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A Wekerle újság 2017 . évi utolsó számában hívtuk fel olvasóink figyelmét, hogy 
idén egy kerek évfordulóhoz érkezünk . 2018-ban 110 éve, hogy megalapították 

és megkezdték a Wekerletelep építését . Akkor azt írtuk, a Társaskörnek és a Magyar 
Kollégiumnak a 110 év megünneplésére hivatott eseményekre és aktivitásokra közös 
terveik vannak, de a programokról bővebbet az önkormányzattal történt egyeztetések, 
illetve pályázati lehetőségek ismeretében tudunk majd mondani .

2008-ban a Wekerle Centenárium eseményei elsősorban arra irányultak, hogy minket 
wekerleieket és szűkebb környezetünket is ráébresszenek arra, hogy milyen egyedi 
lehetőséget kínál, milyen értékeket rejt valójában a Wekerletelep . A centenáriumi 
programsorozat célja elsősorban a Wekerletelepen élők megmozdítása volt . Az, hogy 
felismerjék, van értelme az összefogásnak, a másokért végzett önzetlen munkának .

Az elmúlt 10 év alatt közel 500 fős önkéntes csapat jött létre, akik közös céljaink 
mentén építik és őrzik a wekerleiek valóban különleges kis világát . Mára kitörtünk 
elszigeteltségünkből, a Wekerletelep jó hírét elsősorban nem az épített környezetének 
különlegessége jellemzi, hanem az annak nyomán kialakult, itt élő, értékteremtő 
wekerlei közösség . Mi, wekerleiek, valóban példát tudunk mutatni másoknak ösz-
szefogásban és a közös gondolkodás mentén létrejövő tetteinkkel . Tudjuk, mit jelent 
számunkra az otthonunk és a közösségünk ereje, és mindezért nap mint nap teszünk 
is közösen . Hogy példánkat megismerjék mások is, a 110 év eseményei elsősorban a 
wekerlei közösség megmutatkozásáról szólnak, immár a tágabb környezet számára is .

Tavaly novemberben tartott összejövetelt az a közel 20 fős önkéntes csapat, akik 
már 2008-tól folyamatosan aktívan részt vesznek a wekerlei kulturális események 
szervezésében . Jó érzés volt megélni, mennyire aktivizálható még szinte mindegyikük a 
Wekerle hívószóra . Persze vannak újonnan csatlakozók is közöttünk, akik új ötleteikkel 
és azok megvalósításához új lendületet adnak mindannyiunknak . Így a csapat már év 
végén készen állt, már csak a forrást kellett biztosítani terveinkhez!

Somlói Judit 
a Wekerlei Társaskör elnöke 

Wekerle

Wekerle 110Tartalom

Ha Ön egyetért a Wekerlei Társaskör Egyesület (WTE) célkitűzéseivel, és tá-
mogatni kívánja közösségi programjait, kérjük, adja egyesületünknek személyi 

jövedelemadója 1%-át!
A tavalyi évben 211 320 Ft-ot kaptunk az 1 %-os befizetésekből, mely összeget prog-

ramjaink megvalósítására fordítottuk .
Meddig és hogyan lehet beküldeni a rendelkező nyilatkozatokat?
Munkáltatói adómegállapításhoz kapcsolva 2018. május 10-ig, a bevallás részeként, 

lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban elhelyezve, a munkáltatónak átadva .
Különálló rendelkezési nyilatkozatát önállóan 2018. május 22-ig egy lezárt, adó-

azonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen, vagy elektronikus úton 
is eljuttathatja az adóhatósághoz . 

A nyilatkozatnak a borítékkal azonos méretű lapon kell lennie, de nem szükséges a 
formanyomtatvány .

Mit kell tartalmaznia az adózó nyilatkozatának?
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a választott szervezet adószámát, és tartal-

mazhatja (de nem kötelező) a szervezet nevét is . Csak egy civil szervezetet lehet 
egyszerre ezen az úton adományhoz juttatni, és a befizetett adó 1%-áról csak teljes 
egészében lehet rendelkezni .

Köszönjük, ha minket támogat!

A Wekerlei Társaskör Egyesület  
adószáma: 19010179-2-43

Kérjük, támogassa a Társaskört adója  
egy százalékával!
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Programok a Wekerle 110 jubileumi év megünneplésére

Tervek, programok és alkotások, amelyek Gajda Péter polgármesterrel történt márciusi 
egyeztetés alapján önkormányzati támogatással a Wekerle 110 jubileumi évhez kötődve 
válhatnak valóra.
Jelfák: Az évforduló kapcsán, a centenáriumi 
évhez hasonlóan, néhány közterületi fejlesztést 
is elképzeltünk . A telep látványos részein úgy-
nevezett „jelfákat” tervezünk felállítani . A jelfák 
értéküzeneteket hordoznak, céljuk megmutatni 

a telepen lévő épületek apró részleteit, motí-
vumait, rejtett értékeit . A jelfákat térköltészeti 
alkotásként tervezi az alkotó csapat, átadása 
2019 . április 18-án, a Műemléki Világnapon 
lesz . Véleményünk szerint ez az alkotás nem 
csak Wekerle, de Kispest egyediségét és nép-
szerűségét is növeli . A kompozícióról bővebben 
egy későbbi lapszámban írunk .

Cégér Filmfesztivál: 2017 . évben pályázati 
forrásból, a Wekerlei Társaskör és a Wekerlei 
Kultúrház együttműködésével valósult meg 
az első Cégér – Helytörténeti és Ipartörténeti 

Filmszemle . Több 
mint 20 alkotás ér-
kezett a filmszem-
lére, melyre hatá-
ron túlról is voltak 
nevezések . Ez egy 
olyan sikeres ren-
dezvény volt, mely 
hozzájárult ahhoz, 
hogy Wekerletelep-
Kispest, országos 

kulturális események színhelye legyen . 2018 . 
november 10-11-én rendezzük meg a II . Cégér 
Filmfesztivált .

Gyerekprogramok: A Wekerlei Sétákkal a 
wekerlei és kispesti iskoláknak tervezünk 
helyismereti élménysétákat, melyek célja a 
lakókörnyezet megismertetése a gyerekkel, 
kalandtúrával, játékkal egybekötve . Reméljük, 

sok iskola fontosnak érzi 
kitűzött célunkat, és fognak 
élni a lehetőséggel . 

A Győri Ottmár téren helyi 
diákok bevonásával mara-
dandó alkotásnak készül el 
egy szabadtéri társasjáték, 
melyet családok, kisebb 
társaságok fognak tudni 
használni, a játékszabályok 
ismeretében . Átadása a tér 
névadójának születésnap-
ján, október 31-án lesz .

Helytörténeti kiállítás: Régi 
vágyunk valósul meg, ha 20 év után, idén 
létrejöhet egy Wekerletelep történetét bemu-
tató helytörténeti kiállítás, melyet a Kispesti 

Helytörténeti Gyűjtemény segítségével és szer-
vezésében kívánunk megvalósítani .

Kiadványok: A Wekerletelepet bemutató, 
rövid terjedelmű, turisztikai jellegű kiadvány 
kiadását tervezzük, mely alkalmas egy látogatás 
utáni emléknek vagy a telep népszerűsítésére . 
Tervezés alatt áll egy wekerlei kifestőkönyv 
megalkotása, amely elsősorban a felnőtt kor-
osztályt célozza meg .

Értekezés a közösség fejlődéséről: A 
Wekerletelep jó hírét, épített értékei mellett 
elsősorban a wekerlei közösség jelenti és kép-
viseli . A közösség kialakulásának kezdetei, és 
azóta eltelt több mint tíz év krónikája sokak 
számára nyújthat példát . Úgy gondoljuk, itt az 

ideje nekünk is kiértékelni, honnan indultunk, 
hova jutottunk és merre tartunk, mi wekerleiek, 
közösen .

A wekerlei közösség egy szekció témája is lesz 
a június 22-24 . között megrendezésre kerülő 
Nyári Egyetemnek, mely szintén önkormány-
zati támogatással és NKA pályázati forrásból 
valósul meg . Az idei, jubileumi programok 
megvalósítását 3 millió forinttal támogatja 
az önkormányzat, a Jelfák alkotását, a jövő évi 
költségvetésből kívánja támogatni .

Természetesen minden hagyományos sza-
badtéri rendezvényen és eseményen lesznek 
a jubileumi évhez köthető programelemek . 
Mindezek megvalósításához, új mottónk nyo-
mán, várjuk új önkéntesek csatlakozását is!

Somlói Judit

Megfagyott muzsikusok
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Idén 110 éves a Wekerletelep, s mivel is 
ünnepelhetnénk meg méltóbb módon 
ezt, mint hogy a telepért felelősséget 

vállaló lakossággal, külső szakértők és dön-
téshozók bevonásával együtt gondolkozunk 
a Wekerletelep jövőjéről, fejlesztésének le-
hetőségeiről .

A szabadegyetem legfőbb kérdései:
•  Hogyan hat egymásra az épített környe-

zet és a helyi társadalom önszerveződése?
•  Hogyan tudja egy 12 .000 lélekszámú 

közösség saját jövőjét, környezetét a fenn-
tarthatóság alapjaira helyezni; hogyan 
tudja megtalálni ezeket az alapokat és 
hogyan tud magának közép- és hosszú 
távú fejlesztési célokat kitűzni?

•  Hogyan lehet az új mű-
emléki szabályozásban a 
Wekerletelep megújulá-
sát és a műemlékvédelmi 
szempontokat összehan-
golni?

•  Mi módon fejleszthető a 
helyi társadalom önkont-
rollja?

Fenti témakörök megvi-
ta tása, a plenáris bevezető 
előadások után, négy te ma-
ti kus műhelyben történik: 
épí tészet, műemlékvédelem; 
értékőrzés, értékközvetítés; 
fenntartható fejlődés, átalakuló 
városok; közösségfejlesztés, 
önkéntesség .

A műhelymunkák eredmé-
nyeként egy zárónyilatkozatot 
kívánunk kiadni a fenti kérdé-
sekkel kapcsolatban, melyet 
eljuttatunk mindazokhoz, akik 
a telep jövőjéért tehetnek .

A tartalmi munka mellett 
nagy szerepet kapnak a különféle kiegészítő 
programok . Állandó programként lesz terv-
rajzkiállítás, szabadtéri fotókiállítás, wekerlei 
művészek kiállítása, alkotótábor . Lehet majd 
választani a Wekerlei Séták programjai kö-
zül, lesz szabadtéri mozi, gyertyafényes jazz 
koncert és táncház is, záróeseményként pe-
dig a hagyományos Szentivánéji tűzszobor 
programra kerül sor .

A Nyári szabadegyetem központi helyszíne 
a Kós Károly tér lesz, a műhelyek és a kiegé-
szítő programok több wekerlei intézményben 
kapnak helyet (Wekerlei Kultúrház és Könyv-
tár, Kós Károly Általános Iskola, Mátrix 
Oktatási Központ, Munkás Szent József 

Közösségi Ház), ezzel is a wekerlei együtt-
működést, összefogást kívánjuk erősíteni .

A rendezvényt a Magyar Kollégium Kul-
turális Egyesület a Wekerlei Társaskörrel 
együttműködésben, a Kispesti Önkormány-
zat és a Nemzeti Kulturális Alap támogatá-
sával valósítja meg .

A részletes programot és a jelentkezés 
módját májusban hozzuk nyilvánosságra 
a WTE-ben, a WTE honlapján, facebook 
oldalán és a hírhálón keresztül .

Szebenyi Marianna

WEKERLE 110

Nyári szabadegyetem – múlt – jelen – jövő

Wekerletelep, 2018. június 21-24.

Filmvetítés 
a Kós Károly 

téren

Művésztelep

Szabadtéri 
fotókiállítás
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BEHARANGOZÓ

A magyar nyelvű séták a Wekerlei Társaskör irodá-
jától indulnak (1192 Bp . Kós K . tér 10 .) . Az angol 

nyelvűek a Határ út – Pannónia út kereszteződésénél, 
az országzászlótól . A séták ára 2500 Ft (magyar nyel-
vű) ill . 3500 Ft (angol nyelvű), ezzel hozzájárulnak 
egyesületünk működéséhez . A sétákra jelentkezni a 
wekerleisetak .hu oldalon, vagy személyesen a Társaskör 
irodájában van lehetőség, nyitvatartási időben .

További információ: info@wekerleisetak .hu email 
címen, telefonszám: +36 20 397 7214

Kedves Wekerlei és Wekerlét Szerető Barátaink!
Az idén 110 éves Wekerletelep kerek évfordulóját 

ünnepelve közös utcai tavaszi nagytakarításra hívunk 
Benneteket! Gyertek!

Tisztuljon meg születésnapjára a szűkebb környeze-
tünk! Szedjünk szemetet a házunk előtt és akár arrébb 
is, söpörjük össze a tél maradékát, frissítsük meg az 
utcai kerteket, árkokat! 2018. április 28-án szombaton 
tegyük közösen rendbe a portánk utcafrontját, gereb-
lyézzünk, szedjük fel a szemetet a szomszéd járdájáról, 
sőt, kicsit messzebb is, vagy akár haladjunk végig az 
egész utcán és árkon .

Évről-évre teremtsünk ebből hagyományt! Legyen 
tiszta és rendezett a 110 éves Wekerle!

A további részleteket keressétek a WTE honlapján 
(wekerletelep .hu)!

 



 





 


 
 
 







         

       
          








     

    




 

 







ÁPRILIS
 14 . Garázsvásár fesztivál
 15 . Wekerlei séta 
 20-tól Föld napi szabadtéri fotókiállítás
 20 . Kiállítás megnyitó
 21 . Wekerlei séta
 22 . Wekerlei séta
 22 . Bringatúra
 24 . Nyílt nap a rendőrkapitányságon
 26 .  A WTE közgyűlése
MÁJUS
 4 .  Nyílt nap a tűzoltóságon
 13 Bringatúra 
 19 . Wekerlei séta
 25 . Kiállítás megnyitó
25-26-27 .  XIV . Wekerlei Székelykapu Napok
 25 . Wekerlei séta
 26 ., 27 . Wekerlei séta (angol nyelven)
 27 . XVI . Székelykapu futás
JÚNIUS
 9 . Önkéntesek ünnepe 
 17 . Bringatúra
 21-24 . Nyári szabadegyetem 
 24 . Wekerlei séta
 24 . Szentiván-éj
 30 . Wekerlei séta (angol nyelven)
JÚLIUS
 7 . Wekerlei séta
 21 . Wekerlei séta
AUGUSZTUS
 15-20 . Bringatúra 
 25-26 . III . Wekerlei Sörkör 
 25 ., 26 . Wekerlei séta

SZEPTEMBER
 2 . Bringatúra
 9 . Wekerlei tájékozódási futás
 15 . Wekerlei séta

ÁLLANDÓ PROGRAMOK A WEKERLEI TÁRSASKÖRBEN
Bridzs klub
Minden kedden18 .30-kor várjuk azokat, akik szívesen bri-
dzselnek . A bridzs az a játék, amit soha nem késő elkezdeni .
Építészklub
változó időpontokban, wekerlei építészek, Wekerle aktuális 
építészeti ügyeit beszélik meg .
Játékklub
Minden hónap első csütörtökjén 19-21 óráig együtt társasjá-
tékozunk, kártyázunk . Ha van egy jó játékod, hozd el, gyere 
közénk!
Kör-Kötő-Kör
Minden csütörtökön 19-21 óráig kötünk, horgolunk együtt . 
Új technikákat tanulunk, mintákat cserélünk, könyveket 
nézegetünk . Jöhetnek kezdők, haladók, fiatalok, idősek .
Őszikék klub
Minden hónap utolsó szerdáján 17 órakor találkozunk, 
beszélgetünk, teázunk, sütizünk . Megtervezzük a következő 
hetek közös programjait (kirándulás, városnézés, koncert, 
színház) .
Wekerlei Esti Mesék
Minden csütörtökön 18-19 óráig, mesehallgatás, bábozás, 
diavetítés, éneklés, rajzolás . Hetente más-más „mesélő” 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 .

Programsoroló

Wekerlei tavaszi nagytakarítás
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VISSZAPILLANTÓ

Menhely Alapítvány – Fedél Nélkül – Művészeti pályázat  
– Otthontalan alkotók kiállítása – Diogenész hordót keres  
– Pincegaléria, Társaskör

A hosszúra sikerült cím(szerűség) 
minden lényegest tartalmaz . Mégis 
fontosnak gondolom, hogy ennél 

többet is megosszak a kedves olvasóval a 
fenti tárgykörben .

A Menhely Alapítvány kiadásában jelenik 
meg 26 éve a Fedél Nélkül című kétheti 
„utcalap” . Gondolom, sokan találkoztak 
már olyan hajléktalan emberrel, aki kínálja-
árulja a lapot . Nem csak a terjesztők, de az 
újságba írók, rajzolók, az azt szerkesztők is 
fedél nélküliek .

2004-ben hirdették meg művészeti pá-
lyázatukat otthontalan alkotóknak, vers, 
próza és kép kategóriában . Eddig majd 
300 szerző közel 10 000 alkotása érkezett 
folyamatosan a pályázatra .

Ezekből állt össze (nem először) egy kiál-
lítási anyag . És ez az anyag jutott el hozzánk, 
több segítőszándékú önkéntes munkájának 
eredményeként .

A kiállítás megnyitón Szenográdi Réka 
szociális munkás, a Fedél Nélkül koor-
dinátora beszélt a lap születéséről (A3-as 
félbehajtott fénymásolt lap), jelenlegi helyze-
téről (12 oldal, színes borítóval), a lap szer-
kesztéséről (a Fedél Nélkülnél a rászorulók 
nem csak munkára, közösségre is találnak), 
a művészeti alkotásokról (most 12 alkotó 
művei láthatók) . Az alkotók valamennyien 
az utcáról indultak, ma már van fedél a 
fejük fölött, de továbbra is bizonytalan az 

életük . Ez a bizonytalanság a 
képeken alig, vagy egyáltalán 
nem látszik . Ha egy galériá-
ban, minden előzetes informá-
ció nélkül néznénk a képeket, 
biztos nem jutna eszünkbe, 
hogy hajléktalan emberek al-
kotásait látjuk . Nekem biztos 
nem . Persze, vannak vidám és 
szomorú, játékos és komoly, 
színes és fekete-fehér, részle-
tesen kidolgozott és elnagyolt, 
nekem tetsző és nem, vagy 
nem annyira tetsző művek . De 
hát melyik kiállításon nincs 
ez így?

Akkor most lássuk Dio-
genészt és az ő hordóját . A 
kiállításokhoz gyakran kap-
csolódik filmvetítés is . Főleg, 
ha a kiállítások rendezője (So-
mogyváriné Márovics Erika 
és Somogyvári Rudolf) talál 
aktuális filmet . Hát most na-
gyon talált . B . Révész László 
rendező Diogenész hordót ke-
res című, 2004-ben forgatott 
dokumentumfilmjét nézhettük 
meg . Diogenész ókori filozófus 
egy hordóban lakott, a filmbéli 
értelmiségi hajléktalanoknak 
hordójuk sincs . Látjuk-halljuk a mérnököt 
és feleségét (fehér kabátban, sminkkel, csi-
nosan), akik nem adják fel, biztosak benne, 
hogy csak átmenetileg laknak az erdei tá-
kolmányban . Óvónő, akit a férje elkergetett, 
mesterszakács, aki válása után került az 
utcára, színész, költő, lengyelül beszélő 
idegenvezető, a rendszerváltás áldozata, és 
egyéb képtelen történetek . És leginkább 
Anna, akinek egész napját végigkísérhetjük 
a filmben . Két szatyorban az egész élete, a 
szatyrokban rend van, minden élére haj-
togatva, reggel fogat mos, szakadó esőben 

néz végig egy csomó kukát, megmutatva, 
hogyan lehet ezt úgy csinálni, hogy ne le-
gyen piszkos a keze . És este nagy gonddal 
ágyaz meg magának egy templom lépcsőjén . 
Egyébként novellákat ír a Fedél Nélkülbe .

Szívszorító, döbbenetes, elgondolkodtató . 
Mindez kinek a felelőssége? Az övék? A 
mienk? A társadalomé? És hol a vége? Vajon 
hol él most a mérnök, az óvónő, a színész, 
Anna és a többiek? Élnek-e egyáltalán?

A kiállítás április 15-éig még megnézhető 
a Társaskörben .
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HATÁR ÚT - KISERDŐ

A Wekerle újság utóbbi két számában rész-
letesen beszámoltunk az új, közvetlen köze-
lünkben építendő soksávos út tervezéséről, 
a tervezéssel, megvalósulással kapcsolatos, 
megismerhető tényekről, a lakossági megmoz-
dulásokról. Sokan hihették, hogy a lakossági 
fellépésnek köszönhetően sikerült egy időre le-
lassítani a gyorsforgalmi út tervezését. Röviden 
összefoglalunk néhány fontosabb tudnivalót.

Mint ismeretes, a megépítendő Galvani híd 
Újbudáról, a Galvani út vonalából vezetne át a 
Duna fő ága felett Csepelre . A Soroksári-Duna 
felett is haladna egy híd, amely az Illatos útnál 
folytatódna, majd a Határ út mellett – valahol 
Kispest és Ferencváros határán a Kiserdőben – 
2×2 sávos útként jutna el az Üllői útig .

A Duna főága feletti hídra már kiírták a nem-
zetközi tervpályázatot, amelynek 2018 . január 
volt a határideje . A tervek szerint 2022-ig kellene 
elkészülnie, és a kisebb, a Soroksári-Duna feletti 
híd kivitelezéséhez csak ezt követően fognának 
hozzá . Így az onnan elvezető úthálózat csak 
ezzel egy időben vagy még később épülne ki .

A Galvani híd az olimpiai tervekkel került 
napirendre . A 2024-es pályázathoz készített 
megvalósíthatósági tanulmány szerint a Ha-
tár úti csomópontnál az úthálózat a reptéri 
gyorsforgalmi úthoz csatlakozva juttatta volna 
el a reptérről érkezőket a Csepel-sziget északi 
részén koncentrálódó olimpiai helyszínekre . A 
beruházások az olimpiai pályázat februári vissza-
vonása után sem álltak le, sőt, újabb lendületet 
nyertek . A projektet az olimpiai pályázatért is 
felelős Fürjes Balázs, a kiemelt budapesti be-
ruházások kormánybiztosa és Seszták Miklós 
fejlesztési miniszter vezeti . A tervdokumentáció 
elkészítéséért a NIF (Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt .) felel . 

Kispest Önkormányzata a 2017 . február 8-án 
a NIF Zrt .-nek írt levelére kapott válaszban 
arról értesült, hogy a kiírt közbeszerzési el-
járás keretében tervezőként a FŐMTERV 
Zrt . –UNITEF-83 Zrt . –UTIBER Kft . közös 
ajánlattevő került kiválasztásra . A tervezési 
szerződés aláírásra került, a tervezési feladat 
elkezdődött . 

Július 16-án a Wekerlei Társaskör Egyesület 
levelet írt a NIF Zrt . vezérigazgató helyettesé-
nek és igazgatóhelyettesének, amelyben kérte 
a WTE számára a projektben való részvételt, 
az egyesület képviselőjének az egyeztetésekbe 
történő bevonását . A Társaskör azonban nem 
kapott meghívást a szakmai egyeztetésekre, az 
előkészítésbe a helyieket nem vonták be .

Noha ekkor még arról is lehetett hallani, hogy 
a tervező megvizsgálja a Kén utca–Ecseri út 
nyomvonal megvalósíthatóságát is, később há-
rom, a Határ úti Kiserdőt érintő nyomvonalterv 
vált ismertté . Az egyik a József Attila-lakótelep 
felé eső oldalon, az Illatos-árok felett vezet; a 

másik középen szeli ketté a Kiserdőt; a harma-
dik, a Wekerléhez legközelebb futó nyomvonal 
pedig a mostani villamossínek mellett halad .

Ahogy arról lapunk beszámolt, augusztus 
10-én a Kispesti Városházán szakmai egyez-
tetésre került sor az építtető NIF Zrt ., a beru-
házó UTIBER Zrt ., valamint a Polgármesteri 
Hivatal érintett vezetői és szakértői között . 
Akkor már a Wekerléhez közeli nyomvonalat 
valószínűsítették (a Wekerle újság 2017/2 . szá-
mának címlapja is ennek illusztrációjával jelent 
meg) . A tervek a Határ út szervízútként történő 
meghagyásáról szóltak, a Kén utca – Ecseri út 
nyomvonal lekerült a napirendről .

Az előzetes elképzelések szerint szeptember 
20-án kellett volna döntenie a tervzsűrinek a 
Soroksári-Duna és az Üllői út közötti nyomvo-
nalról . A Kiserdő mindkét oldalán megmozdul-
tak a közösségek, Facebook-csoport is elindult 
a Wekerlén és a József Attila lakótelepen élők 
között . A Kiserdőben július végén pikniket 
tartottak a területért aggódók, majd augusztus 
21-én a helyiek véleményének a megismerése 
céljából a WKK-ban szervezett fórumot Ferencz 
István kispesti képviselő . Ezen a fórumon többek 
között kiderült, hogy a szomszédos Ferencváros 
elfogadott rendezési terve rögzítette, hogy a 
Kiserdőt pihenőövezetként kell megújítani, 
ott út nem vezethet; továbbá hogy a IX . ke-
rületben helyi népszavazási kezdeményezés 
indult . A találkozón az is elhangzott, hogy 
miután nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
beruházásról van szó, nagyon korlátozottak a 
cselekvési lehetőségek .

Szeptember 8-án újabb fórum következett, 
ezúttal a KMO-ban, szintén Ferenczi István 
kezdeményezésére . Szeptember közepén a 
Wekerlei Napok-
ra az önmagukat a 
Facebookon megszer-
vező Kiserdővédők 
standdal települtek ki 
(a Facebookon: Van 
más út – Összefogás 
a Kiserdőért) . Egyre 
nagyobb sajtóvissz-
hangot kapott a ter-
vezett út és az ezzel 
járó erdőirtás ügye .

Szeptember 18-án 
Fürjes Balázs kor-
mánybiztos levélben 
kérte a NIF Zrt .-t, 
hogy haladéktalanul 
állítsa le a Kiserdőt 
érintő szakasz terve-
zését . A levél néhány 
részletét e lapszá-
munkban is bemu-
tatjuk .

Októberben a WTE levélben fordult Gajda 
Péter polgármesterhez, hogy tájékoztatást kér-
jen a beruházás állapotáról, illetve arról, hogy 
hogyan kívánja biztosítani az önkormányzat a 
társadalmi párbeszédet, az érdemi szakmai és 
lakossági egyeztetést . Az Egyesület egyúttal 
hangsúlyozta, hogy a Határ út környékén 
élők problémáit, a lakókörnyezet jelenleg is 
meglévő káros terhelését meg kell oldani . A 
Társaskör levelét és Gajda Péter válaszát a 
Wekerle újság előző számában teljes terje-
delmében közöltük .

Decemberben kormányhatározat is ki-
mondta, hogy az Új Duna-hídhoz kapcsolódó 
úthálózat tervezését „úgy kell megvalósítani, 
hogy az figyelemmel legyen a fejlesztéssel 
érintett természeti értékekre, zöldfelületek 
és a környék lakói életminőségének megőr-
zésére, javítására, ezért a tervezés során meg 
kell vizsgálni az ezt lehetővé tevő kiegészítő 
vagy alternatív műszaki megoldásokat is .”

A feladattal megbízott NIF Zrt . nem 
egyeztetett a lakossággal, és arról sem érke-
zett hír, hogy az illetékes önkormányzatokat 
tájékoztatta volna . Megkerestük a NIF Zrt .-t, 
amely ennyit közölt: a „szükséges vizsgálatok 
elvégzését követően a Tervező 2018 . április 15-
ig elkészíti tanulmányát, melyet a beruházás 
tervfázisainak megfelelően Társaságunk az 
érintett szervezetekkel, így – többek között 
– Budapest XIX . kerület Kispest Önkor-
mányzatával is megoszt majd .”

A helyiek nem maradtak tétlenek: a Kiser-
dőért aggódók, információk hiányában, levelet 
fogalmaztak meg Seszták Miklós miniszter 
felé és aláírásokat gyűjtöttek . Március végén 
– lapzártánk után – a két érintett budapes-
ti választókerület jelöltjeinek részvételével 
közösségi fórumot szerveztek . Ugyancsak 
március végén családi nap zajlott a kiserdei 
nagyréten . 

Csepregi Botond, Engloner Attila

Mi történt eddig, hol tart a Kiserdőbe 
tervezett soksávos út ügye?

Részletek Fürjes Balázs kiemelt budapesti beruházások kormánybiztos Nagy 
Róbert Attila Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT vezérigazgató részére 2017. 
szeptember 18-án írt leveléből

(...) Budapest Főpolgármesterével és a nemzeti fejlesztési miniszterrel többször 
egyeztetve, az ő kifejezett egyetértésükkel és jóváhagyásukkal arra kérem Vezérigazgató 
urat, hogy az Új Duna-híd kapcsolódó közlekedési infrastruktúrája - József Attila lakó-
telep és a Wekerle telep között húzódó úgynevezett “Kiserdőt” érintő részszakaszának 
munkaközi terveit vonja vissza. E tervek egészen bizonyosan nem fognak megvalósulni.

(...) kezdjek meg legalább 3-4, a fenti nyomvonaltól elterő olyan környezetbarát 
műszaki megoldás és nyomvonalváltozat vizsgálatát, amelyek megóvják a természeti 
környezetet, biztosítják a “Kiserdő” - erdősáv megőrzését, felhasználóbarát gyalogos 
megközelítését, a lakosság általi látogatást és használatot, és legyenek tekintettel a 
József Attila lakótelepen, valamint a Wekerle telepen lakók teljesen jogos érdekeire.

(...) A miniszter és a kormánybiztos által megismert változatokat a végleges döntés 
előtt érdemben és alaposan egyeztetni kell majd a Főpolgármesterrel és a kerület 
lakosságával, az önkormányzatokkal, a polgármesterekkel, és a városrészek egyéni 
országgyűlési képviselőivel.

(...) a budapesti városrészeket, budapesti kerületeket érintő szakmai munka során 
a mérnöki- műszaki szempontok mellett, azokat megelőzően mindig legyenek figyelem-
mel a budapestiek, a kerületi lakosok, a helyben lakók jogos és méltányos érdekeire.



Kedves Somlói Judit!

A Kiserdővédők nevében írok Önnek. Levelet fogalmaztunk, 
mert úgy érezzük, továbbra sem tudunk semmit arról, mi lesz a 
Wekerletelep és a József Attila lakótelep közötti „Kiserdő”-vel. 
Nincs senki, akihez fordulhatnánk, aki érdemi információval 
bír.

Lassan eltelik az a hat hónap, amit Fürjes Balázs 
kormánybiztos adott a NIF Zrt.-nek. Aggodalomra ad okot, 
hogy a decemberben megjelent kormányhatározat nem szól új 
nyomvonalról.

Szeretnénk, hogy minél több lakótársunknak legyen 
lehetősége ezt a levelet aláírni.

Azt szeretnénk kérni, hogy ezt a Wekerlei Társaskör 
Egyesületben is megtehessék.

Köszönettel: Mandl-Szücs Ildikó
2018.03.04.

HATÁR ÚT - KISERDŐ

Tisztelt Seszták Miklós Miniszter Úr!

A Wekerletelep és a József Attila lakótelep lakói 
határozott lépéseket várnak Öntől a két kerület 
között húzódó Kiserdő erdősáv védelme érdekében. 
Az Új Duna-hídhoz kötődő úthálózat életünket, 
mindennapjainkat, jövőnket erősen befolyásolhatja, 
ezért kérjük, segítse a probléma megoldását!

A szeptember óta eltelt időszakban a probléma 
elodázását vélelmezzük.

A NIF Zrt.-től továbbra sem kapunk semmiféle 
tájékoztatást az Új Duna-hídhoz kötődő úthálózat 
tervezési folyamatával kapcsolatban. Nem egyeztet 
velünk senki, a folyamatból kizárva érezzük magunkat, 
ezért fordulunk Önhöz.

Nekünk, érintett lakosoknak, szükségünk van az 
ezzel kapcsolatos információkra, igényünk van arra, 
hogy ezekbe a folyamatokba még időben bevonjanak 
minket, meghallgassák véleményünket, ne a fejünk 
felett döntsenek!

Ön előtt nyilvánvalóan ismert, hogy 2017 
szeptemberében Fürjes Balázs kormánybiztos arra 
kérte a NIF Zrt. vezérigazgatóját, hogy vonja vissza az 
Új Duna-hídhoz vezető úthálózatnak, a Wekerletelep és 
a József Attila lakótelep közötti, „Kiserdő” erdősávot 
érintő részszakaszának munkaközi terveit. 

A kormánybiztos arra kérte a NIF-et, hogy a 
korábbitól eltérő, a természetet megóvó, a lakosság 
általi használatot és látogatást figyelembe vevő, 3-4 
nyomvonaltervet dolgozzon ki, és a Kiserdő erdősáv 
megőrzését biztosító változat kerüljön kialakításra. A 
kormánybiztos által adott határidő április 15-én lejár.

Nekünk, érintett lakosoknak, nagyon kevés 
információnk van arról, milyen lépések, milyen 
mérések, vizsgálatok történtek szeptember óta. 
Ezeknek milyen eredménye lett, illetve ezek hogyan 
befolyásolják az alternatív nyomvonalak kialakítását?

Az újratervezési folyamat vége felé közeledve 
lehetőséget szeretnénk a párbeszédre, tudni 
szeretnénk, milyen lehetséges megoldások születtek.

Decemberben a kormány olyan határozatot 
hozott, amely szerint az Új Duna-hídhoz kapcsolódó 

úthálózat tervezését „úgy kell megvalósítani, 
hogy az figyelemmel legyen a fejlesztéssel érintett 
természeti értékekre, zöldfelületek és a környék lakói 
életminőségének megőrzésére, javítására, ezért a 
tervezés során meg kell vizsgálni az ezt lehetővé tevő 
kiegészítő vagy alternatív műszaki megoldásokat is.”

Ez a kormányhatározat nem szól alternatív 
nyomvonalakról.

Kérjük, tájékoztasson minket, az alábbi kérdésekben!
Hol tart a korábbiaktól eltérő nyomvonalak tervezési 

folyamata? 
Ősz óta rendszeresen láttunk, látunk különböző 

mérőautókat a Kiserdőben és környékén. Milyen 
méréseket végeztek, végeznek? A korábban elvégzett 
mérések eredményeit mikor teszik közzé?

Milyen környezetkímélő közlekedési alternatívákat 
vizsgáltak az érintett útszakasz forgalmának 
csökkentése céljából?

Milyen megoldások lehetségesek egy, a Kiserdőt 
érintetlenül hagyó nyomvonal kialakítására?

A tervezési folyamat mely pontján szeretnék az 
érintett önkormányzatokat, szakmai szervezeteket, 
helyi civil szervezeteket bevonni a tervezés 
folyamatába?

Mikor és milyen formában szeretnék tájékoztatni 
az érintett lakosságot a tervezési folyamatról, annak 
előrehaladtáról? 

Figyelembe veszik-e, mit szeretnénk mi, itt élők, 
családok, a Kiserdőt rendszeresen sétára, mozgásra, 
pihenésre, használók, gyermekeinket a fák, természet 
szeretetére nevelő szülők? Mi garantálja, hogy a 
jövőben továbbra is zavartalanul folytathatjuk ezen, 
számunkra kedves tevékenységeket? 

Mivel a téma az Ön hatáskörébe tartozik, 
információt, és a probléma számunkra megnyugtató 
megoldását Öntől várjuk.

Köszönettel: az érintett lakosság
2018. március
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Legutóbb részt vettem a 
wekerlei bolhapiacon . 

A mai cikket az ott látottak 
ihlették .

Magam egy kék emele-
tes zománcozott kávéfőzőt 
tettem ki csalinak, de volt 
eladásra több zománcozott 
edény is, amiket a nagyma-
máktól örököltünk . A por-
tékáimat oly sokan meg-
csodálták, hogy már nem 
is akartam tőlük megválni . 
Inkább utána néztem, hol, 
mikor készültek .

Nos a kép vegyes . Van 
fedőm, amelyiken csak mé-
ret áll: 11 cm . Van olyan is, 
amelyik átmérője 18 cm, 
s a felirat azt is elárulja, 
Bonyhádon készült magyar 
szabvány alapján (MSZ), 
s az ára 10 .20 . Vélhetően 
forint . Mint ahogy bizonyára a 2 .- zománc-
felirat egy másik fedőn szintén a forintban 
megadott árat jelenti . A háztartásunk leg-
régebbi lábasa Budafokon készült, átmérője 
30 cm, ára 5 .80 pengő . Egy ifjabb, 38 cm 
átmérőjű bonyhádi lábas pedig maximum 
55 forintért volt árusítható . 

Az egyik régiség szemlélője szóba ele-
gyedett velem, s tőle tudtam meg többet a 
zománcedényekről .

A nyaralónkban használt kívül kék, belül 
fehér zománcos vaslábos a legrégebbiek közül 
való . Olyat már jobbára csak múzeumokban 
láthatunk . Nagymami ezt a lábast használta 
mindig a hús rántására . Gyerekkoromból 
emlékszem, a gazdaasszonyok azt a lábost, 
amiben a tejet forralták fel, másra nem hasz-
nálták . Zománcos volt a kisebb-nagyobb 
zsírosbödön, a fazék, a lábos, a tejeskanna, 
a vödör a vájdling, a bögre, a sajtár, a tölcsér .

Hogy hol készültek a 
zománcos edények? A 
legtöbbjük a bonyhádi, 
a budafoki és a csepeli 
Weiss Manfréd gyárban . 
Van egy magyar üzem, 
amelynek a termékeit 
mindenki ismeri, csak 
azt nem tudja, hogy a 
klasszikus, piros zomán-
cozott lábast a mai napig 
gyártják Magyarorszá-
gon . Nem söpörte el a 
rendszerváltás, az olcsó 
konkurencia . Elnyűhe-
tetlen, sőt: éttermekben 
már trendi is . Ezért aztán 
ne lepődjön meg senki, 

ha a régi lábasát megfor-
dítva azt olvassa: Bonyhád . 
A gyárat 1909-ben alapí-
tották . 

Budafokon 1905-ben 
alapított gyárat Herz Adolf 
„Budafoki Zománcozott 
Edénysajtoló és Fémáru-
gyár Herz” cégnév alatt . 
A két világháború között 
háztartási edényeket és 
eszközöket gyártott, ké-
sőbb a kőbányai székhelyű 
Lampart Zománcipari Mű-
vek Budafoki Gyáraként és 
néven szanitertermékeket 
és tűzhelyeket állított elő, 
majd Lampart Budafoki 
Zománc Vállalat néven 
zománcozott háztartási 
termékeket és kályhákat 
állított elő . A pöttyös ken-
dős női fej a jó minőségű 

portéka jelképévé vált .
A Csepel Művek a XX . századi magyar 

ipartörténet egyik legnagyobb vállalkozása . 
Ez az egyedülálló gyártelep több mint 120 
éves múltra tekint vissza, ugyanis 1892-ben 
nyújtotta be Weiss Berthold és Manfréd telep 
és építési engedély kérelmét a ráckevei főszol-
gabíróságra, hogy Csepel határában gyárat 
létesíthessen . A gyár alapításáról a CÉGÉR 
Ipartörténeti és helytörténeti filmszemlén 
kiváló dokumentumfilmet láthattunk . A 
Weiss Manfréd Acél- és Fémművei Rt . ter-
mékei korukban is európai hírűek voltak . A 
II . világháború bombázásai súlyos károkat 
okoztak az üzemekben, melyeket 1946-ban 
államosítottak . A II . világháború után a 
szocialista nagyipar egyik fellegvárának 
tekintették . A Vasművet 1950-56 között 
Rákosi Mátyásról nevezték el, majd 1991-ig 
Csepel Vas- és Fémmű volt a neve . A 90-es 

évek elejétől az egy-
re erősödő gazdasági 
nehézségek miatt az 
üzemek fokozatosan 
eltűntek, illetve átala-
kultak .

A levesestál a régeb-
biek közül való, koro-
nás címert találunk az 
alján . Az 5-literes kék 
zsírosvéndő (bödön) 
még a háború előtt a 
Weiss Manfréd csepeli 
gyárban készült . Már 
egyre kevesebbet talá-
lunk a régi, jó, zomán-
cozott edényekből .

Nagy Tamás

„2008-ban volt egy álmom . Szerettem volna 
elérni, hogy Wekerlén, a hétvégente üresen álló 
Kispiac területén bolhapiacot tarthassunk az 
itt élőknek . Az Önkormányzat szerencsére 
partner volt ebben, és így 2009-ben ezt sikerült 
is megvalósítani . Azóta, 9 éven át, évente 4 
alkalommal került megrendezésre a helyiek 
egyik kedvenc rendezvénye, és 2010-től már 
a wekerlei bababörzének is a Kispiac lett a 
helyszíne . 

2017-ben az Önkormányzat pályázatot nyert, 
2018 . májusától a Kispiac megújul . Számos 
egyeztetést követően, az átépítés alatt a bolhapi-
ac megtartására vonatkozó lehetséges megoldási 
javaslatokat, illetve a felújítás utáni időszakra 
vonatkozó terveket elküldtem Polgármester 
úrnak, bízva abban, hogy a Bolhapiac, a Ba-
babörze és a Kézműves Vásár a jövőben is a 
wekerlei közösségi lét része maradhat .

Azonban megnövekedett egyéb feladataim és 
elfoglaltságaim miatt november elején lemond-
tam a Társaskörnél a Bolhapiac, Bababörze és 
a Kézműves Vásár további szervezéséről, bízva 
abban, hogy ők találnak helyettem más lelkes, 
értő wekerleieket a programok szellemiségének 
folytatására .”

Debreceni Zsuzsa

A közeljövő
A Kézműves Vásár szervezésére Kincses An-

namária jelentkezett, a Bolhapiac és Bababörze 
működését Szlifka Kati vállalta magára . Így az-
zal a jó hírrel jelentkezünk, hogy április végén, 
a Kispiac felújítási munkálatainak megkezdése 
előtt még rendezünk egy Bolhapiacot a régi 
helyszínen! A tervezett időpont reményeink 
szerint április 22-e, a pontos tudnivalókról 
minden eddig megszokott és használt fórumon 
tájékoztatást adunk .

Az immáron 9 . alkalommal megrendezésre 
kerülő Garázsvásár Fesztivál – mely, most 
tavasszal április 14-én, szombaton lesz – egyik 
állomása kivételesen szintén a Wekerlei Kis-
piac lesz!

A tervezett jövő
Az Önkormányzat információi szerint a 

májusi felújítás kezdetekor a Kispiac asztalait 
átszállítják a Zoltán utcai Sportpálya terüle-
tére, ahol a piacfelújítás végéig rendelkezésre 
bocsátják majd további börzékre is . Ezért a 
rendezvények a terveink szerint az ideiglenes 
helyszínen májusban és szeptemberben is a 
megszokott ütemben zajlanak majd . Meg-
próbálunk minden új információt időben el-
érhetővé tenni, lelkesen és nagy lendülettel 
állunk a feladat elé .

Debreceni Zsuzsa, Szlifka Kati

Padlások kincsei: Zománcos edények Volt egyszer  
egy bolhapiac…  
lesz még bolhapiac!!
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Milyen kispiacot szeretnénk látni a Wekerlén?
Akadálymentes? Gyerekbarát? Termelőbarát? 
Olyat, ahol leülhetünk a vásárlás után barátkozni?
Olyat, ahol több szolgáltatást lehet elérni?
Olyat, ahol a bolhapiactól kezdve, más vásár-alapú közösségi programokat is könnyen 
meg lehet rendezni?

2016 októberében ezeket a kérdéseket 
tettük fel magunknak a piac tervezé-

sének indításakor . És ha mindezekre 2018 
márciusában, a végleges terv ismeretében, 
röviden akarunk válaszolni, akkor minden 
kérdésre azt tudjuk mondani, ilyen lesz . 
A közösségi tervezési folyamat nem volt 
zökkenőmentes, de a csökkentett pénzügyi 
forrás ellenére igyekeztünk elérni, amit a 
korábbi felmérésekben a vásárlók és az árusok 
fontosnak tartottak . 

A kereskedők érdekei a következők szerint 
jutnak érvényre: ugyanakkora üzlethelyiséget 
kapnak vissza, amekkorát ma is használnak, 
a tulajdonjogukról való lemondás ellenében 
15 évi bérleti jogot kapnak . 

Március 21-én, a piac beruházásáért felelős 
projektmenedzser, Horváth Gyula, a kiviteli 
tervek bemutatásával megtartotta hivatalos 
tájékoztatóját . A piac építkezése májusban 
elindulhat . Legfőbb változás az eddigi te-
lepítési tervekhez képest, hogy a kétszárnyú 
épület a Nádasdy utca és a Gutenberg körút 
oldalán húzódik majd, a terület a Pannónia 
út felé nyitott, éjszaka kerítéssel és kamerával 
megfigyelt terület lesz . Parkolási hely válto-
zatlanul a Gutenberg körúton lesz kialakítva . 
Mivel a piacterület a telekszabályozás miatt 
csökkent, nagyobb rendezvények esetén a 
terület a Pannónia út felé visszabővülhet . 
Az állandó piactér a mostaninak a felére 
csökken, kiegészítve egy fedett, de nyitott 
térrel . A Pannónia úti szakasz füves terület 
lesz, az út mentén visszapótolják a korábbi 
oszlopos fasort, pár dézsás növény kerül a 
piacterületre is . 

A kereskedelmi egységek mellett, a Gu-
tenberg körút és a Pannónia út találkozása 
felőli sarkon megépül egy 32 m2-es közösségi 
helyiség, 35 m2 önálló, zárt udvarterülettel . 

Legkésőbb május közepén részleges le-
zárásra kerül a piac . A Pannónia úton lévő, 
később elbontandó épületekbe költöznek az 
üzletek . A húsboltba települ a csirkés és a 
virágos, a lottózó átköltözik az élelmiszerbolt 
mellé . Az üzletek bejárata előtt egy 4m széles 
sávon lesz 8-12 árusnak asztal biztosítva . A 
többi asztal átkerül a Zoltán utcai közösségi 
térre, ahol a bolhapiac és babaruhabörze 
működhet tovább . 

Az építkezés vége felé, amikor elbontásra 
kerülnek a megmaradt pavilonok és a mű-
ködési és használatbavételi engedélyeztetés 
történik, kb . egy hónapra átmenetileg lezárják 

a piacot, nem fog működni . Az átadást 2018 
októberére tervezi az önkormányzat . Nyitott 
kérdés még, hány asztal fog visszakerülni 
a piacra, ill . a fedett piacrészre . A fedett 
piacrész új funkció a területen . Az árusító 
asztalok fölé végül csak ideiglenes ernyők 
elhelyezésére lesz mód, ezt várhatóan az 
árusoknak kell majd finanszírozniuk . 

A 100 m2 fedett piac rész felett egy ugyan-
akkora galérián is működhet majd az árusítás 
esős napokon, ill . a közösségi rendezvényeken . 
Az épület energiahatékonysági mutatói meg-
felelnek az érvényes előírásoknak . Reméljük, 
hosszú távon, további pályázattal a fenntart-
hatósági paramétereket is sikerül javítani, pl . 
egy napelemes beruházással . Ígéret van rá, 
hogy a jelenleg beépítésre kerülő gépészeti 
egység kompatibilis lesz egy műszaki átállí-

tásra . Bízunk benne, hogy minden wekerlei 
kíváncsian várja, hogyan újul meg végre a 
wekerlei kispiac . Addig csak a látványtervek és 
utcanézeti modelleken keresztül képzelhetjük 
el, milyen lesz a területet . További részletek 
és tervek a kispest .hu oldalon találhatók . 
 Somlói Judit és Tracey Wheatley
 Wekerlei Társaskör  Átalakuló Wekerle

Májusban elindul a piac építése!
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Áprilisban a Wekerlei Társaskör Egye-
sület tisztújító közgyűlést tart . A 
közgyűlésre készülvén az aktív tagok 

részvételével az elnökség stratégiai megbe-
szélést tartott, amelynek középpontjában a 
közösségépítés, kulturális rendezvények szer-
vezése mellett az Egyesület érdekérvényesítő 
feladatait, s mindezekhez szükséges anyagi és 
személyi feltételeit vizsgálta meg . Jelen sorok 
írója szintén részvevője volt a tervezésnek . 
Ott született meg az elhatározása, hogy a 
Társaskör múltbeli és jövőbeni érdekkép-
viseletéről a lap hasábjain ismertetést adjon .

A Kispesti Állami Munkáslakótelep ok-
tatási és művelődési intézményei államiak 
voltak, a Magyar Királyi Vallás és Közok-
tatásügyi Minisztérium fennhatósága alá 
tartoztak . Ma szintén minisztériumi tulaj-

donban állnak . Az elemi iskolák közvetlen, 
helyi felügyeletét az iskolai gondnokság látta 
el, amely 1912 decemberében alakult meg . 
A telepi iskolagondnokság elnöke Győri 
Ottmár telepi gondnok lett . Ma az iskolák 
életébe nincs helyi beleszólás .

1909-ben a telepi lakosság közművelő-
désének biztositására tervezetet készített a 
minisztérium . Ebben a tervezetben szerepelt 
a felnőtt tanfolyamok elindítása, amelyet az 
elemi iskolák mellett szándékoztak működ-
tetni, s szerepelt továbbá a munkásgimná-
zium felállításának gondolata is . A terve-
zet népkönyvtárak létesítését is rögzítette, 
amelyetet az ún . Munkáskaszinóban kívánt 
elhelyezni, ahová olvasótermet, könyvtárter-
met, előadótermeket és irodát is tervezett . (1) 

A lakótelep közművelődési szerkezete azon-
ban nem épült ki ilyen formában . Analfabéta 
tanfolyamok szerveződtek ugyan a telepen, 
(2) de a munkásgimnázium nem valósult 
meg, sőt a népkönyvtár helyéül megjelölt 
Munkáskaszinó sem épült fel .

A telep lakói az ország minden részéről 
szerveződtek, eredeti foglalkozásuk szerint 
ipari munkások – elég nagy számban szak-
képzettek – postások, rendőrök, vasutasok és 
földművesek, még urasági cselédek is . Nagy 
részükben már a telepre kerülésük idején is 
a főváros üzemeiben dolgozó munkások, és 
az évek során méginkább azokká váltak . A 
telepen belüli élet nem jelentett hermetikus 
zártságot, az országos gazdasági és társadalmi 
hatások a döntő, alakító tényezők itt is . A 
telep lakói között ugyan voltak egzisztenciális 
szintkülönbségek, de nem jelentős arányban 
és főként nem más okokból eredően . Nem 
úgy, mint ma .

Az első lakók „kezdetben az összeis-
merkedés és a családok közötti társadalmi 
kapcsolat megteremtésének céljából tartot-
tak összejöveteleket .” Előbb az egy házban 

élők, majd a szomszédokkal . 
„Ezekből alakult ki a telep 
első szervezett társadalmi 
és kulturális egyesülete, a 
Kispest-Munkástelep La-
kóinak Társasköre . Célja a 
telep lakói közötti szoro-
sabb társadalmi viszony 
létesítése”, azaz a közösség 
építése, valamint a közös 
gazdasági érdekek védelme 
és a művelődésnek a lakosok 
körében való terjesztése . A 
Társaskör megszervezése 
a munkástelep tanítói ka-
rán kívül főképpen Győri 
Ottmár akkori telepgondnok 
nevéhez fűződik .” (3)

A Társaskör híven meg-
őrizte azt a jellegét, amellyel megalapítói 
felruházták, és mindig a telep kulturális 
és gazdasági életének szolgálatában ma-
radt . Hogy vállalt kulturális és társadalmi 
feladatának könnyebben és hathatósabban 
megfelelhessen,” a Társaskör saját kebelében 
alosztályokat szervezett, és meglévő, több-
nyire a lét nehézségeivel küzdő egyesületeket 
integrálta .” (3)

Az 1919 végén újjáalakuló kör prog-
ramjának egyik sarkalatos pontja éppen a 
telepen lakók közös gazdasági érdekeinek 
védelme volt: „A telepen jelenleg még nél-
külözzük a villamosvasút közlekedését, a 
villanyvilágitást, népfürdőt, polgári iskolát, 
kórházat és munkáskaszinót . Ezek mind 
olyan fontos közös érdekeink, amelyek el-
éréséhez szükséges, hogy tömörüljünk” . (4)

A polgári iskola, a kórház, a fürdő, a kul-
túrház és a villamos a Társaskör törekvése és 
akciói ellenére sem valósultak meg a telepen, 
de egy-két szociális eredmény a Társaskör 
nevéhez fűződik . Igy az évekig tartó, kö-

vetkezetes munkája nyomán bevezették a 
villanyvilágitást a telepre, telefonautomatákat 
szereltek fel, s közbenjárása nyomán a 
BSZKRT a fővárosi iskolákba járó telepi 
tanulók részére a reggeli órákban villamos 
pótkocsikat kapcsolt a szerelvényekhez . (5)

A Wekerletelepi Társaskörben úgynevezett 
kulturális és sport alosztályok működtek . A 
legkorábban megalakult alosztálya a munkás 
énekkar volt /1910/, majd a munkás zene-
kar /1920-ban/ és a Társaskör kötelékén 
belül működött az „Irodalmi Művészeti és 
Tudományos Egyesület” . Valamint egy 550 
kötetes könyvtárat is tartott fenn a Társaskör . 
Sporttevékenységét a Sakk-kör, a Wekerle 
Sport Club /WSC/ és a Szondi Sport Club /
SZSC/ fémjelezte . Az alosztályok működése 
a mindenkori gazdasági helyzet függvénye 
volt; így a munkanélküliség éveiben gyakorta 
szüneteltek az egyes szakosztályok vagy 
sportkörök, halódtak, majd újra éledtek . 
Legnagyobb sikereket a munkás énekkar, 
az ún . Wekerletelepi Dalkör ért el, több 
rádiószereplést is kiérdemelt . (3)

A Társaskör rendes tagjainak létszáma az 
1920-as évek derekán két és fél ezer fölött 
volt, a tagsági díj havi 2 .000 K . „A legtöbb 
alosztály ezenfelül tagjait a saját pénztára 
javára is megterhelte tagsági díjjal .”  . . .” A 
telep gondnoksága mindenkor a legteljesebb 
megértéssel kísérte a Társaskör munkálko-
dását, s azt nemcsak erkölcsi erejével, hanem 
anyagilag is támogatta, s a Pannónia út 15 . 
sz . háznak négy munkáslakásból álló emeleti 
helyiségeit erre a célra átalakítva, a pénz-
ügyminisztérium jóváhagyásával évről-évre 
ingyen, később mérsékelt bérfizetés ellenében 
a Társaskörnek átengedte .” A vissza-visz-
szatérő gazdasági nehézségeken kívül nagy 
próbatételt jelentett a telep társadalmi életét 
irányitó Társaskör számára, hogy kulturális 
intézményekkel, épületekkel nem rendel-
kezett a telep . Rendezvényeinek színhelye 
vagy iskolai osztálytermek, tornatermek, 
vagy éppen vendéglők helyiségei voltak . 
Maga a Társaskör sem rendelkezett külön 
a saját céljaira épített székházzal, egészen 
fennállásának 25 .évfordulójáig, amikoris 
1937-ben végre székházat kapott a Kálmán 
király utcában . (Ma ez fővárosi fenntartású 
idősek otthona a Mészáros Lőrinc utcában .)

„Mint fentebb láttuk, a Társaskör kere-
teiben minden kulturális törekvés helyet 
talált és érvényesült, benne minden telepi 
lakos megtalálta a hajlamainak és tehet-
ségének megfelelő teret . A telep minden 
kulturális és társadalmi mozgalma sokáig a 
Társaskör keretei közé koncentrálódott .” A 
Wekerletelepen a tudatosan szervezett kis-
városi élethez tartozott, hogy a lakóknak volt 
társasköre, sportklubja, hetilapja, filmszín-

A Társaskör egykori és mai érdekérvényesítése
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háza, s volt könyvtára, iskolái, óvodái . Ezt 
az aranykort a kommunizmus megszüntette . 
A Társaskört betiltotta, javait államosította . 

1986-ban a társaskört Wekerlei Társaskör 
Egyesület néven újra megalapítottuk . Szel-
lemi elődünknek a Kispest-Munkástelep 
Lakóinak Társaskörét tekintjük . Természe-
tesen az első megalapítása után 75 évvel nem 
lehettek céljaink azonosak . Ezúttal az örökölt 
természeti és épített környezetünk meg-
óvása, fejlesztése mellett azonban továbbra 
is elsőrendű célunk az itt élők érdekeinek 
képviselete . 

„Az Egyesület célja a Főváros XIX . kerü-
let, Kispest wekerlei városrész helytörténeti, 
településszerkezeti és építészeti, továbbá 
természeti értékei megóvásának és gyarapí-
tásának elősegítése, közösségének fejlesztése, 
lakói jobb helyi közérzetének, a közügyek 
iránti nagyobb érdeklődésének, helyi lo-
kálpatriotizmusának erősítése, közremű-
ködés a városrész rendjének, tisztaságának 
javításában . Célja továbbá a Wekerletelep 
szépítésében, építésében, környezetrendezési 
és közlekedési rehabilitációjában való közre-
működés, a lakosság bevonása a városrésszel 
kapcsolatos fejlesztési elképzelések és tervek 
megvitatásába és megvalósításába . Ennek 
érdekében egyéni és társadalmi erők összefo-
gásával közösségi létesítmények létrehozása 
és működtetése, továbbá a társadalmi akciók 
kezdeményezése, szervezése . . .” (6)

Bizonyára minden Olvasó előtt ismert, 
hogy a mai Társaskör céljai elérése érdekében 
előadásokat, vitafórumokat, találkozókat, 
tanácskozásokat, helytörténeti gyűjtéseket 
rendez, vetélkedőket, versenyeket, kirándu-
lásokat szervez . Helyi kiadványokat, újságot, 
könyveket jelentet meg, a wekerlei városrész 
érdekét szolgáló közösségi létesítményeket 
hoz létre . A mai Társaskör is szakosztályokat, 
klubokat, öntevékeny művelődési csoporto-
kat, szakemberek felkérésével alkotóközös-
ségeket hoz létre, illetve szoros kapcsolatot 
alakít ki a helyi önkormányzattal, annak 
szerveivel és civil szervezetekkel . Támogatja 
a lakosság önszerveződő közösségeit, nép-

szerűsíti és erősíti a település önfenntartó 
képességét . 

Hogy mindezt mi célból? Természetesen 
az itt élők művelődési, szórakozási igényeinek 
kielégítése mellett a közösség kialakítása 
és erősítése érdekében . Fontos számunkra 
a közösségünket érintő ügyek bemutatása, 
azokban az itt élők érdekeinek tolmácsolása, 
képviselete . Gondoljanak csak a kezdet kez-
detén, a Huba utcai bölcsőde a bezárás ellen 
a lakosság mozgósításával és egy alapítvány 
létrehozásával lépett fel! Gondoljanak azok-
ra az ügyekre, amik a közelmúltat érintik: 
ablakpályázatok elindítása, az Újlaki utca 
lezárásának feloldása, az elhanyagolt kisterek 
– Győri Ottmár, Hársfavirág, Bárczi István 
és Almavirág tér – megújítása, valamint az 
önkormányzati bizottságokban való civil 
részvétel biztosítása! A jövő generáció érdekét 
szolgálja az Energiahatékony Wekerle megal-
kotása a műemléki szabályozásban, a speciális 
szabályozás folyamatos műszaki felügyelete, 
az IVS tervének kiegészítése a Wekerlét érintő 
hosszútávú tervezésben, valamintazok, amik 
ma a legfontosabb közügyeink: 
a Kiserdő megmentése, a helyén 
tervezett Galváni út nyomvona-
lának elterelésére létrehozott la-
kossági érdekképviseletben való 
részvétel, a Kispiac felújításának 
sürgetése és ösztönzése a fővárosi 
forráspályázaton való elindítás-
ra és annak megvalósításának 
nyomon követése . Ezek sokszor 
ütközést jelentenek a kerületünk 
képviselőivel és vezetőivel, de 
nyilvánvalóan nem ez a cél, 
hanem annak bemutatása szá-
mukra, hogyan gondolkodnak 
ezekről az ügyekről azok, akikért 
döntéseket hoznak, akiket dön-
téseik következményei érintenek . 
Mindezt jó lenne, ha nagyobb la-
kossági részvétellel maga mögött 
tudná az Egyesület képviselni, ne gondolja 
senki, ez csak a tagságot érintő „belügy” .

Rendezvényeink és a minden háztartás-
ba eljuttatott Wekerle újság ingyenesek . A 
Kós Károly tér felújításában közreműködő 
partnerek, a névtelen kis terek felújításá-
nak, elnevezésének kezdeményezői voltunk . 
Ingyenes jogi, illetve lakásfelújítási tanács-
adást nyújtunk . Együttműködünk az Önkor-
mányzattal és annak szerveivel, illetve más, 
a telepért tevékenykedő civil szervezetekkel . 
Téltemetést évek óta szervezünk, a CÉGÉR 
nevű dokumentumfilm szemlét az elmúlt 
évben a Wekerlei Kultúrház és Könyvtárral 
rendeztük, az NKA mellett jelentős támo-
gatást kaptunk a Magyar Kollégiumtól . Ez 
utóbbi egyesülettel számos kulturális ren-
dezvényünket közösen tartjuk meg .

Alig hihető, hogy a rengeteg, mindenki 
által ismert programot milyen kicsi pénzügyi 
háttérrel, de annál nagyobb és lelkesebb 

önkéntesi körrel valósítjuk meg . A Társaskör 
tagjainak száma 250 körüli, az évi tagdíj 
mindössze 2400 forint . (Önálló keresettel 
nem rendelkezőknek 1200 .)

Idézek 1926-ból egy, a Wekerletelep lakos-
ságához intézett felhívást, ami ma is megállná 
a helyét .„A Wekerle Állami Munkástelep Lako-
sainak Társasköre munkát, fáradságot és anyagi 
áldozatot sem kímélve, halad kitűzött célja felé. 
Ez a cél pedig az, hogy a telep minden rendű és 
rangú lakosát kebelébe tömörítse. Nincs a telep-
nek más szerve, amely a lakosság érdekeit olyan 
hatékonyan védhetné, mint csupán a Társaskör. 
Erre háramlik az a feladat, hogy a lakosság 
érdekeit illető közös ügyekben a telepgondnok-
ságnál és a hatóságoknál közvetítsen. Ennek a 
feladata a telep társadalmi és gazdasági életének 
kiépítését mozgatni, előbbre vinni, fejleszteni és 
befejezni. A Társaskör mindenkiért dolgozik, 
tehát munkájában mindenkinek ki is kellene 
vennie a részét legalább olyformán, hogy annak 
passzív tagja legyen. Az elnökség ennélfogva 
ezúton is felhívja a telep minden lakóját, hogy 
a kör tagjai sorába lépjen be, hogy azután az a 

lakosság zömére támaszkodva, mindnyájunk 
közös ügyét mindenütt kellő súllyal képviselhesse.”

Gondolják meg! Nem érné meg többen, 
jobban, eredményesebben dolgozni közös 
céljainkért?

Wekerletelep, 2018 . február
Nagy Tamás WTE-alapító tag,  

a Felügyelő Bizottság elnöke

(1) OL, K .269 .400 .tétel . nem iktatott iratok, 
1909 .márc .2 . Átirat a pénzügyminisztériumhoz 
a telep szociális és kulturális létesitményeiről 

(2) Kispest-Szentlőrinci Lapok, 1912 .jan .16-i 
és a Wekerletelepi Értesitő 1927 .márc .1-i száma

(3) László Gyula: Wekerle Állami Munkástelep 
Monográfiája, 1926 . 

(4) Kispesti Hirlap, 1919 . dec .7 .; „A Kispest-
munkástelepi Társaskör”

(5) Kispest-Pestszentlőrinci Hiradó, 1934 .
máj .10 .; „A Wekerletelepi Társaskör”

(6) A WTE Alapszabálya

A Pannónia út 15. ma
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A Wekerlei Társaskör Egyesület elnöksé-
ge meghatározta a 2018 . évi közgyűlés 

időpontját, és felkérte az elnököt, hogy a 
jogszabályoknak megfelelően hívja össze a 
közgyűlést .

A kitűzött időpont: 2018. április 26., 
csütörtök, 17 óra. 

Helye: Munkás Szent József Közösségi 
Ház, 1092 Pannónia út 26. 

Napirend: 
1 .  A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a 

jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
2 .  Az elnök beszámolója az egyesület te-

vékenységéről
3 .  A 2017 . évi beszámoló és közhasznúsági 

melléklet ismertetése
4 .  A Felügyelő Bizottság jelentése és annak 

elfogadása

5 .  A 2017 . évi beszámoló és közhasznúsági 
melléklet elfogadása

6 .  Gondnokság – társadalmi szolgáltatás 
elindítása

7 .  A 2018 . évi költségvetés elfogadása
8 .  Az elnöki és a felügyelő bizottsági elnöki 

tisztségre jelöltek bemutatkozása
9 .  Az elnökségi tagságra és felügyelő bi-

zottsági tagságra jelöltek bemutatkozása
10 .  Az elnökök és a tagok megválasztása
11 .  Bejelentések, zárszó
Abban az esetben, ha a tagságnak legalább 

a fele + 1 fő nincs jelen a kezdés időpontjában, 
a közgyűlés határozatképtelen, így a köz-
gyűlést az elnök elhalasztja . A megismételt 
közgyűlés – a megjelentek számától függet-
lenül – határozatképes az eredeti napirendi 
pontokban .

A megismételt közgyűlés időpontja:  
2018. április 26. csütörtök, 17.30 óra.

Helye: Munkás Szent József Közösségi 
Ház, 1092 Pannónia út 26. 

A jelenlegi elnökség mandátuma a közgyűlés 
időpontjában megszűnik . Új tisztségviselőket 
– egy elnököt, további 10 elnökségi tagot, egy 
FB-elnököt és további két FB-tagot – kell a 
közgyűlésnek megválasztania . A közgyűlésen 
azok a tagok választhatnak és választhatóak, 
akik a 2017 . évi tagdíjukat befizették .

A jelölőbizottság tagjai és elérhetőségük:
Papp Zsuzsanna elnökségi tag
tel: 06-70/3261745,
e-mail: pzs0701@gmail .com
Mayer Adél adminisztrátor 
tel: 280-0114,
e-mail: mayeradel80@gmail .com
Kérjük, éljen jogával . Jöjjön el, és jelenlé-

tével járuljon hozzá a határozatképességhez, 
hallassa véleményét, válasszon a jelöltekből!

a WTE elnöksége

A Wekerlei Társaskör Egyesület si-
keresen pályázott a gondnokság 
társadalmi vállalkozás formában 

történő újraindítására az Erste SEEDS prog-
ram keretében, így elkészült annak üzleti 
terve . A Gondnokság, mint program célja 
Wekerletelep egységes arculatának meg-
őrzése, megújítása és ennek érdekében a 
társasházak üzemeltetési, karbantartási, 
felújítási munkáinak szakmai támogatása, 
illetve ösztönzése . 

Az üzleti tervünk lényeges elemei a követ-
kezők:

I . ütem: Online platform létrehozása
1 .  Ingyenesen elérhető tájékoztató a wekerlei 

építési szabályokról
  2017 őszén fogadta el Kispest önkor-

mányzata a településképi rendeletet, mely 
Wekerletelepre vonatkozóan új bejelentési, 
engedélyezési előírásokat tartalmaz . 2018 
végéig kell elkészülnie a Wekerletelepre 
vonatkozó új Kerületi Építési Szabályzat-
nak (KÉSZ) . A KÉSZ a 2004-ben készült 
Wekerletelep Speciális Szabályozási Ter-
vét váltja fel . Nehezen követhető, hogy 
mely építési munkát milyen engedélyek, 
dokumentumok birtokában szabad végez-
ni, ezért itt kísérletet teszünk ezek össze-
gyűjtésére és közérthető bemutatására .

2 .  Építészek, mérnökök, jogászok, közös 
képviselők, ingatlanközvetítők bemu-
tatkozó oldala

  Az érintettek partnerként közreműköd-
nek a szolgáltatások fejlesztésében és az 
ingyenes fogadóórákon .

3 .  Ajánlott kivitelezők, karbantartók adat-
bázisa

  Igény szerint egy minőségbiztosítási 
rendszer kidolgozása .

4 .  Finanszírozási lehetőségek bemutatása: 
bankhitelek, előtakarékosság, pályázatok

  (a kérdőívkitöltők ezt tartották a fel újí-
tá sok előtt álló legfőbb akadálynak)

5 .  Gyakran ismétlődő kérdések – melyek 
az ügyfélfogadáson vagy a „Társasház-
körben” merültek fel

6 .  Havi hírlevél, Facebook oldal üzemeltetése 
az aktualitásokról

7 .  Fizetős szolgáltatások bemutatása, meg-
rendelése

II .  ütem: Műszaki támogató szolgáltatások 
fejlesztése 

1 .  Lakástulajdonosoknak, ingatlant eladni 
vagy vásárolni szándékozóknak

2 .  Lakásfelmérés egységes sablon alapján – 
partner építészek bevonásával .

  Beépítési alaprajz-variációk típusépüle-
tekhez – letölthető online album .

  Társasházaknak, közös képviselőknek
  Társasház felmérés – állapotleírás szemre-

vételezés alapján, az ingatlanra vonatkozó 
speciális előírások bemutatása és felújítási 
ütemterv készítése – partner építészek 
bevonásával .

  Társasház dosszié – mely a fentieken túl 

a tulajdonosok adatait, a fellelhető do-
kumentumok alapján az épület építés-
történetét, valamint az alapító okiratot is 
tartalmazza .

  Pályázatírás – ősszel ismét támogatás 
várható a fővárosi műemléki értékek ál-
lagmegóvására .

3 .  Heti ügyfélfogadás
  Ingyenes tanácsadás műszaki, jogi és 

pénzügyi kérdésekben a Társaskörben .
4 .  Társasházkör
  Havi klubtalálkozók a társasházakat érintő 

témákban: karbantartás, felújítás, közös 
képviselet, megtakarítások, pályázatok 
stb ., tapasztalatcsere, jó példák bemutatása .

Az üzleti terv (I . és II . ütem) 4 millió 
forint kiadással számol hosszú távon (mely 
áthúzódik 2018-on) . Rövid távon, 2018-ban 
az I . ütem elkezdéséhez a WTE költségveté-
séből 1 millió forintot szükséges biztosítani 
az informatikai rendszer létrehozására és 
annak tartalommal való feltöltésére . 

Ha a WTE közgyűlése elfogadja az üz-
leti tervet, akkor 2018 . májusában kerül sor 
a részletes munkatervünk kidolgozására, 
melyet júniusban a Nyári szabadegyetem-en 
mutatunk be nagy nyilvánosság előtt . Nyáron 
adatokat gyűjtünk és a lehetséges partnereket 
kutatjuk fel, majd ősztől elindul az online 
platform és a műszaki támogató szolgálta-
tások fejlesztése .

Kovács Bence és Somlói Judit
projektfelelősök

Meghívó közgyűlésre

A Wekerlei Gondnokság üzleti terve

Előterjesztés a 2018. április 26-i WTE rendes közgyűlésére
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A Társaskör együttműködő partnerei-
vel közösen, gazdag kulturális életet 
szervez a Wekerletelepen, melynek 

eredménye, hogy egyre erősödik közösségi 
identitásunk . Reméljük, ezzel párhuzamosan 
erősödik társadalmi aktivitásunk is . Az ön-
szerveződő képességünk kiemelkedő, számos 
alakuló szerveződés példaként tekint ránk . 
Pár év alatt immáron 500 körüli regisztrált 
önkéntese van a telepnek, akik szervezik az 
időszakosan ismétlődő, az állandó és vissza-
térő nagy sikerű programokat . A tavaszi (idén 
XII . Wekerlei Székelykapu Napok és a XIV . 
Wekerlei Székelykapu Futás) és az őszi (idén 
XXVII . Wekerlei Napok és Kultu-
rális Örökség Napok) háromnapos 
szabadtéri nagyrendezvényeken 
több mint 200 önkéntes dolgozik 
és több ezer résztvevő van . A téli 
programok az adventi várakozás 
köré szerveződnek, Mikulás-vá-
rás, adventi gondolatnaptár, közös 
karácsonyfadíszítés, adománygyűj-
tés . Tavasszal Téltemetés-tavasz-
köszöntés, az Életfa ünnepe, Föld 
napi programok, nyáron a vasárnapi 
térzenék, a Szentivánéji tűzszobor, 
az Önkéntesek ünnepe a legnagyobb 
rendezvények . Rendszeresen ismét-
lődik a bolhapiac, a babaruha-börze, 
a film-galéria, kenu- és bringa túrák, 
kiállítások . És a klubok: esti mese, 
körkötőkör, bridzsklub, játékklub, 
Őszikék klub, a telep épített öröksége megóvása 
érdekében tevékenykedő Építészklub, a Zöld 
hajtás eseményei, és az önkénteseket koordináló 
Wekerlei Önkéntes Centrum .

Számos, lakosságot érintő intézkedést és fej-
lesztési programot véleményeztünk ez idő alatt, 
melyre külön akciócsoportok szerveződtek . Ha 
szükségesnek láttuk, a partnerekkel együtt a 
Wekerletelepet érintő döntések folyamatába 
a lakosságot is igyekeztünk aktivizálni . Pl . az 
Ady mozi újranyitása, Újlaki utca megnyitása, 
Zoltán utcai sportpálya közösségi hasznosítása, 
Galvani körút nyomvonalának tervezésében 
való civil kontroll bevonása, a Kispiac felújí-
tásának érdekképviselete . 

A Társaskör elnöksége hároméves ciklu-
sokban működik . Az Egyesület közhasznú-
ságának megtartása megköveteli pénzügyi 
gondosságunkat . Egymás utáni két „mínuszos” 
év, és elveszítjük közhasznú egyesületi beso-
rolásunkat, mely számos előny elveszítését 
is jelentené . Működésünk 2013 óta pozitív 
eredményt mutat . 

Számtalanszor szembesülünk azzal a tény-
nyel, hogy sokak számára nem ismert a 11 
főből álló Társasköri elnökség tevékenysége . 
Tekintettel arra, hogy idén új elnökségi ciklus 

kezdődik, az áprilisi közgyűlésen új elnökséget 
választ a közgyűlés, megpróbálom vázlatosan 
bemutatni az elmúlt három évünk munkáját .

A fent felsorolt rendezvények 2008 ., a Cente-
náriumi év óta rendszeres programjai az Egye-
sületnek . Ezek finanszírozása az önkéntesek 
sok-sok munkája ellenére is jelentős anyagi 
terhet jelent az Egyesületnek . A Társaskör éves 
működése kb . 8 millió forint, melyből csak egy 
alkalmazott finanszírozására van lehetőségünk . 
Ebből az is következik, hogy az elnökség tagjai 
juttatás nélkül, szintén önkéntesként végzik a 
munkájukat . Az önkormányzati költségvetés-
ből minden évben 2 M Ft-ot kapunk támoga-

tásként a Wekerlei Napok megrendezéséhez 
és a működésünkhöz . Vagyis közel 6 millió 
forintot kell forrásként biztosítani az elnök-
ségnek, hogy az Egyesület működése stabil 
legyen . Számtalan pályázatot írunk (fizetett 
pályázatírók bevonása nélkül), szerencsére 
ezek jórészt sikerrel zárulnak . Pályázatokból 
2015-ben 3,250 M Ft, 2016-ban 3,130 M Ft, 
2017-ben 3,7 M Ft bevételünk volt .

Ezekből a pályázati pénzekből valósítot-
tunk meg új fejlesztéseket is, Önkormányzati 
együttműködésben az Almavirág tér felújítását, 
egy új rendezvényünket, a Cégér filmfesztivált, 
számos zöldprogramot és az újság egyik számát .

Idén nyáron NKA pályázati forrásból és 
önkormányzati támogatással kívánjuk felújítani 
a Társaskör irodájának portálját, és tervez-
zük a II . Cégér Ipartörténeti és Helytörténeti 
Filmszemlét . 

Kiadványokat jelentetünk meg, melyek 
eladási bevételéből és reklámbevételeinkből 
további kb . 1,5 M Ft-ot könyvelünk el évente . 

Ingatlanunk bérbeadásából, melyet 2010-
ben vásárolt az Egyesület befektetés céljából, 
az alkalmazottunk bérének fizetését részben 
biztosítanánk, azonban az utóbbi időben a 
bérlők jelentős tartozást halmoztak fel . Ez 

nagymértékben veszélyezteti pozitív működé-
sünket . Természetesen a jogi lépéseket minden 
esetben megtettük, de a követelések behajtása 
évekig elhúzódhat .

Az elmúlt három év alatt összesen a személyi 
jövedelemadó 1%-ából 761 e Ft, tagdíjakból 
847 e Ft, magánszemélyektől 758 e Ft folyt 
be . Mindenkinek nagyon köszönjük, akik az 
Egyesületet támogatják tagságukkal, adójuk 
1%-ával vagy adománnyal, de sajnos az ed-
dig leírtakból is látható, tevékenységünkhöz 
viszonyítva, nagyon kevés ezek aránya a költ-
ségvetésünkben . A tagság számának növelése 
több okból is érdeke a Társaskörnek . Egyrészt 

bevételünket növelendő, másrészt, hogy 
minél nagyobb legitimitással vegyünk 
részt a wekerleiek érdekképviseletében, 
ami egyik fő célunk . 

Minden évben három lapszámmal 
jelenik meg a Wekerle újság, amit 
önkéntesek írnak és szerkesztenek, 
kiadása évente 1,4 M Ft . Számta-
lanszor felmerül az újság kiadásának 
elhagyása, azonban az elnökség ezzel 
nem ért egyet . Úgy gondoljuk, hogy 
ma Wekerletelepen a wekerleiekhez, 
egyetlen hiteles módon juthatnak el in-
formációk, s ez, az Egyesület saját lapja . 
Emellett fontosnak tartjuk az utókor 
számára a krónikás szerepét betölteni, 
a telep történelmének, társadalmának, 
kornyomatának megörökítését .

Kommunikációs csatornáink a heti 
rendszerességgel kiküldött Hírháló és a honla-
punk, ezeket szintén önkéntesek működtetik .

2017-ben hoztuk létre a Wekerlei Séták, 
társadalmi vállalkozásunkat, mely egyelőre sok 
munkát és anyagi terhet is ró az Egyesületre, 
illetve az elnökségre, azonban kitűzött céljai 
miatt működtetése nem kérdőjeles számunkra .

A mindenkori elnökség elsődleges feladata, 
hogy minden lehetőséget megtaláljon ahhoz, 
amellyel hosszú távon biztosíthatja az Egyesület 
működését . Legfontosabb azonban a céltu-
datos, jó kapitányi szerep, amellyel irányítani 
tudja közös hajónkat .

Számomra az elnökség példa és minta arra, 
hogyan tud 11 különböző gondolkodású ember, 
heterogén közösség, egy cél mentén, közösen 
munkálkodni . A mai társadalmi helyzetben ezt 
valóban példaértékű és fennkölt vállalkozásnak 
tartom . Nyitottak vagyunk, várunk mindenkit, 
aki szeret egy szellemi közösségben álmodni és 
alkotni . Akik olykor képesek háttérbe szorítani 
saját ügyeiket, hogy a hajó haladjon . Talán 
ezért is érdemes Társasköri tagnak lenni, hisz 
elnökségi tagnak jelölni csak egyesületi tagot 
lehet, 2018 . április 26-ig! 

Somlói Judit 
a WTE elnöke

A Wekerlei Társaskör Egyesület működése 2015-2018
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2011 augusztusa óta wekerlei önkéntesek 
látják el a Társaskör ügyfélszolgálatával 
kapcsolatos ügyes-bajos dolgokat, mint 

amilyen a nyitva tartás, információadás a 
betérőknek, háziasszonykodás, könyvárusítás, 
ügyeleti napló vezetése . Napi beosztásban más 
és más – akad olyan nap, mikor egyszerre 
ketten is – oldják meg a néha rutinszerű, 
máskor bonyolultabb feladatokat . Az elmúlt 7 
esztendőben összesen huszonhatan fordultak 
meg ebben a feladatkörben, ebből tizenegyen 
ma is aktívan részt vesznek benne . Ennyi 
ember koordinálása, a WTE összes rendez-
vényével kapcsolatos logisztikai feladatok 
ellátása, a berendezések, eszközök helyének 
számontartása (mi van a padláson – pincé-
ben – sóházban – kisházban) bizony nem 
kevés odafigyelést és energiát igényel . Az 
ügyfélszolgálat koordinátora, Papp Zsuzsa 
mindezeket az elmúlt években teljes odaadás-
sal és maximális precizitással végezte, most, 
7 év szolgálat után átadja a stafétát Veres 
Jolinak . A 2010 óta Wekerlén önkénteskedő 
Zsuzsa az ügyfélszolgálat vezetésén kívül 
más önkéntes munkákat is végez: elnökségi 
tag, a WÖC (Wekerlei Önkéntes Centrum) 

és a Wekerle újság szerkesztőbizottságának 
a tagja . Már egyetlen feladatkör sem kevés 
munkát igényel, hát még az imént felsorolt 
négy! Zsuzsa nem mond búcsút valamennyi 
önkéntes munkájának, mentorként továbbra 
is részt vesz a WÖC munkájában, és az újság 
szerkesztéséről sem mond le . 

Szerencsére olyan ember veszi át a munkáját, 
aki maga is évek óta az ügyfélszolgálat egyik 

oszlopos tagja, és sok mindenbe jól belelát, ami 
persze nélkülözhetetlen ehhez a feladathoz . 
Joli pár napos gondolkodás után bólintott rá 
a dologra, miután végiggondolta, hogy ehhez 
le kell adnia a többi önkéntes feladatát . Pár 
apróbb újítást tervez, például egy-egy közös-
ségi társasköri takarítást . Az érintetteknek 
kívánjuk a zökkenőmentes átállást! 

Szilágyi Szabina

WEKERLEI ÖNKÉNTESEK

Újdonságok a WTE ügyfélszolgálatának háza táján

Gondolatok a Holnap c. film wekerlei vetítése 
kapcsán

A Holnap c . francia film azért nagy-
szerű, mert alternatívákat kínál a 
globális felmelegedéssel és energia-

válsággal járó következmények mérséklésére . 
Arról beszél, melyek azok a lehetőségek, 
melyeket mi, hétköznapi emberek is meg-
tehetünk szűk környezetünkben, de legin-
kább kis közösségünkben, MÁSOKKAL 
EGYÜTT . 

A film készítői beutazzák a Földünket, 
hogy olyan embereket mutassanak meg 
nekünk, akik tesznek valamit az élhetőbb 
környezetükért . A kulcsszavak maguk a 
megoldások is: helyi élelmiszertermelés, 
helyben elérhető energiaforrások, helyi gaz-
daságfejlesztés (cserepiacok, helyi pénz, hul-
ladékhasznosítás), fenntartható közlekedés 
(Koppenhágában például már csak a lakosság 
9%-a autózik rendszeresen, a lakosság 62%-a 
pedig kerékpárral jár munkába), részvételi 
demokrácia, bizalom alapú oktatás .

Az idén 10 éves lett a „wekerlei zöldítés”, 
a Zöld hajtás program . Ennek az apropóján 
február 14-én, Valentin napján az Átalakuló 

Városok Mozgalom és az Átalakuló Wekerle 
szervezésében Wekerlén is bemutatásra került 
a Holnap c . francia film . A vetítés után pedig 
lehetőségünk nyílt tematikus asztalok köré 
csoportosulva beszélgetni az elhangzottakról . 
A nap kiválasztása nem volt véletlenszerű, 
hiszen fontos, hogy ezen a napon beszéljünk 
arról, ami a szívünkben van, azaz arról, ami 
a szívügyünk, vagy legalábbis annak kellene 
lennie – beszéljünk a gyönyörű Földünkről .

A vetítés után megkérdeztünk néhány 
nézőt, ki mit vitt haza a tarsolyában a film 
megtekintése után? 

Matolcsi Zsuzsa: A film minden területen 
azt mutatta nekem, hogy teljes szemlélet-
váltásra van szükség, és komplex változ-
tatásokra . Ettől még igaz, hogy elég, ha 
mindenki csak a saját környezetében változtat 
és él okosabban, felelősebben, de nem kicsit 
okosabban, felelősebben, hanem nagyon. 

Kovács Bence: A film elején Rob Hopkins, 
az Átalakulás mozgalom egyik alapítója 
beszél arról, hogy mennyire jó a filmipar 
olyan forgatókönyvek megvalósításában, 
hogyan fog az emberiség kihalni háborúk, 
természeti katasztrófák, UFÓ-k, szörnyek, 
vírusok stb . által . Ezzel szemben nagyon 
kevés film készül, ami a lehetséges pozitív 
jövőt vázolja fel . A Holnap egy ilyen ritka 
film . Szerintem is nagyon fontos, hogy „meg-
álmodjuk” milyen világban szeretnénk élni . 
Nekem két éve volt szerencsém az Átalakuló 
Közösségek egyik képzésén megálmodni és 
lerajzolni, hogyan képzelem el 5-10 év múlva 
egy napom . Az volt benne, hogy az Ady-mozi 
helyén létesített közösségi házban létreho-
zott közösségi irodába sétálok át dolgozni . 
Ehhez képest ma, igaz néhány sarokkal 
messzebb, a Wekerlei Közösségi Irodában, 
a WEKI-ben dolgoztam, onnan jöttem ide 
a volt Ady-moziba megnézni ezt a filmet . . .

Szabó Mária: Nagyon alapos, a világ min-
den táját feltérképező, a legkompetensebb 

Lépjünk nagyot! 

Papp Zsuzsanna
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szakembereket megszólaltató film volt . A 
koppenhágai biciklis jeleneteknél és a finn 
iskolákról szóló résznél „elolvadtam”, ezek a 
gyengéim . Nagyon sok új, izgalmas informá-
ciót is megtudtam, bioenergia termelésről, 
a pénz közgazdaságtanáról . A kétórás film 
egy percét sem untam, és mindenképpen 
megnézném újra, mert annyi hasznos, ér-
dekes dolgot tudtam meg, amit nem ártana 
újra nézni . Néhány résznél picit elszomo-
rodtam, hogy nálunk ez miért nincsen így, 
ugyanakkor az egész film lelkesítő volt, mert 
megmutatta azokat az előremutató, alter-
natív megoldásokat, mely élhetővé teszi az 
életünket, és megóvja a bolygónkat a további 
pusztulástól .

Debreceni Zsuzsa: Jó volt látni, hogy egyes 
helyeken már tevékenyen tesznek azért, hogy 
Földünkön az élet fenntarthatóbbá váljék .

És nem is feltétlenül hatalmas, megoldha-
tatlan dolgokat, hanem egyszerűket, néme-
lyik bárhol máshol is megvalósítható lenne .

Ezek után felmerült bennem, hogy vajon 
van-e olyan helyszín, ahol mindezek mind 
együtt működhetnének? Egy minta város, 
vagy minta városrész? Miért ne lehetne ez 
akár Wekerle?

És persze, magamat nem megtagadva, ki 
is ragadtam magamnak az első falatot: úgyis 
most tervezem, hogy a WEKI-ben legyen 
egy kicsi közösségi kertecske/kertrészecske, 
haszonnövényekkel, fűszerekkel, mi lenne, 
ha ezt ezzel párhuzamosan az utcánk sarkán 
is megvalósítanánk?

Csutorás Róbert: A mit viszek haza a 
filmből kérdésre azt mondtam ott a vetítés 
után - amit egy szóban kellett megfogalmazni 
- FELELŐSSÉG .

3 gyerekes családapaként ez jutott eszem-
be először . Nem csak arra gondolva, hogy 
„meg kell őriznünk a bolygónkat a következő 
nemzedékek számára”, amit hallhatunk sok 
helyen és már nem biztos, hogy felkapjuk rá 
a fejünket, sajnos . Meg kell mutatnunk gye-

rekeinknek, hogy van alternatívája a jelenlegi 
rohanó, pazarló, haszonelvű életvitelnek 
világunkban .

Somlói Judit: Szerencsésnek érzem ma-
gam, hogy a Wekerlén élhetek a családom-
mal, és úgy hiszem, sokan érezték még ezt a 
film nézése közben . Nem tudom pontosan, 
csak ismereteim vannak arról, hogy 120 évvel 
ezelőtt milyen hatások nyomán fogalmazó-
dott meg Ebenezer Howard gondolataiban 
a Kertvárosi eszme (Könyvének címe: To-
morrow 1898), de a film számomra nagy 
bizonyosságot adott afelől, hogy az egyik 
legtökéletesebb válasz az energetikai, környe-
zeti, klíma problémákra, a Wekerletelepen 
már több mint száz éve megszületett és mai 
napig működik . Örülök neki, hogy többek 
közt ennek az eszmének eredményeként van 
Közösségünk . Jómagam várostervezéssel és 

építészettel foglalkozom, így felelősségemnek 
érzem, hogy a kertvárosi építészet szellemi-
ségét megismertessem a ma élő emberekkel 
és lehetőségeimhez mérten megértessem 
a döntéshozókkal az eszme működésének 
lényegét és fontosságát . 

Simon Zsuzsa: Bár a vetítés szervezésében 
magam is részt vettem, korábban nem láttam 
a filmet, így rám is nagy hatást gyakorolt . 
Igazán inspiráló, az emberben csak úgy 
kavarognak a gondolatok a látottak után, 
feléleszti benne a tenni akarást . A vetítést 
követő beszélgetés erre is remek lehetőséget 
biztosított, illetve arra buzdított, hogy mi 
magunk tegyük meg az első lépéseket, hogy 
jó példává válhassunk .

Jedlóczki Berta: Nagyon rácsodálkoztam, 
hogy ilyen fantasztikus civil kezdeményezé-
sek vannak a világban, melyek már működnek 
is . Én is sportot csinálok abból, hogy magyar 
élelmiszert vásároljak, pici konyhakertem is 
van, komposztálok is . Jó lenne nemcsak civil 
lelkesedéssel, de intézményesen is cselekedni 
az ügyben .

A „gondolkozz globálisan, cselekedj lo-
kálisan” elvet kellene mindannyiunknak 
követnünk . 

A Holnap c . film azt üzeni: van remény . 
Van holnap . Ha ma nekilátunk . Itt és együtt . 

Vagyis Tracey szavaival: mert remény 
nélkül nem működik . Ha van remény, van 
motiváció, ha van motiváció, van tett . Ha 
van tett, van változás . 

A cikk az Átalakuló Wekerle fő mozga-
tójával, Tracey Weatley-vel való beszélgetés 
alapján készült, akinek ezúton is köszönjük, 
hogy rendületlenül munkálkodik abban, hogy 
ne csak környezetünket tegye zöldebbé, ha-
nem a fejekben is egy kis „zöldítést” végezzen .

Szilágyi Szabina

A fejünkben is rendet kell tenni…

A klímaváltozásról és energiaválságról sokat és sokszor hallottunk, olvastunk 
már . „A Kárpát-medence átlaghőmérséklete az előrejelzések szerint 3 fokkal 

fog emelkedni”, vagy „a kőolaj-kitermelés hamarosan eléri a maximumot és utána 
csökkeni fog” - az ilyen, és efféle kijelentésekkel járó következmények végiggondo-
lását elutasító pszichénk általában hajlamos a könnyebb út választására, a hárításra, 
szőnyeg alá söprésre . Pedig a klímaváltozás mérséklését nem tudjuk egy hagyományos 
villanykörte energiatakarékos égőre való cserélésével megoldani . Még azzal sem, hogy 
bevásárláskor kosarat és textilszatyrot viszünk magunkkal a boltba, vagy nem rakjuk 
külön-külön zacskókba a kiválasztott zöldségeket/gyümölcsöket . Vagy kevesebbet 
ülünk autóba . Hát nem . Ennél sokkal többre van szükség . Eddigi életvitelünk nem 
tartható fenn . Először is le kell küzdenünk magunkban azt a belső hangot, mely 
ezeket a galádságokat súgja: „nincs pénz- túl késő- mást úgysem érdekel- nem értek 
hozzá”. Aztán végig kell gondolnunk, mi mindenben is tudunk változtatni, hiszen 
ezt a problémát nem az utánunk következő nemzedéknek kell megoldania, hanem 
nekünk, magunknak .
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Ha egy wekerlei séta közben belesünk a ker-
tekbe, láthatjuk, hogy szinte mindenütt 

ott áll valamelyik sarokban egy komposztáló 
keret, komposztláda, nevezzük bárminek . 
Több százan vettek részt rövid komposzt-
képzésen és kaptak komposztálót az eddigi 
önkormányzati „Komposztbarát kerület” 
programokból . A Wekerle mint igazi kom-
poszt-nagyhatalom? Talán igen, de szükség 
is van rá, hiszen az itteni talaj köztudottan 
tápanyagszegény, és alacsony a vízmegtartó 
képessége – muszáj komposzttal, mulcsozással 
segíteni rajta, ha finom zöldségeket, gyümöl-
csöket szeretnénk nevelni .

A komposztálásból azonban soha 
nem elég, ezért a Társaskör és az 
Átalakuló Wekerle megpályázta 
(és meg is nyerte!) a Fővárosi 
Önkormányzat Környezet-
védelmi Alapjának egyik pá-
lyázatát . A januártól májusig 
tartó projektben intenzív munka 
vár ránk . 

Készítünk egy videót a komposz-
tálás fortélyairól, amelyben bemu-
tatjuk a legjobb tippeket, trükköket . 
Megtervezünk és elkészítünk egy 
interaktív játékos táblát a gyerekek-
nek, hogy a wekerlei nagyrendezvé-
nyeken és az iskolai szakkörökben 
is ismerkedhessenek a komposztké-
szítéssel . Felkeressük a helyi iskolák 
vezetőit és komposztálásért felelős kollégáit, 
felmérjük eszköz-ellátottságukat, a jelenleg 
alkalmazott komposztálási gyakorlatukat és 
a munkájukat nehezítő körülményeket . Kom-

posztálásért felelős munkatársaik számára 
továbbképzést, tanácsadást, tapasz-

talatcsere-lehetőséget biztosítunk . 
És végül szeretnénk se gíteni 

a soklakásos tár sas házaknak 
is ,  ahol prob lémásabb 
lehet a kö zö sen használt 
terület gondozása, növényi 

anyagainak hasznosítása, a 
kerti munkák és a kom posz tá-

lás összehangolása, ám a közös munkában és 
tanulásban óriási lehetőségek is rejlenek! Ezért 
öt társasháznak nyújtunk helyszíni képzést, 
folyamatos szakmai tanácsadást, a közösségi 
ágaprító gép használatát, és a komposztáláshoz 
szükséges készletet: komposztkeretet, rostát, 
vasvillát és zsákokat . Az interneten közétett 
felhívásra nagy volt az érdeklődés, sokan 
jelentkeztek – ez is azt mutatja, hogy van igény 
a hasonló projektekre! 

További információ kapható: atalakulo .
wekerle@gmail .com, komposztbarat@gmail .
com 

Olasz Krisztina

Kuka helyett a komposztba!

Február utolsó hétvégéjén az Átalakuló 
Wekerle és a Magyarországi Átalakuló 
Közösségek Támogató Csoportja volt 

a házigazdája az Átalakuló Közösségek 3 . 
regionális találkozójának . Öt közép-európai 
országból (Ausztria, Horvátország, Románia, 
Szlovénia és Magyarország) érkeztek az átala-
kuló közösségek együttműködésének orszá-
gos szervezői, hogy megosszák történetüket, 
tapasztalataikat, örömeiket, kihívásaikat, 
ötleteiket, majd megvizsgálták a jövőbeni 
együttműködés lehetőségeit .

Az Átalakuló városok (Transition Town) 
mozgalma Dél-Angliából indult több mint 
10 éve . Olyan közösségfejlesztési, szerve-
zési módszereket fog rendszerbe, melyek 

segítik a helyi közösségeket, hogy a saját 
adottságaikat, erőforrásaikat jobban használva 
boldoguljanak, és ezzel ellenállóvá váljanak a 
globális környezeti, társadalmi és gazdasági 
hatásokkal szemben . Közép-Európában kicsit 
mást jelent ez a feladat, mint az angolszász 
világban vagy Latin-Amerikában, így nem 
elég lefordítani az útmutatókat, hanem azo-
kat ki is kell próbálni a helyi adottságokhoz 
igazítva . Ezért hasznos, hogy a szomszédos 
országok Átalakuló Közösségeinek támogatói 
kicseréljék tapasztalataikat, hiszen a közös 
múltunk miatt több a hasonlóság közöttünk .

Sokszínű társaság jött össze, van, aki szak-
dolgozatot ír az ausztriai átalakuló közössé-
gekről, és van, aki Románia-szerte szervez 

magbörzéket, közösségi kerteket . 
Az egyik zágrábi építész pedig 
panelos lakótelepi szomszédait 
karácsonyra azzal lepte meg, hogy 
a lépcsőházi faliújságra ragasztott 
alaprajzi variációkat, bemutatva, 
hogyan lehet egyedivé varázsolni 
az azonos elrendezésű lakásokat .

A résztvevők nagyon hálásak 
voltak, hogy egy hétvégére ré-
szesei lehettek a kertvárosi élet-
nek, mivel wekerlei családoknál 
töltöttek két éjszakát, és még a 
téltemető máglya mellett is me-
legedhettek . Jobban megismerve 
a környező országokban folyó 

„átalakulást”, megállapíthatjuk, hogy nem 
csak hazai, hanem regionális szinten is ki-
emelkedő az a sokrétű tevékenység, ami 10 
éve a Zöld Hajtás klub, majd az Átalakuló 
Wekerle égisze alatt történik, az élelmiszer 
(magbörze, palántacserebere, komposztálás, 
termelői piac stb .), az energiahatékonyság 
(pl . ablakszigetelés, hőkamerázás), a helyi 
gazdaság (pl . bolhapiac, garázsvásár fesztivál, 
„Tessék csak” kártya) vagy az esélyegyenlőség 
(Wekerlei Zöldségkommandó és Tanoda) 
terén végez . Sok önkéntes munka és szervezet 
együttműködése is szükség ehhez, ezúton 
is köszönet illeti a WEKI-t (Wekerlei Kö-
zösségi Irodát) és a Társaskört a helyszínek 
biztosításáért, valamint a fogadó családokat 
a vendégszeretetükért .

A találkozó végén közös pályázatok, kép-
zések terveivel búcsúztunk el egymástól, a 
munkát virtuálisan folytatjuk, jövőre Auszt-
riában találkozunk . A találkozót az angliai 
székhelyű Transition Network (Átalakulás 
Hálózat) támogatta . E szervezet egy másik, 
„Önkormányzatok átalakulásban” című prog-
ramjába kapcsolódik be idén az Átalakuló 
Wekerle és Kispest önkormányzata, tavasztól 
belga, olasz, portugál, spanyol és brazil helyi 
közösségekkel közösen fejlesztjük és teszteljük 
azokat a módszereket, melyek segítik az átala-
kuló közösségeket és az önkormányzatokat a 
hatékonyabb együttműködésben .

Kovács Bence 

Átalakuló Közösségek 3. regionális találkozója Wekerlén
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Miután a teljes országos építési jog-
szabályrendszer az elmúlt években 
folyamatos változáson esett át, a 

helyi önkormányzatok is folyamatos lépés-
kényszerben voltak, vannak . Ennek a folya-
matnak kapcsán készült el az előző évben 
a Kispesti Önkormányzat megrendelésére 
a kerületi Településfejlesztési Koncepció és 
az Integrált Településfejlesztési Stratégia, 
melyet 2017 szeptemberében fogadtak el . Az 
ezekben is szereplő örökségek védelmére és 
örökségi értékalapú fenntartható fejlesztésére, 
valamint a településkép átfogó védelmére két 
új dokumentum is született ugyanekkor: a 
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a 
Településkép védelméről szóló önkormányzati 
rendelet (TkR) .

Előbbi egy olyan sok képpel és magyarázó 
ábrával illusztrált kiadvány, amely közérthető 
nyelven, nemcsak szakembereknek szólva veszi 
sorba kerületünk jól elkülöníthető területi, 
városépítészeti egységeit, felsorolva azoknak 
jellegzetes építészeti értékeit, de a jövőbeni 
értékőrző beavatkozásokhoz is bemutat kö-
vetendő példákat, fogalmaz meg ajánlásokat . 
Wekerletelep kapcsán külön szó esik az épü-
letek bővíthetőségéről, a tetőtér-beépítéseknél 
alkalmazható tetőkiemelésekről, a melléképü-
letek építéséről, a kerítésekről, a homlokzati 
részletképzésekről, a nyílászárókról, a kertek-
ről, terekről . A TAK része még egy ajánlás-
sor a reklámokról, hirdetőberendezésekről, 
utcabútorokról és gépészeti berendezésekről .

A rendelet az ajánlások jogszabályi megfo-
galmazása, mely korábbi 3 különálló önkor-
mányzati rendeletet is kivált . Tulajdonképpen 
újdonságok a korábban megismert előírások-
hoz képest nincsenek benne Wekerletelep 
vonatkozásában, a KVSZ és annak 16 . sz . 
mellékletéből („wekerlei SSZT”) lettek ide 
beemelve az egyes pontok . A legfontosabb 
újdonság az, hogy Wekerletelep egészét az 
Önkormányzat helyi területi védelem alá he-
lyezte . Ennek jelentősége 6 évvel azután, hogy 
műemléki jelentőségű területi védettséget 
nyert a telep abban áll, hogy időközben az 
országos előírások változásai szinte védtelenné 
tették ezt a fajta műemlékvédelmi kategóriát . 
Ennek köszönhetően az Önkormányzatnak 
van lehetősége valamifajta szakmai kontrollra a 
főépítész személyén keresztül olyan esetekben 
is, amikor már nem kell építési engedélyt kérni 
a tervezett felújításokhoz, homlokzati nyílás-
záró cserékhez vagy hőszigeteléshez, kerítés 
vagy adott esetben melléképület építéséhez . 
A TkR szabályozza újra a településképi véle-
ményezési és bejelentési eljárásokat, esetleges 
szankciókat .

Értelemszerűen az új rendeletbe bekerült 
részek a Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzatból kikerültek .

Most már csak az új Helyi Építési Sza-
bályzat és Szabályozási Tervek megalkotása 
áll az Önkormányzat előtt . A korábbi KVSZ 
2018 . december 31 . után nem lesz használható . 
Kispest most készíti elő a Szabályozási Tervek 
elkészítésére kiírandó közbeszerzési eljáráso-
kat . A Városközpont területére vonatkozóan 
már elindult a tervezés, a Wekerletelepre és 
a kerület további területeire két további kü-
lönálló Kerületi Építési Szabályzatot (KÉSZ) 
készítenek . Ezek összességében tehát 4 külön-

álló kispesti területi egységre önállóan fogják 
lefedni a kerületet szabályozási tervekkel . (A 
kiírások véglegesítése a lapzárta után a március 
20-i szakbizottsági ülésen megtörtént. – szerk.) 
A Wekerlei Társaskör Egyesület ez év elején 
több pontból álló javaslatcsomagot küldött a 
főépítésznek, melyben az Építészklub aján-
lásainak megfelelő vizsgálatok elvégzését 
indítványozza, valamint megjelölte azokat a 
pontokat, amelyekben a 2004 óta érvényben 

lévő szabályozás egyes elemeiben való pon-
tosításokat, változtatásokat szorgalmazza . 
Reményeink szerint ezek (is) képezik majd 
alapját az új szabályozás megtervezésének . 
Várhatóan június vége felé lesz lehetőség 
olyan lakossági fórum megtartására, ahol 
az előkészítő szakaszhoz lehet benyújtani 
konkrét javaslatokat a munkát elnyerő ter-
vezőknek . A majdani tervezők valószínűleg 
októberre készülnek el terveikkel, amikor 
is ismét lehetőség lesz véleményezésre . A 

WTE a honlapján biztosan tájékoztatni fogja 
az érdeklődőket a pontos időpontokról . Ha 
valamilyen késedelem miatt nem kerülne 
elfogadásra az év vége előtt az új szabályozás, 
akkor az Önkormányzatnak két lehetősége 
lesz: vagy változtatási tilalmat rendel el, vagy 
az általános illeszkedési szabályok betartásá-
hoz köti az építési tevékenységeket . Reméljük 
nem kell ezekhez az eszközökhöz nyúlni!

Nagy Attila

Indul az új Wekerlei Szabályozási Terv készítése

Részlet a Településképi Arculati Kézikönyvből: Wekerlére vonatkozó, közérthető ábrák
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2017-ben ünnepelte centenáriumát az 
ágyúgyári lakótelep, mely a győri gyá-
rak közelébe épített munkáskolónia 

2 . építési ütemében készült el 1915-1917 
között . Az első ütem – jellegzetes magyar 
falusi oromfalas, verandás – földszintes, 
családi házas beépítése mellett megvásárolt 
üres területen újabb lakóházak építését 
határozta el a Magyar Ágyúgyár Rt . 1915 
augusztusában . A komplex városépítészeti 
és építészeti elvek alapján történő tervezésre 
Fiala Géza kapott megbízást . A királyi 
főmérnöki rangban a Pénzügyminisztérium 
Elnöki osztályán dolgozó építész korábban 
a Wekerletelep építésének ellenőrzésével és 
vezetésével foglalkozott, egyben az egyik 
típus épületünket is ő tervezte, az Fi . III . 
jelű 6 lakásos emeletes társasházat, melyből 
7 darab épült fel telepünkön . A wekerlei 
építkezésen szerzett tapasztalatai birtoká-
ban készítette el a győri kolónia komplett 
terveit . Figyeljük meg a következő össze-
foglaló alapján a számtalan hasonlóságot a 
két telep között!

A mienknél nagyjából 20-szor kisebb 
területű telken Győr város vezetése szabad 
kezet adott Fiala Gézának a városépítészeti 
tervezésre egy feltétellel, hogy a városból 
kivezető utat folytatólagosan a telepen 
vezesse át, és biztosítsa az összeköttetést 
arról leágazva az Ágyúgyár felé . A területre 
úgy kellett földszintes, egy- és kétemeletes 
munkásházakat terveznie, hogy azok 400 
családnak nyújtsanak otthont, úgy hogy 
nagyjából 100 négyzetméteres kertrész is 
kapcsolódjon a lakásokhoz . A lakóépüle-
teken kívül óvodát is el kellett helyeznie, 
valamint üzlethelyiségeket is ki kellett ala-
kítania a nagyobb házak földszintjén, illetve 
önállóan reprezentatív középületekben . Az 
utóbbiak részére külön helyet tartott fenn 
a központi tér északi és déli oldalán, azon-
ban ezek építését későbbre halasztották, 
végül nem készültek el az eredeti elképze-
lés szerint . A programnak megfelelően az 
utak, utcák 15 tömbre osztják a területet, 
melyeken 67 percellát alakított ki Fiala . 
Fontos volt, hogy az utakat terekkel szakítsa 
meg a változatos utcakép elnyeréséhez . A 
telep központjába ovális alakú főteret ter-
vezett észak-déli hossztengellyel, középen 
parkrésszel . A beépítési mutatók szerint 
26%-ot foglalnak el az utak, terek; a házak 
18%-ot, a maradék 56% kertterület, tehát 
igazi kertvárosi arányok . 62 bérház épült 
fel összesen, melyből 20 földszintes, 37 
egyemeletes és 5 db kétemeletes ház, bennük 
405 lakás . A lakások többsége egyszobás (a 
405-ből 319!), 20%-uk kétszobás és van 8 db 
háromszobás is . Az építészeti változatosság 

miatt 13-féle típustervet készített Fiala 
Géza 18-féle homlokzati variánssal . Ter-
mészetesen az épülettípusok telepítésénél 
itt is a városépítészeti hangsúlyok erősítése 
volt a cél, így kerültek kétemeletes házak 
a városból a telepre vezető főút 2 oldalára 
szimmetrikusan (de ezek egymásnak nem 
tükörképei), mintegy kaput formálva, vala-
mint a főtér két hosszanti oldalára is, zárt 
térfalat képezvén . A földszinti sarkaikon 
bolthelyiséget is tartalmazó nyolclakásos 
L alakú társasházak a legfontosabb ke-
reszteződésben oktogon alakú teresedést 
képeznek . A lakások beosztása is szigorú 
alapelvek szerint történt: lakószobát vagy 
szobákat, előszobát, konyhát, kamrát és 

wc helyiséget tartalmaz . A szoba 24 m2, a 
konyha 12 m2, a tüzelő tárolására is tervezett 
kamra 5-6 m2 . A földszintes épületeknél 
a padlásterek önállóan a kamrákból voltak 
megközelíthetőek . A nagyobb házak kö-
zötti belső udvarokba mosóházak épületek, 
mosó-, mángorló- és vasaló-helyiségekkel, 
a magas manzard tető alatti padlástérben 
a ruhák szárításához megfelelő térrel . A 
lakások bejáratát úgy alakította a terve-
ző, hogy azok lehetőleg elkülönítve, az 
épületek más-más oldalán legyenek . Az 
emeletes házaknál a lakásokhoz balkon 
vagy loggia is kapcsolódik . Az összes lakás 
víz- és csatorna- vezetékkel, villanyvilá-
gítással és a konyhai mészhomoktéglából 

100 éves volt Győr-Gyárváros munkástelepe

Erdélyi Mór felvétele (1918)

Harsányi Attila felvétele (2017)
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épített takaréktűzhely mellett gázrezsóval 
készült . A kizárólag magyar anyagokból, 
magyar vállalkozások által épített telepen 
a házak eternitpala fedést kaptak, a pad-
lók terrazzó és színes cementlap, valamint 
hajópadló burkolatúak voltak, spalettás fa 
nyílászárókkal, üvegezett bejárati ajtókkal, 
terméskő lábazatokkal, a bejárati ajtók körül 
nyerstégla burkolattal . Az épületek körül, 
valamint az utcákon szegélykövek közötti 
kavicsjárdák készültek, az utak makadám 
burkolatúak, illetve salakfeltöltésesek vol-
tak . Közvilágítás céljára gázlámpákat hasz-
náltak . A kerítések fából készült léckerítések 
voltak magyar motívumokkal díszítetten, a 
földszintes házaknál székely kapubejárókkal 
kiegészítve . A belső telekhatárok mentén 
ribizli- és egresbokrokat ültettek, és minden 
egyes kertrészbe 3 különböző gyümölcsfát 
is . Érdekes módon itt Győrben is a Pollacsek 
és Epstein vállalat volt a legnagyobb építő 
cég . Egyáltalán, a telep létesítésénél fi-
gyelem fordíttatott arra, hogy az épületek 
a legszolidabb kivitelben, a legtartósabb 
anyagok felhasználásával készüljenek .

És még egy idő- és térbeli, valamint szel-
lemi párhuzam . A főtér építészeti lezárását 
itt is egy katolikus templom megépítése 
jelentette a tér déli részén, mely 1929-re 
készült el, a Wekerletelepre is tervező Árkay 
Aladár elképzelései alapján . Ez Magyaror-
szág első modern vasbeton keretrendszerű 
temploma, közvetlen előzménye a Csaba 
utcai Városmajori Plébániatemplomnak . 
Árkay az építészeten túl a belsőépítészeti, 
iparművészeti terveket is magára vállalta, 
míg valamennyi fémmunka a győri iparmű-
vész Schima Bandi műhelyében készült . A 
színes üvegablakokat itt is menye, Sztehlo 
Lili tervezte, csakúgy mint a mi templo-
munkban .

Sajnos Győr-Gyárváros munkástelepét 
nem kímélte a II . világháború pusztítása . 
Az 1944 . április 13-i légitámadás során 
nemcsak a megcélzott győri ipartelepek, 
hadiüzemek és repülőtér, de a lakóterület 
is jelentős károkat szenvedett . Teljesen 
megsemmisült 2 emeletes épület, több ház 
tetőszerkezete leégett, a katolikus templom-
nak szinte csak a falai maradtak meg . Az 
egyszerű felújítások és az elpusztult épületek 
helyére épített idegen házak ellenére a telep 
eredeti képét még őrizte . Az építészeti 
tőrdöfést az 1960-ban indított – tataro-
zási költséget csökkentő és lakáshiányt is 
enyhítő – emeletráépítések jelentették . A 
megmaradt 60 eredeti épületből 23-ra még 
egy szintet húztak, teljesen megváltoztatva 
az eredeti arányokat, tetőformákat, hom-
lokzati díszítéseket . Hol volt még akkor 
értékvédelem! Ehhez képest Wekerletelep 
szerencsésnek mondhatja magát! Bizony 
még sok értéknek kellett elpusztulnia, és sok 
évnek eltelnie mire 1980-ban az országban 
az elsők között hozott helyi védelemről 

szóló előírást Győr városvezetése . Pedig 
a különleges építészeti adottságú együttes 
sajátos „gyárvárosi” életformának ad teret, 
mely kisvárosi miliőben a lokálpatriotizmus 
erősödhet .

S hogy honnan lehet ennyi minden rész-
letet megismerni? Fiala Géza az építkezés 
befejezése után 1918-ban készített egy 
füzetszerű kiadványt, mely tartalmazta a 
megvalósított telep leírását, helyszínrajzát, 
az épületek alaprajzait, valamint Erdélyi 
Mór híres udvari fényképész felvételeit az 
épületekről, utcaképekről . Ugye ez is isme-
rős! Hiszen ilyen jellegű kiadvány készült 
1911-ben és 1913-ban a Wekerletelepről is! 
Harsányi Attila, több mint 70 éve a telepen 
lakó Kós Károly-díjas építész 2003-ban, a 
85 . évfordulóhoz kapcsolódóan, már kiadott 
egy összefoglaló könyvet „Győr-Gyárváros 
Munkástelepe 1917-2002” címen, mely 
tartalmazta a Fiala-féle kiadvány és a saját 
kutatásaiból leszűrt eredményeket, bemu-

tatva a telep történetét . Most a centenári-
umhoz kapcsolódva kiadta a „Száz Éves 
Győr-Gyárváros Munkástelepe 1917-2017” 
című átdolgozott, a régmúlt mellett bővített, 
újabb átfogó, eddig még nem publikált isme-
reteket is tartalmazó könyvet . A rendkívül 
szép kiállítású, gazdag tény- és képanyaggal 
illusztrált könyvnek 2018 . március 6-án 
volt bemutatója a győri Kisfaludy Károly 
Könyvtárban . Reményeink szerint a könyvet 
majd a WTE-ben is meg lehet vásárolni, 
vagy közvetlenül a szerzőnél .

Mindenesetre az építészeti értékek iránt 
fogékony olvasónak csak javasolni tudom, 
hogy tegyen egy kirándulást Győrbe, sze-
mélyesen is látogassa meg a telepet, ahol 
egész biztosan otthonosan fogja magát 
érezni minden wekerlei ember!

Köszönet Harsányi Attila építésznek 
barátságáért, a cikkhez nyújtott segítségéért, 
a képek közlési engedélyéért .

Nagy Attila

Erdélyi Mór felvétele (1918)

Harsányi Attila felvétele (2017)
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A tervek szerint március 14-én egy hónapra 
bezár a Wekerlei Tipegők Bölcsőde, mert 

megkezdődik az intézmény korszerűsítése 
– tudta meg lapunk Brinza Istvánnétól, az 
Egyesített bölcsődék vezetőjétől .

Mint azt az intézményvezetőtől megtudtuk, 
a bezárás 35 családot érint . A gyerekeket két 
másik intézménybe helyezik el . Az Eszterlánc 
bölcsőde 26, míg a Bokréta Bölcsőde 9 gyer-

meket tud befogadni . A gyermekek mindkét 
helyen saját kisgyermeknevelőjükkel és böl-
csődei dajkájukkal együtt lesznek . A válto-
zásokról a szülőket előzetesen tájékoztatták, 
akik nagyon megértőek voltak – tette hozzá 
Brinza Istvánné .

A bölcsőde felújítását végző Vamüsztől ka-
pott tájékoztatás szerint, a felújítás ideje alatt a 
nagy vizesblokk és főzőkonyha teljes gépészeti, 
elektromos és építészeti felújítását végzik el, 
amelynek költsége nettó 11 millió 600 ezer 
forint . A gépészeti felújítás tartalmazza a 
víznyomó-, a szennyvízvezetékek cseréjét, a 
vizes berendezések (WC, mosdó, zuhanyzó, 
fürdető kád) és az ezekhez tartozó szerelvények 
cseréjét . Az elektromos felújítás során megújul 
az intézmény világítása is . Mintegy 51 négy-
zetméter padlóburkolatot, 105 négyzetméter 
csempeburkolatot cserélnek majd le, és 130 
négyzetméteren festenek, mázolnak majd .

Nagy Attila

ISKOLÁK, ÓVODÁK

Bölcsődekorszerűsítés Wekerlén

Köszönet és tisztelet az elmúlt 45 évért

Völgyesiné Mrovka Darinka élete és munká-
ja egyaránt Kispesthez kötődik . Itt szüle-

tett, itt végezte iskoláit és itt kezdte pályafutását 
1969-ben . 1973 óta, immár 45 éve dolgozik a 
wekerletelepi Kispesti Árnyas Óvoda Esze 
Tamás utcai tagóvodájában .

Pályája kezdetén munkája mellett végezte el a 
felsőfokú óvónőképzőt, a tanulás, a folyamatos 
továbbképzés munkájának szerves része volt, 
mindemellett példás családanya és nagymama, 
amivel még hitelesebbé tette az általa képviselt 
értékrendet .

Az eltelt 45 év alatt kispesti gyermekek 
százait nevelte szeretettel, odaadással . A hoz-
zájuk fűződő kapcsolatát mindig az őszinte 
érdeklődés és odafigyelés hatotta át . A gyerme-
kek mellett a szülőkkel is megtalálta a megfelelő 
hangot, nyitott és segítőkész személyiségét 
hamar elfogadták . Egykori óvodásai szívesen 
hozták gyermekeiket a szeretett óvónénihez . 
Az óvoda szűkebb és tágabb környezetében 
mindenki ismeri, szereti, tiszteli .

Munkájában mindig megtalálta az örömöt, a 
fejlődési, fejlesztési lehetőségeket . Megszerzett 
ismereteit beépítette pedagógiai munkájába, 
emelve annak színvonalát . 
Tapasztalata, józan ítélőké-
pessége segítette a megfelelő 
utak, módszerek megtalá-
lásában . Kollégái szakmai 
munkáját készségesen és 
hozzáértéssel segítette .

1989 és 2012 között a 
gyermekek között végzett 
munkája mellett a tőle meg-

szokott pontossággal látta el az intézményve-
zető-helyettesi feladatokat . Szervezési készsége 
kimagasló, alkalmazkodva korunk elvárásaihoz 
a menedzseri munkában is kellő jártasságot 
szerzett . Közösségalakító, közösségformá-
ló munkájának köszönhető, hogy az óvoda 
munkatársaiból összetartó, valódi közösség 
válhatott . A lényéből áradó derű, fiatalos len-
dület gyermeket, felnőttet egyaránt magával 
ragad . Az óvodai élet mindennapjaiban adódó 
nehéz percek megoldásában optimizmusa, to-
leranciája, empátiája, egészséges humorérzéke 
segítette Őt és a közösséget egyaránt . 

2012-ben nyugdíjba ment ugyan, de nyugdí-
jának folyósítását felfüggesztve tovább dolgo-
zott . Néhány hónappal ezelőtt azonban jelezte, 
hogy 2018-ban végleg visszavonul, szeretné 
megérdemelt pihenését tölteni .

Kollégám személye és munkája évtizedek 
óta garancia volt arra, hogy a gyermekek 
nevelése, fejlesztése szakmailag megalapo-
zott, korszerű módon, mérhető minőségben 
és mindig szeretetteljes légkörben történjen . 
Ennek eredménye, hogy sok iskolás gyermek, 
valamint felnőtt ember is gyakran emlegeti 

kispesti óvodás élményeit, 
és szívesen gondol vissza az 
itt eltöltött gyermekévekre . 

A Kispesti Árnyas Óvoda 
felnőtt és gyermekközössége 
aktív nyugdíjas éveket, jó 
egészséget és sok örömöt 
kíván további életéhez .

Szücsné Juhász Csilla
intézményvezető

Karácsonyi ünnepség - még a felújtás előtt Fo
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Karácsonyi ünnepség - még a felújtás előtt

A pannóniás gyerekek körében évek óta 
nagy népszerűségnek örvend a félévzá-

rást követő „Pannónia napok” programsorozat . 
Ez az idén sem volt másképp .

Az alsós gyerekek farsangi mulatsággal 
kezdték a hetet . Kedden kézműves foglalkozá-
sokon vehettek részt, ahol gyönyörű alkotások 
születtek gyöngyből, fonalból, zsugorfóliából, 
bőrből, gumikartonból . Szerdán a XI . kerületi 
Soproni úti fedett korcsolyapályán ügyesked-
hettek a korcsolyázni szeretők . Csütörtökön 
az M5 Gyerekcenterben hatalmas hancúro-
zás következett . Végül a hét egy rendkívül 
érdekes nappal zárult . A gyerekek a kispesti 
rendőrkapitányság segítségével előadást hall-
hattak az internet veszélyeiről, betekinthettek 
a szinkronizálás és a jeltolmácsolás titkaiba, 
zenés-táncos színpadi produkcióban is ki-
próbálhatták magukat, volt lufihajtogatás és 
kisautó modellezés is .

Ezeken a napokon az egyébként nehezen 
felkelő gyerekek is frissen, lelkesen érkeztek 
az iskolába . Élményeikről szívesen meséltek: 

„Egy szép keddi napon az iskolában sok érdekes 
dolgot lehetett csinálni. Én bőr kulcstartót, 
majd zsugorfóliából medált készítettem. A 
kulcstartóhoz először a karikát rácsomóztuk három 
bőrcsíkra, és utána hármas fonással összefontuk. 
Amikor eleget fontunk, akkor az alját megcsomóz-
tuk és varrótűvel felfűztünk rá fagyöngyöket. 
Remélem jövőre is ilyen jó programok lesznek!”

„Csütörtökön az M5 Centerbe látogatott el az 
alsó tagozatosok egy része. Buszokkal mentünk a 
játszóházhoz. Rengetegen voltunk, a sok gyerek 
alig fért el benne! Miután kiosztottak minden-
kinek két zsetont, lehetett játszani, bármivel, 
amivel akartunk. Annyiféle játék volt, hogy 
nehéz volt választani. Jókat lehetett szórakozni a 
barátaiddal. Két óra játék után fáradtan ültünk 
be a buszba, és mentünk vissza az iskolába.”

„Most a Pannónia hét utolsó napjáról fogok 
beszámolni. A napot teázással kezdtük. Az-
után a tornateremben, ahol kipróbálhattuk a 
színpadi mozgást, éneklést. Ezt követően eljött 
hozzánk egy igazi rendőrtiszt, aki a biztonsá-
gos internethasználatról beszélt. Végül, de nem 
utolsósorban elmentünk szinkronizálni. Nekem 
nagyon tetszett, remélem máskor is ilyen jók 
lesznek a programok!”

Koch Katalin, valamint 
Tóth Ádám, Rankó Viktor, Balis Dorottya 4.b 

osztályos tanulók 

Egy különleges hét 
a Pannóniában
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Vekerdi Tamás nyilatkozta pár éve, hogy 
„nevelés nincs, csak együttélés van a 
gyerekkel . Kompetens együttélés . Hi-

telesség .” Amikor ezt olvastam, mosolyogtam 
magamban, mert akkori besorolásom szerint 
kollégiumi nevelő voltam, és elképzeltem, hogy 
miként festene, ha „kollégiumi együttélő” sze-
repelne a hivatalos státuszomban . Alapításakor 
az intézményünket nevelőotthonnak hívták . 
Ma nevezhetnénk „együttélőotthonnak”? Je-
lenleg általános iskola és kollégium szerepel a 
hivatalos nevünkben, ami szintén megtévesztő 
lehet azok számára, akik hetes napköziotthont 
keresnek iskolás gyermekük számára . 

Továbbgondoltam, hogy hány helyen, milyen 
szövegkörnyezetben lenne mókás változás, ha 
a nevelés szót az együttélésre módosítanánk . 
(Mivé változhatna a neveléselmélet, neve-
léstudomány, neveléstörténet, nevelőintézet, 
javító-nevelő tevékenység, átnevelő tábor, vagy 

a testnevelés?) Az esetek többségében gondolat-
ébresztő, sőt inspiráló lehetne a csere, viszont 
akadnának félreértésre okot adó kifejezések is . 

Ha valamire már van egy szavunk, kifejezé-
sünk, akkor annak jelentése is van . Legfeljebb 
sokan mást értenek alatta . Sőt, gyanítom, hogy 
szinte senki nem érti pontosan ugyanazt egy 
adott szó, illetve kifejezés alatt . (Ez persze 
attól is függ, hogy milyen szemszögből, milyen 
közelről vizsgáljuk az adott szót, illetve kife-
jezést .) Miért lenne ez másként a neveléssel? 
Ugyanakkor azt is gondolom, hogy sokaknak 
teljesen világos, hogy mit kívánt üzenni a 
neves szakember azzal, hogy ennyire sarkosan 
fogalmazott . 

A nevelés, illetve nevelő szavakhoz sok olyan 
korábbi kifejezés, érzés, élmény, gondolat, is-
meret kapcsolódott már, hogy valószínűleg ezek 
többségétől kívánt elhatárolódni . Három és fél 
évtizedes pedagógusi gyakorlatom és újabb 
ismereteim alapján ezt teljes mértékben meg 
tudom érteni, el tudom fogadni . Mik lehetnek 
a neveléshez kapcsolódó negatív tartalmak? 
Nyilván mindenkinek más és más . Ezért ennek 
most nem szentelnék nagyobb figyelmet . 

A drámapedagógia, melyet Vekerdi tanár 
úr is a kezdetektől elismer, sőt támogat, egyik 
tömör definíciója szerint nem más, mint nevelés 
a dráma sajátos eszközeivel, módszereivel . 
Ezt, mint az első hazai drámapedagógusok 
egyike, majd főiskolai, egyetemi óraadóként 
is, volt szerencsém megtapasztalni több mint 
két évtizeden át . Szerencsénkre a drámape-
dagógia szónak többnyire jó csengése van a 
pedagógusok körében . A saját gyakorlatomban 

is úgy találtam, hogy a 
drámajátékok, a hiteles 
kommunikáció gyakor-
lása fiktív helyzetekben, 
rendkívül hatékonyan 
képes inspirálni a gyere-
keket és a pedagógusokat 
is, önmaguk megváltoz-
tatásában, jobbá tételé-
ben . Különösen igaz ez 
a mi intézményünkre, a 
Hungáriára . 

Szeretném, ha minél 
többen arra figyelnének, 
hogy a gyerekek és a fel-
nőttek is inkább a pél-
dákból, hiteles együttlé-
tekből gyűjtik, tanulják, 
adaptálják azokat a min-
tákat, amelyeket elfo-
gadnak, majd követnek, 
belső értékké tesznek . 

Kevésbé látszanak hatásosnak önmagukban 
a szavak vagy példabeszédek, esetleg negatív 
következmények . Pribránszki Marianna (a 
Gyerkőcökkel Suttogó honlap működtetője) 
szerint, „a gyerek a szülő tünete .”

A hozzánk forduló családokat természetesen 
nem fogadhatjuk azzal, hogy a családi háttér 
lehet az oka a gyereküknél pillanatnyilag ta-
pasztalható bármilyen nehézségnek, problémá-
nak . A helyzet ettől valószínűleg nem javulna 
meg még akkor sem, ha ezt bebizonyítjuk . 

Mi is a magunk példájával próbáljuk elérni, 
hogy kialakuljanak olyan szokások, jó gya-
korlatok, amelyek annyira vonzóak lehetnek a 
gyerekeknek és családjuknak, hogy elkezdjék 

önmaguk átértékelését, a kívánt célok elérését . 
Ha még kisebb vagy nagyobb célok sincsenek, 
akkor azok megkeresését is segíthetjük . Mivel 
segíteni főként akkor lehet hatékonyan, ha va-
lamilyen felkérést kapunk a segítség nyújtására, 
így sokszor azzal kell kezdenünk a folyamatot, 
hogy „ablakokat”, „ajtókat” nyitogatunk ahhoz, 
hogy egyáltalán megjelenjen egy belső kész-
tetés a segítség kérésére valamilyen területen . 
Ehhez igazán kedvező körülmény, hogy sok 
időt töltünk együtt a szorgalmi időszakban, 
mert ehhez általában sok idő kell . Hiteles 
együttélés, hiteles kommunikáció az eszköz 
és sokszor a cél is .

A legnagyobb kihívás annak felismerése, 
illetve felismertetése, hogy belássuk: a leg-
több, vagy legnagyobb problémánk hátterében 
sokszor (majdnem mindig) nem mások, vagy 
külső körülmények állnak, hanem az, ahogy 
ezekről magunkkal és másokkal miként kom-
munikálunk . Ez a forradalmian új medicina, a 
„biologika” tudományának is az alapja .

Az általam tanított tantárgyak, szabadidős 
tevékenységek, szakkörök, tehetséggondozás 
fókuszában is a hiteles kommunikáció áll . Nem 
csupán a kollégiumban, hanem a Neumann 
János Szakgimnázium média tagozatán is . 
Valamint a tankerületünkben vezetett Hálózati 
Dráma és Média Munkaközösség tevékenysé-
gét is abba az irányba próbálom terelni, amely 
egyfajta hiteles együttélés kereteit biztosíthatja .

Igazi katartikus élmény volt a közelmúltban 
a számomra, hogy amikor elkezdtem tanul-
mányozni a biologika újszerű, paradigmavál-
tást jelentő felismeréseit (melyre egyébként 
szeretnék biztatni mindenkit), akkor azt a 
megerősítést kaptam, hogy a hatékony és hi-
teles kommunikáció mindennek az alfája és az 
omegája . Nem csupán a (korábban) nevelésnek 
vagy orvoslásnak nevezett területeken .

Mi köze lehet a nevelésnek és orvoslásnak 
egymáshoz, illetve a kommunikáció tudo-
mányához? Az, hogy bizonyos távolságról 
szemlélve, tulajdonképpen mindegyik egy-
fajta gondolkodási sémát, gyakorlatot kíván 
hatékonyabbá tenni azért, hogy boldogabb, 
egészségesebb, sikeresebb életet élhessünk .

Most úgy látom, hogy személyes és szakmai 
tapasztalataim is megerősítik, amit Karinthy 
Frigyes füveskönyvének címe állít: „Minden 
másképp van .” A nevelés többnyire nem mások 
nevelése, a gyógyulás sokszor nem mások gyó-
gyító tevékenységének, szereinek eredménye, 
hanem az a kommunikáció, amelynek eredmé-
nyeként önmagunk gondolkodása megváltozik, 
hatékonysága növekszik .  

Az országban valószínűleg az egyetlen 
olyan intézmény vagyunk, ahol az itt dolgozó 
munkatársaink, a gyerekek és gondviselőik, a 
munkaközösségi kollégák, érdeklődők mind-
mind a gyakorlatban találkozhatnak azokkal a 
tapasztalatokkal, jó gyakorlatokkal, amelyek a 
huzamosabb együttélés, hiteles kommunikáció 
eredményeként is mutatkoznak . 

Papp Zoltán Tibor

A kompetens együttélés örömei, 
kihívásai a bentlakásos iskolában

avagy a „biologika” alapjai a gyakorlatban
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Maserné Drexler Katalin 2018 januárjától 
vezeti a Kispesti Erkel Ferenc Általá-

nos Iskolát . 21 éve „erkeles”, a főiskola után 
ebben az iskolában kezdte a pályáját, ez az első 
munkahelye . Osztálytanítóként dolgozott, az 
első német nemzetiségi osztály osztályfőnöke 
lett . A mai napig az iskola német nemzetiségi 
profilját segíti, képviseli .

Így vall az iskola két tagozatáról, valamint 
intézményvezetői terveiről:

„Az ének-zene élményt, művészi önki-
fejezést, komplex személyiségfejlesztést, 
magabiztosságot, bátorságot, fegyelmet, fi-
gyelmet, közösséget, fellépéseket, versenyeket 
ad a gyerekeknek . A másik tagozat, a német, 
nyelvpedagógiai szempontból első helyen áll, 
mivel ez segíti elő a további idegen nyelvek 
tanulását . A gyerekek nyelvi kompetenciái 
fejlődnek, szókincsük bővül, sikerélményhez 
jutnak a német nemzetiségi programokon, 
versenyeken való részvétellel, ápolják a német 
hagyományokat .”

„Szeretek itt tanítani, mert a 100 éves iskola 
falai közt érzem a múltat, a jelent és a jövőt! 
Hiszem, vezetőként alkalmas lehetek arra, 
hogy az iskola önálló arculatát – a hagyo-
mányok megőrzése mellett – megújítsam, a 
kor követelményeihez igazítsam, új értékeket 

teremtsek . A vezetésemmel úgy szeretném 
alakítani, gazdagítani, összekovácsolni a 
közösséget, hogy megerősödjön a tudás, a 
műveltség iránti vágy, a belső késztetés, az 

elhivatottság, a módszertani tudatosság, a 
gyermekek fejlődésébe vetett bizalom, s a 
családokkal való kapcsolat harmóniája . Bízom 
a pedagógustársaim, az intézmény működését 
segítő dolgozóim szaktudásában, empátiaké-
pességében, megújításokra kész felfogásában, 
a munkához való hozzáállásában .”

„Fontos számomra, hogy a szülők elégedettek 
legyenek, kreatívan segítsék munkánkat, az 
együttműködést erősítsem. Igyekszem, hogy inno-
vatív, támogató, következetes vezetési attitűddel 
olyan célokat, feladatokat, folyamatszabályozá-
sokat fogalmazzak meg, mely fejlesztően hat a 
pedagógiai munkára, feltárja a rejtett emberi 
erőforrásokat, színvonalas pedagógiai környe-
zetet teremt.”

Vezetőként jó példával szeretne elöljárni 
toleranciában, empátiában, a kötelességek 
teljesítésében . Célja, hogy megteremtődjön a 
gyermekek tisztelete, szeretete, feltétel nélküli 
elfogadása, egy olyan érzelmi biztonságot 
nyújtó, gyermekközpontú, befogadó nevelő 
környezetben, ahol biztosított a gyermeki 
személyiség teljes kibontakoztatása, az értékek 
megszilárdítása, az esélyegyenlőség, valamint 
a kompetenciák megalapozása . 

Tanítói és intézményvezetői hitvallását 
Rudolf Steiner idézettel fogalmazza meg: 

„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretet-
ben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani.”

Jó munkát, sikeres éveket kívánunk!
Jedlóczki Berta

Tisztasági kommandó gyerekszemmel a Kós iskolában

Szeptemberben felsősök lettünk, 5 . osztá-
lyosok, ami nagy változás az egész osztály 

életében . Az egyik napközis délutánon Gábor 
bácsi (Porkoláb Gábor tanár úr) mesélt azok-
ról az idős emberekről, akik kertes házban 
laknak, de már egyedül vannak, és csak ne-
hezen tudják megcsinálni a kerti munkákat a 

házuk körül . Nincsenek rokonaik, nincs aki 
segítsen nekik . Egyből úgy éreztem, hogy sze-
retnék segíteni ezeknek az idős embereknek .

Az osztályból páran jelentkeztünk a 
„TISZKO – Tisztasági kommandó” mun-
kára, önkéntes alapon . Minden héten, álta-
lában egyszer, keddi napon a szerszámokat 

magunkhoz vettük az iskola portáján, és 
elindultunk . Mentünk gyalog, mentünk 
busszal és néha autóval is, ha valaki messzebb 
lakott . Ez azt is jelentette, hogy a házi feladat 
megírása otthonra maradt, de ez egyszer sem 
zavart bennünket . Később, délután szívesen 
csináltam meg, ha arra gondoltam, hogy az 
én kicsi munkám milyen sokat jelent egy idős 
néninek vagy bácsinak .

Sokféle munkát találtunk a házak körül: 
lombsöprés, járdasöprés a házak előtt, az 
udvar sepregetése, a lehullott levelek ösz-
szegyűjtése, gereblyézés, a kerti vízlefolyó 
megtisztítása . Emlékszem, egyszer bokáig 
sarasan értünk vissza az iskolába . Eközben 
minden alkalommal jót beszélgettünk az 
osztálytársakkal, különleges érzés volt ebbe 
a kis csapatba tartozni, az itteni barátság 
más, másképp ismertünk meg egymást, mint 
az iskolában . 

Mit szólnak hozzá a nénik és bácsik? – 
kérdezték otthon tőlem, mikor erről beszél-
gettünk . Szerintem egyedül nem tudták volna 
megcsinálni, ezért mindig nagyon sokszor 
megköszönték a segítséget . Volt olyan is, 
hogy megkínáltak bennünket körtével vagy 
almával, és egyszer még csokit is kaptunk .

Nagyon jó érzés volt segíteni olyannak, 
akinek szüksége van rá .

Kőrös Emma Sára 5.a

Bemutatjuk az Erkel iskola új vezetőjét

MesÉLJ tisztán!
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A történet 2013 őszén vette kezdetét két 
nem túl izgalmas, éppen megürese-

dett vitrines szekrénnyel . Az eddig itt tá-
rolt idekallódott gazdátlan ruhák, sapkák, 
egyebek máshol találtak elhelyezésre . Ekkor 
fogalmazódott meg az ötlet, hogy e bútorok 
avanzsáljanak át kiállítási tárlókká . Azóta e 
szekrények szinte sosem üresek . Ez a tény 

a Wekerle újság olvasóinak ismerős lehet, 
hiszen egy korábbi kiállításunkról már volt 
alkalmunk részletesebben beszámolni . Jelen-
leg iskolánk tanárainak kedvenc tárgyait lehet 
bennük megtekinteni . A mostani tematikától 
kissé tartottam, ám kollégáim aktivitása 
jócskán felülmúlta az általam prognosztizált 
kiállítási mennyiséget . Igazán örömteli volt 

látni, hogy mennyire 
széles merítésű lett a 
bemutató . Olimpiai 
belépőjegy kabalaf i-
gurával, Mexikóból 
„idevetődött”, amúgy 
vasfából faragott ki-
lencöves tatu szobra 
éppúgy megtalálható 
a polcokon, mint a 
nagypapa közel fél év-
százada faragott aján-
déktükre vagy az ennél 
pár millió évvel idő-
sebb hal alakú mészkő, 
amelyben még láthatók 
a középidei csigák me-
szes házai . Sokat átélt 

bukósisak, az öregkori éveket előrevetítő 
vicces házaspárszobor vagy újszülött-rug-
dalódzó szintúgy helyet kapott a polcokon . 
Természetesen kedvenc könyvek, fotók és 
sokat látott (és hallgatott) bakelitlemezek is 
felkerültek a kedvencek közé . A tárgyak mel-
letti rövid sztorik, ismertetők adnak választ 
a „miért pont ez?” – kérdésekre . A polcokon 
látható érdekességek háttéranyagaiból most 
is totókérdések jelentettek tudáspróbát és 
persze nyereménycukrokat a játékos kedvű 
tanulóinknak .

Porkoláb Gábor

Április 11-én, József Attila születésnapján 
és a magyar költészet napján sok-sok 

éve megemlékezünk néhány percben a köl-
tészet fontosságáról, életünkben betöltött 
szerepéről .

2005-ben, a költőóriás 100 . születésnapja 
alkalmából egy különleges alkalmat, progra-
mot szerveztünk tisztelgésül . A „Versmondó 
és vershallgató nap” óriási sikert aratott, 
s azóta hagyománnyá vált . Ezen a napon 
iskolánkban a verseké és az előadó, befo-
gadó gyerekeké a főszerep . Minden osztály 
szerepel, és minden osztály néző, hallgató 
is a délelőtti forgószínpadon . A gyerekek 
közös produkciókkal, kreatív versfeldol-
gozásokkal, összeállításokkal, jelenetekkel 
készülnek . A bemutatkozás izgalma mellett 
az évfolyam-, iskolatársak produkciójára is 
mindenki kíváncsi: mit találtak ki a többiek, 
idén mivel készülnek? Nemcsak élmény, de 
nagyon fontos tapasztalás és gyakorlat sok-
sok gyermek, felnőtt elé kiállni, szerepelni . 

A versmondáshoz mindig kapcsolunk 
illusztrációkból készült kiállítást, egy-egy 
költőhöz kapcsolódó kis installációt . Az 
illusztrációk készítésében is részt vesz vala-
mennyi kisgyermek, a kiállításhoz lelkesen 
hoznak tárgyakat a felnőttek is . Így minden 
évben több százan ünnepeljük együtt aktívan 

a költészetet . Az elmúlt 13 évben minden 
alkalommal próbáltuk valami új elemmel 
is gazdagítani az élményt . Járt nálunk jó 
néhány meghívott előadóművész, sokszor 
vendégeskedtek a kerületi iskolák diákjai, sőt 
a pesterzsébeti Kossuth Gimnázium növen-
dékei is adtak már nekünk műsort . Minden 
évnek igyekeztünk saját tematikát találni, pl . 

évfordulós költők előtti tisztelgéssel vagy egy 
központi téma választásával . Idén éppen a 
virágénekeket választottuk fő motívumként .

Emlékezetes megmozdulásunk volt, ami-
kor a délelőttöt rendhagyó módon zártuk: az 
egész iskola egyfajta flashmobként a Kós téren 
szavalt együtt Zámbori Soma színművész 
irányításával . 

Az irodalom, a művészet, az értékek köz-
vetítése így válik élménnyé, s – reményeink 
szerint – belső értékké is diákjainkban .

Zuborné Sallai Márta

Költészet napja a Kósban

TKT, avagy „Tanáraink kedvenc tárgyai” kiállítás a Kósban

Felhívás
Kedves wekerlei Pedagógus! A „Ta-

náraink kedvenc tárgyai” c . kiállítást 
a Wekerle újság oldalain is szeretnénk 
folytatni . Ha Önnek is van kedvenc 
tárgya, küldjön fotót, mesélje el, milyen 
kedves emlék okán őrizgeti! Csatlakoz-
zon kiállításunkhoz!

Ide várjuk, hogy beküldje az anyagát 
2018 . július 31-ig: kabeloth@gmail .com
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Horváth Tamás, a Deák Ferenc Gimnázium 
földrajz és biológia szakos tanára több mint 
száz országot bejárt, igazi nomád utazó. Év-
tizedek alatt húszezer aláírást gyűjtött össze, 
főként sportolóktól, s nem egyszer keveredett 
váratlan helyzetekbe. Egy különleges tanárt 
különleges kalandjairól kérdeztük.

●  Mikor határozta el, hogy a földrajzzal szeretne 
foglalkozni?
Az egyetemet biológia-testnevelés szakon 

kezdtem, aztán megsérült a lábam . Kétséges 
volt, hogy a testnevelés szakot el tudom-e vé-
gezni, közben kezdett bennem kibontakozni 
a világlátás iránti érdeklődés is, s akkor jött az 
ötlet, hogy a földrajz irányába kéne fordulnom . 
Egy évvel később átváltottam földrajz-biológia 
szakra . A viszonylag hosszabb nyári szünet is 
kedvez a hosszabb utazásoknak .

●  Rengeteg helyen megfordult: melyik az az ország, 
ami a legkedvesebb az Ön számára, ahova 
szívesen visszamenne még egyszer?

Egy országot vagy várost nehéz lenne ki-
emelni, de Dél-Amerikához erősen kötődöm: 
Argentína, Brazília, Bolívia, Peru – fontos 
helyek számomra . Buenos Airesben, Argentína 
fővárosában többször is jártam . Ugyanígy 
nagyon közel áll hozzám a Távol-Kelet is, 
Japán, Dél-Korea, illetve még Tibetbe sze-
retnék visszatérni . 

●  Igaz, hogy az aláírásait egy külön szobában 
gyűjti?
Igen, igen . Ez már egy nagyjából negyven 

éves történet . Körülbelül húszezer aláírásom 
van . Nem az emlék miatt kérek aláírást, hanem 
azért, hogy kifejezzem az aláírók iránti tisztele-
temet . Vannak régebbi sportolóktól aláírásaim, 
akikre szinte már csak páran emlékeznek . De 

ezek az aláírások pár másodpercet jelentenek 
az életükből .

●  Csak sportolók aláírásait gyűjti, vagy szerte-
ágazó a gyűjtemény?
Amikor kezdtem gyűjteni, akkor szélesebb 

körben gyűjtöttem . Voltak aláírásaim színé-
szektől, világbajnokoktól, Európa-bajnokoktól, 
mindenféle művészektől . Most is elrakom, 
hogyha egy-egy dolog felbukkan, de rájöttem 
arra, hogy az a napi 2-3 óra, amit erre szánok, 
az arra elég, hogy az olimpiai érmes sportolók 
aláírásainak gyűjtését intézzem intenzíven . 
Ettől függetlenül van színészgyűjteményem, 
Európa- és világbajnok gyűjteményem, Nobel-
díjasoktól is vannak aláírásaim, de a legfon-
tosabb irányvonalat mindenképp az olimpiai 
érmesek képviselik .

●  Ki az a híresség, akivel már találkozott, és a 
legközelebb áll a szívéhez, és ki az, akivel még 
mindenképp szeretne találkozni?
Ilyen vágyaim nem igazán vannak . A sze-

mélyes találkozás nem is 
annyira fontos, ez nem 
rólam szól, hanem az 
aláírások megszerzése a 
lényeg inkább, illetve a 
gyűjtemény gyarapítá-
sa . Nem tudnék egyetlen 
nevet kiemelni . Kedves 
történeteim vannak, de 
ezek leginkább akkor 
születnek, hogyha az 
ember nagy nehézségek 
árán tudja megszerezni 
a dedikálást, például, ha 
idősebb, már nem aktív 
sportolókat sikerül fel-
kutatni . Fel tudok idézni 
akár Dél-Amerikában is, 
akár Koreában is olyan 
eseteket, amik igazán 
szívmelengető történetek 

voltak . Mert akiket az ember megkeresett – már 
esetleg 60-70-80 éves emberekről van szó –, 
azokat meglepetésként érte, hogy Európából 
érkezik valaki és kutat utánuk, hiszen a he-
lyiek sem foglalkoznak már vele, mivel már 
rég nem aktívak, a közvélemény elfelejtette 
többségüket . Több olyan megható pillanatot is 
megéltem, amikor elérzékenyült az illető, majd 
sírva búcsúzott, mert annyira megérintette az, 
hogy nem felejtették el teljesen a nagyvilágban . 

●  Számos távoli vidéket bejárt. Az ilyen uta-
zásokon előfordulhatnak veszélyes, megrázó 
események. Önnel történt ilyen?
Egyszer volt egy autóbuszbaleset Peru-

ban, ami meredekebb is lehetett volna, de 
egy vállficammal megúsztam . Közbiztonsági 

szempontból két nagyobb horderejű eset volt, 
az egyik Kolumbiában, a másik Peruban . A 
kolumbiainál valamiféle kábítószer került az 
ételembe, amitől elszenderedtem 24 órára, ez-
alatt megszabadítottak a fényképezőgépemtől, 
meg valamennyi pénztől, ami a zsebemben volt .

A perui történet is egy fényképezőgépről 
szól . Alapvetően úgy járok-kelek, hogy a fény-
képezőgép mindig a hátizsákban van, és csak 
addig veszem elő, amíg fotózok vele . Akkor 
is fényképeztem valamit, majd visszaraktam a 
hátizsákba . Később beültünk egy étterembe, 
ahol valaki odajött a társamhoz, és kérdezte, 
hogy hány óra van . Én naplót írtam éppen és 
hátulról valaki nekem is odaszólt, hogy nem 
tudnám-e a tollamat kölcsönadni . De feltűnő 
volt, hogy nem várta meg az illető a választ, 
mire odafordultam, már ment is kifelé . Abban 
a pillanatban odanyúltam a táskához, ami a 
helyén volt, viszont a fényképező hiányzott 
belőle . Rohantunk ki, de senkit nem lehetett 
látni, délutáni csúcsforgalom, hömpölygő tö-
meg, nem volt sehol semmi különös, keresztet 
is vetettünk a fényképezőgépre . 

Séta közben egyszercsak megpillantottuk, 
hogy az a nő, aki kérdezte, hogy mennyi az idő, 
kilép az egyik üzletből . Úgy csinált, mint aki-
nek fogalma sincs, hogy miről van szó . A pincér 
jött oda, és mondta, hogy hallotta a történetet, 
szívesen segít, ahogy tud . Bekanyarodott egy 
rendőrautónak tűnő kocsi az utcába, ami pont 
kapóra jött . A pincér leállította, elmagyarázta 
az egyenruhásoknak, hogy mi történt, a nőt 
beültették az autóba . A járókelők közül egy idő-
sebb úr figyelmeztetett: nem biztos, hogy ezek 
rendőrök . Tanakodtunk, végül úgy döntöttünk, 
hogy lesz, ami lesz, beszállunk az autóba .

Nem tudtuk, hogy hova megyünk . A nő 
irányította az autót, mondta, hogy merre kell 
menni . Tíz perces út után Lima egy megle-
hetősen lepusztult részére érkeztünk meg . 
Megálltunk, az egyik rendőr kiszállt, a nőt 
kiengedték, és eltűntek valahol a környéken . 
Mi ott ültünk az autóban két rendőr társa-
ságában . Hamarosan megjelent a nő meg a 
rendőr . A rendőr közölte, hogy megvan a gép, 
majd megkérdezte, hogy akkor most mennyit 
érne meg nekem a fényképező, finoman utalva 
ezzel arra, hogy valamiféle jutalmat várna 
cserébe . Mondtuk, hogy először szeretnénk 
látni, hogy egyáltalán a mi gépünk van-e nála . 
Minden további nélkül odaadta – a miénk 
volt . Nos, most akkor már a kezemben volt a 
gép – adjam vissza, és alkudjunk arról, hogy 
mennyit ér meg nekem? Beraktam a táskámba, 
beültünk a kocsiba és vártuk, hogy most mi 
lesz . Előbb-utóbb aztán kérdezte, hogy van-e 
más, ami eltűnt . Mondtam, hogy nincs semmi 
más, majd visszavittek az étteremhez, ahol az 
egész történt . Már a pénz dolgot sem erőltették, 
kitettek az étteremnél és elváltak útjaink . Cso-
dával határos volt, hogy eltűnt a fényképezőgép, 
majd egy órával később ugyanott állok, és már 
a kezemben van, mintha mi sem történt volna .

Márton Rajmund, Kovács István Dávid 9.a

Világutazó a Wekerlén

Fo
tó

: D
én

es
 M

ilá
n 

10
 .a



WEKERLE   ■  2018/1. szám 25

WKK

A Wekerlei Könyvtár új szlogenje, a Kapu 
ezer világra, hűen tükrözi az intézmény-

ben zajló színes kulturális életet és a könyvek 
kínálta ismeretszerzési és kikapcsolódási 
lehetőségek kifogyhatatlan tárházát .

A több mint 7000 könyv, valamint a 
könyvtári programkínálat az olvasás wekerlei 
kedvelőinek nap mint nap kínál hasznos és 
szórakoztató elfoglaltságot, a közösségi élet 
meghatározó helyszíneként működik . A sok-
féle díjmentesen látogatható esemény mellett 
színes klubélet is működik a könyvtárban, 
melyhez bárki, bármikor csatlakozhat . A leg-
látogatottabb klubjaink a Wekerlei Világjárók 
és a Versbarátok Klubja . Rendszeresen sok 
gyermek, szülő és nagyszülő vesz részt a Péntek 
Esti Mesék programsorozatunkon . Szeretik és 
várják az érdeklődők a Kíváncsiak Klubját, a 
Családi Társasjáték Klubot, az Itthon otthon 
van? című sorozat előadásait és az Angol Nyelvi 
Klub összejöveteleit is .

A Wekerlei Világjárók Turisztikai Klub témái 
és előadói mindig különlegesek . A két leg-
utóbbi teltházas előadásunkon Bangladessel 
és a Kaukázus ősi keresztény országaival, 

Grúziával és Örményországgal ismerkedhettek 
a látogatók . Bangladesi tárgyakból kiállítás és 
ételkóstoló is közelebb hozta a látogatókhoz e 
távoli országot, Grúziát és Örményországot 
pedig egy idegenvezető szemével láthatták 
az érdeklődők .

A Versbarátok Klubja keretében költőkre és 
ünnepekre emlékezünk, közös versfelolvasással 
és versmegosztással tápláljuk a lelkünket, mert 
ahogy Nyári Krisztián írja: „Mindenkit érnek 
traumák a mindennapokban, amelyeket valahogy 
fel kell dolgoznia. A költészet pedig pont erre van 
kitalálva.” 

A Péntek Esi Mesék kellemes hangulatú 
összejövetelein bábozás, papírszínház, kö-
zös éneklés, gitározás, zenélés, meseolvasás, 
kézműveskedés várja a kicsiket és kísérőiket . 
A mese nemcsak a kikapcsolódás és a tanulás 
legkellemesebb módja, hanem gyógyítja a 
gyerekek és a felnőttek testét, lelkét egyaránt .

A Kíváncsiak Klubjának látogatói különféle 
érdekes kérdésekre kaphatnak meglepő vála-
szokat a vetítettképes előadások keretében .

Az Itthon otthon van? című sorozattal hazánk 
rejtett kincseit fedezhetjük fel egy virtuális 

kirándulás közben, gyönyörű képekkel és 
zenei aláfestéssel fűszerezve .

A Családi Társasjáték Klub alkalmain a ját-
szani szerető, 9-99 éves fiatalok és örök ifjak 
együtt élhetik át a játék izgalmát és örömét! 
Scrabble, Activity, műveltségi és sok más táblás 
játék várja, hogy kipróbálják .

Az Angol Nyelvi Klub kötetlen beszélgetést, 
nyelvgyakorlási lehetőséget kínál díjmentesen 
azok számára, akiknek bár lenne kedve, de 
nincs kivel, vagy nincs hol angolul beszélgetnie .

A programokról, a havi rendszerességű 
klubokról és az időpontokról a könyvtár és a 
kultúrház honlapján, illetve facebook oldalain 
tájékozódhatnak . Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt a Wekerlei Könyvtár díj-
mentes programjaira és klubfoglalkozásaira!

Kocsisné Burkus Vénusz 

A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár 110 napos 
felhívása Wekerletelep 110. születésnapja 
alkalmából

Wekerletelep az elmúlt 11 évtizedben küldetéséhez híven szá-
mos családnak adott élhető, szerethető otthont .  Az építők 

előtti tisztelgésről szól pályázatunk, ahová 110 napon keresztül 
olyan régi és új családi képeket vagy egymondatos gondolatokat 
várunk, amelyek tükrözik az alkotók otthonteremtő szándékát, 
Wekerletelep bensőséges hangulatát . Célunk: 110 db fotó, kép és 
gondolat összegyűjtése, melyből egy nagy közös alkotást készí-
tünk, és októberi rendezvényünkön intézményünkben kiállítjuk .

A képeket és gondolatokat a WKK facebook oldalán is közzé 
tesszük 110 napon keresztül .

Mit várunk pontosan? Rövid, egymondatos gondolatot vagy 
családi fotót . Minden beküldőtől maximum 1 mondatot VAGY 
maximum 2 képet várunk . A fotók ne épületfotók legyenek, hanem 
az otthon melegségét Wekerle otthonos hangulatát átadó képek!

Meddig várjuk? Természetesen 110 napig: április 3-tól július 
21-ig .

Hogyan várjuk? A gondolatokat és a fotókat e-mailben a 
palyazat.wkk@gmail.com címre kérjük elküldeni . Amennyiben a 
fotót nem tudja otthonában befotózni vagy szkennelni, a kultúr-
házban (1192 Bp ., Petur u . 7 .) szívesen segítünk .

Kérjük a pályázók elérhetőségét is megadni (név, e-mail, te-
lefonszám)

Beküldött anyagával automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy 
képét vagy gondolatát felhasználhassuk, és közzétehessük az 
intézmény honlapján és facebook oldalán .

Alkossunk közösen egy közösségi képet!

Színes KLUBÉLET a Wekerlei Könyvtárban

Otthonom, Wekerle Magbörze

Öt éve volt az első Magbörze 
a WKK-ban a Zöld szombat 

keretében, mára már összeszokott 
önkéntes csapat várta a zöldség- és 
virágmagokat csereberélni vágyó 
wekerleieket és környékbelieket . 
Szokatlan volt, hogy március elején 
fagyos, havas időben találkoztunk, 
remélhetően e sorok olvasásakor 
már kertészkedésre alkalmas az idő .

A Wekerlei Kultúrház emeletén 
sokan megfordultak a ParAdycsom 
(Ady Endre Általános Iskola isko-
lakertje), az 1 . Kispesti Közösségi 
Kert, vagy a WEKKER-Wekerlei 
Kertbarát Kör standjánál, míg a 
kisebbeket gyereksarok várta . Aki 
nem hozott saját, cserélnivaló magot, 
adományért kaphatott magtasako-
kat, vagy válogathatott a csepeli és 
a kecskeméti magbörze szervezőitől 
kapott magadományokból, így senki 
sem távozott üres kézzel .

Stiglicz Norbert, wekerlei 
„komposztmester” előadása sok 
érdeklődőt vonzott, ő a wekerlei 
társasházi komposztprogram szak-
értője is . Virágmagokkal és hagy-
mákkal érkezett egy Angyalföldön 
utcakertészkedő lány, aki azóta 

felvette a kapcsolatot a wekerlei 
utcasarkokat virágosító csapattal, 
kíváncsian várjuk a találkozó gyü-
mölcsét .

Volt, aki a tavalyi magbörzén ka-
pott magokat a Sashegy oldalában 
található kertjében ültette el, majd a 

termésből hozott idén vissza mago-
kat cserére . Kertészkedés közben mi 
se feledjük, jövőre is lesz magbörze, 
a házigazda WKK-n, valamint a 
WEKKER és az Átalakuló Wekerle 
önkéntesein nem fog múlni!

Kovács Bence
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Büszkén elmondhatjuk, hogy a WKK-
ban a táborszervezés tulajdonképpen 
egy „sikersztori” . Nemrégen készí-

tettünk egy grafikont a táborok számának 
növekedéséről . 2010-ben 7 táborunk volt, ez a 
szám évről-évre fokozatosan nőtt, majd idén 
elérte a 21-et, ami viszont már minden szem-
pontból a kapacitásunk felső határát súrolja .

Anno a Gyerekházban már a 90-es évektől 
volt nyári tábori élet, ennek hagyományait 
folytattuk, mert láttuk azt, milyen nagy igény 

van arra, hogy a szülő biztonságban, jó helyen 
tudja a gyermekét a meleg nyári napokon . Nem 
beszélve azokról a „törzsvendég” csemetékről, 
akik év közben járnak egy-egy foglakozásra, 
és a hosszú nyár folyamán hiányzik nekik 
Judit néni, Angi néni, és örömmel mennek 
egy-egy hétre az általuk vezetett táborokba .

Gondolkoztunk – minden elbizakodás 
nélkül – azon: mi lehet a legnagyobb vonz-
erőnk, mi miatt állnak sorban a tábori be-
fizetésnek már az első napján a szülők egy 
órával nyitás előtt a kultúrház kapujában . 
Azt gondoltuk, hogy a kertvárosi környezet, 
a családias hangulat és a kedvező közlekedési 
feltételek mellett mégis a kitűnő, szakmailag 
és emberileg is kiváló táborvezetők személye 

a titok nyitja . Az ő alapos felkészülésük, 
lelkesedésük, gyermekek iránti elkötelezett-
ségük számunkra garanciát jelent . Persze, 
halkan hozzá kell tennünk, hogy az áraink 
sem nyargalnak a magasba, még ha egy-két 
évente szükséges is emelnünk .

De mi van a rózsaszín köd mögött? Termé-
szetesen rengeteg munka, a sokéves tapasz-
talatok felhasználása . Mert természetesen, 
nem volt ez mindig így . Nálunk is maradtak 
el táborok kellő jelentkező hiányában, és mi 

is csalódtunk már táborvezetőben, akit aztán 
többet nem hívtunk el .

A rengeteg munkához hozzátartozik az 
állandó dilemma is: a jól bevált, keresett 
táborokból szervezzünk több turnust vagy 
hozzunk be új arcokat is a kínálatba? Pró-
bálunk a kettő között lavírozni, mert meg-
győződésünk, hogy mindig kell az újítás . 
Igyekszünk figyelembe venni azt is, hogy 
fiúknak is legyen választási lehetőség, mert 
a kézműves és mozgásos táborok sokasága 
elsősorban a kislányok kedvence . 

Nagy kihívás összeegyeztetni a különböző 
táborvezetők igényeit, a teremhasználat és a 
turnusok tekintetében . Sajnos, a WKK-ban 
csak két olyan nagyterem található, ahol jó 

szívvel tudunk táborokat bonyolítani . A faze-
kas táboroknak a pincében, a fazekasműhely-
ben van a törzshelye, de mindig megkapják az 
egyik kisebb termet is . Így maximum 3 tábor 
zajlik hetente, melyek mindegyike naponta 
használja a kertet is .

Azért elárulom, hogy vannak fekete folt-
jaink is . Ezek olyan kihívások, melyre – bár 
sokat dolgozunk rajta – nehezen találjuk 
meg a legjobb megoldást . Ez legfőképpen 
az étkeztetés problémája . A kultúrházban 
közegészségügyi jogszabályok nem engedik 
meg a közétkeztetést, még a kenyeret sem 
kenhetjük itt, nem is mosogathatunk a tábori 
uzsonnák után, minden készen érkezik . Ebből 
következik, hogy a meleg főétkezés elfogyasz-
tásához el kell sétálni valahová . Ez nem is 
lenne gond, hiszen egy kis kiruccanás a nap 
közepén még jól is jön az elmélyült alkotás 
közben . Messzire viszont nem sétálhatunk 
a 15-20 fős csoporttal, még kísérőkkel sem, 
hiszen az érdemi munkától vennénk el az 
időt . Sok szolgáltatót megkerestünk az évek 
folyamán, hol helyszűke miatt utasítottak 
el, hol az árak szöktek az égbe, a többi bő 
félóra sétára van . A helybeni fogyasztás nem 
megoldható, mert kihűlt ételt semmiképpen 
nem szeretnénk a gyerekeknek feltálalni .

Egy közeli étterem ideális távolságban he-
lyezkedik el, nagy gesztenyefáival hangulatos a 
kerthelyisége . Viszont a tábor végén kiosztott 
elégedettségi kérdőíveinkben szinte kizáró-
lag csak az étkezés van „lepontozva” (persze 
nem mindenütt) . Így aztán próbálkozunk 
évről évre új megoldásokat találni, illetve a 
meglévőn javítani . 

Ami rajtunk múlik, az a lelkesedés, az 
odafigyelés, a táborvezetőkkel való szo-
ros együttműködés, a szülői visszajelzések 
messzemenő figyelembe vétele . Ezeken a 
területeken igyekszünk továbbra is a lehető 
legjobbat nyújtani . 

Ezzel a nyitott szívvel és szeretettel várjuk 
idén nyáron is a gyerkőcöket a WKK-ban!

Szabó Mária

Elő-gyereknapi és anyák napi ajándékként 
érkezik május 5-én a Wekerlei Kultúr-

házba az „Állati jó” bemutató, mely ingye-
nesen látogatható majd . Olyan különleges 
vendégek lesznek, akik közül az egyik igen 
aprócska, a másiknak mintha álarca lenne, 
míg a harmadiknak csodás bundája van . De 
lesz köztük fürge és csinos, kevésbé illatos 

és egy igaz barát is . Tóth Gábor solymász 
állatszeretettel és humorral szőtt bemutató-
ján igyekszik minél közelebb hozni a nézők 
szívéhez az alkalmazkodás „nagymestereit” 
– az egeret, a patkányt, a görényt, a nyestet, 
a rókát, a borzot és a kutyát –, megismertetni 
rejtett képességeiket és egyben igen vicces 
oldalukat . Az élménydús ismeretterjesztő 

délután érzékenyíteni kívánja az ifjú kor-
osztályt az állatok tiszteletére, valamint 
felhívni a figyelmet arra, hogy nem csupán 
mi, emberek élünk a városban, hanem olyan 
élelmes élőlények is, akik osztozni kíván-
nak a város adta pompás lehetőségeken . 
Az előadás elfogadó hangvétele és nyitott 
szemlélete azt a célt szolgálja, hogy a né-
zőközönség ne érezze feszélyezve magát 
a szereplők társaságában, és őket látva ne 
félelmet, inkább kíváncsiságot érezzenek a 
jövő állatbarátai .

Bonecsuk Mónika

Állati jó meglepetés – mókás állatosdi  
a Wekerlei Kultúrházban

A táborszervezés örömei és buktatói a Wekerlei Kultúrházban
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R.ing Bt
Rothman Ferenc
www.ringingatlan.hu 

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

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

és változatos lakáskínálattal állok rendelkezésére! 
Tájékozódjon referenciáimról honlapomon, és 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wekerletelep,  Thököly  út  23.  

HHaaggyyoommáánnyyooss--  ééss  ppaalleeoo--ssüütteemméénnyy,,  
kkáávvéé,,  lliimmoonnááddéé,,    

  ccssaavvaarrtt  --  ééss  oollaasszz  kkéézzmműűvveess  ffaaggyyllaalltt..  
TToorrttaa  ééss  ffoorrmmaattoorrttaa--rreennddeellééss..  

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  vveennddééggeeiinnkkeett!!  

 

 

 

 
kistigris fagyizó 

Wekerletelep Gutenberg krt. 14. 
MMeeggsszzookkootttt  mmiinnőősséégg..  
UUddvvaarriiaass  kkiisszzoollggáállááss..  
HHaattaallmmaass  vváállaasszzttéékk..  

FFőőzzöötttt  kkéézzmműűvveess  ffaaggyyii..  
KKeeddvveezzőő  áárr::  

118800  FFtt  //ggoommbbóócc  
 

1192 Budapest,  
Zalaegerszeg u. 46/Dobó 

Katica sarok

Szerviz bejelentkezés:  
06-70-29-22146

www.wekerge.hu

Email: kerekpar@wekerge.hu

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

szombat: 9-13

Kerékpár 
javítás rövid 
határidővel
25 év tapasztalat

Miután itt a tavasz, azon törtem a fejem, milyen tavaszi friss vacso-
rával lepjem meg az újság olvasóit . Persze finom is legyen, gyors 

is, de legfőképpen az egyik kedvencem . A hűtő tartalmát áttekintve 
azonban egyszerű lett a válasz – és kevésbé tavaszi: egy bármikor el-
készíthető gombás tésztára esett a választásom . Fogadjátok szeretettel:

Vegyes gombás tészta – most épp spagetti

Egyre többször lehet hozzájutni mindenféle gombához a nagyobb 
szupermarketekben is, de az egyszerű csiperkével is rendkívül fi-
noman elkészíthető fogásról van szó . Már régóta kerestem olyan 
receptet, amiből a gyerekkoromban az erdőben frissen szedett, vas-

lapon megsütött őzlábgomba 
ízére emlékeztető ételt lehet 
készíteni . Ebben a receptben 
ezt találtam meg .

Végy 30-40 dkg gombát 
(bármelyik lehet: csiperke, 
shitake, vargánya, laska), 
mosd meg vagy törölgesd 
meg úgy, hogy a végén le-
hetőleg száraz legyen . Ha 
időben eszembe jut, akkor 
korábban megmosom a gom-
bát, és mire felhasználom, 
már meg is szárad . Először is 

felszeleteljük . Forró serpenyőbe öntünk kb . 3-4 evőkanál olívaolajat, 
majd beledobjuk a felszeletelt gombát . Megsózzuk, és nagy lángon 
sütjük tovább gyakori kavargatás mellett, hogy a nedvesség kipárologjon 
belőle (ebben a só is segít már) . Közben 1-2 gerezd finomra aprított 

fokhagymát is hozzáadunk . A 
nedvesség elvesztése után még 
pirítjuk kicsit, ekkor kapja azt 
a bizonyos „vaslapon sütés” 
finom zamatát . Ha készre 
sütöttük, levesszük a tűz-
ről, majd egy fél citrom levét 
is rácsavarjuk . Ízlés szerint 
sózzuk, borsozzuk . Közben 
megfőzzük a tésztát (lehet 
spagetti, penne vagy akár 
linguine) . Hozzáadjuk a 
pirított gombát, petrezse-
lyemzöldet, egy kis vajat 
és a parmezánforgácsokat . A 
petrezselyemzöldet és a parmezánt a tálaláskor 
se feledjük, ízlés szerint megszórható .

Heuer Orsi

Tavaszi gombás kedvenc
Hozzávalók:

●  30-40 dkg gomba
●  3-4 evőkanál olívaolaj
●  1-2 gerezd fokhagyma
●  fél citrom leve
●  só, bors
●  50 dkg tészta
●  5 dkg reszelt 

parmezán (na-
gyobb forgácsokban)

●  egy csokor petrezse-lyem
●  3-4 dkg vaj

WEKERLEI KONYHÁK

  
WWeekkeerrlleeii  FFeejjlleesszzttőő--mműűhheellyy  

Mozgás-, kognitív és pszichológiai 
fejlesztés 3-18 éves korig: 

- komplex mozgásvizsgálat; 
- mozgásfejlesztés; 
- kognitív fejlesztés; 
- gyermek-pszichológia; 
- iskola előkészítő foglalkozások; 
- alapozó- és homloklebeny terápia; 

 

Elérhetőség: Romhányi Réka alapozó terapeuta 
70/945-0896;  www.wekerleimozgasmuhely.hu



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.
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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 

Wekerlei Mozgásműhely - Órarend  
Honlap: www.wekerleimozgasmuhely.hu Telefon: 70/381-61-22,  

 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT 

KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGII  HHÁÁZZ (XIX. Pannónia út 26. templomkert) 
  

 7.00   

  GERINCTORNA   
 

 

 8.00   
7.30 

GERINCTORNA 
ALAKFORMÁLÓ 

NYÚJTÁS GERINCTORNA  7.30 
GERINCTORNA GERINCTORNA 

9.00   8.30 
GERINCTORNA 

 
IZOMKONTROLL 

 8.30 kezdő óra 
GERINCTORNA 

 

 
 
 

KKIISSTTOORRNNAATTEERREEMM (XIX. Baross utca 48.) 
8.30   JÓGA     

 

19.30    JÓGA 90’    

 
 

 

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

17.00 GERINCTORNA 
Kezdő 

TANFOLYAMOK 

 

GYEREK  
LATIN DANCE  

FEJLESZTŐ 
GYEREKTORNA GERINCTORNA 

 

 

18.00 GERINCTÁNC GERINCTORNA 
ENERGETIZÁLÓ 

NYÚJTÁS GERINCTÁNC 
ALAKFORMÁLÓ 

TRÉNING

 

19.00 GERINCTORNA BODY ART ZSÍRÉGETŐ 
ALAKFORMÁLÓ  

GERINCTORNA 
 

LATIN DANCE 
 

20.05 LATIN DANCE ZSÍRÉGETŐ 
ALAKFORMÁLÓ 

LATIN DANCE ZSÍRÉGETŐ 
AEROBIC  

HASTÁNC 
 

 

 Zoltán utcai pékség 
Weker le te lep,  Zo l tán u tca 26. 
MEGÚJULT – MEGÚJULT - MEGÚJULT - MEGÚJULT 

 
 
 
 

A meghitt, régi bolt. Kiváló minöség. Nagy választék.  

W e k e r l e t e l e p  C o r v i n  k ö r ú t  4 4 .

Reggelizzen nálunk! 
 
 
 
 
 
 

Reggeli- és tízórai-csomagok elvitelre. 

Péksütemények és szendvicsek 
nagy választékban! 

 
Nyitva tartás: H-P 7-18 óráig  



Kedves Olvasó!

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

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

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

Fórizsné Baráth Brigitta

www.ingatlanvarazs.hu

Facebook oldalam:  
Wekerle Ingatlan Iroda

Tel: 06/309-332-592

Email:  
forizsnebrigitta@gmail.com

Remélem,  
nemsokára önt is  

az ügyfeleim között 
köszönthetem!

Hívjon  
bizalommal!

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

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

25 éves nyelviskolánk 
ajánlata:

www.shetland.hu

1192 Budapest, Kábel u. 10.
tel: (06 1) 357 1456, (06 30) 952 1202
shetland@shetland.hu
Felnőttképzési engedély száma: 
E–000309/2014

❀   Nyelvtanfolyamok Wekerlén

❀   Kihelyezett vállalati 
nyelvoktatás

❀   Angol és német EuroExam 
vizsgáztatás

❀   Külföldi nyelvtanfolyamok és 
tanulmányutak szervezése
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