszerkesztő

Programsoroló

SZEPTEMBER
 4 .  Bringatúra felnőttek-

nek
 11 .  Wekerlei bolhapiac
 11 .  Tájékozódási futás 

gyerekeknek
 16-18 .  XXV . Wekerlei 

Napok
 17-18 .  Kulturális Örökség 

Napok
 18 .  Tájékozódási futás  

a telepen

OKTÓBER
 9 .   Bringatúra felnőt-

teknek
 15 .  II . Almanap
 16 .  Wekerlei bolhapiac
 21 .  Film-Galéria

NOVEMBER
 6 .  Wekerlei babaruha-

börze
 9 .  Wekerle Sándor 

szobrának koszorúzása
 13 .  Évadzáró bringatúra 

családoknak

Állandó programok a Wekerlei Társaskörben
Bridzs klub 

Minden kedden 18 .30-kor várjuk mindazokat, akik 
szívesen bridzselnek . 

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

Játékklub 
Minden csütörtökön 19-21 óráig várjuk a társasjátékoz-
ni, kártyázni szeretőket . Hozhatod kedvenc játékodat, de 
jöhetsz anélkül is .

Kör-Kötő-Kör 
Minden csütörtökön 19-21 óráig kötünk, horgolunk 
együtt . Új technikákat tanulunk, mintákat cserélünk . 
Jöhetnek kezdők, haladók, fiatalok, idősek .

Őszikék klub 
Minden hónap utolsó szerdáján 17 órakor találkozunk, 
beszélgetünk, teázunk . Kitaláljuk hova kiránduljunk, 
milyen kiállítást, színházi előadást nézzünk meg együtt .

Wekerlei Esti Mesék 
Minden csütörtökön 18-19 óráig, mesehallgatás, bábo-
zás, diavetítés, éneklés, rajzolás . Hetente más-más mese-
mondó várja az ovisokat, a kisiskolásokat és szüleiket .

3-1-2 Meridián torna 
Minden kedden 18-18 .30-ig . Energetizáló, gyógyító 
és betegségmegelőző hatású gyakorlatsorozat közös 
végzésére várjuk az érdeklődőket .

Negyed évszázados a wekerlei „falunap”
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Kiállítás: „Békés megye hímző 
kultúrája és az alföldi szoba”

XXV. Wekerlei Napok – Szeptember 16-18.

BEHARANGOZÓ

Idén Szarvas városa lesz a vendégünk: az 
első telepesek nyomán gyökereinket kutatva 
a tótok, szlovákok, vagyis Békés megye kul-
túráját mutatjuk be.

16. péntek
A háromnapos rendezvényt 16 .30-kor a 

Zrumeczky-kapuból harsonaszó nyitja meg, 
majd a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola 
fúvósai zenélnek a kapu alatt .

17 órakor nyílik a Wekerlei Társaskörben a 
Film-Galéria keretében Békés megye hímző 
kultúrája és az Alföldi szoba címmel a Békés 
Megyei Népművészeti Egyesület kiállítása .

19 órakor kerül sor az Erkel Ferenc Általános 
Iskola Nagyok Kórusának nyitó hangverse-
nyére, Toszkán visszhang címmel a református 
templomban .

17. szombat
Idén először a közönségigényre hallgat-

va megcseréltük a szombati és a vasárnapi 
programot, így szombaton lesznek a színpadi 
fellépők .

10 órakor fúvószenével köszöntjük a 
wekerleieket .

A délelőtti színpadi programok elsősorban 
a gyerekeknek szólnak . Lesz bábszínház, zene 
és táncos produkciók . Lehet csak nézni, de 
lehet együtt énekelni, táncolni .

A délutánt immár hagyományszerűen az 
ADOL Mozgásművészeti Stúdió nyitja meg, 
majd a VonZart Táncegyüttes bemutatójára 
kerül sor . A következő blokkban a szarvasi 
együttesek lépnek fel . A Szarvasi Rezesban-
da után a Tessedik Néptáncegyüttest lát-
hatjuk . Cirkuszi mutatványok következnek 
artista tanulók előadásában, majd a Tessedik 
Néptáncegyüttes mindenkit táncba hív . Igazi 
különlegesség a Chován Kálmán Művészeti 
Iskola Tangóharmonika csoportjának pro-
dukciója .

Az Estea Jerry Lee’s Rock’n Roll Service 
ígéri, hogy az 50-es évek fergeteges hangulatát 
hozza el a térre . A színpadi programot a mindig 
nagy közönséget vonzó Yaminah Orientális 
Hastánccsoport zárja .

Utána látványos tűzprogram, majd 21 órától 
filmvetítést élvezhetünk .

Szombaton egész nap látogatható a Mű-
vésztelep, a Népi kismesterségek utcája és a 
Kézműves vásár, a Borúton pedig tíz pincészet 
boraiból lehet kóstolgatni .

18. vasárnap
A Szolidaritás tere egész nap várja az ér-

deklődőket, és ezen a napon zajlik a Családi 
pontgyűjtő verseny is . A segíteni akarók a 
Vöröskereszt sátrában adhatnak vért .

A Zenepavilonban délelőtt a Babos Bábos 
Együttes és Schwenk Andrásék a gyerekeknek kí-
nálnak programot . Délután óránként a wekerleiek 
által már jól ismert zenekarok lépnek fel külön-
böző műfajú produkciójukkal (Réti Ildikó és 
Somogyvári Virág, Czigány Gyuri és barátai, az 
Olivakusztik és a Hundows Együttes) . 

A vasárnapot tábortűz zárja, és ehhez illően 
Cigány Gyuri és Telek Ernő vár mindenkit 
együtténeklésre .

Szebenyi Marianna

 2015-ben került sor a népi kézművesek legnagyobb megmérette-
tésére az Országos Népművészeti Pályázat és Kiállításra . Erre 

az alkalomra az Egyesület 24 tagja, fafaragók, szövők, hímzők 
fazekasok fogtak össze, és létrehoztak egy alföldi szobát, amellyel 
elnyerték a legmagasabb elismerést, a Gránátalma-díjat .

A Békés megyei népi hímzőkultúra két nagy válfaja a szűcshímzés 
és a lakástextilek . Az elsőt inkább a férfiak, az utóbbit az asszonyok 
művelték . A szűcsmesterek a juh bőrének szőrös felét dolgozták fel 
subává, ködmönné . Dí-
szítése szűcsközponton-
ként – Szarvas, Gyula, 
Békés, Mezőberény, 
Tótkomlós – eltért . 
Például a tótkomlósi 
szűcsmesterek tömör, 
színes foltokból kom-
ponálták a díszítő ele-
meket, ezzel szemben a 
mezőberényiek stilizált, 
laza szerkezetű motívu-
mokkal dolgoztak . 

A lakástextilek első 
csoportjába az alap-
anyag szálainak szá-
molásával, keresztöltéssel készült szálán varrott hímzések tar-
toznak . Ezek alkotják az orosházi hímzéseket . A hímzések másik 
csoportját a szabadrajzú díszek jellemzik, főként a nagy rozetták 
és a gránátalmák . A mutatós és könnyen elkészíthető hímzéseket 
összefoglaló néven Arad vidékieknek is szoktuk nevezni, de sajátos 
színvilággal megjelent Mezőberényben is .

 A Békés Megyei Népművészeti Egyesület 1990-ben alakult, 
1998-ban közhasznú társadalmi szervezetté vált. 2002-ben 

vehették át a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától a 
Csokonai Vitéz Mihály közösségi-díjat . Csak 2015-ben partner-
szervezeteikkel közösen 410 eseményt valósítottak meg, amelyet 
több mint 90 ezer ember vett igénybe vagy látogatott . Az Egyesület 
tevékenységi körei:

Képzések: a Kézműves Szakiskolával közösen rendszeresen 
szervezik a népi kismesterségek középfokú szakmai végzettséget 
adó tanfolyamait, a népi játék és kismesterség oktatói és a népi 
játszóházvezetői kurzusokat . Rendszeresek az egyesületi tagok 
továbbképzései .

Táborok: évente 4-5 tábort szerveznek, pl . komplex népművészeti 
tábort, ahol a résztvevők száma meghaladja a 300 főt .

Rendezvények, konferenciák: házigazdái a Nemzetközi Textil-
ünnepnek, a gyermek- és ifjúsági népi kézműves pályázatnak, a 
Körös-völgyi Sokadalomnak . Évente a népi kézművesek számára 
aktuális témából tartanak konferenciákat .

Kiadványok: Az elmúlt években megjelent kiadványaik: Népmű-
vészetünk kincsestára, Békés megye faművessége, a Soknemzeti-
ségű Békés megye hímzései, Vászon szőttesek Békés megyében, 
Nagybánhegyesi szlovákok szőttes kultúrája, Széll János: Famű-
vesség, egyesületi katalógus, Békés megye népművészetéért stb . 

Bemutatkozások: évente 20-30 kiállítást, mesterségbemutatót, 
játszóházat szerveznek bel- és külföldön .

Közösségi élet: tagjaik havonta egy alkalommal klubnapot tartanak, 
évente tapasztalatcsere kirándulást szerveznek .

Rendezvényeik döntő többsége Békés megyében van, a résztvevők 
egyaránt érkeznek az egész országból és a határon túlról . 

Bemutatkozik a
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 Elődje, az Állami Artistaképző Intézet 1950 
decemberében nyitotta meg kapuit . Az 

iskola létrehozásában komoly érdemei voltak 
az első igazgatónak, Baross Imrének . Az első 
évfolyam 15 növendékkel és néhány fős lelkes 
tanári apparátussal indult, ma már az Artis-
taképzőben évente 100 növendék, közel húsz 
tanár irányításával készül választott pályájára . 
A tantestületet komoly művészi pályafutással 
bíró, kiváló artisták, torna szakedzők, tánc-, 
zene- és pantomim művésztanárok alkotják . 
Kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendel-
keznek, évente látogatnak hozzájuk ‒ fiatal 

tehetségek után kutatva ‒ a világ nagy cirku-
szainak képviselői . 1999 . óta teljes jogú tagja 
az Európai Cirkusziskolák Szövetségének . 

Ha valaki a cirkusz világában akar dolgozni 
és külföldre szeretne kijutni, már tízéves ko-
rától kemény iskolai évekre kell számítania . 
A Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kht . 
Művésztelepén folyik az iskola gyakorlati kép-
zése, hétfőtől péntekig minden alkalommal fél 
napot töltenek itt a diákok . Utána a nagyobbak 
a táncművészeti főiskola gimnáziumában, 
a kisebbek valamelyik általános iskolában 
tanulják a közismereti tantárgyakat . A 10-18 

éves gyerekek, fiatalok egész napjukat vala-
milyen iskolában töltik, és így megy ez nyolc 
éven keresztül .

Az artistaképző növendékei már az iskolai 
éveik alatt rendszeresen fellépnek, szerepelnek . 
A szakosodás 14 éves kortól kezdődik, amikor 
általában két tantárgyra specializálódnak a 
diákok, de táncot, mozgásfejlesztést, akro-
batikát akkor is tanulnak . 

Az artisták életét sokak számára misztikus 
homály fedi . Ki megy el artistának? Tényleg 
a vándorcirkuszok artistacsaládjaiból kerül-
nek ki, és ez apáról fiúra száll? Régen volt 
ebben valami, hiszen sok híres artistacsalád 
létezett a magyar cirkusztörténetben . Mint 
sok foglalkozásnál, a gyermekkori élmények 
meghatározóak lehetnek, s egy jól megélt 
cirkuszi előadás egész életen át elkísérhet .

Kokavecz Kata
(www.biak.hu alapján)

Baross Imre Artistaképző 
Szakközépiskola és Szakiskola

XXV. WEKERLEI NAPOK

 Szarvas Békés megyében, a Hármas-
Körös holtágának partján fekszik . 
Lakossága 17 000 fő . Területén van a 

történelmi Magyarország földrajzi közép-
pontja, melyet emlékmű jelöl a Holt-Körös 
partján .

A mostani város és környéke már az ős-
korban állandóan lakott terület volt, a török 
hódítás után azonban lakatlan pusztává 
változott . Újkori történelme 1722-től szá-
mítható, mikor a környéket felvidéki várme-
gyékből, főként szlovák jobbágycsaládokkal, 
újra benépesítették . A fiatal mezővárost 
a nagy tudású lelkész, Tessedik Sámuel 
virágoztatta fel . Itt Szarvason alapította 
meg Európa első gazdasági (akkori nevén 
szorgalmatossági) iskoláját . Fölépítette a 
ma is álló iskolaépületet (jelenleg múzeum-
ként funkcionál), valamint az evangélikus 
Ótemplomot . Nagyszabású építkezéseivel, 
továbbá városrendezési munkáival jelentő-
sen átformálta a meglehetősen rendezetlen 
korabeli városképet . A korábbi szabály-
talan utcák helyébe tudatosan tervezett, 
szabályos sakktábla-alaprajzú utcahálózatot 
alakított ki .

Látnivalók Szarvason és környékén
A Szarvasi Arborétum az ország legna-

gyobb arborétuma, 83 hektáros területéből 
65 hektárnyi látogatható . Közel 1600 fa- és 
cserjefaj található a kertben, a növények 
közül a több mint 140 éves mamutfenyő az 
egyik legemblematikusabb .

Itt építették fel az ország egyetlen interak-
tív makettparkját, a Mini Magyarországot, 
ahol gombnyomással indítható, mini alagu-
takon, hidakon, viaduktokon átkelő vasút 

maketteket, a mini Balatonon és Dunán 
ringatózó vitorlásokat, gőzhajókat, gomb-
nyomásra megszólaló, hangzó épületeket 
egyaránt láthatunk . 

Szarvas egyik leghangulatosabb nyári 
programhelyszíne a Szarvasi Vízi Színház . 
A Holt-Körösre nyúló színpad mögött a 
díszlet maga a Körös, a mocsári ciprusokkal, 
illetve a régi fahíddal .

Kevesen tudják, hogy a Holt-Körös Ma-
gyarország ötödik legnagyobb állóvize; a 
holtág 30 kilométer hosszú . A vadregényes 
partok mentén haladó kenutúrák az ország 
legbiztonságosabb evezős kalandjait ígérik 
gyönyörű környezetben . Aki a hajókázást 
evezés nélkül részesíti előnyben, a Katalin 
II . sétahajóval, szórakoztató idegenvezetéssel 
hajózhatja be a holtág szarvasi szakaszát .

A gasztronómiára a helyi tót és szlovák 
hagyományok is rányomják a bélyegü-
ket . Aki itt jár, feltétlenül kóstolja meg a 
kapusznyikát, a túrós haluskát, tvarozsnyikát 
vagy a makovnyikát . Helyi jellegzetesség a 
harcsatatár, a szarvasi halászlé, a haltöpörtyű, 
és országszerte ismertek a békésszentandrási 
kézműves sörfőzde sörei .

A városban egész évben egymást váltják 
a kiállítások, kulturális rendezvények . A 
szlovák kultúra ápolása, a tessediki örökség, 
a tradíciók átadása fontos szerepet tölt be 
a városlakók életében . Szarvas szeretettel 
várja vendégeit!

Szerkesztette:
Papp Zsuzsanna

Forrás: Körös-menti Turisztikai és Kulturális 
Egyesület és Szarvas város honlapja

Vendégünk Szarvas városa
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 A Kárpát-medencei néphagyomány ápo-
lására és továbbéltetésére létrehozott 

nemzeti intézményt a Nemzeti Kulturális 
Örökség minisztere 2001-ben alapította . A 
Hagyományok Háza szolgáltató köz-
pont; három nagy egysége várja a 
népi kultúra, a hagyomány iránt 
érdeklődő nagyközönséget és 
a szakmabelieket, akik út-
mutatásért vagy segítségért 
keresik fel az intézményt .

A Népművészeti Mód-
szertani Műhely küldetése a 
hagyományos (paraszti, népi) 

kultúra közvetítése, be- és 
megmutatása a mindenkori 
aktuális közkultúra felé . Cé-
lunk, hogy a néphagyomány 
élhető műveltségi tényező-
ként, érvényes tudásként 
jelenjen meg a közművelő-
désben, a szórakozásban, 
az oktatásban . A hagyo-
mányos műveltség – ezen 
belül kiemelten a néptánc, 
a népzene, a népköltészet és 
a kézművesség – pedig az 
egyetemes kultúra része-
ként éljen tovább . Ebben 
a szellemben szervezünk 
képzéseket, konferenciákat, 
közvetítünk információkat, 

írunk ki pályázatokat, készítünk kiadvá-
nyokat, tananyagokat, zsűrizzük a kortárs 
kézművesek alkotásait . Néptáncbemutatók, 
koncertek, kiállítások, mesterség-bemutatók, 

játszóházak formájában népszerűsítjük 
a magyar népművészetet itthon 

és külföldön; szaktanácsadást 
végzünk a közművelődési és 
oktatási intézmények, mű-
vészeti csoportok, szakkörök 
és alkotóműhelyek, egyéni 
alkotók, civil szervezetek és  a 
szakterületünkön tevékenyke-

dő szakemberek számára .

Hagyományok Háza
A Népművészeti Módszertani Műhely bemutatkozása

 Nyolcadik alkalommal szervezzük a 
We ker lei Napokon a Szolidalitás terét, 

ahol ismerkedhetünk a hátrányos helyzetű 
emberek életével, mindennapi nehézségei-
vel, játékos formában .

Ismét együtt kézműveskedhetünk értelmi 
sérültekkel, kipróbálhatunk játékokat 1-1 
érzékszerv nélkülözésével, rajzos feladatokat 
oldhatunk meg a fogyatékossággal kap-
csolatban, újra megcsodálhatjuk a terápiás 
kutyák segítő munkáját, és lehetőségünk lesz 
vásárolni mozgás- értelmi- és látássérültek 
által készített igényes termékeket .

Tájékoztató jellegű látás és hallás vizsgá-
latot is tervezünk, valamint néhány diag-
nosztikai és terápiás lehetőség bemutatását 
is .

A program várja az érdeklődő családo-
kat .

Horváth Mariann

 A XXV . Wekerle Napok Sodrófa-díj 
rendezvényét kivételesen nem a ha-

gyományok folytatásával (sós süti), hanem 
rendhagyó módon Wekerle tortájának meg-
alkotásával szeretnénk emlékezetessé tenni! 
Bízunk benne, hogy ez a remek alkalom 
minden sütéshez kedvet érzőt alkotásra sar-
kall, és ez a közösségi esemény üde színfoltja 
lesz a negyedszázados Wekerle napoknak .

Várunk minden sütni szerető wekerleit, 
ki csiket és nagyokat, profikat és amatőröket 
egyaránt, szeptember 18-án, szombaton a 
Zenepavilonnál .

Kérjük, hogy további információért keres-
sék a Wekerlei Sodrófa-díj facebook oldalt, 
vagy érdeklődjenek a sodrofadij@gmail.com 
címen, illetve a Wekerlei Társaskörben .

Jubileumra is legyen mindig  
sütnivalónk! :)

Süteménysütő verseny  
– a megunhatatlan...

KÖN 2016

Szolidaritás tere

 A Kulturális Örökség Napjait (KÖN), az 
épített örökség ünnepét hagyományo-

san szeptember harmadik hétvégéjén, idén 
szeptember 17-18-án rendezik meg . Egyik 
központi témája, csatlakozva az Európai Unió 
2016 . évi ajánlásához, az „Örökség és közösség” 
témaköre . 

A KÖN ma már mozgalom, helyi önkor-
mányzatok, közösségek, szakmai és civil 
szervezetek vesznek részt benne, fognak ösz-
sze, hogy bemutassák épített örökségüket . A 
Wekerletelep 2011-ben, műemléki jelentőségű 
területté nyilvánítása óta vált méltó helyszínévé 
a KÖN-nek . 2015-ben hagyományteremtő 
módon a Wekerlei Napokat összekapcsoltuk 
a Kulturális Örökség Napokkal . Az idei év 
hívószavának megfelelően nem csak a Wekerle 
építészeti értékeivel és az épített örökséggel 
tudnak megismerkedni az érdeklődők, hanem a 
benne élő lakóközösséggel is . Ezúttal lovaskocsi 
helyett kisvasúttal járjuk körbe a telepet, melyen 
építészek vagy lakóhelyüket szerető lokálpatri-
óták mutatják meg a Wekerle rejtett kincseit, 
mesélik történetét . A kisvasút mindkét napon, 
szeptember 17-18-án közlekedik, Határ úti 
vagy Kós Károly téri indulással, a menetidő 
kb . 40 perc . A tavalyi évhez hasonlóan a Tár-
saskör Kós Károly téri irodája mellett, a KÖN 
sátorban előadások lesznek hallhatók a telep 
társadalomtörténetének fejezeteiből .

Előzetes regisztráció ajánlott az 1 280-0114 
vagy a 06 20 213 1428 telefonszámon . További 
részletek a honlapon olvashatóak .

Somlói Judit
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Süteménysütő verseny  
– a megunhatatlan...
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 Azt hiszem az idei a tizedik már… Sok 
munkát jelent, de szeretem…

Nézem a „kincseket”; őszi, téli és főként 
tavaszi hangulatot sugárzó képek . Karcsú tuli-
pánok, jácintok, ölelkező őszi fák, napsütésben 
fürdőző gesztenye, havas naspolya . Vízcsepp 
lebeg az ág közepén, méhek, bodobácsok, 

szajkó, virágzó barackfa alatt két kislány . És az 
egyik kedvencem: sötétben gubbasztó macska 
a ház kéményén . A templom tornya felkiál-
tójelként nyújtózik a mandulavirág mögött, 
az ajtóhoz támasztott kerti szerszámok békét 
sugároznak . Igen, ezek Wekerle kincsei!

És a többi is mind, amiket a szépségre 
rácsodálkozó szem észrevett . 
Felnőtt, középiskolás korú és 
számos „kósos fényképész”, 
akik meglátták a képre kí-
vánkozót .

Nehezen dönt a zsűri, 
mindenkinek lesz kedvence, 
nekem is, mindig más…

Hűséges segítőimmel 
(Piri, Zsuzsa) laminálunk, 
feliratozunk, tervezünk, 
ragasztunk . Ez a legjobb 
része a munkának . Ilyenkor 
születik a kiállítás . Bertával 
naponta próbáljuk a mű-
sort, készítjük a kellékeket 
hozzá .

A „nemszeretem” sem 
halogatható a végtelensé-

gig, hiszen tudott a nyertesek személye, 
indulok a telep vállalkozóihoz támogatásért . 
Úgy érzem, hogy szívesen fogadnak, szépen 
gyűlnek az adományok .

Április 22-én, a Föld napján felhő sincs 
az égen, gyorsan melegszik a levegő . Már 
kora reggel kirakom a képeket a szokott 
helyükre, és még a végére sem érek, jönnek 
a nézelődők .

A műsor gördülékenyen megy, ügyesek 
a gyerekek . A nyertesek látható örömmel 
veszik át a díjakat és fogadják az elismerő 
szavakat .

Egyre többen álldogálnak a képek előtt . 
Mi visszaindulunk az iskolába, és azon 
kapom magamat, hogy a jövő évi kiállítás 
témáján gondolkodom . Jó lenne ilyesmit 
érezni akkor is .

No, de hol van az még! Egyelőre néze-
gessük csak minél tovább a wekerlei kertek, 
utcák, terek kincseit, ha az időjárás kedvez 
a szabadtéri kiállításnak!

A díjazottak:
Diák: 1 . Botocska Bence, 2 . Niklai Kitti, 
3 . Szabó Lilla és Papp Nikolett
Felnőtt: 1 . T . Szilágyi Ágnes,  
2 . Bonnyainé Virágh Krisztina,  
3 . Dr . Toldy Miklós
Alkotói különdíj: Tácsik Tamás
Különdíj: Uzseka Norbert
Közönségdíj: Magyar Kata

Somogyváriné Márovics Erika

Rég volt május, jólesik felidézni, mi is volt, hogy is volt. Vidámság, sokaság, vásár, gyerekek a színpadon, 
sárkányok a dombon, játékok a levegővel, sport, piknik, zene, tánc, eszem-iszom... Remek társaság és remek idő.

A XII. Wekerlei Székelykapu Napok képekben

VISSZAPILLANTÓ

„Wekerlei kertek, kincseik”
Szabadtéri fotókiállítás a Föld napja alkalmából 
2016. április 22-én
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 A Wekerlei Székelykapu futás a telep ki-
emelkedő eseménye . Az itt élők számon 

tartják, készülnek rá, szeretik . Az esemény 
lendülete, ereje azt is magával ragadja, aki 
nézőként vagy szurkolóként érkezik . Az ösz-
szeboruló árnyas fák, a békés, csendes utcák, 

lehetőséget biztosítanak a futásra a minden-
napokban is . Sokan ki is használják a környezet 
adta lehetőséget és elindulnak nap mint nap 
futni . Ennek köszönhetően fogant meg az 
ötlet, hogy az élményből, legyen közösségi 
futás . Elsősorban nem az eredményért, hanem 
az egészségért . A program kezdete, mára már 
Wekerle történelmének része . Tizenhat évvel 
ezelőtt (2000-ben) Őszi futás Wekerlén névvel 
indult . Az akkori dobogót három hokedli 
jelentette . . . 2000-ben 17 versenyző futotta le 
a 4 km-es távot . Idén 455 résztvevő startolt 
a felnőtt- és közel 200 a gyermek-futáson . 
Akkor a Szondi téren dördült el a képzeletbeli 
rajtpisztoly, ma a Kós iskola mellől indulnak a 
versenyzők, s a pisztoly is igazi . 16 éve még nem 

volt felvezető autó, nem zárták le az utakat sem . 
Ma a rendőrség, a polgárőrség és 75 önkéntes 
segítségével biztosítják az utat Akkor a futók 
maguknak szervezték a versenyt . Most össze-
sen 150 önkéntes segíti a rendezvényt, hogy 
minden gördülékenyen menjen . A résztvevők 

zöme wekerlei, de érkeznek 
sportszerető emberek vidéki 
településekről és Budapest 
minden kerületéből Zuglótól 
Csepelig . A futóknak pom-
ponos lányok is drukkolnak . 
A szervezők sportbemuta-
tókkal (Erkel Általános 
Iskola Kötélugró csoport, 
Öt elem Wushu Egyesület, 
Afrobreaks és a Forrásház 
dob-csoportja) gondoskod-
nak arról, hogy az eredmény-
re várakozás izgatott percei 

gyorsan elröpüljenek . Külön program várja a 
gyermekeket, egy tűzoltóautóval és a tűzoltók 
hivatásával ismerkedhetnek . Tizenhat évvel 
ezelőtt még csak férfi és női kategóriában 
hirdettek eredményt . Ma 10 kategóriában, 
kisgyermektől a kortalanokig, mert a részvevők 
életkora nagyon vegyes . Akkor még nem voltak 
szponzorai a rendezvénynek, ma 23 támogatót 
tartanak számon .

Profi hangosítás, profi bemelegítés, profi 
szervezés . Nagyszabású rendezvény . 

Ami a program sóját adja, az a rendezvény 
első évétől jelen volt . A program fő célja, amit a 
mottó is kifejez, „Lehet(ne) 4 km-rel egészsé-
gesebb…!” Ennek a szemléletnek köszönhető, 
hogy a gyermekek 400 méteres futásán nincs 

eredményhirdetés, mert mindenki nyer . Az 
ajándékon túl, egy nagyszerű közösségi élményt 
és a mozgás örömét . A rendezvény főszer-
vezői ma is a Wekerlei Futóklub, a wekerlei 
önkéntesek és Romhányiné Kovács Mária . 
Változatlanul megmaradt az elmúlt 16 évben 
az ő személyes elhivatottságuk, lelkesedé-
sük . Az elmúlt, több mint másfél évtizedben 
az önkéntesek kreativitása, segítőkészsége 
és a wekerlei lakosok pozitív hozzáállása is 
megmaradt, sőt erősödött . Megható élmény 
volt idén, hogy az egyik kis közben a lakók 
kiraktak egy asztalt, vízzel teli poharakkal, egy 
másik közben dudával, kereplővel buzdították 
a versenyzőket, a Bercsényi utcában vízsugár 
hűsítette a futókat .

A telep lakosai más-más szerepben ugyan, 
de örömmel vesznek részt az eseményen . Van, 
aki futóként vagy önkéntes szervezőként, van, 
aki szurkolóként, és van, aki támogatóként . 
Szinte mindenki hozzátesz valamit . Ennek 
köszönhető, hogy az elmúlt 16 évben a Wekerlei 
Székelykapu futás a telepen élők együttműkö-
désének szimbólumává vált .

Zsolnai Éva

A Wekerlei Székelykapu futás múltja és jelene
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„Wekerlén, a XIX . kerületben12 lakásos házban lakás 
eladó .” Nem a tördelő tréfájaként került ez a sor a térzenéről 
szóló írás elé . Ugyanis a program szervezőjeként igencsak 
meglepődtem és rendkívül jól esett, hogy a hirdető a kö-
vetkezőket írja: „A teret néhány évvel ezelőtt felújították, 
kétgenerációs szeparált játszótér található a parkban, nyáron 
zenepavilon ad helyet a vasárnapi koncerteknek .” 

A Vasárnapi Térzene program immár a negyedik évadon 
van túl . A négy évadban 54 vasárnapon került sor a zenei 
programra, júniustól szeptemberig minden vasárnap . 

Idén is fantasztikus előadók jöttek el, hogy – ahogy a 
cikkindító idézetben is szerepel – ajándékot hozzanak a 
léleknek, felüdülést a szellemnek és megkönnyebbedést a 
szívnek .

A Térzene programnak immár van törzsközönsége, ami 
nagy öröm, de talán ennél még jobb látni a kisgyerekeket . 
Látni azt, hogy tátott szájjal, földbegyökerezett lábakkal, 
vagy épp fordítva, táncra perdülve csodálják azt, hogy 
megszólalnak a hangszerek, megtörténik a varázslat . Lehet, 
hogy épp ezen élményeknek köszönhetően kezd el majd 
egyikük-másikuk zenét tanulni .

A programban kiváló zenészek játszanak, fellépti díj, költ-
ségtérítés nélkül . Idén először szembesülnünk kellett azzal, 
hogy úgy tűnik, ez így nem vihető tovább . Ma már nagyon 
sok helyen van hasonló program, ahol különböző forrásokból 
tudnak fizetni a fellépőknek, ahol a hátteret önkéntesek 
helyett intézményi alkalmazottak biztosítják . Természete-
sen, mi, wekerleiek büszkék vagyunk arra, hogy nagyszámú 
önkéntes csapatunk (ebben a programban, Lechner Gábor 
szervezésében, 43 önkéntes dolgozott idén) megoldja azt, és a 
jövőben is meg fogja oldani a hangosítást, a berendezést . Ez 
a munka 13 .00 és –13 .30 között kezdődik, és amire minden 
visszakerül a helyére, bizony este 7 óra is van .

De amivel szembe kell néznünk, hogy az egyre szaporodó 
rendezvények, fesztiválok miatt – nyáridőben nehezítve a 
nyaralás miatti időpontegyeztetési problémákkal – egyre 
nehezebb szabad kapacitással rendelkező zenekarokat találni . 
Gelencsér Gábor áldozatos munkájának és kapcsolatrendsze-
rének köszönhetően idén is sikerült 11 alkalomra élőzenét 
szervezni, de már két alkalommal „csak” gépzene volt . Ugye 
nem kell mondanom, hogy micsoda különbség!

Fontos lenne, hogy ha nem is fellépti díjat, de valami-
lyen kisebb kedves ajándékot vagy költségtérítést tudjunk 
adni . Sokféle gondolatunk van, keresünk mecénást vagy 
olyanokat, akik 1-1 alkalmat „örökbe fogadnak”, próbálunk 
pályázni – sajnos ilyen témájú pályázat többnyire a nagyobb 
zenei események számára íródik ki –, megkeressük az ön-
kormányzatot . 

Mi, szervezők elkötelezettek vagyunk a folytatásban, és a 
remény mellett teszünk is a megoldásért, de várom az Önök 
ötleteit, javaslatait, felajánlásait (szebenyim@gmail .com) .

Szebenyi Marianna

A szeretet hangja, 
muzsika

A szeretet hang ja, muzsika: ajándék a léleknek, felüdülés a 
szellemnek, megkönnyebbedés a szívnek. Ez a szó: szeretet – élettel 
teli valóság; segít feloldani és feloldódni; megérteni és megértetni; 
megtartani és elengedni.

Hioszi Tatiosz

Köszönet és hála a Vasárnapi Térzenék programsorozat két főpillérének 
Gelencsér Gábornak és Lechner Gábornak, Boross Jánosnak és 
minden önkéntesnek. 

 

És köszönetképpen álljon itt a fellépő zenekarok és meghívott vendégeik 
(összesen 143 fő) neve: 

 Albinoni Kamarazenekar és Tódy Éva Ilona, Mekis Péter 

 Allegro vonósnégyes és Szluka Lídia 

 Baksa Trió és Bede Fanni Anna 

 Giusto együttes 

 Hubay Jenő Zeneiskola Tücsökzenekara 

 Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószenekara 

 Obsitos Zenekar 

 Réthi Ildikó- Somogyvári Virág 

 Sáska Gábor, Gelencsér Gábor, Tódy Ilona Éva 

 Semmelweis Orvosi Kamarazenekar 

 Triola Fúvósegyüttes és Várda Zsófia, Windhager Ákos 

 Ez év május 3-án, 73 éves korában elhunyt Baronfeind Gábor, 
a Wekerlei Rádióamatőr Klub elnöke . Főiskolai tanulmányait 

villamos gépészként fejezte be, majd a Gépipari Elektromos Kar-
bantartó Vállalatnál (GELKA) dolgozott nyugdíjazásáig . Nagyon 
sokrétű műszaki ismerettel rendelkezett, valóságos ezermester volt . 
A 80-as években kezdett érdeklődni a rádiózás iránt, és közel 20 
évig volt a Józsefvárosi Rádióamatőrklub elnöke .

Itt lakott köztünk a telepen, és elkötelezett híve volt pátriájának . 
Minden karácsonykor nagy-
lelkű adománnyal támogatta a 
rászoruló wekerlei családokat . 

2008-ban a Wekerletelep 
Centenárium alkalmából kü-
lönleges, a Wekerletelepet az 
egész világon népszerűsítő 
cselekedett hajtott végre . A 
Centenárium tiszteletére egy 
alkalmi, különleges hívójelet 
(HG100WTE) igényelt, mely-
lyel mind az öt kontinensen mű-
ködő több ezer radióamatőrrel 
léptek kapcsolatba, és tudatták 
velük: 100 éves a Wekerletelep . 
A kapcsolatfelvételeket fényképes nyugtalapok igazolják, amelyeket 
főtéri épület díszít . 

Baronfeind Gábort felesége Júlia, két fia Zoltán és Zsolt, négy 
unokája, valamint a WTE elnöksége és önkéntesei gyászolják .

Nagy Tamás

Baronfeind Gábor (1942-2016)

Mi az, ami Óbudáról, Újpestről és Dunakesziről is  
a Wekerlére vonzza az embereket?
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VISSZAPILLANTÓ

 A megfejtés nem is olyan bonyolult! Van egy 
rendezvény a Wekerlén, amely a méltán 

népszerű, és idestova 8 . éve futó Wekerlei bol-
hapiac „kistestvére” korban ‒ hiszen idén 3 éves 
‒, népszerűségében azonban már vetekszik is 
vele: ez a Wekerlei Garázsvásár Fesztivál…

És hogy honnan tudjuk, hogy Óbuda, Új-
pest, Dunakeszi és Gödöllő lakói is érdeklőd-
tek iránta? Hát természetesen onnan, hogy a 
rendezvény alatt az eladók próbálnak szóba 
elegyedni a lehető legtöbb betérővel, és ha 
sikerül, jól kifaggatják őket . 

Mint például Szabina tette ezt az óbudai 
csontkováccsal, akihez azóta is rendszeresen jár 
kezelésre . Vagy Panni, akinél már kora reggel 
ott topogtak az Újpestről érkező vásárlók, 
akik direkt a Fesztivál miatt jöttek hozzánk, 
és azért érkeztek korán, hogy legyen idejük 
végigjárni az összes helyszínt . Zsófihoz pedig 
egy dunakeszi, bringás csoport kerekezett be 
a fesztivál vége felé, akik igazi zsákmánynak 
tekintettek egy sapkát, ami az egyik pasi fején 
úgy állt, mintha mindig is az övé lett volna . 
Ezért érdemes volt idetekerni!

Egyébként gödöllőiek is érdeklődek már a 
rendezvényünk iránt, akik azóta megszervezték 
a mi fesztiválunk alapján a sajátjukat! Jó kis 
tapasztalatcsere volt, kölcsönösen segítettük 
egymást ötletekkel és észrevételekkel .

És sorolhatnánk a történeteket napestig! 
Például a szobabicikliről, amit véletlenül rossz 

helyre adott le egy férj, 
hogy adják el (elég volt 
annyit mondania, 
hogy „így volt meg-
beszélve a feleségével” 
– és maradhatott), de a 
baki ellenére, a külde-
tés teljesíttetett, a bicaj 
gazdára talált! 

Vagy arról, hogy a 
vásárlóknak néha nem 
feltétlenül az árusításra 
kitett holmik kellené-
nek, megvásárolnák 
inkább azok tárolóit, 
az állványokat, a ki-
állítóasztalt vagy a garázsban még fellelhető 
egyéb cuccokat . És ha a gyerkőc felügyeli 
éppen az eladást, lehet, hogy sikerrel is járnak, 
és létrejön az üzlet! De nem csak ez a veszély 
leselkedik ránk, ugyanis ha nem vigyázunk, 
akár életre szóló barátságokat, ismeretségeket 
vagy szövetségeket is köthetünk egyik-másik 
eladótárssal vagy éppen érdeklődővel, vásár-
lóval . 

Előkerültek a Fesztivál során egészen értékes 
darabok is . Volt, amelyikre egy vevő hívta 
fel az eladó figyelmét, hogy ne kótyavetyélje 
el (pl . náci étkészlet egy darabja vagy régi 
Zsolnay bögre) . De ugye néhány dolog, ha 
értékben nem is kincs, azzá válhat valakinek 

a szemében, aki azt régóta kereste, vágyott rá! 
Tökéletes újrahasznosítás!

A következő „újrahasznosítós bulit” már 
javában szervezzük, meg is telt! Aki szeretne 
megint körülnézni, vásárolni vagy csak 
csevegni a többiekkel, szeptember 24-én 
9-17 óra között ismét megteheti! Keres-
se az eseményt a facebookon! Persze, a 
„nagytesó” is üzemel majd, szeptember 
11-én és október 16-án lesz Bolhapiac, a 
baba- és gyermekholmikat pedig novem-
ber 6-án kell keresni a Kispiacon! Ezekről 
bővebben a WTE honlapján találhatnak 
infót, mint mindig .

Debreceni Zsuzsa

 Harmadik generációs wekerleinek vallja 
magát, amit természetesen nem tart 

önmagában érdemnek, de önmagát minden-
képpen szerencsésnek . Szerencsésnek azért, 
hogy eddigi 74 évének túlnyomó részét itt 
élhette meg .

Eredeti szakmája vasútgépész technikus, 
majd közlekedési mérnök, 2015-ben kapta 
meg arany diplomáját . A Budapesti Műszaki 
Egyetem Közlekedési Karának elvégzése után 
egy szállítmányozási vállaltnál kezdett dolgozni 
mérnökként, majd a cég fejlesztési mérnöke-
ként . Meghatározó szerepe volt egy új vasúti 
és közúti szállítási technológia bevezetésében . 
Kidolgozta a gépesített betongyártás szállítási 
feltételeit . Érdeklődése később a városi közle-
kedés felé fordult . Egyetemi doktori értekezése 
is a városi közlekedés időszerű, előremutató 
kérdéseiről, a kötöttpályás környezetkímélő 
metró- és villamosközlekedés fejlesztéséről, a 
Belváros gyalogos övezeteiről szólt . Dolgozott 
a Közlekedési Múzeum főigazgató-helyettese-

ként, ahol mint vasútgépész technikus elsősor-
ban a vasúti kiállítás megújítására törekedett . 
A kerület közéletébe 1990 után kapcsolódott 
be, 16 évig volt önkormányzati képviselő, egy 
ciklusban társadalmi megbízatású alpolgármes-
ter, 4 évig a Fővárosi Közgyűlés tagja . Kép-
viselőként elsősorban a 
kerület városfejlesztési és 
városüzemeltetési ügyei 
foglalkoztatták . Részt 
vett a főváros 2020-ig 
szóló közlekedés-po-
litikai koncepciójának 
és környezetvédelmi 
programjának kidolgo-
zásában . Koordinátora 
volt a stratégiai zajtérkép 
megalkotásának . Érde-
mei vannak a Templom 
tér és a Zrumeczky- 
kapu felújításában, a 
Nagykőrösi úti zajvédő 

fal megépítésében is . Hosszú ideje dolgozik 
a Körvasútsori körút, a külső-kerületi körút 
Kispestet is érintő szakaszainak kiépítéséért, 
annak környezetkímélő megvalósításáért .

Több cikluson át volt a Wekerlei Társas-
kör Egyesület Elnökségének tagja, jelenleg a 
Felügyelő Bizottság tisztségviselője . Wekerlei 
lokálpatriótaként a Telep fejlődését, Kispest 
összehangolt fejlesztését, az értékmegőrzést 
és a modern lakhatási igények harmonizálását 

szorgalmazza .
Két lánya és négy uno-

kája van, akikre a sok-sok 
társadalmi megbízatása 
mellett is nagy figyelmet 
fordít, neki ők sok örö-
met szereznek és minden-
napjainak egyre nagyobb 
részét töltik ki . Szívből 
gratulálunk, hisszük, jó 
helyre került a cím . Jó 
egészséget és kitartást 
kívánunk mind a nagy-
papai, mind a közéleti 
teendőihez .

Nagy Tamás

Mi az, ami Óbudáról, Újpestről és Dunakesziről is  
a Wekerlére vonzza az embereket?

Kispest díszpolgára: Dr. Balogh Pál 
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 Már napokkal korábban 
csak az időjárás jelenté-
seket néztük . Mindenki 

másikat, ki-ki melyikre esküszik . Va-
sárnapra jön a vihar, felhőszakadás, 
hideg . De a mi ünnepünk szombaton 
lesz . Hurrá! Meg addig még bármi 
történhet . Hát történt is .

Szombaton már délelőtt szorgos-
kodott néhány önkéntes, előkészí-
tette a terepet a Kós Károly téren, 
a Zenepavilon körül . Délben meg 
már épültek a sátrak, jöttek a padok, 
asztalok, felkerültek a területet kör-
bekerítő vidám szalagok . Délután 3 
körül készen állt minden . Érkeztek 
az enni- és innivalók, szólt a zene . 

A szervezők - ezen a programon 
arra törekszünk, hogy nagyon kevés 
önkéntes dolgozzon, azok persze 
sokat, hogy a többiek valóban ün-
nepelhessenek - folyamatosan lesték 
az eget . Jöttek a felhők . Fújt a szél . 
Az jó, elfújja a felhőket . Vagy ide-
fújja? Pár csepp esett . Semmi baj, ez 
csak ijesztgetés . Hisz minden kész . 
Vendégeket várunk . Sokakat .

Aztán, hiába minden hókuszpókusz ré-
szünkről, leszakadt az ég . De nem csak úgy ím-

mel-ámmal . Hanem, mintha dézsából öntenék . 
Romhányi Mari azonnal átlátta a helyzetet, és 
döntött, hogy melyik sátrat hova tegyük . És a 
sátrak átrendeződtek, persze nem maguktól, 
hanem tőlünk . Ki esőkabátban, ki anélkül, ki 
gumicsizmában, ki mezítláb, 
mentettük a menthetőt . Közben 
jókat nevettünk, Böbe fényké-
pezett, a zene még szólt . Voltak 
persze kételkedők . Úgysem fog 
elállni, tocsog a fű, ki fog ide-
jönni ebben az időben . 

Rövidesen valóban be kellett 
látni, hogy a Kós téren nem lesz 
ünneplés . Hát akkor? Átpakol-
ni a Kós iskola tornatermébe 

nem tűnt jó ötletnek . Úgy döntöttünk, hogy 
lebontjuk, amit hosszasan felépítettünk, és a 
Társaskörbe költözünk . (Az eső folyamatosan 
és egyre jobban esett .)

… és fél 5-5 körül megtelt a 
Társaskör . Alkalmazkodva a 
körülményekhez megkezdődött 
az ünnep . 

Romhányiné Kovács Mária, 
a Wekerlei Önkéntes Cent-
rum vezetője szólt pár szót a 
Wekerléről, a wekerlei önkén-
tesekről . Ebből idézek néhány 
mondatot:

„Elődeink szép, rendezett 
építészeti környezetet hagytak 
ránk . Sokan vagyunk, akik 
tudjuk értékelni az ebben rejlő 
lehetőségeket . Több, mint 15 
éve teszünk is azért, hogy mél-

tók legyünk ezen szép környezet használatára, 
és igyekszünk emberi kapcsolatokkal, hagyo-
mányokkal tartalmasan megtölteni .

Környezetünkért, a közösségért tenni nagy-
ságrendekkel nemesebb tett, mint csupán saját 

magunk boldogulását keresni . A Wekerletelep 
önkéntesei a nemesebb utat választották . Fele-
lős wekerlei polgárként munkát vállalnak má-
sokért, példát mutatnak, baráti kapcsolatokat 
hoznak létre . A wekerlei önkéntes a közösség 
erejéből erősíti önmagát . Ez a közösség létrehoz 
a Wekerletelepen egy emberibb világot, olyat, 
melyre titkon sokan vágynak . Gandhi gondo-
lata itt lassan megvalósulni látszik: Élj aszerint, 
amilyennek a világot látni szeretnéd .”

Somlói Judit, a WTE elnöke is megköszönte 
a sok önkéntes sok-sok munkáját, ami lehetővé 
teszi a programok megvalósítását (Wekerlei 
Napok, Kulturális Örökség Napok, Wekerlei 
Székelykapu Napok, téli ünnepek, sportverse-
nyek stb .) és az egyesület működését (elnökség, 
klubok, Wekerle Újság, ügyfélszolgálat stb .) . 
A mintegy 500 regisztrált önkéntes közül kb . 
400 fő dolgozik aktívan . Közülük sokan több 
programon is segítenek . A jelenlévő gyerekek 
száma alapján az utánpótlás is biztosítottnak 
látszik .

Ezután minden majdnem úgy zajlott „ki-
csiben”, mintha a téren lettünk volna . Csak a 
fellépő zenekart kellett lemondani .

A gyerekek zacskóbábokat készítettek, ra-
gasztottak, színeztek .

A felnőttek - a kisebbek hathatós közre-
működésével - összerakós játékot (puzzle), 
kvízjátékot és szituációs játékokat (pl . hogyan 
értetik meg a Székelykapu futáson az útvonal 
biztosítók az autóst, hogy most nem mehet 
haza, vagy hogyan kaphatjuk meg cipőnket az 
Álmos utcai cipésznél) játszottak . A csapatok 
nagy lelkesedéssel, gyerekeket megszégyenítő 
izgalommal, nagy egyetértésben, időnként 
vitatkozva vettek részt a játékban .

A győztesek elnyerték méltó jutalmukat, 
tortát, fagyi-utalványt kaptak .

Közben ettünk-ittunk . Mi is készültünk és 
a „vendégek” is hoztak finomságokat .

Kisebb-nagyobb csoportokban beszélgetések 
alakultak ki . Mindenki mindenkinek ismerőse 
volt, ha érkezéskor nem is, a végére biztosan .

Vicces fotók is készültek, kalapokkal, boák-
kal, cilinderrel, legyezővel, parókával .

Nagy volt a nyüzsgés, zajosak voltunk, jöt-
tünk-mentünk, le a pincébe, fel a földszintre, 
ki az utcára . Mert közben azért elállt az eső . 
A társaság cserélődött, voltak, akik elfárad-
tak, elmentek, voltak, akik később szánták rá 
magukat, hogy megkeressék az önkéntesek 
ünnepét .

10 óra felé elkezdtünk pakolni, keresni a 
tárgyak gazdáit, elköszönni egymástól .

A szervezők próbálták megbeszélni, hogy 
máskor hogy legyen, ha esik az eső . Aztán ezt 
gyorsan abbahagytuk, közösen megegyezve, 
hogy a következő 10 évben úgysem lesz erre 
szükség .

Papp Zsuzsanna

WEKERLEI ÖNKÉNTESEK

Önkéntesek ünnepe, ahogy még nem volt

Amit elmosott az eső...

.. és amit nem
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Urmai Laci, a Wekerle festője gondolt 
egyet, és összegyűjtötte harmincvala-

hány képét. Olyanokat, amilyeneken tulipánok 
és pipacsok, orchideák és százszorszépek, mezei 
virágok és a rét ezer zöldje virítottak . S az 
anyagnak azt a nevet adta: Tavaszváró .

És elindultunk vele Erdélybe . Az első állo-
más még a Partiumban volt . Nagykárolyban 
az egyik legszebb kiállítóterem várta a fest-
ményeket, a gyönyörűen felújított Károlyi-
kastélyban . Sok volt az érdeklődő (magyarok, 
románok vegyesen), kedves volt a műsor és az 
értő kiállításmegnyitó is .

Innen – egy hónappal később – Szi lágy-
som lyó ra vittük a képeket . A város maroknyi 
magyarsága mind összegyűlt az eseményre, és 
nagy szeretettel fogadta a helyi diákok műsorát, 
valamint Szabó Attila tartalmas megnyitóját . 
Vendéglátóinkkal, a házigazda Báthory István 
Alapítvány vezetőivel folytatott, éjszakába nyú-
ló beszélgetés tette felejthetetlenné az estét .

A Zilahon rendezett kiállítás – ismereteink 
szerint – nagyon sikeres volt . Ezt az eseményt 
csak hallomásból ismerjük, mert időpont-
egyeztetési problémák miatt a kiállítás-meg-
nyitón nem lehettünk jelen .

Szilágycseh – ez volt a következő állomás . S 

micsoda meglepetés várt ránk! Itt, a nyelvhatá-
ron, a megmaradásáért küzdő magyar lakosság 
a wekerleiekéhez hasonló, erős közösséget alkot . 
Számukra igazi esemény volt a tárlatmegnyitó . 
Zsúfolásig megtelt a két terem . S a megnyitót 
követően mindenki maradt még, hogy szót 
váltson Lacival, hogy kérdezzen tőle valamit . 
Az eseményt követő vacsora pedig valójában, 
egy finom ételekkel fűszerezett kellemes be-
szélgetés volt . Úgy éreztük magunkat, mintha 
itthon lennénk, saját közösségünkben . Egymást 
tódítottuk tapasztalatainkkal, jó volt megoszta-
ni egymással kudarcot-sikert, bánatot-örömöt . 
Késő éjjel, boldogan, felszabadultan búcsúztunk 
el a kedves szilágycsehiektől . Ám a sors további 
élményt tartogatott ott számunkra . Szállásunk 

egy, a dombra épült panzió-
ban volt . Élményekkel telve 
kiültünk szobánk erkélyére – 
alattunk, messze pislákoltak a 
város fényei – megittunk pár 
pohár sört, és beszélgettünk, 
beszélgettünk . Megváltottuk 
a művészetet, a világot, a ma-
gyarságot, a Wekerlét, és egy 
kicsit önmagunkat is . Jó volt 
tudni, hogy ott, lent a házak-
ban, hozzánk hasonlóan gon-
dolkodó, közösségükért sokat 
tevő emberek élnek, akikkel 
egy ütemre dobban a szívünk .

Bánffyhunyadi kalandunkat elsősorban nem 
a megnyitón szerzett élmények tették felejthe-
tetlenné . Az ottani közösség évek óta vergődik, 
nem talál magára . Az istentiszteletet követően 
– a lelkész hirdetésére – bár sokan eljöttek az 
eseményre, különösebben nem érdeklődtek 
a kiállítás iránt . Pedig egy ilyen tárlat ritka 
madár arrafelé! Nem sokat bánkódtunk ezen, 
mert, ami az előző nap történt velünk, az örök 
élmény maradt számunkra . Úgy esett, hogy 
már kora délután megérkeztünk Hunyadra, 
gyorsan kipakoltuk a képeket a kocsiból, el-

foglaltuk a szálláshelyünket, 
és irány Sztána! Laci nagyon 
szerette volna lefesteni a Var-
júvárat . Nagy várakozással 
döcögtünk az úton . Köze-
ledtünk . Ám a sors másképp 
akarta . Aznap délelőtt esett . 
És a földút arrafelé agyagos . 
Csúszkáltunk, vergődtünk 
a latyakban, végül feladtuk . 
Félő volt, hogy nem tudunk 
kijönni a kerekeket marasztaló 
sárból . Végül – nagy nehezen 
– visszajutottunk a száraz útra . 
Szomorúak voltunk, hogy le 
kellett mondani a Varjúvárral 
való találkozásról . És akkor 
ott, a kereszteződésben, ahol 

végre biztonságban tudhattuk magunkat, Laci 
talált egy dombocskát . Lenézett a gyönyörű ka-
lotaszegi tájra, meglátta a völgyben a falucskát . 
Szó nélkül kezdte kipakolni festőszerszámait . 
Gyönyörűen sütött a nap, csodálatosan változ-
tak a fények, a festmény kezdett kibontakozni 
a papíron . S akkor eszembe jutott valami . 
Tudtam, hogy „a Wekerle festője” akvarellje-
ihez sokszor használ „oda nem illő”, szokatlan 
alapanyagokat: teát, bort, egyebet; mikor, mit 
kíván meg az alkotás . Lemarkoltam a kocsira 
tapadt sárból egy darabot, odavittem Lacihoz 
és megkérdeztem: fel tudod-e használni ezt 
festékként? És a készülő festmény megvál-
tozott, új értelmet nyert, színvilága átalakult; 
belekerült minden élményünk, bosszúságunk, 

de felszabadulásunk és az a fölött érzett öröm 
is . Különleges ez a festmény, mert egy délután 
eseményeit, élményeit sűríti össze néhány négy-
zetdeciméteren .

Ősz volt, mire elérkeztünk a turné utolsó 
állomására . Kézdivásárhely, a Székelyföld keleti 
szélén – tündéri kisváros . A múzeum igazgatója 
nagy szeretettel várt bennünket . Hasznos segít-
séget is kaptunk tőle a képek felakasztásához . 
Nagyon szép a kiállítóterem, ablakai a csodás 
főtérre néznek . Jöttek a magyarok, köztük 
fiatalok is . Egy székely viseletbe öltözött leány 
népdalokat énekelt, s a múzeum művészettör-
ténésze, Dobolyi Annamária, méltatta a festőt 
és alkotásait . Értőn . A kiállítóterembe besütött 
a nap, s besütött a szívünkbe is .

Azután a képek novemberben visszakerültek 
Budapestre .

De a tavaszt elvitték Erdélybe!
Egy ilyen, egész éven át tartó sorozat renge-

teg élménnyel jár együtt . Ebbe a beszámolóba 
csak a legfontosabbak fértek bele .

A tárlat-turnét a Magyar Kollégium szer-
vezte 2015-ben .

Urmai Laci az alábbi verset választotta a 
kiállítás-sorozat mottójául:

Végh György: Virághozó április
Elmúlt a tél, itt a tavasz, 

minden bokor újra éled, 
a földből a virágokat 
előhúzzák a tündérek.

Április is segít nekik, 
megáll minden kicsi fánál. 
Virágot tűz mindenhová: 
tavasz van ott, merre járt már.

Virágot hint a friss szélbe, 
száll a színek zivatarja, 
s merre elmegy, a kopár föld 
virágoktól tarkabarka. 

Romhányi András

WEKERLEI MŰVÉSZEK

Aki elvitte a tavaszt Erdélybe

A kedves szilágycsehi 
közönség

Készül a festmény
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Urmai László kiállítása december 2-án 
nyílik a Wekerlei Társaskörben.
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A 2015. évi tevékenységünk
A Wekerlei Társaskör Egyesület (WTE) 

elnöksége a 2014 . évi közgyűlést követően 
tizenkét alkalommal tartott reguláris elnökségi 
ülést, ezen felül két alkalommal rendkívüli 
elnökségi ülést, amelyeken összesen 45 hatá-
rozatot fogadott el . 

A 2016 . évi januári 13-i rendkívüli köz-
gyűlésünkön a Fővárosi Törvényszék végzése 
szerinti előírt alapszabály módosításunkat 
megtettük . A 2016. május 12-i közgyűlé-
sen a Fővárosi Törvényszék újabb végzése 
értelmében az új Polgári Törvénykönyvnek 
való megfelelés érdekében újabb alapszabály 
módosításokat fogad el a közgyűlés . Ezek: a 
tagságból való kizárásra és a tevékenységi kör 
bővítésére – sportlétesítmények működteté-
se – vonatkoznak . A törvényszéki elfogadás 
után, a módosított Alapszabály a honlapon 
érhető el .

Az elnökségi program megvalósítása 
A WTE 11 tagú elnöksége az elmúlt évi 

közgyűlésen felvázolt elnöki programot és 
a közgyűlés elvárásait hajtotta végre . Ennek 
megfelelően a közösségépítés elsődleges célja 
mellett a telep épített örökségének védelmét 
tartotta szem előtt, az itt élők minél szélesebb 
összefogásának elősegítését, a mindennapok 
építési, városfejlesztési és kulturális felada-
taiban való részvételt, oly módon, hogy az az 
Egyesületet anyagilag ne terhelje túl .

A rendezvények önerőből, kizárólag csak a 
wekerlei önkéntesek bevonásával szerveződtek 
és bonyolódtak le . Ezek a WTE által szerve-
zett és finanszírozott hagyományos wekerlei 
kulturális programok, amelyek többsége a 
partnereinkkel való együttműködéssel jött 
létre, melyek mindegyike ingyenesen volt lá-
togatható .

Hagyományos rendezvényeink voltak: a 
Téltemetés; a Wekerlei Életfa Ünnep; a Föld 
Napja; a Magyar Kollégium társszervező-
jeként a Wekerlei Székelykapu Napok és a 
Székelykapu futás; az Önkéntesek ünnepe és a 
Szentiván éj; a Magyar Kollégium társszerve-
zőjeként egész nyáron tartó Vasárnapi Térzene; 
a XXIV . Wekerlei Napok, melyet 2015-ben 
hagyományteremtő módon az országos rende-
zésű Kulturális Örökség Napokkal összevonva 
rendeztünk; az Advent a Wekerlén, melynek 
fő eleme a Wekerlei Mikulásvárás . Új prog-
ramként az I . Almanapok is megrendezésre 
került, az Almavirág tér átadásakor . 

Ezen túl szinte minden hétvégén voltak 
egyéb programok is: 

4 bolhapiac, 2 bababörze, 2 ruhacserebere, 
1 kézműves vásár, különféle sportesemények: 
évi 8 bringatúra, biciklis tájékozódási ver-

seny, tájékozódási futás, a Zöld Hajtás Klub 
rendezvényei és a klubjaink (Bridzs klub, 
Film-Galéria, Játékklub, Építészklub, Kör-
kötő-kör, Őszikék klub, Rádió klub, Wekerlei 
Esti Mesék), amelyek egész évre szervezik a 
programjaikat .

A takarékos működést a nagy létszámú 
önkéntesi kör hallatlanul gondos és odaadó 
munkavégzése biztosította, melyet a Wekerlei 
Önkéntes Centrum koordinál .

Jelenleg 500 önkéntessel tartanak kapcsola-
tot, akik közül közel 300 önkéntes segítette a 
közérdekű rendezvényeket . Mellette az Egye-
sület részt vállal a középiskolás diákok számára 
kötelező közösségi szolgálat szervezésében 
és igazolásában, közülük a wekerlei diákok 
közösségi munkáját kiemelt támogatással 
kezeljük . Fontos számunkra, hogy a helyi 
közösségi életbe való bekapcsolódásuk hosszú 
távon eredményes legyen . 

Többek közt az önkéntesek munkájának  
köszönhető, hogy a Társaskör a 2015 . évben 
is pozitív mérleggel zárta az évet .

Köszönhető továbbá az összehangolt és cél-
irányosan működő társasköri elnökségnek, mely 
minden lehetőséget felkutat az anyagi források 
biztosítására . A Társaskör működése túlmutat 
a tényleges tagságon, hiszen rendezvényeink, 
programjaink és érdekképviseleti szerepválla-
lásunk megközelítőleg 10 000 embernek, egy 
egész városrészben élő közösségért szólnak . 

2015-ben három alkalommal adtuk ki a 
Wekerle c . folyóiratot, melynek főszerkesztői, 
szerkesztői és korrektori munkáit változatlanul 
önkéntesek, díjazás nélkül végzik . 

Heti rendszerességgel elektronikus hír-
levelet, Wekerlei Hírhálót küldünk az erre 
jelentkezett érdeklődőknek .

Internetes oldalt működtetünk, amelyet 
ugyancsak önkéntes munkatársak tartanak 
karban . Honlapunk: www.wekerletelep.hu. A 
honlap fejlesztése, a technikai és arculati meg-
újulása megtörtént, hamarosan a Wekerletelepet 
részletesen bemutató, Wekerle kalauz internetes 
felülete is látható lesz rajta .

Ezeken felül facebook csoportokkal pró-
báljuk megszólítani és tájékoztatni a helyi 
közösséget .

Az irodánk nyitvatartási ideje meg nö ve-
kedett, a péntek délután kivételével minden 
nap délelőtt és délután is tudjuk fogadni a 
lakosságot és helyet adni a klubéletnek . Infor-
mációs pontként vagyunk jelen a wekerleiek 
életében .

Az Egyesület besorolási kategóriája: köz-
hasznú szervezet .

2015 februárjában mutattuk be a Wekerle 
kalauz magyar és angol nyelvű helyi ismeret-

terjesztő kiadványunkat . Nyomdai munkálatait 
az önkormányzat támogatta, a szerzői munka 
és a kiadvány szerkesztése kizárólag wekerlei 
önkéntesek munkája alapján készült el . A 
Wekerletelepet érintő fejlesztési terveink közt 
lévő Almavirág tér megújítása 2015 decem-
berére megvalósult . 

A Wekerletelep felterjesztését a Magyar 
Értéktárba a Hungarikum Bizottság elé bo-
csátottuk .

A Wekerle c . saját kiadású periodikánkban 
rendszeresen végzünk műemlékvédelmi, örök-
ségvédelmi felvilágosító munkát . 

Az Önkormányzat által működtetett terv-
tanácsban képviseljük a helyi örökségvédelmi 
érdekeket, a különböző Bizottságokban dele-
gáltak által képviseljük a helyi lakosságot . 

A Zöld Hajtás Klubunk . Célja nem csak 
a környezetbarát megoldások megtalálása, 
hanem a helyi közösség erősítése is a helyi 
termelők és vállalkozások, a lakóközösségi 
kapcsolatok támogatásával . Az Átalakuló 
Wekerle mozgalom tagjaként komposztprog-
ramot működtet, két ágaprítógép közösségi 
használatának biztosítását felügyeli, működteti 
a nyílászáró szigetelő programot . 

A Zoltán utcai sportpálya  a közösségi terü-
letének hasznosítása még mindig megoldatlan 
közös ügyünk az önkormányzattal, ennek 
fejlesztési javaslatcsomagját az önkormányzat 
részére átadtuk, jelenleg egyeztetés alatt van . 
Folyamatos a XIX . kerületi Rendőrkapitány-
sággal közösen a helyi lakosság tájékoztatására 
irányuló programunk .

A közgyűlési határozatok végrehajtása
A 2014 . évi közgyűlés felhatalmazta a Tár-

saskör elnökségét arra, hogy 1 millió Ft-os 
veszteséghatárig saját hatáskörben módosít-
hatja a beterjesztett 2015 . évi költségvetést . 
Ellenkező esetben össze kell hívnia a köz-
gyűlést . A pénzügyi terveink megfelelőek 
voltak, így a közgyűlés összehívása nem volt 
indokolt . 

Mérleg, eredménykimutatás
A Wekerlei Társaskör Egyesület adózás 

előtti eredménye ebben az évben pozitív . 
A mérleg főösszege 47 056 ezer Ft (a 2014 

évi 47 143 ezer Ft)
Mind a közhasznú, mind a vállalkozási 

tevékenységünk 2015-ben pozitív eredmény-
nyel zárt .

A Wekerlei Társaskör Egyesület nyere-
séges évet tudhat maga mögött, 69 ezer Ft 
nyereséggel .

A számszerű adatokat megtalálják honla-
punkon: http://wekerletelep.hu/egyesuletunkrol/
kozhasznusagi-jelentesek/ 

a WTE elnöksége

WTE

A Wekerlei Társaskör Egyesület 2015. évről szóló közhasznúsági 
beszámolója (kivonat)
Elfogadva 2016. május 12-én, az Egyesület közgyűlésén
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AHOL ÉLÜNK

Az Almavirág tér utóélete
Reméljük, mára elfogadottá vált az Alma-

virág tér új forgalmi rendje, mindenki felis-
meri és egyetért a beruházás valódi céljával . 
A Wekerletelep öröksége teljesebbé válhatott, 
hisz oly módon sikerült gazdagítani a la-
kókörnyezetünket egy újabb zöldfelülettel, 
ahogy az a telep tervezője, Győri Ottmár 
tervein is szerepelt, igaz akkor még Apaffy 
tér néven .

A 2015 decemberében elkészült Alma-
virág tér terveink szerint hamarosan to-
vább szépülhet majd . Egyelőre azonban a 
kivitelezés garanciális utómunkálatainak 
kell elkészülnie (zöldfelület javítása) . Az 
újrafüvesítést az őszi vegetációs időszakban 
célszerű elvégezni, amire várhatóan a II . 
Almanapok után kerül majd sor .

OKTÓBER 15. szombat délelőtt - II. 
ALMANAPOK a megújult Almavirág 

téren
Az idén is minden kapható lesz, ami alma 

vagy almából készül . Az ősz eleji vásáron ős-
termelőktől lehet majd megvásárolni a télire 
való különféle piros, sárga, zöld almákat, 

almalevet, és természetesen 
ismét lesz a lmás-tökös-
mákos rétes és birsalmasajt is . 
Mindez egy igazi csütörtöki 
wekerlei piaci hangulatban, 
szombat délelőtt!

Eperfa tér: Míg az egyik 
tér szépül, a másik meg-

semmisül?
A 2010-ben megújult 

Eperfa téren augusztus 6 . 
szombat éjjel rombolás tör-
tént . Ezúton kérjük a kerületi 
Rendőrséget és a Kispesti 
Rendészeti Központot, hogy a Wekerletelep 
több pontján előforduló éjszakai randalí-
rozás és hangoskodás ellen lépjen fel (Kós 
Károly tér, Eperfa tér, Bárczy István tér) . 
A lakosságot kérjük, ha ilyen eseményeket 
észlelnek, tegyenek bejelentést az illetékes 
szerveknél, mert csak abban az esetben tud-
nak az ügyben eljárni és segítségünkre lenni . 
A telepen sajnos olyan állapotok alakultak ki, 
amikor a zöldterületekre nem tervezhetünk 
pihenőhelyeket, padokat, mert azok vagy 

hajléktalanok fekvőhelyévé, vagy éjszakai 
hangoskodók találkahelyeivé válnak, zavarva 
a lakosság nyugalmát . Somogyi Lászlóné 
Wekerléért felelős tanácsnok asszony köz-
benjárását is kértük az ügyben, aki a KRK 
vezetőjénél kezdeményezni fogja térfigyelő 
kamerák felszerelését . A Közpark Kft . a 
sérült információs táblát elszállította, amely 
reméljük hamarosan felújított állapotban 
visszaállítható lesz .

Somlói Judit

 Az Illatos úti egykori Budapesti Vegyi-
művek (BVM) területéről 2015 decem-

berére elszállították az ott tárolt 1240 tonna 
veszélyes hulladékot . Ezt önkormányzati 
és parlamenti politikusok, újságírók, civil 
szervezetek, lakossági csoportok közös és 
párhuzamos erőfeszítései kényszerítették 
ki . A kármentesítés – a talaj és a talajvíz 
megtisztítása – azonban még hátravan .

Kispest Önkormányzata – az ülésen jelen 
lévő civilek igényét tolmácsoló javaslatomra 
– hozzátette ehhez a nyomásgyakorláshoz 
a magáét, többek között a kormányhivatali 
résztvevőket igen kínos helyzetbe hozó köz-
meghallgatással és egy vegyianyag-méréssel, 
amely bizonyította: Wekerletelepnek az Illa-
tos út felőli részein a távolsággal arányosan 
csökkenően ugyan, de kimutathatóak a talaj-
vízben a BVM-re jellemző vegyi anyagok .

A méréseket végző cég tett egy ígéretet 
arra is, hogy térítésmentesen további mé-
réseket végeznek, ha erre lakossági igény 
van és a lakók vízmintákat ajánlanak fel 
fúrt kútjaikból . Ezt az ígéretet a cég sajnos 
nem tartotta, bár mintegy harminc lakó 

jelentkezett az Önkormányzat Zöldprogram 
Irodájánál .

Újabb javaslattal éltem: az Önkormányzat 
különítsen el másfél millió forintot arra, hogy 
ezeket a vizsgálatokat – a tisztánlátás és a to-
vábbi nyomásgyakorlás végett – mihamarabb 
elvégeztesse . Az összeggel nem, a szándékkal 
viszont részben egyetértett a többség . Úgy 
határozott a testület, hogy árajánlatokat kér, 
és azok függvényében dönti el, hogy milyen 
méréseket rendel meg és azok költségét milyen 
arányban téríti . A területen ma már állami 
felszámoló működik, ő foglalkozik jelenleg a 
tényfeltárással, kockázatelemzéssel, amely az 
ott lévő épületeket és berendezéseket érinti . 
Ezt a felmérést a Kormányhivatal írta elő 
számára idén januárban . A Kormányhivatal 
tájékoztatása szerint a felszámoló a szakcég 
kiválasztásáig jutott . 

A talaj és a talajvíz szennyezettségének 
felmérése azonban még el sem kezdődött . 
Nem tudjuk, hogy erre a felmérésre van-e már 
forrás, az mikor várható, és hogy a felmérés 
fényében mikorra tervezik a teljes kármen-
tesítés végrehajtását .

Ahhoz, hogy a további lépéseket is megte-
gye a kormány, a kormányhivatal és az állami 
felszámoló, folyamatos figyelemre, nyomás-
gyakorlásra van szükség . Ebben a munkában 
a kerületi képviselők, a civil szervezetek és 
a sajtó természetes szövetségesei az itt élő 
érintettek is . Maradjunk kapcsolatban!

Ferenczi István
önkormányzati képviselő

 Az Újlaki utca ideiglenes forgalmi rend-
jének, az M5 autópályáról való behajtás 

lehetőségének megszüntetése, a bejövő forga-
lom elől való lezárása megtörtént . Ennek az 
állapotnak a véglegesítését a felülvizsgálati 
időt követően későbbiekben a Budapesti 
Közlekedési Központ és az Önkormányzat 
megállapodása alapján lehet tervbe venni . A 
beruházás költségét vélhetően részben a Fő-
városi Önkormányzat (zajvédő fal folytatása), 
részben a kerületi Önkormányzat költségve-
téséből kell majd finanszírozni . Várhatóan a 
kerület jövő évi költségvetésbe bekerülhet a 
végleges kiépítés finanszírozása .

Somlói Judit

Felújított tereink

Megkérdeztük a képviselőt: 
Mi újság az Illatos úton?

Hol tart az Újlaki  
utca lezárása?
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ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

– Hogyan lehetne röviden összefoglalni a Te-
lepülésfejlesztési Koncepció (TK) és az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia (ITS) című anyagok 
célját és tartalmát?

– Mindkét szakmai anyag egy adott település 
– Budapesten ez egy kerületet jelent – közép 
és hosszú távú fejlődésének szab irányt . Míg a 
Koncepció inkább hosszú távú (10 évnél hosz-
szabb időtartam) elképzeléseket, célkitűzéseket 
tartalmaz, addig a Stratégia a Koncepcióban 
felvázolt jövőképből középtávon (legalább 4, 
legfeljebb 10 év) megvalósítandó projektekhez 
jelöl ki akcióterületeket, megcélzott akciókat . 
Ezek persze még nem konkrét terveket, de 
mindenképp kerületi prioritásokat jelentenek . 
A helyes és reális célok megfogalmazásához 
szükséges a múlt és a jelen pontos ismerete, 
valamint a jövőbeli tendenciák számbavétele 
is, ezért a dokumentumok minden esetben 
megalapozó felmérésekre, statisztikákra, egy 
kerület életét befolyásoló összes tényezőt vizs-
gáló elemzésekre támaszkodnak . Nemcsak az 
érintett területre és lakosságra, de a közvet-
len és tágabb környezetre is fókuszálni kell . 
Hiszen, mint budapesti kerület, Kispest nem 
önmagában áll, hanem szoros együttműködés-
ben a szomszédokkal, az egész fővárossal, de 
tágíthatjuk a kört a régión keresztül egészen az 
európai folyamatok megismeréséig is . Fontos 
az is, hogy időről időre – ez a stratégia esetén 
legalább 4 évenkénti felülvizsgálatot jelent – az 
adott település ellenőrizze, hogy a korábban 
megfogalmazott céljai megvalósultak-e, ha 
igen, hogyan, ha nem, akkor miért nem, esetleg 
szükség van-e az irányok módosítására .

– Tudom, a kerületnek voltak már hasonló 
szakmai anyagai, hiszen ezek bárki számára el-
érhetőek Kispest honlapján. Melyek voltak ezek, 
mikor készültek?

– A kerületi TK régebben készült, 2006-ban . 
2008-ban fogadta el a képviselő-testület az 
úgynevezett Integrált Városfejlesztési Stratégiát 

(IVS), melyet az akkoriban induló európai 
uniós pályázatok megalapozó dokumentuma-
ként vezettek be, mint új „műfajt” . Ez épített a 
2006-os Koncepcióra, az ott megfogalmazott 
célokat fejtette ki részletesen, természetesen 
aktualizálva . Jellegükből adódóan ezek a do-
kumentumok rendszeresen felülvizsgálatra 
szorulnak, így került sor legutóbb 2015-ben 
az IVS módosítására is .

– A most készülő újabb szakmai anyagok elké-
szítését mi indokolja?

– Egyrészt az eltelt idő, amely a TK tekinte-
tében több mint 10 év – a Koncepciókat legalább 
10 évenként felül kell vizsgálni –, másrészt az 
országos és fővárosi szinten is megújult jogsza-
bályok, településrendezési eszközök . A Fővárosi 
Közgyűlés 2015-ben megalkotta a Fővárosi 
Rendezési Szabályzatról szóló rendeletét és 
elfogadta a Főváros Településszerkezeti Tervét . 
Ezekhez igazodóan a budapesti kerületeknek 
2018 . december 31-ig el kell készíteniük saját, az 
új fővárosi eszközökhöz illeszkedő eszközeiket, 
sok tekintetben új alapokra építve, új fogalma-
kat bevezetve . Ennek a munkának előfeltétele 
azonban, hogy a kerület rendelkezzen a friss 
Koncepcióval és Stratégiával . Mivel ezeket 
az anyagokat is több körben, több szereplővel 
egyeztetni, jóváhagyatni kell elfogadásuk előtt, 
ezért fontos a munka mielőbbi megkezdése, 
hogy tartható legyen a 2018-as határidő .

– Az IVS és ITS nevében nagyon hasonló, gon-
dolom fő tartalmi elemeiben is. Mi mégis közöttük 
a különbség?

– Az IVS a 2008-ban megjelent Városfej-
lesztési Kézikönyv útmutatásai alapján készült, 
kifejezetten az uniós pályázatok megalapozó 
tanulmányaként . Az ITS tulajdonképpen ha-
sonló dokumentum, de a 314/2012 . Kormány-
rendeletnek megfelelő tartalmi elemekkel készül 
és egyeztetése, elfogadása a szabályozási tervek 
elfogadásával megegyező eljárással, szintén e 
rendeletnek megfelelően történhet .

– Mikor kezdődik a TK és az ITS készítése, ki 
csinálja ezeket, milyen határidők vannak meg-
szabva?

– Az előkészítés már április óta folyik, hiszen 
a Tervező kiválasztása hosszabb folyamat, a helyi 
önkormányzati rendeleteknek és szabályoknak 
megfelelően pályázat útján történt . A pályázaton 
nyertes tervezővel – az ÉrtékTérkép Kft .-vel – 
július második felében kötötte meg a szerződést 
az önkormányzat, és a munka még július végén 
megkezdődött . A fő tervező a településrendezési 
munkarészek kidolgozására alvállalkozóként a 
Völgyzugoly Műhely Kft .-t vonta be, míg maga 
a gazdasági, társadalmi, szociális, kulturális 
stb . munkarészeket dolgozza ki . A szerződés 
értelmében a tervező mindkét dokumentum 
elkészítésére kapott megbízást, összesen 330 
nap áll rendelkezésére a teljesítésre . Az első 
fázisban a vizsgálati szakasz készül el, majd egy 
első körös koncepció tervezet . A vizsgálat és a 
tervezet készítéshez is már interjúk készülnek a 
város vezetésével, munkáltatókkal, a kerületben 
meghatározó intézmények és szervezetek képvi-
selőivel, prominens személyekkel . A kormány-
rendeletnek megfelelően az egyeztetési eljárás 
is megkezdődik a különböző államigazgatási 
szervekkel és a partnerségi egyeztetés keretein 
belül érintettekkel .

– Kik ezek a partnerségi egyeztetésben érintettek? 
Mi módon kapnak tájékoztatást, hogyan fejthetik 
ki véleményüket?

– Az önkormányzat képviselő-testülete 
292/2013 . számú határozatával fogadta el a 
partnerségi tervet, mely szabályozza település-
fejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályait . Ennek során 
tudja biztosítani az önkormányzat a teljes körű 
nyilvánosságot . Ez az eljárás ad lehetőséget arra, 
hogy minden érdekeltnek legyen lehetősége a 
témával kapcsolatosan kifejeznie véleményét, 
észrevételét, melyeket az önkormányzat képvi-
selő-testülete elé kell terjeszteni . Ezt követően 
döntés születik a javaslatokról, hogy a további 
munka során figyelembe veszik-e vagy sem, és 
ha nem, miért nem .

A tájékoztatás a helyben szokásos módon, a 
kerület hivatalos honlapján, hirdetőtábláin és 
a médián keresztül történik . Az észrevételeket 
írásban – e-mailen vagy postai úton – lehet 
benyújtani a Főépítészi Irodára, a felhívástól szá-
mított 30 napon belül . Az előzetes tájékoztatási 
szakasz augusztus folyamára tehető, ebben az 
időszakban lehet már előzetes javaslatokat adni, 
majd ezt fogja követni a koncepció tervezetének 
közzététele is, amikor az rendelkezésre áll .

– Természetesen bennünket, wekerleieket el-
sősorban az izgat a legjobban, hogy telepünket 
mi módon érintik ezek a készülő anyagok, és mi 
mennyire folyhatunk bele ezek előkészítésébe, vég-
legesítésébe?

Új Településfejlesztési Koncepció és Integrált 
Településfejlesztési Stratégia készül Kispesten
Berencz Ibolyát, kerületünk főépítészét, a szakmai munka egyik koordiná-
torát kérdeztük arról, hogy pontosan mik ezek a dokumentumok, hogyan 
érintik mindennapi életünket itt a Wekerlén.

A Településfejlesztési Koncepció kidolgozását megelőzően, a partnerség keretén belül a 
Kispesti lakosság, a civil szervezetek és vállalkozók előzetesen észrevételeket, javaslatokat 
tehettek a kerület jövőjéhez kapcsolódóan . Mindehhez kérdőíves felmérést is végeztek a terv 
készítői, az önkormányzat lakossági kérdőívet jelentetett meg a kispest .hu honlapján .

Talán nem volt túl szerencsés, hogy a véleményeket augusztus 4 . és szeptember 4 . között 
várták vissza, hiszen augusztusban nem csak a közigazgatásban volt nyári szünet, hanem a 
lakosság nagy része is nyári szabadságát töltötte ezen időszakban . (Véletlenül 2015-ben a KVSZ, 
2014-ben a IVS partnerségi egyeztetése, véleményezése is erre a rövid időszakra esett .) Terveink 
szerint a főépítész asszonnyal és a tervező ÉrtékTérkép Kft . képviselőjével a határidőn túl is lesz 
alkalma a wekerleieknek személyesen találkozni és beszélgetni a Wekerlét érintő koncepciókról 
és javaslatokról . Várjuk az érdeklődő lakosságot a Wekerlei Napok alatt a KÖN sátorban egy 
kötetlen beszélgetésre, pontos időpontot a honlapunkon fogunk megjelentetni .

A kérdőívek a Társaskör irodájában, továbbá a rendezvény alatt is még elérhetőek lesznek, 
kérjük, kitöltésével tegyen Ön is Kispest és Wekerle jövőjéért!
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Új sorozatot indítunk, 
amelyben a telepen felépült 
házak és a rendkívül gazdag 
magyar népi építészet közötti 
kapcsolatot mutatjuk be. 
Jelen bevezető írás tágabb 
történelmi, társadalmi, 
gazdasági, kulturális 
összefüggéseit villantja fel 
ennek a kapocsnak, mind a 
születésükkori, mind a mai 
világ idősíkján.

 A XIX . század, a boldog békeidőknek 
nevezett korszak, úgy fordult át a XX .-

ba, hogy csak a valóságra figyelmes és józan 
gondolkodású értelmiség sejtette meg, itt új 
világ kezdődik . Az iparosodás, a gépek for-
radalma olyan lendületet adott, hogy sejteni 
lehetett, megváltozik az eddig megszokott 
élet . Megérezték, hogy az évszázadokig moz-
dulatlan vidéki létezési mód lassan eltűnik 
az idő bugyraiban . Társadalmi átrendező-
dés következik be, a városokba, a főváros-
ba özönlés a jobb megélhetés reményében 
gyökeresen megváltoztatja a falusi embert, 
megismerteti az ipar tömegtermékeivel, a 
városi létformával . A csodálatosnak tűnő és 
nagy fejlődést ígérő kapitalizmusnak megje-
lentek az árnyoldalai, és ezt az érzékenyebb 
és emberarcú emberek felismerték . Látták, 
hogy ebben a folyamatban az anyagi jólét 
ára a lélek elvesztése és az alapvető emberi 
közösségek felbomlása .

Tapasztalataik alapján jó iránynak tartották 
az évezredekig jól működő falusi létközösségek 
szellemiségének és lelkületének megtartását . 

Minden szellemiségnek fizikai megtestesülése 
is van, melyben megjelenik annak tartalma .

Ebből következően indultak meg a falu-
kutatások, a népzene, néptánc, népművészet, 
népszokások gyűjtőmunkája, azzal a céllal, 
hogy dokumentálják ezt a letűnőben lévő vilá-
got . Az érdeklődés a népi építészet felé fordult, 
elemei beépültek az építészek munkáiba, a 
népies stílus helyet kapott az akkor uralkodó 
irányzatok mellett, mintegy utolsó virágzása 
lett egy elszáradni készülő tőnek .

Ebben a szellemi közegben valósult meg a 
Wekerletelep, beilleszkedve az európai kert-
városok sorába . 

A tervezők, a pályázaton kiválasztott fiatal 
építészek, a telep házainak megtervezésekor 
lelkesen alkalmazták a Magyarország területén 
fellelhető változatos népi építészeti formákat, 
díszítő motívumokat, amelyeket a sok-sok év 
alatt a népi tapasztalat érlelt zamatossá, tett 
emberléptékűvé .

Ráadásul, mivel a telep főleg a vidékről 
feljövő új munkavállalóknak adott otthont, 
falusias, tornácos házaival, fatáblás ablakival, az 
elhagyott otthonaikra emlékeztető díszítéseivel, 
talán megkönnyítette az ideköltöző embereknek 
az otthonra találását a nagyvárosban .

Mi az oka annak, hogy ezen a viszonylag kis 
földrajzi területen igen sokrétű, gazdag forma-
világú és megjelenésű épületek alakultak ki?

Az emberi lét gyökerei az őt körülvevő 
természetből és a természetben előforduló 
létformákból táplálkoznak, alapvetően ahhoz 
kapcsolódnak . A Kárpát-medence, a magyarság 
eredeti szálláshelye, egy hihetetlenül gazdag 
növény- és állatvilággal rendelkezett(-zik), és 
igen formagazdag geológiai, földrajzi adottságai 
voltak (vannak) . A környéken megtalálható 
az alföldi homoksivatag, a vízben gazdag, 
elöntéses folyóvölgy, lankás dombvidék, kö-
zéphegység, 2000 m-nél magasabb havasok, az 
Alpokat idéző magas, sziklás hegység is . Van 
nagy kiterjedésű tófelülete, szinte mediterrán 

jellegű délvidéke, vulkáni kúpjai és a legkülön-
félébb ásványi anyagokat rejtő érchegységei is . 
Ez a rendkívül változatos geológiai adottság 
természetesen az itt élő embereknek mind a 
gazdálkodását, mind az életét, valamint az alap-
vető építészeti tevékenységét is meghatározta 
anyagválaszték és formai kialakítás tekinteté-
ben . Ezeknek a meghatározó körülményeknek 
tükröződései a kialakult háztípusok is, melyeket 
a későbbiekben bemutatunk .

Ezek a háztípusok, mint ahogy az élővilág 
is, bizonyos evolúciós (fejlődési) folyamatokon 
mentek keresztül, ma egy leszűrt, esszenciális 
formájukat mutatják .

A telep utcáit járva a figyelmes sétáló fel-
lelheti jó néhány magyar tájegység jellem-
ző háztípusát . Igaz a szemlélőnek kell némi 
ismerettel is rendelkeznie, hogy ezeknél a 
házaknál, melyek nem szolgai utánzatai a népi 
lakóházaknak, felismerje, honnan is erednek . 
Hiszen nem azokból az anyagokból épültek, 
nem abban a méretben és elrendezéssel, mint 
falusi megfelelőik, de egy-egy részlet határo-
zottan emlékeztet elődjeikre, származásuk 
felismerhető .

A mai utazó, járva az országot, élő valós 
formájában nagyon ritkán, szinte csak vélet-
lenül találkozik az eredeti népi építészettel . 
A modernizáció előtti utolsó darabok is közel 
80-100 évesek . Ezeket az épületeket eredeti 
formájukban egységes látványként már csak a 
skanzenekben találhatjuk meg . Így a mai ember 
a népi építészet tájból kinövő világát ritkán 
tudja kapcsolni a modern falu látványához, 
falusi környezetéhez .

Rendkívüli lehetőség és adottság, hogy a 
Wekerletelepen még őrizhetnénk némi lelki-
séget és szellemiséget ebből a letűnt világból, 
melyre már 100 évvel ezelőtt is vágyakoztak 
az emberek . Ennek a rejtett tartalomnak a 
megsejtése is teszi igen népszerűvé (túlárazottá) 
a mai Wekerletelepet .

Ezt a kincset kellene megőriznünk és dé-
delgetnünk nemcsak pusztán lakóhelyként, 
hanem egy lelki-szellemi örökség helyszí-
neként is kezelve . KINCS van a kezünkben, 
tudjunk róla!

M. Port Irén, Molnár László

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Hazánk házai a Wekerlén 1. – Bevezető

– Mivel mind a TK, mind az ITS alapve-
tően olyan tanulmány jellegű dokumentációk, 
melyek közép- és hosszú távú terveit, fejlődési, 
fejlesztési irányvonalait, prioritásait fogalmazzák 
meg az adott településnek, így közvetlen napi 
hatásuk nem különösebben érzékelhető – hiszen 
az egyes célokhoz itt még nincsenek konkrét 
források megjelölve –, de mindenképp útmu-
tatóul szolgálnak a jövőre vonatkozóan . Tehát 
a Wekerletelep értékmegőrzésének módjára, 
támogatási rendszerére, a szükséges fejlesztésekre 
is tartalmazni fognak elképzeléseket . Említettem, 
hogy a kerületi városrendezési és építési szabá-
lyozás felülvizsgálatának, illetve az új KÉSZ-nek 
(Kerületi Építési Szabályzat) is feltétele a TK és 

az ITS megléte, az viszont már konkrét módon 
érinthet minden wekerleit . Hogy egy példával 
világítsam meg: jelenleg a KVSZ 16 . melléklete 
tartalmazza a telepre vonatkozó speciális szabá-
lyokat . Az új KÉSZ-ben lehetőség van ennek 
teljes felülvizsgálatára, koncepcionális újragon-
dolására, nemcsak a jelenlegi módosítására . Az 
új szabályozásba már szeretnénk olyan elemeket 
beépíteni, melyek egyenlő jogokat biztosítanak 
a wekerleieknek az ingatlanaik korszerűsítése 
során, és figyelembe veszik az egyes háztöm-
bökön, telkeken belüli tulajdonviszonyokat is . 
A helyi elképzelések, vélemények Wekerlével 
kapcsolatban is a partnerségi egyeztetés szabályai 
szerint befolyásolhatják a dokumentációkat . 

A WTE az egyik legfontosabb civil szervezet 
partnere az önkormányzatnak, ezért az min-
denképp számít a véleményére és segítségére, 
hogy a lakosság tájékoztatásában, érdekeinek, 
ötleteinek összegyűjtésében, összehangolásában 
működjön közre . A tervező külön a Társaskört 
és a lakosságot is meg fogja keresni a saját kér-
déseivel már a helyzetelemzés, a megalapozó 
munkarészek készítése során is .

– Köszönöm a tájékoztatást. A következő lap-
számban minden bizonnyal már a konkrét javas-
latokról, a koncepció tervezetéről, a megalapozó 
vizsgálatok eredményeiről számolhatunk be Ol-
vasóinknak az Ön segítségével.

Nagy Attila
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A katolikus templom – 1. rész
Az építkezés kezdetén az egykori Magyaror-

szág szinte minden szegletéből érkeztek állami 
alkalmazásban álló munkások . Az akkori kb . 
3300 lakosból két és félezren a római katolikus 
egyházhoz tartozónak vallották magukat . A 
hívő közösség egyházjogilag a kispesti Szent 
Rudolf (ma Nagyboldogasszony) -plébániá-

hoz tartozott, de a távol 
álló kispesti templomok 
helyett a telepen kívánták 
gyakorolni vallásukat . Se-
gítségükre Győri Ottmár 
gondnok sietett . Előbb 
engedélyezte és helyet 
biztosított a III-as számú 
elemi iskola szuterénjében 
arra, hogy ott imatermet, 
tornatermében kápolnát 
alakítsanak ki, majd a hí-
vők által kezdeményezett 
gyűjtést segítette azzal, hogy az általa vezetett 
Gondnokság gyűjtőíveket és képeslapokat 
gyártatott le . 

A kápolna teljes berendezését, a kegyszerek, 
miseruhák és más kellékek beszerzését mind 
a hívek önkéntes pénz- és természetben való 
adakozásából fedezték . Áldozatkészségük 
koronája és betetőzése a templom-alap meg-
teremtése és fejlesztése volt, hiszen mintegy 
2000 hívő befogadására alkalmas templomot 
óhajtottak tervezni és építtetni .

A gyűjtést és a saját templom felépítésének 
igényét az egyház szolgálati útjain is előterjesz-
tették . Kérésükre a kispesti plébános, Drexler 
Antal címzetes apát 1917-ben Held Imre káp-
lánt küldte kihelyezett lelkészként a telepre . 
Ebben az időben az istentiszteletek a Hun-

gária úti III . sz . iskola 
tornatermében voltak . 
A tornateremben –  a 
már dúló I . világhá-
ború hatására – Béke-
kápolna működött, s 
a jövendő templom is 
ekkor még a „Béke-
templom" fantázia ne-
vet viselte, kifejezve 
az emberek béke utáni 
vágyát . A Béke-temp-
lom azonban a kom-
mün okozta politikai 
viharok és a trianoni 
országcsonkolást kö-
vető pénzhiány miatt 
nem valósult meg . 
Győrit a vörösök 
1919-ben leváltották, 
1923-ban pedig fiata-
lon és váratlanul meg-
halt Held Imre atya . A 
hívőknek várakozniuk 
kellett .

1923 májusában 
népes küldöttség ke-
reste fel dr . Hanauer 
Árpád István (1869 
- 1942) váci megyés 
püspököt, aki ígéretet 

tett kérésük teljesítésére . A főpásztor Winkler 
József áldozópapot küldte a Wekerletelepre, 
mint expositust, azaz kihelyezett lelkészt . 
Wekerletelepen a katolikus élet megszervezé-
sének első lépése az volt, hogy a helyi közösség 
egyházjogi értelemben önállóvá vált . 1923 
szeptemberében a püspök engedélyezte az 
egyháztanács létesítését . A római katolikus 
egyházközség 1924 . év január 1-jén alakult meg . 
Létrehozása és megszervezése körül a Held 
Imre atya közreműködésével megszervezett 
férfi Mária-kongregációnak1 vannak nagy 
érdemei . 1924 . január 1-jén megkezdődött az 
anyakönyvezés, majd 1927 . augusztus 1-jei ha-
tállyal Wekerletelep önálló lelkészség, curatia2 
lett . Ennek a folyamatnak befejező állomása, 
amikor Wekerletelep a templomszentelés után 
1932 . november 1-jén plébánia lett, s megkapta 
a jogi értelemben vett teljes önállóságot . Az 
egyházközség első plébánosa két paptársával 
igen eredményes munkát fejtett ki a telep 
katolikus híveinek lelki gondozásában, s egy-
házközségének kiépítésében . A lelkipásztorok 
dicséretes munkájának sikere, hogy vasár- és 
ünnepnapokon a hívek ezrével vettek részt a 
szentmise-áldozatokon . Indokoltnak látszott a 
közösség korábbi vágya egy nagyméretű temp-
lom létrehozására, hiszen már az ideiglenes 
helyen, a kápolnává felavatott és megáldott 
tornacsarnok udvarán is rendszerint több száz 
kintrekedt hívő szorongott, és hallgatta végig 
az istentiszteletet .

Az egyházközség múltjáról, életéről sajnos 
nem maradt fenn írásos feljegyzés, mert az 
ÁVH3 1948 decemberében egy házkutatás 
során valamennyi iratot, köztük a Historia 
Domust4 elvitte a plébániáról . Azóta sem 
került meg .

Wekerletelep első plébánosa, a templom-
építő Winkler József (1889-1958) Vácott vé-
gezte teológiai tanulmányait, ahol 1913-ban 
szentelték pappá . 1924-től szolgált Kispest-
Wekerletelepen . (Winkler német ajkú családból 
származott, erős svábos akcentusa miatt sokszor 
megmosolyogták, beszédét az általa hittanra 
oktatott gyermekek versengve utánozták .) 
A Mindszenty-ellenes nyilatkozat aláírását 
megtagadta, az egyházi iskolák államosítása, a 

Templomaink II.

AHOL ÉLÜNK

Lapunk hagyományosan 
időről-időre bemutatja a 
telepen álló középületeket, 
köztereket. Az előző 
számmal elkezdtük 
templomaink és azok 
egyházi, valamint világi 
vezetőit a Nagyérdeműnek 
bemutatni. E második 
részben a római katolikus 
Wekerletelepi Munkás 
Szent József Plébánia 
templomot ismertetjük.

Oltár (archív)

A templom madártávlatból
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szerzetesrendek betiltása és egyéb egyházellenes 
intézkedések miatt fölszólalt, ezért 1949-ben 
letartóztatták és az Andrássy út 60-ba vitték . 
Onnan előbb a Buda-dél internálótáborba 
hurcolták, majd 1953-ig a kistarcsai interná-
lótáborban raboskodott . 

Ahhoz, hogy a wekerleieknek saját temp-
lomunk lehessen szükség volt a plébános jó 
szervezőképességére, határozottságára; a hívek 
jelentős adományaira és munkájára; valamint 
állami támogatásra . A telket a még beépítetlen 
főtér északi oldalán a pénzügyminisztérium 
adományozta, ezenkívül 120 000 pengő köl-
csönt adott az építésre . Attól kezdve, hogy 
Winkler József atya Wekerletelepre került, 
legfőbb célja és szívügye volt a templom fel-
építése . 

A templomot az itt élő MÁV főépítész, 
Heintz Béla5 tervezte . A tervrajzot 1926-ban 
átadta a telep lelkészének, az építést a megyés 
főpásztor még az év nyarán engedélyezte . No-
vember 3-án helyezték el a templom alapkövét 
a Fő tér és a Pannónia út sarkán . Az építkezés 
1927 tavaszán megkezdődött, a kivitelező Nagy 
Lajos építőmester volt . 1929-ben elapadt az 
eklézsia pénze, ezért a pénzügyminisztérium 
újabb 40 000 pengő kölcsönt nyújtott . 1940-ben 
elengedte a kölcsön visszafizetését, és államse-
géllyé nyilvánították a teljes összeget .

A templom neoromán stílusban épült, 
jellegzetessége a díszes kőfaragású főbejá-
rat, valamint a mellé épített harangtorony, 
a campanile6 . A templom egyhajós, hossza 
50,5 m, szélessége 30 m, belmagassága 19 m, 
a torony 51 m magas . 

A Fő téren a katolikus templom épült meg 
utoljára . Bár eredetileg nem ide tervezték meg-
építeni, a templom helyválasztása igen szeren-
csés . Tömegének megformálásával illeszkedik 

a főtéri házak léptékéhez . Ráadásul a helyszín 
kedvezett a tájolásnak is, a templom megfelel a 
keletelés7 hagyományának .  Emiatt néz a főbe-
járat a Pannónia útra, s a szentély keletre . Ez a 
tájolás egyúttal az építményt a tér térfalalkotó 
elemévé is teszi . A markáns torony, amelyre 
csak 2001-ben kerültek toronyórák, a telep 
majd minden pontjáról jól látható, s egyben a 
központ helyét is messziről jelzi .

A templom is a munkáslakásokhoz használt 
mész-homok téglákból épült . A munkálatok 
1930 . december 7-ig tartottak, december 8-án 
történt meg a templom benedikálása8 . Ekkor 
még a templombelső kezdetleges és hiányos 
volt, de az első szentmise bemutatása meg-
történhetett .

A megszentelést követő két évben folyta-
tódtak a munkálatok . Elkészült négy oltár, a 
szószék, helyükre kerültek a padok, a gyónta-
tószékek, bevezették a villanyt . A toronyban 
elhelyezték a 10 mázsás Szt . József- és a 3 
mázsás Sándor-harangot . Mindkettőt Szlezák 
László9 öntötte . Később egy 250 kg-os lélek-
harang is helyet kapott a toronyban .

Elkövetkezett 1932 . június 19 . A nagy álom 
beteljesülése, az öröm és ünnepnap, amidőn 

Hanauer Á . István püspök főpapi szentmisé-
jében konszekrálta, azaz Munkás Szent József 
tiszteletére felszentelte az új templomot .

Nagy Tamás

Jegyzetek:
1 Mária-kongregáció: római katolikus hitbuzgalmi mozgalom, 

amely a hívők, elsősorban a fiatalok vallási, erkölcsi alapokon nyugvó 
nevelését, a hitélet erősítését, a Mária-kultusz ápolását tekintette 
céljának . A második világháború után a mozgalom egyesületeit 
megszüntették .

2 Curatia: önálló lelkészség, de még nem önálló plébániai jogokkal .
3 ÁVH: Államvédelmi Hatóság, a magyarországi kommunista 

pártállami diktatúra részben titkosan tevékenykedő államvédelmi 
szervezete volt 1948 és 1956 között .

4 Historia Domus: A Ház története . Minden plébánián vezetnek 
egy könyvet, amelyben a plébániához, a hozzá tartozó templomokhoz 
kapcsolódó fontos eseményeket, történeteket rögzítik . Általában a 
plébános vezeti a könyvet . 

5 Heintz Béla (1878-1947) építész . Ő tervezte a Fő tér 15 . sz . 
házat, valamint a Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve plébánia-
templomot is .

6 Campanile: a templom mellé vagy attól különállóan épített 
harangtorony .

7 Keletelt az olyan templom, amelynél az épület tengelye kelet-
nyugati fekvésű és a belső elrendezése olyan, hogy a hívők és a 
celebráló pap kelet felé fordulva imádkoznak .

8 Benedikálás: megszentelés, de nem felszentelés .
9 Szlezák László (1870-1953) . A legszélesebb körökben ismert 

magyar harangöntő . A mai templomi harangok jelentős többségét 
ő öntötte . Magyarország aranykoszorús harangöntő mestere volt . 
Budapesti műhelyében mintegy ötezer harangot öntöttek, szinte az 
egész világ számára .

Épül a templom (archív)

Ideiglenes szószékkel, 
padok nélkül (archív)
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 Iskolánk minden év tavaszán egy színes és kreatív alko-
tóversenyt hirdet alsó tagozatosoknak, a Festőpárbajt . 

Idén is népszerű a versengés, 30 páros szerette volna 
megmérettetni magát . A verseny mindig 2 fordulóból 
áll . A gyerekek párokban érkeznek a küzdelemre, ahol 
együtt egy közös képet festenek, de nem akárhogyan . 
Az első alkalommal mindenki egyénileg alkot, párjuk 
munkáját megnézhetik, viszont egyáltalán nem egyez-
tethetnek . A küzdelem végén a két képet összeillesztve, 
egy gyönyörű, szimmetrikus festmény születik . A párosok 
sorsolás alapján párbajoznak egy másik párossal, ahol a 
mutatósabb, festőibb mestermű alkotói juthatnak tovább 
a második fordulóba, ami még nehezebb feladat elé állítja 
az összeszokott tagokat . A döntőben a párosok bármit 
megbeszélhetnek egymással, de nem láthatják a társuk 
által készített festményt, mivel egymásnak háttal ülnek 
a párbaj végéig . Ebben az évben még a hideg, meleg szí-
neknek is jelentősége volt . Igazán igényes, színvonalas, 
esztétikai élményt nyújtó alkotások születnek egy-egy 
ilyen viadalon . A legszebb festmények alkotóit művészeti 
eszközökkel jutalmaztuk, és egy mini tárlat keretében ki 
is állítottuk a meseszép műveket .

Aradiné Szatmári Diána

Tanulmányi kirándulás a Felvidéken

 Az Árnyas Óvoda Esze Tamás utcai 
tagóvodájának egyik szülője pályázati 

lehetőséget hozott nekünk, és segítségével 
nagy örömmel pályáztunk a nyár elején 
a legfontosabbra: a gyermekek nap elleni 
védelme a két homokozó felett . NYER-
TÜNK!!! 

A felajánlott pénzkeretből próbáltuk ki-
hozni a legjobbat, legtöbbet, igyekeztünk 
néhány nap alatt a legjobb, ám leggazda-
ságosabb megoldást megtalálni . 

Az árnyékolók elkészültéhez sok segítséget 
kaptunk – csupa kedves fiatal hölgy és úr 
személyében . Bográcsban főztünk nekik, 

hogy megköszönjük támo-
gatásukat . Úgy hiszem, jól 
érezték magukat, szívesen 
dolgoztak, beszélgettek és 
játszottak az óvoda udva-
rán .

Köszönettel tartozunk a 
KöszbeszGuru Tanácsadói 
Kft-nek és a Holakovszki 
Tanácsadói és Szolgáltató 
Kft .-nek az anyagi, érzelmi 
és kétkezi támogatásért .

Szücsné Juhász Csilla
intézményvezető

 Az Erkel 7 . osztályos tanulói június elején Szlovákiába utaztak a 
Határtalanul program keretében . Kirándulásunk célja az volt, hogy 

megismerjük a történelmi helyeket, ahol a Rákóczi-szabadságharc hősei 
is jártak . 

Utunk során megálltunk Mikszáth Kálmán emlékházánál Szklabonyán . 
Látogatást tettünk a füleki várban, majd Losonc nevezetességeit néztük 
meg, ahol egy magyar iskolába is bemehettünk . A következő nap a 
templomok és múzeumok napja volt . Késmárkon megnéztük a világhírű 
fatemplomot, majd megkoszorúztuk Thököly Imre sírját . Megtekintettük 
a Rákóczi-szabadságharcban is fontos szerepet játszó várat és a szepességi 
város látnivalóit . Lőcsén elsétáltunk a Városházához, ahol „A fekete város’’ 
című filmet forgatták .

Felejthetetlen élmény volt mindenki számára a Szilicei-jégbarlang, amely 
a Világörökség része . Utunk következő állomásán, Kassán is ellátogattunk 
egy magyar iskolába . Az iskola igazgatónője körbevezetett az épületen, 
amelynek falait mindenhol a tanulók rajzai díszítették . A város egyik 
legszebb és legjellegzetesebb épületében, a Dómban megkoszorúztuk II . 
Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona sírját .

A Nemzeti Összetartozás Napját több magyar csoporttal együtt 
Várhosszúréten ünnepeltük . A megemlékezés után minden csoport 
rövid műsorral mutatkozott be . Az ott élő magyarok nagy szeretettel 
fogadtak bennünket .

A négy nap után fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk 
haza .

Sótonyi Lilla

Árnyékolók az Árnyas ovisoknak

ISKOLÁK, ÓVODÁK

Festőpárbaj 2016
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Kassa, Márai Sándor magyar iskola
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Tarka-barka ovis tábor

 Eltelt egy év és újra ovis táborra 
készülünk . Törjük a fejünket, 

milyen programokat szervezzünk, 
milyen versenyek legyenek, mit 
kézműveskedjünk . Majd minden el-
készült és elérkezett az indulás pilla-
nata . Hamarosan birtokba is vesszük a 
házat, mely 5 napig az otthonunk lesz . 
Az idő gyönyörű, 
reméljük, kitart 
végig . A gyerekek 
pillanatok alatt 
belakják a házat, 
udvart, játékokat, 
ismerkednek egy-
mással . 

Hosszú kirán-
dulással kezdő-
dik a tábor, és 
aztán egymást 
követik a külön-
böző programok . Akadályverseny, 
sportverseny, rókavadászat, bátorság-
próba, szülinap, csónakázás, lovaglás, 
korongozás . Emlékezetes marad a 
vadasparki kirándulás, nagyon ara-
nyosak az állatok, jövőre is biztos me-
gyünk . A tábortüzet közösen rakjuk, 
s mindenki örül, mikor fellobban a 
láng . Utolsó este a pizsama-parti már 
a tábor végét jelzi . Nagyot bulizunk, 
táncolunk, mindenki gyorsan elalszik . 
Utolsó nap már nagyon készülünk 
haza . Szép volt, jó volt, de már várnak 
minket otthon . 

Jövőre újra jövünk!
Nagy Kati

 Sok-sok véletlen és rengeteg szervezés, 
izgalom után jött létre az Erkel Iskola 

Nagykórusának utazása a mesés Toszkánába . 
Egy firenzei zeneiskola meghívásának tettünk 
eleget .

Június 26-a estéjén 39 diák, 6 kísérő peda-
gógussal vette birtokba az autóbuszt . Hosszú 
éjszakai utazás után érkeztünk el a csodála-
tos Pisába . Érezni lehetett a gyerekeken a 
megilletődöttséget, „ez most valóban velünk 
történik?” A keresztelő kápolnában próbál-
tunk egy rövid Ave Mariát énekelni – bár a 
közönségnek tetszett –, a rend szigorú őrei 
csendre intettek bennünket . Egy rövid, de 
annál fantasztikusabb tengeri lubickolással 
feledtettük a hosszú utazást . 

A csodás Sienában nagy volt a készülődés: 
mindenki a néhány nap múlva kezdődő Palio 
(hagyományőrző lovasverseny a város főterén) 

lázában égett . Felkerestük a tornyok városát, 
San Gimignanót, ahol megkóstoltuk a világ 
– állítólagosan – legjobb fagyiját . Meglá-
togattuk a varázslatos középkori városkát 
Monteriggionit .

 . . . és akkor Firenze! A művészetek, a kul-
túra fellegvára . Egyik ámulatból a másikba 
estünk és már állni sem tudtunk . Leroskad-
tunk a padokra és a földre . Belegondoltam, 
hogy ezekből a fáradt gyerekekből – nem 
beszélve rólam – két óra leforgása alatt, egy 
Magyarországot, Kispestet és Wekerlét kép-
viselő kórust kell „összeraknom” .

Sikerült! A gyerekek mosolyogva álltak a 
dobogóra, előcsalogatva legjobb formájukat, 
csilingelő hangjukat . Fantasztikus élmény volt 
előttük állni . Mintha ez lenne a világ legter-
mészetesebb dolga, hogy ők most Firenzében 
énekelnek, s nyűgözik le a vendéglátókat, 
néha könnyet csalva a szemükbe .

A koncert másfél órásra sikeredett, ízelítőt 
adva többek közt Kodály, Bartók, Monteverdi 
műveiből . Szóló hangszeresek játékán keresz-

tül a magyar zeneoktatás magas színvonalát 
is megmutattuk . 

Elismerő szavakkal köszönték meg az estét, 
melyen megjelent Magyarország ideiglenes 
konzulja is, aki méltató szavakat intézett 
hozzánk .

Nagyon hamar elröppent ez a néhány nap . 
A hazafelé tartó utat megszakítva lubickol-
tunk a meleg Adriában . Este Jesolóban elfo-
gyasztottunk egy remek olasz vacsorát, majd 
kis nézelődés után elhagytuk Olaszországot . 
Reméljük, mihamarabb visszatérhetünk!

A firenzei koncert műsorát a Wekerlei 
Napokon, szeptember 16-án 19 órakor 
hallgathatja meg a közönség a református 
templomban .

Szeptemberben a firenzei zeneiskola tanulói 
viszonozzák látogatásunkat, s szeptember 
9-én koncertet adnak a városháza díszter-
mében .

Urmai Rita
kórusvezető, aki végtelenül büszke kórusára, 

és köszöni kollégái áldozatos munkáját

Toszkánában jártunk

ISKOLÁK, ÓVODÁK

 Június 25-30 . között került megrendezésre a 
Pro-Cserehát Egyesület jóvoltából és a Canon 

Hungária Kft . támogatásával az ökológiát és 
médiát egyesítő tábor a Bükkben . A szervezői 
csapat tíz tagból állt, négy ökológiai mentor és 
hat médiás tréner, akik nagy része a Kispesti 
Deák Ferenc Gimnáziumban tanul, de volt 
köztünk a Metropolitan Egyetemről is hallgató . 
Gimnazistaként felmerült bennem és társaimban 
is, hogy hogyan is fogunk mi átadni kisebbeknek 
tudást, holott mi is még csak tanulók vagyunk, 
de úgy érzem, ezt a problémát sikerült kisebb-
nagyobb buktatókkal áthidalnunk . A táborba ér-
kezvén első dolgunk, médiások lévén, a szobánk 
„szétszedése” volt: pár perc alatt átalakítottuk 
stúdióvá, itt folytak az utómunkák éjjel-nappal . 
Pár órán belül megérkezett 35 felső tagozatos 
tanuló, akik mind egy-egy borsodi kis faluból 
jöttek . Mindenki nagyon kedves, közvetlen és 
nyílt volt . Azok is, akik nehezebben oldódtak, 
már a második napra legyűrték gátlásaikat . A 
menetrend egyszerű volt: nyolckor reggeli, utána 
környezetvédelmi oktatás, illetve valamilyen 
foglalkozás . Kettőkor ebéd, majd csendespihenő, 
utána mozgalmasabb délutáni program . Hatkor 

vacsora és utána 
szabad foglal-
kozás, i l letve 
sorversenyek . A 
foglalkozások 
során a gyere-
kek csapatokban 
dolgoztak, hogy 
a kü lönböző 
településekről 
érkezők megis-
merjék egymást . 

Hamar kialakult, hogy ki az az egy vagy két 
ember, aki fogékonyabb a kamerára . A „médiás 
arcok” csapatonként egy-egy kompakt géppel 
dokumentálták azt, amit eközben az ökológiások 
alkottak, illetve tanultak . Minden nap végén 
a gyerekek által dokumentált anyagokból és 
a nagyobb gépekkel készült werk anyagokból 
vetítés volt . Nagyistók Tibornak, iskolánk mé-
diagyakorlat tanárának elállt a szava némelyik 
anyagtól, ugyanis volt olyan gyerek, aki már a 
második napon eszméletlen jó anyagokat gyár-
tott . A legizgalmasabb az volt talán, amikor a 
Pro Lecsó Program emberei érkeztek hozzánk 
Edelényből . Tóth Attila előadásában meghall-
gathattuk, hogy hogyan és miért is termesztenek 
növényeket . Megtudhattuk, hogy mindenki 
önkéntesként dolgozik ezen a vegyszermentes 
területen . Későbbi céljuk olyan közösségi ház 
létrehozása, ahová a hátrányos helyzetű emberek 
betérhetnek és ingyen ebédet, illetve vacsorát 
kaphatnak, vagy akár összegyűlhetnek egy kis 
kikapcsolódásra .

Az utolsó előtti nap nyílt nap volt, amelyre 
a Canon munkatársai, illetve a gyerekek szülei 
érkeztek . Bemutattuk az összes, tábor alatt ké-
szült videóanyagot, és a csapatok külön-külön 
előadták, hogy mit tudnának, és mit szeretnének 
változtatni a településen, ahonnan jöttek . A 
rendezvényt tortázással zártuk .

Búcsúzáskor patakokban folytak a könnyek, 
sorra jöttek oda hozzánk, mentorokhoz közös 
képekért, megköszönték, hogy megismerhettek 
minket . Egymástól is nehezen váltak el, hiszen 
barátságok köttettek és szerelmek szövődtek . 
A 2016-os Pillangó Tábor hatalmas sikerrel 
zárult .

Kiss-Weidinger András (10. a)

Közösségi média az erdőben
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KLÍMABARÁT WEKERLE

„Öko-szilánkok: odafigyelés, törődés, 
felelősségvállalás . És szeretet .”

Különös esemény zajlott a Kós Károly 
téren április 22-én: az azonos nevű általános 
iskola növendékei és tanárai néhány szülővel 
együtt ott tartották a tizedik Föld Napja 
rendezvényüket, és megnyitottak egy fény-
képkiállítást a wekerlei kertekről . A Földet 
dicsérték, elmondták, milyen felfoghatatlan 
értékű kincset jelent számunkra, mennyi 
csodát rejt magában . És megpróbálták tu-
datosítani önmagukban is, mennyivel többet 
kellene vele törődnünk .

Nagyon meghatódtam . 
Valóban van olyan iskola az országban, 

ahol az igazgató azt mondja a gyerekeknek, 
hogy meg tudják változtatni a világot, és 
nap mint nap tehetnek érte valamit? Hogy 
gyerekek, ne higgyetek azoknak, akik szerint 
hiábavaló minden erőfeszítés?

Somogyváriné Márovics Erika és Jedlóczki 
Berta tanárnők pontosan tíz évvel ezelőtt 
tették meg az első lépéseket a wekerlei kö-
zösség úgynevezett „zöld programjának” 
megvalósítása felé . A „Kós” kifejezetten 
ökoiskola: minden évben kitűz maga elé 

egy környezetvédelmi 
célt, amelyet a gyerekek-
kel együtt rendre meg is 
valósít . Képletesen szólva, 
a fáradtságot nem ismerő 
pedagógusok évről évre 
„apró pogácsákat raknak 
a tanulók tarisznyájába”, 
úgyhogy mire kijárják a 
nyolc évet, nemcsak el-
méleti tudást kapnak a 
környezetvédelemről, ha-
nem egy sor gyakorlati ta-
pasztalatra is szert tesznek 
arról, mennyi apró csoda 
közepette élnek, és hol van 
a helyük a teremtésben, 
az ökológiában . S ezt a 
tapasztalatot továbbviszik 

magukkal kicsiny tarisznyájukban, amikor 
elbúcsúznak iskolájuktól .

A tarisznyapakolás, az egy életre szóló 
útravaló-bekészítés részleteit Erika és Berta 
mondja el:

Törődünk a környezetünkkel. Ez a közvet-
len környezetünkre is igaz, ahol a tantermek 
és a folyosók tele vannak növényekkel, melyek 

mind rendszeres gon-
doskodást igényelnek, 
másrészt szépítik az 
i sko lá t ,  o t thonos 
hangulatot teremte-
nek. Évente egy-egy 
„kertek kincsei” ki-
állítást rendezünk, 
ahol – fényképekkel, 
terméssel – be lehet 
mutatni azt, amit 
otthonról hoztunk, 
a saját kertjeinkből. 
Az udvarral is törő-
dünk: iskolakertünk 
van, közös gondozású 

emelt ágyásokkal, egres-, kökény- és csipke-
bokrokkal. 

Sokat tartózkodunk a szabadban: az Eperfa 
téri hársakat örökbe fogadtuk egy évre, ezalatt 
rendszeresen locsoltuk a fákat, takarítottuk a 
teret. Pihenésképpen Lázár Ervin-meséket 
olvastunk fel, hogy még emlékezetesebbé tegyük 
magunknak az ottlétünket.

Távolabbra is megyünk: minden évben több 
osztály ellátogat egy erdei iskolába, így a gye-
rekek olyasmit is megtanulnak, amit a tante-
remben csak körülményesen lehetne bemutatni. 
Magában az erdőben tudhatnak meg mindent 
például egy-egy fáról, vagy tóparton a vízről és 
annak jelentőségéről. Olyan is volt, hogy víz-
mintákat vettünk, kis szitákkal, ami hatalmas 
élményt jelentett a gyerekek számára. 

A sok tanuló sokféle környezetből jön, és 
vagy hoz magával hazulról környezetvédelmi 
ismeretet, vagy nem . De fordított irány-
ban vajon hat-e a dolog: amit az iskolában 
megtanul, a sok-sok apró öko-szilánkot, 
hazaviszi-e? Tud-e hatni a szüleire ebben 
a kérdésben?  

Nagyon meghatározó a gyerek háttere, a 
családja. Vannak, akik tudatosságra nevel-
nek, például már kicsi korában rászoktatják a 
gyereket az otthoni hulladék újrahasznosítá-

sára. Hogy egy gyerek 
tud változtatni a szülők 
viselkedésen? Reméljük, 
hogy igen, legalábbis 
szeretnénk ezt hinni... 
Megmaradási kérdés 
immár gyermek és fel-
nőtt számára egyaránt, 
hogy kellőképp értékel-
jük-e ezt a mérhetet-
len gazdagságot, ami 
körülvesz bennünket, 
vagy addig pusztítjuk 
a környezetünket, míg 
odáig jutunk, hogy egy 
flakon ivóvíz lesz a napi 
fejadagunk.  

Maguk a gyerekek 
érzékelik-e, és hogyan élik meg érzelmileg 
az ökológiai válságot? 

A motiváció lehet a forrás: a környezetvédelmi 
nevelést pozitív módon kell megközelíteni, mert 
csak akkor tudunk valamit értékelni, akkor 
tudunk kiállni érte, ha képesek vagyunk felfogni 
a jelentőségét,  és a magunkévá tenni a védel-
mének ügyét.  A környezet sok gyerek számára 
csak absztrakt fogalom. Tehát a tanárnak nem 
a válságot kell tudatosítania a fiatalokban, 
hanem a természet bőségét kell hirdetnie. Ez 
az alapja azoknak az értékeknek, amelyeket 
a gyerekek kapnak ajándékkent a „Kós” kör-
nyezet-neveléséből. Az örömteli odafigyelés, a 
hálás törődés és az önkéntes felelősségvállalás 
ezen alapszik, és nem azért, mert válság van, 
hanem azért, mert így tudunk teljes életet élni 
szép kis bolygónkon.

Tracey Wheatley

Mi van a tarisznyádban, gyermekem? 

Mi van az ablakban?

Föld Napja
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A szerző Somogyváriné Márovics Erikával  
és Jedlóczki Bertával
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WKK

 A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár immár 
tizedik alkalommal rendezi meg az in-

gyenesen látogatható, nemzeteket bemutató 
napot, idén november 5-én délután . A felnőt-
teknek és gyerekeknek egyaránt szóló sorozat 
keretein belül ismeretterjesztő előadásokon, 
kreatív kézműves foglalkozásokon, bemu-
tatókon keresztül, a szórakoztatva tanulás 
eszköztárát kihasználva, olyan távoli tájak 
és történetek közé invitálja látogatóit, ahol 
a közös kalandozások során közelivé válnak 
az ott élő emberek, szokások, a kultúra egyes 
szeletei és a mindennapok értékei . Idén a nem 
túl távoli, ám annál kedveltebb Olaszország 
lesz a vendég . 

Vajon miért szeretjük annyira Olaszorszá-
got? Az ízek, a tájak, a művészet, a divat vagy 
az ott élő emberek lelkülete vonz bennünket 
annyira? Ilyen kérdések mentén igyekszünk 
érdekes előadásokkal, kiállítással, mesével, 
zenével és tánccal megmutatni Itália meg-
annyi szépséges arcát . 

A program 14:00 órakor ünnepélyes meg-
nyitóval kezdődik, ahol az erre az alkalomra 
meghirdetett Színes ceruzával a Föld körül – 
Olasz mesék nyomában című pályázat díjátadó-
jára is sor kerül . Az elsősorban felnőtteknek 
szóló ismeretterjesztő előadások az olasz 
filmről, a divatról, a mindennapi „édeséletről” 
és egyéb érdekességekről szólnak majd . A 

gyerekeket Tatai Veronika bábszínész tolmá-
csolásában olasz népmese várja, majd igazi 
itáliai reneszánsz táncházban lejthetnek a 
Mare Temporis Alapítvány közreműködé-
sével . A rendezvény ideje alatt folyamatosan 
kézműves foglalkozásokon lehet ügyeskedni: 
fűszertartó üveget, álarcot és Pinokkió bábot 
készíthetünk majd együtt . A rendezvény 
záró programja a „Zum zum zum…” című 
olasz slágerest az A .K .T . – Alkalmi Kap-

csolatok Társulása nevű, színésznőkből álló 
zenekarral . 

A különböző programok mellett a felfris-
sülni vágyókat a büfében olasz ételek kínálata 
várja, a kóstolgatás közben olasz témájú 
könyveket lapozgathatnak, akár kedvez-
ményesen meg is vásárolhatják azokat, és a 
vitrinekben az Itália földjét megidéző kiállí-
tást nézegethetik . A rendezvény támogatója 
Kispest Önkormányzata, a Budmil Zrt . és a 
Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány 
(WEKKA) .

Bonecsuk Mónika

 A WKK idén is változatos programokkal 
készül az őszi esős és a téli fagyos napok 

közeledtére . Gyermekek, fiatalok és időseb-
bek, egyedülállók és családosok egyaránt ta-
lálhatnak maguknak érdekes elfoglaltságokat 
a kultúrház kínálatában .

Szeptemberben ismét elindulnak a már 
közkedvelt hétköznapi foglalkozások, tanfo-
lyamok és klubok, melyek ebben az idényben 
is kiegészülnek újakkal . Akiknek csak hét-
végén jut idejük ellátogatni a kultúrházba, 
azokra is sokféle közösségi, kulturális és sza-
badidős rendezvény vár . Szeptemberben ke-
ressék a WKK sátrát a Wekerlei Napokon és a 
Mihály-napi búcsún, ahol díjtalan kézműves 
foglalkozásokon vehetnek részt! Októberben 
bábos meseelőadásokkal útjára indul Tatai 
Veronika Wekerlei zsebszínháza . A hónap 
végén – immár hagyományosan – megren-
dezésre kerül a zenés, mesés, fénycsalogató 
programunk, a Tökmagoló, ahol idén is lesz 
tökfaragás és a délután zárásaként töklámpás 
felvonulás . A nemzeteket bemutató, díjtalanul 
látogatható sorozatunk idei állomása Olasz-
ország . A rendezvényen filmről, divatról, az 
itáliai hétköznapokról szóló előadások, mese, 

reneszánsz táncház, kézműves foglalkozások, 
olasz büfé és jól ismert olasz slágerek várják 
a gyerekeket és felnőtteket . Novemberben 
közösen köthetjük meg az adventi koszo-
rúkat, és együtt süthetjük ki az első, ünnepi 
mézeskalács figurákat . A Természettudo-
mányok csodái rendezvényen Zsíros László 
Róbert Szertáros (www .szertar .com) érdekes 
kísérletei próbálják közelebb hozni kicsik-
hez és nagyokhoz az iskolai tantárgyakként 
megismert témákat, és összekötni őket a 
mindennapi életünkben fellelhető kérdések-
kel . December elején ismét vendégünk lesz 
a Mikulás, aki a zsákjában rejlő csomagok 
mellett bábelőadással is meglepi a gyerekeket . 
A kétrészes Waldorf baba- és az ékszerké-
szítő tanfolyamok lehetőséget teremtenek 
a bennünk rejlő kreativitás felfedezésére, a 
kézműveskedésre . A karácsonyi kézműves 
vásár után kellemes kikapcsolódást kínál a 
felnőtteknek szóló moldvai csángó táncház, 
ahol Halmos Kata mutatja a lépéseket, és a 
Fakutya Együttes húzza a talpalávalót . 

Szeretettel várunk mindenkit a rendez-
vényeinken!

Pamuk Andrea

Olasz nap a WKK-ban

Őszi programszüret a WKK-ban

Gyermekrajz-pályázat az Olasz nap alkalmából:
SZÍNES CERUZÁVAL A FÖLD KÖRÜL – OLASZ MESÉK NYOMÁBAN

Ismeritek Pinokkiót, a fabábut, az olasz népmeséket vagy Geronimo Stiltont, akivel 
mindig különös dolgok történnek?
Most arra hívunk benneteket, hogy válasszátok ki kedvenc olasz meséteket, rajzoljátok 
le, és küldjétek el nekünk!
A legjobban sikerült pályaműveket a november 5-én megrendezésre kerülő Olasz 
napon kiállítjuk, alkotóikat megjutalmazzuk . 
Korosztály:  I. kategória: 6-9 évesek 
 II. kategória: 10 -14 évesek
Formai követelmény: A/3 vagy A/4-es méretben, szabadon választott technikával
Beküldési határidő: 2016. október 19.
Leadáskor az elkészült alkotás hátoldalán kérjük feltüntetni a pályázó nevét, élet-
korát, a mű címét és a szülő vagy pedagógus elérhetőségeit (e-mail cím, telefon-
szám)! 
A díjátadóra és a kiállításmegnyitóra november 5-én, az Olasz napon kerül sor a 
Wekerlei Kultúrházban .

A
 sz

er
ző

 fe
lv

ét
el

e



WEKERLE   ■  2016/2. szám22

KLUBOK

 A Wekerlei Kultúrházban 2016 . november 26-án 
a természettudományok csodás tárházában  fo-

gunk barangolni . Ebből az alkalomból egy kétfordulós 
pályázatot is meghirdettünk, melynek első fordulós 
tesztje szeptember 9-től lesz elérhető a honlapunkon 
vagy nyomtatott formában átvehető a WKK-ban . A 
pályázat a 10-14 éves korosztálynak szól, és célja, hogy a 
gyerekek – a szüleik, pedagógusaik segítségével – kutassák 
és kreatívan dolgozzák fel a magyar természettudósok 

munkásságát és felfedezéseit . 
A november végi, ingyenesen 

látogatható rendezvényen nemcsak 
a pályázati díjkiosztóra kerül sor, 
hanem bárki szemtanúja lehet lát-
ványos kísérleteknek, fizikai-kémiai 
bemutatónak, hogy a természettu-
domány ne csak könyvszagú tan-
tárgy legyen, hanem az iskolában 
megtanult anyagot össze tudjuk 
kötni a valós, mindennapi élet je-
lenségeivel . Ebben Zsíros László 
Róbert „Szertáros” (www .szertar .
com) lesz segítségünkre . Az ő bemu-
tatóján kívül egy robotika workshop 

is szerepel a programban, ahol az Abacusan Stúdió 
beavat bennünket a programozott robotok készítésnek 
világába .

A rendezvényben támogatónk a Richter Gedeon 
Nyrt . és a Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány 
(WEKKA) . 

Szabó Mária

A pályázati kiírás:
TUDOMÁNYOS TERMÉSZET – TERMÉSZETES TUDOMÁNY

A Richter Gedeon Nyrt. és a Wekerlei Kultúrház és 
Könyvtár kétfordulós pályázata

Korosztály: 10-14 éves gyerekek 
és segítőik (pl .: szülők, nagyszülők, 
pedagógusok)

Első forduló: Élő tudomány
Mi adjuk a kérdéseket, Te pedig 

keresd meg a helyes válaszokat!
Feladat: játékos feladatlap kitöl-

tése természettudományos témában . 
A kérdőívek átvehetők szeptember 
9-től nyomtatott formában a WKK-
ban, vagy elektronikusan letölthetőek 
a wkk .kispest .hu weboldalról .

Leadási határidő: 2016 . októ-
ber 7 .

Leadás helye: Wekerlei Kultúrház 
(1192 Budapest, Petur utca 7 .)

A kitöltött feladatlapokat „Tudo-
mányos természet – természetes tu-
domány” címmel, a pályázó nevének, 
életkorának, iskolájának és a szülő 
vagy pedagógus elérhetőségeinek 
(e-mail cím, telefonszám) feltünte-
tésével kérjük leadni! 

A teszt eredménye beszámít a 
végeredménybe!

Második forduló: Magyar termé-
szettudósok nyomában

Feladat: Keress egy olyan magyar 
természettudóst/felfedezőt, akit sze-
rinted érdemes mindenkinek megis-
mernie, és készíts róla, a felfedezésé-

ről vagy a találmányáról egy érdekes, 
informatív és látványos tablót, amit 
mi a kultúrházban kiállíthatunk .  

Olvass, kutass, rajzolj, írj, nyom-
tass, ragassz…Válaszd ki azokat a 
technikákat, amikkel egy 70x100 
centiméteres kartonon a legizgalma-
sabban és legérthetőbben be tudod 
mutatni az általad választott magyar 
természettudós munkásságát vagy 
kutatását, találmányát/felfedezését a 
természettudományok területén! 

Leadási határidő: 2016. novem-
ber 12. 

Leadás helye: Wekerlei Kultúr-
ház 

Leadáskor az elkészült tabló hát-
oldalán kérjük feltüntetni a pályázó 
nevét, életkorát, iskolájának nevét és 
a szülő vagy pedagógus elérhetőségeit 
(e-mail cím, telefonszám)! 

A verseny végeredménye a pályá-
zók két fordulón elért eredményének 
összesítéséből alakul ki . A legjobb 
pályamunkákból a rendezvényen 
kiállítás nyílik . 

Várjuk a pályázatra nevező gyere-
keket és a novemberi rendezvényre 
mindenkit, akit érdekelnek a termé-
szettudományok, de azokat is, akik 
eddig idegenkedtek tőle!
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 Közel egy éve kaptunk lehetőséget arra 
– nagy örömünkre –, hogy a Wekerlei 

Társaskör helyiségében gyakorolhassuk a 
meridián tornát . 

Ezt a kínai eredetű gyakorlatsort dr . 
Eőry Ajándok biofizikus – orvos professzor 
honosította meg Magyarországon, aki az 
Európai 3-1-2 meridián központ 
vezetője . Az 1923-ban született dr . 
Zhu Zong-Xiang kínai biofizikus 
professzor hirdette meg az „Élj 100 
évet egészségesen a 3-1-2 meridián 
gyakorlatokkal .” Zhu professzor és 
munkatársai megfejtették a nagy 
kínai elődök által mintegy 2500 
évvel ezelőtt felfedezett akupunk-
túrás meridiánok rejtélyét . Biofizi-
kai módszerrel bizonyították be a 
meridiánok tényleges létezését .  A 
meridiánok a testet behálózó kép-
zeletbeli vonalakat jelentik, vagyis 

a bőr alatt húzódó életerő energiát vivő csa-
tornákat, amelyek mentén 360 akupunktúrás 
pont kapcsolódik egymásba .

A 3-1-2 rövidítés jelentése a tornában 
előforduló 3 akupunktúrás pont masszíro-
zása, az 1 a hasi légzést takarja, a 2 pedig a 
két lábat használva végzett testgyakorlatot 
jelenti . A kínai eredetű torna hangsúlya az 
egészségmegőrzésen van . Célja, hogy az 
emberek önerőből gyógyítsák magukat . A 
magas vérnyomásra, a 2-s típusú cukorbe-

tegségre, időskori problémákra kiemelkedő 
hatása van . A torna egyszerű és hatékony, 
eszközt nem igényel, semmiféle beruházásra 
nincs szükség .

Magyarországon több mint 200 helyszínen 
van ingyenes lehetőség a gyakorlatsor rend-
szeres elvégzésére . A meridián tornaklubokat 
Eőry professzor tanítványai, okleveles oktatók 
közérdekű önkéntes tevékenység keretében 
vezetik . 2016 . május 25-én a Kihívás nap-
ja alkalmából a meridián tornát végezték 

a legtöbben országszerte, több 
mint 2000 ember! Az ezért járó 
kupát és oklevelet Eőry professzor 
vehette át . 

Rajta hát, próbáljuk ki, majd 
végezzük rendszeresen ezt a kb . 
25 percet igénylő testgyakorlást . 
A Wekerlei Társaskörben kedden-
ként 18 órától tartjuk a foglalkozá-
sokat, a Dobó Katica utca 18-ban, 
a Forrásházban pedig keddenként 
reggel 8 órától találkozunk .

Seregi Zsuzsanna 
meridián oktató

Meridián torna

Tudományos természet – 
természetes tudomány
Természettudományok napja a WKK-ban
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Első lépés. Találd ki, mit főzöl! Annyira 
a felszínen van a benned mélyen rejtőző 
séf, hogy mennek fejből a receptek, vagy 
profi szinten vagy, és a hűtőd, konyhád 
aktuális készletéből fogyasztható ételt 
főzöl kreatívan . 

A valóság. A fenti lehetőségekkel 
szemben azért egyelőre hatalmas büsz-
keséggel tölt el az, hogy a 6-7 évesen 
elsajátított módszernek és az azóta szerzett 
tapasztalatoknak köszönhetően nagy maga-
biztossággal olvasok és értek meg recepteket . 
És azokat szolgai módon követve az erede-
tiekre kísértetiesen hasonlító végtermékeket 
állítok elő .

Recept. Akkor, az előző metódust választ-
va, kell egy recept . Most nem az internetről 
jön az ihlet . Hanem a Nagy Vegetáriánus 
Szakácskönyvből . Fordulat . Nem vagyok 
vegetáriánus, sőt a családban senki sem az 
már, bár R . régen hat évig nem vett ma-
gához húst, és Ö . is szokta azt mondani, 
hogy átmenetileg ő vegetáriánus . Én egyszer 
három hónapig voltam vega, de nem tudtam 
elszakadni a megszokottól . Nem, nem volt 
hurka a jelem az oviban, de a berögzött 
szokásokból nehéz kilépni .

De. Amikor Ö . berobbant az életünk-
be, R . a kezdettől fogva figyelt rá, hogy a 
lehető legváltozatosabban táplálkozzunk . 
Így fedeztem fel a 31 . születésnapom óta 
olyan élelmiszereket, mint a legkülönbö-
zőbb lencsék, vagy az éppen egzotikusnak 
egyáltalán nem mondható zöldségek, mint 
a padlizsán és a

cukkini. Merthogy ebből az uborkaszerű 
tökféléből lesz ez a rém egyszerű, de mégsem 
olyan könnyű étel . Tényleg sokáig elkerül-
tük egymást, a cukkini meg én, és amikor 
elkezdtem enni, akkor a krémleves lett a 
megjelenési formája . Viszont a most főzött 
étel (nem is kell főzni) hozta meg az 
elköteleződésem ehhez a nagyon nyári 
zöldéghez .

De mitől lengyel? Merthogy cukkini 
lengyel módra a menü . K ., akinek még 
lesz szerepe, azt mondta, szerinte attól 
lengyel, hogy van benne prézli, mert-
hogy gyerekkora prézlis karfiolja is a 
lengyel jelzővel bírt . Azt nem tudom 
pontosan, mi köze a prézlinek a lengye-
lekhez, annyi nekem is van, legalábbis 
a családi legendárium szerint . Az anyai 
szépnagyanyám ugyanis egy szökött 
lengyel grófnő volt, aki valamikor a 19 . 
században érkezett Magyarországra, 
egy kocsissal, de aztán egy MÁV-tiszt-
viselővel nevelte fel a gyermekeit . Nem, 
nem beszélek lengyelül .

Alapanyag. Kézenfekvő, cukkinit a 
cukkiniboltból . Ennél azért kicsit bonyo-
lultabb utat választottunk . K .-val és R .-rel 
a márciusi bolhapiac utáni bandázás alatt 
jutottunk arra, hogy az egyik wekerlei ér-
dekeltségünk addig parlag kertrészét kony-
hakertté alakítjuk . Elsőre nem tudtuk, hogy 
mit fogunk ott termeszteni . Nekünk ott volt 
a gazos parcella, K .-ban pedig régóta buzog a 
hobbikertész, csakhogy otthon helyhiánnyal 
küzd . Az elhatározást tettek követték, ha 
nem is rögtön, de az ugart felástuk, védelmi 
rendszerrel láttuk el (a csigák ellen, akik K . 
szerint a legfőbb ellenségeink; a védelmi 
rendszer pedig egy húsz centi magasan ki-
feszített dróton átvetett szúnyogháló lett, 
amire lehet, hogy felmásznak a csúszómá-
szók, de át nem jutnak rajta), és már jöhettek 
is a cukkinipalánták . Azért esett rájuk a 
választás, mert mindenki szereti őket, és 
nem túlságosan igényesek, napfény, víz és 
már nőnek is . 

Mi ez? Ásás, gyomlálás, öntözés (na, jó, 
egy idő után erre semmi szükség nem volt) 
közben egyre többször jutott az eszünk-
be, hogy hány ilyen parlag kert lehet még 
Wekerlén? Hány kiló cukkini jönne ki abból 
a sok kertből? Amit csinálunk, az nem attól 
érdekes, mert konyhakert, mert abból van 
néhány azért errefelé is, de arra magunk 
is rácsodálkoztunk, hogy az átlag wekerlei 

udvaron végül cukkinik virágoztak ki . Ne-
vezhetjük ezt kalákának, vagy máshonnan 
közelítve, landsharingnek . A „földmegosztás” 
Angliából terjedt el, jó tíz éve, és valami 
olyasmi, amit mi csinálunk . A használatlan 
területet nem a tulajdonosa műveli meg (ez 
itt csak részben igaz), hanem valaki, aki-
nek arra ereje, energiája, ideje van és persze 
a tulajnak juttat valamicskét a termésből . 
De tényleg, hány kiló cukkini marad ott a 
wekerlei kertekben?

Elkészítés. Maga a lengyel cukkini elké-
szítése egyszerűbb lesz, mint az oda vezető 
út . A „tököt” - így becézzük a cukkinit - fél 
centi vastag karikákra szeljük, vajon puhára 
pároljuk őket egy serpenyőben, majd kicsit 
megfeledkezünk róla . Jön a besamel, ami 
számomra, a neve miatt, mindig is valami 
misztikus dolognak tűnt, így kiábrándító volt 
rájönni, hogy mennyire egyszerű dolog is va-
lójában .  A lisztet belekeverjük a felolvasztott 

vajba, majd a tűzről levéve felöntjük a tejjel 
és visszasűrítjük 5-10 perc alatt . Sózzuk, 
borsozzuk, adunk neki citromlevet . Jön a sza-
kácskönyv szerint a lengyeles feltét, vagyis a 
vajon megpirított prézlibe belekevert aprított, 
főtt tojás .  A tojásokat értelemszerűen előtte 
jó keményre főztük, mondjuk legalább 10 
percig . Némi citromhéjjal, petrezselyemmel 

(ez néha kimarad) együtt összekever-
jük a prézlivel .

Hogy lesz ebből ebéd? A cukkinit 
ekkorra már kicsit újra kell melegí-
teni, pl . egy üvegtálban . Az aljára 
kerülnek a szeletek, rá a besamel és 
végül a prézlis májsz . Pár percig áll, 
és az egész szépen összegyógyul úgy, 
hogy a besamel bele is olvad a kör-
nyezetébe . 

Adag. Ezt négy emberre lódítják, 
de még nem tudtunk akkorát csinál-
ni, hogy ne fogyott volna el nagyon 
gyorsan, pedig volt, hogy duplák lettek 
a mennyiségek . Aki azt hiszi, nem 
laktató, mert nincs benne hús, meg 
fog lepődni .

Csepregi János Botond

Hozzávalók (4 személyre) l  700 g cukkini (szeletelve)l  125 g vaj (negyede a cukkinihez, bár ez nem szokott elég lenni; negyede a besamelhez; fele a prézlihez)l  1 ek sima liszt
l  275 ml tej
l  fél citrom leve
l  só
l  bors
l  125 g zsemlemorzsa
l  6 keményre főtt tojás
l  1 ek petrezselyem
l  1 tk reszelt citromhéj

Cukkini lengyel  
és wekerlei módra

WEKERLEI KONYHÁK
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kistigris fagyizó 
Wekerletelep Gutenberg krt. 14. 

ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! 
TToovváábbbb  bbőővvíítteettttüükk  mmeeggsszzookkootttt  vváállaasszzttéékkuunnkkaatt..  

Már kapható a nagy sláger, a 

PPAALLEEOO--FFAAGGYYII  
is! 

ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! 
 

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

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

vv aa ll óó dd ii   oo ll aa ss zz   kk áá vv éé vv aa ll   vv áá rr jj uu kk     vv ee nn dd éé gg ee ii nn kk ee tt !!   
ÚÚJJ !!       PPaa ll ee oo -- ff aa gg yy ii   éé ss   ss üü tt ii ..       ÚÚJJ !!   

HHáázz ii –– jj ee ll ll ee gg űű   ss üü tt eemm éé nn yy ee kk ,,   
tt oo rr tt aa --   éé ss   ff oo rr mm aa tt oo rr tt aa -- rr ee nn dd ee ll éé ss ..    

AA   WW ee kk ee rr ll ee ii   KK áá vv éé zz óó   aa   „„ VV aa ss áá rr nn aa pp ii   tt éé rr zz ee nn éé kk   aa   WW ee kk ee rr ll éé nn ”” -- pp rr oo gg rr aa mm   tt áá mm oo gg aa tt óó jj aa ..   

Kedves Ügyfeleink!

A Templom tér közelében 
továbbra is magas színvonalú, 

korrekt és teljes körű 
szolgáltatásokkal várjuk 

Önöket Kispest több 
mint húsz éves szakmai 

tapasztalattal rendelkező 
ingatlanirodájában!

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!

Kedves Wekerlei Állatbarát!

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

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

Aktuális akcióinkról érdeklődjön 
telefonon a 280-07-70,

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

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

Dr. Kovács István
Klinikus szakállatorvos 

Kedves Wekerlei Állatbarát!

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

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

Aktuális akcióinkról érdeklődjön 
telefonon a 280-07-70,

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

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

Dr. Kovács István
Klinikus szakállatorvos 

Kedves Ügyfelem!
Továbbra is a megszokott, 

színvonalas  szolgáltatással, 
barátságos jutalékkal és változatos 

lakáskínálattal állok  
rendelkezésére! Tájékozódjon 

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

vagy meglévő ingatlanát szeretné 
eladni!

Rothman Ferenc
R.ing Bt.

www.ringingatlan.hu l 30-223-0986  
ring@digikabel.hu

 

WWEEKKEERRLLEEII  GGEERRIINNCCTTEERRÁÁPPIIAA
A gerincproblémák természetes gyógymódja 

Ha időnként feszül az izma. 
Ha mozgása korlátozott. 

Ha zsibbad, fáj,  
 

 a feje, 

a nyaka, 

a válla, 

a háta, 

a karja, 

a dereka, 

a csípője, 

a lába, 
 
 

akkor annak hátterében 
gerincprobléma állhat. 

 

Jöjjön el hozzánk, kiderítjük az okot, 
és az Ön közreműködésével, 

a gerincterápiás módszert alkalmazva, 

sseeggííttüünnkk  mmeeggsszzüünntteettnnii  aa  
pprroobblléémmáájjáátt..  

  

EEggyyéénnii  ééss  ccssooppoorrttooss  ffooggllaallkkoozzáássookk  
mmiinnddeenn  nnaapp..  

  

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

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

 

Romhányiné Kovács Mária 
gerincterapeuta 
70/381-61-22 

www.wekerleimozgasmuhely.hu 
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Shetland U. K. 
Nyelviskola

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

•  Nyelvtanfolyamok 
Wekerlén

•  Kihelyezett vállalati 
nyelvoktatás

•  Angol és német 
EuroExam vizsgáztatás

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

  
  

  

  

Várom hívását! 
Üdvözlettel Fórizsné Baráth Brigitta

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

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

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




