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Nem harap a spenót
Részletek Pamela Druckerman amerikai 

irónőtől, aki kislányának párizsi állami óvodá-
jában tapasztalt étkezési szokásokról ír.

„Az ebéd minden nap négyfogásos: hideg zöld-
séges előétellel kezdenek, aztán főétel következik 
gabona- vagy főtt zöldségkörettel. Minden nap 
másfajta sajtot adnak, desszertnek pedig friss gyü-
mölcsöt vagy zöldségpürét kínálnak.”

„Egy tipikus menü paradicsomsalátával kezdő-
dik. Ezt bazsalikomos pulykaszelet követi rizskö-
rettel, provance-i tejszínes mártásban. A harmadik 
fogás egy darab Saint Nectaire sajt friss baguette-tel. 
A desszert pedig friss kivi.”

„A szezonális, friss, sőt néha bioösszetevőket 
hetente többször kamion hozza. Egy kis paradi-
csompürétől eltekintve nem használnak konzerveket 
és előfőzött ételeket...”

„A gondozónő először is leveszi a fedőt minden 
tálról. Elénk tárul az élénkpiros paradicsomsaláta 
vinagrette-tel és a köret: zöldborsó, répa és hagyma 
paradicsommártásban. Aztán jön a poisson, vagyis 
a könnyű vajmártásban úszó fehér húsú hal. Majd 
a gondozónő bemutatja a sajtot: - Ma bleu lesz – 
mondja, és megmutatja a gyerekeknek a könnyen 
morzsolódó kéksajtdarabot. Aztán a desszertet, 
almákat, amelyeket később vág fel az asztalnál. 
Az étel egyszerűnek, frissnek és étvágygerjesztőnek 
látszik. A gyerekek élvezettel esznek.”

Összeállította: Szilágyi Szabina
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 A tél elmúltával a jó gazda kiáll lakása, háza kapujába, mélyet szippant 
a tavasz levegőjéből, és gondos szemekkel végigtekint portáján . 

Felméri annak állapotát, átgondolja az előtte álló legfontosabb teendőket . 
Tegyük mi is ezt, álljunk ki képzeletbeli kapunkba, szippantsunk egy 
nagyot a friss levegőből, és tekintsünk végig szűkebb környezetünkön, 
a Wekerletelepen . Mit látunk?

Látunk éledő természetet és „éledező” lakosokat . A hosszúra nyúlt 
tél után végre sorra pattannak ki a rügyek, és egyre nagyobb számban 
bukkanak fel az utcákon sétáló, kocogó és bicikliző wekerleiek is . Amint 
őket figyeljük, látjuk az elképesztő állapotban lévő wekerlei utakat is, 

amelyeken autózni, kerékpározni, kocogni vagy akárcsak gyalogolni is egyre nagyobb életveszély! 
Sok Olvasónk emlékezhet még a jópár évtizeddel ezelőtti, keleti szomszédaink közutairól szóló 
történetekre . Ha végigmegyünk a Corvin körúton (a címlapon látható fotó is ott készült), mintha 
térben is időben egyaránt utaznánk!

Persze még mindig jobb, ha ezeken az utakon kocognak a wekerleiek, hiszen a Zoltán utcai 
sportpályára hiába is mennének . 2010 óta ugyan van ingyenesen használható közösségi terület, 
de ott nincs mit használni: csak parkoló autókat és gazt találunk . . .

Szippantsunk egy újabbat a tavaszból, és pillantsunk odébb . Vidáman játszó-rohangászó gye-
rekeket látunk − milyen jó, hogy ilyen sok a gyermek a Wekerlén! De bizony, látunk az apróságok 
egészségéért aggódó szülőket is! Úgy tapasztalják, gyermekeink nem megfelelő ételt kapnak az 
újonnan megbízott közétkeztető cégtől . Ezek a szülők minőséget vizsgálnak, példákat gyűjtenek 
és tesznek közzé internetes fórumokon, demonstrálnak . Józan ésszel fel sem fogható ez! Hogy 
történhet egyáltalán, hogy akár a legkisebb kétely is felmerülhet a gyermekek elé tett ételekkel 
kapcsolatban?! Mi lehet fontosabb, bármilyen engedményt, kompromisszumot, megalkuvást 
eleve kizáró ügyünk, mint gyermekeink egészséges fejlődése? Elképzelhetetlen, hogy valaki 
− döntéshozó, vállalkozó, bárki − ne így gondolná! Akkor hogyan alakulhat ki ilyen helyzet? 
Korábban miért nem láttunk ilyen heves tiltakozást? Pillantsunk kicsit távolabbra: alább néhány 
sort idézünk egy amerikai írónőtől az általa tapasztalt francia étkeztetési szokásokról .

Ha persze most valaki a szemünkre vetné, hogy eddig főleg csak rossz dolgokon akadt meg 
a szemünk, bizony, igaza volna! De a háza kapujában álló jó gazda már csak ilyen, a szemével 
azt keresi, mi a feladat, mi szorul javításra . . .

Tudjuk, hogy a Wekerle szerencsés helyzetben van, sok minden miatt érdemes itt élni . Van 
a telepnek például nagyon sok önkéntese, akik sok és változatos közösségi programmal várják 
a wekerleieket . Van kivételes épített környezete, aminek ápolása, megőrzése persze felelősség 
is . A Wekerle még a közügyekben is szerencsés, hiszen az ügyes-bajos dolgaival nem csak a 
polgármester, hanem külön megbízott alpolgármester is foglalkozik . Újságunk vállalt feladata, 
hogy minden, a Wekerléért tett erőfeszítést bemutasson, ezért már ebben a számban szerettünk 
volna riportot közölni a Wekerléért felelős alpolgármesterrel, és készülünk a polgármesteri 
interjúra is . Sajnos Ékes Gábor alpolgármesterrel készülő írás végleges verziója a lap nyomdába 
adása pillantáig nem készült el, de reméljük, hogy az hamarosan, egy következő számunkban 
meg tud jelenni!

Addig is, kérem, tartsanak velünk a következő oldalakon (és majd személyesen a rendezvényeken 
is!), és szemléljük együtt tovább, mi történt, mi történik, mi a „helyzet” a Wekerlén . 

Dr. Engloner Attila
főszerkesztő
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áprIlIs
 19-21.  A Föld napja
 21.  Kenutúra
 24.  Nyílt nap a Rendőrka-

pitányságon
 28.  Wekerlei Tekergés – 

kerékpáros ügyességi 
verseny

május
 4.  Nyílt nap a Tűzoltósá-

gon 
 12.  Bringatúra felnőtteknek 12.  Wekerlei Bolhapiac 24-26.  IX . Wekerlei 

Székelykapu Napok 26.  XI . Wekerlei 
Székelykapu FutásjúNIus

 8.  Önkéntesek ünnepe 8.  Ruhacserebere
 9.  Wekerlei Bababörze 14-16.  Bringatúra
 24.  Szent Iván-éj
júlIus
 7.  Bringatúra családoknakauguszTus
 18.  Ella István orgonamű-

vész hangversenye a 
katolikus templomban 25.  Bringatúra családoknakszepTember

 13-15. XXII . Wekerlei Napok

állaNdó programjaINkWekerlei esti mese – Minden csütörtökön 18 órakor a Társaskörben . Kicsiknek és nagyoknak, minden héten más-más előadóval .Kör-Kötő-Kör – Minden csütörtökön, 19-21 óráig a Társaskörben . Kötő klub mindenkinek . Kezdőknek, haladóknak, fiúknak, lányoknak, zöldeknek, kreatí-voknak . Kössünk, horgoljunk, nemezeljünk együtt, beszélgessünk egy kis süti és kávé mellett! Tanuljunk együtt új technikákat!
Játékklub – Minden csütörtökön 19-21 óráig a Társas-körben . Táblás és kártyajátékokkal vár a játékmester mindenkit, de ha van otthon egy jó játékod és csak a társaság hiányzik, akkor hozd el, nem fogunk unatkozni! 

Bridzs-klub – Minden kedden 18 .30 órakor a Társas-körben . Várunk mindenkit, aki vagy már ismeri vagy szeretné megtanulni a „kártyajátékok királyát” Ne feledje: A bridzs az a játék, amit soha nem késő elkezdeni!
Horgászklub – Novembertől márciusig minden hónap utolsó hétfőjén 16-18 óra között a Társaskörben egy szelet zsíroskenyér és borostea mellett, a nyári élmé-nyeket, családi eseményeket elevenítik föl . Márciustól novemberig minden hónap utolsó hétfőjén horgász-túra . Találkozó reggel 5 .30-kor a Társaskör előtt .Őszikék klub – Minden hónap utolsó szerdáján 17 órakor a Társaskörben . Kötetlen hangulatú beszél-getések unokákról, kertgondozásról, háziasszonyi praktikákról .

Zöld-hajtás klub – Minden hónap második hétfőjénÉpítészklub – Változó időpontokban

Programsoroló

A Magyar Kollégium 
nyaranta, vasárnap 

délutánonként 16 órakor
zeneszolgáltatást 

szervez a Kós Károly téri 
zenepavilonban.

Az esetek többségében
élõ zenészek szolgáltatják a 

muzsikát.
A felhangzó népszerû klasszikus 

mûvekrõl,
azok keletkezésérõl, szerzõirõl
mûsorvezetõ mesél el titkokat.
Igazi századfordulós, békebeli 

hangulat.

Idõpontok:
2013. június 2., 9., 16., 23., 30.,

július 7., 14., 21., 28.,
augusztus 4., 11., 18., 25.,

szeptember 1.

 Kilenc év alatt a WSZN igazi nagyrendez-
vénnyé fejlődött, ma már két és fél napon át 

tartó, a wekerleieket és kispestieket megmozga-
tó eseménnyé vált . Persze jönnek akkor a város 
más részeiből is . Az idei rendezvény látogatói 
közül sem a megszokottat, sem az újdonságokat 
szeretők nem csalódnak majd .

A pénteki kiállítás egy, a wekerleihez hasonló 
összetartó közösség életét mutatja be, majd a 
wekerlei kórus énekel a katolikus templomban .

Szombaton, a falunapon lesz minden, ami 
eddig sikeres volt: színpadi műsor, benne a 
„Tiéd a színpad”; a wekerlei „Életfa Tere”, amely 
idén a papír felhasználása körül forog majd; 
lesz sétakocsikázás a Wekerle titkainak be-
mutatásával; árusok, körhinta és pónilovaglás, 
Pisti lacikonyhája . Nem maradnak el a sütisütő 
verseny és a Zöld Hajtás (Átalakuló Wekerle) 
programjai sem .

Vasárnap délelőtt immár 11 . alkalommal 
lódul neki a Wekerlei Székelykapu Futás me-
zőnye, majd délután a Wekerlei Piknik várja a 
csendes, de színes kavalkádot kedvelőket .

A program néhány részletét külön is be-
mutatjuk .

Idén a látogatóknak lehetőségük adódik 
arra, hogy a rendezvényt támogassák . Ezért 
szívet kapnak majd cserébe .

Barátok, szomszédok, ismerősök, ismeret-
lenek . Wekerlei hangulat .

színpadi programok
Délelőtt wekerlei és kispesti óvodák, iskolák 
együttesei lépnek föl .

Délután az Eszterlánc Mesezenekar után tai 
chi és tánc bemutatók (ADOL Mozgásművé-
szeti Stúdió, Botafogó Táncegyüttes gyerek-
csoportja, VonZAs Táncegyüttes, Black top 
Hip-hop Tánciskola, Arcok Táncegyüttes) .

Különleges lesz a Pulkau Város Férfikóru-
sának fellépése, vezényel: Johann Geber.

Este a Retroleum Zenekar és a Wekerlei 
Mozgásműhely Hastánccsoportja lép fel . A 
színpadi programot DJ Shelb zárja . A csen-
desebb zenét kedvelőknek a B Shop játszik 
kocsmazenét a szökőkútnál .

az életfa Tere
A wekerlei „Életfa Tere” tartalmában – különfé-
le korosztálynak szóló – játékos elemekből épül 

fel, elsősorban a környező oktatási-nevelési 
intézmények részvételével .

Idén a papír, mint természetes anyag 
alkalmazásával szeretnénk foglalkozni . A 
készített és felhasznált eszközökkel kívánjuk 
felhívni a figyelmet a hulladéknak szánt, vagy 
maradék papír elemek sokoldalú újrahaszno-
sítási lehetőségeire, kézműves és mozgásos 
tevékenységek segítségével .

IX. Wekerlei Székelykapu Napok
2013. május 24-26.

retroleum
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Beharangozó

A WKK sátrában papírbábok, cseresznye-
favirág-kép, papír, több elemből összeállít-
ható, mozgatható origamik és papírsárkány 
készíthető majd .

Az Életfa Terén kapnak helyet az egészséges 
életmóddal, szépségápolással és más egyéb 
témával kapcsolatos tájékoztató, tanácsadó 
jellegű és mozgásos tevékenységek is .

átalakuló Wekerle
Találkozhat kertbarátokkal, a komposztálás 
szakértőivel, a szigetelő brigáddal, a Kör-
kötő-kör tagjaival . Egészséges palántáit más 
fajtára cserélheti, és a kertdoktor is segít, ha 
baj van .

Szent Iván-éji 
tűzszobor-bemutató
Tavaly, Szent Iván napjának estéjén kü-

lönleges élményben volt annak része, aki a 
Kós Károly téren járt. Tűzszobor-bemutatót 
tartottak.

S mivel akik arra jártak, nem véletlenül vol-
tak ott, a „tűzszobrosok” elhatározták, hogy 
idén ismét előállnak valamivel. Így hát

2013. június 24-én este,
sötétedéskor érdemes kimenni 

a kós károly térre!
Mi is az a tűzszobor?
Olyan alkotás, amely égő állapotában mu-

tatja meg alakját, szépségét. Amely elvarázsol. 
Ezt a látványt évente csak egy alkalommal, 
Szent Ivánkor csodálhatják meg a wekerleiek. 
A szervezők gondoskodnak arról is, hogy ne 
csak a máglya, de az egész rendezvény feledhe-
tetlen élményt adjon azoknak, akik kíváncsiak 
rá. Idén is lesz körtánc és tűzugrás!

2013. június 24-én sötétedéskor
TŰZSZOBOR-BEMUTATÓ

a Kós Károly téren

XI. Wekerlei 
Székelykapu futás

a Wekerletelep országos 
futóversenye    

2013. május 26. (vasárnap) 10 óra
rajt: 10 órakor 4000 m (kilenc korcso-
port)
11 órakor 400 m (óvodásoknak, kisisko-
lások)
útvonal: A Wekerletelep utcáin, kijelölt 
útvonalon:
XIX . ker . Hungária út 28 . – Corvin kör-
út – Aba utca – Botond utca – Újlaki utca 
– Cukrász utca – Szendrő köz – Zoltán 
utca – Zalaegerszegi utca – Bercsényi utca 
– Esze Tamás utca – Corvin körút – Hun-
gária út 28 .

rajt - Cél: XIX . ker . Hungária út 28 .
Nevezés: a helyszínen (8 .30 órától 9 .45-ig)
Nevezési díj: nincs 
További információ kapható a 06-70/381-
61-22 telefonszámon (Romhányiné Kovács 
Mária, főszervező)

lehet(ne) több ezer méterrel 
egészségesebb...! 

Felhívás süteménysütő versenyre
WEKERLEI SODRÓFA DÍJ – ÉDES SÜTEMÉNYEK

Tájékozódhat energiahatékonysággal és 
átalakuló városokkal / átalakuló Wekerlével 
kapcsoltban . Arról is, miért érdemes az Élő-
Tisza piacra jönni vagy csatlakozni a bio-
doboz rendszerhez . 

Résztvevők: Energiahatékony Wekerle, 
Mikosarunk, Zöld Hajtás, Wekerlei Kertbarát 
kör, Kispesti Civilek a Közétkeztetésért

Wekerlei piknik
Minden, ami a zenepavilonban és a füvön 
elfér! Zumba, capoeira, thai chi és gyeplabda . 
A WTE klubjai, a Játékklub, a Bridzsklub, 
a Kör-Kötő-Kör és az Esti Mese klub is 
mindenkit szeretettel várnak .

Lesz bűvészbemutató és minitanfolyam a 
Corodini Országos Bűvész Egyesület tag-
jaival . A WKK könyvsátrában könyveket, 
folyóiratokat lehet majd lapozgatni . A Triola 
Fúvósegyüttes idén is szórakoztatja a téren 
összegyűlteket . Reméljük, hogy este a tá-
bortüzet körbeülve is sokan fogunk együtt 
dalolni!

A piknikkosárba jó, ha kerül egy pokróc, 
amire le lehet telepedni, egy kis enni-inni-
való, valamint a tollas, a frizbi és a labda . 
Aki előző nap készített papírsárkányt, ne 
felejtse otthon!

Romhányi András és Szebenyi Marianna

áprIlIs 19.
●  14 órakor a szabadtéri fotókiállítás 

megnyitója
A Föld napja a Kós Károly téren ezzel, az im-

máron hagyományosnak mondható program-
mal kezdődik . A pályázatot idén is a WTE és 
a Kós Károly Általános Iskola közösen hirdette 
meg „Mosolygós Wekerle” címmel . A képeket 
április 10-ig várják a szervezők . A szakértő 
zsűri mellett idén is szavazhatnak a WTE 
honlapján . A megnyitón talán már igazi tavaszi 
hangulatban köszönthetjük Földünket .
●  15 órától „meteorok, kisbolygók” címmel 

tart előadást a WTE-ben Somogyvári Márk 
geofizikus egyetemi hallgató .
 

áprIlIs 20.
●  8-14 óráig újítsuk meg tereinket! 

A Föld napja alkalmából közterület taka-
rítást és karbantartást szervezünk a lakosság 
bevonásával a Győri Ottmár, a Bárczy István és 
az Eperfa tereken . Jelentkezés a WTE-nél és a 
hírhálón . A Közpark Nonprofit Kft . biztosítja 
az eszközöket (ásó, kapa, metszőolló stb .), a 
jelentkezők létszámához igazítva . Hasznos 
lehet, ha valaki a saját, jól bevált, megszokott 
eszközeit hozza magával . A fabútorok felújítá-
sához minden eszközt mi biztosítunk .

A Kós Iskolában szülők, pedagógusok, 
gyerekek fognak össze, hogy megszépüljön 
az épület és az udvar .  Kós Károly kedvenc 
almafáiból (batul alma) is elültetnek néhá-
nyat az iskola udvarán, így is emléket állítva 
névadójuknak .

áprIlIs 21.
●  12-19 óráig föld napi sokadalom a 

bárczy István téren
Tegyük együtt rendbe! Térrendezési ötlet-

börze diákoknak (is), növény-, virágültetés, 
bringapálya .

Kertbarát programok palánta cserebere, para-
dicsompalánta örökbefogadás, öko-kertdoktor 
szaktanácsadás, komposztbemutató .

Csináld magad! Kerti bútor, komposztáló 
készítés raklapból .

A Föld napja

Május 25-én ismét megrendezésre kerül az 
édes sütemények (torták, piték, piskóták, hasék, 
rétesek, brownie-k stb .) versenye .

Kb . 50 x 30 cm-es tálcányi, csakis házi ké-
szítésű süteménnyel lehet nevezni!

A süteményeket lehetőleg a verseny napján, 
otthon kell elkészíteni, majd 13 .00 és 13 .15 
óra között a helyszínre szállítani (Kós Károly 
téri stand) .

Kérjük, hogy ügyeljenek a hozzávalók mi-
nőségére, kerüljék a romlandó alapanyagok 
hőkezelés nélküli felhasználását . A túlságosan 
tejszínes, nehezen szeletelhető, szétfolyó vagy 
megolvadó krémes süteményekkel ne nevezze-
nek, mivel ezeket kóstoltatni nem tudjuk .

A sütemények hűtése a helyszínen már nem 
megoldható!

A szakmai zsűri értékelése után a sütiket 
felszeleteljük, és a megszokott módon kós-
toltatjuk, kínáljuk . Ekkor nyílik lehetőség a 
közönségszavazatok és a versenyt fenntartó 
adományok leadására, melyeket ezúton előre 
is köszönünk!

Díjátadás délután a nagyszínpadon . 
A nevezéseket névvel, telefonszámmal, 

e-mail címmel és a sütemény pontos nevé-
vel legkésőbb május 23-ig kérjük leadni a 
sodrofadij@gmail.com e-mail címre vagy nyit-
vatartási időben a Társaskör irodájában: Kós 
Károly tér 10 .
Bővebb információért keresse O . Szabó Ri-

tát a 06-30-254-2711-es telefonszámon!

legyen mindig sütnivalónk!
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Visszapillantó

 Jer, jer, kikelet!
Február utolsó szombatján már hagyomá-
nyosnak mondhatóan összegyűlt wekerlei, 
kispesti, fiatal és idős, hogy elűzzék Tél 
tábornok utolsó hadát is a környékről . Az 
itt élők nagy erőket és zajos eszközöket 
bevetve kényszerítették meghátrálásra a 
hideg időt, várva a kikelet első sugarait . 

Seprűzd ki a hideget!
A zajos eszközök elkészítéséhez a Wekerlei 
Kultúrház is kezet nyújtott, így nagyon 
rövid alatt kisgyerekek és segédkező felnőt-
tek ragadtak szerszámokat, alkatrészeket, 
dobozokat és kavicsot, fadarabot és fűrészt, 
hogy egy kis fúrás-faragás után megszólal-
hassanak a kezekben a zajkeltő eszközök . 
Aki nem zajongani akart, kis kiszebábokat 
is alkothatott egy másik csendesebb helyi-
ségben . Mellettük, az intézmény előterében 
az idő múlásával szép ruhát és formás testet 
kapott a telet jelképező nagyobb méretű 
kiszebáb is . Mellette a gondűző cetlik is 
íródtak rendesen is, melyek felkerülhettek a 
bábu szalmába bugyolált ruhájára, így akár 
azok is feledésbe merülhettek az idei téllel 
egyetemben . Ahogy jött az idő a „csata” 
megindulására, tavaszi nóták is be-beszál-
lingóztak a termekbe, és egyre hangosabban 
és dallamosabban szólaltak fel . 

Ereszd be a meleget!

A nótaszó a kinti hűvösben, az indulás 
pillanatában sem állt meg, mellette fel-
hangzottak a már ismert rigmusok, és a kész 
zajkeltők is megmutatták, milyen erővel 
mennek neki a tél hadainak a kis gyerekek 
kezeiben . Az utolsó útjára kísért kiszebáb 
vezette a sereget, és hatalmas hangorkánban 

vonultak a „tél temetőjébe”, a Kós Károly 
térre . A közeli lakók kíváncsian néztek ki 
ablakaikon, voltak olyanok, akik menet-

közben csatlakoztak, és indultak hadba a 
tél felhői ellen . 

Dideregtünk eleget.

A térre érve egy hatalmas nagy körút után 
érkezett meg a kis hadsereg a had színterére: 
a máglyarakáshoz . Itt újabb rigmusok és 

dalok felhangzása után a kiszebáb a tűzre 
került . Ezt hatalmas ováció és még nagyobb 
zajongás üdvözölte, majd a délutánt egy 
kisebb táncház zárta le . 

A wekerleiek sikeresen verték vissza a 
támadást: Tél tábornok végleg megadta 
magát . Itt a tavasz . 

És talán nemcsak a természetben, hanem 
a lelkekben is . 

(A program a WTE és a WKK rende-
zésében valósult meg, ismét . A cikkben 
dőlt betűvel szedett négysoros rigmus is 
többször felharsant a „csata hevében” .)

Lechner Gábor

 Március 9-én nyitottuk meg Somogyvári 
Kata fotókiállítását telt ház előtt a 

WTE-ben .
A fiatal alkotó jogászként dolgozik, de 

képeit elnézve egyáltalán nem tekinthető 
amatőrnek .

Tagja a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójá-
nak, ezt a bemutatkozást azonban wekerlei 
gyökereinek köszönheti . (Fontos megemlíteni, 
hogy csupán névrokona a kiállítás szerve-
zőinek .)

Az érdeklődőknek levetítettük Vékás Péter: 
Divaldok című filmjét, ami egy híres fotog-
ráfus család történetét öleli fel; majd Csoszó 
Gabriella fotóművész beszélgetett Katával a 

képeiről és a világról alkotott gondolatairól 
− így bemutatva őt .

Közreműködött Csanádi Sára, Haraszti 
Tímea és Somogyvári Virág, akik Zemplé-
ni László Fuvolatriójának II . és III . tételét 
adták elő .

A kiállítás május közepéig látható a WTE 
nyitvatartási idejében . Látogassanak el, ér-
demes!

Következő anyagunkkal a Székelykapu 
Napok keretében jelentkezünk, amikor az 
innsbrucki Magyarház művészei mutatkoznak 
be fotókkal, kisplasztikákkal . Az intézményt 
fenntartó magyarok életéről készült filmet is 
bemutatjuk a kiállítás megnyitásakor .

Az eseményen jelen lesznek az alkotók, 
és szeretettel várunk minden régi és új film-
klubost!

Somogyváriné Márovics Erika

Támadás Tél Tábornok ellen

Film-galéria
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 Hatodik alkalommal állunk itt csillogó 
szemekkel; fáklyával a kezünkben, 

csodavárással a szívünkben . Wekerleiek 
vagyunk, egy közösség tagjai!

Vége van a télnek . Ilyenkor már mindnyá-
jan a meleget várjuk, a tavaszt, az újraéledést . 
Ezért ünnepeljük mi ilyenkor a Wekerlei 
Életfát, mert az a Wekerletelep élni akará-
sának, újjászületésének ünnepe .

Mi is ez? Mi a Wekerlei Életfa?
A Wekerlei Életfát hat esztendővel ezelőtt 

wekerlei emberek álmodták meg . Volt közöt-
tük művész, építész, népművelő, peda gógus, 
mérnök . Álljon itt a nevük ABC-rendben! 
Csóka Eszter, Fazekas Csaba, Iváncsics Lász-
ló, Romhányi András, Romhányiné Kovács 
Mária, Somlói Judit, Szebenyi Marianna, 
Urmai Ungurán László . Olyan művet al-
kottak, amelyet a wekerleiek azonnal meg-
szerettek; amit magukénak vallanak . Itt, a 
közeli padokon ücsörögnek az idősebbek, 
visszaidézve a régi időket . A fiatal párok 
esküvő után ide jönnek fényképezkedni . S a 
gyerekek is itt játszanak alatta . Kergetőznek, 
homokoznak .

Az elmúlt évek során tartott beszédeimben 
megpróbáltam elmesélni azt a bonyolult 
jelképrendszert, amit ez az alkotás magában 
hordoz . Leginkább a Világfáról és a Tejútról 
meséltem . A csillagos égboltról, amelyet – az 
ősi magyar eredetmítosz szerint – csodaszar-
vas tart agancsának ágai között . Tettem ezt 
azért, hogy amikor nap mint nap elmegyünk 
a Wekerlei Életfa mellett, ne csak azt lássuk, 

hogy az szép . De érintsen is meg bennünket 
valami abból az ősi kultúrából, amit rejtőz-
ködően magunkban hordozunk .

Mindaz, amit idén elmondandó vagyok: 
első pillanatra – talán – meghökkentő lesz . 
Ám picit belegondolva beugrik: hát ez 
nyilvánvaló, hogyan is nem jutott ez eddig 
eszembe?!

Kezdjük a magyarok legrégibb mondájá-
val, meséjével . A krónikák szerint az ázsiai 
pusztákon élt egy szittya (más néven szkíta) 
lovasnép, amely vadászattal, halászattal és 
állattenyésztéssel foglalkozott . A szittya ki-
rálynak, Ménrótnak (más néven Nimródnak) 
feleségétől, Enéhtől két fia volt: Hunor és 
Magor . Arany János így írja ezt le:

Száll a madár, száll az ének
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.
A monda szerint a két fiú ötven-ötven 

vitézzel vadászgatott a pusztán, s egyszer csak 
egy gyönyörű szarvas tűnt föl előttük . Napo-
kon át üldözték, de nem tudták elejteni .

A szarvas Dúl és Belár királyok földjére 
csábította a vadászokat, majd végleg eltűnt a 
vitézek szeme elől . A két király épp távol volt 
a törzs férfijaival, csak a nők voltak otthon . 
Hunor, Magor s a száz legény magukhoz 
ragadták őket . Házasságukból Hunor nép-
ének utódai lettek a hunok, Magoréi pedig 
a magyarok . 

A sztyeppei állattartó népeknek a szarvas 
sokoldalú élményt nyújtott . A velük való ta-

lálkozás olyan szarvaskultusz kifejlődéséhez 
vezetett, amely hitéletüket, mítoszvilágukat 
mélyen áthatotta . E népeket a "csodaszarvas" 
csalogatta szebb tájak és jobb legelők felé . 
Még a túlvilágra is nem egyszer szarvas vitte 
őket . A magyarok mondáiban a két nép – a 
hun és a magyar – születése is a csodaszar-
vasnak köszönhető . A megélhetés, a bőség, 
a gazdagság és a termékenység elválasztha-
tatlan segítőtársa lett ez a csodálatos állat . 
Ősi mítoszvilágunkban, egy-egy villanásra 
feltűnő lényében, népünk a jólétét; évente 
levetett agancsa miatt újjászületését vélte 
felfedezni . A szarvak az erőt, a becsületet, a 
termékenységet, a szarvasok pedig a hosszú 
életet és az újjászületést jelképezték .

A csodaszarvas sok eurázsiai népnél – és 
egyes észak-amerikai indián törzseknél 
is – a csillagos ég jelképe . Nézzünk fel az 
égre, és ott találjuk a történet szereplőit! 
A csillagszarvas szarva a Cassiopeia, teste 
a Szekeres és a Perzeusz csillagképek . Az 
állat a Tejúton menekül üldözői elől, akik 
hárman vannak: az Orion – Nimród, az apa; 
és az Ikrek csillagképben felismerhető két 
fiú: Hunor és Magor .

Nézzünk rá a Wekerlei Életfára! Ott 
ragyog a szarvas agancsa, szarva végén a 
csillagokkal . Elhozza nekünk a múlt üze-
netét .

Köszönjük Neked, Wekerlei Életfa, hogy 
itt állsz és utat mutatsz nekünk, útkereső 
embereknek . Azt, hogy világgá kiáltod: 
ha hittel élő emberek fognak össze jó ügy 
érdekében, élhetővé teszik a világot .

Wekerle, ahol értéket őriz az idő .
Romhányi András beszéde, 

elhangzott 2013. március 23-án.

Visszapillantó

 A szokatlanul hideg idő ellenére mintegy kétszázan vettek részt 
a Wekerlei Életfa Ünnepén március 23-án, melyet a Magyar 

Kollégium és a Wekerlei Társaskör közösen rendezett . A fáklyás 
menetek méltóságteljesen vonultak a Kós Károly térre . Érdekes, új 
világítás tette emlékezetessé az estet . Romhányi András ünnepi be-
szédében a magyarok ősi állatáról, a csodaszarvasról beszélt, közben 

a Wekerlei Életfa „ágainak” végén fények gyúltak, mint a hiedelem 
szerint a szarvas agancsain a csillagok . Fehér reflektor vágott fényt az 
ég sötétjébe . A meghitt hangulatú esten ismét üzenetet küldtek egy 
léggömbbel egy ismeretlennek, a régi és az új generáció tagjai együtt 
szólaltatták meg a szélharangot, a gyermekek letűzték papír-életfáju-
kat, a résztvevők fogadalmat tettek, és felhangzott a Boldogasszony 
Anyánk is . A programot – hagyományosan – moldvai táncház zárta . 
Köszönet annak a mintegy 50 önkéntesnek, akik nélkül a program 
nem valósulhatott volna meg .

Romhányi András

A Wekerlei Életfa Ünnepe

Kedves Wekerleiek!
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Wekerlei önkéntesek

 A két évvel ezelőtt megalakult, 2012 
decemberében újraszerveződött 
Wekerlei Önkéntes Centrum célja, 

hogy a telepen dolgozó majd 400 önkén-
test segítse és koordinálja, hogy mindenki a 
leghozzáillőbb munkát kapja 
meg . Most is önkéntesek se-
gítségével látunk el nagyon 
sok feladatot, valósulnak meg 
a rendezvényeink, de mindig 
várunk további segítőket . A 
feladatokra csak néhány pél-
da: újságkihordás, szemétsze-
dés, sátorállítás, ezermester-
munka, klubok létrehozása, 
sportrendezvények segítése, 
wekerlei idegenvezetés, grafi-
kai munkák, plakátszerkesz-
tés, cikkírás, fotózás stb .

A centrum vezetője Rom-
há nyi né Kovács Mária sok 
éven át egymaga szervezte 
az önkénteseket, most  már 
azonban meg tudja osztani 
a feladatokat az Önkéntes 
Centrum koordinátorával és 

a mentorokkal . Elmondása szerint ilyen lét-
számú önkéntes-bázis ugyanis csak akkor 
működtethető jól, ha egy felkészült csoport 
áll a háttérben . A koordinátor a mentorokkal 
együttműködve az egy-egy rendezvényre 

szerveződő csapat összeállítását segíti: hozzá 
futnak be a rendezvény szervezőitől az igé-
nyek, azaz, hogy hány emberre van szükség 
és milyen munkára, valamint ő tartja számon, 
hogy egy adott munkaterületre sikerült-e 
elegendő embert találni . A 12 fős mentori 
csapat tagjai veszik fel a kapcsolatot az ön-
kénteseikkel, és igyekeznek minél személyre 
szabottabb feladattal ellátni őket . Az önkén-
tesek bármilyen ötlettel vagy problémával 
felkereshetik mentoraikat, akik támogatják 
az érdekes kezdeményezések megvalósítását 
is . Amit az új önkénteseknek kínálhatunk: 
személyre szabott feladatok, közösség, új ötletek 
támogatása klubhelyiséggel, lelkesedéssel és segítő 
kezekkel. A Wekerlei Önkéntes Centrum éven-
te egyszer úgy is megköszöni az önkéntesek 
munkáját, hogy egy nekik szóló közösségi 
eseményt is szervez . 

Ha Ön is szívesen csatlakozna hozzánk és 
jelentkezne önkéntes munkára, akkor kérjük, 
töltse ki a Wekerlei Társaskör Egyesület hon-
lapján található kérdőívet:

http://www.wekerletelep.hu/onkentes
A kérdőívet személyesen is kitöltheti a WTE 

irodájában (Kós Károly tér 10 .) . Jelentkezését 
követően hamarosan megkeressük Önt, hogy 
egyeztessünk a továbbiakról . Segítségét előre 
is köszönjük, várjuk szeretettel!

A Wekerlei Önkéntes Centrum mentorai

Segítőket vár az Önkéntes Centrum!

 Mint a kedves olvasók bizonyára emlékeznek rá, 2011 nyarától 
változás állt be az ügyfélszolgálat működésében . Ide is 
beszivárogtak az önkéntesek . Ennek elsősorban anyagi 

okai voltak, kb . 1 millió forintot spórol így az Egyesület évente .
Másfél éve működik ez a rendszer, vagyis hogy minden nap – a 

korábbinál ugyan rövidebb nyitvatartási időben – más-más önkéntes 
fogadja a betérőket, intézi az ügyeket . Kezdetben napi egy önkénte-
sünk volt, de hamar kiderült, hogy a zavartalan működéshez napi két 
emberre van szükség, akik, hol együtt, hol felváltva – helyettesítve 

az esetlegesen elfoglalt, megbetegedett társat – dolgoznak . Eddig 
tizenhatan fordultak meg a pult mögött . Vannak törzstagjaink 
(Farkasné Vajtai Margit, Németh Katalin, Szalai Józsefné Klári), akik 
az első naptól máig talpon vannak . A fluktuáció természetes . Voltak 
munkanélküliek, akiknek közben sikerült fizető munkát találniuk . 
Ennek mindig örülünk, még ha nálunk hiányként jelentkeznek is . 
Voltak, akiknek a családi körülményeik változtak úgy, hogy tovább 
nem tudtak jönni . De mindenkitől jó szívvel váltunk meg, és tartjuk 
továbbra is a kapcsolatot, s ha úgy alakul, jöhetnek újra, hiszen ők 
már megszerezték a kellő tapasztalatot, helyismeretet .

A nyitva tartás órái változatosan telnek . Vannak csendes, nyu-
godt napok, ilyenkor van idő rendet rakni a konyhaszekrényben, 
a hűtőben, az íróasztal fiókjaiban vagy a számítógép mappáiban . 
Vannak átlagosak, amikor csak a plakátokat kell aktualizálni a 
kirakatban, néhány telefont és e-mailt elintézni, egy-két betérőt 
tájékoztatni, például az önkéntesség szépségeiről és hasonlókról . És 
persze vannak a kis „őrületek” . Amikor nincs megállás . Egymásnak 
adják az érdeklődők a kilincset: Mikor jelenik meg az újság?, Kivel 
cseréltessem ki az ablakaimat?, Mikor szállítják el a zöld hulladékot?, 
Miért nem veszik fel az önkormányzatnál a telefont? (igen, ilyen is 
van), Mikor lesz legközelebb bringatúra?, Ki fog csütörtökön me-
sélni?, Itt lehet leadni a veszélyes hulladékot? (NEM), és a sor, vég 
nélkül folytatható . De mi ezt is szeretjük, és igyekszünk türelmesen 
válaszolni mindenkinek .

És a nagy „őrületről” még nem is szóltam . Hát persze, a bolhapiac 
és a babaruhabörze . Az új rendszer szerint nálunk kell jelentkezni 
és befizetni a helypénzt . Mindig többen szeretnének árulni, mint 
ahány hely van . Ha 5 órakor kezdődik a regisztrálás, már 4-kor 
áll a sor az utcán . S nagyjából 1 óra alatt betelnek a helyek . Már 
volt, aki meggyanúsított bennünket, hogy túl gyorsak vagyunk . 
Igen, nagyon igyekszünk, úgyhogy nem is sértődtünk meg, hanem 
dicséretnek vettük .

De az ügyfélszolgálatosokra nemcsak napi néhány órában van 

Ügyfélszolgálat a WTE-ben
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A Wekerléről induló bringatúrákat harmadik 
éve szervezitek. Honnan indult ez a kezde-
ményezés? 

Ezt megelőzően gyalogtúráink voltak . 
Mikor felmerült a gondolat, hogy bicajozni 
is jó lenne együtt, a szervezéshez magam 
mellé olyan embert kerestem, akinek van 
tapasztalalta a kerékpárutak, és -túrák te-
rén, és Zsámboki Vendel személyében meg 
is találtam . Ő profi kerékpáros, másrészt 
szervize is van (BikeDorado), úgyhogy ha 
útközben például gumit kell cserélnünk, 
számíthatunk rá . Minden alkalommal kö-
zösen tervezzük meg az útvonalat, amit a 
túravezető a kirándulás előtt be is jár . Mivel 
a biztonsági szempontok az elsődlegesek, a 
kiruccanás folyamán csak kerékpárutakat 
vagy kis forgalmú közutakat érintünk . Sze-
rencsére most már több túravezetőnk is van, 
az elmúlt kirándulások egy részét Vámosi 
Béla vezényelte le . 

A legelső túránk mindössze 16 km-es volt, 
a Kopaszi gátra kerekeztünk . A későbbiek 
folyamán ez a 16 km felduzzadt 50-70 km-re 
is . Ha nem teljesen kezdő, egy 10 éves gyerek 
is simán letekeri ezt a távot . A kicsiknek bu-
kósisak, láthatósági mellény javasolt . Sokan 
jönnek családostul, a kisebb gyerekek a papa 
vagy a mama háta mögött .

Az idén először kétnapos túrát is szer-
vezünk a Fertő-tó köré, soproni éjszaká-
zással . 
Mit kell tudni a wekerlei tekergésről? 

Eredetileg a Wekerlei Szé kely-
ka pu Futás egyik programja volt, 
de Katona Bori kezében önálló 
rendezvénnyé nőtte ki magát, és 
hamarosan a Kós iskola udvara 
kicsinek bizonyult . Így jobb hely-
színt választottunk, a Kós Kár-
oly teret, és korosztályok szerint 
szétválasztottuk a versenyszá-
mokat . Az óvodások tekergését 
Bori szervezi, az iskolásokét és 
a felnőttekét egy kerékpárszer-
vizes, Szalay Gábor . A Határ 
úti László Kerékpár Szaküzlet 
és Szervíz pedig szponzorálja a 
sportversenyt .
Ki szervezi a szeptemberi tájfutó 
versenyeket? 

A tájékozódási futás a Wekerlei 
Futóklub bölcsőjéből kinőtt ren-
dezvény . Elsőként a Centenári-
um évében tartottuk meg, majd 
bekerült a WN (Wekerlei Napok) állandó 
programjai közé . A kicsikét Udvari Judittal 
együtt, a nagyokét Keszthelyi Ildikóval és 

Hídvégi Attilával szervezzük . (Erről bőveb-
ben előző lapszámunkban írtunk .) 
Milyen egyéb sportprogramot ajánlasz még? 

Tavaly szerveztünk először kenutúrát 
Kis András, Wekerlén élő testnevelő tanár, 
az általa vezetett Eventus Kenu Klub és a 
Wekerlei Futóklub jóvoltából . Már az első 
kenutúra is 15 fővel indult . Az evezések hely-
színe a Soroksári Duna . Nagyszerű lehetőség 
ez azoknak is, akik még nem próbálták az 
evezést – ők mindig kapnak egy mellényt és 

egy tapasztaltabb evezőtársat maguk mellé . 
Nem hiányozhat a mellény a gyerekekről 
sem, de csak a 8 éven felülieknek javasoljuk 
ezt a sportot . No meg mindazoknak, akik 
szeretnének egy kicsit közelebbről megismer-
kedni a vízi világgal, és jó társaságban, friss 
levegőn eltölteni egy vidám napot . 

Honnan van minderre pénz?
A Wekerlei Székelykapu Futást és a többi 

verseny anyagi hátterét a Wekerlei Futóklub 
biztosítja, a Kispest Önkormányzatánál nyert 
pályázati pénzből . Jó néhány wekerlei vál-
lalkozó segít a díjazásban, amit ezúton is 
köszönünk! 

A hosszúra nyúlt idei tél után, melybe bizo-
nyára mindannyian egy kicsit bele is untunk, 
és bele is lustultunk, a jó idő végre elérkezett. 
A természet hív, gyertek, tekerjünk, fussunk, 
evezzünk együtt! 

Szilágyi Szabina

Wekerlei önkéntesek

Mozogni kell, mozogni jó! 

szükség, hiszen számtalan rendezvény van, amikor a WTE helyisége 
a „főhadiszállás” . A helyiség pedig csak akkor működik, ha van, 
aki működteti . Aki kinyissa, aki tudja, hol van az olló, a spárga, a 
papírszalvéta, a ragasztó, a színes papír, az adománygyűjtő doboz, 
aki kapkodja a telefont, aki ismeri a fénymásoló rejtelmeit, aki a 
hidegben forró teával kínálja a betérőt, majd elmosogat és fel- vagy 
levarázsolja a szekrény legmagasabb polcáról a tartalék poharakat . 
Mikor vártuk a Mikulást, csomagoltuk a karácsonyi meglepetést a 
rászorulóknak, készítettük a gyerekekkel a kis papír életfa földbe-
tűzőket, sok váratlan helyzetet kellett megoldani .

Folytassam? Lehetne, de gondolom az olvasók között is sok az 
önkéntes, akik már részesei voltak hasonló eseményeknek . 

S mire ezeket a sorokat olvassák, már hetek óta készülünk a kö-
vetkező nagy munkára, a Wekerlei Székelykapu Napokra, amikor 
reggel 6 órától este 11-12-ig kell helytállnunk . Bízom benne, hogy 
az állandó és alkalmi ügyfélszolgálatosokkal együtt ez sikerülni 
is fog .

Ha valaki úgy érzi, köztünk a helye, jöjjön, várjuk! Címet nem 
írok, úgyis tudják, hol találnak minket .

Papp Zsuzsanna, az ügyfélszolgálat szervezője

Beszélgetés Romhányiné Kovács Máriával az idei wekerlei 
sportesemények kapcsán
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bemelegítés - 2007.

 2012szeptemberétől új 
s z olgá l t a tó ja  v a n 
Kispestnek a közét-

keztetés terén, a Pensió 17 Kft . Már az első 
hónapban több intézmény jelezte a szülők 
és az önkormányzat felé, hogy az ételek 
minősége sokszor elfogadhatatlan színvonalú 
volt . Kerületi szinten kezdeményezések, 
fórumok, petíciók, szülői és intézményi 
kérdőívek indultak el a minőség javítása 
érdekében . Átmeneti javulás után mind a 
kérdőívek, mind az intézményi visszajelzések 
továbbra is hullámzó minőségről számol-
nak be . A legutóbbi bizottsági ülésen több 
intézményvezető is a minőség javulásáról 
számolt be, miközben jelezték, hogy az 
alapanyagok minősége továbbra is alacsony 
(olcsó fagyasztott vagy konzerv zöldségek, 
megkérdőjelezhető minőségű, sokszor fe-
kete elszíneződésű burgonya használata, 
rántásos főzelékek, olajban úszó levesek) . 
Mennyiségi problémák is felmerültek, tehát 

húsból, köretekből (rizs, krumpli, tészta) is 
sokszor kevesebb adag érkezik a kelleténél . 
Kiderült az is, hogy a szolgáltató által meg-

küldött étlapot az önkormányzati dietetikus 
az OÉTI ajánlásai alapján véleményezi, de 
ezeket a javaslatokat a legtöbb esetben nem 
veszi figyelembe a szolgáltató .

Január elején az oktatási biztos vizsgálatot 
indított a témában, és felkérte a kerületi 
intézmények vezetőit, valamint szülői kép-

Közétkeztetési körkép 

…avagy mit tehet közétkeztetést igénybe vevő idős em-
ber vagy a szülő, intézményi dolgozó, ha azt tapasztalja, 
hogy nem jó minőségű a kiszállított, feltálalt étel?

Ahogy a táblázatban is feltüntettük, a problémákat 
több hatóságnál is lehet, sőt kell jelezni, és helyi fórumo-
kon is várják a panaszokat, bejelentéseket, kérdéseket .

Az önkormányzat email címére bármilyen panasszal 
fordulhatunk: kozetkezetes@kispest.hu.

A szülők és civileknek ez ügyben folytatott te-
vékenységét, az országos menzahíreket, sajtótör-
ténéseket folyamatosan lehet és érdemes követ-
ni az Facebook oldalon: http://www.facebook.com 
/Kispestimenzafigyelo

Ahol pedig a rossz minőségű ételről bejelentést lehet, 
kell tenni:

NebIH 
1024 Budapest, Keleti Károly u . 24 ., Levelezési cím: 

1525 Bp . Pf . 30 .
Telefon: 06-1-336-9000

Fax: 06-1-336-9479
E-mail: ugyfelszolgalat@nebih .gov .hu

aáry-Tamás lajos az oktatási jogok biztosa
Tel .: (06-1) 795-4090

E-mail: panasz@oktbiztos .hu

oéTI
1097 Budapest, Gyáli út 3/a . Levelezési cím: H-1437 

Budapest, Pf . 839 .
Központi telefon: +(36-1) 476-1100
Főigazgatóság: +(36-1) 476-6469

Fax : +(36-1) 215-1545
E-mail: titkarsag@oeti.antsz.hu

Menza Kisokos
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2012. Kispest új közétkeztetője 
nyara a Pensió 17 Kft.

2012.  kerületi szintű felháborodás az  
szept.  elfogadhatatlan minőségű ételek miatt

  a Polgármester hivatalos levélben 
szólítja fel a céget a minőség azonnali 
javítására

2012.  valamelyest javul a színvonal 
okt.

2012.  szülői kezdeményezésre elindul az  
nov.   ételek kóstolása a szülők és intézményi 

dolgozók részéről, Internetes kérdőíven 
rögzülnek az eredmények

  megalakul a Kispesti Civilek a Közét-
keztetésért (KCK) csoport. Facebook 
oldaluk: http://www.facebook.com/
Kispestimenzafigyelo

2012.  útjára indul egy Internetes petíció is a 
dec.  Polgármesternek címezve, eddig 585-en 

írták alá

  dec. 7.: első közétkeztetési fórum a 
Wekerlei Kultúrházban (a Pensió 17 Kft. 
képviselője is a résztvevők között)

  dec. 20.: az önkormányzat által meg-
hirdetett Közmeghallgatáson fő téma a 
közétkeztetés. A KCK nyílt levelet olvas 
fel a Polgármesternek címezve.

2013.  az intézményvezetők napi szinten  
jan.   értékelik az ételeket, szállítási körülmé-

nyeket stb. Önkormányzati dietetikus 
kéthetente összesíti az eredményeket.

  első hivatalos megbeszélés az Önkor-
mányzat, a Pensió, a civilek és a szülők 
részvételével 

  az oktatási biztos hivatalos vizsgálatot 
indít a kispesti menzahelyzet feltérképe-
zésére

  a Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági 
hivatal (NÉBIH) megkezdi a gyermek 
közétkeztetésből származó ételek érzék-
szervi ellenőrzését. Eredmények a www.
nebih.hu honlapon.

2013.  a szolgáltató bejelenti, hogy szándéká- 
febr.  ban áll csatlakozni a MintaMenza prog-

ramhoz. Tárgyalások kezdődnek az ön-
kormányzattal a finanszírozási háttérről.

  étkezési bizottság alakuló ülése (önkor-
mányzat képviselői, dietetikus, szülők és 
a Pensió 17)

2013.  az étkezési bizottság 2 hetente 
febr./m. ülésezik mindig más közintézményben

  kozetkeztetes@kispest.hu – email cím, 
ahová az Önkormányzat várja az észre-
vételeket, panaszokat bárkitől!

Összeállította egy wekerlei szülő

 Én is kutyatulajdonos vagyok, 
de rettenetesen zavar, ami-

kor úton, útfélen kutyapiszokba 
lépek!

Csak egy mozdulat és egy zacskó, 
kedves kutyasétáltatók, és a lábunk 
előtti út vizslatása helyett gyönyör-
ködhetnénk az ébredező tavaszban, 
bámészkodhatnánk kedvünkre .

Mennyivel egészségesebb is len-
ne a környezetünk a sok mocsok 
nélkül!

Sétáimon gyakran csapatokba 
verődünk a többi kutyással, és 
szinte mindig előjön ez a téma, 
meg a kutyafuttató kérdése is . 
Szomorúan állapítjuk meg, hogy 

amíg nincs nagyobb rend az ut-
cákon, addig  meddő próbálkozás 
a hivatalban kopogtatni, hiszen 
azonnal szembesítenek bennünket 
a kutyások rendetlen, nemtörődöm 
hozzáállásával .

 Kedves Kutyások! Nem lehetne 
jobban odafigyelni arra, hogy ne 
hagyjunk piszkot az útszélen, járda 
közepén?!

Mennyivel magabiztosabban 
kérhetnénk, hogy kutyáink ne szo-
ruljanak ki a telepről, ha kedvük 
támad egy jót futkározni?

 Fogjunk össze, tartsunk ren-
det, hogy Pötyi, Mazsola, Redbull, 
Maszat, Zsebi és a többiek jókat 
hancúrozhassanak valamikor a 
közeljövőben itt, Wekerlén egy 
olyan futtatóban, ahol rend van, 
mert mi, kutyások valamennyien 
vigyázunk rá!

Somogyváriné Márovics Erika

Kutyagumi
viselőit, hogy állítsanak össze egy jelentést 
az adott intézményben lévő étkeztetési hely-
zetről, szülői véleményekről .

Szintén év elején a Nemzeti Élelmi-
szer-lánc Biztonsági Hivatal (NÉBIH) 
érzékszervi vizsgálatot indított az isko-
lákban és óvodákban felszolgált ételek mi-
nőségének megállapítására . Célja, hogy 
felhívják a figyelmet a közétkeztetésben 
kiszolgált készételek érzékszervi (külső 
megjelenés, állomány, illat, íz) tulajdonsá-
gaira . Hiszen a gyermekek ezen tulajdon-
ságok alapján ítélik meg az eléjük kerülő 
ebédet . Az eredményeket, értékeléseket 
a Hivatal honlapján rendszeresen frissí-
ti, a lakosságot folyamatosan tájékoztatja .  
Kispesten 4 intézményben végeztek érzék-
szervi vizsgálatot, és ebből három esetben 
(beleértve két wekerlei általános iskolát, az 
Erkelt és a Kóst) átlagon aluli minősítést 
kapott a Pensió 17 Kft . által szolgáltatott 
ételek színvonala (részletek a NÉBIH hon-
lapján, de az indokok között olvashatjuk a 
tartósítószeres húspogácsát, konzervszagú 
főzelékeket stb .) . Kíváncsian várjuk, hogy a 
szolgáltató milyen lépéseket tervez a vizsgá-
lat után, amely egyértelműen megállapította, 
hogy Kispesten legtöbbször átlagon aluli 
ételeket szolgál fel a közétkeztetésben részt 
vevő gyermekeknek .

Az Önkormányzat, a hivatali dietetikus, a 
szülők és a szolgáltató részvételével február-
ban felállt egy étkezési bizottság, amelynek 
célja, hogy megvitassák a szülői, intézményi 
tapasztalatokat, illetve hogy olyan mecha-
nizmusokat építsenek a rendszerbe, amely 
végső soron javítja a gyermekeink elé tett 
ételek minőségét .

Márciusban a kerületi iskolákban átlago-
san 16% volt az étkezések lemondási aránya 
a szeptemberi induló befizetésekhez képest . 
Ezeknek a szülőknek, családoknak most 
napi szintű problémát jelent az, hogy mit 
egyen a gyermekük napközben .

Több intézményben vagy akár kerületben, 
városban is tapasztalható, hogy egy idő 
után elhamvadnak a kritikus észrevéte-
lek, és a dolgozók, szülők beleszoknak az 
új helyzetbe . Ezért nagyon pozitív, hogy 
itt Kispesten pár aktív civilnek és szülő-
nek hála, eljutottunk a tárgyalóasztalig 
az önkormányzattal és a szolgáltatóval . 
Közösen talán sikerül olyan ellenőrzési 
mechanizmusokat beépíteni a rendszerbe, 
amely tartós minőségjavuláshoz vezet . Van 
min javítani még most is, amikor azt halljuk, 
hogy jobbak az ételek, hiszen nem szabad 
elfelejteni, hogy nagyon mélyről indult a 
történet szeptemberben . Reménykedünk, 
hogy az étkezési bizottság működése és az 
ombudsmani vizsgálat hatékony és sikeres 
lesz, és hogy végül tartósan jó minőségű és 
egészséges ételek kerülnek majd azoknak 
az asztalára, akik mindannyiunk számára 
a legfontosabbak .



Wekerle   ■  2013/1. szám10

sportoló Wekerle

 A cím nem egy nagy különbséggel 
megnyert kosármeccs eredményére 
utal, hanem egy Wekerlén élő, 18 

éves fiatalemberre, aki a tavalyi évben harma-
dik alkalommal is teljesítette a „Kinizsi 100” 
elnevezésű hosszú távú túrát . Emellett pedig 
wekerlei önkéntes . És e kettő között több a 
kapcsolódási pont, mint gondolnánk . Váradi 
Bence mesél élményeiről és terveiről . 

Rajt: 100/24
„A Kinizsi Százas az ország legnépszerűbb 

teljesítménytúrája . 24 óra alatt kell a kijelölt 100 
kilométeres távot megtenni, Békásmegyerről 
Tatára, az Ifjúsági Táborig . Persze, nem sík 
terepen . Végigjárjuk a Pilist és a Gerecsét . 
A legnagyobb szintemelkedést talán a Pilisre 
való felkapaszkodás során tapasztalhatjuk . A 
szintkülönbségek mellett a terep változatossága 
sem könnyíti meg a dolgot . Az 50 . kilométer 
környékén – ahova a délután első óráiban ér-
keznek a gyorsabbak – egy fennsíkon található 
szántóföld mellett kell haladni . Ez önmagában 
sem jó érzés, mivel monoton, sok a szálló por 
a levegőben, de semennyi árnyék nincs, ami 
május végén elég kellemetlen tud lenni . 

Fontosnak tartom, hogy szemléltessem a 
100 kilométeres táv hosszúságát . A teljes táv 
egészen pontosan 100 150 méter, ami több mint 
135 000 lépést jelent . Évről évre 1200-1300 
fő indul neki a távnak minden évben, és közel 
a kétharmaduk teljesíti is . Köztük már három 
éve én is .”

 
Első ellenőrzőpont: 2015~19~1740

„A legelső alkalommal, egy kicsivel több, 
mint húsz óra alatt teljesítettem a távot . Amikor 
Anyáék megláttak a tatai végállomáson haj-
nali 6-kor, izzadtan, sárosan, úgy néztek rám, 
mintha ők is megtették volna a 100 kilométert, 
csak futva . Akkor az utolsó előtti ellenőrző-
pontnál nem is tudtam őket felhívni, hogy 
merre járok, mert nem volt térerő .  De nem 
mondták, hogy ne csináljam, hiszen tudják, 
hogy szeretem a kihívásokat . Így nem volt 
kétséges, hogy a következő évek májusában 
megvan a programom . Az elmúlt 2 évben 
aztán sikerült az egyéni csúcsaimon javítani . 
2011-ben kerek 19 óra alatt értem be a célba, 
tavaly pedig ezt is megdöntöttem, 17 óra 40 
perc volt a hossz .”

Második ellenőrzőpont: 3/3
„Soha nem volt idő arra, hogy azon gon-

dolkodjak, hogy feladjam-e . A vízhólyagok a 
lábon, a görcsök hamar elmúlnak, az élmény 
azonban marad . Persze, ez nem egy verseny, 
amit mindenáron meg akarsz nyerni . Itt nincs 
is dobogós helyezés, csak indulók vannak, és 
akik teljesítették a távot . Vannak, akik nem 
bírják és föladják . Engem hajt, hogy elérjem, 

amit kitűztem magamnak, hogy minden évben 
jobb legyek . Hogy újra és újra megmutassam, 
legfőképp magamnak, hogy meg tudom csi-
nálni .”

Harmadik ellenőrzőpont: 14
„Már kisebb koromban is jártunk a családdal 

és az osztállyal kirándulni, de a gimimnek 
(Alternatív Közgazdasági Gimnázium) kö-
szönhetően vált ez szinte szenvedéllyé . A 

Természetbúvár Alkotó Körrel ugyanis ha-
vonta járunk 2-3 napos 30-50 km-es túrákra, 
alszunk kulcsosházban és főzünk mi magunk . 
Itt hallottam először a nagyobbaktól a Kinizsi 
100-ról . Két évig emésztgettem a dolgot, mire 
úgy éreztem, hogy már készen állok rá .  Amikor 
fölvetettem a szüleimnek, Anya először egy 
héten keresztül bújta az interneten a különböző 
oldalakat, fórumokat, hogy mi is ez az egész, 
hogy kell felkészülni, mit kell vinni, milyen 
nehézségek lesznek út közben . Először nagyon 
aggódtak értem, de nem tartottak vissza . Pedig 
ez nekik is teher, hisz hajnalban jönnek értem 
Tatára . Most már tudják, hogy gond nélkül 
megcsinálom .”

Negyedik ellenőrzőpont: 1+1 
„Számomra ez egy kihívás, persze . Ez az 

egyik dolog . A másik meg az, hogy azért az 
is elégedettséggel tölt el, hogy ha ez szóba 
kerül, akkor aki tudja, hogy mivel jár 100 
km-t megtenni, elismerőleg néz rám . Akkor 
fogom fel igazán, hogy ez tényleg valami .  És 
ez semmi máson nem múlik, csak az elhatá-
rozásomon és a kitartásomon .”

Ötödik ellenőrző pont: végtelen
„A szüleim aktív tagjai a Wekerlei Tár-

saskörnek, így természetes volt, hogy a hú-
gommal mi is végezzünk önkéntesmunkát .  
Segítünk a Wekerle Újság kihordásában, 
a rendezvényeken cipelek, pakolok, tüzet 
rakok .  Persze, nem tudunk / tudok mindig 
mindenben részt venni, de igyekszem . Tavaly 
például – csakúgy, mint idén is – a Kinizsi 
100 épp a Székelykapu Napok szombatjára 
esett . Vasárnap hajnalban hazajöttem, és 
így már vasárnap délelőtt tudtam padokat 
hordani . Hogy miért jó? Például, amikor 
tavaly az első ízben megrendezett Szent 
Iván-éji tűzhöz vágtam össze a téren a fát egy 
baltával, egyre több gyerek jelent meg körü-
löttem, körbeültek és nézték, amit csinálok . 
Aztán az egyik ilyen kissrác megkérdezte, 
hogy mennyit kell még nőnie, ahhoz, hogy 
ő csinálja ezt . Úgy éreztem, hogy ez talán 
példa neki . Ezért jó csinálni .”

Cél: 90%, 16 óra
„Most elsődleges feladat a sikeres érettségi 

és a felvételi . Alkalmazott közgáz szakra 
szeretnék menni az ELTE-re . Van két nyelv-
vizsgám, és megvan az angol érettségim is 
már, de a bejutáshoz még az emelt szintű 
matek lesz nagyon fontos, legalább 90%-ra 
meg szeretném írni . Aztán persze ott van 
a májusi Kinizsi, ahol 16 óra alá szeretném 
hozni a szintidőmet . Ősszel pedig lehet, 
hogy nekivágok a fordítottjának, a Tatáról 
Békásmegyerre tartó Iszinik-nek (a Kinizsi 
visszafelé – a szerző) . Azt mondják, az ne-
hezebb . Úgyhogy az idei év sem múlhat el 
kihívások nélkül .”

Lechner Gábor

Kinizsi-Váradi: 100-18

 Aranyérmet nyert a magyar 
lány tőrcsapat a kadett 

korosztályú vívók budapesti 
Európa-bajnokságán .

A győztes csapat egyik 
tagja, Pásztor Flóra itt él 
köztünk a főtéren . Szívből 
gratulálunk, és sok további 
sikert kívánunk .

Wekerlei 
Európa-bajnok

pásztor flóra a kép bal  szélén
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MűVészportré

 Vannak kedvenc magyar helyeid fotós-
ként?

- Persze, hogy vannak . Az Őrség, 
a Vértes vagy akár a tájvédelmi Bükk-részlet . 
Ősszel pedig a Zemplén vagy a Börzsöny . 

- Mi ezekben, ami igazán megfogott?
- Az hogy állandóan alakulnak . Sohasem 

látod őket ugyanolyannak . És ebben a természet 
utánozhatatlan . Senki és semmi nem tud így 
formálódni, mint Ő . 

- Akkor Te most természetfotós vagy?
- Nem, nem tartom magam természetfotós-

nak . Én nem azt csinálom, amit ők szeretnek . 
A természetfotós ugyanis csak dokumentálni 
akarja a körülöttünk lévő természetet . Én 
nem lekopírozni akarom, vagy egy fényképre 
másolni azt . Én többet akarok ennél . Hogy 
több legyen benne a fotóimban . Megmutatni 
azt, hogy igenis a természet szebb annál, mint 
amit az ember megláthat benne . Igazolni azt, 

hogy a Naturában is rejlenek titkok, amiket 
még mi sem érthetünk . Például tudtad, hogy 
egy falevélben felismerhető magának a fának 
a felépítése? Vagy, hogy egy apró vízcseppben 
ott van az egész világ? Persze ez csak a kezdet, 
a felszín . Én mégis ezeket a kis titkokat akarom 
megfejteni a fényképezőgépemmel, és a meg-
oldásokat a közönségnek megmutatni .

- Mi az, ami miatt a természet több, sze-
rinted?

- Mert a természet a legjobb példa arra, 
hogy minden összefügg mindennel . Egy valódi 
összeesküvés: van benne szerelem, barátság, 
háború . És Isten . Ez mind ott van benne . 
Egy egész kompozíció . Hisz a természet a 

legnagyszerűbb művészet a világon . És egyben 
műalkotás . A legszebb . 

- Csak sokszor elfeledkezünk erről… 
- Sajnos ez így van . 
- De miért? Miért viszonyulunk így ahhoz, 

ami körülvesz minket?
- Pontosan én sem tudom, mi lehet az oka . 

Talán nem is kell mindenre magyarázatot 
keresni . Persze megtehetném, hogy mindenféle 
’bla-bla’ szöveget mondhatnék a globalizációról 
vagy a világ felgyorsulásáról, de nem aka-
rok nagy szakemberré válni ezzel . És nem 
is válnék . 

De például, 2 évig éltem 
Ó-Budán, közel a főváros 
menti kisebb településekhez, 
ahol már rendesen megmu-
tatja magát a természet . Ez 
alatt a pár év azt vettem ész-
re, hogy a falusiak egyáltalán 

nem jártak ki a természetbe . Lehet, hogy ez 
máshol máshogy működik, vagy én vagyok 
kicsit „fővárosi”-gondolkodású . Persze ezzel 
nem a vidéken élőket akartam megbántani . 
Erről szó sincs . Csak furcsa volt .

- Embereket nem is fényképezel?
- De . De csak a magam szórakoztatására . A 

körülöttem élőket fényképezem így le .
- Melyiket nehezebb? Embereket vagy a 

természetet fotózni?
- Mindkettőt és egyiket sem . Nem szabad 

különbséget tenni a kettő között . 
- Akkor úgy kérdezem, mi a legnehezebb a 

fotózásban?
- Jól csinálni . De ehhez meg sok minden kell . 

Kitartás, türelem, tapasztalat, és sorolhatnám . 
Illetve nagyon fontos, hogy nem csak Te vagy 
ott, amikor fényképezel . Hisz a kezedbe ott 
van egy gép, ami nélkül nem mész semmire . 
És hogy az a gép és az általa készített kép azt 
adja vissza, amit Te le akartál kapni, ahhoz 
ismerned kell a masinád természetét . Hogy 
hogyan működik . Jó szeretőnek kell lenned . 

- Az vagy?
- Ilyen tekintetbe igen, az vagyok . Jól isme-

rem a gépemet .
- Akkor elmondhatjuk, hogy Te profi módon 

űzöd a fotózást. Vagy csak egyszerű hobbifotós-
nak tartod magad? 

- Semelyiknek . A hobbi kifejezés mögött 
mindig egyfajta önzés bújik meg . Örömködés a 
saját kedvünkre . Én pedig nem a szűkkeblűség 
miatt fotózom . Profi-fotósnak meg főképp nem 
tartom magam, ez egy gyerekes megnevezés . 
Ennek ellenére nagyon jól elvagyok így . Nem 
szeretek sorrendet állítani . Nálam nincs első- és 
másodhegedűs . Nem kategorizálom sorrendbe 
a fényképezést sem . És nem is köztes állapot . 
Mert nekem a fotózás, több mint a profi- és 
több, mint a hobbifotózás . Amit én csinálok, 

az egy harmadik kategória . Egy 
kívülálló osztály, melynek nincs 
meghatározása .

- Ezt a ’ kívülállóságot’ jelenti 
az is, hogy sohasem dolgozol di-
gitális kamerával?

- Ennyire azért nem rossz a 
helyzet… Csak most a manu-
ális géptől többet kapok, mint 
a digitálistól . És egyben több 
lehetőséget is ad . Nekem biz-
tosan . Mindenféle össze-vissza 
erőszakolás nélkül . Életszerű és 
emlékszaga van . 

- Ezen mit értsünk?
- Hogy dolgozni kell vele . Nem elég, hogy 

felrakod a kész eredményt a számítógépre . És 
ha olyan kedved van, akkor rácsodálkozol . Egy 
elvileg számokból álló, manipulálható érzéki 
csalódásra . Ebből is látszik, hogy a digitális 
technika egy elvileg nem is létező dolog . Ezzel 
szemben a megfogható fénykép pedig már 
azzal jobb, hogy tapintható . Hogy az enyém, 
a tied . Hogy kézbe veheti bárki . Nem tűnik 
el . Ha akarod, ott öregszik meg veled együtt . 
Megsárgul az évek során . Emlékszagot áraszt . 
Mint, ahogy az ember is megvénül, akiről 
készült a kép . Vagy a természet . Vagy akármi, 
amiről csináltad . Működik és ezáltal mindig 
más . Erről szól az egész . És ez így van jól .

- De te nemcsak készíted a képeket, ha jól 
tudom.

- Hanem elő is állítom . Szeretek ott lenni 
az elkapott pillanattól mindaddig, míg először 
meglátom az új képet . Az előhívás pedig egy 
másik dimenziója az egész fényképezési folya-
matnak . A történet folytatása . És egyben egy 
más mese . Amit a természet mondat el . Velem, 
fényképezőgéppel a kezemben . 

Lechner Gábor

Mese a természetről

Mészáros Gábor fotós. Így ez elég egyszerűen hangzik, 
tudom. De képei mesélnek. A magyar természetről szólnak 
balladákat. Ha jól megnézzük őket, akkor egy egész 
történet rajzolódhat ki előttünk. Mindenkinek más-más 
mondanivalóval. 
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A Wekerlei Társaskör Egyesület elnöksége meghatározta a 2013 . évi közgyűlés 
időpontját, és felkérte az elnököt, hogy a jogszabályoknak megfelelően hívja össze 
a közgyűlést .

a kitűzött időpont: 2013. május 9. csütörtök, 17 óra. 
Helye: munkás szent józsef közösségi Ház, pannónia út 26. 

Abban az esetben, ha a tagságnak legalább a fele + 1 fő nincs jelen, a közgyűlés 
határozatlanképtelen, így a közgyűlést az elnök elhalasztja . A megismételt közgyűlés a 
megjelentek számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontokban .

a megismételt közgyűlés időpontja: 2013. május 9. csütörtök, 18 óra.
Helye: munkás szent józsef közösségi Ház, pannónia út 26. 

Elnökségi  tag(ok) lemondása miatt új tisztségviselő(k) választása szükséges . A 
közgyűlésen azok a tagok választhatnak és választhatóak, akik a 2012 . évi tagdíjukat 
befizették . Elnökségi tagnak jelölni az alábbi elérhetőségeken lehet .

A jelölőbizottság tagjai és elérhetőségük:
Somlói Judit elnök tel: 06-20/2129-549,  e-mail: somloijudit@gmail .com
Papp Zsuzsanna elnökségi tag tel:  06-20/2129-548, e-mail: pzs0701@freemail .hu
Tóth Katalin péztáros  tel:  280-0114, e-mail: katalinlevele@gmail .com

Kérjük, éljen jogával: jöjjön el, és jelenlétével járuljon hozzá a határozatképesség-
hez, hallassa véleményét, válasszon a jelöltekből!

A WTE Elnöksége

 Értesítjük a WTE-tagokat, hogy az alap-
szabály rendelkezése szerint az elnökség a 

múlt évben a tagnévsorból törölte mindazokat, 
akik 2011 . évi tagdíjukat az írásos felszólítás 
ellenére sem fizették meg . 

Alapszabályunk szerint a tagok egész évi tag-
sági díjat fizetnek, s ezt megtehetik az aktuális év 
december 31-ig . Akik elmaradásuk rendezésében 
akadályoztatva voltak, vagy figyelmetlenség-
ből nem tettek eleget tagi kötelezettségüknek, 
azok számára az elnökség 2012. évi tagdíjak 
pótbefizetésére 2013. május 9-ig, a közgyűlés 
napjáig ad haladékot. 

Azok a tagok, akik ezt a határidőt is elmu-
lasztják, nem élhetnek jogaikkal, azaz: nem 
választhatnak, és tisztségviselőknek nem választ-
hatóak meg . Őket az alapszabály szerint az év 
során az elnökség törölheti a tagság soraiból .

A tagdíj vagy banki átutalással, vagy pénztári 
befizetéssel rendezhető . 

Számlaszámunk: 
10918001-00000020-16620003 

(UniCredit Bank)
A pénztár kedden 10-12, szerdai napokon 

16-18 óra között tart nyitva . 
A WTE-tagság tagdíja: 

Önálló keresettel 
rendelkezőknek 2 400 Ft/év,
Nyugdíjasoknak és önálló 
keresettel nem rendelkezőknek 1 200 Ft/év,
Pártoló tagoknak 
(magánszemélyek) 6 000 Ft/év,
Pártoló tagoknak 
(jogi személyek, csoportok) 10 000 Ft/év .

A WTE Elnöksége

A 
Wekerlei Társaskör egyesület 

elsőrendű feladatának tekinti az itt élők 
környezetének fejlesztését, az építtetők 
szakmai támogatását . Az Egyesület a 
főtér és más kisebb terek felújítása során 
bizonyította, hogy magas színvonalon 
kívánja az épített örökség és környezetünk 
védelmét ellátni, az itt élők közösségét 
összekovácsolni, a polgári létformát meg-
erősíteni . 

Az Egyesület a wekerlei közösség 
alakítását és megerősödését a számukra 
megtartott évi több rendezvénnyel kí-
vánja elérni . A rendezvényeken különös 
hangsúlyt kapnak a legkisebbek, hogy 
szórakozva éljék át az együvé tartozás 
örömét, és ezáltal megerősödjék bennük a 
lakóhely és a haza iránti szeretet, valamint 
az egymás iránti szolidaritás . 

Ha Ön egyetért célkitűzéseinkkel,
kérjük, támogassa az egyesületet 

személyi jövedelemadójának 
1 %-ával!

Adószám: 19010179-2-43

 Csalók próbálnak pénzhez jutni a Wekerlei 
Társaskör (WTE) nevével visszaélve a 

telepen − az elmúlt hetekben többen keresték 
fel ezzel az információval a WTE ügyfélszol-
gálati irodáját .

A módszer a régi: ismeretlenek becsönget-
nek a lakásokba, és adománygyűjtés címén 
pénzt kérnek . Sajnos voltak, akik elhitték, 
hogy a Társaskörnek adják, ezért fizettek is . 
A hozzánk érkezett panaszokból kiderült, 
hogy volt olyan idős ember, aki nem is keveset 
áldozott „jótékony célra”, a csalók több tízezer 
forinttal károsították meg .

Mindenkinek a figyelmét szeretnénk felhív-
ni arra, hogy a Wekerlei Társaskör Egyesület 
nem gyűjt ilyen módon adományt! „Nem csön-

getünk be adományért senkihez” – hangsú-
lyozta Somlói Judit, a WTE elnöke . Kiemelte: 
a Társaskör kizárólag a rendezvényein vagy 
az ügyfélszolgálati irodán gyűjt, illetve fogad 
el adományokat, betartva az erre vonatkozó 
törvényi előírásokat . 

Az Egyesület elnöke arra kér mindenkit, 
hogy ha megjelennek nála a csalók, akkor ezt 
haladéktalanul jelezzék a kispesti rendőrség 
292-9250-ás számán, vagy hívják a 112-es 
segélyhívó vonalat . Bejelentés nélkül sajnos 
nem indul nyomozás, és nincs esély arra, hogy 
megtalálják a tetteseket . Mindezt azért kell 
külön kiemelni, mert az eddigi károsultak 
közül eddig még senki nem fordult a rend-
őrséghez .

Meghívó közgyűlésre

Csalók élnek vissza 
a Wekerlei Társaskör nevével!

Felhívás

Napirend: 
1 .  A közgyűlés levezetőjének, jegyző-

könyvvezetőjének, hitelesítőinek a 
megválasztása

2 .  Az elnök beszámolója
3 .  A Felügyelő Bizottság jelentése
4 .  A 2012 . évi közhasznúsági jelentés 

elfogadása

5 .  A 2013 . évi költségvetés elfogadása
6 .  Jelölés elnökségi tagságra
7 .  A jelölt(ek) bemutatkozása
8 .  Tisztségviselő(k) megválasztása
9 .  Gazdasági társaság alapítása
10 .  Bejelentések, zárszó

Nem csöngetünk be adományért senkihez
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 A Wekerlei Társaskör Egyesület (WTE) egy 
éve megválasztott új Elnöksége az elmúlt 

12 hónapban azon munkálkodott, hogy legjobb 
tudása szerint megvalósítsa a Közgyűlés elvárásait: 
azaz a közösségépítés elsődleges célja mellett a 
telep épített örökségének védelmét, az itt élők 
minél szélesebb összefogásának elősegítését, a 
mindennapok építési, városfejlesztési, kultu-
rális ügyeiben és feladataiban való részvételt, 
oly módon, hogy ez az Egyesületet anyagilag 
ne terhelje túl .

Az elmúlt évet több szempontból is sikeres-
nek mondhatjuk . Büszkén jelenthetem, hogy a 
Közgyűlés által megfogalmazott pénzügyi ered-
ményelvárásnak eleget tudtunk tenni . Köszönhető 
ez a Társaskörben hozott további takarékossági 
intézkedéseknek, a jól irányzott és sikeres pályá-
zatainknak, valamint az önkénteseinknek . 

2012 . évben több sikeres pályázattal tudtuk 
elősegíteni céljaink megvalósítását . Elkezdő-
dött az Almavirág tér megújulásának tervezési 
előkészítése, melyhez a Nemzeti Kulturális Alap 
(NKA) Építészeti és Örökségvédelmi Kollégiuma 
és a Kispesti Önkormányzat nyújtott támogatást . 
Ennek kivitelezési fázisa reményeink szerint a 
következő év tavaszára várható .

A XXI . Wekerlei Napok megvalósulásához 
pályázati támogatást a Nemzeti Együttműkö-
dési Alap (NEA) és az Önkormányzat nyújtott . 
E két forrásból a működésünkhöz is kaptunk 
anyagi támogatást, ami hozzájárult a Társaskör 
irodájának fenntartásához és a Wekerle újság 
kiadásához . Az „Advent a Wekerlén” elnevezésű 
decemberi programsorozatunkhoz – mely az 
egyik legkülönlegesebb és legbensőségesebb helyi 
rendezvényünk – szintén külön NKA-támogatást 
kaptunk . Sok éve szervezzük a karácsonyi ado-
mánygyűjtést a wekerlei rászorulók megsegíté-
sére, melyhez idén a Kispesti Önkormányzat 
is hozzájárult . Mindemellett a WTE Építész-
klubjának önkéntes munkájában tovább folyik a 
Wekerletelep értékőrző megújulását elősegíteni 
hivatott Építészeti kézikönyv második kötetének 
előkészítése, és reméljük hamarosan ez is pub-
likálásra kerülhet . Az ehhez szükséges anyagi 
forrásokat szintén pályázati úton igyekszünk 
előteremteni . Eredményesen folyik az ablakszi-
getelő programunk, melynek működtetéséhez a 
WKK nyújt segítséget .

A takarékos működés jegyében jelentősen 
kisebb anyagi ráfordítással tartottuk meg szokásos 
rendezvényeinket, amelynek összes programja 
ingyenesen látogatható . Mindent megtettünk 
viszont azért, hogy ez ne menjen a színvonal 
rovására . A pénzügyi nadrágszíjmeghúzást a 
nagy létszámú önkéntesi kör hallatlanul gondos 
és odaadó munkavégzése kompenzálta . Komoly 
anyagi értéket képviselő társadalmi munkájukért 
– amelyet a Wekerlei Önkéntes Centrum mene-
dzsel – ezúton is köszönetet mondok . Néhány 

saját szervezőnk áldozatos és szinte erőn felüli 
munkájának köszönhetően először fordult elő, 
hogy a háromnapos Wekerlei Napokat külsős 
főrendező bevonása nélkül (azaz e költségtétel 
megspórolásával) tudtuk megvalósítani . Úgy 
látjuk, hogy a rendezvényeink egye sikeresebbek . 
Sok ember kerül közelebb általuk a lakóhelyi 
közösséghez . Reméljük, a közösséghez való kö-
zeledés elvezet sokakat majd a Társaskörhöz is . A 
Zöld Hajtás Klub által szervezett zöld programok 
a WTE alaptevékenységei közé tartoznak . Mind a 
környezetre, mind a lakosságra gyakorolt hatásuk 
jelentősen javítja a wekerletelepi életminőséget . 
Fontosnak tartjuk a zöld gondolatok közelebbi 
megismerését, melyek nem csak a környezetter-
helés csökkentését célozzák, hanem a könnyebb 
együttélést is segítik .

Társadalmi szervezet vagyunk, így a civilekre 
vonatkozó törvények érvényesek ránk . Néhány új 
jogszabály hatályba lépése nem kevés szervezeti 
szabályozási munkát is szükségessé tett az Egye-
sületben . A „Civil törvénynek” való megfelelés 
legfontosabb lépéseit megtettük . Elkészítettük 
és elfogadtuk a szakosztályok működését leíró, 
valamint a számviteli politikát meghatározó sza-
bályzatokat, amelyek az Egyesület belső rendjét 
fokozzák . 

Úgy érzékeljük, hogy érdekvédő és érdek-
érvényesítő szerepünkhöz a lakosság jelentős 
részének bizalmát élvezzük . Sokan, sokféle 
kéréssel fordulnak hozzánk . A Wekerletelep 
további fejlesztése és értékeinek megőrzése terén 
a legfontosabb partnerünk – a helyi közösségen 
túl – evidens módon a Kispesti Önkormányzat . 
Úgy látjuk viszont, hogy az Önkormányzattal 
való együttműködésen és partneri kapcsolaton 
még lenne mit javítani . Sajnos a Wekerletelepen 
is érzékelhető az a múltban gyökerező hazai 
politológiai-szociológiai probléma, hogy a poli-
tika a civil társadalmat még mindig nem tekinti 
igazán komoly partnerének . Bár sok esetben van 
véleményezési jogunk és alkalmunk – és élünk is 
ezzel –, sokszor mégsem látjuk viszont szakmai 
javaslatainkat az önkormányzati döntésekben . 
Jó példa erre a Wekerletelepre vonatkozó épí-
tési szabályozás ügye . Sajnálatos, hogy a kiváló 
és Wekerle iránt elkötelezett építészekből álló 
Építészklubnak nincs hatása a döntéshozatali 
folyamatokra, így változatlanul az építészeti ér-
tékek nem kellő védelme a legnagyobb hiány a 
hatályos szabályozásban . Sajnálattal látjuk, hogy 
érdekérvényesítő szerepünk gyakran konfliktu-
sokat generál az Önkormányzattal, bár mi nem 
harcolni szeretnénk, csak konstruktív módon 
beleszólni a minket érintő ügyekbe . Ilyen konf-
liktusos és általunk szakmai, érdekérvényesítési 
kudarcként kezelt ügyek változatlanul: a közösségi 
használatra átadott Zoltán utcai sporttelep hely-
zete, az építészeti szabályozás, a piachasznosítás 
és -felújítás, de ígéret van viszont arra, hogy 

tavasszal a komposztprogram és az ablakfelújítási 
támogatási pályázat is újra elindulhat . Hiszem, 
hogy lassan mind a helyi politika, mind a helyi 
lakók felismerik a Wekerletelepnek és az itt élő 
közösségnek a valódi értékét . Legyünk büszkék 
arra, amink van, és tegyünk közösen érte! 

Örömmel könyvelhetjük el, hogy számos 
településen már mintának tekintik a Wekerle-
modellt, az itt élő közösség összefogását és annak 
eredményeit példaként hozzák fel országszer-
te, sőt már nemzetközi szinten is . A sikernek 
mindannyian részesei vagyunk, köszönhetjük 
tagjainknak, önkénteseinknek, aktivistáinknak, 
valamint a társadalmi és intézményi partnereink 
összefogásának, amely utóbbi körből külön is 
kiemelendő a Magyar Kollégium, a Wekerlei 
Kultúrház és Könyvtár és az Átalakuló Wekerle 
„Mozgalom” . 

Úgy látjuk, hogy a tagság növelése terén va-
gyunk egyedül kevésbé sikeresek . A jövőben 
még több energiát szeretnénk erre összponto-
sítani, hiszen a szélesebb tagsági kör – a tagok 
családtagjain, barátain és ismerősein keresztül 
– nagyobb tömegbázist is jelent . Minél nagyobb 
a tömegbázisunk, annál nagyobb hatékonysággal 
és hitelességgel tudjuk képviselni és védeni a 
jövőben a wekerlei közösség érdekeit . 

Sok tervvel indultunk el 2013-ban is kultu-
rális, közösségi, építészeti és környezetvédelmi 
témában . Ezen céljainkhoz, a rendezvényekhez és 
működésünkhöz szükséges támogatásokhoz több 
pályázatot nyújtottunk már be idén is . Reméljük, 
hogy a pályázati forrásbevonásban legalább any-
nyira sikeresek tudunk lenni, mint tavaly . Idén is 
megrendezzük a már hagyományosnak nevez-
hető wekerlei kulturális programokat, amelyek 
többsége a partnereinkkel való együttműködéssel 
jönnek létre . Ilyenek például a Téltemetés, a 
Wekerlei Életfa Ünnep, a Föld Napja, a Wekerlei 
Székelykapu Napok és Székelykapu Futás, az 
idén második alkalommal megrendezésre kerülő 
Szentiván-éj, a XXII . Wekerlei Napok, a Kultu-
rális Örökség Napok és az Advent a Wekerlén . 
Ezeken felül februártól decemberig szinte minden 
hétvégén vannak programok . Fontos megemlíteni 
a Bolhapiacot, a Bababörzét, a Ruhacsereberét, a 
kézműves vásárokat, a különféle sporteseménye-
ket – bringatúra, kenutúra, tájékozódási futás – a 
Zöld Hajtás Klub rendezvényeit és a klubjaink 
(Bridzs klub, Film-Galéria, Horgász klub, Játék 
Klub, Építészklub, Kör-kötő-kör, Őszikék klub, 
Rádió klub, Wekerlei Esti Mesék) által egész évre 
szervezett programokat .

Örömmel tapasztaljuk a kulturális és közösségi 
rendezvényeink növekvő népszerűségét . Min-
denki, aki hozzájárul e programok létrejöttéhez, 
láthatja segítsége kézzelfogható eredményét . Erre 
vagyunk a leginkább büszkék, s ezért bátorítunk 
továbbra is mindenkit, a közöttünk élőket vagy 
távolabb élő szimpatizánsainkat egyaránt, hogy 
csatlakozzanak hozzánk, fogjanak össze velünk, 
tegyenek ők is a wekerlei közösségért, és ezáltal 
legyenek részesei a híres „Wekerle érzésnek” . 

2013 . március
Somlói Judit elnök

Kedves Egyesületi Tagtársaim!
Kedves Wekerleiek!
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Kedves Lakosok!
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy a 

TARKA-BARKA ÓVODA 
(Dobó Katica utca 73 .) idén 
ünnepli fennállásának 100 . 
évfordulóját .

E jeles eseményt óvodánk 
méltóképpen szeretné meg-
ünnepelni . Ehhez kérjük az 
Önök, vagyis volt óvodásaink, 
szüleik, volt dolgozóink, va-
lamint minden kedves lakos 
segítségét . Aki rendelke-
zik az óvodával kapcsolatos 
fényképpel, videófelvétellel, 
emléktárgyakkal, kérjük, bo-

csássa azokat rendelkezésünkre e jeles nap 
alkalmából (másolat, szkennelt változat is 
megfelel) . Kiállítást szeretnénk rendezni 
belőle .

Az ünnepség keretén belül egy komplett 
műsorral is készülünk, melynek aktív részt-

vevője lehet minden olyan volt ovisunk, aki 
bármilyen művészi területen tevékenykedik 
(pl .: hangszeren játszik, táncol, énekel), 
és szeretné velünk együtt ünnepelni volt 
óvodája 100 . szülinapját azáltal, hogy a 
programot műsorszámával még színesebbé 
teszi . Fellépési szándékát legkésőbb 2013 . 
május 15-ig jelezze!

Ünnepség helyszíne: 1192 Budapest, 
Dobó Katica u . 73 .

Ünnepség időpontja: 2013 . június 22 . 
14:00 órai kezdettel

Jelentkezésüket az alábbi elérhetőségeken 
várjuk:

telefon: 357-0147
email: tarkabarkadobo@gmail .com
Sok szeretettel várunk minden kedves volt 

óvodást, dolgozót . Tegyük együtt felejthe-
tetlenné óvodánk 100 . évfordulóját .

Jabniczky Sándorné óvodavezető

iskolák, óVodák

 2011-ben egy vidéki kisváros Egész-
ségmegőrző Szalonjából indult útjára 
Farkas Éva és Bádonyi Imre kezdemé-

nyezésére egy Politikamentes Összefogás, a 
pozitív gondolkodás és a mosoly mentén .

A szalon dolgozói, apró pozitív gesz-
tusokkal kedveskedtek vendégeiknek . 
Egy általuk összeállított, 60 lapos pakli 
kártyából húzattak mindenkivel pozitív 
gondolatokat . Még őket is meglepte ennek 
a pozitív gesztusnak vendégeikre gyakorolt 
kedvező hatása, és az, hogy mekkora igény 
van a jó szóra, a mosolyra…

„Jó látni, hogy az üzenetek olvasásakor 
vendégeinknek felfelé görbül a szájuk, és 
megjelenik arcukon a mosoly . Ennyire egy-
szerű az egész!

Így terjed a „mosoly vírus”! 

Tessék mosolyogNI!
 
Mi egy mosolygós óvoda vagyunk!
Az Árnyas Óvoda 2012 . szeptemberben 

lett tagja ennek a mozgalomnak .  Óvodánk 
vezetője sokszor hangoztatta, hogy a sok 
gond, bosszúság mellett nem jut rá energia, 
hogy eredményeinknek, sikereinknek, a 
bennünket körülvevő jónak örüljünk . Pedig 
abból több van, csak a negatív dolgok, gon-
dolatok nem engednek hozzájutni . Fontos, 
hogy az ember elalvás előtt számot vessen, 
aznap kinek szerzett örömöt, milyen jót 
tett, és ébredjen azzal a gondolattal, hogy 
minek fog ma örülni .

A pozitív gondolatok, idézetek által job-
ban érezzük magunkat, feltöltődünk, és 

legalább pár percig magunkra figyelünk . 
Nagyon lényeges momentum, hiszen aki 
nem tudja szeretni önmagát, az másokat 
sem!

Müller Péter gondolatait szeretném idézni 
a szeretetről .

„Olyan légkörben élünk, ahol hiánycikk 
lett a jó szó, az „őszinte mosoly,” a másik 
megértése . Baráttalan, szeretet-
telen, jóság nélküli világban 
élünk, s ettől jobban szen-
vedünk, mint a nyomor-
tól vagy a betegségektől . 
Barátok kis szigeten él-
nek, mint a hajótöröttek . 
Ritka kivétel a jó szó és 
a barátságos légkör, még 
a párkapcsolatokban 
is . Ezek a kis szigetek 
nemcsak vonzalomból, 
de menekülésből is jöttek 
létre: megpihenünk rajta, 
mint guanón a hideg világból 
menekülő, elfáradt vándorma-
darak . A levegő negatív energi-
ákkal terhes . Ezért szokatlanul ritka 
élmény manapság a jó szó . Ha megkapod 
valakitől, úgy érzed, megtisztult körülötted 
a levegő . Élhetőbb lesz az életed .”

„Az igazi közösség alapja a barátság − 
mondja a bölcs Püthagorasz .”

Óvodáinkban Pozitív Plusz táblákon 
küldjük szülőknek, kollégáknak, vendé-
geknek a megállásra, az elgondolkodásra 
és a kellemes érzések kiváltására alkalmas 
üzeneteket .

A nagy táblán mindennap egy-egy új 
idézettel, a kis táblán hetente egy törté-
nettel ajándékozzuk meg mindazokat, akik 
nálunk járnak . 

Minden kolléga, mindennap húz egy 
kiskártyát . A mi közösségünk azzal az üze-
nettel kíván neki mosolygós, szép napot .

Terveink:
●  Gyerekszáj gyűjtemény (kollégák, 

szülők feljegyzéseiből), amelyek fel-
kerülnek az újonnan készülő honla-
punkra;

●  Minek örültél ma? (pozitív gondolatok 
gyűjtése kollégáktól);

●  Pozit ív idézetgy űjtő hét 
szervezése (kollégák, szülők, 
gyűjtéseiből); 

●  Később, ha már beindult, 
és sikeres lesz, akkor ezt 
a mozgalmat a szülők új 
ötleteivel is szeretnénk 
gazdagítani .

Eddigi tapasztalataink 
alapján hiszünk abban, hogy 
egy kedves idézettel, törté-
nettel jól indul a nap, erősíti 

az egymáshoz való pozitív vi-
szonyt, közösségépítő (egymás-

ra figyelő) szerepe kiemelkedő, 
barátivá, kellemessé varázsolja az 

óvodai légkört .
„Ha a gyerekek biztonságban érzik ma-

gukat, megtanulnak hinni . Ha a gyerekek 
hitelesen élnek, megtanulják, mit jelent 
szeretni . Ha a gyerekek elfogadva és ba-
rátságban élnek, megtanulják megkeresni 
a szeretetet a világban .”

(Dorothy Holtz)
Pintér Istvánné

Marika
óvodapedagógus

Mosolygós Óvoda Wekerlén

Tarka-barka felhívás

„A világ olyan, mint egy tükör, látod? 
Mosolyogsz, és a többiek visszamosolyognak.”

A
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A szerző 
felvétele

A cikk- pályázatra benyújtott 
írás
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iskolák, óVodák

 Nehéz olyan pillanatban érkezni iskolánk-
ba, hogy a folyosókon ne hallatszana 

ének vagy zeneszó . A vidám gyermekhangok 
betöltik az épületet . Kora ősszel és tavasszal 
az iskolához közeledve már az utcán hallani 
a gyerekek énekét . 

Hosszú évtizedek óta töretlen népszerű-
ségnek örvend az ének-zene tagozat . Egyre 
többen ismerik fel, hogy az alapos nyelvtudás, 

a széleskörű természet- és társadalomismere-
tek mellett milyen fontos szerepe van a sze-
mélyiség fejlődésében a zenének . A hozzánk 
járó gyerekek mindennapjait áthatja a vidám 
együtt-éneklés, a zenehallgatások . A sok közös 
zenei élmény nemcsak a gyermekarcokra csal 
mosolyt, hanem a hallgatóságéra is . 

1991 óta Sebőkné Kós Szilvia vezeti az alsó 
tagozatosok énekoktatását . 30 éves tapasz-
talatával sok szeretettel kalauzolja gyerme-

keinket a zene világában . Az énekórákon a 
zenei alapismeretek mellett nagy súlyt fektet 
a hangképzésre is . A Kicsinyek Kórusa ennek 
köszönheti egységes, tiszta hangzását . A 
Kodály-módszer tanulmányozására gyakran 
érkeznek vendégeink még Japánból is .

Az éneklés mellett lehetőség van hangszeres 
zene tanulására is . A kerületi zeneiskolával 
évek óta fennálló jó kapcsolatunknak köszön-

hetően a gyerekek helyben részesülhetnek 
zeneoktatásban .

A mozgalmas kórusélet sok szülő és gyer-
mek számára csalogató, amikor iskolát vá-
laszt a család . A karácsonyi hangversenyek, 
a fesztiválok, ünnepségek, kórusversenyek, 
táborok, CD felvételek, hazai és külföldi 
vendégszereplések remek alkalmat teremte-
nek a közösség formálására, és felejthetetlen 
élményekkel gazdagítják a gyerekeket . De azt 

is tudnia kell annak, aki közénk jelentkezik, 
hogy a sikereket nem adják ingyen . A kórus 
tagjaira nagyobb teher hárul, mint egy átlagos 
iskolás gyerekre . A fellépésekre készülődve a 
sok rendkívüli próba mellett a tanítási órákon 
is meg kell, hogy állják helyüket . A házi 
feladatra, a dolgozatokra való felkészülésre 
sokszor csak este jut idő . Mégis örömmel 
vállalják a gyerekek! Olykor a családi prog-
ramokat is alá kell rendelni a szerepléseknek . 
Egy-egy fellépésünk alkalmával gyakran kel 
útra a „vándorcirkusz” : a gyerekek buszát 
a szülők konvoja kíséri, hogy ők is részesei 
lehessenek a sikereknek . 

Ezen a tavaszon sincs ez másképp . Már-
ciusban az érdi kórusfesztiválra, áprilisban 
a nyíregyházi Cantemus Kórusfesztiválra 
készülünk . A nyíregyházi Napsugár Gyer-
mekkar vendégeként másodszor látogatunk 
el a szabolcsi megyeszékhelyre, ahol az idei 
évben egy kanadai gyermekkórussal együtt 
kaptunk meghívást . Reméljük, a közeljövő-
ben mi is vendégül láthatjuk a „napsugaras” 
kórust, akárcsak az elmúlt évben, amikor is 
vidám napokat tölthettünk együtt .

Még ennél is távolabbi utazásra készülünk 
decemberben . A hónap elején 5 napra Párizsba 
megyünk az A Tre Voci Kórus meghívására . 
Az 1995 óta fennálló kapcsolatunk alatt har-
madszor találkozik a két énekkar . A közös 
koncerteken és programokon életre szóló 
barátságok szövődhetnek .

A felkészülések mellett áprilisban a leg-
nagyobb figyelmet az utánpótlásra fordít-
juk . Várjuk a leendő első osztályosokat, akik 
szívesen játszanak, szeretik a muzsikát, és 
örömüket lelik az éneklésben .

Kirillyné László Enikő
tanító

 Iskolánk, a Pannónia Általános Iskola, 
1994 óta a Pannónia-hét keretén belül 

immár 20 . alkalommal szervezi meg a 
Pannónia-napok rendezvénysorozatát, ha-
gyományainkhoz híven február első teljes 
munkahetében .

Mind a felső, mind az alsó tago-
zaton tanító kollégák az igazgatóval 
és az iskolavezetőséggel karöltve 
már heteken át készülődtek erre az 
alkalomra, és alaposan kivették a 
részüket a munkából . Négy napon 
át, február 5-től 8-ig különböző 
színes, szórakoztató programok 
részesei (szereplői vagy szemlélői) 
lehettek a tanulóink . Az első napon 
kézműves foglalkozások keretében 
megismerkedhettek a gyerekek a 
gipszfestéssel, a velencei maszk-
készítéssel, a körmönfonás techni-
kájával, a farsangi álarckészítéssel 

és a papírdoboz-hajtogatással . Egy csoport 
diák komplex állatos vetélkedőn kamatoz-
tathatta tudását és megfigyelőképességét . A 
következő napon az alsós és felsős tanulók 
óriási örömére Budapest egyik legnagyobb 
beltéri játszóházában egy egész délelőttöt 

töltöttünk el önfeledt játszással . Minden 
évben kedvenc programunk a korcsolyázás, 
ez az idén sem maradhatott el . Kulturális 
programokban sem volt hiány . Igen nagy 
létszámmal, három csoportban látogattuk 
meg az Országházat, és kétórás autóbuszos 
városnézés keretében ismerkedtünk főváro-
sunk nevezetességeivel, valamint országunk 
és népünk történelmével .

Rendezvénysorozatunk szinte 
az egész iskola diákközösségét 
megmozgatta . Óriási érdeklődést 
tanúsítottak a tanulóink az összes 
meghirdetett program iránt .

Az egész iskolánk számára élve-
zetes hetet nyújtott ez a jellegzetes 
ünnep, aminek a megszervezésére 
minden évben sor kerül . A prog-
ramokról készült fotók megtekint-
hetők iskolánk honlapján, a www .
pannonia .kispest .hu weboldalon a 
Képek címszó alatt .

Babákné Kurilla Ágnes, 
Mihály Tünde

„A mi iskolánkban minden énekel…”
Ének-zene tagozat az Erkel Ferenc Általános Iskolában

Pannónia-napok
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 2013 . február 26 . 9 óra . A Kós is-
kolában megint k italá ltak 

valamit .
Rendhagyó énekórára vonulunk le a tor-

naszobába . Egy magyar népzenét játszó 
együttesre várunk . A nevük, ha jól emlék-
szem, Muzsikás . Na, erre kíváncsi leszek! A 
mi modern, raphez, tuctuc zenéhez szokott 
fülünknek népzene .

Négy nagypapa korú, ősz hajú ember lép 
a terembe . Kezükben hangszereket hoznak . 
Jé, azt ismerem, az a hegedű, az a hatalmas 
húros pedig nyilván a nagybőgő lehet . No 
de, mi a csuda a többi?

Leülünk . Józsi mellettem folyamatosan a 

tegnapi filmről beszél . Aztán az egyik bácsi 
beszélni kezd . Az Erdély szóra felkapom a 
fejem, hiszen jómagam is jártam ott . Hogy 
ezek a zenészek maguk gyűjtötték a dalla-
mokat, jártak utána daloknak, mint Kodály 
és Bartók? Ez több, mint különös .

Józsi még mindig mondja a magáét, de 
engem most nem érdekel . A hosszúfurulyát 
nézem, amit a készítője a hangszert megszó-
laltató zenész karhosszának méretére készít 
el, így más nem nagyon tudja használni 
azt . Kár, pedig szívesen megfújnám . Elő-
kerül a többi hangszer is: brácsa, tambura, 
ütőgardon . Dallamok szállnak a levegőben: 
búsak, vidámak, lassúk, pattogósak . 

Józsi már nem dumál . Térdén a ritmust 
verve ütemesen bólogat a fejével . És amikor 
egy ismerős dallamra lel – na, ilyet még 
énekórán sem láttam – dudorászni kezdi 
a dalt . Gyorsan telik az idő . Már nemcsak 
annak örülök, hogy elmarad a matekóra . 

Most egy lakodalomba csöppenünk . 
Nem hiszek a szememnek, fülemnek . A 
zenészek lelkesen húzzák a nótát, mi pedig 
É-NE-KE-LÜNK! A lakodalmas dal végén 
önfeledten csujogat mindenki:

„Járd ki lábam, járd ki most!
Nem parancsol senki most!
Jobbik lábam, jól vigyázz!
Mart a balog meggyaláz! Csujujujujujj! Ide 

ha, hadd-e, hadd!

Jaj, Józsi, ne olyan hangosan! Mi történt 
veled?

Semmi különös, csak egy apróbb kis csoda . 
A magyar népzene eljutott már-már süket 
füleinkhez, és megérintette lelkünket .

Köszönjük Muzsikás!
A 35 éve alakult, nemzetközi és hazai 

díjak sokaságával rendelkező Muzsikás 
együttes rendhagyó énekóráit a MOL Zrt . 
támogatja . Iskolánk három évet várt arra, 
hogy az együttes eljusson hozzánk . Így csat-
lakozhattunk 250 település 350 iskolájának 
80 000 diákjához, akik szintén részesei 
lehettek már ennek a programnak .

A Kós Károly Általános Iskola 6.a, 7.a és 
8.b osztályának diákjai által készített írások 
alapján összeállította: Bihariné Józsa Judit

 A „Nagyító alatt” c . eseményt a Kispesti 
Deák Ferenc Gimnázium hozta létre a 

minden évben megrendezett filmes napok 
alkalmából . Ebben az évben a krimi volt a 
téma . A diákok képzeletbeli nyomozáson 
vehettek részt a szünetekben, híres nyomozók 
szokásairól, „bogarairól” tölthettek ki tesztet, 
miközben a lelkes szervezők mindent meg-
tettek a megfelelő hatás elérése érdekében .

Az aula pár napra átalakult egy bűntett 
színhelyévé . Mindez a gimi vállalkozó kedvű 
diákjainak volt köszönhető, hiszen a kiállí-
tott, és a krimi aranyéveit idéző díszleteket 
és kellékeket is ők gyűjtötték össze, ezzel is 
segítve hangulatosabbá tenni az eseményt . 
(Az aula díszítését a gimnázium másodéves 
média szakos osztálya végezte .) Otthonról 
hozott kellékeik mind helyet kaptak az iskola 
falain belül, az írógéptől kezdve a zseblám-
pákig . Az udvarról összesöpört falevelekkel 
borították be a padlót . Kartonpapírból kivá-
gott vérfoltokat és lábnyomokat helyeztek el, 
amik a tanári folyosó felé mutatták az irányt . 

A bejárati ajtó fölött zseblámpák világítottak, 
és az örök klasszikus nyomozós sorozatok 
plakátjai borították az aulát .

Egy krimi sem krimi halott nélkül . 
Persze nem igazi holttestről van szó, ha-

nem az egyik diák vállalkozott arra, hogy 
szigszalaggal körvonalait a földön meg-
örökítsék, akár egy bűntett színhelyén . Az 
alakot bójákkal és rendőrségi szalagokkal 
kerítették el, hogy a nyom érintetlen marad-
jon . Az alak, az aulát évek óta uraló Deák 
Ferenc mellszobra előtt kapott helyet . A 
szobor se maradt érintetlenül, beöltöztették 
nyomozónak, kapott kalapot, szemüveget 
és ballonkabátot is . Akár egy Columbo- 
hasonmás . 

A western filmek egyik jellemző eszközét 
is felhasználtak a szervezők . “Wanted” 
feliratos képeket helyeztek el egy vállalkozó 
szellemű diák arcképével . Ez az egyik játék 
része volt . Aki megtalálta a képen szereplő 
személyt, jutalmat kapott . Délutánonként 
magyar művészfilmeket vetítettek, majd 
elemezték azokat . Egy viszonylag kis terem-
be bezsúfolódva, de tágra nyílt szemekkel 
figyelték a vásznat az érdeklődők . Ahogy a 
mondás is tartja: „Sok jó médiás kis helyen 
is elfér!”

Ilyen hangulatban telik el minden évben 
ez a két nap az iskolában, mindig más témát 
körüljárva .

Jövőre vajon mit találnak ki?
Bagoly Zsuzsanna és Fózer Kata írása

iskolák, óVodák

Deákos nyomozás
(Filmes Napok)

Nekünk muzsikált a Muzsikás
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 A múlt év őszén hívta fel rá a figyel-
mem Pap Ági, aki a „Budapest100” 
lelkes szervezője . Azt mondta, 

„Ilyet még nem láttam, hol innen, hol on-
nan vesz elő valamilyen igen értékes ősi 
dokumentumot . Próbáld meg felkeresni, 
bizonyára a wekerlei archívumhoz izgalmas 
anyagokat tud adni .” „Hogy hívják, milyen 
korú?” − így én . „Lőrincsik úr, s nagyjából 
veled egykorú .” − hangzott a válasz . Nem 
lettem okosabb, de annál kiváncsibb . 

Hamar megállapodtunk az első randevú 
idejében . Én ugyan csak bemutatkozásnak 
szántam, de lett belőle bő két óra . Ennek 
oka elsősorban az elém tárt fotók és régi 
papirok sokasága volt . De kétségtelenül 
közrejátszott a néhány hónapos kölyökkutya 
is, aki nem tűrte, ha nem ő volt a figyelem 
középpontja .

Lőrincsik László és felesége, Terike − meg 
a kiskutya – fogadtak második alkalommal 
is . A wekerlei piac mellett laknak, ahogy 
a gazda mondja: 100 
éve már . Ők ugyan 
csak a hatvanas éve-
ikben járnak, de a 
csa lád csakug yan 
közel száz éve lakik 
itt ebben a munkás-
emberek múltját és 
jelenét, örömét és 
bánatát, t itkaikat 
ismerő másfél szobás 
lakásban .

A lakást 1919 no-
vemberében utalták 
ki Lőrincsik András 
gépgyári munkásnak, 
aki beszélgetőtársam 
apai nagyapja volt . 
Lőrincsik 1886-ban 
a felvidéki Poltár községben született . A 
Monarchia tengerésze lett . Erről számos 
meghalványult igazolvány, levél közt egy 
nagyszerű fotó is tanuskodik . Kezemben 
tartok egy vaskos díszes könyvet, címe: 
„Századunk legszebb magyar csatái”, benne 

megannyi K .u .K . huszár és tengerész . A 
fiatal tengerész öreg tengeri patkányokat 
meghazudtoló kackiás bajuszt visel . A fé-
szekrakó Lőrincsik postai úton rendelte a 
könyvet, még az eredeti feladó szelvény is 
megvan! Vajon hány családban lelhető fel 
még ez a kiadvány?

Lőrincsik András a 10-es évek közepén 
került a telepre . Irataink szerint 1915-ben 
a Petur utca 20-ban kapott bérletet MÁV 
gépgyári (mint állami vállalat dolgozója) 
alkalmazása révén . Majd a Kenyérmező 
utcában, végül a Zsigmond (ma Gutenberg) 
körút 22 . szám alatt egy földszinti lakás 
bérlője lett . 

Feleséget egy hajdúsági faluból, Kabáról 
választott magának . Megismerkedésük va-
lószínűleg a fővárosban történt, de az utókor 
számára erről nem maradt fenn megdönt-
hetetlen bizonyíték . Az asszonyka − Ba-
logh Eszter − parasztcsaládból származott, 
amelynek következményei lettek az ötve-

nes években . Az esküvő Kabán volt, egy 
wekerletelepi tanú jelenlétében . 

Az ifjú párnak a lakás kiutalása és elfog-
lalása körül a 19-es kommün okozta káosz 
miatt bonyodalmaik lehettek . A család 
birtokában van egy lakáskiutalási igazol-

LőrincsikJátékbarlang

Rádiós tagfelvétel

Kedves Wekerlei 
Vállalkozók!

● A trianoni békeszerződés hatálybalépésétől (1921. július 26. napjától) 
a községi illetőség nyomán, az elcsatolt területeken élő minden magyar 
elvesztette magyar állampolgárságát, és automatikusan az utódállam 
állampolgárává vált, kivéve a Csehszlovákiához és Jugoszláviához került 
területeken élő személyeket, akik ottani illetőségüket 1910. január 1. 
után szerezték, és az állampolgárság iránti kérelmüket az ottani hatóság 
elutasította.

A korábbi magyar állampolgároknak egy éves határidőt szabtak, amely 
idő alatt magyar állampolgárságuk fenntartását igényelhették. Ezt a jog-
intézményt nevezték optálásnak.

lőrincsik andrás feleségével és kisfiával a '20-as évek derekán

 Újra beindult a játékbarlang! Minden 
csütörtökön, este 19-21 között a WTE 

alagsori termében társasjátékok sora várja a 
játszani vágyókat . 

Mindig van legalább 5-6 játék (táblás, 
kártya stb .), melyekből válogathatunk, de ha 
van otthon egy jó játékod, és csak a társaság 
hiányzik, akkor hozd el, nem fogunk unat-

kozni! Összejöveteleink családias légkörben 
zajlanak .

Továbbra is várom a játékosokat, rágcsát 
is hozhattok magatokkal! 

Horváth Tibor játékmester

 A Wekerlei Rádióklub tagfelfételt hirdet, 
minden 16 - 116 éves korú, a rövidhul-

lámú rádiózás iránt érdeklődő részére . 
Jelentkezni a ha5khe@freemail .hu vagy a 

haez5@digikabel .hu e-mail címen lehet .

 A Wekerlei Társaskör 2013-ban is szeretné 
összegyűjteni, és a Wekerle Újság őszi 

számának mellékleteként megjelentetni a 
Wekerletelepen élő, illetve itt működő vál-
lalkozók jegyzékét . Terveink szerint elektro-
nikus változata elérhető lesz a wekerletelep .
hu internetes oldalon .

A kiadvány nem titkolt célja a helyi ipa-
rosok, vállalkozók népszerűsítése . Szeret-
nénk, ha a wekerleiek ismernék és előnyben 
részesítenék a helyi vállalkozók termékeit, 
szolgáltatásait .

A wekerleiparosai@freemail .hu e-mail 
címen várjuk azoknak a jelentkezését, akik 
szeretnének a 2013 . évi Wekerlei vállalkozók 
jegyzékében szerepelni .
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vány, amely az akkor vörösőr Lőrincsiknek 
a Kenyérmező utcában egy kétszobás lakás 
biztosít 1919 . június 20 . hatállyal . Ezzel 
egyidőben egy − pecséttel ugyan ellátott 
− csak kézzel írt dokumentum szerint a 
Magyar Tanácsköztársaság Államvasutak 
Gépgyár Üzemellenörző Munkástanácsa 
május 11-én igazolja, hogy Lőrincsik András 
elvtárs a frontra ment . Nem tudható, való-
ban volt-e ott, vagy miért hagyták el három 

hónap múlva azt a lakást, ugyanis bizonyí-
tott dolog, hogy ugyanazon év november 
11-től a Zsigmond körúti, ma is a család 
birtokában álló lakásban lett bérlő . 

A Gépgyárban érte a trianoni békeszer-
ződésből fakadó állampolgársági hovatarto-
zás procedúrája . Azoknak a magyaroknak, 
akiknek − akkori szóhasználattal „illetősé-
gük” − állandó lakhelyük az utódállamokba 
került, nyilatkozniuk kellett magyar állam-
polgárságuk megtartásáról . Lőrincsik 1922 
márciusában tett optálási (magyarázatát 
lásd a keretes írásunkban) nyilatkozatot 
Kispesten .

Hősünk kapus volt a Gépgyárban . Itt érte 
a háború, s munkaköréből adódóan men-
tességet kapott a frontharcosi 
kötelmek alól, s ugyancsak 
felmentették a világégést 
követő, a városbani kötelező 
közmunkák végzése alól, a 
gyárban teljesített romelta-
karítást .

A feleség, Balogh Eszter 
Kispesten 1936-ban sza-
tócsbolti, majd 1942-ben 
tejtermék kereskedői ipar-
igazolványt váltott ki . Boltja 
az egykori wekerlei kispiacon 
(helyén ma a Kispesti Deák 
Ferenc Gimnázium áll) volt 
a Piac utca mentén . (Magam 
is emlékszem rá, a piacon a 
parasztok az asztalaik mel-
lett abrakoltatták lovaikat, s 

a Gutenberg körúton egészen hosszan az 
árkokban heverésztek vagy aludtak a ko-
csisok, míg az asszonyok a piacon kínálták 
portékáikat .)

A piaci kereskedést egészen 1950-ig, az 
államosításig folytatta . A bódéját el kellett 
bontania . Az még ma is megvan, a család 
hétvégi telkén áll . 

Lőrincsik László, az öreg gépgyári 
munkás unokája, sok anekdótát mesél a 

piacon történtekről . Egyet 
közzé is teszünk . Mesélőmet 
nagyapja a piacra küldte ci-
garettáért pontosan kiszámolt 
aprópénzzel . A gyerek elve-
szítette vagy tán valamire 
elköltött belőle 10 fillért . Az 
öreg hiába várta vissza, ő 
késett . Majd utánament és 
számonkérte . Talán ez volt 
az egyetlen eset − mondja 
László −, hogy a papa nya-
kon suhintotta . Pedig sokat 
voltak együtt . A kisfiú, ha 
tehette nagyapja körül tett-
vett . Az egykori téglagyár 
lerakata helyén lévő sport-
pályán (ma 6 négyemeletes 
pont ház áll) a salakot segí-

tette hengerelni, amikor engedték .
Lőrincsik András és Balogh Eszter frigyé-

ből egy gyermek született, L . András László 
(1919) . Az elemi iskolát, valamint a polgárit 
a telepen végezte el a III . sz . iskolában . Ez 
utóbbit Lucza András igazgatósága alatt 
1934-ben . Azután kereskedelmi iskolába 
ment Pestlőrincre, a háborús készülődés 
során már karpaszományos tiszthelyettes, 
s Kassán felderítői tanfolyamot végzett . 
A II . világháborúban tisztként szolgált . 
Leszerelése után a Csepel Vas- és Fémmű-
vekben dolgozott nyugdíjazásáig .

L . András László 1944-ben megnősült, 
felesége Tanács Stefánia, aki 1921-ben 
született Rákospalotán . Az ifjak a kispes-
ti Kazinczy utcában rokonoknál kaptak 

elhelyezést, itt éltek életük végéig . A fia-
talon félárva sorsra jutott leányt nagynén-
je, aki egyben keresztanyja volt, fogadta 
magához, s nevelte fel . A nagynéni férje 
Vári (Vandraskó) Bálint a Szépművészeti 
Múzeum ismert restaurátora − akkori el-
nevezéssel metszetkonzervátor − volt . Az 
ifjú menyecske női szabó lett, a szakmát 
Szőke Gézáné női szabómesternél tanul-
ta . Segédlevelét 1940-ben kapta . Sokáig 
bedolgozóként dolgozott a Fővárosi Kéz-
műiparban, majd a VOR-ban alkalmazták . 
Nyugdíjba is onnan ment .

1956-ban nagy riadalom támadt a szom-
szédok között . Az ifjabb Lőrincsikért fekete 
autóval érkeztek! Összesúgtak az utcabeliek, 
majd a bátrabbak közül valakik vígasztalni 
mentek a fiatalasszonyt, aki 10 év körüli 
kisfiával volt otthon . Ekkor derült ki, hogy 
Lőrincsik olyan felelős vámtiszti beosztást 

tölt be a gyárban, hogy egy 
sürgős teendő miatt a vezér 
autóját kellett kiküldeni érte . 
Mindenki fellélegezhetett . 

Ebből a házasságból két 
gyermek született . 1945-ben 
Stefánia, egy évvel később 
László, a beszélgetőtár-
sam . Stefánia Budapesten 
él férjével . Tavasztól őszig 
a szigetszentmiklósi csa-
ládi víkendházban töltik 
az időt . 

Lőrincsik László 1946 
szeptemberében született 
az akkor még megyei jo-
gú Kispesten . Szüleivel 
és nővérével a Kazinczy 
utcában lakott . Az általá-
nos iskolát az onnan nem 

● Wekerle Sándor nevéhez is fűz-
hető egy, az I. világháborút lezáró 
békeszerződések következtében 
szükségessé vált reform, mégpe-
dig egy adóreform. Célja az volt, 
hogy az adóviselés igazságosabbá 
váljék, de az elvonási teher ne 
nőjön. Ugyanakkor a kivérzett és 
súlyos sarctól szenvedő ország be-
vételei is növekedjenek. A reform 
legfontosabb sarokpontjai:

●  progresszív személyi jövede-
lemadó,

●  a létminimumhoz elég kereset 
adómentessé tétele,

●  gyermekkedvezmény beve-
zetése,

●  különbözettétel a jövedelmek 
között.

lakáskiutalás

állampolgársági
igazolvány
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Wekerlei faMíliák

messze fekvő I . sz . (ma Pannó-
nia) Általános Iskolában kezd-
te . Ötödiktől a II-esbe (Erkel 
Ferenc) járt . 1961 óta a Guten-
berg körúton, nagyszüleinél 
élt . Kedvenc tanárának nevezi 
meg Simonyi Géza bácsit, ak-
kori osztályfőnökét, s nyelv-
tan tanárnőjét Szebenyiné Ari 
nénit . Osztálytársai közül 
Rothrmel Ádámot, Potecz 
Endrét, Cserny Sándort és 
Vajmár Lacit nevezi meg . 
Somorjai Józsi bácsira is jó 
szívvel emlékezik, s hálával 
tartozik neki azért, hogy fi-
át a közeli II-esbe felvették 
akkor, amikor a körzetesí-
tésből adódóan a gyereknek 
a Hullai Jenő (Nádasdy) utcába kellett 
volna mennie .

László kicsinek igen soványka volt, ezért 
édesanyja orvosi tanácsra lózsírt, lóhúst 
etetett vele . Úgy véli, ennek köszönhetően 
nem csak megerősödött, hanem meg ís hí-
zott . Testi adottságaihoz választott sportot: 
búvár és sportlövő lett .

Az általános iskola után szerszámkészítő-
nek tanult . Gyakolati évét a Telefongyárban 
töltötte . Felszabadulása után ott is maradt a 
kisérleti műhelyben . A gyárban ismerte meg 
feleségét, Cseh Terézt egy baleseti oktatás 
során . Az ismeretségből szerelem, majd 1970 
májusában házasság lett . A férj rendszeresen 
vitte Terikét a telepen sétálni azzal a céllal, 
hogy azt megismertesse vele .

László a jobb kereseti lehetőség miatt 
hagyta el a gyárat . Előbb egy takarító-
vállalat alkalmazta . Később a Volánhoz 
került . Itt a jogosítványokban előnyomott 
kategóriákon kívül valamennyi további 

lehetségest is megszerezte . Azt hiszem, 
ritkán látni ilyen vezetői engedélyt, amely-
ben az előnyomtatott kategóriákon túliak 
is szép számmal vannak bejegyezve . Ezek 
birtokában dolgozhatott a repülőtéren, és 
vezethetett különleges járműveket . Talán 
csak tankot és repülőgépet nem . Mint a 
nagy állami építkezések alvállakozójának 
dolgozója részt vett autópályák, hidak, rep-
terek építésében, köztük a bősi beruházáson 
is . Ez utóbbi kapcsán említi fel, milyen 
csúnyán jártak el velük . Mivel magyar be-
ruházáson dolgoztak a csehszlovák Bősben, 
nem kaphattak utiellátmányt valutában, 
de a magyar kiküldetési díjtól is elestek, 
mondván külföldön az nem jár . Vajon a 
vezetők is így jártak?

Lászlót szív- és keringési rendellenességek 
miatt több éve leszázalékolták .

Terike, a feleség mutatja be a gyerme-
keket .

1973-ban született Lac-
kó (László), ’79-ben Csuti 
(Judit) . Mindkét gyermek 
az Erkelbe járt .

A fiú először az elektro-
műszerész szakmát tanulta 
ki, majd megszerezte az 
elektrotechnikusi végzett-
séget . Most az egykori kis 
Guci tó − amiben apja még 
búvárkodott − helyén álló 
Flextronics cégnél dolgo-
zik, és környezetmérnöknek 
tanul . Két gyermeke − Anna 
(2000) és Tamás (2004) − 
született az első házassá-
gából, ma új kapcsolatban 
él szintén Wekerlén, ahol 
még egy gyermeke született, 
Abigél (2011) . Az unokák-
kal a nagyszülők szívesen és 

gyakran kirándulnak . Legutóbb a poroszlói 
ekoparkban látogatták meg a kárókatonákat, 
a vidrákat − és persze − a szúnyogokat .

Judit középiskolába a Kispesti Deák 
Ferenc Gimibe járt (a régi piac helyén) . 
Érettségi után OKJ-s képesítést szerzett, két 
évig óvónőként dolgozott, közben általános 
szociális munkásnak tanult az Illyés Gyula 
Pedagógiai Főiskola Szociálpolitikai Karán . 
Tanulmányai miatt munkahelyet váltott, s 
a diploma megszerzése után is a Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem tanulmá-
nyi tanácsadója maradt . A gimnáziumban 
ismerte meg férjét, Noltész Gábort, aki 
szintén kispesti . 

A család tagjai nem győzik hangsúlyoz-
ni, milyen nagyon szeretik lakóhelyüket . 
Még a fiatal felnőttként itt új otthonra lelő 
Lőrincsikné Terike is . Többször felidézi 
azt, amikor a kicsi lánya életfontosságú 
műtétre várt, számára teljesen ismeretlen, de 
a családot − vagy vélhetően a piacról a déd-
nagymamát − ismerő emberek együttérzően 
szólították meg, s aggódtak gyermekéért . 
Juditot még később is örömmel köszöntöt-
ték, úgy mint egykor falun volt szokás .

László egy másik esetet említ fel a 
közösségi érzést bemutatandó . A ’90-es 
taxisblokád idején a velük szemben álló 
élelmiszerbolt nem kapott árut, hiszen a 
szállítok sem dolgoztak . Lőrincsik a dolog-
ról értesülvén azonnal buszával felajánlotta 
segítségét, amit a bolt örömmel fogadott, s 
így a környéken lakók hozzájutottak a friss 
tejhez, kenyérhez . Azt mondja, Wekerlén 
bárki így tett volna . Jó ezt hallani!

A Wekerlei famíliák jelen elbeszélésé-
ben több generáción keresztüli, ízig-vérig 
munkáscsaláddal ismerkedhettünk meg . 
Kívánjuk, hogy sokáig éljenek egészségben 
azon a Wekerletelepen, amit éppen az ilyen 
és hasonló munkásembereknek építettek 
valaha .

Nagy Tamása lőrincsik család ma
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 2013 . január 1-től az egész 
országra kiterjedő köz-
igazgatás és részben a 

szakigazgatás (például műemlékvédelem) re-
formja mellett a tervezést, az engedélyezést, 
az örökségvédelmet, az építés kivitelezést és 
annak ellenőrzését meghatározó alapvető 
jogszabályok egész csokra is változott . Egy 
törvénnyel három korábbi módosult, öt kor-
mányrendelet tizenhét korábbit változtatott . 
Mondhatni az egész építésügyet teljes verti-
kumában újra szabályozták . Vannak apróbb 
változtatások, pontosítások, az új járási rend-
szerhez kapcsolódó finomhangolások, de van-
nak teljesen új elemek is: például megszűnt 
a papír alapon történő engedélyezési eljárás, 
helyette bevezetésre került az elektronikus 
ügyintézés . Elvileg az ügyintézési határidő 
lerövidül 15-30 napra, ami a legnagyobb 
hozadéka lehet az új rendszernek .

Itt nem tudunk minden vál-
tozásról részleteiben szól-
ni, csak a wekerleieket, 
az építeni szándékozókat 
érintő néhány pontra hív-
juk fel a figyelmet .

A fővárosban az épí-
tésügyekkel kapcsolatban 
két szinten valósul meg az 
elsőfokú engedélyezés . 
A magánberuházások 
építési engedélyezése 
továbbra is a Kispesti 
Önkormányzat Építési 
Osztályán folyik, a kerü-
leti jegyző hatáskörében . 
Azonban olyan esetek-
ben, amikor az önkormányzat is érintett – 
például társtulajdonos egy társasházban – az 
ügy már a járási kormányhivatal építésügyi és 
örökségvédelmi hivatalához kerül, amely Kis-
pest esetében az V . kerületi Kormányhivatalban 
működik . Szintén ide kerülnek a Kós Károly tér 
műemléki védettségű épületeivel kapcsolatos 
engedélyezések is . Ugyanez a hivatal, mint 
örökségvédelmi szakhatóság működik közre 
a többi ügyben, az MJT státusz miatt .

A legfontosabb újdonság az ügyintézés 
módjának változása . Január 1-je után indí-
tott eljárásokban minden elektronikus úton 
történik, az ún . elektronikus dokumentációs 
rendszeren (ÉTDR) keresztül . Ez vonatko-
zik az engedélyek kérvényezésére, a tervdo-
kumentációk benyújtására, a szakhatóságok 
megkeresésére, a döntéshozatallal összefüggő 
lépésekre és magára a döntés közlésére is . 
Nemcsak az építésügyi (építési engedélyezé-
si, használatbavételi engedélyezési például), 
hanem az építésfelügyeleti hatósági eljárások 
és ellenőrzések (kivitelezés megkezdésének 
bejelentése például) esetében is ezt a rendszert 

kell használni . Itt érdemes megjegyezni, hogy 
a kivitelezéssel kapcsolatos ellenőrzési és beje-
lentési ügyek is átkerültek a kerületből a kor-
mányhivatalba . Ők deríthetik fel az engedély 
nélkül, szabálytalanul folyó építkezéseket, és 
indíthatnak építésrendészeti eljárásokat .

A megváltozott jogszabályok új fogalmat 
is bevezettek, a településképi véleményezést, 
melyet a polgármester adhat, illetve bizonyos 
esetekben kell adnia – műemléki jelentőségű 
területi védelem miatt wekerlei engedélyezési 
eljárásokban minden esetben . A polgármester 
településképi véleményét az önkormányzati 
főépítész vagy az általa vezetett helyi építé-

szeti-műszaki tervtanács szakmai véleményére 
alapozhatja . A jogszabályváltozás az eddig 
működött rendszernek adhatna nagyobb súlyt . 
Ezidáig a helyi főépítészi iroda, a Főépítész úr 
zökkenőmentesen működtette ezt a tervtaná-
csot, melyben műemlékes szakemberek és az 
Építészklub küldötte biztosította az értékőrzés 
alapját, a szemlélet megerősödését .

Az új véleményezési eljárás bevezetéséhez az 
önkormányzatnak meg kellett volna alkotnia 
saját rendeleteit . Ez azonban lapzártánkig nem 
történt meg, sőt 2013 márciusában megszűnt 
a Kispesti Tervtanács, április közepétől 20 
év után Gyulai István főépítész is távozik a 
hivatalból . Így márciustól az építési engedé-
lyezési terveket tervtanácsi állásfoglalásra a 
Fővárosi Kormányhivatalhoz kell benyújtani . 
Reméljük, ez az állapot csak ideiglenesen 
marad fenn, és hosszútávon visszakerül helybe 
a véleményezés .

A tavalyi évben minden lapszámban hírt 
adtunk a készülő új szabályozásról, vagyis a 
Wekerlei Speciális Szabályozási Terv módo-
sításáról . 2013 márciusában a kispesti Képvi-

selő-testület április 12-ei hatállyal elfogadta a 
módosításra beterjesztett anyagot, így a 2004 . 
óta érvényes SSZT néhány ponton változott . 
Jelen írásban nem célunk részleteiben ezeket 
bemutatni, hisz véleményezésre a javaslat el-
érhető volt a lakosság számára is, és most már 
elérhető a honlapokon is az egységes szerkezet-
be foglalt változata . (http://uj.kispest.hu/images/
fajlok/rendeletek/2000_43_kvsz_2013.pdf)

A WTE Építészklubja folyamatosan véle-
ményezte a készülő – egyre szűkebbre szabott 
– anyagot, számos pontban egyetértés szüle-
tett, bizonyos pontokban viszont nem, ezeket 
(is) viszontláthatjuk a rendeletben . Szakmai 
szempontok alapján továbbra is szükségesnek 
tartjuk hangot adni azonban aggodalmunk-
nak . A véleményezési eljárásban javasoltuk, 
hogy a Hivatal legalább módosítsa és egészítse 

ki a javaslatot a WTE által előkészített 
pontokkal, és adjon garanciát arra, 

hogy a 2013-as évben elvégzi 
a KVSZ és SSZT átgon-
dolt, koncepciózus, min-
den mellékletre kiterjedő 
átdolgozását, egyeztetve 
az érdekelt felekkel .

Ennek teljesítését és a 
remélt garanciát azonban 
az országos építési tör-
vények változása mára 
felülírta . 2014 júniusáig 
készül el Budapest új, át-
fogó szabályozási terve, 
melynek előírásait majd 
át kell vezetni a kerületi 
szabályozásokba is . Erre 
a törvény 2018 . december 

31-ig ad határidőt . Így némi cinizmussal elő-
revetíthető: nem sok remény van az elmaradt 
munkákat ebben az évben befejezni .

Bízunk benne – bár a döntéshozatal most 
távolabb került tőlünk –, hogy az új építési 
eljárásokban is a legfontosabb szempontjaink 
érvényre juthatnak, annak ellenére, hogy ezek 
nem mindig vannak jelen az elvárt részletes-
séggel a szabályozásban .

Fontos mindig felhívni arra is a figyelmet, 
hogy mit tehetnek az itt élők építészeti érté-
keink védelmében . Alapelv és cél – amit csak 
a közösségi szemlélet formálásával tudunk 
megvalósítani –, hogy egyetértő partnerként 
kezeljük az értékvédelem ügyét, hiszen a helyi 
értékek felismerése és tudatos védelme együtt 
segítik a műemlékalapú szemlélet kialakulását 
a társadalomban, a civil kezdeményezésekben, 
a közgondolkodásban, valamint a helyi sza-
bályozások megalkotásában és betartásában 
egyaránt . Ez a gondolkodás kell, hogy megje-
lenjen minden, a környezetünkért és környe-
zetünkben végzett tevékenységünkben .

Somlói Judit

Változó jogszabályi környezet és a Wekerletelep

az értékőrzés alapja az eredeti kialakítás ismerete. fleishl róbert X. számú 
épülettípusának homlokzati rajza. részlet a készülő építészeti kézikönyv II. 
kötetéből, rajz: fazekas Csaba
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 2008-ban a Wekerletelep felépítését célul 
kitűző gondolat és megvalósításához 
szükséges törvény megszületésének cen-

tenáriumát ünnepeltük . Az építkezés azonban 
csak 1909-ben kezdődött el, igaz már abban 
az évben el is készültek az első földszintes 
házak, összesen 43 darab . Ezek a Határ út 
és az egykori Sárkány utca ‒ 
ma Ady Endre út ‒ sarkánál 
épültek, de érdekesség, hogy 
5 házat ‒ talán legelőször ‒ 
szintén ebben az évben adtak 
át a Bercsényi utca Gyáli út 
felőli végénél, közvetlenül a 
mészhomok-téglagyár szom-
szédságában . Valószínűleg 
ezek voltak a prototípusok, és 
a gyár vezetői, alkalmazottai 
lakhattak bennük .

A telep építésének üte-
méről, az elkészült épületek 
számáról több forrásmunka 
is fennmaradt, archív fotók is 
őrzik az első időszak megva-
lósult házait, utca részleteit, 
azonban a Wekerle egészéről 
a legpontosabb információkat 
egy olyan ingatlan-nyilván-
tartásban lehet megtalálni, amit a Wekerlei 
Gondnokság állított össze a 30-as években . 
Ezt a kézzel írt nagy könyvet jelenleg az 
Építészeti Múzeum őrzi . Különösen értékes 
ez a forrás, hiszen ebben valamennyi épület 
szerepel ‒ az utolsóként felépült két templom 
kivételével ‒, amely az eredeti városépítészeti, 
építészeti gondolat alapján valósult meg, és 
a ma már védett épületegyüttes része . Cím 
szerint, minden wekerlei házról találunk 

aprólékos alapadatokat, többek között a fel-
építésük dátumát is . Ezek felhasználásával 
elkészült egy speciális térképe telepünknek, 
amelyen minden házat be lehet azonosítani 
kora alapján . A térkép minden érdeklődő 
számára megtekinthető a Társaskörben, így 
mindenki pontosan megtudhatja, hogy az a 

ház, amelyikben él mikor töltötte vagy fogja 
betölteni a 100 . életévét .

Idén az 1913-ban átadott épületeket ün-
nepelhetjük . Összesen 33 földszintes, 35 
emeletes típus lakóház, 5 tanítói lakóépület, 
3 óvoda, és 1-1 iskola, igazgatói lakóház, 
valamint a posta épült fel abban az évben . 
Javarészt egy helyen összpontosult az építés: 
a mai Zalaegerszeg utca – Nagy Lajos körút 
– Gutenberg körút – Mészáros Lőrinc utca 

és Thököly út által határolt területen, de épült 
négy emeletes lakóház a mai Nagykőrösi út – 
Margit utca – Zalaegerszeg utca – Baross utca 
által határolt tömbök sarkain is . Elkészült a 
negyedik oktatási tömb is a IV . számú isko-
lával, óvodával, igazgatói és két különböző 
típusú tanítói lakóházzal . Utóbbiakból három 
került a mai Kis közbe is . Szintén 1913-as a 
két különálló óvodaépület: a Madách utcában 
álló, melyben az orvosi rendelő működik, és 
a Dobó Katica – Frangepán utcák sarkán 

álló, a Tarka-barka Óvoda 
otthona . Megkezdődött a 
Főtér építése is Kós Károly 
városrendezési koncepciója 
szerint, és az első átadott 
épületegyüttes épp a Kós 
által tervezett 2 . és 3 . számú 
ház volt, köztük a Hungária 
út feletti utcaáthidalással, 
és a 3 . szám telkén felépített 
mosóházzal .

Mire ez a cikk megje-
lenik, már túl leszünk az 
idei Budapest 100 rendez-
vényén (melyről beszámolót 
a következő számban olvas-
hatnak), amelyhez idén is 
csatlakozott Wekerletelep . 
De ünneplésre egész év-
ben van mód . Mindenkit 
biztatunk, hogy házukban 

tulajdonostársaikkal közösen gondoljanak 
arra, hogy micsoda érték birtokában vannak, 
milyen különleges házban élnek . Lepjék meg 
házukat, önmagukat valami csekélységgel egy 
ilyen jeles ünnep alkalmából! Azzal minden 
Wekerlét szerető embert megajándékoznak 
egyben!

Örömteli készülődést és boldog születés-
napot kívánva!

Nagy Attila

100 éves házaink

 Építészként sokfelé találkoztam már a 
wekerlei lakók rémálmával, a penésszel . 

Bevallom, ilyenkor bűnös kárörömmel dőltem 
hátra, hogy az én lakásomban még sosem 
volt fekete a fal . Az eredeti vaskályhát ugyan 
felváltották a parapetes gázkonvektorok, de 
ezen kívül semmilyen felújítás nem történt . 
Az ablakok huzatosak voltak, a falak hidegek . 
Mivel kicsi a lakás, a fűtésszámla sem volt 
kibírhatatlan . A rendszer egyetlen szépség-
hibája az volt, hogy a gyerekek születésével 
megnőtt a teregetések száma (nem véletlen, 
hogy régen nem a házban mostak), ennek 
következtében szellőztetéssel sem tudtam a 
páratartalmat 50% alá vinni a téli hónapok-
ban . Penész azonban még mindig nem volt . 
Ugyanis a felesleges víz a külső ablaküvegeken 

csapódott le, mivel az volt a lakás leghidegebb 
felülete . Ez koncentráltan kivonta a felesleges 
párát, a falak szárazak maradtak . Sajnos 
azonban az ablakkeretek kezdték megadni 
magukat az állandó vízben állástól . Fogtam 
magam, és leszigeteltem a belső ablakszár-
nyakat bemart szilikontömítéssel . Azóta nem 
vizesek az ablakok . Azóta a falak vizesek . A 
külső falaim a lábazatnál a leghidegebbek, 
télen csak 11°C a felületi hőmérsékletük . Így 
ott csapódott ki a lakótérben felgyűlt pára . 
Beköltözött a lakásba albérlőm, a penész .

Első gondolatom az volt, hogy gépi úton 
fogom csökkenteni a páratartalmat . A tablet-
tás páragyűjtő edényt el lehet felejteni . Még 
a kis teljesítményű (kb . 10 l/nap) gépeket 
sem érdemes választani . A kis energiafo-
gyasztású nagy teljesítményű gépek már 
megfelelőek lennének a célra, de áruk úgy 70 
ezer forint körül van . Akkor inkább szárítós 
mosógép!

Én azonban a fentieknél olcsóbb és egy-
szerűbb megoldást gondoltam ki . 

Mint hozzáértő azonnal léptem, és a 
precízen beillesztett szigetelést 2x10 cm-
en az alsó sarkokban kimetszettem . Ezzel 
sikerült állandó szellőzést biztosítani, még 
sincs huzathatás . Napi 2x8 perc intenzív 
szellőztetéssel kiegészítve sikerült 50% alá 
vinnem a páratartalmat . A penész megszűnt . 
Ettől függetlenül hadi készültségben állok . 
Mert mint azt tanult kollégám mondta, ha 
megoldunk egy problémát, generálunk egy 
másikat .

Összességében elmondható, hogy a 
wekerlei lakások és házak csak körültekin-
tő előkészítés után alkalmasak a mai magas 
igényszinten kiszolgálni bennünket . Érde-
mes tájékozódni, és szakmai részletesség-
gel körbejárni egy-egy felújítás lehetséges 
következményeit .

Szeghi Gábor

Albérlőm, a penész
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Itt, a Wekerletelepen csaknem minden 
lakáshoz tartozik egy kis kert(rész) . Hagyo-
mánya volt kezdettől a kert hasznosításának, 
hiszen a múlt század elején főként a vidé-
ki életmódhoz szokott emberek települtek 
be . 

„Koncepciója szerint a kertváros önfenntartó, 
ötvözi a nagyvárosi és a vidéki élet előnye-
it, sőt egyfajta közösségi kategóriát képvisel.” 
(wekerletelep .hu - Az építés története .)

Ma újra nagyobb hangsúlyt kap a 
természetközeli életmód . Kertünket használ-
hatjuk pihenésre, de aktív kikapcsolódásra is 
– egy veteményessel pedig hozzájárulhatunk 
családunk élelmiszer ellátásához!

Miért érdemes?
Kiskertünkben nyilvánvalóan nem a pia-
ci termékválasztékkal és árakkal kelünk 
versenyre .

Fontos azonban, hogy az egészséges 
testmozgáson, a saját munkánk örömén túl 
friss, ízletes, tápanyagokban gazdag és káros 
anyagoktól mentes élelmiszer kerülhet az 
asztalunkra .

A nagyüzemekben termelt zöldségek, 
gyümölcsök hibátlanok, mutatósak lehetnek, 
de általában (kártevőirtó, termésfokozó, érés-
szabályozó, rothadásgátló . . .) vegyszerekkel 
kezeltek – és íztelenek . Jellemzően néhány 
makro-tápanyaggal (Na-P-K) biztosítják 
a hozamot, de szerveze tünknek még sok 
mikroelemre is szüksége van . 

Tehát nem csak az ízük hagy kívánnivalót 
maga után . . .

Hallottak már a „zöldséggyárról”, ahol 
a növények gyökere sosem „látott” földet? 
A salátát például tálcákon, medencében 
úsztatják - más zöldségeket kőzetgyapotba 
(igen, mint a falszigetelés!) ültetik és tápol-
dattal látják el . . .

Inkább kerüljük az ismeretlen (vagy na-
gyon is jól ismert . . .) forrásból származó élel-
miszereket és ha lehet, termesszük meg, amit 

tudunk . Kertészkedjünk – ezt a gyerekek is 
élvezni fogják!

Milyen legyen a kert?
A vegyes növénykultúrás kertben megfe-
lelő növénytársításokkal, köztes vetéssel, 
talajtakarással a természetet „utánozzuk” . 
Itt minden, ami a kertben nőtt, visszatér a 
talajba, fenntartva annak mikrovilágát .

„Ma már nem az a kérdés, milyen nö-
vényvédő szerrel védekezzünk egyik vagy 
másik kártevő ellen . A vegyes kultúrás rend-
szer esetében a kérdés így hangzik: melyik 
szomszédságban érzi jól magát a növény? 
Milyen szomszédokkal tudjuk kártevőitől 
megvédeni? A jókat alkalmazzuk, a rosszakat 
kerüljük!” (Gertrud Franck: Öngyógyító 
kiskert .)

Ez a művelési rendszer kertjeinkben is ide-
ális . Többfajta növényt ter-
meszthetünk kis területen . 
Segédeszközöket alig-alig 
kell vásárolnunk . Egyedül 
a növényzet növekedésével 
(tehát a napenergia hasz-
nosításával) aktív talajt 
teremthetünk, biztosítva a 
növények életfeltételeit .

A kertészkedés anya-
gai, például a komposzt, 
permetezőlevek is helyben 
állíthatók elő .

Komposztáljunk!
Mit tegyünk a kertben és a háztartásban 

keletkező növényi hulladékkal, a gyakran 
nagy mennyi ségű levágott faággal, lehul-
lott levéllel, lenyírt fűvel? Szállíttassuk el? 
Vásároljunk újra meg újra trágyát, talajjavító 
anyagokat, vegyszereket a kertünkbe, hogy a 
növényeink megfelelően fejlődjenek?

Természetes környezetben a növényekben 
felhalmozott tápanyag visszakerül a talajba, 
biztosítva annak termőképességét . Oldjuk 
meg mi is helyben – komposztálással!

A komposztáló házilag is elkészíthető, de 
kezdeményeztük, hogy az idén is lehessen 

komposztáló ládákra pályázni . Érdeklődjön 
a tavaszi rendezvényeken vagy azon kívül is, 
a Zöld Hajtás Klubnál!

Wekerlei Kertbarát Kör
A WTE Zöld Hajtás Klub keretében régóta 
tevékenyek a kertbarátok is . Mint ahogy 
tavasszal a természet is megújul, most újjá-
szerveződtünk mi is!

Szeretnénk egyre szélesebb körben, többet 
foglalkozni a kertészkedés kérdéseivel:
●  veteményes kialakítása és kezelése; vető-

mag-, palánta- és tapasztalatcsere-bere,
●  gyümölcsfák kiválasztása, ültetése, met-

szése és ápolása,
●  dísz- és pihenőkert kialakítása, gondo-

zása,
●  talajelőkészítés, komposztálás, öntözés . . . 

és sok minden más .

A rendszeres találkozásokon, zöld- és más 
programokban való részvételünkön túl az 
idén két új kezdeményezés indult:
●  öko-kertészeti tanfolyam 8 előadással, 2 

farmlátogatással, 
●  kertbarát levelezőlista a folyamatos infor-

máció- és tapasztalatcsere érdekében . 
Tegyük szebbé és hasznosabbá a kertün-

ket!
Mindenkit szívesen látunk − azokat a la-

kótársakat is, akik most kezdenének bele . 
Információ és jelentkezés: wekerle .

zoldhajtas@gmail .com e-mail címen .
Horváth György

Veteményezzünk!

 Az I . wekerlei Magbörzének a WKK 
adott otthont 2013 .03 .02-án . Főszer-

vező az Átalakuló Wekerle csoport volt 
(www .atalakulowekerle .blogspot .com .) . Az 
esemény olyan népszerű ségnek örvendett, 
hogy kora délután a WKK emeleti nagy-
terme kicsinek bizonyult . 

Több mint 100 látogató érkezett . Külön 
asztala volt a Kispesti Kertbarát Klubnak, 
a wekerlei Zöld Hajtás kertbarát körnek, a 
soroksári Tangazdaságnak és az Első Kis-
Pesti Kertnek (EKPK) . Sok látogató azon 

hezitált, hogy a magokat letegye-e még a 
szabad asztalra vagy inkább a tematikus 
asztaloknál cserélgesse őket . Aki nem ho-
zott magot, a bejáratnál az is hajtogathatott 
magtasakot, amibe az ültetni való magokat 
gyűjthette . Ilyen alkalmakkor a legfon-
tosabb, hogy találkozzon és tapasztalatot 
cseréljen a magot fogó kiskertész és a büszke 
új tulajdonos . 

A magcsere-berével párhuzamosan kisker-
ti témákban tartott előadást Cseperkálóné 
Mirek Barbara és Domonyai András . A 

gyerekek a nagyterem végében az EKPK 
kertészeivel magképeket és állatkákat ké-
szíthettek, de volt zöldség- és ételkóstoló, 
piacjáték és gyümölcsfaág felismerő játék, 
energiatakarékossági- és ablakszigetelési 
teszt is – mindez pontgyűjtéssel egybeköt-
ve . A WKK kertjét a bicikli-karbantartó 
műhely foglalta el, és akinek reparálni való 
bringája akadt, itt kapott hozzá tanácsot és 
szerszámot . 

A Magbörze után a jelenlévő közössé-
gi kertek képviselői lehetőséget kaptak a 

Magbörze körkép – napfényes Zöld szombat
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formálódó kertjük vagy csapatuk be-
mutatására . Örömmel láttuk, hogy a 
működő Grund kert és EKPK jó pél-
dáját követve több alulról szerveződő 
kertközösség is tevékenykedik . A már 
említett kerteken kívül bemutatkozott 
a Cinege kert, az Átalakuló Duna-
part, a XVII . kerületi Zöld Kör és a 
ZUG kert . 

Az estet az Átalakulásban c . film és 
az ezzel kapcsolatos beszélgetés zárta, 
és a legkitartóbb 20 látogató sok maggal 
a tarsolyában már a sötét leszálltával 
búcsúzott el a WKK épületétől .

Szabó Ági 

 A Kispesti Civilek a Közétkeztetésért 
képregénypályázata a XIX . kerületi 

közoktatásban résztvevő diákok számára

a cél, hogy a gyerekek megosszák egy-
mással, tanáraikkal és szüleikkel kapcso-
latos ötleteiket, véleményüket. örülnénk, 
ha testvérek, barátok, akár egész osztályok 
együtt tudnának gondolkozni!

Pályázni 1 db, A4 (21x29,7cm) méretű, 
tetszőleges technikával készített alkotással 
lehet . A forma kötetlen . Egyaránt örömmel 
fogadjuk a sok kép, kevés regény és a kevés 
kép, sok regény típusú műveket!

Kategóriák:
● alsó tagozatos
● felső tagozatos
● középiskolás
A pályamű hátoldalán a következőket 

kérjük feltüntetni:
a pályázó neve, születési dátuma 
a pályázó iskolájának neve, osztálya
a nevezési kategória
Leadható személyesen a WTE irodájá-

ban nyitvatartási időben, vagy postán: Kós 
Károly tér 10 .

A borítékra kérjük ráírni: „Az leszel, 
amit eszel”

Határidő: 2013 . május 10 . péntek
eredményhirdetés: május 25., szombat 

a WszN nagyszínpadán 
To v á b b i  r é s z l e t e k  i t t :  w w w .

atalakulowekerle .blogspot .hu

 A Wikipédia közösségi online enciklo-
pédia mintájára az Energiahatékony 

Wekerle témakörnek is lett tudástára, mely 
az interneten a
http://wekerletelep.hu/wiki/doku.php?id=start 

címen található, a WTE helyiségében és 
a WKK előterében pedig 1-1 kinyomtatott 
példány kézbe is vehető .

Wekerlei lakóknak szóló energiaha-
tékonysági tippeket, mintatervrajzokat, 

hatályos jogszabályokat, kedvező – akár 
kamatmentes – felújítási hiteljavaslatokat, 
találhatunk az oldalon, valamint egy táb-
lázatot arról, hogy melyik felújítás meny-
nyibe kerül és hány év alatt térül meg . 
A Wikiben helyet kap majd egy Jó Vál-
lalkozók lista is, amire bárki javasolhat 
– saját tapasztalatai alapján – építési vál-
lalkozót .

van der lek dániel
a tudástár gazdája

cím: 1192 Esze Tamás u . 18 .
email: 1192budapest@gmail .com

„Az leszel, amit eszel”

Felújítási tudástár

Wekerle, átalakulóban

 Több évvel ezelőtt, az Életfa első ün-
nepén elhangzott az a gondolat, hogy 

mi, a mostani wekerleiek, a gyermekeink 
gyermekeinek gondozzuk és adjuk tovább a 
telepet, számukra őrizzük annak építésze-
ti, környezeti és közösségi értékeit . Ilyen 
szempontból ritka közösség vagyunk; itt 
sokan lelkesen fordítják a szabadidejüket 
arra, hogy ezt a gondolatot tartalommal 
töltsék meg . E lap hasábjain is többször 
írtunk már az utóbbi időkben újonnan indult 
vagy induló projektekről, fejleszésekről, 
melyekhez szabadon lehet csatlakozni, és 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
ahhoz, hogy utódainkra élhető környezetet, 
és együttműködésre képes, helyi közösségi 
kultúrát hagyjunk örökségül .

Ez a kezdeményezés azonban nem csak 
ötletekről és célokról szól! Először történik 
a megálmodás, a tervezés, kitűzzük az 
ambíciózus célokat, aztán jön a valós mun-
ka, a megvalósítás, és – munka közben − a 
közösség összecsiszolódása . 

Ez persze nem mindig zökkenőmen-
tes, még akkor sem, ha a célok közösek, 
hiszen sokan sokfélék vagyunk, sokféle 
identitással, sokféle értékrenddel és eltérő 
szokásokkal . . .  Ezért időre és türelemre van 
szükség ahhoz, hogy mindenki megtalálja 
a másikkal a közös hangot . 

Az Átalakuló Wekerle tervezés és 
ötletelés napja, amelyet 2013 . február 16-án 
tartottunk a WKK-ban, elsősorban erről 
szólt . Fontosnak tartottuk, hogy lehetőséget 
teremtsünk a találkozásra, a megbeszélésre, 
ki mit lát, mit tapasztal és mit hiányol 
egymás munkájában, és a nap folyamán 
többnyire sikerült megteremteni a pozitív 
hozzáállást a közös munkához . Jelen voltak 
a WTE, a WTE Zöld Hajtás, a Wekerlei 
Kultúrház, a Mikosarunk Munkacsoport, a 
Menza Munkacsoport, a Wekerlei Ökokör, 
több helyi iskola, a Magyar Kollégium, a 
Wekerléért felelős alpolgármester, a Zöld 
Iroda képviselői és mások, akinek az Át-
alakuló Wekerle a szívügyük, és fontos 
munkát végeznek a közösségben . 

E szellemiségben folytatjuk az Átalakuló 
Wekerle mozgalmat: évente legalább négy-
szer fogunk találkozni rövid helyzetértéke-
lésre, információcserére, saját szervezeteink, 
munkaköreink, feladataink, vállalásaink 
kapcsán . Így Wekerlének lesz egy szélesebb, 
szervezetek és intézmények közötti fóruma, 
ahol meg lehet beszélni a közös, a fenntart-
hatóságot érintő ötleteket, ügyeket . 

M i nd e r r ő l  t ö b b e t  o l v a s h a t  a z 
atalakulowekerle.blogspot.hu oldalon vagy 
az Átalakuló Wekerle Facebook oldalon . 

Tracey Wheatley
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 A Wekerlei Kultúrházban 2012. decem-
ber 1-jén rendezték meg a „Vigyázz! Kész! 
Zöld!” című kerületi környezetvédelmi 
verseny harmadik fordulóját. A kétfős 
csapatok az egyik feladat részeként kü-
lönböző zöld világnapokhoz kapcsolódó 
ötleteiket ismertették. Meglepő, hogy 
hatodik és hetedik osztályos fiataloknak 
mennyi jó ötlet jut eszükbe. 

 Sok csapatot a Föld napja ihletett meg . A 
Földrengés csapat az Ady Endre Általános 

Iskolából óvodásoknak szóló Föld-Próba 
versenyt álmodott meg, melynek fordulói 
között szerepelne a Földről szóló rajzverseny, 
óriás puzzle a Földről, újrahasznosítási játék, 
valamint kreatív műhely, ahol alumínium-
dobozból, petpalackból és kupakból kell 

készíteni ötletes tárgyakat . A hangulatról 
az ÖKO-hangverseny gondoskodna . A ver-
seny végén a nyertes csapat elfogyasztaná az 
időközben megrendezésre kerülő Földtorta-
verseny első helyezettjének finom alkotását . 
Az Öko-büfével olyan programot szeretnének 
létrehozni a fiatalok, ami megmozgat kicsiket 
és nagyokat, felnőttekhez és gyerekekhez 
egyaránt szól, valamint hatékonyan buzdít 
a szelektív gyűjtésre . Az iskolai büfében a 
kókuszgolyó vagy a perec ára 5 pet-palack 
vagy 1/2 kiló papír, esetleg 3 alumínium 
doboz . 

A Banditák csapata a Vass Lajos Általános 
Iskolából a Föld napja alkalmából rajzpá-
lyázatot szervezne a kerületben, fát ültetne 
a parkokban, bogyós cserjéket telepítene, 
és még több közösségi kertet hozna létre, 
aminek művelésében a szülők, gyerekek és 
tanárok egyaránt részt vehetnek . 

A Hőscincérek csapatát a Hungária Ált . 
Iskolából szintén a Föld védelme ihletett 
meg . „Itt vagyunk mi, kispestiek . Egyszerre 
vagyunk kis porszemek és egy teljes világ! 
Nem lehetünk olyan picik, hogy ne hassunk 
ki az egész Földre!” – így hangzik hitvallá-
suk . Anyák napjára nemcsak édesanyjukat, 
hanem a „Földanyát” is megajándékoznák: 
apró, kedves ajándékokat készítenének a 
természet adta kincsekből (száraz termés, 

magok, ágak, levelek stb .) . Ezen kívül nap-
lóvezetést javasolnak minden iskolásnak: 
„Mit tettem ma az ökológiai lábnyomom 
méretének csökkentéséért?” címmel .

Az Önkéntesség világnapjára is több csapat 
adott ötleteket . Hogyan lehetne népsze-
rűsíteni az önkéntességet a kerületben? A 
Cicusok csapat a Vass Lajos Általános Isko-
lából például az állatmenhelyek tulajdonosait 
hívná meg, örökbefogadási napot szervezne, 
ajándékokat gyűjtene a menhelyek számára . 
Az Ady Endre Általános Iskola Dinnyék 
nevű csapata a rászorulók, idősek, gyerekek 
segítését kezdeményezné az Önkéntesség 
napján, valamint az állami gondozott gye-
rekek megajándékozását . Szemétgyűjtést 
szervezne a kerület utcáin, terein, és véradást 
rendezne . 

Sokakat foglalkoztattak az állatok és az 
Állatok világnapja . A Mimózák csapat a 
Bolyai Általános Iskolából ezen a napon az 
állattartás alapvető tudnivalóiról tervezett 
interaktív előadásokat . Az ovisok állatos 
játékon vennének részt: különböző könyv-
címekből, amelyekben egy-egy állat tulajdon 
neve szerepel, meg kellene állapítani, hogy 
milyen állat például Vuk, Bogáncs… A na-
gyobbak teszt feladatot kapnának „Melyik 
állat illik az otthonodba?” címmel . Ennek 
a segítségével megtudhatják, hogy milyen 
és mekkora állatnak tudnának megfelelő 
környezetet teremteni . A kreatív műhelyben 
kitűző, állatbáb készítés és papírhajtogatás 
folyna . Nem maradna el a kutyaszépségver-
seny sem az iskola tanulóinak és a környező 
házak lakóinak kedvenceivel . Végül állatok 
farsangjára kerülne sor .

A Tavacska csapat (Janny Bernadett és 
Makk Gréta) az Erkel Ferenc Általános 
Iskolából az Állatok világnapjára bábszín-
házi előadást és filmvetítést szervezne . Ők 
is szívesen látnák ezen a napon a menhelyek 
bemutatkozását és a családok kedvenceinek 
szépségversenyét . 

A Zöld farkasok az Ady Endre Általános 
Iskolából az Újrapapír világnapját választották 
témájuknak . A faültetést, papírhajtogatá-
sos játékokat terveztek . A Kós Károly térre 
papírdobozból készült téglákat álmodtak 
meg . Ezen kívül bemutatnák a látogatók-
nak, hogyan készül a papírbeton, papírbútor, 
papírruha, papírszobor, és hogyan szigetel-
hetünk papírral .

A Kós Károly Általános Iskola Ökosok 
csapata az Autómentes világnapról ötletelt . 
A programsorozattal elsősorban a Wekerlén 
élő családokat és fiatalokat szólítanák meg . 
A Wekerletelep néhány utcáját lezárnák, és 
sokféle, minden korosztálynak szóló prog-
ramokat szerveznének . Lenne Ötletek útja, 
Jövő útja, Kultúra tere, Veteránok utcája és 
Sport utca .

Bízunk benne, hogy az ötletekből lesz 
olyan, ami meg is valósul majd!

Szabó Mária

Csiribiritől 
bóbitáig

Pályázat Weöres Sán-
dor születésének 100 . év-
fordulója alkalmából .

Feladat: egy szabadon 
választott Weöres Sándor 
gyermekvers illusztráci-
ója . Készülhet festmény 
(vízfesték, tempera, ak-
varell); grafika (ceruza, 
tusrajz, filctoll, zsírkréta, 
nyomatok) vagy vegyes 
technika .

Méret: A/4 vagy A/3
Korosztályi kategó-

riák:
●  nagycsoportos óvodá-

sok
● 1-2 . osztályosok
● 3-4 . osztályosok

A következő adatokat 
kell megadni:
●  az a lkotó gyermek 

neve
●  a korosztályi kategória 

megjelölése
●   a szülők vagy a pedagó-

gus telefonszáma, e-mail 
címe

●  az illusztrált vers címe
Leadási határidő: 

2013 . május 13 ., hétfő
Leadási helyszín: We-

ker lei Kultúrház 
Az alkotásokból 2013 . 

június 1-én, a gyermek-
napi rendezvény után ki-
állítás nyílik a Wekerlei 
Kultúrházban .

álmaim iskolája
A WKK és az Europark 

közös rajzpályázata a Kis-
pesten élő tanuló kisisko-
lások részére

Téma: Rajzold le az 
általad elképzelt ideális 
iskolát! Milyen legyen 
egy iskola, ahová minden 
gyerek szívesen siet be 
reggelente? Hogyan kép-
zeled el az iskola épüle-
tét, belsejét, tantermeit, 
folyosóit, udvarát? Csak 
színes technikák (fest-
mény, filctoll, zsírkréta) 
alkalmazhatók .

Méret: A/4 vagy A/3 
korosztályi kategó-

riák:
● 1-2 . osztályosok
● 3-4 . osztályosok

A következő adatokat 
kell megadni:
●  az alkotó gyermek ne-

ve
●  a gyermek iskolájának 

neve, osztálya
●  a szülők vagy a pedagó-

gus telefonszáma, e-mail 
címe

●  a kép címe
Leadási határidő: 

2013 . június 24 ., hétfő
Leadási helyszín: We-

ker lei Kultúrház 
Díjátadó ünnepség: 

szeptember 14-én, szom-
baton az Europarkban

A zsűri által legszebb-
nek ítélt alkotás képe fel-
kerül arra az órarendre, 
melyet a Kispesti Önkor-
mányzat és az Europark 
Bevásárlóközpont közösen 
ajándékoz minden idén el-
ső osztályt kezdő, kispesti 
tanulónak . A beérkezett 
alkotásokból 2013 októ-
berében kiállítás nyílik a 
Wekerlei Kultúrházban . 

Zöldek témái Pályázatok

Zsibongás a WKK-ban
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Zsibongás zsibvásár néven elindítottuk a negyed-
évente sorra kerülő börzénket, ahol játékokat, 

könyveket, lakáskiegészítőket, háztartási eszközöket, 
sportszereket, hangtechnikai eszközöket és egyéb 
csecsebecséket lehet árusítani, esetleg cserélgetni . Az 
asztalfoglalás ingyenes, de a WEKKA Alapítvány 
javára szívesen fogadunk el adományokat .

legközelebbi időpontok:
április 13 . 15 .00-19 .00
június 29 . 15 .00-19 .00
Előzetes asztalfoglalás szükséges!
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Wekerlei konyhák

Édesburgonyás kuszkusz extrákkal  
Hozzávalók 4 személyre:
●  25 dkg kuszkusz 
●   forró víz 
●   pici só 
●   3 közepes édesburgonya
●  2 kisebb lilahagyma
●  1 fej fokhagyma
●  só
●  olívaolaj
●  2 marék pirított, sótlan földimo-gyoró
●  3 ek pirított szezámolaj

●  1 ek rizsecet/citromlé
●  1 ek világos szójaszósz
●  csipet só

A zöldsalátához:
●  40 dkg zöldsaláta (pl . miskulancia)●  1 csomó újhagyma felaprítva
●  2 ek pirított szezámolaj
●  ½ ek rizsecet/citromlé
●  kevés szójaszósz
●  pici só

velem találkozni, többnyire a zöldségételeket 
népszerűsítem . 

– Milyen konyhát vezetsz? Miket főzöl a leg-
szívesebben?

– Az ázsiai ihletésű zöldséges ételek állnak 
hozzám a legközelebb . Imádom a kínai és az 
indiai konyhát, ezért sok fűszert használok, és 

Gyors tavaszi vacsorák 
húsmentesen 
Kicsi Vú-tól

 Kicsi Vú, alias Farkas Viktória még csak 
egy éve lakik a Wekerlén, de máris sok 

mindent köszönhet  e változásnak . Viki szen-
vedélyes hobbiszakács, 6 éve írja gasztroblogját, 
az Étel, ital, kicsi Vú-t, és úgy érzi, Wekerle 
ideális lakóhely egy gasztrománnak .

– Milyen változást 
hozott a költözés az 
életetekbe?

– Szinte hihe-
tetlen, mennyi újat 
hozott . Épp a köl-
tözésünkkor szer-
veződött a zöldség-
doboz-rendszer és a 
csütörtöki Élő-Tisza 
nap a kispiacon, így 
belecsöppentem én 
is a helyi élelmiszer-
mozgalomba . Ennek 
köszönhetően most 
már hetente jutok 
friss biozöldséghez, 
és imádok csütörtö-
kön piacra járni . 

Nincs saját ker-
tünk, de egy kedves ismerős felajánlotta, hogy 
művelhetjük az övét, így tavaly már voltak saját 
fűszernövényeim, rukkolám és paradicso-
mom . Ősszel pedig Willmann Fábián bevont 
a Wekerlei Bor- és Gasztroestek szervezésébe, 
én lettem a desszertfelelős, amit nagyon élve-
zek . De a Zöld Hajtás rendezvényein is lehet 

A kuszkuszt egy tálba tesszük és felönt-jük annyi forró vízzel, hogy kb . félujjnyira ellepje . Picit megsózzuk, és lefedve 15-20 percig állni hagyjuk . Miután megpuhult, egy villával fellazítjuk .
Az édesburgonyákat meghámozzuk és falatnyi kockákra vágjuk . A lilahagymát megtisztítjuk és hosszában negyedekre-nyolcadokra vágjuk, a fokhagymát csak gerezdjeire szedjük (nem hámozzuk) . Kikenünk kevés olívaolajjal egy tűzálló tálat vagy tepsit, és egy rétegben elrendez-zük rajta a zöldségeket . Megsózzuk, kevés olívaolajjal összeforgatjuk . Előmelegített sütőben 200 fokon kb . 15-20 perc alatt puhára sütjük .

Mikor elkészült, hűlni hagyjuk, majd a fokhagymákat kinyomkodjuk a héjuk-ból .

Egy kis tálkában összekeverjük az ön-tethez valókat: a szezámolajat, rizsecetet/citromlét, a szójaszószt és egy pici sót .Ezután összeállítjuk az ételt: egy nagy tálban összeforgatjuk a sült zöldségeket a kuszkusszal, megszórjuk 1-2 marék földimogyoróval, majd meglocsoljuk az öntettel . Óvatosan átkeverjük és melegen tálaljuk .  
Megjegyzés:
Aki még gazdagabban szeretné, mor-zsolhat bele 15 dkg fetasajtot is . Édesburgonya helyett készülhet sü-tőtökkel is .

A salátához a leveleket alaposan meg-mossuk, szárazra törölgetjük vagy saláta-centrifugában kiszárítjuk, összeforgatjuk az aprított zöldhagymával, majd kikeverjük az öntetet és meglocsoljuk vele . 

kedvelem az egzotikus alapanyagokat . Mosta-
nában sokat wokozok, és szeretem a zöldség-
gabona párosításokat is . A látszat ellenére nem 
vagyok vegetáriánus, hetente egyszer-kétszer 
hús is kerül az asztalra .

– Van kedvenc alapanyagod? Főzéskor mi 
inspirál?  

– Az egyik legjobb inspiráció a zöldség-
doboz − abból kell gazdálkodni, ami benne 

van, és így születnek a legjobb 
kombinációk . De szeretek otthon 
rekonstruálni egy-egy emléke-
zetes éttermi fogást is . 

Általában szezonális kedven-
ceim vannak, valamire mindig 
rákattanok, most például az édes-
burgonya tart izgalomban . De 
már nagyon várom a friss tavaszi 
kínálatot .

Két gyors vacsorareceptemet 
osztom most meg, mindkettő 
húsmentes, könnyű tavaszi étel 
és 30-40 perc alatt elkészül . Az 
egyik egy pizzautánzat, mely-
hez polentát, azaz kukoricada-
rát használok, a másik pedig egy 
kuszkuszos egytálétel, ami egy kis 
friss zöldsalátával nagyon finom 
vacsora .

További recepteket olvashatnak 
a www.kicsivu.hu oldalon . 

Spenótos-pórés polentapizza 
Hozzávalók egy 34 cm átmérőjű pizzasütőformához:
●  2 csésze polenta (1 csésze = 2,5 dl)
●  1 tk só
●  4 csésze víz

●  csipetnyi őrölt szerecsendió
●  1 doboz egész hámozott pa-radicsom
●  1-2 gerezd fokhagyma
●  1 tk oregánó
●  csipet só

●  1 ek olívaolaj
●  3 póréhagyma 

felkarikázva
●  60 dkg spenót
●  4 gerezd fokhagyma
●  15 dkg fetasajtA vizet egy fazékban felforraljuk, megsózzuk, és fo-lyamatosan kevergetve beleszórjuk a polentát . Reszelünk bele egy kis szerecsendiót, és pár percig főzzük, közben kevergetjük . Mikor már pöfékelni kezd, elzárjuk a gázt és 1 cm vékonyan egy kivajazott tepsibe simítjuk, majd hűlni hagyjuk .

Ezután elkészítjük a paradicsomszószt . A hámo-zott paradicsomokat egy szűrőben lecsepegtetjük, és csak a gyümölcshúst botmixerrel pürésítjük 1-2 gerezd fokhagyma, 1 tk oregánó, 1 ek olívaolaj és egy kevés só társaságában .
Végül előveszünk két serpenyőt . A spenótot alaposan megmossuk, szárait letépkedjük és a leveleket lecsö-pögtetjük . A pórékat megtisztítjuk és felkarikázzuk . A fokhagymákat felaprítjuk . Az egyik serpenyőben kevés 

olívaolajon megpároljuk a pórét, egy másikban pedig először a fokhagymát, majd rádobjuk a spenótleveleket is . Picit megsózzuk, majd hagyjuk, hogy összeessenek . Ekkor elzárjuk a gázt . A spenótot lecsepegtetjük és kisebb darabokra vágjuk .
A tepsibe simított polentát betesszük az előmelegí-tett sütőbe 180 fokra, és 10 percig elősütjük . Ezután megkenjük a paradicsomszósszal, megrakjuk a párolt póréval és spenóttal, rámorzsoljuk a fetát, és további 20-25 percig sütjük . 

Megjegyzés:
Aki kerüli a tejtermékeket, sajt helyett füstölt tofut reszelhet a tetejére .  
Készíthetjük más zöldségekkel is: párolt cukkinivel, pirított gombával stb .
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hirdetés

Hirdessen nálunk
Hirdessen kedvező áron a 5 500 példányban évente 

háromszor megjelenő lapunkban!
a lap minden wekerlei háztartásba, 

intézménybe ingyen jut el.
Ha nincs kész hirdetési anyaga, segítünk elkészíteni (a 

szolgáltatás ingyenes)! Lehetőség van újságunkban PR-
cikk megjelentetésére is. A részletekért kérjük, forduljon 

hirdetésszervezőnkhöz.

Felvevőhelyek:
Hirdetésszervezőnknél, Tóth Csillánál

(mobil: 30/919-7375, e-mail: cscscs@t-online.hu)
Személyesen a WTE székhelyén

(Kós Károly tér 10. www.wekerletelep.hu)
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Kedves Wekerlei Állatbarát!

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

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

Aktuális akcióinkról érdeklődjön 
telefonon a 280-07-70,

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

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

Dr. Kovács István
Klinikus szakállatorvos 

Kedves Wekerlei Állatbarát!

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

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

Aktuális akcióinkról érdeklődjön 
telefonon a 280-07-70,

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

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

Dr. Kovács István
Klinikus szakállatorvos 

R.ing Bt.
Rothman Ferenc
www.ring.eoldal.hu

30-223-0986
ring@digikabel.hu

Kedves Ügyfelem! 2013-ban is a megszokott, 
színvonalas szolgáltatással, barátságos 

jutalékkal és változatos lakáskínálattal állok 
rendelkezésére! Tájékozódjon referenciáimról 
a honlapomon és hívjon, ha új otthonát keresi 

vagy meglévő ingatlanát szeretné eladni!
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