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XX . évfolyamába lépett a Wekerle újság . 1995 novemberében indult útjára azzal a 
céllal, hogy „ébren tartsa Wekerle közéletét”, segítse a közösség kialakulását . 

Persze 1926-tól néhány éven át volt már saját lapja a telepnek: a Wekerletelepi értesítő ‒ Társa-
dalmi, közművelődési és gazdasági havi folyóirat, amelyet a Wekerle állami munkástelep lakosainak 
társasköre adott ki . Ennek megszűnése után azonban közel hetven év szünet következett a 
Wekerle újság megjelenéséig . . .

Szinte fel sem lehet sorolni, hogy az elmúlt sok-sok év alatt mennyi mindenről olvashattak 
ezeken az oldalakon ‒ közös örömökről, gondokról, ismerős és ismeretlen wekerleiek tör-
téneteiről . (A címlapon látható korábbi újságborítók képei és rövid címei talán adnak némi 
ízelítőt és emlékeztetnek néhány, az elmúlt években fontos témára .) A jubileum alkalmából 
idézzük fel az alapító, dr . Kóczán László 1995 novemberében, az I . évfolyam 1 . számában 
megfogalmazott gondolatait, köszöntve ezzel az újság valamennyi korábbi és jelenlegi 
készítőjét és ‒ mindenek előtt ‒ valamennyi korábbi és jelenlegi olvasóját! Azt kívánjuk, 
hogy a Wekerle újság még sok éven át szolgálhasson a wekerlei értékeket felmutató és védő 
írásokkal, általunk, rólunk és magunknak írt történetekkel .

Hogy ébren maradjon a wekerlei közélet, hogy megmaradjon és fejlődjön a wekerlei 
közösség! Dr. Engloner Attila, főszerkesztő

...én magam is az vagyok, bár nem itt 
születtem, de miután közel negyven éve 
itt lakom: ez az otthonom nekem is. 
Feleségem révén a második, fiam után 
a harmadik, unokám születésével pedig 
immáron a negyedik generációja él itt 
szűkebb családunknak. Ez persze nem ér-
dem, csak tény.
Mint ahogy tény az is, hogy élnek itt 

– és nem is kis számban -, ilyen, sőt: 
ennél terebélyesebb családfával is büsz-
kélkedhető családok. Ők adják gyönyörű, 
termőre váló lakóhelyünk közösségi mag-
vait, ők alkotják cserjéit, fáit. Mert a 
cserjék az eltelt évtizedek alatt hatal-
mas fákká terebélyesedtek; újabb cser-
jék erősödtek, alakítják családjaikat, 
szórják magvaikat s válnak ők maguk is 
természetes környezetté, egymást segítő, 
támogató közösséggé.
 
WEKERLEIEK VAGYUNK...
 ...büszkén vallom: „Wekerlei vagyok”, 

s velem együtt mondják az itt otthont 
alapító családok is.
Ha idegen kérdezi: „ – Hol laksz?”: 

nem azt feleled: „Kispesten”, hanem azt, 
hogy „Wekerlén”. S ez nem valamiféle gőg 
avagy lenézése a kerület más részében 
lakóknak, hanem inkább védekezés, öröm, 
büszkeség és felelős magatartás kifeje-
ződése is. Védekezés pedig azért, mert 
az elmúlt évtizedekben nem volt igazán 
hasznos hangoztatni Kispesten, hivatalos 
megbeszéléseken a Wekerle szót...
„Csendőrivadékok, munkásarisztokraták 

fiai, unokái vagytok.”
„Bezzeg ti jól éltek, de mi, kispestiek 

összekuporgatott filléreinkből építettünk 
magunknak komfort nélküli, földszintes 
házakat.”
„Kispesten még az istállókban is laknak 

munkáscsaládok; uzsora lakbért fizetve 
sufniért, melléképületért is!”
„Lám, a wekerleiek legkisebb lakása is 

két szobából áll, hatalmas kertjük van 
a házak körül!”
És valóban, még az 1970-es évek közepéig 

is: nagyon zsúfolt volt Kispest. Több mint 
hatvanezer ember lakott itt, s közülük 
mintegy 20-22 ezer élt a Wekerlén.
Beszélni a városrész alapítójáról, dr. 

Wekerle Sándorról elengedhetetlen. Aztán 
Győri Ottmárról, Kós Károlyról és a név-
telen építőmunkásokról, a kubikusokról 
(egyik ősöm itt kordélyozott): szinte 
kötelesség. A Wekerlei Társaskör éppen 
85 éves...

Régi hagyomány, jelenlegi óhaj hívta 
életre a Wekerle újságot, amely eleinte 
negyedévenként, később talán sűrűbben 
jelenik majd meg.
Mi a lap célja?
Ébren tartani Wekerle közéletét: olyan 

közösség kialakulását elősegítve, amely 
közösség független munkahelytől, szár-
mazástól, pártállástól: arra törekszik, 
hogy a Wekerle-telep otthonunk legyen. 
Ezért hát részt kérnek környezetük csi-
nosításából éppúgy, mint közéletének 
programjaiból, hogy a gyermekek, az idő-
sek és a munkaképesek egyaránt megtalál-
ják a számukra legmegfelelőbb társasági 
életet.
Mi azt szerretnénk, ha Wekerlén minden 

itt lakó arra az otthonra lelne, melyet 
féltő kezekkel óv, ápol és fejleszt. Olyan 
hangulatot kívánunk létrehozni, amely 
példaértékű.
És mert szeretjük: ápoljuk is „a Wekerle” 

történeti múltját, alakítjuk jelenét, 
építjük jövőjét, s mindhárom tevékeny-
ségből részt is kérünk. Ezernyi feladat 
megoldása vár miránk: mindenféle megszo-
rító Házirend nélkül vegyen részt minden 
itt élő család közvetlen környezetének 
csinosításában, szépítésében, karban-
tartásában; fel kell lépnünk együttes 
erővel a környezetszennyezőkkel, kör-
nyezetrombolókkal szemben; értékelnünk 
kell az eredményeket, felmutatva azokat 
követendő példaként.
A környezeti tisztasághoz szervesen 

hozzátartozik a másik ember megbecsülése 
is, mások munkájának elismerése. Ezért 
segítünk télen az idősek hóborította jár-
dáinak eltakarírásában, ezért fogunk bele 
közösen a parlagfű írtásába nyáron...
Hol, mikor, milyen program kezdődik a 

permetezéstől a kertészkedésig – erről 
is hírt ad majd ez az újság.
A felnövekedő nemzedék, a gyerekek a 

szemünk fényei; nevelésükben, gondozá-
sukban is ötleteket adunk. Szeretnénk, 
ha lennének wekerlei példaképeik: mi 
felkutatjuk és népszerűsítjük őket.
Elhatározott szándékunk, hogy újságunkat 

a wekerleiek írják (a szerkesztő bizottság 
is kizárólag itteni lakosokból áll.)
Kérjük Önöket, kedes Olvasók, hogy ész-

revételeiket, ötleteiket, kritikájukat, 
kutatásaik eredményét stb. küldjék be a 
szerkesztőségbe, s mi megtaláljuk a mód-
ját, hogy az építő, közérdeklődésre méltó 
gondolatok megjelenjenek lapunkban. "

dr. Kóczán László

WEKERLEIEK VAGYUNK...
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 A Föld napjának hétvégéjén igazán szí-
nes programok várják az érdeklődőket, 

reményeink szerint mindenki megtalálja a 
számára érdekes, kikapcsolódást vagy épp 
feltöltődést nyújtót .

szabadtéri fotókiállítás
■ Wekerle III . számú – 1989 óta Kós Ká-
rolyról elnevezett – általános iskolája ebben a 
tanévben ünnepelte 100 . születésnapját . Az idei 
szabadtéri fotókiállítás témája is ez, amelynek 
keretében hétköznapi és ünnepi pillanatokat 
is átélhetünk a képeket nézegetve . A kiállítást 
Zuborné Sallai Márta igazgató nyitja meg a 
szokott helyszínen (Kós Károly tér, a WTE 
felőli kerítés közelében) 2014 . április 25-én 12 
órakor . Közreműködnek az iskola diákjai .

Wekerlei Tekergés - április 27.
■ Kedves „Tekergők”, Bringások! 
7 . alkalommal szervezzük meg az első tavaszi 
napsugarakkal, madárcsicsergéssel a Kós Károly 

világító lámpa, a hosszú sorban tekergőző bi-
cajosok felejthetetlen élményt adnak mindany-
nyiunk számára . Várunk hát mindenkit, kicsik 
és nagyok, irány a Wekerlei Tekergés!

A részletek megtalálhatók a plakátokon, 
érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 
06-30/523 0869

föld napi kirándulás és piknik  
április 27.

■ Ünnepeljük együtt a Föld Napját egy kelle-
mes sétával és piknikkel a Pilisben! Gyakorlott 
túrázók mellett, gyermekeket és nagyszülőket 
egyaránt szeretettel várunk, ezért két túraút-
vonalat terveztünk:

Rövidebb: 3 km-es körtúra Pi lis bo ros je-
nő ről

Az út babakocsival is járható, a nagyobbak 
számára pedig sok izgalmas látnivaló (Egri-vár 
mása, barlang, Teve-szikla, játszótér) segíti a 
haladást .

Hosszabb: 10 km-es körtúra Pi lis bo ros-
je nő ről

A Pilisborosjenői Kevélyhegyi Tanösvény a 
környék legfontosabb kultúrtörténeti és termé-
szeti értékeit mutatja be . A résztvevők mielőtt 
elindulnának meghódítani a Nagy-Kevélyt (534 
m), együtt nézhetik a rövidebb túra indulóival 
az Egri-várat és a Teve-sziklát .

A kirándulások után piknik lesz, hozz Te is 
finomságokat a közös piknikszőnyegre!

Utazás: Árpád híd autóbusz-állomástól a 
9:15-ös busszal . 

Beharangozó

április
 24.   Nyílt nap a Rendőrkapitánysá-

gon
 25.   Szabadtéri Fotókiállítás meg-

nyitója
 26-27.  Budapest 100
 27.  Wekerlei Tekergés
 27.  Föld napi kirándulás és piknik
május
 4.  Nyílt nap a Tűzoltóságon
 8.  WTE Közgyűlés
 11.  Kenutúra a Soroksári Dunán
 11.  Wekerlei Bolhapiac
 16-18.  X . Wekerlei Székelykapu Napok
 18.   XII . Wekerlei Székelykapu 

Futás
 25.   Bringatúra felnőtteknek 

Pilisszentlászlóra
júNius
 14.  Ruhacserebere
 14.  Önkéntesek ünnepe
 21-22.  Bringatúra a Tisza-tóhoz
 23.  Szentiván-éj
július
 20.   Bringatúra családoknak az Ipoly 

völgyébe
auguszTus
 23-24.   Bringatúra családoknak  

Kis-Balatonhoz, Szigligetre
szepTember
 12-14.  XXIII . Wekerlei Napok

állaNdó programjaiNk
Wekerlei 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, kreatívok-
nak . Kössünk, horgoljunk, nemezeljünk együtt, beszél-
gessünk 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 unatkoz-
ni! 

Bridzs-klub – Minden kedden 18 .30 órakor a Társaskör-
ben . 
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 horgásztúra . 
Találkozó reggel 5 .30-kor a Társaskör előtt .

Őszikék klub – Minden hónap utolsó szerdáján 17 órakor 
a Társaskörben . Kötetlen hangulatú beszélgetések uno-
kákról, kertgondozásról, háziasszonyi praktikákról .

Zöld-hajtás klub – Minden páratlan hét hétfőjén
Építészklub – Változó időpontokban

Programsoroló

Föld napi 
programok

téri kerékpáros napot, a Wekerlei Tekergést . 
Készítsétek elő bringáitokat! A babák kis mo-
torral, ovisok (kitámasztós) kisbicajokkal, az 
ügyesebbek, az 1-2 . osztályos tanulók már 
két keréken vághatnak majd neki 10 órától az 
ügyességi pályának . Készülünk mindenféle 
vidám, ötletes feladattal, melyhez ügyességre, 
figyelemre és jókedvre lesz szükségetek . 12 
órakor ünnepélyes eredményhirdetést tartunk 
a Kós szobornál, ahol a legkevesebb hibát be-
gyűjtő, leggyorsabban bringázó gyerekek aján-
dékokat, oklevelet és érmet kapnak majd .

Délután 14 órától a 3-4 . osz-
tályosok, a felsősök és a felnőt-
tek mérhetik össze tudásukat, 
már jóval hosszabb és nehezebb 
pályán . Lejtő, bukkanó, egy-
kezes kanyarodás, kavicságy, 
vízhordás . . ., de több titkot nem 
árulunk el, legyen meglepetés 
is  :) .

A versenyek végeztével éjsza-
kai tekergésre hívunk mindenkit 
ebbe a gyönyörű környezetbe . 20 
órakor indulunk a Székelykapu 
alól és a májusi Székelykapu 
futás útvonalán körbetekerjük 
szűkebb hazánkat . A sok kis Fo
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Találkozó: 8:15 órakor Határ úti metró lejáró 
(42-es villamos érkezési oldalán)

Becsatlakozási lehetőség: 9:50 Pi lis bo ros-
jenőn, a Fő utca végén lévő parkolónál .

Költség: utazási költség
Előzetes regisztráció: atalakulo .wekerle@

gmail .com e-mail címen vagy a 20/259-1404-
es telefonszámon . A program szervezője az 
Átalakuló Wekerle Szervezői Kör . A program 
önköltséges, a kiránduláson mindenki saját 
felelősségére tud részt venni .

budapest100 – Wekerle100
■ Ünnepeljük együtt születésnapos házainkat! 
Az április 26-27-i hétvégén fedezzük fel a 

Kós Károly tér idén 100 éves házait! További 
információ a házakra kifüggesztett molinókon 
és a www.budapest100.hu honlapon .

XII. Wekerlei 
Székelykapu Futás

a Wekerletelep országos futóversenye

2014. május 18. 10 óra (vasárnap)

Táv: 4.2 km (tizedmaraton); 10 órakor 
420 m (századmaraton); óvodásoknak 11 órakor

Útvonal: A Wekerletelep utcáin, kijelölt útvonalon: 
XIX. ker. Hungária út 28. – Corvin körút – Aba utca – Botond 
utca – Újlaki utca – Cukrász utca – Szendrő  köz – Zoltán utca – 
Zalaegerszeg utca – Bercsényi utca – Esze Tamás utca – Corvin 
körút – Hungária út 28.

 
Rajt - Cél: XIX. ker. Hungária út 28.     
Nevezés: a helyszínen (830 órától 945-ig)
Nevezési díj: nincs    
További információ kapható a 06-70/381-61-22 
telefonszámon (Romhányiné Kovács Mária, főszervező)

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

Jó felkészülést, jó versenyzést kíván
a Wekerlei Futóklub

 Immár harmadik alkalommal készü-
lünk, hogy kitaláljuk, mivel lepjük meg 

idén Szent Ivánkor a wekerleieket .
Az első alkalom föld-víz-tűz-levegő 

négyest megjelenítő, inkább statikus épít-
ményre hasonlító, majd a tavalyi évben 
a szerelmet szimbolizáló négy kinyíló 
pávatollas szobra után, vajon mi lesz az 
idei év újdonsága? Sikerül-e újítani, felül-
múlni a tavalyit vagy épp elegendő az, ha 

átértelmezzük az eddigieket? Szükség 
van-e a meglepetésre vagy a közösség, 
az együttlét, a tűz misztériuma elegendő 
ahhoz, hogy a Szentiván-éji varázslat a 
lelkünkbe költözzön? Hol és hogyan lehet 
megtalálni az egyensúlyt és a harmóniát 
a tartalom és a forma között? Hogyan 
ne legyen pusztán technikai kihívás a 
tűzszobor kivitelezése, hanem maradjon 
meg az eszme és a lélek is benne?

Nekünk, akik kitalálói vagyunk ennek 
az eseménynek számtalan kérdésünk 
van, melyeket folyamatosan teszünk fel 
magunknak és egymásnak is .

De Szentiván-éjkor minden kérdé-
sünkre választ kapunk, bizonyosságot 
szerzünk mindazoktól, akik velünk 
lesznek .

Június 23-án este sok szeretettel vá-
runk mindenkit a Kós Károly téren, 
hogy együtt ünnepeljük Szent Ivánt.

Szebenyi Marianna
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Beharangozó

Szentiván-éji Tűzszobor

Ha fontosnak érzi, hogy továbbra is legyen Wekerle 
újság, kérjük támogassa adománnyal a megjelenését! 
Ha akár csak 300 forinttal is támogatja a lapot, máris 
fedezi az önnek eljuttatott évi három példány előállí-
tási költségét! Ha lehetőségei megengedik, hogy ennél 
nagyobb összeget adományozzon, azok nevében is 
segít, akik ezt nem engedhetik meg maguknak . Ado-
mányaikat eljuttathatják hozzánk banki átutalással 
(számlaszám: 10918001-00000020-16620003), vagy 
személyesen elhelyezhetik a WTE irodájában!

Köszönjük, ha Ön is hozzájárul az újság életben 
tartásához!

Kérjük támogassa adományával 
a Wekerle újságot!
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X. Wekerlei székelykapu napok

életfa Tere
■ A Wekerlei Életfa Tere különféle korosztá-
lyoknak szóló játékos elemekből épül fel, első-
sorban a környező nevelési-oktatási intézmé-
nyek részvételével . Idén „Textilvarázs” néven 
elsősorban a maradék textil, bőr, fonal felhasz-
nálási lehetőségeivel szeretnénk foglalkozni, 
szem előtt tartva az újrahasznosítás lehetősége-
it . Tervezünk textilfestést, foltvarrást, valamint 
szövést is, így bemutatva a hulladéknak szánt 
textil sokoldalú felhasználási lehetőségeit, kéz-
műves és mozgásos tevékenységek segítségével .
Az Életfa Terén kapnak helyet az egészséges 
életmóddal, szépségápolással, gyermekneve-
léssel, nyelvtanulással és más egyéb témával 
kapcsolatos tájékoztató, tanácsadó jellegű és 
mozgásos tevékenységek is . Szombaton 10-19 
óráig várjuk az érdeklődőket .

Horváth Mariann

vasárnapi piknik  
14.00-18.00 óráig
■ Aki hallja, adja át: újra Piknik a Kós Károly 
téren!

A közkedvelt vasárnapi Pikniken a térre 
kilátogatók a Zenepavilon és az Életfa terén 
kedvük szerint válogathatnak majd a külön-
féle zenei, játékos, sportos, mesés és egyéb 
kulturális és ügyességi programok között . 
Tovább színesítjük a korábbi évek kínálatát, 
és reméljük, az idei év meglepetés programjai 
is kellemes, felüdítő élményt nyújtanak majd 
a kockás plédeken megpihenőknek éppúgy, 
mint a gyepen tollasozó, frizbiző vagy éppen 
sárkányt eregető vendégeknek .

Kékesi Kriszta

legyen Wekerlén is 
nagymama virágoskertje?
■ Az Életfa Terének programjai az idén a textil 
köré szerveződnek . Ezért jutott eszünkbe a 
nagymama virágoskertje . Nem kell hozzá föld, 
nem kellenek hozzá virágmagok, palánták . Kell 
sok színes textildarab, egy hatszögletű sablon, 
tű, cérna és ügyes-ügyetlen, apróbb-nagyobb 
kezek, amelyek pár öltéssel elkészítenek egy-
egy szirmot . Ezekből a szirmokból lesz a virá-
goskert . Feltéve, hogy sokan varrnak, vesznek 
részt ebben a közös munkában . Azt is közösen 
találhatjuk ki, hogy mi legyen a kész alkotással . 
Eszközöket adunk, csak jönni kell és lelkesen 
varrni . Ez annak is sikerül, akinek még sosem 
volt varrótű a kezében . Tehát nemre, korra 
tekintet nélkül várunk mindenkit .

Papp Zsuzsanna
kürt band
■ Mi a KÜRT Zrt . dolgozóiból és külső ta-
gokból alakult zenekar vagyunk, a kezdeteink 

1997-re datálhatók . Több tagcsere után a mai 
felállásunk 2011-ben alakult ki . Hobbizenekar 
vagyunk, minden tag a „rendes” hivatása mel-
lett próbál időt szakítani több-kevesebb sikerrel 
a zenélésre . A KÜRT informatikai cég, a saját 
szakmájában komoly elismertségnek örvend . 
Információbiztonsággal, információmenedzs-
menttel és számítógépes adathordozókról el-
veszett adatok helyreállításával foglalkozik . A 
zenekarban heten vagyunk, ebből egy hölgy 
javítja valamelyest az igen rossz ivararányt . 
Elsősorban a KÜRT saját rendezvényein 
szoktunk fellépni, de van néhány rendszeres 
külső meghívásunk is . Lévén, hogy a zenekar 
tagjai közül páran Wekerletelepen laknak, 
így az itteni rendezvényeken is rendszeresen 
szereplünk . 

A repertoárunk hazai és nemzetközi elő-
adók dalaiból álló partizene, rock’n-rolltól az 
LGT-n és néhány rock örökzöldön keresztül 
a táncolható slágerekig .

süteménysütő verseny 
május 17.

Wekerlei sodrófadÍj 
– édes süTeméNyek, 10. 

szüleTésNapi TorTa 
kategóriában

 A 10 . alkalommal megtartott rendezvény 
tiszteletére mi a 10 éves születésnapi tortában 
gondolkodunk . A versenyre 1 db, csakis házi 
készítésű születésnapi tortával lehet nevezni! 
Egy személy (vagy néhány fős csapat) akár 
több nevezést is leadhat!

A tortákat a versenyt megelőzően – le-
hetőleg aznap, szombaton – otthon kell el-
készíteni, majd 13.00 és 13.15 óra között 
a helyszínre (Kós Károly tér, Zenepavilon) 
szállítani .

Kérjük, hogy ügyeljenek a hozzávalók mi-
nőségére, kerüljék a romlandó alapanyagok 
hőkezelés nélküli felhasználását . Továbbá 
kérjük, hogy nehezen szeletelhető, szétfolyó 
vagy megolvadó krémes süteményekkel ne 
nevezzenek, mivel ezeket kóstoltatni nem 
tudjuk .

Az előre kijelölt szakmai zsűri értékelé-
se után a tortákat felszeleteljük, és a már 
korábban megszokott módon kóstoltatjuk, 
kínáljuk . Ezzel egy időben nyílik lehetőség 
a közönségszavazatok és a versenyt fenntartó 
adományok leadására, melyeket ezúton előre 
is köszönünk!

A díjátadásra délután a nagyszínpadon 
kerül sor .

A nevezéseket névvel, telefonszámmal, 
e-mail címmel és a sütemény pontos nevével 
(és lehetőség szerint a recepttel) legkésőbb 
május 15-ig kérjük leadni a sodrofadij@
gmail .com e-mail címre vagy nyitvatartási 
időben a Wekerlei Társaskör irodájában (Kós 
Károly tér 10 .) .

Bővebb információért keresse O . Szabó 
Ritát a 06-30/254-2711-es telefonszámon!

Legyen mindig sütnivalónk!
Sági Zenina

 Május 16-án, pénteken Urmai Ungurán 
László festőművész képeiből nyílik 

kiállítás a Társaskörben a Film-Galéria 
keretében, melyet a templomban az Erkel 
Ferenc Általános Iskola Kicsinyek Kórusá-
nak (karvezető: Sebőkné Kós Szilvia) és az 
Erkel Ferenc Általános Iskola Nagykórusának 
(karvezető: Urmai Rita) Tavaszi hangok című 
hangversenye követ .

17-én szombaton lesz a falunap az eddig 
már megszokott és közkedvelt rendezvényele-
mekkel: Életfa Tere kézműves programokkal, 
sétakocsikázás, körhinta, Zöld Hajtás progra-
mok, sütisütő verseny, vásári árusok minőségi 
portékái,  és természetesen nem maradhat el 
egy-egy jó falat elfogyasztása leöblítve egy-két 
korttyal . A nagyszínpadon délelőtt óvodás és 
iskolás wekerlei gyerekek százai mutathatják 

meg tehetségüket elsősorban tánc, néptánc, 
ének terén . Délután a táncegyüttesek mellett 
a mindig nagy nézettségre szert tevő Wekerlei 
Mozgásműhely hastánc csoportja lép fel, a 
Kürt Band immár sokadik alkalommal igazi 
talpalávalót játszik . A X . évforduló alkalmából 
„tüzes” meglepetés lesz, és az estet a B-shop 
együttes kocsmazenéje zárja .

18-án vasárnap délelőtt a XII . Wekerlei 
Székelykapu Futáson vehet részt kicsi és nagy, 
fiatalabb és idősebb mozogni vágyó . Délután a 
háromnapos kavalkádot az ejtőzős, pihengetős 
Piknik várja .

Szebenyi Marianna

X. Wekerlei Székelykapu Napok 
május 16-18.

kürt band
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X. Wekerlei székelykapu napok

 A mozitól a koncertig, a szabadtéri 
sportprogramoktól a falunapig kínálja 
programok széles skáláját az immár 

tizedszerre megrendezésre kerülő Wekerlei 
Székelykapu Napok . Romhányi Andrást, az 
eseménysorozatot rendező Magyar Kollégium 
elnökét kérdeztük: miként lett háromnapos 
tavaszi kavalkád az eredetileg csak néhány 
órát kitöltő programból . 
W.: Pontosan tíz éve szervezik a Wekerlei 
Székelykapu Napokat. Hogy alakult ki ez az 
évente megrendezésre kerülő program? 
R .A .: Az egész még 2005-ben azzal kezdő-
dött, hogy feltűnt nekünk: az akkor már har-
madik alkalommal megrendezett Wekerlei 
Székelykapu Futáson – melyet feleségem, 
Romhányiné Kovács Mária, a Wekerlei Futó-
klub vezetője szervez – van egy hosszú üres-
járat, amíg a résztvevők arra várnak, hogy 
eredmény szülessen . Az emberek kimentek 
a térre, céltalanul ődöngtek . Úgy gondoltuk, 
szervezünk számukra programot . Ebből már 
az első vasárnap is egy egész délutánt és estét 
betöltő rendezvény lett . Már akkor, 2005-ben 
volt ügyességi kerékpárverseny, görkorcsolya-
verseny, karate- és dzsessztánc-bemutató . A 
kisebbeknek tűzoltóautó-bemutató és men-
tőautó-látogatás tette színesebbé a napot, a 
színpadon akrobatikus rock-and-rolltól a nép-
tánc-bemutatóig zajlott számos program .
W.: Hogy sikerült megszervezni a programot, 
milyen háttérrel indultak? 
R .A .: Gyakorlatilag nulláról vágtunk neki a 
munkának Szebenyi Mariannal, Nagy Tamás-
sal, Váradi Balázzsal . A kivitelezéshez kellett 
valamilyen intézményes háttér . Az általam 
vezetett Magyar Kollégium, a határon túli 
magyarok kultúráját segítendő jött létre . Ez 
a kulturális egyesület jogi személy, mely más 
kulturális célok érdekében is működhet . Így 
például engedélyt kérhettünk közterület-fog-
lalásra is . A Kispesti Munkásotthonból került 
egy mobil színpad, de ennek a felállításáért 
persze fizetni kellett . A rendezvény megszerve-
zése eleinte tehát ráfizetést jelentett a Magyar 
Kollégium számára . A Wekerlei Székelykapu 
Nap néven működő rendezvényt tehát már az 
első időszaktól a Magyar Kollégium szervez-
te, a Wekerlei Társaskör – amíg a régi vezetés 
volt − nemhogy nem támogatta, de korlátozni 
próbálta annak a kibontakozását .
W.: Akkor ki támogatta ezt? 
R .A .: Olyan lelkes wekerlei, illetve Wekerlét 
kedvelő művészek együttesek, zenészek, tánc-
csoportok, akik ingyen vállalták a fellépést . 
Az első alkalommal elég nagy pechünk volt, 
mert esett az eső . Ám a megjelent mintegy 
hatszáz emberből kb . négyszáz mindvégig ki-
tartott! A közösségtől tehát igen nagy bízta-
tást kaptunk . Nagyon komoly anyagi segítség 

számunkra az önkéntes munka: a rendezvény 
hátterében 150-200 önkéntes dolgozik . A ta-
valyi – kísérletképpen bevezetett – adomány-
gyűjtés is sikeres volt: aki adományt adott, 
kapott egy szívet, amin az állt, hogy az illető 
a Wekerlei Székelykapu Napok támogatója . 
A szíveket osztogató fiatalok ügyesek és ha-
tározottak voltak, ez is jó kezdeményezésnek 
bizonyult . A rendezvényen működő áru-
soktól is származik bevétel, és alkalmanként 
önkormányzati támogatás is előfordul – ám 
ez, legalábbis a több éves gyakorlatot nézve, 
esetleges . Az együttműködő partnerek köre 
jócskán kibővült az utóbbi időben, ilyenek 
például – szintén a teljesség igénye nélkül – a 
Wekerlei Gyermekház, a Munkás Szent Jó-
zsef Közösségi Ház, a Szívbeteg 
Csecsemőkért Közhasznú Alapít-
vány .
W.: A programok sokféleségét jelzi, 
hogy lovaskocsin is meg lehet ilyenkor 
nézni Wekerlét.
R .A .: Valóban, a lovaskocsis 
Wekerle-nézés is a Székelyka-
pu-napok egyik „találmánya” . 
Elindulhatunk a lovaskocsival a 
Székelykaputól és meg is érkez-
hetünk ide ugyanígy, miközben 
szakavatott wekerlei idegenveze-
tők mesélnek a telep történetéről, 
házairól, csodáiról .
W.: A rendezvény neve is ide kapcso-
lódik. Csak éppen székelykapu nincs 
sehol.
R .A .: A kapu tulajdonképpen, a tervezője 
után, Zrumeczky-kapu; bár gyerekkorom-
ban mindenki Székelykapunak hívta . Bár a 
Wekerlén elterjedt elnevezéssel ellentétben 
egyértelmű, hogy sem stílusjegyeiben, sem 
építészeti megoldásában nem emlékez-
tet székelykapura . A székelykaput például 
minden esetben három kapuzábé, avagy 
kapuoszlop tagolja, ezeket úgynevezett ga-
lambbúg köti össze felül . Éppúgy nem igaz 
tehát, hogy ez székelykapu, mint ahogy az a 
közvélekedés sem állja meg a helyét, hogy „a 
Wekerle-telepet Kós Károly tervezte” . Mind-
ezek ellenére az emberek így ismerik, hogy 
Székelykapu, s emiatt nem változtattuk meg 
a verseny elnevezését . 
W.: Mint az elmúlt esztendőkben, így idén is 
pénteken kezdődik a rendezvény. Milyen prog-
ramokra számíthatunk? 
R .A .: Pénteken koncert és kiállítás vezeti be 
az eseménysorozatot . Idén Urmai Ungurán 
László képeit tekinthetik meg az érdeklődők, 
akinek személyében egy wekerlei képzőmű-
vész munkáival ismerkedhetünk . Az elmúlt 
esztendőkben egyre hangsúlyosabb lett ez az 
este, tavaly például koncerttel és filmvetítéssel 

készültünk a péntek estére . Idén az Erkel Is-
kola kórusai adnak hangversenyt .
W.: Hogy alakult ki a szombati falunap, mi volt 
az oka annak, hogy ezzel a nappal kellett megtol-
dani a sportrendezvényeket? 
R .A .: A közönség körében egyre népszerűbb 
lett az eredetileg egynapos rendezvényen a 
kulturális program, egyre többen jöttek, szá-
mos helyi és kispesti iskola is jelentkezett, 
hogy szeretnének fellépni . Csakhogy több 
gyerek esetében is ütötte egymást a kulturá-
lis- és a sportprogram: sok gyermek estében 
okozott konfliktust, hogy a gyermek szeretett 
volna futni, de épp abban az időszakban kellett 
fellépnie a színpadon . Az általunk idővel „fa-
lunapnak” elkeresztelt, főleg kulturális jellegű 
programsorozatot tehát áttettük szombatra . 
Olyan programok, lehetőségek alapozták meg 
ennek a napnak a meghitt, kistelepülésre em-
lékeztető hangulatát, mint például az úgyne-
vezett Piacz utcza vagy a korcsma, a vurstli, a 

durrbele, a céllövölde . Az elmúlt években ezen 
a szombati falunapon tartottak bemutatót – a 
teljesség igénye nélkül – olyan társulatok, mint 
a Vonzart Táncegyüttes, az ADOL Mozgás-
művészeti Stúdió, a Ferencvárosi Torna Club 
Sportakrobatika csoportja . Visszatérő vendég 
a Fakutya együttes, a Sziporka Néptánccso-
port és a Calvados (ma már B-shop), amely 
esténként szolgáltat kocsmazenét . A tűzgyúj-
tás elhagyhatatlan része a programnak, és 
újabban lampionfestés és aggatás is van .
W.: Viszont a vasárnap sem marad esemény nél-
kül. Mégis, aznap mintha nem lenne olyan feszes 
a program.
R .A .: A sportrendezvény után, vasárnap ere-
detileg a zenepavilonban szerveztünk ezt-azt, 
végül egy kötetlenebbnek tűnő rendezvény lett 
belőle, ez a Wekerlei Piknik . Ennek a lényege: 
„Gyere ki, hozd a pokrócot, egy üveg bort vagy 
üdítőt, pogácsát . Kínáld meg a szomszédodat! 
Talán még nem is tudod, kicsoda ő – lehet, 
hogy most megismered . Rajtad múlik, hogy 
alakul a rendezvény”!
Hát, jöjjön el mindenki, aki barátok között 
szeretné jól érezni magát!

Udvardy Zoltán

Programok testnek és léleknek:  
tíz éves a Wekerlei Székelykapu Napok
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 Január 11-én osztrák delegáció kereste fel 
a Wekerlei Társaskör Egyesületet . 
Kispest és Döbling (Bécs XIX . kerülete) 

testvérvárosi együttműködést készítenek elő . 
A bécsi kerület alpolgármestere, Anton Mandl 
által vezetett delegáció tagjai a Városházán 
Gajda Péter polgármesterrel egyeztettek a 
várható jövőbeli együttműködés főbb pont-
jairól, melyek között kiemelten szerepelnek a 
német nyelv oktatásával kapcsolatos projektek . 
Ennek jegyében az osztrák partnerek, Vinczek 
György alpolgármesterrel együtt, ellátogattak 
az Erkel Ferenc Általános Iskolába, ahol 
három bemutató nyelvórát is megtekintettek . 
Az iskolai látogatást követte a Társaskörben 
tett vizit . A vendégeket Somlói Judit elnök, 
valamint az elnökség több tagja fogadta . 

A delegáció és a körükben lévő kísérők 
meghallgatták Nagy Tamás német nyelven 
megtartott vetítettképes előadását, amely 

a Wekerletelep építéséről, egykori és mai 
lakosságáról, valamint a Társaskör tevékeny-
ségéről adott képet . Ezt követően Somogyvári 
Rudolf angol feliratokkal ellátott filmjének, 
a „Wekerlei telepesek”-nek rövidített válto-
zatát tekintették meg . Mindkét előadás nagy 
sikert aratott . A vendégek elmesélték, hogy 
kerületükben is áll egy munkások számára a 
múlt század első felében épített lakónegyed, 
amelynek neve Karl Marx-Hof . Ez egy − a 

volt MÁV Gépgyár kolóniához hasonlítható 
− nagy épülettömbből álló lakótelep .

Rövid látogatásuk nem adott rá lehetőséget, 
hogy a döblingi és a wekerlei civilek közötti 
együttműködés lehetőségeiről tárgyaljanak . 
Ezt máskorra halasztották . Az osztrák ven-
dégek egy később meghatározandó időben 
bécsi látogatásra invitálták meg a wekerlei 
vendéglátóikat .

Nagy Tamás

 A tavasz első napján, a nagyböjt előtti szombaton tartottuk az Első 
Wekerlei Disznóvágást és Villásreggelit . Telepünkön régi hagyo-

mányai vannak a disznóvágásnak, sőt meglepő, de a mai napig van 
olyan ház, ahol a téli hússzükségleteket helyi vágással és feldolgozással 
biztosítják .

A szép tavaszi időben sokan kilátogattunk a sporttelepen tartott 
rendezvényre, ahol a wekerlei kispiacról ismert őstermelői termékekből 
összeállított köretekkel tálalták fel a sült hurkát-kolbászt a „Tessék csak!” 
kártyaprogram partnerei . Miközben jóízűen megreggeliztünk, jókat 
beszélgettünk és egy kis ismeretterjesztő játékban is részt vehettünk . 
Majd elbúcsúztattuk Gedeon sertést és böllérünk − Szegedi Karcsi − a 
legkíméletesebb módon, kábítás után átsegítette őt a sertésmenyország 
kapuján . A húsfeldolgozás részletes leírásától megkíméljük a kedves 
olvasót . Akit érdekel, jöjjön el jövőre!

Szeghi Gábor
„Tessék csak!” programvezető

 Köszönettel, sőt hálával gondolok azokra az emberekre, 
alkotótársakra, akik befogadtak maguk közé, és immár 

együtt gondolkodó, tettre kész csapattá váltunk!
Wekerletelep szellemisége, emberarcú hangulata hozott 

össze minket, mint művészetről, értékekről azonos hitval-
lással érző embereket .

Az Életfa a Mi közös alkotásunk! 
Jelképrendszere többszörös üzenetet hordoz: 

●  talapzata a Wekerle stilizált alaprajza (a múlt örök-
sége)

●  innen nő ki az ég felé mutató „korona” (rozmaring ág, 
ami a szerelmesek szimbóluma)

●  kettő között az oszlopokra emelt „gyökérzet” a múltunk, 
a jelen és a termékeny jövő hordozója

●  együtt értelmezve az Égi és Földi erők találkozásának 
színtere 

Számomra, ennek a legszebb példája, mikor az if jú 
házaspár az Életfa alatt fotózkodva indul az új, közös 
reményekkel teli jövőjük felé!

Égiek és Földiek segítsék minden lépésüket!
Urmai Ungurán László

Látogatók Bécsből

Torkos Toros volt Wekerlén Miről mesél az Életfa?

Visszapillantó
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ahol élünk

 Azt tartja a mondás, egy újszülöttnek 
minden vicc új . Az elmúlt években 
sok fiatal házaspár költözött közénk, 

s küzülük igen sokan tették fel azt a kérdést, 
vajon miért viselnek egyes utcáink a telep szel-
lemiségéhez nem illő neveket . Ők vélhetően 
nem tudják, jó tíz évvel ezelőtt már kikértük 
a wekerleiek véleményét arról, kérjük-e vissza 
a telep régi utcaneveit .

Új beköltözőink kedvéért nemsokára újra 
feltesszük a címbeli kérdést .

Régi olvasóink körében ismert dolog, hogy 
ezzel a kérdéssel már többször fordultunk a 
wekerlei közvéleményhez . Akkori cikkeinkre 
több mint egy tucat reakció érkezett . A levelek 
mellett fotókat is kaptunk régi utcanévtáblákról . 
Az észrevételek nagyobb hányada egyetértett 
a szerző azon véleményével, hogy az elneve-
zések közül jó néhány otromba, de legalább is 
ügyetlen, fantáziátlan, míg mások megállják a 
helyüket .  Sokan védel-
mükbe vették a „status 
quo”-t, azaz a kialakult 
állapotot, és óvtak min-
dennemű változtatástól . 
Lapunk ezért – mielőtt az 
itt élőket újra megszon-
dázná – új sorozatot indít, 
amelyben a Wekerlén ta-
lálható utcaneveket be-
mutatjuk .

A wekerlei közterüle-
teket az 1910-es években 
− ötven évvel a kiegye-
zés után és még Trianon 
előtt! − a magyar törté-
nelem nagyjairól, híres 
emlékhelyeiről, szimbólumairól, irodalombéli 
hősökről nevezték el . 

A háború után két nagy névváltoztatási 
hullám érte Budapestet, így a Wekerlét is: az 
egyik a nagy Budapest kialakítása utáni (1953-
54: Apafi, Endre király, Pálffy, Pázmány, Szent 
László, Szent István, Turul, Verbőczy (sic), 
Zsigmond), a másik a hatvanas évek végén 
(1967-68: Corvin krt ., Etele, Kálmán király, 
Nagy Lajos krt ., Szabolcs, Szilágyi Erzsébet, 
Tárnok, Zalán) .

A szocializmusnak hívott korszakban po-
litikai meggondolásból előbb csak semleges 
(Gomb, Cukrász, Almavirág, Tarka köz, Kis 
köz), később fantáziátlan vagy otromba (Körző, 
Kelengye, Élénk, Vonás, Tálas, Kábel) neveket 
kaptak . Amikor a hetvenes években Kispest és 
Zalaegerszeg testvérvárosi kapcsolatot létesí-
tett, az akkori Szilágyi Erzsébet u ., Nagy Lajos 
krt ., Mária u . (Verbőczy u .) és a nem wekerlei 
szakaszú Mária u . a Zalaegerszeg u . elnevezést 
kapta . Meg kell hagynom, Zalaegerszegen is 
van Kispest utca .

Valamikor a wekerlei körút valóban körbe 
futó, jelentős szélességű út volt, amelyre villa-

mos közlekedést szántak a telep tervezői . Ezek: 
a Corvin – Szt . István – Zsigmond – Nagy 
Lajos – Corvin körutak . Az egykori valódi 
körutakat „kiegyenesítették”, megcsonkították 
(Nagy Lajos) vagy igen furcsa, girbe-gurba 
(Corvin krt .) utcára változtatták . 

A mai számban elindítjuk az utcanevek 
ismertetését . A nevek után a zárójelben az 
elnevezés évét tüntetjük fel . A sorozatot olyan 
táblázattal fogjuk lezárni, amely a megváltoz-
tatott nevű közterületek egykori és mai nevét 
fogja tartalmazni .

Határ út (1909) – Budapest és Kispest határa 
a telep kialakulásakor

ady endre (1948) – magyar költő, élt 1877-
1919 között; eredetileg Lőrinci út (1872), majd 
Sárkány út (1892), a Sárkány családtól vásárolta 
meg az állam a telep helyét

pannónia (1910) – egykor római provincia, 
amelynek területén fekszik a mai Dunántúl

álmos (1910) – magyar vezér, a honfoglaló 
Árpád apja

baross (1910) – Baross Gábor (1848-92) 
közmunka- és közlekedésügyi, majd keres-
kedelemügyi miniszter 

Tálas (1968) – Eredeti elnevezése Etele 
(1910), ami az Attila név másik formája, il-
letve 

kölcsey (1900) az Ady Endre út és az Üllői 
út között

martinovics – M . Ignác (1755-95) a magyar 
jakobinus mozgalom kivégzett vezére 

kábel (1967) – eredetileg Szabolcs (1910), 
honfoglaló vezér

Corvin krt. (1910, 1968) – Hunyadi Mátyás 
magyar királyt a család címerében látható holló 
(latinul: corvinus) után Corvin Mátyásnak 
hívták a humanista írók; eredetileg Corvin 
krt . – Zalán (1910) utca –  Kinizsi utca . Zalán 
a honfoglalás előtt a Kárpát-medencében élő 
bolgár fejedelem

Huba (1910) – honfoglaló törzs vezére
szt. imre (1910, majd 1992) – István magyar 

király fia; átmenetileg volt Békés, majd Pohl 
(Poll) Sándor u .

előd (1910) – a magyar törzsszövetség egyik 
vezére

kenyérmező (1910) – D-Erdélyben talál-
ható Maros menti terület, ahol Báthory István 
erdélyi vajda hadvezére, Kinizsi Pál vereséget 
mért a betörő törökökre 1479-ben .

zoltán (1910) – Árpád fejedelem egyik fia
dobó katica (1910) – az egri vár irodalmi 

hősnője; az eredeti wekerlei utcát a kispesti 
Vörösmarty utcával meghosszabbították az 
1960-as évek végén

bercsényi (1910) – gr . B . Miklós a Rákóczi-
szabadságharc főtábornoka volt

drégely köz (1910) – Drégely vára a Bör-
zsöny északi részén fekszik . 1552-ben élet-halál 
harcot vívott itt az akkori várkapitány, Szondi 
György a törökkel

Csaba köz (1910) – Csaba királyfi a széke-
lyek mondabeli legendás vezére, Attila hun 
király egyik fia

rozgonyi köz (1910) – 1312-ben Károly Ró-
bert legyőzte a királyság ellen forduló felvidéki 
nagyurakat Rozgonynál (ma Szlovákia)

esze Tamás (1953) – 
tarpai jobbágy, majd Rákó-
czi ezredese; eredetileg Szt . 
László utca (1910) – Szt . Ist-
ván krt . (1910) (átmenetileg 
Kelengye u .) – Endre király 
utca (1910) (átmenetileg 
Élénk u .)

peterdy köz (1910) – va-
lószínűleg Vörösmarty Szép 
Ilonka c . versének hőséről, az 
ősz Peterdiről kapta nevét

madách (1910) – M . Imre 
(1823-1864) költő után

Tarka köz (1953) – erede-
tileg Pálffy (1910); a Pálffy 
nemesi család után, aminek 

tagjai három évszázadon keresztül hagytak 
nyomot a magyar történelemben

petur (1910) – másképpen Péter, XII . szá-
zadi főúr, részt vett a Bánk bán által vezetett 
megmozdulásban, II . András király kivé-
geztette

Taksony (1910) – magyar fejedelem a X . 
szd .-ban, Árpád unokája

vereckei köz (1910) – a Vereckei hágóról 
kapta nevét, amely az Északkeleti-Kárpátokban 
a Máramarosi-havasok és a Keleti-Beszkidek 
közt fekszik, a honfoglaló magyarok derékhada 
itt lépett be a Kárpát-medencébe .

Thököly (1910) – gr . T . Imre (1657-1705) 
kuruc seregeivel császár elleni harcokat foly-
tatott 

Tas (1910) – a honfoglaló hét vezér egyike
kapisztrán (1910) – K . János (1386 -1456), 

ferences rendi szerzetes, nándorfehérvári hős
zboró köz (1910) – Zboró váráról; I . Rákóczi 

György (1593–1648) és Lorántffy Zsuzsanna 
birtoka a lengyel határ közelében

körző (1951)  – az eredetileg Szt . István krt . 
(1910) egyik szakasza

Nagy Tamás

Kérjük-e vissza a régi utcaneveket?

rozgonyi köz
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Wekerlei önkéntesek

 Álljon meg egy kicsit! Dőljön hátra 
a karosszékbe, hunyja le a szemét . 
Képzelje el, hogy egy olyan helyen 

lakik, ahol reggelente madárcsicsergésre éb-
red .  Ahol van egy kis földterülete, amibe azt 
ültethet, amit csak szeretne . Ahol létezik egy 
kertbarát kör, akik megmondják, hogy mikor 
mit érdemes . Ahonnan tavasztól őszig kirán-
dulásokat és bringatúrákat indítanak . Ahol 
évente két ingyenes nagyrendezvényen vehet 
részt . Ahol hagyományokat elevenítenek fel 
és indítanak útjára, mint amilyen a kiszebáb-
égetéssel egybekötött téltemetés vagy az életfa 
ünnepe . Ahol bolhapiacot, babaruha börzét, 
ruha csere-berét tartanak, így kevesebbet 
kell költenie az öltözködésre . Ahová az igazi 
Mikulás is ellátogat decemberben, és ahol 
közösen díszítik fel a központi téren található 
fenyőt karácsony előtt . Ahol hetente mesét 
mesélnek a gyerekeknek . Ahol…, de hisz 
ugye kitalálták már? 

Mindez itt, nálunk van, a Wekerlén!  Ki 
sem kell mozdulni a telepről, hogy ennyi 
minden történjék velünk, körülöttünk .  Ez 
bizony nem működne lelkes önkéntesek nél-
kül . Önkéntesek nélkül, akik ötleteiket, szabad 
(sokszor késő esti) óráikat, értékes energiájukat 
áldozzák a köznek . 

De vajon tényleg áldozat ez, vagy valami 
más? Egy tucatnyi önkéntesnek tettük fel 
ugyanazt a kérdést .  

Mit szeretsz a wekerlei önkéntességben? 
Azt, hogy körbeölel, biztonságot ad, egy 

olyan életteret kínál, ahol jól érezzük ma-
gunkat a családommal… 

Örömet szerezhetek másoknak a kézműves 
munkáimmal, miközben én is jól szórako-
zom… 

A társaságot . Szeretek emberek között 
lenni, értékes munkát végezni . Nem mindegy 
persze, hogy mit csinálunk, az a jó, ha a munka 
az értékrendemhez kapcsolódik, és sokszí-
nű . Szeretem, ami mások számára fontos, és 
nem csak öncélú . Szeretem a jókedvet is, ami 
alapvetően a jó társaságnak köszönhető . Ha 
egy közös célért tevékenykedünk, ott mindig 
jókedv és jó szellemiség jön létre . Szeretem 
azt is, hogy a lakóhelyemhez kapcsolódik ez 
a tevékenység, és hogy élhetőbbé tehetjük 
közös erővel a környezetünket, ezáltal jobban 
is érezhetjük magunkat… 

Mi a családdal nagyon régen kezdtünk 
önkénteskedni. Mindenkinek van dolga, pl. 
útvonalbiztosítás a Székelykapu futás napján, 
a fiúk sátrat építenek. Mikuláskor fáklyát tart a 
család egy része, és az újságkihordás is családi prog-
ram. Tartozunk a csapathoz. Példát mutatunk a 
gyerekinknek. Hozzájárulunk szűkebb lakókör-
nyezetünk pezsgő életének szervezéséhez… 

Nekem az önkéntesség belülről fakadó 
kötelességérzet, segíteni akarás, örömforrás . 
Minden területen valami jó ügyet kívánok 
szolgálni: Kispesten és Wekerlén jobb, szo-
lidárisabb, erkölcsösebb és hazaszeretőbb, 
polgári társadalomért cselekszem . Szinte 
vallásos ragaszkodást érzek az elesettek, a 
megbántottak, a gyengék iránt . Ugyanak-
kor küzdök az otrombaság, a gonoszság, az 
irigység, a kivagyiság és az erőszakosság ellen . 
Wekerle nekem a szívem csücske . Otthonom, 

hazám . Hát hogyne tennék érte meg minden 
tőlem telhetőt? . . . 

A közösségi élet megteremtése és fenntartása 
sokszor igen könnyű, sokszor pedig igen sok oda-
figyelést  igénylő, nehéz feladat. Nem kérdeztem 
soha, hogy a közösség mit adhat nekem, csak azt, 
hogy én mit tudok adni a közösségnek. Adni jó!!!... 
Szeretem, hogy segíthetek másoknak . Hogy 
használhatom az eddigi életemben, a munkám 
során összeszedett tudást, tapasztalatokat . Pl . 
szervezőkészség, rendszerben gondolkodás, 
emberekkel való kapcsolatteremtés, prob-
lémamegoldás, kooperáció stb . Szeretem, 

hogy sok hozzám hasonlóan gondolkodó 
önkéntessel dolgozhatok együtt, de azt is, ha 
egészen másféle emberekkel kell szót értenem . 
Szeretem, ha látom, érzem, hogy szükség van 
rám, s ezt mások is így gondolják…

Elsősorban a közösség fontos számomra, hogy 
ennyi ember hajlandó az idejét áldozni egy cél 
érdekében…

A gyermekeink születésével, és a kicsikkel 
otthon töltött évekkel kezdődött, nem túlzás 
azt mondani: a családi életünk része . Boldog-
ság, hogy mára már a családom minden tagja 
aktív önkéntes, a gyerekeink egy ilyen közös-
ségi életbe nőnek bele . Persze mondhatnám 
nagy komolyan, hogy mintaadás, de valójában 
felejthetetlen élmények és teljességében igaz 
pillanatok ezek az alkalmak .

Számomra minden, wekerlei önkéntesek ál-
tal létrehozott rendezvény, program egy csoda. 
Csodálatos, hogy ilyen közösség létezik és ennek 
én is tagja lehetek.

Az önkéntesség segít abban, hogy 
Wekerletelephez fűződő viszonyomat − kö-

tődésemet, szeretetemet és valami fajta felelős-
ségemet − ki tudjam fejezni, meg tudjam élni . 
Örülök, ha fenti „önző” érdekek megvalósí-
tása kapcsán az egész közösségnek hasznára 
lehetek . Persze az is nagyszerű dolog, hogy 
az önkéntes munka remek alapot teremt új 
ismeretségek, barátságok kötéséhez, és az 
önkéntesség egy különleges tudati-tudat alatti 
szinten erősíti választott lakóhelyünkhöz, 
közösségünkhöz való kötődésünket .

Szeretek adni valamit az embereknek, kö-
zösen részt venni egy program, rendezvény 
megszületésében, olyanban, ami örömet okoz 
sok résztvevőnek és természetesen nekem is. A 
nagyrendezvényeken, amikor hajnalban kime-
gyek a térre és látom sürögni a sok ismerős arcot, 
hihetetlen otthonosság-érzés tölt el. Próbáljátok 
ki Ti is, mert ez leírhatatlan!...

Ha már a világot nem tudom megváltoztat-
ni, legalább olyan közösségben élek, melynek 
alkotó részese lehetek .

Írták a wekerlei önkéntesek .
A gyöngyöket cérnára fűzte: Szilágyi Szabina

Hogyan jelentkezzem önkéntesnek? 
Jelentkezés lehetséges személyesen a WTE irodában nyitvatartási időben, vagy 

on-line a www .wekerletelep .hu/onkentes kérdőív kitöltésével . A kérdőíven bejelölheti, 
hogy milyen típusú feladatok állnak Önhöz a legközelebb . 

A jelentkezési adatai eljutnak a Wekerlei Önkéntes Centrum mentoraihoz, akik 
közül valaki hamarosan megkeresi majd, és a megjelölt témákban munkát ajánl Önnek . 
Dolgozzunk együtt a Wekerléért! 

Önként, dalolva…
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 Wekerlei Napok, Mikulásvárás, 
közös karácsonyfa-díszítés, 
téltemetés-tavaszvárás, Életfa-

ünnep, Föld napja, Wekerlei Székelykapu 
Napok, önkéntesek ünnepe . Elég hosszú a 
felsorolás, ugye . Ezek azok a rendezvények, 
melyeket a Wekerlei Társaskör Egyesület 
(WTE) rendez vagy társrendez a Magyar 
Kollégiummal és a Wekerlei Kultúrház és 
Könyvtárral karöltve . 

Talán már unalmas is hallani, hogy ezek a 
rendezvények sok-sok önkéntes munkájának 
eredményeképpen valósulhatnak meg . Talán 
nem is pontos így az előző mondat . Egészítsük 
ki egy CSAK szócskával . Csak önkéntesek 
dolgoznak, mindenki az . A főrendező, az 
ötletgazda, aki szállít, aki épít, aki teát oszt, 
aki gondoskodik a díjakról, aki meghívja a 
szereplőket, aki méri az időt a sportversenyen, 
aki rakja a máglyát, aki írja a cikket a honlapra 
vagy az újságba, aki összeszedi a szemetet, 
aki intézi az engedélyeket .

Az önkéntes önként és szívesen dolgozik, 
és persze ingyen, ellenszolgáltatás nélkül . De 
ezért ne sajnáljuk, sőt bolondnak se nézzük 
őket! Szerencsére egyre többen vagyunk ilye-
nek, nem csak Wekerlén, hanem ország- és 
világszerte is .

És vannak még más feladatai is az önkén-
teseknek . Önkéntesek dolgoznak a WTE 
vezetésében, ügyfélszolgálatot tartanak a 
Társaskörben, karácsonyi adományokat 
gyűjtenek, csomagolnak, osztanak szét, a 
Wekerle újságot – miután megírták, meg-
szerkesztették – eljuttatják a lakosokhoz . 
Kulturális Örökség Napok, Budapest 100, 
a százéves házak ünnepe, klubok vezetése, 
az önkéntesek szervezése, mind-mind az 
ő feladatuk . S még lehetne folytatni a sort, 
de úgyis kimaradna valami . Jaj, de muszáj 
mégis . Mert fontos, hogy említsük a nyári 
zenepavilonos koncerteket, a biciklitúrákat, 
a bolha- és babaruhabörzéket, kiállításokat, 
filmvetítéseket a Társaskör pincéjében . Most 
már tényleg abbahagyom, de mindenki egyé-
nileg folytathatja .

A rendezvények között vannak kisebbek 
és többnapos nagyrendezvények is . Ami va-
lamennyi szervezésében közös, hogy időt 
kell fordítani a tervezésre, a forgatókönyv 
megírására, az önkéntesek megszólítására, 
felkészítésére, egyeztetésekre, a program 
lebonyolítására, a helyszín eredeti állapotának 
visszaállítására és az értékelésre . Ez leírva 
egy-egy szó csupán, végigcsinálva több száz 
munkaóra .

Nézzük kicsit részletesebben, hogyan is 
lett tavaly szeptemberben huszonkettedszer 
Wekerlei Napok (WN) .

Ennek a szervezése különösen nehéz, hi-
szen előtte vannak a nyári hónapok, amikor 
sokan elutaznak, a WTE is zárva van (hi-
vatalosan) egy hónapig, szinte lehetetlen 
időpontot egyeztetni . Ezért, ahogy véget ér 
a Székelykapu Napok, azonnal elkezdődik a 
WN szervezése, tehát május közepén .

Feláll a stáb, az egyes területek felelőseinek 
csoportja . Ők zömmel a WTE elnökségének, 
a Wekerlei Önkéntes Centrumnak (WÖC) a 
tagjai, kiegészülve más, ezt a munkát is vállaló 

önkéntesekkel . A legtöbben nem először 
csinálják ezt, tehát vannak elképzeléseik, 
ötleteik . De persze minden rendezvény kü-
lönbözik az előzőektől . 

Kik a stábtagok? Főrendező, rendező . Te-
rületfelelősök, akik a következőkért felelősek: 
nyitó hangverseny, színpadállítás, színpadi 
programok, vásározók, sportprogramok, 
kézműves foglalkozások, szolidaritás tere, 
szponzoráció, propaganda, fotózás, sátorállítás 
majd -bontás, borút, művésztelep, sütisütő 
verseny, családi pontgyűjtő verseny, zöld 
programok, stábszoba, evés-ivás, engedélyek, 
WTE sátor, adománygyűjtés, pénzügyek, 
kiállítás, köztisztaság, rendfenntartás, lo-
gisztika, önkéntesek szervezése (a sorrend 
nem fontosságot jelöl, csak úgy írtam, ahogy 
eszembe jutott) . És biztos van, ami kima-
radt . 

Az első stábértekezleten összeáll nagyjából 
a program, mindenki pontosítja a feladatait, 
határidőket rögzítünk . Mivel a szervezők 
nagy része nappal dolgozik, kisgyerekeik 
vannak, ezek a megbeszélések este kezdődnek, 
s éjszakába nyúlóan tartanak .

Ezután mindenki dolgozni kezd . Van-
nak korai munkák, pl . kik kapjanak díjat a 

WTE-től, engedélyek megszerzése, a profi 
fellépőkkel, borászokkal stb . egyeztetés, szer-
ződéskötés . Van, amit elég később kezdeni . 
Szerencsére mindenki tudja a dolgát . 

Fontos, hogy az önkénteseket is időben 
meg tudjuk szólítani . Persze, sokan számí-
tanak erre a munkára, hiszen évek óta időben 
bekerül a naptárukba . Pár éve a WÖC segít 
az önkéntesek szervezésében . A WÖC-höz 
futnak be az igények, milyen területre, melyik 
nap, hány órakor, milyen munkára, mennyi 
időre, hány emberre van szükség . A mentorok 
telefonálni, ímélezni, egyeztetni kezdenek, 
táblázatokba foglalják az eredményt, s pár hét 
múlva küldik a keresletre a kínálatot .

Ekkor a területfelelősök kezdenek az 
önkéntesekkel tárgyalásba és pontosítják a 

feladatokat, az időpontokat, az elvárásokat . 
Ez utóbbi szóra lehet, hogy néhányan felkap-
ják a fejüket . Igen, vannak a szervezőknek 
elvárásaik az önkéntesekkel szemen . Tehát 
nem tessék-lássék, látszatmunkákról van szó, 
hanem felelősen végzett, pontos teljesítésről . 
De ezt az önkéntesek maguktól is tudják . 
Alig emlékszünk olyanra, hogy bárkivel is 
komoly probléma lett volna . Természetesen, 
az önkéntesek is nagyon különbözőek, ezért 
fontos, hogy mindenkinek megtaláljuk a 
számára megfelelő munkát, ahol ő is öröm-
mel dolgozik .

S persze nem csak emberek, hanem eszkö-
zök is kellenek . Hány sátor, hány pad, asztal, 
sátorfelirat, milyen hangosítás, kézműves 
kellék, irodaszer, adománygyűjtő eszköz stb . 
szükséges .

Augusztusban újabb stábértekezleten ta-
lálkoznak a szervezők . Ekkorra tulajdon-
képpen már mindennek a helyén kell lenni, 
legalábbis papíron . Tudjuk, kik lépnek fel, 
hol helyezkednek el a sátrak, hol lesznek az 
egyes programok a téren, ki lesz az ügyeletes 
orvos, ki tartja a megnyitó beszédet, milyen 
vásározók, borászok jönnek, milyen filmet 
nézhetünk meg este a téren . Az önkéntesek 

Wte

Hogyan lesz az ötletből valóság? 
– azaz programok Wekerlén
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id. barna lászló az 50-es években

csapata is feláll . Ettől kezdve csak a finomí-
tások vannak hátra, meg a váratlan helyzetek 
megoldása .

Kezdődhet a program élesben . A pénteki 
nap délutánja, kiállítás megnyitóval, temp-
lomi koncerttel csak bemelegítésnek tűnik . 
Az igazi hajtás szombat hajnalban indul . 6 
órakor nyit a WTE, a „stábszoba”, érkeznek 
az összecsomagolt sátrak a térre, s öröm nézni, 
hogy 9 óra körülre minden a helyére kerül . S 
a sátorépítők megérdemelt kávéjukat, zsíros 
kenyerüket fogyaszthatják a Társaskörben . 
Ez az önkéntesek „fizetsége” .

Aztán már csak kapkodhatjuk a fejün-
ket . A közreműködők belakják a sátrakat, 
berendezik a helyszíneket . A főrendező, a 
területfelelősök szeme mindenütt ott van, 
hol kell segíteni, hol hiányzik valami vagy 
valaki . Működtetünk egy készenléti csapa-
tot – 3-4 erős és ötletes férfi személyében –, 
amely vészhelyzetben vagy előre nem látható 
helyzetekben tudja a megoldást . Tavaly pl . a 
szombati esőben hozták-vitték a sátrakat, 
hogy segítsenek száraz helyet találni azok-
nak, akik még ebben az időben is ott voltak a 
téren, de hoznak kábelt, ha kell, megkeresik 
az elveszett gyereket vagy szülőt, beugranak 
a hiányzó önkéntes helyére . Nagyon jó, hogy 
vannak, biztonságot jelentenek .

Közben persze mi, szervezők is megpró-
báljuk élvezni a programokat . Főleg azt, hogy 
minden olajozottan működik, hogy tele van a 
tér, rohangálnak a gyerekek, kipróbálnak min-
dent, beszélgetnek az összefutó ismerősök, 
vásárfiát vesznek, esznek-isznak, repülnek 
a lufik, szól a zene . És öröm látni – s ezt a 
látogatók is mondják –, az ide-oda cikázó 
önkénteseket, az egyforma sötétkék pólóban . 
Mindenütt őket látjuk, ahogy teszik a dolgu-
kat, mosolyogva tájékoztatnak, kedvesen, de 
határozottan figyelmeztetik azokat, akik még 
nem tudják, hogy a téren tilos a dohányzás, 
hogy a szemetet szelektíven gyűjtjük .

S eltelik a vasárnap is . És újabb nagy mun-
ka következik . Nem írom le visszafelé is az 
eseményeket . A sikeres 2 és fél nap múlva 
azt is jó látni, hogy egyre fogynak a sátrak, 
hogy a Társaskör is raktárrá változik, hogy 
a szemétszedő önkéntesek még utoljára vé-
gigpásztázzák a teret, hogy egyetlen eldobott 
műanyag pohár se maradjon a bokor alatt . 
Éjfélre visszaáll minden az eredeti állapotába 
a téren . S ha még van erőnk – általában van –, 
egy koccintással vezetjük le a „legyen minden 
rendben, érezze mindenki jól magát” miatt 
érzett feszültségünket .

De ez még nem a vég . A következő napok-
ban folytatni kell a rámolást, hogy minden 
kerüljön vissza a helyére, folynak az elszámo-
lások, köszönőlevél megy az önkénteseknek . 
Kb . egy hét múlva egy záró stábértekezleten 
értékeljük a rendezvényt . Ezen a sikerek mel-
lett a kevésbé sikerült elemek is szóba kerülnek 
természetesen, hogy tanuljunk, min lehet, min 
kell javítani legközelebb .

Még néhány szám: közel 170 fő a Wekerlei 
Napokon, a helyszínen dolgozó és az előké-
szítésben részt vett önkéntesek száma, s ez 
tavaly kiegészült 30 fő középiskolás diákkal . 
Diák önkéntesekkel egyre több rendezvényen 
lehet találkozni, mivel számukra az érettségi 
feltétele bizonyos mennyiségű önkéntes munka 
végzése . Hozzánk is szívesen jönnek .

Próbáltam a ledolgozott óraszámokat is 
megbecsülni, de ez szinte képtelenség . Mond-
juk minden önkéntes vállal 4 órát (ez teljesen 
normális), a területfelelősök legalább 20-30 

órát dolgoznak, vannak, akik mindkét napon, 
reggeltől zárásig ott vannak, ez kb . 1200 óra . 
Kicsit világosabbá téve, ez 150 munkanap, napi 
8 órás műszakot véve, azaz mintha 1 ember 6 
héten keresztül (szombat, vasárnap szünnap) 
csak ezen dolgozna .

És még nem beszéltem a költségekről, pedig 
tudom, ez sokakat érdekel . Nyilván nem pénz 
nélkül valósul meg egy ilyen rendezvény . 

Tavaly az önkormányzat 1,8 millió Ft-tal 
támogatta a WN-t . Volt még bevétel az árusok, 
a borászok, a catering helypénzéből, wekerlei 
ajándéktárgyak árusításából, néhány kisebb 
összegű támogatásból . 400 ezer Ft adományt 
kaptunk a résztvevőktől és a látogatóktól . Így 
az összes bevétel 3,0 millió Ft volt . 

Amire költeni kellett: előzetesen az enge-
délyekre, nyomdára, díjakra (6 %), a fellépési 
díjak, szerzői jogdíjak (46 %), az infrastruktúra 
(színpad, áram, közbiztonság) biztosítására 
(30 %), az árusított poharak, ajándéktárgyak 
megvásárlására (14 %, ezekre az idén nem kell 
költeni, hiszen maradt belőlük); egyebekre (4 
%) . Az összes költség kerekítve 2,6 millió Ft 
volt . A bevételek és a kiadások különbsége 
tehát 400 ezer Ft . Ennyi volt a rendezvény 
nyeresége . Ez az önkéntesek munkájának 
köszönhető eredménye .

És ugye most felmerül a kérdés, hát ezzel 
mi történik .

Gondolom, remélem, mindenki tudja ma-
gától is a választ . Ebből fizetjük azt a sok más 
programot, amit az elején próbáltam felsorolni . 
Hiszen csak a nagyrendezvényekre kapunk 
pénzt (s az is bizonytalan és változó összegű), 
ill . néhány programot a Magyar Kollégium 
finanszíroz . A WTE helyiségét is fenn kell 
tartani, fizetni kell a rezsit . Pályázatokból 
egyre kevesebb pénz jut a civil szervezeteknek, 
s önrészt is kell fizetni .

Nem tiszte ennek a cikknek a WTE tel-
jes gazdálkodásáról számot adni (erre az évi 
közgyűlés szolgál), azt szerettem volna össze-

gyűjteni, hogy egy nagyrendezvény hogyan 
jön létre, milyen anyagi, szellemi, emberi 
erőforrásokból valósul meg .

Bízom benne, hogy ezt sikerült elérnem . 
Várjuk Önt is az önkéntes csapatba vagy 

résztvevőként rendezvényeinkre .

Papp Zsuzsanna
WTE elnökségi tag

Újabb kitüntetést  
kapott a Társaskör
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 A Wekerlei Társaskör Egyesület az ez 
évi Kultúra Napja alkalmából önkor-

mányzati kitüntetést kapott . Az elismerést 
a Társaskör Kispest közművelődésében 
végzett kiemelkedő munkájával érdemelte 
ki . A plakettet és az oklevelet Gajda Péter 
polgármester adta át Somlói Judit egyesületi 
elnöknek .

Az oklevél odaítélésének indokai között az 
alábbiak szerepeltek:

A Wekerlei Társaskör Egyesület szellemi elődje 
az 1910-ben alapított egyesület Kispesti Állami 

Munkástelep Lakóinak Társasköre néven működött 
harmincegynéhány évig, majd közel negyven évig 
csak az emberek emlékezetében létezett, míg végül 
a Társaskör a nyolcvanas évek közepén alakult újjá 
Wekerlei Társaskör Egyesület néven. Alig tizenöt 
éves működése eredményképpen a Wekerletelep 
2002-ben elnyerte a Magyar Örökség díjat....

A Telep 2008-ban ünnepelte fennállásának 
centenáriumát. Ez az alkalom tette a kispesti 
városrészt nemcsak Európában, de a tengeren túl is 
ismertté. Az Önkormányzat és a Társaskör közös 
erőfeszítése következtében Ausztráliától Izraelen 
át Kanadáig írtak a lapok a mára Európa-hírű 
kertvárosról. Kijelenthetjük, hogy Puskásék mellett 
a Wekerlét kötik legtöbben Kispesthez....

A Társaskör közhasznú tevékenységeket lát 
el. A kultúra és a közművelődés, a település- és 
műemlékvédelem, a kulturális örökség megóvása, a 
környezetvédelem terén végzett tevékenysége mind 
a helyi, mind az országos hatóságok elismerését 
kivívta....

Budapesten párját ritkítja az a kezdeménye-
zés, miszerint a városrészről segédtankönyveket 
adott ki, amelyek oktatását az Önkormányzat 
minden kispesti általános és középiskola számára  
kötelezővé tett.

Nagy Tamás

 Ha Ön egyetért a Wekerlei Társaskör 
Egyesület (WTE) célkitűzéseivel és 

támogatni kívánja −  minden esetben ingye-
nes − közösségi programjainkat, kérjük,  adja 
egyesületünknek személyi jövedelemadója 
1 %-át!

ennek az a módja, hogy kitölti a személyi 
jövedelem bevalláshoz csatolható úgyneve-
zett rendelkező nyilatkozatot, vagy letölti a 
WTe adataival már kitöltött nyomtatványt 
a ww.wekerletelep.hu weboldalról. 

A nyilatkozatot kinyomtatva, aláírva, cím-
mel és adóazonosító jellel ellátva kell eljut-
tatni a Nemzeti adó- és vámhivatalhoz. A 
dokumentum csatolható az adóbevallásához, 
de újdonság, hogy külön is elküldhető – a 
lényeg, hogy május 20-ig beérkezzék a  
hivatalba. 

a Wekerlei Társaskör egyesület irodá-
jába is be lehet vinni a nyilatkozatot vagy 
bedobni a kós károly tér 10. szám alatti 
iroda postaládájába. Ha nem tudja, hogy 
mit és hogyan kell kitölteni, ebben is se-
gítünk ügyfélszolgálati időben a társaskör 
irodájában vagy a Wekerlei székelykapu 
Napokon a WTe sátrában.

a magánszemélyek személyi jövedelem-
adójuk  1%-ból 2012-ben 301 000 forintot 
ajánlottak fel egyesületünknek, amelyet 
teljes egészében az ingyenes Wekerle újság 
előállítására fordítottunk.

a   Wekerlei Társaskör egyesület 
adószáma: 19010179-2-43

 A Wekerlei Társaskör Egyesület elnöksége 
meghatározta a 2014 . évi közgyűlés idő-

pontját, és felkérte az elnököt, hogy a jogsza bá- 
 lyok nak megfelelően hívja össze a közgyűlést . 
a kitűzött időpont: 2014. május 8., csütörtök, 
17 óra.  Helye:  munkás szent józsef közösségi 
Ház, pannónia út 26. 

Napirend: 
1 .  A közgyűlés levezetője, jegyzőkönyvvezetője, 

hitelesítőinek megválasztása
2 .  Az elnök beszámolója az Egyesület tevé-

kenységéről
3 .  A 2013 . évi beszámoló és közhasznúsági 

melléklet ismertetése
4 .  A Felügyelő Bizottság jelentése
5 .  A 2013 . évi mérleg elfogadása
6 .  A 2014 . évi költségvetés elfogadása
7 .  Az alapszabály módosítása
8 .  Bejelentések, zárszó

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

a megismételt közgyűlés időpontja: 2014. 
május 8., csütörtök, 17.30 óra. Helye: mun-
kás szent józsef közösségi Ház, pannónia 
út 26. 

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

WTE Elnöksége

 Értesítjük a WTE-tagokat, hogy az 
alapszabály rendelkezése szerint az 

elnökség a múlt évben a tagnévsorból 
törölte mindazokat, akik 2012 . évi tag-
díjukat az írásos felszólítás ellenére sem 
fizették meg . 

Alapszabályunk szerint a tagok egész évi 
tagsági díjat fizetnek, s ezt megtehetik az ak-
tuális év december 31-ig . Akik elmaradásuk 
rendezésében akadályoztatva voltak vagy fi-
gyelmetlenségből nem tettek eleget tagi kötele-
zettségüknek, azok számára az elnökség 2013. 
évi tagdíjak pótbefizetésére 2014. május 8-ig, 
a közgyűlés napjáig ad haladékot. 

Azok a tagok, akik ezt a határidőt is el-
mulasztják, nem élhetnek jogaikkal, azaz: 
nem választhatnak és tisztségviselőknek nem 
választhatóak meg . Őket az alapszabály sze-
rint az év során az elnökség törölheti a tagság 
soraiból .

Akinek több éves tagdíjfizetési elmaradása 
van, s most szeretné visszamenőleg az egyesületi 
tagságának folytonosságát kérni, az elnökség 
ennek lehetőségét is elfogadta .

A társasköri egyesületi tag a pótbefizetés 
kérdéseivel lépjen kapcsolatba Tóth Katalin 
pénztárosunkkal pénztári órákban személyesen 
vagy telefonon (280-0114) .

A tagdíj vagy banki átutalással, vagy pénztári 
befizetéssel rendezhető . 

Számlaszámunk: 10918001-00000020-
16620003 (UniCredit Bank)

A pénztár kedden 10-12, szerdai napokon 
16-18 órák között tart nyitva . 

A WTE-tagság tagdíja: 
Önálló keresettel rendelkezők 2 400 Ft/év,
Nyugdíjasok és önálló keresettel 
nem rendelkezők 1 200 Ft/év,
Pártoló tagok (magánszemélyek) 6 000 Ft/év,
Pártoló tagok (jogi személyek,  
csoportok) 10 000 Ft/év .

A WTE Elnöksége

Újabb kitüntetést  
kapott a Társaskör

Kérjük, támogassa 
a Társaskört!

Meghívó  
közgyűlésre

Felhívás
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 Kedves Wekerleiek! Az újságban meg-
jelenő éves beszámolók elsősorban az 

Egyesület tagságának készülnek .
Mivel az újságunk 5300 példányban jut 

el ugyanennyi háztartásba, megpróbálom 
most a Wekerlei Társaskör Egyesület 2013 . 
évi működését számukra is úgy bemutatni, 
hogy látható legyen, milyen feladatokat lát 
el a kiemelten közhasznú civil szervezetünk, 
és hogyan is működik . Mindezt azzal a nem 
titkolt céllal teszem, hogy kicsit vonzóbbá 
tegyem az Egyesület munkáját, kicsit köze-
lebb csalogassuk azokat is, akik még csak 
messziről, felvont szemöldökkel szemlélnek 
minket és a wekerlei közéletet .

A beszámolóm elején és végén is (hátha 
addig nem jutnak el az olvasásban) sze-
retném az egyik fontos tényt ismetetni . 
Az Egyesület vezető tisztségviselői − az 
elnökség 13 tagja − semminemű anyagi 
juttatásban nem részesülnek, munkájukat 
wekerlei önkéntesként végzik ők is . Az 
Egyesület napi szintű működését egy fize-
tett alkalmazott és az önkéntesekből álló 
Ügyfélszolgálat biztosítja . 

Sajnos még mindig vannak − saját köre-
inkben is − kétkedők, akik hitetlenkedve 
nézik azokat, akik saját idejükből, mö-
göttük akár „családi áldozatvállalással” 
vesznek részt olyan munkában, amely egy 
közösség összetartozását, közös együtt-
élését, érdekképviseletét kívánja segíteni 
és jobbá tenni .

S bár tagságunk még idén sem nőtt a vál-
lalt feladatok arányában, azonban az Egye-
sület vonzásában működő, a Wekerletelepért 
tenni vágyó lakosok, önkéntesek száma 
folyamatosan növekszik . A Wekerlei Ön-
kéntesek száma lassan eléri a 350 főt . Leg-
büszkébbek erre lehetünk . Munkájukat a 
legfiatalabb szakosztályunk, a Wekerlei 
Önkéntes Centrum szervezi, mentorok 
segítségével .

Őrájuk építve tudjuk azokat a kitűzött 
célokat bátran vállalni, amelyek segítik a 
2012-ben választott mai elnökség által is 
elfogadott, az Egyesület Alapszabályában 
megfogalmazott célok továbbvitelét:

1 . a Wekerletelep helytörténeti, település-
szerkezeti és építészeti, továbbá természeti 
értékei megóvásának és gyarapításának 
elősegítését;

2 . a helyi közösség fejlesztése, lakói jobb 
helyi közérzetének, a közügyek iránti na-
gyobb érdeklődésének, lokálpatriotizmu-
sának erősítését;

3 . közreműködést a városrész rendjének, 
tisztaságának javításában;  

4 . a Wekerletelep szépítésében, építé-
sében, környezetrendezési és közlekedési 
rehabilitációjában való közreműködést;

5 . a lakosság bevonását a városrésszel 
kapcsolatos fejlesztési elképzelések és tervek 
megvitatásába és megvalósításába .

Ez év elején, januárban a rendkívüli köz-
gyűlésünkön az egyesülésről szóló 2011 . 
évi CLXXV . az ú .n . Civil törvény elő-
írása szerinti − mely az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról 
tartalmaz új szabályokat − Alapszabályunk  
módosítását elfogadtuk, amelynek bírósági 
bejegyzése még folyamatban van .

A tavalyi beszámolóm végén a követke-
zőket írtam:

Sok tervvel indulunk el 2013-ban is kul-
turális, közösségi, építészeti és környe-
zetvédelmi témában . Ezen céljainkhoz, 
a rendezvényekhez és működésünkhöz 
szükséges támogatásokhoz több pályá-
zatot nyújtottunk már be idén is . Remél-
jük, hogy a pályázati forrásbevonásban 
legalább annyira sikeresek tudunk lenni, 
mint 2012-ben .

2013-ban is megrendeztük a már hagyo-
mányosnak nevezhető wekerlei kulturális 
programokat, amelyek többsége a partne-
reinkkel való együttműködéssel jön létre: a 
Téltemetés, a Wekerlei Életfa Ünnep, a Föld 
Napja, a Wekerlei Székelykapu Napok és 
Székelykapu Futás, a Szentiván-éj, a XXII . 
Wekerlei Napok, a Kulturális Örökség 
Napok és az Advent a Wekerlén .

Ezeken felül februártól decemberig szinte 
minden hétvégén voltak programok . Fontos 
megemlíteni a Bolhapiacot, a Bababörzét, 
a Ruhacsereberét, a kézműves vásárokat, 
a különféle sporteseményeket − bringatú-
ra, 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 prog-
ramokat .

A kulturális programok szervezése az 
egyik legfontosabb és legsikeresebb felada-
tunk az Egyesület munkájában . A takarékos 
működés jegyében, a korábbi évekhez ké-
pest jelentősen kisebb anyagi ráfordítással 
tartottuk meg ezeket a rendezvényeinket, 
amelyeken az összes program ingyenesen 
látogatható . A pénzügyi nadrágszíjmeg-
húzást a nagy létszámú önkéntesi kör hal-
latlanul gondos és odaadó munkavégzése 
kompenzálta . Ez évben sikerült teljesíteni 
a közgyűlés által is csak remélt célt, a Tár-
saskör kilépett a veszteséges működésből, 
és pozitív eredménnyel zárta a 2013-as 
évet . Ennek teljesítését az összehangolt és 

célirányosan működő, önkéntesekből álló 
Társasköri elnökség biztosította, mely min-
den lehetőséget felkutat az anyagi fedezet 
megteremtésére .

2013-ban a következő támogatásokat 
sikerült biztosítani az Egyesület felada-
taihoz:

A XXII . Wekerlei Napok megvalósu-
lásához pályázati támogatást a Nemzeti 
Együttműködési Alap (NEA) és a Kispesti 
Önkormányzat nyújtott . E két forrásból 
a működésünkhöz is kaptunk anyagi tá-
mogatást, amely hozzájárult a Társaskör 
irodájának fenntartásához és a Wekerle 
újság kiadásához is .  Sikeresen pályáztunk 
a Fővárosi Komposztprogramra, melynek 
megvalósítása a napokban zárul, s melyet 
a Zöld Hajtás Klubunk menedzselt . Sike-
resen hasznosítottuk azt az ingatlanunkat, 
melyet még 2010-ben vásárolt az Egyesület 
befektetés céljából . 

A 2012 évi SzJA 1%- ból 301 ezer forintot 
kaptunk, míg a magánszemélyektől kapott 
támogatás 730 ezer forint volt . Nagyon 
köszönjük ezeket a támogatásokat, továbbra 
is nagyon számítunk rá!

Ha a wekerleiek nyomon követik mun-
kánkat, láthatják és megtapasztalhatják 
a kulturális és közösségi rendezvényeink 
növekvő népszerűségét . Ezek biztosításához 
még mindig nem rendelkezünk olyan pénz-
ügyi támogatással, mely zökkenőmentesen 
biztosítaná szervezésüket . Ezért fordultunk 
a szakosztályainkhoz is azon felkéréssel, 
lehetőleg a klubok működését a tagsági 
díjjal biztosítsák . Ennek mértéke elenyésző, 
ahogy az újságban más helyütt olvasható 
felhívásunkban is látható . Tagsági díjunk 
havi szinten 200, ill . 100 Ft . Tagságunk 
ennek ellenére évről évre csökken, nem éri 
el önkénteseink számát sem .

Mindenkit nagyon várunk a tagjaink so-
rába, aki elégedett a munkánkkal és kedveli 
az ingyenesen nyújtott programjainkat . Ha 
támogatni szeretnének minket a program-
jaink megvalósításában, valamint a Wekerle 
újság évi háromszori ingyenes megjelenését, 
bátran lépjenek be közénk!

A tagsági díj még további kedvezmé-
nyeket is jelent a tagság részére . Ingyenes 
klubrészvételt, kedvezményeket a nagyon 
népszerű helypénzes rendezvényeinken 
(Bolhapiac, Bababörze, Ruhacserebere, 
Kézműves vásár) .

S ahogy már többször elmondtuk, báto-
rítunk 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” . 

Somlói Judit
elnök

Wekerlei Társaskör Egyesület 

Beszámoló − kicsit másképp
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 Félreértés ne essék, nem akarjuk felszeletelni 
a városrészt és pizza módjára kiárusítani! 

Nem . Más a szándékunk . 
A Társaskör Elnöksége a múlt év végén úgy 

döntött, hogy a 2002-ben Magyar Örökség-díj-
ban részesült Wekerletelepet fel kívánja vétetni a 
Magyar Értéktárba . Lám, egy újabb félreértésre 
okot adható fogalom . Ez az Értéktár nem vala-
miféle trezor, hanem:  

Magyarország Alaptörvényének P) cikke alap-
ján az Országgyűlés által meghozott 2012 . évi 
XXX . törvény megfogalmazta, hogy

a) a magyar nemzeti értékek (a továbbiakban: 
nemzeti értékek), és azokon belül a hungarikumok 
megőrzendő és egyedülálló értékek;

b) az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat 
erősítése érdekében nemzetünk értékeit össze kell 
gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául 
szolgáló dokumentációt a szigorú nyilvántartás és 
kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni, az 
értékeket pedig ápolni, védelmezni és támogatni 
kell;

c) örökségünket, a magyar kultúra évezredes érté-
keit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember 
alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban 
kell összesíteni;

d) a nemzeti értékeink védelme hozzájárul a 
nemzeti azonosság-tudat kialakulásához és meg-
szilárdításához;

Az Országgyűlés kinyilvánította, hogy a nemzeti 
értékeket az egyetemes értékek részének tekinti, amely 
értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének 
dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti 
összefogás alapja.

A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a ma-
gyarországi együtt élő népek, a magyar nemzetalkotó 
nemzetiségek és a határon túli, valamint szerte a 
világban élő, magukat magyarnak valló egyének, 
közösségek értékei.

Nos, erről az értéktárról van szó . A törvény 
alkalmazásában:

a) Magyar Értéktár: a települési, a tájegységi, a 
megyei és az ágazati értéktárakat, valamint a kül-
honi közösségek értéktárait összesítő gyűjtemény;

b) ágazati értéktár: az egyes ágazatokért felelős 
miniszterek által azonosított nemzeti értékek ada-
tainak gyűjteménye;

Míg a
j) nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, 

termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, 
tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk törté-
nelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és 
megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, 
közösségi érték, vagy termék, amely

ja) hazai szempontból meghatározó jelentőségű, 
így nemzetünk – de legalább egy meghatározott 
tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és 
közismertnek fogad el,

jb) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti 

megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte 
a világon, 

jc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatar-
tozásának, magyarságtudatának kialakításához, 
megerősítéséhez;

Ha volt a Tisztelt Olvasónak türelme és ele-
gendő figyelme a törvényből vett fenti idézetek 
megértésére, maga is egyetérthet az Elnök-
séggel . Igen, a Wekerletelep megfelel a fenti j) 
pont elvárásainak . Helye van tehát a Magyar 
Értéktárban .  Amint azt a nemzetközi műem-
lékvédelmi szervezet, az  ICOMOS Magyar 
Nemzeti Bizottsága ajánlásában az alábbiak 
szerint fogalmazta meg .

„A Wekerletelep kiemelkedő magyar alkotó 
tevékenységhez, kultúrához, tudáshoz, hagyo-
mányhoz kapcsolódó, nemzetünk történelme 
és a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött 
szellemi és anyagi jelentős közösségi érték .

Magyarországon Wekerle Sándor irányításá-
val, az építész szakma és a politika példaszerű 
összefogásával mintaértékű lakásépítési program 
valósult meg . A sikeres program célja nem csak a 
kulturált lakókörnyezet biztosítása volt, hanem 
olyan mennyiségű korszerű lakás építése volt a 
feladat, amely kiválthatta a fővárosi embertelen 
bérlakásokat és ezáltal lehetővé tette a 20 . század 
eleji világvárosi fejlesztési program megvaló-
sítását . Az akkori Budapest határában olyan 
karakteres városépítészeti együttes született, 
ami napjainkig egyedi, ma is korszerű életfel-
tételeket biztosít a család, a közösségformálódás 
számára, ahol a biztos városi munkafeltételek 
mellett az egészséges, falusi életkörülmények a 
meghatározóak . A magyar építészet hagyomá-
nyait felhasználva született az építészetileg és 
városépítészetileg is a maga korában korszerű, 
ma is értékállónak bizonyult együttes . (ja) 

A Wekerletelep az első állami építésű kert-
város . Az első kertváros (garden city) 1903-ban 
épült az angliai Letchworth-ben . Az állam nyúj-
totta lehetőségek, a pontos szervezési feltételek 
és az egyedi szabályozás tett lehetővé, hogy az 
1908-ban kezdődő építkezés az I . világháború 
idejére 90 %-ban elkészült, messze megelőzve 
angliai kortársát . Az Angliából induló, az egész 
világon elterjedt kertvárosépítés mozgalomnak 
ezáltal a Wekerletelep az egyik legfontosabb 
nemzetközileg is elismert állomása . A két vi-
lágháború között ez az építészeti teljesítmény 
kivívta az egész világ elismerését . Ezt igazolja 
az a nagy számú szakember látogató, akik Ja-
pántól Amerikáig, de még Angliából is érkeztek, 
hogy a wekerlei építési, üzemeltetési és kertváros 
fenntartási gyakorlat kedvező tapasztalatait a 
helyszínen tanulmányozzák . A Wekerletelep 
így nyújtott példát a világ városfejlesztési gya-
korlatának . (jb) 

A Wekerletelep lakói az ország legkülönfélébb 

részeiből érkeztek . Nem csak az építés, hanem a 
telep fenntartása, üzemeltetése is egyedi módon 
történt . Elsődleges célja volt a családi közösség 
erősítése, a közösségi hovatartozás erősítése . A 
nevelési, oktatási, képzési programok, a lakó-
környezet fenntartásának kötelezettségei és a 
kötelezettség teljesítésének segítésére kiépített 
rendszerek és háttérintézmények hamarosan 
összetartó közösséget teremtettek . Ez a közösség 
éledt újjá és folyamatosan épül a Wekerlei Tár-
saskör Egyesület 80-as évek végi újjáéledésével . 
A közösség igénye, nemzeti hovatartozása iránti 
elkötelezettsége lett az az összetartó erő, ami 
egyre erősebb közösséggé alakítja ennek az egyedi 
építészeti együttesnek a lakosságát . (jc)”

A kérelmet elkészítettük . A törvény szerint 
ezt a polgármesternek kell átnyújtanunk, aki 
kérelmünket a Magyar Hungarikum Bizott-
sághoz továbbítja . A találkozóra lapzárta után 
kerül sor . 

A kérelemnek része az ajánló levelek, támo-
gató vélemények gyűjteménye is . A fenti idézet 
is egy ilyen támogató levélben megfogalmazott 
ajánlás . Támogató leveleket küldött többek kö-
zött: Dr . Nagy Gergely, ICOMOS Magyar 
Nemzeti Bizottsága elnöke; prof . dr . Rosivall 
László Széchenyi-díjas egy . tanár, akadémiai 
doktor; Beliczay Erzsébet igazgatóhelyettes 
Levegő Munkacsoport; Szelényi Károly Buda-
pestért-díjas, Magyar Örökség díjas fotóművész; 
Bereczky Lóránd a Magyar Nemzeti Galéria 
címzetes főigazgatója; dr Osztroluczky Miklós 
c . egyetemi tanár, Wekerle Sándor dédunokája; 
Burány Sándor és dr . Tarnai Richárd ország-
gyűlési képviselők .

A kérelem elkészítésében Mayer Adél, Papp 
Zsuzsa, Czinder-Gali Zsuzsa és Nagy Tamás 
vettek részt .

Nagy Tamás

Legyen a Wekerletelep az egész 
magyarság közös kincse!
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épített örökségünk

 A Forster Gyula Nemzeti Örökséggaz-
dálkodási és Szolgáltatási Központ 
2013 során olyan, a magyarországi 

műemlékek magasabb színvonalú megőrzését 
szolgáló program kidolgozását kezdte meg, 
amely az ország legértékesebb épületállomá-
nyának tervezett karbantartási rendszerét 
szolgálná .

A természeti környezet vagy az egészség 
megóvásához hasonlóan, a kulturális örökség 
hosszú távú fenntartása esetében is alapve-
tő eszköz a megelőzés . Műemlékvédelmi, 
műszaki és gazdaság(osság)i szempontból 
egyaránt hatékonyabb a műemlék épületek 
rendszeres, tervezett karbantartása, mint 
az időnkénti, nagy volumenű helyreállítás . 
Az örökségvédelmi törvény a tulajdonosok/
kezelők számára előírja a védett ingó és 
ingatlan javak megőrzését, ám a fenntartás 
szakmai-műszaki lehetőségei (és lehetséges 
forrásai) sokszor nem ismertek vagy nem 
állnak rendelkezésre, így a jogszabályban 
leírtak megvalósulása a gyakorlatban igen 
alacsony szintű .

mŰemlékŐr / 
moNumeNTeNWaCHT

Negyven évvel ezelőtt civil kezdeménye-
zésre, a kulturális minisztérium segítségével 
Hollandiában megalapították a védett mű-
emlékek állagának figyelemmel kísérésével 
foglalkozó, műszaki állapotukat rendszere-
sen ellenőrző, független, közcélú feladato-
kat ellátó monumentenwacht alapítványt . 
Céljuk az volt, hogy szakmailag felkészült és 
jó kapcsolatteremtő képességű szakemberek 
révén segítsék a tulajdonosokat védett épü-
leteik fenntartásában, gondozásában .

a mo Nu meN TeN WaCHT 
léTrejöTTéNek okairól

Ha a tulajdonosok nem gondoskodnak a 
történeti épületek rendszeres karbantartá-
sáról – pl . nem végzik el négy-ötévenként 
a külső faablakok, ajtók mázolását –, a ki 
nem javított apró hibák halmozódása folytán 
egyre komolyabb károsodás éri az épület-
szerkezeteket .

Az elhanyagolt, rossz állapotú épület 
már csak teljes körű, költséges felújítással 
hozható rendbe . Más esetben a tulajdonos 
gondoskodna épülete karbantartásáról, de 
nem tudja, mit, hogyan és milyen gyakran 
kell tennie, s a hibákat sem ismeri fel kellő 
időben .

Szükség van tehát valakire, aki segít 
megelőzni a bajt, évente felülvizsgálja az 
épületeket, állapotjelentést készít, és a te-
endők módjának, sürgősségének megha-

tározásával megfelelő tanáccsal látja el a 
tulajdonosokat .

A műemlékőrök képzett szakemberek, 
akik jártasak a történeti épületek szerkezetei-
ben keletkezett hibák korai felismerésében, a 
karbantartási, felújítási és helyreállítási mun-
kák tervezésében, apróbb 
munkák kivitelezésében . 
A Monumentenwacht a 
tulajdonossal kötött szer-
ződés alapján dolgozik . 
Rendszeresen felméri a 
programba bekapcsoló-
dó épületeket, listázza és 
értékeli a problémákat, 
javaslatot tesz a javítások ütemezésére .

2013 decemberében a Forster Központ-
ban szakmai műhelybeszélgetést tartottak 
a Monumentenwacht módszer hazai beve-
zetésének, alkalmazásának lehetőségeiről . 
Folytatásaként 2014 februárjában meg-
előző karbantartó szolgáltatás (mksz) 
bevezetése és működtetése műemlék épü-
leteken címmel nemzetközi konferenciát 
szerveztek .

A rendezvényekre meghívták az állami és 
egyházi szervezetek ingatlangazdálkodással 
foglalkozó szakembereit, illetve szakmai 
és civil szervezetek képviselőit, valamint 
városi főépítészeket . A Wekerlei Társaskör 
Egyesület szintén meghívást kapott mindkét 
rendezvényre, a kerekasztal résztvevőjeként 
Somlói Judit (a Társaskör elnöke, építész) 
képviselte az Egyesületet, ill . a wekerlei 
civileket, az Építészklub részéről Nagy Attila 
építész volt jelen .

A műhelybeszélgetés és konferencia céljai 
elsősorban a következők voltak:

 ● feltárni, hogy magyarországon milyen 
igény mutatkozik a megszólított műem-
lék-tulajdonos/kezelői körben egy ilyen 
szolgáltatás iránt (egyházi, állami nagy-
vállalat, önkormányzatok, civil szervezetek 
részéről) .

● feltérképezni, melyik tulajdonosi kört 
lehet egy ilyen szolgáltatás elindításába, 
a módszer meghonosításába bekapcsol-
ni, hogyan és milyen gazdasági feltételek 
szükségesek mindehhez (finanszírozás pl . 
önkormányzati pályázati kiírásokba beépítve, 
hajlandóak-e fizetni egy ilyen szolgálta-
tásért) .

● megismerni, hogy a potenciális tu-
lajdonosi/kezelői kör szempontjából mi 
a fontos, mit tartalmazzon egy ilyen szol-
gáltatás.

A Wekerlei Társaskör üdvözli ennek a pro-
jektnek a bevezetését Magyarországon, s így 
a lehetőséget, hogy a Wekerletelep műemléki 
megőrzése közüggyé válhat, fenntarthatósá-
gának biztosítása a helyi tulajdonosi szintről 

elmozdulhat az állam (önkormányzat) által is 
támogatott közcélok megvalósítása közé .

„Nem elég a tulajdonosok törvényi kötelessé-
gévé tenni a védettség alá helyezett ingó, ingat-
lan javak megőrzését, de elérhetővé kell tenni 
számukra mindazon eszközöket, melyek által 
eleget tehetnek fenntartási kötelezettségüknek. 
Ennek pedig csak az állami és minél több önte-
vékenyen működő, nem kormányzati szervezet 
hatékony együttműködése adhat esélyt.

A szakszerű gondo-
zás, védelem tehát nem 
képzelhető el szakmai és 
anyagi feltételek biztosí-
tása nélkül. Éppen ezért 
az épített örökség vagy 
a jogi értelemben vett 
műemlék fenntartásában 
nem lehet eléggé hangsú-

lyozni a megelőzés fontosságát, jelentőségét, sem 
műemléki, sem műszaki, sem gazdaságossági 
szempontból.”

(Sebestyén József: Egy követendő példa – a 
holland Monumentenwacht)

A Társaskör a jövőben lehetőséget pró-
bál teremteni arra, hogy részt vegyen a 
modell kialakításában, s az Építészklub 
szakmai tudására alapozva elindulhasson a 
Wekerletelepen egy kísérleti projekt, mely a 
helyi tulajdonosok, a társasházak véleményén 
alapuló válaszokat keres a fenti kérdésekre, 
s ezek ismeretében kidolgozza a projekt 
helyi szintű bevezetését . Úgy gondoljuk, a 
jövőben a Műemlékőr módszer bevezetése 
biztosíthatja, hogy nem csak a műszaki, de 
a gazdasági módszer, az anyagi feltételeket 
biztosító mechanizmus is adaptálásra kerül, 
hisz enélkül nincs megvalósíthatóság!

A Wekerletelep 2011 óta műemléki jelen-
tőségű terület . Több mint 1000 lakóépületet, 
közintézményt soroltak a státusz alá . A Kós 
Károly tér épületei műemléki védettségűek . 
Ezeknek az épületeknek a sorsa az 1990-es 
évek elején lezajlott privatizációval több mint 
4500 tulajdonos kezébe került .

Fontos, hogy felismerjük, a Wekerletelep 
nemzeti érték, még több figyelmet, törődést 
és támogatást igényel állami, társadalmi szin-
ten egyaránt . A Wekerletelep épületegyüttese 
elsősorban az itt élő 4500 tulajdonosé, de 
örökségvédelme nem magánügy, megőrzése 
nem függhet a tulajdonosok gazdasági, szo-
ciológiai helyzetétől; de fontos felismerni azt 
is, hogy nélkülük sem fog menni .

A témával kapcsolatban további elérhe-
tőség:

Wekerlei Építészklub:  
wekerlei-epiteszklub@googlegroups.com

A cikket összeállította:
Somlói Judit, Műemlékőr,

a holland Monumentenwacht módszer
meghonosítása Magyarországon pilot projekt 

háttéranyagának felhasználásával.

Műemlékőr a Wekerlén?
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épített örökségünk

 Az MJT (Műemléki Jelentőségű Terület) 
státusz elnyerése is mind sürgetőbb 

feladattá teszi, hogy a Wekerletelep, mint vá-
rosépítészeti egység örökségvédelme egységes 
szempontok alapján, az eredeti formanyelv 
megőrzésével valósuljon meg .

A telep létrehívásának 100 . évfordulója 
alkalmából készült építészeti kézikönyv 
pontosan ezen szempontok 
megvalósulásának úttörő gon-
dolataként indult el, hogy a te-
lep sajátságos építészeti értékeit 
feltárja, számba vegye, s a lakó-
közösség és az építészszakma 
által is használható útmutatóul 
szolgáljon .

2010-ben partneri együtt-
működés keretein belül (NCA 
pályázat és Kispesti Önkor-
mányzat) a Wekerlei Társas-
kör Egyesület Építészklubja 
elkészítette a telepen felépült 
típusépületek közül 34 ház – 
kutatáson alapuló – műszaki 
dokumentációját .

Ez volt a Wekerletelep értékőrző meg-
újulásáért építészeti kézikönyv i. kötete, 
melynek nyomtatott változata most is meg-
vásárolható a Társaskörben .

A munka folytatására nem volt további 
pénzügyi forrás, ezért a folyamat elakadt 
egy időre .

2012-ben és 2013-ban az NKA Alkotói 
támogatás keretén belül lehetőség nyílt a 
további kutatásokra és a dokumentáció ké-
szítésére . Így az az alapvető célunk, hogy 
az eredeti állapotot, építészeti értékeket 
feltáró és bemutató dokumentáció mindegyik 
épületre elkészüljön – típus lakóépületre, 
középületre, vagy akár egyedi épületre is 

–, mára szinte teljesnek tekinthető . A Kós 
Károly téri épületeken kívül két ütemben 
elkészült további 26 épület – 16 típus lakó-
épület, a három, Hugária út – Nagykőrösi 
út sarkán álló emeletes lakóház, a tanítói, 
igazgatói és orvosi házak, a pékműhely s 
néhány közintézmény (iskola, óvoda, posta, 
lovasrendőrség) – tervanyaga .

A dokumentálás célja változatlanul annak 
a célnak elérése és biztosítása, mely a telep 
védetté nyilvánításának indoklásában is 
megfogalmazódott: „A Wekerletelep védetté 
nyilvánítása biztosíthatja a telep eredeti 
állapotának megőrzését, szükséges esetben 
rekonstrukcióját, s azt, hogy e tevékenysé-
gek építészettörténeti kutatáson alapulva, 
hitelesen valósulhassanak meg .”

az építészeti kéziköny ii. kiadása 
és nyomtatása újabb fontos lépés lehetne 
annak érdekében, hogy az építkezések, 

felújítások és korszerűsíté-
sek során az építtető és épí-
tő, a középületek esetében az 
épületek fenntartói részéről, 
ismeretek hiányából adódó, 
az eredeti építészeti megje-
lenést romboló átalakítások 
ne történjenek .

Reménykedünk, hogy eb-
ben a törekvésben a partneri 
együttműködés újra létrejöhet 
a kerületi főépítésszel és az 
önkormányzattal . Elmond-
ható, hogy az Építészeti kéz-
könyv I . az egyik legfontosabb 
eszköze a mai hatósági mun-

kának . Reméljük, hogy ezek az újabb do-
kumentációk hamarosan elérhetővé válnak 
a hatóság, az építészszakma és a lakosság 
számára is, ezzel is segítve a Wekerletelep 
egységes, műemlékvédelmi szemléleten 
alapuló megújulásának folyamatát .

Somlói Judit
az NKA pályázatok vezetője

 A Wekerlei Társaskör Egyesület 2013-
ban a Nemzeti Kulturális Alap által 

közterületek értéknövelő felújításának ter-
vezésére kiírt pályázaton támogatást kapott 
az Almavirág tér felújí-
tásának-átalakításának 
megtervezésére .

A pályázat kétütemű . 
Az NKA az első ütemben 
a tervezés költségeihez já-
rult hozzá, míg a második 
ütemben az elfogadott és 
engedélyezett tervek alap-
ján a megvalósítás költsé-
geiből vállal szerény részt . 
A kivitelezés költségeinek 
döntő részét az önkor-
mányzat fedezi . Mivel a 
pályázat II . fordulójának 
még nincs eredménye, a 
kerületi önkormányzatnak 

ez a vállalása lehetővé teszi a folyamatok 
beindítását . (Információink szerint az idei 
költségvetésben szerepel a tétel .)

Egy véglegesre kialakított tér-rekonst-

rukció természetesen érinti a téren áthaladó 
közműveket is . Mivel a megvalósítás több 
lépésből áll, az előrelátó gondolkodás azt 
követeli, hogy a szükséges közműállomány az 
adott területen sokáig működjön hibátlanul, 
tehát a tér út és kertészeti felújítása előtt cél-
szerű a régi, leromlott állapotú közműveket 
cserélni, ill . felújítani, hogy később ezekkel 
a közművekkel ne legyen probléma . Ugyanis 
az öreg, elhasználódott vezetékeknél gyakran 

előfordulhatnak meg-
hibásodások, melyek 
az elkészült tér felszí-
nének újbóli feltúrását 
jelentenék . Épp ezért 
az önkormányzat elébe 
ment a felszíni munkák 
megkezdésének, és el-
készíttette a szükséges 
mélyépítési munkákat .

A Fővárosi Csator-
názási Művek a vado-
natúj vezetékszakasz 
elkészülte után – a tér 
felújítási tervének isme-
retében – állította hely-
re (a cikk írásakor még 

Építészeti kézikönyv II. már a fiókban

Minden lépés közelebb visz a célhoz 
az Almavirág téren

a posta épület 
Thököly utcai 

homlokzata

végleges szintbe helyezett új csatornafedél 
a zoltán utcai torkolatnál
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épített örökségünk

 Régóta szeretnék már írni ezeken az ol-
dalakon a Wekerletelepet vizuálisan 

szennyező reklámtáblákkal kapcsolatban . 
Nem személyeskedve — általánosságban . 
Reklamációm egyaránt szól a hatóságnak 
és a táblák tulajdonosainak . Rendeleteink 
vannak, azok betartatása azonban hagy maga 
után kívánnivalót . Ez nyilván a hatóság 
feladata lenne . Ugyanakkor az engedély 

nélkül kihelyezett bántóan rendetlen vagy 
ízléstelen táblák azok kihelyezőjét minősí-
tik, a felelősség pedig legtöbbször az adott 
társasházat terheli .

A helyi építési szabályzat és a vele össz-
hangban lévő tavaly megszületett helyi 
reklámrendelet a Wekerletelep területén 
alapvetően nem teszi lehetővé új reklám- vagy 
hirdetőberendezés elhelyezését . Telepü-

lésképi véleményezési eljárás keretén belül 
azonban elhelyezhető cégtábla, címtábla, 
cégér vagy egyedi tájékoztató tábla három 
éves időtartamra . Az önkormányzati gyakor-
latot ismerve az engedélyezési eljárás nem az 
ellehetetlenítésről szól, csak a településképi 
szakmai szempontok megjelenésének lehe-
tőségét biztosítja .

És hogy erre miért van szükség? A reklám 
jellegéből adódóan igyekszik minél inkább 
kiemelkedni környezetéből, minél domi-
nánsabban megragadni a tekintetet . Ezen 
változtatni nem lehet . Azonban, hogy ezt 
hogyan teszi, az egy műemléki jelentőségű 
területen nem mindegy . A wekerlei utcakép 
védett kulturális örökségünk, mely bősé-
gesen hordoz magán rossz példákat . Ezek 
többnyire nem pénz hiányában keletkeznek, 
sokkal inkább a környezetünkkel kapcsolatos 
érzéketlenség és szellemi lustaság eredmé-
nyei . Ne gondoljuk, hogy környezetükre 
érzékenyen reflektáló reklámtáblákat csak 
tőlünk nyugatra találunk . Elég besétálnunk 
Budapest belvárosába . Illeszkedni lehet kor-
ban, anyagban, színben . Kis fantáziával a régi 
eszközöket is lehet újszerűen alkalmazni . 
Egyet nem lehet: nem reagálni .

Lakókörnyezetünk esztétikai fejlődésével 
mindenki nyer . Figyeljünk rá oda! Nem 
a szabályozás miatt . Magunk miatt . Én 
biztos vagyok benne, hogy egy kulturált 
megjelenésű portál gazdaságilag is megtérülő 
beruházás .

Szeghi Gábor

Reklámáció

folytak a munkák, befejezési határidőként a 
lap megjelenése előtti hetet prognosztizálva) 
az érintett aszfaltburkolatot .

Ez kétféle módon történik (történt):
A későbbi átépítés által érintett területen 

csak a megbontott sávban, eredeti szintben 
állítják helyre a burkolatot, hogy az itt közle-
kedők az úttestet zavartalanul használhassák 
a későbbi munkálatok megkezdéséig .

A Fővárosi Csatornázási Művek felaján-
lásként az önkormányzattal megállapodva, 

a négy rácsatlakozó út közül a munkákkal 
érintett három felszínét végleges aszfalt-
burkolattal látja el a kiépítendő új útbur-
kolatig .

Ezért láthatják (láthatták) az ott lakók 
és arra járók, hogy a helyreállításnál a sza-
bályszerűen lerakott és ily módon igényesen 
kialakított szegélyezés közé már a végleges 
úttest aszfaltburkolata készül(-t) el .

Ez mindenképpen segítség a tér átalakítá-
sánál, melynek következtében az önkormány-

zat anyagi terhei – ha szerény mértékben is 
– de csökkennek . Hiszen a magánember is 
tudja, hogy egy beruházásnál minden apró 
tétel számít, nem jó ugyanazt a munkát 
kétszer is megcsinálni!

Bízunk benne, hogy a pályázat második 
fordulója is sikeres lesz, és folytatódhat az 
önkormányzat segítségével mindannyiunk 
örömére az eredetileg elképzelt, wekerlei 
koncepció szerinti térfelújítás .

Molnár László

a táblák úgy szaporodnak, mint 
a virág, de a kerítésen elhelyezett 
reklám szintén bejelentés-köteles!

a táblák úgy szaporodnak, mint 
a virág, de a kerítésen elhelyezett 
reklám szintén bejelentés-köteles!

a számtalan jó megoldás 
egyike a budai várban

Nem kell mindent a házra aggatni, épp 
az iskolával szemben van egy jó példa 
a lábakra állított tájékoztató táblára

Nem kell mindent a házra aggatni, épp 
az iskolával szemben van egy jó példa 
a lábakra állított tájékoztató táblára

A
 sz

er
ző

 fe
lv

ét
el

ei



Wekerle   ■  2014/1. szám18

iskolák, óVodák

 Minden évben karácsony előtt valami 
jótékonyat teszünk . Gyűjtöttünk a 

kolontári iszapkárosultaknak, kutyamenhely-
nek és tartós élelmiszert vásároltunk rászoruló 
családok részére .

2013 . december 13-án véradást szerveztünk . 
Egy tavaly hozzánk járt gyermek édesanyja, 
aki az egészségügyben dolgozott, arról panasz-
kodott, hogy intézményükben sorban marad-
nak el műtétek, mert kevés a vértartalékuk . 
Felhívtuk az Országos Vérellátó Központot és 
megkérdeztük, hogy mi a teendőnk, ha szeret-
nénk egy véradást szervezni . Azonnal kijöttek 
óvodánkba, megnézték, hogy intézményünk 
alkalmas-e ennek a lebonyolítására . Örömmel 

vettük tudomásul, hogy megfelelőnek találták 
tornatermünket a programhoz . 

Kezdődhetett az érdemi munka . Kaptunk 
tőlük plakátokat, de mi szerettünk volna sok-
kal szívhez szólóbbat készíteni . Így másnapra 
megterveztük, és egy, szintén az óvodánkba 
járó kislány szüleinek a segítségével elkészí-
tettük a plakátot . Elindultunk . Mentünk és 
vittük mindenhova kiragasztani a plakátja-
inkat . Iskolákba, óvodákba, rendelő intéz-
ményekbe, kultúrházba, pékségbe, patikába, 
és még hosszan sorolhatnám mennyi helyre 
helyeztünk el felhívó jelleggel . Természete-
sen óvodánk háza táján is felhívtuk minden 
idejáró gyermek szüleinek és az itt dolgozó 

szakembereknek figyelmét a segítségadás 
szépségére és szükségességére .

És eljött a nap . Izgultunk, hogy sikeres 
lesz-e programunk, és izgultunk, amikor 
előkerültek a tűk . Gyors orvosi vizsgálaton 
estünk át mi, akik vállalkoztunk véradásra, 
és aki egészségileg megfelelt, már be is ül-
hetett a „kényelmes” székbe . Készítettünk 
szendvicseket, és a konyha által felajánlott 
kis dobozos üdítőitalokat osztogattuk . Remek 
hangulatban telt a várakozás .

Végül, összegezve büszkén mondhatjuk el 
magunkról, hogy legyőzve félelmünket ismét 
tudtunk segíteni másokon .

„Ami igazán számít nekem, hogy úgy térjek 
nyugovóra éjszaka, hogy valami csodálatosat 
alkottunk .” (Steve Jobs)

Csató Judit

100 év – 100 nap
Március 7-én a születésnapi bállal ért vé-

get a Kispesti Kós Károly Általános Iskola 
ünnepségsorozata, mellyel iskolánk 100 éves 
évfordulójára emlékeztünk .

100 év nagyon hosszú idő, még egy iskola 
életében is . Generációk hosszú-hosszú sora 
tanult, dolgozott ódon intézetünk falai között, 

és generációk hosszú sora tekint a távoli és kö-
zeli múltból is nagy-nagy szeretettel és hálával 
vissza azokra az évekre, melyeket itt töltött . 

diákok, tanárok, szülők.
A megemlékezés 100 napja november 29-én 

az „Egy a százból” pályázat eredményhirdeté-
sével és az ehhez kapcsolódó kiállítás megnyi-
tásával kezdődött . A művészileg kiemelkedő 
színvonalú pályázatok mellett öröm 
volt azokat az alkotásokat is meg-
néznünk, olvasnunk, melyek nem 
irodalmi vagy képzőművészeti 
értékükkel tűntek ki, „csupán” a 
soraikból, színeikből áradó sze-
retetükkel .

A 100 nap alatt sok mosoly, ta-
nulás, mozgás, könnyek, emlékezés, 
meglepetés… volt .

a mosoly: 
December 16-án, iskolánk névadójának 

születésnapján gyönyörű kopjafát állítottunk 
az udvaron . Becses ajándék ez számunkra, 
melyet egy diákunk Szovátán élő nagypapája, 
Vass Sándor faragott .

 Az épület falaira kikerültek a 30-as évek 
diákjainak művei és iskolánk jubileumi tablója . 
Az emelkedett ünnepi hangulat mellett pedig 
mosolyra adott okot az időkapszula elkészítése 
és megtöltése . Bátran üzenjük az utókornak: 
ássatok, mert érdemes  !!!

a tanulás:
Január 27-én a „Kós 100” vetélkedőn mér-

ték össze tudásukat iskolánk felső tagozatos 
diákjai . A téma: iskolatörténet, elődeink tan-
könyvei, tanulási szokásai, az osztályzás, a 
játék és tanulás .

a mozgás:
A „Sportnap” a 100-as szám bűvöletében 

szervesen illeszkedett a 100 napos program-
sorozatba . 100 méter, 100 mozdulat, 100 
gyakorlat . Február 11-én vendégeink kö-
zött köszönthettük Cseh Lászlót, olimpiai 
ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok 
úszónkat, dr . Harsányi Zsuzsannát, triatlon 
világbajnokot és Győri Ágnes kézilabdázót, 

aki „a legjobb EB és VB kapus ” címet vise-
li . A színvonalas előadások mellett együtt 
tornáztunk, futottunk, játszottunk ezen a 
napon .

a könnyek és emlékezés:
Az öregdiák-találkozón a vártnál sokkal 

több egykori diák és tanár kereste fel isko-
lánkat . Örömmel fedezték fel saját nevüket 
és iskolatársaikét alma materük ódon falain, 
és örültek meg a tornateremben nyílt isko-
latörténeti kiállításon megtekinthető em-
lékeknek . Amikor idősebb „öregdiákjaink” 
elénekelték az iskolaindulót, nemcsak az ő 
szemükben csillogott könny, hanem az összes 
jelenlévőében .

a meglepetés és minden más:
A KMO-ban nem volt szabad hely . Min-

den jegy elkelt . Diákjaink és iskolánk szülői 
közössége együtt ünnepelt, bálozott velünk, 
iskolánk jelenlegi tanáraival . 

A gálaműsorban diákjaink mellett olyan 
jeles művészek működtek közre, akik szá-
mos szállal kapcsolódnak iskolánkhoz . A 
8 . osztályosok nyitókeringőjével kezdődött, 
a Vadrózsa együttes táncával fejeződött be 
a műsor . Meglepetés: a táncegyüttes tagjai 
iskolánk tanárai voltak  .

A bál méltó befejezése volt a 100 napig 
tartó emlékezésnek . Kicsit elszomorodtunk 
a végén . Jó volt együtt ünnepelni, emlékez-
ni . Mindenki, aki részese lehetett az elmúlt 
napoknak, heteknek, hónapoknak, meg-
érezhette, mit jelent „kósosnak” lenni volt 
és jelenlegi tanárként, diákként, szülőként, 

dolgozóként .
Mint minden születésnap végén, 

úgy iskolánk születésnapján is vég-
érvényesen lezárult egy korszak, 
egyben elkezdődött valami más . A 
vidámságot felváltja a szomorúság, 
a szomorúságot pedig az új kezdet . 
Boldog születésnapot, Iskolám, és 
boldog jövőt!

Schulcz Zsuzsa

Véradás az Árnyas oviban

Mosoly, tanulás, mozgás, könnyek, 
emlékezés, meglepetés…

sportnap Cseh lászlóval
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 Húsz évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot az 
Erkel Iskola Kicsinyek Kórusa a párizsi 

A Tre Voci kórussal, melynek eredménye ez a 
ma is élő kapcsolat . Harmadszor találkozik a 
két kórus Párizsban majd Budapesten .  

Közel egy évi szervezőmunka és fárasztó 
felkészülés után indulhatott el velünk december 
3-án hajnalban a busz Párizsba . Másfél napi 
utazás végén érkeztünk meg a francia főváros 
Colombes kerületébe a vendéglátóinkhoz . Nagy 
szeretettel fogadtak minket a családok, akik 
egy héten át gondoskodtak rólunk . Komoly 
munka várt a gyerekekre, hiszen az öt nap 
alatt hat koncertet adtak Sebőkné Kós Szilvia 
vezetésével . Nagyszerű élmény volt megtapasz-
talni, hogy bár egymástól több ezer kilométerre 
élünk, tanulunk és dolgozunk, a muzsika, a 
gyerekek éneke összekapcsol minket . A közös 
koncerteken együtt is felcsendült a két kórus 

hangja . Műsoraikat a karácsonyi 
ünnepkörből válogatták, hiszen 
adventi időszak volt . 

A feszített tempó mellett 
azért volt alkalom egy kis vá-
rosnézésre is . Megnéztük Pá-
rizs nevezetességeit: az Eiffel-
tornyot, a Diadalívet, a Notre 
Dame templomot . A Louvre-
ban Mona Lisa mosolyában és 
az ókori görög szoborcsodákban gyönyörköd-
hettünk . Egyik délelőtt a versailles-i kastélyba 
látogattunk el . A hazafelé vezető úton pedig 
a reimsi székesegyházat néztük meg, ahol 
a rögtönzött koncerten néhány karácsonyi 
kórusművet énekeltek a gyerekek a templom-
látogató turisták nem kis örömére .

Eközben bepillanthattunk a francia csalá-
dok életébe, megismerhettük szokásaikat, új 

barátságokat kötöttünk . Áprilisban mi fogjuk a 
francia gyerekeket vendégül látni, de már nem 
ismeretlenül . Addig is a világhálón tartjuk a 
kapcsolatot egymással és szorgosan készülünk 
az újabb közös koncertekre . 

Köszönjük a Kispesti Önkormányzatnak, a 
támogató szülőknek, hogy utunk megvalósu-
lását anyagi eszközökkel is segítették!

Kirillyné László Enikő

 Száz éves lemaradásunkat pótoltuk, ami-
kor állami, önkormányzati és szülői se-

gítséggel megépült végre a tornatermünk . 

A 325 m2-es csarnokban egyszerre akár két 
osztály is tornázhat, hiszen a tér egy elválasz-
tó függönnyel megosztható . Új tornaszereket 

is kaptunk, így végre 
minden gyereknek jut 
egy bordásfal és a pad-
gyakorlatokhoz is van 
elegendő pad és tér . Új-
fajta mozgásformákkal 
ismerkedhetnek a gye-
rekeink: megtanulhat-
nak kötélre mászni és 
gyűrűgyakorlatot vé-
gezni . Megismerhetik 
a kosár-, kézi-, tollas- 

és röplabda játékokat . Új pingpongasztalokat 
kaptunk, így már nem gond a házi bajnokság 
lebonyolítása sem .

A gyerekekkel már hetekkel ezelőtt birtok-
ba vettük a tornatermet, de a hivatalos átadásra 
csak február 26-án került sor . Az ünnepélyen 
dr . Tarnai Richárd országgyűlési képviselő és 
Gajda Péter polgármester mondott megnyitó 
beszédet . Horváth Lászlóné igazgató asszony 
pedig iskolánk nevében köszöntötte mindazo-
kat, akik közreműködésével megvalósulhatott 
a régóta dédelgetett álmunk . 

A szalag átvágása után rövid műsor szóra-
koztatta a vendégeket, majd a meghívottakat 
szerény fogadás várta az iskola ebédlőjében . 
S hogy mindnyájunknak maradandó élmény 
legyen ez a nap, emlékül minden tanuló 
kapott egy darabot az avató szalagból . 

Kirillyné László Enikő

 Újra bekapcsolódtunk 2013 . 
január 1-től a kispesti iskolák 

közösségének életébe . 1959-től, 
hetesotthonunk alapításától kezd-
ve, 1976-ig minden szempontból ide 
tartoztunk, ezután a főváros fenn-
tartásába kerültünk . A fenntartónk 
továbbra is változatlan, de a működ-
tetést a KLIK XIX . Tankerület vette 
át az előző évtől . Ez adott lehetőséget 
arra, hogy ismét nagyobb számban 
vehessünk részt a rendkívül sokszínű 
kerületi programokon . 

Első eredményeink és elismerése-
ink további biztatást adtak és adnak . 

Részt vettünk különböző vetélkedőkön és ver-
senyeken, amelyeken kaptunk elismeréseket, 
különdíjat, bronz, ezüst és arany minősíté-
seket szép számmal . Ezekről a honlapun-

kon mindig büszkén beszámolunk 
(http://hungariakollegium.hu) .

Szeretettel várunk olyan első 
osztályos jelentkezőket kollégiu-
munkba, akiknek segíthetünk .

A Wekerle Újság előző számaiban 
már volt alkalmunk hírt adni Kók-
ler nevű színtársulatunk sikereiről . 
Ezúttal Vietnámból kaptunk újabb 
meghívást . Ha a Nemzeti Tehetség 
Programtól támogatást nyerünk, a 
távol keleti utunkról is beszámolunk 
(http://hdmm.atw.hu).

Papp Zoltán Tibor
szakértő, a HDMM vezetője

Az Erkeles Kiskórus Párizsban

Új tornaterem épült az Erkelben

A Hungária első éve a XIX. tankerületben
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 1994 óta a Pannónia-hét keretén belül immár 
21 . alkalommal szervezte meg iskolánk a Pan-

nónia-napok rendezvénysorozatát február első 
munkahetében . Erre az alkalomra alaposan ki-
vették részüket a munkából úgy a felső, mint az 
alsó tagozaton tanító kollégák az igazgatóval és az 
iskolavezetőséggel karöltve . Négy napon keresztül 
lehettek tanulóink a különböző színes, szórakoztató 
programok szereplői vagy szemlélői . A kézműves 
foglalkozások keretében megismerkedtek az alsó 
tagozatos gyerekek a hulladék újrahasznosítással, és 

egyúttal környezetvédelmi vetélkedőn vettek részt . 
Budapest egyik legnagyobb beltéri játszóházában 
egy egész délelőttöt töltöttünk el önfeledt játszással . 
Kedvenc programunk a jégkorcsolyázás idén sem 
maradhatott el . Igen nagy létszámmal látogattuk 
meg az Országházat, a Közlekedési Múzeumot, a 
XIX . Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságot, 
és a Babilon Centert, ahol az űrutazás programon 
vettünk részt . Rendezvénysorozatunk szinte az egész 
iskola diákközösségét megmozgatta . A programok-
ról készült további fotók megtekinthetők iskolánk 
honlapján: ww.pannonia.kispest.hu

Mihály Tünde

 Mint sok éve már, a nyolcadik osztályosok idén is nagy izgalommal várták és 
készültek a Pannónia bálra hosszú heteken keresztül . Végzőseink írták: 

Októberben, amikor belefogtunk a tánctanulásba, vegyes érzelmekkel álltunk a feladat elé. 
A lányok alig várták, hogy hófehér ruhában hercegnőként lépjenek ki a táncparkettre part-
nereik oldalán. A fiúk eleinte félve álltak hozzá a feladathoz, mivel táncról volt szó....

A bál napján mindenki fantasztikusan nézett ki. Izgultunk, amikor kiléptünk a több 
száz ember elé, ám amint meghallottuk a zenét, mindannyian megnyugodtunk. Jobban 
nem is sikerülhetett volna! Kétszer táncoltuk el, másodjára UV fényben, ami különösen 
izgalmassá tette a táncot. 

Összességében nagyszerű emlék lett ez az este. Még a fiúk is mosolyogva gondolnak 
vissza rá.

Birkl Kinga 8.A osztályos tanuló

Nagyon régóta vártuk már, hogy a mi is első bálozók lehessünk!
Bár sokat vitáztunk, de bebizonyosodott, hogy nagyon jól döntöttünk, amikor a me-

nüettet választottuk. A táncpróbákat az elejétől kezdve nagyon élveztük, hisz remek 
tánctanárunk volt, aki-
vel öröm volt dolgozni. 
A ruhapróbák igazán 
izgalmasak voltak, mert 
annyira beleszerettünk a 
különleges ruhákba, hogy 
alig vártuk a napot, ami-
kor felvehettük őket. 

A bál napja teljes izga-
lomban telt el mindany-
nyiunk számára. Mikor 
meghallottuk, hogy a mi 
osztályunk következik, 
elsápadtunk az izgalom-
tól; majd amikor kimen-
tünk a nagy tömeg elé, 
az izgalom fokozódott 
bennünk, hiszen tudtuk, hogy most igazán mindent bele kell adnunk. Szerencsére nagyon 
jól sikerült, nemhiába próbáltunk ennyit! 

Agárdi Alexandra és Némethy Dorina 8.b osztályos tanulók

 Ismét remek filmes napokat tudhat maga mögött a KDFG . A 
kvízműsorokat választottuk témaként, így született meg a prog-

ramsorozatra a találó (v)észjáték elnevezés . 
Szerdán kezdődtek a díszítések: Deákos diákok készítettek egy-

egy sarokba különböző kvíz műsorokat idéző díszleteket . Iskolánk 
névadója újból felvette a filmes napok hangulatát és most műsorve-
zetőként „köszöntötte” az ajtón belépő embereket .

Együtt volt az elmúlt évek összes 
sikeres tévés játéka, helyet kapott 
a Legyen ön is milliomos, Maradj 
talpon, A széf jellegzetes díszlete 
is . (Még egy mini süllyesztőt is ki 
lehetett próbálni .) Ezen a napon tör-
tént a “Deák következőre” keresztelt 
játékunk előselejtezője . 

Csütörtökön napközben, az osztá-
lyokat képviselő diákok különböző, 
izgalmas kvízjátékokban vehettek 
részt, ahol saját társaik voltak a já-
tékvezetők . A Kérdezz, felelek! ál-
lomáson egy Egry János hasonmás 

várta a versenyzőket . Egy új játék is debütált ezen a napon . Ez a 
kvíz a jövőbe repített minket, ahol a telepátia segítségével lehetett 
választ adni nagyon furcsa kérdésekre . Természetesen tanári csapat 
is indult, némi előnnyel az általános és speciális ismeretek terén . (Az 
ügyességi feladatoknál behoztuk a lemaradást!) A sok nevetés és 
bolondozás után következett a “Deák következő” középdöntője és 
döntője . Sztárvendégünk is volt, aki a végső döntőt vezette le a vetél-
kedőkben . Ő nem volt más, mint Bányai Gábor, akit többek között 
Gundel Takács Gábor Következő című műsorához köthetünk . 

A dobogósok közül végül Lakatos Kristóf került ki győztesként, 
ezúton is szeretnénk neki gratulálni . 
Jutalma, hogy az általa választott tan-
tárgyból egy ötöst kapott .

A késő délután egy hosszú és izgalmas 
beszélgetéssel telt, ahol még többet meg-
tudhattunk Bányai Gáborról, munkájáról 
és a kulisszák mögött zajló életről .

Péntekre maradtak a nyugisabb prog-
ramok, így a kihagyhatatlan filmnézés és 
az estébe nyúló beszélgetés .

Örültem, hogy részese lehettem ennek 
a programsorozatnak, és már várom a 
következőt, Deák! (:

Bagoly Zsuzsanna

Pannónia-napok

Filmes napok

Pannónia bál
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MűVészportré

 Képzeljük el, hogy Wekerle egyik forgalmas 
területén sorra megállítjuk az embereket 

ezzel a kérdéssel: − Tudja Ön, hogy ki a képen 
látható férfi? Egészen bizonyos, hogy nagyon 
sokan név szerint tudnák őt azonosítani, s 
jónéhányan mondanák: a nevét nem tudom, 
de gyakran látom hol itt, hol ott kamerával a 
kezében filmezni .

Igen, ő az, aki „Wekerle krónikásaként” 
szinte naponta felbukkan valahol a kame-
rájával, hol hajnalban vagy késő este, ködös 
időben, rekkenő hőségben, esőben, hóban, s 
a természetet, épületeket, embereket, esemé-
nyeket filmezi . Ő:

SOMOGYVÁRI RUDOLF operatőr, 
filmrendező.

Wekerle varázsa sokakat rabul ejt, így a fil-
meseket is . A filmkészítők stúdióiban remek, 
Wekerle múltját és jelenét bemutató alkotások 
készültek már, de a Somogyvári Rudolf filmjeit 
valahogy mind közül jobbnak, kedvesebbnek, 
közelibbnek érezzük, mert az ő filmjeinek 
minden kockájából átüt és sugárzik, hogy 
Ő wekerlei . Nemcsak „krónikása”, hanem 
itt élő szerelmese is a telepnek . Érezni, hogy 
filmjei ebből a csodálatból, hódolatból kapták 
az ihletet . 

A Wekerléről szóló filmjei elsősorban ne-
künk, wekerleieknek készül-
nek . 

A művész Wekerléről szóló 
és más témájú filmjei megte-
kinthetők a Wekerlei Filmklubban, amelyet 
feleségével, Márovics Erikával szervez .

A wekerlei rendezvényeken az általa rögzí-
tett képsorok pedig a Társaskör honlapján a 
Wekerletelepi Televízión láthatók .

Filmek Wekerléről, Filmklub és We ker-
le telepi Televízió, ezek mindegyike Wekerle 
iránti szeretetből és elkötelezettségből szüle-
tett és működik, önkéntesen, rengeteg időt 
áldozva rá .

A filmes repertoár azonban jóval több ennél, 
említésként néhány a rendezői munkából:
●  Zajti Ferenc – portrémozaik, dokumentum-

film (a Magyar Történelmi Film Alapítvány 
támogatásával)

●  Europolgár (30 részes tv-
sorozat az MTV számára, 
2001)

●  Europolgár Magazin (30 rész 
a Külügyminisztérium által 
támogatott sorozat a Magyar 
ATV-n, 2002)

●  Baráberek (dokumentumfilm 
a Magyar Mozgókép Alapít-
vány támogatásával)

●  Világörökségek Magyaror-
szágon (Magyar Turizmus 
RT, Magyar Televízió, Duna 
TV)

● Gőzhajó a Dunán (dokumentumfilm az 
ORF számára, 2005, Duna Tv)
●  Elhallgatott zenekar (MTFA támogatásával, 

Hír TV, MTV,)
●  Kalandozó ismeretterjesztő filmsorozat 

(2008-2009 Duna Tv 42 rész, MTV) 
●  Telepesek Wekerlén (2010) 
●  Kínai párhuzamok (2012, 4 rész MTV)

Produceri munkáit felsorolni nincs elegendő 
hely . Csak ízelítőleg említünk néhányat:
●  Fürdőhelyi utazás (8 részes kultúrtörténeti 

sorozat az MTV1-en)
●  Gyógyszerész dinasztiák (doku-

mentumfilm Duna Tv 2005 )
●  Diogenész hordót keres (MM 

KA támogatásával 2005 Duna 
Tv, Hír Tv, MTV)

●  Az idő sodrában (Nádudvari 
krónika (1988-2008 MTV)

●  Az építészet Bartókja (MTFA 
támogatásával Duna Tv)
 Somogyvári Rudolf filmműhelye több al-
kalommal kapott már fesztiváldíjat .

●  Diogenész hordót keres (2006 .)  37 . Magyar 
Filmfesztivál versenyfilm; 2007-es Camera 
Hungária versenyfilm

●  Az építészet Bartókja (2006 .)  37 . Ma-
gyar Filmfesztivál versenyfilm; 2006-os 

Szolnoki Nemzetközi Kép-
zőművészeti Filmszemle 
legjobb dokumentumfilm 
különdíj

●  Kisamerika (2006 .) 2010 . 2006-ban Camera 
Hungária aranyérem a történelmi film ka-
tegóriában

●  Nádudvari krónika (2010) 2010-es Camera 
Hungária aranyérem a dokumentumfilm 
kategóriában  

●  Telepesek Wekerlén (2010) 2012-es Lakatos 
Vince emlékére meghirdetett Kistérségi és 
Kisközösségi Televíziók Szemléjén 2db 
különdíj 

●  Az idő sodrában (Nádudvari krónika (1988-
2008) Lakatos Vince emlékére meghirde-
tett Kistérségi és Kisközösségi Televíziók 
Szemléjén második és 2db különdíj
 „A nagy fa árnyékában” című dokumen-

tumfilmjével minden eddiginél nagyobb sikert 
aratott .

A film Dr . Kós Károly néprajztudósról szól, 
az építész Kós Károly fiának a munkásságát 
mutatja be . Ez a film  − Somogyvári Rudolfot 
idézve − „barátságból született”, hiszen az 
írott anyagot  Dr . Kós Károly publikálatlan 
életrajzi emlékeit a szintén Wekerlén élő fia 
és a művész  jó barátja, Kós Béla, bocsátotta 
rendelkezésére .

A szakmai körökben nagy sikert arató film 
az alábbi elismeréseket kapta:
●  Legjobb kultúrtörténeti film − Szolnoki 

Nemzetközi Filmfesztivál (2013)
●  Magyar Művészeti Akadémia kiemelt díja 

(2013)
●  Emberi Erőforrás Minisztérium különdíja 

(2013), Vidékfejlesztési Minisztérium kü-
löndíja (2013)

●  Szent István Egyetem különdíja (2013),  
XIII . Mozgókép Szemle Lakitelek, első 
helyezés (2013)

●  Savaria „Bajnokok Ligája” Filmszemle - 
dokumentumfilm kategória, első helyezés 
(2014) 
Aki Somogyvári Rudolfot ismeri, vagy 

akárcsak egyszer is találkozott, beszélt vele, 
tudja, hogy személyében egy végtelenül sze-
rény, kedves, előzékeny, udvarias, rokonszen-
ves, mosolygós embert tisztelhetünk .

A filmművész Komlón 
született, közel 20 éve él 
Wekerlén .

Tanítói, történelemta-
nári, pedagógiai előadói, 
videószerkesztő-rendezői 
diplomákat szerzett .

Dolgozott a Kispesti 
Pedagógiai Szolgáltató Intézetben, ahol média 
továbbképzéseket vezetett a kerület peda-
gógusainak . Történelmet, médiát, vizuális 
kultúrát tanított a Kós Károly Általános Is-
kolában . Wekerletelepi otthonában működteti 
saját dokumentumfilmes műhelyét, a Videant 
Kft-t .  Egy évig a Kispesti Televízióban is 
helyi vonatkozású beszámolókat, portrékat 
készített .

Családja minden tagja, a Kós Károly Isko-
lában tanító Somogyváriné Márovics Erika, 
és a ma már nagykorú gyermekeik – Márk és 
Virág is − Wekerlei Önkéntesek . Mindig ott és 
abban segítenek, ahol és amiben a legnagyobb 
szükség van rájuk . Rendezvények közre-
működői, Márk előadásokat tart, konferál, 
sátort állít és bont; Virág zenél, édesanyjával 
a WTE-sátorban dolgoznak .

Somogyvári Rudolf 2009-ben megkapta 
a Wekerléért-díjat, és a Videant Kft tulaj-
donosaként a Wekerléért Tulipán-díj ezüst 
fokozatát . 2013-ban az Önkormányzat Kis-
pestért-díjat adományozott neki .

2012 óta a WTE elnökségi tagja .
Büszkék vagyunk az elismerésekre, és to-

vábbi sikeres alkotásokat kívánunk!
Papp Andrea

Somogyvári Rudolf
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 Februárban vettünk részt a Kisközössé-
gek Átalakulásban programba bevont 

15 közösség első nagy találkozóján . Remek 
élmény volt számunkra, hogy a találkozó két 
napját egymásra nyitott, érdeklődő és a saját 
tapasztalatait örömmel átadó emberek között 
tölthettük .

Hazánkban szerencsére egyre 
több olyan alulról szerveződő kö-
zösség van, melyek kísérleteznek 
a helyi kapacitásokon alapuló, 
fenntarthatóságot szolgáló gya-
korlati lépésekkel . A Kisközös-
ségek Átalakulásban projekt célja 
ezen közösségeket összekötni, 
hogy megismerkedhessenek és 
tanulhassanak egymás tapasz-
talataiból . A most előttünk álló 
kihívás, hogy kiválasszuk azokat 
a gyakorlatokat, melyek a legin-
kább alkalmazhatók Wekerlén . 
Nincs könnyű dolgunk, hiszen 
a paletta nagyon széles és minden színében 
csábító .

A Kunbábonyban működő Adacs-Bábony 
Szociális Szövetkezet fő tevékenysége egy civil 
szervezet tulajdonában lévő képzési központ 
üzemeltetése, a karbantartástól egészen az 
érkező vendégek ellátásáig . Emellett zöldséget 
termesztenek, lekvárt főznek, tésztát, szörpöt, 
kolbászt, szalámit készítenek, tortát, süteményt 
sütnek, és az önkéntes munkák eredményeként 
összejött annyi pénzük, hogy egy saját, a helyiek 

helyi termékeit előállító és forgalmazó kis üzem 
és szatócsbolt létrehozását tűzték ki célul .

A Zöld 17 . egy kerületi szintű lakossági 
kezdeményezés Rákosmentén . Önkormányzati 
támogatással egy régi mozi épületben alkalmi 
jellegű termelői piacot szerveznek, a kertjében 

közösségi kertet alakítottak ki . Fűtőanyag-
programot indítanak helyi alapanyagokból, a 
jövőben pedig biciklis túrák szervezése és zöld 
térkép kialakítása is szerepel a terveik között . 
Az általuk működtetett szociális Adományház 
megismerése pedig sokat segíthetne a Wekerlei 
adománybolt létrehozásában .

Wekerle mellett a legnagyobb átalakuló 
közösség a Mozgalom az Átalakuló Kecs-
kemétért (MÁK) . Ötletes, szemléletformáló 
és gyakorlati programokat kezdeményeznek, 

mint a heti rendszerességgel működő helyi 
élelmiszer rendszer, a Kecskeméti Szatyor . 
Noha több helyi képviselő is aktív a csoport-
ban, az önkormányzattal nem állnak szoros 
munkakapcsolatban . 

A Nagyszékelyen tevékenykedő KÖRTE 
közösség jelenleg mintegy 10 háztartást magába 
foglaló csoport . Portáikon természetszerű, 
vegyszermentes zöldséges-gyümölcsös kertek 
kialakításán munkálkodnak, tájfajta meg-
őrzéssel, gyógynövényekkel foglalkoznak, 
faiskolákat hoznak létre . A közösség számukra 

rendkívül fontos, mélyen hisznek 
az emberi kapcsolatok erejében . 
Mivel kiemelkedő tudással bírnak 
a permakultúra terén, májusban a 
Wekerlei Kertbarátok kertlátoga-
tásokat terveznek a nagyszékelyi 
közösséghez . 

Inspiráció és megerősítés . Talán 
ez a két szó fejezi ki legjobban, 
amit magunkkal hozhattunk a 
találkozóról . Az elkövetkező bő 
másfél évben számtalan lehetősé-
günk adódik majd a tapasztalat-
cserére . Képzések, tanulmányutak, 
nyári egyetemek segítenek minket 
egymás megismerésében, a helyi 

lehetőségek feltérképezésében és izgalmas, 
előremutató projektek indításában . Minden-
kit szeretettel bátorítok, hogy csatlakozzon 
kezdeményezéseinkhez, vagy akár hozza be a 
programba még megvalósításra váró ötletét . 

A projekt honlapja a www.kozossegek.
atalakulas.hu címen található, a helyi átalakuló 
szervezői közösség pedig a rég várt honlapunk 
beindulásáig továbbra is az  atalakulowekerle.
blogspot.com blogon keresztül érhető el . 

Császár Viktória

 A II . Magbörze teljesítette fő célkitűzését!  
Még több kiskertbe került mára elfeledett, 

régi zöldségfajta, a kertészek kicserélték tapasz-
talataikat, és mindenki talált az érdeklődésének 
megfelelő programot .

A Wekerlén másodízben az Átalakuló 
Wekerle csapata által megszervezett Magbör-
zén annyian adták a kilincset egymás kezébe, 
hogy a WKK bejárati ajtaja egész délután 
be sem csukódott .  A kertdoktor szaktaná-
csot adott, az Átalakuló Wekerle csapatának 
komposztmestere a komposztálás rejtelmeibe 
vezette be az érdeklődőket, volt előadás a kö-
zösségi méhészetről és a kiskerti praktikákról 
(növénytársításról, gyógyfüvek használatáról), a 
Zöld Labor Kertész Kozmetika műhely pedig 
bio kozmetikum gyártó foglalkozást tartott .

A legtöbben mégis magot cserélni jöttek! 
Nagy örömmel fogadtuk a magokat azoktól, 
akik a tavalyi magbörzéről hazavitt zöldségek 

termését cserélték, és megosztották tapasztala-
taikat az egyes növények termesztése kapcsán . 
Azok sem maradtak mag nélkül, akiknek 

még nem volt mit cserélni . Számos érdekes 
fajtájú zöldség- és virágmag bukkant fel az 
asztalokon . Az érdeklődők első kézből kap-
hattak termesztési tanácsot, tippeket egy-egy 
növény gondozásához . A MÁK (Mozgalom 
az Átalakuló Kecskemétért) tagja szögletes 
lednekmagot (lapos borsó) is hozott, ami azért 
volt különlegesség, mert már kevesen tudják, 
hogy régen ezt a növényt is termesztették, 
és hogy milyen finom . . . Azért is örültünk 
ezen régi kerti növények magjainak, mert a 
magbörzéknek az egyik fő célja az, hogy a 
kiskertekbe visszahozzák a rég elfeledett, de 
ízben, tápértékben, formában gazdag, a piaci 
termelésből kiszorult zöldségnövényeket és 
virágokat . 

Mindenki nézzen körül a kertjében és készül-
jön maggyűjtéssel a jövő évi Magbörzére!

Hírek, részletek : http://atalakulowekerle .
blogspot .hu/2014/02/nonapi-zold-szombat-
magborze .html

Kapcsolat: wekerle.zoldhajtas@gmail.com, 
atalakulo.wekerle@gmail.com

Szabó Ágnes

II. Magbörze a WKK-ban

Kisközösségek nagy találkozója  
– Közösségek Átalakulásban Projekt
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 A tavalyi év során a Fővárosi Önkormányzat 
kiírt egy pályázatot, melyet a WTE Zöld 

Hajtás Klubja meg is nyert, és melynek kereté-
ben megindult a Komposztbarát Kerület prog-
ram . Ennek során a komposztálás terjedését, ál-
talánossá válását szeretnénk elősegíteni, többek 
között rendezvényeken tartandó bemutatók, 
előadások, szórólapok, tanácsadás és internetes 
hírlevelek segítségével . A kerületben újraindult 
a komposztáló-keretek lakossági igénylése, így 
a programra jelentkezők ingyenesen juthattak 

komposztálókhoz, és egy rövid oktatáson vesz-
nek részt, ahol megtanulhatják a komposztálás 
csínját-bínját . Emellett a szokásos módon lesz 
tanácsadás ebben a témában a Székelykapu 
Napokon és a Wekerlei Napokon is, valamint 
lesz lehetőség feliratkozni a komposztálással 
kapcsolatos hasznos információkkal szolgáló, 
rendszeres hírlevelünkre is . Folytatódik a tavaly 
indult kertlátogatási program is . Az érdeklődők 
megtekinthetik egy-egy már működő, kispesti 
komposztáló éves karbantartását, ürítését, így 
első kézből szerezhetnek tapasztalatokat saját 
komposztálójuk kezeléséhez . Amennyiben 
érdeklődnek a programok, kertlátogatások 
vagy hírlevelek iránt, kérem, írjanak egy levelet 
a komposztbarat@gmail.com címre!

Jó komposztálást!
Stiglicz Norbert

 A Kispesti Közösségekért baráti körként 
indult, amelyet a kispesti civil és közösségi 

életben aktívan résztvevő emberek alkotnak . A 
közös tevékenységek és programok összeko-
vácsolták a társaságot, és arra az elhatározásra 
jutottunk, hogy létrehozzuk a civil társulást, 
amelyen keresztül meg tudjuk valósítani közös 
céljainkat: közösségek építése, támogatása és 
segítése .

Szeretnénk hozzájárulni a fenntartható fej-
lődés népszerűsítéséhez, a hagyományok ápo-
lásához vagy új kezdeményezések indításához, 
amelyet a lehetőségeinkhez mérten legtöbb 
kerületi lakos számára elérhetővé kívánunk 
tenni . Kiemelt fontosságúnak tekintjük, hogy 
a segítő szándék cselekedetek formájában is 
megvalósuljon, és ne csak a szavak szintjén 
rekedjünk meg . 

2014 . évi programjaink: 
landshare, avag y kertészkedjünk 

együtt!
Felhívás azon kerttulajdonosok részére, akik 

nem tudják vagy már nem képesek gondoz-
ni a területüket és szívesen részt vennének a 
kezdeményezésben . 

A „kertmegosztás” (landshare) programot 
2010-ben indította el egy lelkes helyi lakos, 
Lou Brown . A célja az volt, hogy összehozza 
azokat, akik szívesen kertészkednének, de nem 
kertes házban laknak, olyanokkal, akik vala-
milyen oknál fogva nem tudják megművelni a 
kertjüket . Az utóbbiak lehetnek kertes házban 
élő idős emberek vagy sokgyerekes szülők, 
akik a napi pörgés mellett a hátuk közepére 
se kívánják a kert rendezését .

A River Cottage filmsorozat főszereplőjét 
követve minket is megfogott a kezdeményezés . 
Kis civil társulásunk felvállalta, hogy az ötlet 
mellé áll és megpróbálja itthon is meghonosí-
tani . Kérjük, amennyiben szeretne részt venni, 
írjon nekünk a kpesti.kozossegekert@gmail.com 
email címre .

szomszédünnep 
A Szomszédünnep célja, hogy a városok-

ban, ugyanazon a szűk területen belül, mégis 
egymástól elszigetelten élő emberek, akik nap 

mint nap egymás mellett szállnak be az autóba 
munkába induláskor, akiknek egy iskolába 
járnak a gyermekeik, akik ugyanabban a park-
ban futtatják a kutyáikat, akik minden nap 
ugyanabban a boltban vásárolnak be munka 
után – egyszóval a szomszédok, akik látás-
ból már jól ismerik egymást, szót váltsanak 
egymással .   

A program 2014 májusában kerül meghir-
detésre Kispesten több helyszínen, kerületi 
civil szervezeteket is bevonva .

legszebb konyhakertek, még a panel-
ban is!

Az országos program az otthoni kertgaz-
dálkodást és az egészséges élelmiszer megter-
melését hivatott népszerűsíteni a lakosság kö-
rében . Budapestről először és elsőként Kispest 
Önkormányzata és a Kispesti Közösségekért 
csatlakozott a Kovács Szilvia ötletgazda (Kar-
cag) által létrehozott „A legszebb konyhakertek” 
– Magyarország legszebb konyhakertjei országos 
programhoz .

A program célja: A lakosság ösztönzése 
arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, 
kertjében alakítson ki és termesszen maga 
és családja számára minél több konyhakerti 
zöldséget, gyümölcsöt .

Nevezési kategóriák:
Balkon: Erkélyen kialakított 
Mini:  10 – 50 m2 
Normál:  50 m2 felett
Közösségi 1 .:  Csoportok, szervezetek 
Közösségi 2 .:  Iskolák, óvodák 
Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
Kispesti Közösségekért Civil Társulás: kpesti.

kozossegekert@gmail.com
Zöldprogram Iroda: zoldprogram@kispest.hu
WKK − Wekerlei Kultúrház és Könyvtár
WTE – Wekerlei Társaskör Egyesület
a jelentkezési lap elérhető az Önkormányzat 

és a Kispesti Közösségekért Civil Társulás 
honlapján is 

További információk elérhetők a honla-
pokon vagy a fenti email címeken: www.
kispestikozossegekert.tk, www.kispest.hu

Szabó Hajnalka

 Januárban indítottunk útjára Wekerlén egy 
karitatív nyílászáró-szigetelési programot . 

Önkéntesekkel olyan helyi lakókat keresünk 
fel, akik nem engedhetnének meg maguknak 
még egy ilyen kis költségű beruházást sem . A 
szigetelést svéd nútmarásos technikával végez-
zük, amely az egyik leghatékonyabb utólagos 
szigetelési mód . A szigetelőprofil árát a Kispesti 
Önkormányzat állja, a munkát végző önkéntese-
ket az Átalakuló Wekerle kör szervezi, a lakások 

kiválasztásában pedig a Segítő Kéz Gondozó 
Szolgálat és a Wekerlei Társaskör Egyesület 
segít . A munkaerő verbuválása meglepően gör-
dülékenyen megy, tíz önkéntes dolgozott eddig 
a programban, zömük az Átalakuló Wekerle 
Facebook oldalon keresztül jelentkezett .

Jó néhány ablak és ajtó szigetelése után az 
is világossá vált, hogy a komfort növekedésén 
és a fűtési költségek csökkenésén kívül van 
valami más, legalább ennyire kézzelfogható 

haszon is a lakók, de még inkább azok számára, 
akik rászánnak egy fél napot, hogy segítsenek 
másoknak . Egyszer csak valóságossá válik egy 
ház, ami eddig díszlet volt a járda túloldalán, 
köszönő ismerőssé egy néni, akiről másképp 
sosem derült volna ki, hogy nehéz élete, viszont 
angyali humora van . És egyszeriben elkezded 
otthon érezni magad . Nem kell hozzá semmi 
különös . Egyszerűen megfogsz egy öreg ablakot . 
Megfogod a dolgokat magad körül .

A programba önkéntesnek Kertész Krisztián-
nál lehet jelentkezni: kr.kertesz@gmail.com.

Kertész Krisztián

Karitatív szigetelési program

Kispesti Közösségekért Civil Társulás A Komposztbarát Kerület  
Programról
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„Szép a mese, ha könyvbe kerül, de még szebb, 
ha szájra. A mese az ember nyelvén szokott 
ficánkolni, hallgatók fülén táncikálni ez az ő 
parkettája."

(Berecz András)

 Lassan öt éve működik a Wekerlei Mesekör, 
mely önkéntes, mesekedvelő anyukákból, 

írókból, színészekből, foglalkozásvezetőkből 
állt össze, hogy a meséket, bábokat még köze-
lebb vigyék az itt élő gyerekekhez és felnőttek-
hez .  Bizony, egy „generáció” már kiröppent a 
mesekörből, és most ismét sok kisgyermekes 
szülő, nagyszülő látogat le hozzánk .

A csütörtök immár állandósult, és már 
minden gyermek tudja, hogy a hat órakor 
megkonduló templomharangok az 
esti mese kezdetét jelzik, így hazain-
dulás előtt még beugranak egy mesére 
a Társaskörbe, jó idő esetén pedig a 
mesélők „ugranak ki” a térre . Hi-
szen ha süt a nap, akkor egy pléden, 
szőnyegen összekuporodva jól esik 
megpihenni a mesék birodalmában 
a szabadban is .

Szeretném bemutatni, hogy kik is 
azok, akik lassan ötödik éve, hétről 
hétre változatos mesékkel bűvölik el 
a wekerlei gyerekeket .

Wekerlén él és örömmel mesél 
Juhász Magda néni, korunk egyik 
kedvelt gyermekvers és -mese írónője . 
Nevéhez számos gyermekkönyv kap-

csolódik, mint például: Oszkár, a lehengerlő 
úthenger; Verses-állatos ABC, Mesék hetedhét 
országból . . .

Megzenésített verseit DVD-ről hallgathatják 
a gyerekek, sőt a Libanóta dalra a legtöbbször 
örömmel gágognak is .

Katona Bori és Gáspár Tamás rajzos dalo-
lással várja a lurkókat . Amit Tamás eljátszik 
gitáron, azt Bori lerajzolja, és vele együtt raj-
zolnak a pici gyermekkezek is . Három éve 
jelent meg Rajzos Dalolás című könyvük, 
DVD mellékletének segítségével otthon is 
elkápráztathatjuk csemetéinket .

Varga Judit kuckó meséit egyenesen a 
Vereckei közben található Kuckóból hozza, 
ahol sok pici gyermek napközbeni felügye-

letéről gondoskodnak . Meséi a legkisebbeket 
is megtalálják .

A Tatay Színházban Zsolt és Veronika báb-
játékaikkal kápráztatnak el minket . Zsolt a 
Budapest Bábszínház tagja, Veronika pedig a 
Wekerlei Kultúrházban tart csiri-biri tornát a 
kicsiknek . Tavasszal várható legújabb előadásuk 
bemutatása .

Papp Judit zeneszóval kísért mesedramati-
zálásán mindig aktívak a gyerekek . Judittal a 
legkisebbek Csepelen is találkozhatnak szer-
dánként a Kerekítő foglalkozások keretében .

Heuer Orsolya, egy kisfiú és egy kislány 
édesanyja, rengeteg diafilmet mesélt már el 
idáig, és a papírszínházzal is megismertette a 
lelátogató gyerekeket .

És a végén jómagam, négy fiúgyermek édes-
anyja, szintén bábjátékkal várom a kicsiket 
és nagyokat . Babos Bábos Társulatunk több 

előadását is láthatták már az itt élők . 
Keddenként pedig bábos-mesés fog-
lalkozásokkal várom az apróságokat 
a Wekerlei Kultúrházban .

A fentiekben csak a jelenlegi me-
sélőket soroltam fel, sokan vannak, 
akik hosszabb–rövidebb ideig vet-
tek részt a Wekerlei Mesekörben, 
és bízunk abban, hogy még sokan 
fognak csatlakozni .

Várjuk a meséket kedvelő, mesélni 
vágyó szülők, nagyszülők jelent-
kezését Mesekörünkben! Minél 
többen mesélünk, annál színesebb 
világgal ismertethetjük meg gyer-
mekeinket .

Babos Eszter

kluBok

 Varázslatos foltok címmel nyílt kiállítás 
a Wekerlei Kultúrházban 2014 . február 

1-jén . A foltvarró klub munkáiban március 
3-áig gyönyörködhettünk . A foltvarrók tevé-
kenységéről Szentpály Évát, a klub alapítóját 
és egyik vezetőjét kérdeztük .

– Mi a foltvarrás, és honnan 
ered?

– A foltvarrás technikáját 
200–300 évvel ezelőtt az első 
angol és ír telepesek vitték Ame-
rikába . Akkoriban a szegénység 
és a szükség fejlesztette ki ezt a 
módszert . A pionírok az elhasz-
nálódott szövetanyagok még ép 
darabjaiból varrtak össze kézzel 
újabb takarókat, ruhadarabokat . A 
köztudatban is ennek a kézimunkának az angol 
neve honosodott meg, vagyis a patchwork .

– Hogyan fejlődött tovább a patchwork?
– Manapság a szükségből már inkább szó-

rakozás és kikapcsolódás lett . Örömvarrásnak 
nevezném ezt az elfoglaltságot, mert varrunk 

a magunk és − ha ajándéktárgy lesz belőle − a 
mások örömére . A kézi varrás lassabb, érté-
kesebb és pontosabb munkát eredményezhet . 
Mellette megjelent a géppel történő foltvarrási 
technika . Különböző stílusok alakultak ki, és 

egyedi minták születtek . Én a tradicionális 
stílust képviselem, azaz természetes anyagokból 
szeretek inkább használati tárgyakat, mint 
dísztárgyakat varrni .

– Mivel foglalkoztok az összejöveteleken?
– Foglalkozunk anyagismerettel, a színek 

csodálatos világával, a kézi öltések fajtáival 
és a különböző foltvarró technikákkal . Meg-
tanuljuk a jojó technikát és a papírtechnikát . 
Hajtogatunk textilből és applikálunk . Ismerke-
dünk a csíkvarrással, csíkokat és háromszögeket 
hajtogatunk . De ez csak néhány volt a sok 
tevékenységünk közül . 

– Éva, szerinted mi a három legfontosabb kelléke 
a foltvarrásnak?

– Szerintem legfontosabb 
a türelem, a kreativitás és a 
kézügyesség . Ha valaki érzi 
magában ezeket a képessége-
ket, bátran vágjon bele . Min-
den kedden délelőtt 9–12 óra 
között, a Wekerlei Kultúrház 
Petúr utcai székhelyén találko-
zunk . A mi klubunk több mint 
10 éve működik itt, önköltséges, 
és a résztvevők igényei szerint 
heti vagy kétheti alkotóműhely . 

A foglalkozásokat egyik héten én vezetem, a 
másik héten pedig Steigerwald Éva vezeti, 
mindketten önkéntes munkában . Munkáinkból 
évente egyszer kiállítást rendezünk .

– Köszönöm a beszélgetést!
Seregi Zsuzsanna

Varázslatos foltok

Wekerlei Mesekör
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 A tavaszi szezonban három, a szak-
májában elismert és neves művész 
szerepel Wekerle kulturális életének 

palettáján, gyerekeknek szóló programok-
ban . Mindhárman komoly szakmai múlttal 
rendelkeznek, elsősorban a jazz és a népzene 
területén . 

Szalóki Ági többszörös Fonogram-díjas, 
Artisjus-díjas, Kodály-emlékdíjas, nemzet-
közileg is jól ismert énekesnő . Több lemeze 
is Az év lemeze, Az év gyermeklemeze díjat 
nyerte el (Hallgató, Cipity Lőrinc, Gingal-
ló) . Számos teltházas koncert áll mögötte 
Magyarországon, a világ több országában és 
nemzetközi fesztiválokon . Zenésztársa, Dés 
András kiváló dobos és az ütőhangszerek 
„bűvölője”, jó néhány neves formáció tagja 
volt (Bosambo, Balázs Elemér Group, Dés 
László Septett, Jazz+Az, Mitsoura) . Saját 
együttesét 2007-ben alapította .

Geröly Tamás dobos és ütőhangszeres a 
legendás Szabados Trió és a Dresch Quartet 
egyik meghatározó tagja volt . Zenélt a 
moldvai és gyimesi népzenét játszó Tatros 
együttesben . Dolgozott Berecz András me-
semondóval, Gombai Tamás népzenésszel . 
Jelenleg is több formáció tagja (Dél-Alföldi 
Szaxofonegyüttes, Kvartonus Quartet), és a 
Bartók Konzervatórium jazz tanszakának 
tanára .

Mindhárman kötődnek valamilyen for-
mában a gyerekekhez, fiatalokhoz . Erről 
faggattuk Szalóki Ágit és a Kispesten élő 
Geröly Tamást .

WKK: Mióta foglalkozol gyerekzenéléssel, 
hogyan kezdődött ez el?

Szalóki: Kezdettől tudtam, hogy gyerek-
előadásokat szeretnék tartani . Első lemezünk 
a Téli-nyári laboda volt, amelyen népdal-
feldolgozásaink és gyerekek által előadott 
mondókák, énekes körjátékok hallhatók . 

A kezdetekben a jazz koncertek, külföldi 
turnék miatt minden gyerekműsorunk vala-
miféle örömzene, szerelemgyerek volt . Több 
szakmai biztatást kaptam, hogy érdemes 
gyerekekkel foglalkoznom . Idővel a füstös 
helyeken, nagy fesztiválokon való, éjszakába 
nyúló fellépéseket felcseréltem a korai kelésre, 
gyerekzsivalyra . Bizonyára az is hatott rám, 
hogy az Óvónőképző Főiskolára jártam, ez is 
segít a gyerekekkel való kommunikációban . 

WKK: Mi a leg fontosabb számodra, mikor 
gyerekek elé állsz ki?

Szalóki: Tulajdonképp ugyanaz, mint a 
felnőtteknél, csak a gyerekeknél ezt köny-
nyebb megvalósítani: oldódjunk! Zenészek 
a színpadon, közönség a nézőtéren . A zene, 
a szöveg már teszi a maga dolgát . A hangok 
hatnak maguktól is . A gyerekek számára 
fontos a visszacsatolás, a dicséret . Fontos, 
hogy a koncert végén úgy érezhessék, tanultak 
valamit, kaptak valamit, amit hazavihetnek . 
Az emlékezetes gyermekkoncerteket nem 

koncertként, hanem 
közösségi élményként 
éltem meg . Nem volt ze-
nész és hallgató, színpad 
és nézőtér . Mi voltunk 
ott és akkor . Sőt talán tér 
és idő sem volt… 

Geröly Tamás 6 éve-
sen kapta meg első hege-
dűjét, és ahogy mondja: 
13 évesen elkapta a beat, 
25 évesen a jazz, 30 éve-
sen a népzene, 40 évesen 
az asszony .

WKK: Leginkább jazz- 
dobosként ismernek…

Geröly: A katonaság-
nál találkoztam Grencsó 
István szaxofonossal, és 
az első zenekarunk, a 

Masina  Trió teljesen megváltoztatta ad-
digi életemet . Rádöbbentem az előttem 
álló lehetőségekre, és elkezdtem keményen 
dolgozni . Leérettségiztem, felköltöztem 
Pestre, diplomát szereztem a Bartók Béla 
Konzervatóriumban, 2007-ben diplomát 
szereztem a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen is . A jazz − ha eléggé nyitottak 
vagyunk  −  életszagú, és lehetőséget ad a 
véleménynyilvánításra . Legnagyobb ered-

ményem − ha lehet ilyet mondani − hogy 
aktív, vállalkozó szellemű hűséges ember 
(muzsikus) maradtam 60 évesen is . 

WKK: Hogyan kerültél a gyerekek köze-
lébe?

Geröly: Tanítással foglalkozom, 23 éve 
tanítok gyerekeket, fiatalokat . Táncházban 
is többször játszottam gyerekeknek . Magam 
is öt gyermeket nevelek . Tizennyolc éven 
keresztül „koptattam” a wekerlei óvodákat . 
Így, ha akarnám, sem tudnám elfelejteni, 
hogy én is voltam gyerek . 

Sok emlékem van a gyerekekkel kapcso-
latban, főleg az enyéim után . A legutolsó 
pár napja történt: idehaza egy afrikai dob-
zenekart hallgattam elég hangosan . Kis 
idő elteltével előkerült Tamara lányom, és 
csodálkozva megjegyezte: azt hittem a mo-
sógépet kapcsoltátok be .

A gyermeknapi hangszerbemutató lehe-
tőséget kínál a kicsiknek, hogy közelébe 
kerüljenek az ütőhangszernek, és kipró-
bálják azt .

A művészekkel, koncertjeikkel és a hang-
szerbemutatóval a Wekerlei Kultúrházban 
találkozhatnak a gyerekek a május-júniusi 
hónapokban . (wkk .kispest .hu)

Szabó Mária

Wkk

A hangok szárnyán gyerekekkel a Wekerlén

szalóki ági     

geröly Tamás

Fo
tó

: E
m

m
er

 L
ás

zl
ó

A
 sz

er
ző

 fe
lv

ét
el

e



Wekerle   ■  2014/1. szám26

 Sokan nem is sejtjük, hány művész él a te-
lepünkön . Talán csak ha kilátogatunk a 

Wekerlei Napokra, és körbejárjuk a művész-
telep kiállítóit, vagy elmegyünk a WKK-ban 
évente megrendezésre kerülő Wekerlefesztre, 
akkor döbbenünk rá, mennyi tehetséges, sok-
szor hétköznapi foglalkozású művészember 
lakik a szomszédságunkban . 

Zsombor Ede is afféle rejtőzködő művész: 
nem veri nagydobra tehetségét . Asztalosnak 
tanult, grafikus lett, de színészkedett és sza-
kácskodott is már . Szabad idejében rajzol, fest, 
bútorokat barkácsol, várakat épít, mesét ír . 
Grafikái fekete kontúrosak, messziről felismer-
hetők, jellegzetesen „edések”, festményei élénk 
színűek, meseszerűek . Visszatérő motívumai 
elhagyatott kastélyok, csigalépcsők, különös 
tarajú madarak, kígyók, sárkányok, beszélő fák, 
szokatlan perspektívából megrajzolt épületek . 
Amikor éppen nem a vászon előtt alkot, ak-
kor a konyhában ereszti szabadon fantáziáját, 
sohasem szakácskönyvből, mindig másképp 
és mindig valami újat kreálva . 

Mai vacsoránk arab ihletésű, Ede által to-
vábbfejlesztett kebab, illatos-vajas lepénnyel 
és sok zöldséggel .

– Fontos részlet, hogy a húst még nyersen 
besózzuk és befűszerezzük, mert a darált hús 
a serpenyőben gyorsan kap egy pörzs-réteget, 
és félig megsülten már nem veszi be a 
sót és fűszereket – kezdi az ismertetőt 
Ede, miközben a felvagdosott és meg-
fonnyasztott hagymára rádobja a kétféle 
darált húst . – Mi inkább a szárnyas 
húsokat fogyasztjuk, de hogy ne legyen 
olyan száraz, most a felét disznóhúsból 
készítem .

Miközben a hús sül (időnként meg 
kell keverni), Ede összegyúrja a tésztát 
a lepényhez . 

– A hagyományos tortillák csak lisztből és 
vízből készülnek, ez a lepény viszont a vajtól 
szaftos lesz és különleges – folytatja Ede . 

Igen, ezt magam is tanúsíthatom, mert 
habár karcsúság-megőrző indokoknál fog-
va előre eldöntöttem, hogy márpedig én a 
lepényből nem eszem, kénytelen voltam 
hármat is befalni, olyan finom volt . 

– Amúgy a tésztát készíthetjük csak fe-
hér lisztből is, ki hogy szereti . A massza 
gyurmaszerű lesz, ebből kell kicsi golyókat 
formázni, majd a golyókat leheletvékonyra 
kinyújtani sodrófával . 1 kiló lisztből 20-22 
lepény jön ki . 

Közben a hús el is készült, ideje beleszórni 
a mélyhűtött borsót és kukoricát, majd azzal is 
rotyogtatjuk pár percig, és le is zárhatjuk alatta 
a gázt . Ede palacsintasütőt vesz elő, és sütni 
kezdi a lepényeket zsiradék nélkül . 

Nem kell alá olaj, hisz vaj van a tésztájában . 
Fél perc az egyik oldalának, fél perc a másiknak . 

Nagyon egyszerű ez a recept, egyszerűbb, mint 
a kenyértészta, és másnap is finom . 

Mivel a lepény sütése teljes embert igényel 
(mi pedig már nagyon éhesek vagyunk), 

kicsit besegítünk a köret elkészítésébe: a 
mártás hozzávalóit elkeverjük egy tálkában, 
a kápia paprikát apróra felvagdossuk és egy 
másik tálba tesszük, végül a megtisztított és 
julienne-re vagdosott sárgarépát a félbevágott 
koktélparadicsomokkal és kevés sóval együtt 
erős tűzön megpirítjuk . A mártáshoz hasz-
nálhatunk csak tejfölt vagy csak joghurtot is . 
(Julienne-vágás: gyufaszál vékonyságúra sze-
letelés, de az sem baj, ha vastagabb lesz .) 

Szép sorjában minden az asztalra kerül, és 
kezdődhet a lakoma .  Igazi vendégváró étek 
ez, betekerhető a lepénybe, vagy tányéron a 
falatokat összevegyítve is ehető, mindenki 

abból szed, ami kedvére való . Ede a 
lepényre szedi a darált húst, majd tesz 
a sárgarépából, paprikából, rukkolából 
is rá, végül nyakon önti a pestós tejföl-
lel, és az egészet betekeri, úgy kínálja . 
Szerencsére nem csak nekünk ízlik, 
Rozi lányunk is befal belőle, s mivel 
ő igencsak válogatós és kisétkű, en-
nél jobb ajánlásra nincs is szüksége 
a Zsombor-féle kebabnak .

Szilágyi Szabina

zsombor ede: Hajnal

Hozzávalók (6-8 főre)●  A lepényhez: 1 kg liszt (fele fehér, fele graham), 2 evőkanál só, 18 dkg vaj, 4 dl meleg víz
●  A húshoz: 70 dkg darált disznó, 70 dkg darált pulyka, 4 fej hagyma, 1 kk kurkuma, 1 kk római kömény, chili, bors, bő maréknyi zöldborsó, bő maréknyi kukorica, só

●  A mártáshoz: 1 tejföl,  1 joghurt, 3 evőkanál  pesto szósz, kevés só
●  A körethez: 3-4 sárgarépa, 6 koktélparadicsom,  2 kápia paprika, rukkola 

Wekerlei konyhák

Zsombor-féle kebab,
avagy rejtőzködő művész a konyhában
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hirdetés

Fábián István    Telefon: 06-20-317-0843

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül, szakszerű gépi tisztítással 

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! 2014-ben 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!

A 20 éve Kispest központjában működő ingatlaniroda 
ügyfelei részére eladó ingatlanokat keresek Wekerlén

AnDeZ Ingatlaniroda
1191 Bp., Üllői út 259. (Hunyadi u. sarok) 280-2271; 06-20/389-6675; www.andezingatlan.hu; www.facebook.com/andez.ingatlan

Kovács Anita
06-70/708-3942

Hívjon 
bizalommal!
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Az építkezés az udvari kézilabdapálya 
aszfaltburkolatának elbontásával és a ját-
szószerek kiemelésével tavaly májusban 
indult. A 178 millió forintba kerülő első 
ütemben elkészültek a földszinti mosdók 
és öltözők, a tanári és az orvosi szoba, 
valamint a mozgássérült WC és a raktár 
is. A tavasszal kezdődő és a tervek szerint 
az év közepére befejeződő második sza-
kaszban az épület homlokzata készül el, 
új kültéri kézilabdapályát alakítanak ki, 
illetve mozgássérült parkolót és kerítést 
építenek. ezek a munkák további 40-50 
millió forintba kerülnek. 

A kiszolgáló részekkel együtt 600 négy-
zetméter alapterületű sportlétesítmény 
az esze Tamás utcával párhuzamosan 
épült. A létesítmény végénél, szemben 
a Kenyérmező utcával alakítják ki az új 
kézilabdapályát. A tornatermet nemcsak 
az iskolából, hanem a Hungária útról 
is meg lehet közelíteni. Felújították a 
kazánházat is, amely mintegy 20%-os 
energia-megtakarítást eredményez majd 
a tervek szerint.

kispest polgármestere az iskola életében 
fontos eseménynek nevezte a létesítmény 
megvalósítását, és az átadó ünnepségen 

hangsúlyozta, hogy ugyanilyen fontos az 
összefogás is – a képviselő-testület tagjaié, 
a szakembereké és a szülői közösségé –, 
amelynek eredményeként létrejöhetett. 
Kispest polgármestere hangsúlyozta, az 
erkel volt az egyetlen olyan iskola kispes-
ten, amelynek nem volt megfelelő méretű 
tornaterme, a gyerekek kis szobában tor-
náztak, ezért volt szükség a létesítmény 
megépítésére. Gajda Péter elmondta, még: 
mintegy 50 millió forintot szán az önkor-
mányzat rá, hogy kívül is olyan legyen 
a létesítmény, amilyet az önkormányzat 
elképzelt. Végezetül megköszönve a mun-
kát, az iskola közösségének kívánt sok jó 
sporteseményt a polgármester.

Az ünnepségen Horváth Lászlóné 
igazgató arról beszélt, hogy négyszáz 
gyereknek okoz örömet a tornaterem meg-
építése. Elmondta, a diákok rajzokban is 
megfogalmazták, miért fontos, mit jelent 
számukra a tornaterem.

A kerület évek óta kiemelten fontosnak 
tartja a sport támogatását. Ugyanúgy a 
fiatal tehetségek segítését a versenysport-
ban, mint a jelentős eredményeket elért, 
befutott kerületi sportemberek elismeré-
sét. Nagyon fontosnak tartja ugyanakkor 
a kerület vezetése a szabadidősportokat, a 
közösségi sport, a mozgás lehetőségének 
megteremtését. 

ennek érdekében újítottak fel több isko-
lai sportpályát, tornatermet, illetve külte-
rületi sportlétesítményt. ezért alakítottak 
ki skate-parkot, és ezért varázsolták újjá a 
legtöbb közterületet, parkot is Kispesten 
az elmúlt évek során, növelve ezzel a 
kikapcsolódásra alkalmas zöld felületek 
arányát is.

Az új komplexum mintegy 500 főt is 
képes lesz befogadni. Mint a többi kerületi 
iskola tornatermét, az új létesítményt is 
használhatják majd a kispestiek hétvé-
genként szabadidős sportokra.

hirdetés

Elkészült az Erkel Ferenc Általános 
Iskola tornaterme

Az iskolA tornAtermét hétvégenként szAbAdidős sportokrA hAsználhAtják A kispestiek

befejeződött a kispesti erkel Ferenc általános iskola 325 négyzetmé-
teres tornatermének építése. A beruházás 178 millió forintba került. 
Az első ütemben a tornaterem mellett elkészültek a földszinti mosdók 
és öltözők, a tanári és az orvosi szobák, illetve a mozgássérült WC és 
a szertár is. A kiszolgáló részekkel együtt csaknem 600 négyzetméter 
alapterületű sportlétesítményt az iskolán kívül a hungária útról is meg 
lehet majd közelíteni.

gajda péter kispest polgármestere, horváth lászlóné igazgató és tarnai richárd 
országgyűlési képviselő

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
kispesti Önkormányzat 5 millió forinttal 
támogatja a Wekerletelepen lévő laká-
sok eredeti fa nyílászáróinak eredetivel 
megegyező felújítását, cseréjét. A pénzt 
pályázaton nyerhetik el a tulajdonosok, 
haszonélvezők, bérlők.

A támogatás célja, hogy a tulajdonosok - a 
fa nyílászáró állapotára tekintettel - a lakás 
bármely homlokzati falán a már meglévő 
eredeti fa nyílászáróikat újítsák fel, vagy az 
eredetivel megegyező rajzolatú, korszerű 
fa nyílászárókat építsenek be a javíthatat-
lan vagy a Wekerleteleptől idegen anya-
gú, szerkezetű ablakok, ajtók helyett.

A pályázati rendszer jelenleg kidolgozás 
alatt áll. A nyílászáró pályázat indulásának 
várható időpontjáról a www.kispest.hu 

honlapon fogjuk Önöket tájékoztatni. 
A részletes pályázati útmutatót díjmentesen 
hozzáférhető tesszük Budapest Főváros 
XIX. kerület Kispest, Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálatán (1195 Budapest, 
Városház tér 18-20.) hétfőtől csütörtökig 
8:00 – 16:30, pénteken 8:00-12:00 óra 
közötti időpontban, és letölthető lesz a 
www.kispest.hu/pályázatok honlapról.

Üdvözlettel: Gajda Péter
kispest polgármestere 

Tisztelt 
Wekerletelepiek!
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További szolgáltatások:
• Autogén tréning
• Gerinc terápia
• Táplálkozási tanácsadás
• Tibeti hangtál terápia

a W
ekerlei Egészség Sziget

M
egnyílt 

ahol talpmasszázzsal 
várom kedves vendégeimet

A talp a test térképe. A talpmasszázs kiindulópontja az,  
hogy testünk minden szerve összeköttetésben van talpunk  
különböző zónáival. A talp reflexzónáinak masszírozásával  
közvetlenül ingerelhetők vagy nyugtathatók a szervek.
Reflexzóna masszázs: Az egyénre szabott terápiával a szervek  
funkcionális zavarait kezelem.
Harmonizáló masszázs: A szervezet ellazul, a talp felfrissül, oldódik 
a stressz és csökken a fájdalom. Megnő a szervekhez jutó oxigén 
mennyisége, beindul a méregtelenítés.

Előzetes időpont egyeztetés, 
bejelentkezés telefonon vagy e-mailen.

Szőke Réka
Tel.: 30/821-2904 | wekerleiegeszsegsziget@gmail.com

Cím: Wekerletelep, Hungária utca 19.
Bővebb információ: www.wekerleiegeszsegsziget.hu

Hirdessen nálunk!
Hirdessen kedvező áron  

 5 300 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:

Hirdetésszervezőinknél, Csernai Zsuzsa
(mobil: 30/297-2935), Veres Joli (mobil: 30/683-1307),

e-mail: whirdetesszervezes@gmail.com.
Személyesen a WTE székhelyén

(Kós Károly tér 10. www.wekerletelep.hu)

méret Nettó ár áfa 27% bruttó ár
Nyolcad oldal

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

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

Negyed oldal

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

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

Fél oldal

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

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

Teljes oldal

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

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




