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Olvasónknak!

 Október elején a wekerlei postaládákban feltűnt egy kiadvány 
„Wekerle” címmel, amely kinézetre sokakat emlékeztethe-

tett a Wekerle újságra, de tartalmában bizonyosan nem! Azonnal 
rengetegen kerestek meg bennünket, és kérdezték zavartan: mi 
ez, a Wekerle újság új száma?

A válasz: a szóban forgó kiadványnak semmi köze nincs és 
nem is volt a Wekerlei Társaskör Egyesülethez és lapjához, a 
Wekerléhez, az a Kispest újság I . évfolyam I . számú mellék-
leteként jelent meg . A WTE és az újság szerkesztőbizottsága 
azonnal közleményt adott ki, továbbá levelet írt a Kispest újság 
kiadójának és főszerkesztőjének (a levél teljes szövegét fentebb 

olvashatták), azt kérve: a jövőben ne jelentessenek meg a lapunkéval azonos elnevezésű 
kiadványt, valamint tegyék közzé a Kispest újság következő lapszámában a Wekerlei 
Társaskör közleményét . Sajnálatos módon választ mindezidáig sem a kiadótól, sem a 
főszerkesztőtől nem kaptunk .

Az 1995 novemberétől folyamatosan megjelenő, 2010 óta nemzetközi szabványos 
azonosítószámmal (ISSN) is rendelkező lapunk épp idén ünnepli huszadik évfolyamát . 
Ezalatt a hosszú idő alatt olvasóink megismerhették, megtapasztalhatták a Wekerle újság 
és a Társaskör által fontosnak tartott és képviselt civil értékeket . E civil, wekerlei értékek 
és érdekek képviselete 20 éve is, most is elsődleges kellett és kell legyen lapunk készítői 
számára .

Márpedig az elmúlt húsz év alatt bizony nagyon sok és sokféle készítője volt az újságnak: 
több százan írták, fényképezték, szerkesztették, tördelték, korrektúrázták, illusztrálták! E 
jubileumi számban összegyűjtöttük, kik hozták és hozzák létre a Wekerle újságot ‒ 1995 
óta . Ezt az örömtelien hosszú listát a következő oldalon olvashatják . 

Végigtekintve a neveken (bizonyára sok-sok ismerőst fognak találni!), minden túlzás nélkül 
állíthatjuk, ezt az újságot valóban magunk, wekerleiek készítjük magunkról, magunknak! 
Köszönet mindannyiuknak, minden jelenlegi és korábbi „Wekerle-készítőnek”, akik elindí-
tották, életben tartották és életben tartják a lapot, és ezzel elősegítik ‒ ezúttal is dr . Kóczán 
Lászlót idézve ‒ az éber wekerlei közéletet . De persze többet is . Hiszen a Wekerle olvasóit 
nemcsak a közélet ügyei foglalkoztatják ‒ különösen a közelgő ünnepek idején . . .

Ezért ha végiglapozzák jubileumi évfolyamunk utolsó számát, ezúttal is tapasztalhatják, 
nemcsak közös ügyeinkhez, hanem közös ünnepi készülődéshez is invitáljuk Olvasóinkat! 
Tartsanak velünk!

Dr. Engloner Attila
főszerkesztő
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Wekerlei Esti Mesék – Minden csütörtökön 18 órakor ki-

csiknek és nagyoknak, minden héten más-más előadóval .
Kör-Kötő-Kör – Minden csütörtökön 19-21 óráig kötő 

klub mindenkinek . Kezdőknek, haladóknak, fiúknak, lá-
nyoknak, zöldeknek, kreatívoknak . Kössünk, horgoljunk, 
nemezeljünk együtt, beszélgessünk egy kis süti és kávé 
mellett . Tanuljunk együtt új technikákat!

Játékklub – Minden csütörtökön 19-21 óráig táblás és 
kártyajátékokkal vár a játékmester mindenkit, de ha van 
otthon egy jó játékod és csak a társaság hiányzik, akkor 
hozd el, nem fogunk unatkozni! 

Bridzs-klub – Minden kedden 18 .30 órakor várunk min-
denkit, 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 zsíros kenyér 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 .

Önkéntesek teadélutánja – Minden hónap harmadik szer-
dáján 19 órától várja a Wekerlei Önkéntes Centrum az 
aktív és az új önkénteseket egy kis baráti beszélgetésre .

Őszikék klub – Minden hónap utolsó szerdáján 17 órakor 
kötetlen hangulatú beszélgetések unokákról, kertgondo-
zásról, háziasszonyi praktikákról .

Kertbarát Kör klubnap – Minden hónap utolsó péntekén 
18-20 óráig a WKK-ban aktuális témák, kerthasznosí-
tás .

Futóklub – Minden szerdán 19, vasárnaponként 11 órától, 
indulás a Szondi térről . 

Programsoroló

 Immár 9 . éve ünnepeljük Wekerlén az 
Életfát . Nem így indult – mint ahogy 

már többször szót ejtettünk erről –, de 
mégis szimbólummá vált . S ezzel együtt 
mondhatjuk-e, hogy az Életfa Ünnep mégis 
hagyománnyá vált? Vajon mi az a szűk 
határvonal, ami egy rendszeres progra-
mot, mely éveken át megrendezésre kerül, 
egyszer csak hagyománnyá nemesít? Vajon 
ebben a nagyon gyorsan változó világban 
mennyi idő kell, hogy kimondhassuk: ez 
a mi hagyományunk?

„A hagyomány jelenléte emberi közös-
ségek létének feltétele; az élők világában 
egyedül emberi közösségek sajátja .” – írja 
a Magyar Néprajzi Lexikon . Azaz a kulcs 
nem az időintervallumban, hanem a kö-
zösségben, a közösségi lét intenzitásában, 
erejében rejlik . Mondhatjuk, hogy minél 

erősebb a közösség, annál inkább valószínű, 
hogy képes hagyományokat teremteni . De 
ez nem elszántság kérdése . Kell szív és lélek 
is hozzá . Azok, akik évről évre fontosnak 
tartják, hogy részesei legyenek ennek az 

ünnepnek, hozzájárulnak ahhoz, hogy az 
Életfa Ünnep hagyománnyá váljon .

Várunk mindenkit sok szeretettel 2015 . 
március 21-én!

Szebenyi Marianna

Felhívás
Szabadtéri fotókiállítás  
a Föld napján

 A Wekerlei Társaskör Egyesület a Kós Ká-
roly Általános Iskolával közösen 2015-

ben is megszervezi hagyományos szabadtéri 
fotókiállítását a Föld napja alkalmából . A téma 
idén az Önkéntesség . 3 kategóriában várunk 
képeket:

•  önkéntes „szelfi”
•  portré egy önkéntesről (a portrén szereplő 

egyéntől a közlésre való engedély beszerzése 
a készítő feladata, illetve felelőssége)

•  csoportkép önkéntesekről, lehetőleg önkén-
tes munka közben, előtt vagy után

A pályaművek lehetnek digitális fotók vagy 
hagyományos technikával készült, utólag di-
gitalizált (beszkennelt) felvételek, de méretük 
minimum 1Mbyte kell, hogy legyen, másképp 
nem alkalmasak előhívásra . A beadható képek 
száma szerzőnként maximum 3 db .

A pályaműveket szakértők bírálják el, de a 
lakosság is szavazhat a WTE honlapjára felke-
rülő képekre . A zsűri és a közönség szavazatai 
alapján külön-külön lesz díjazás .

Fontos: Mivel ez egy fotópályázat, a képek 
zsűrizésekor alapvetően „a kép, mint művészi 
alkotás” elve szerint lesznek értékelve, a fotón 
szereplő önkéntes(ek) által elvégzett munka 
„nagysága”, mennyisége stb . nem számít bele 
az értékelési szempontokba!

Beérkezési határidő: 2015. április 10.
Bővebb tájékoztatást a nevezési feltételek-

ről a WTE honlapján, ill . a Facebookon a 
Wekerletelep oldalon találnak .

Életfa Ünnep
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Wekerlei Mikulásvárás

 A Wekerlei Társaskör ablakában 
lévő Adventi Kalendáriumban 

idén is minden nap kinyitunk egy-egy 
gondolatot tartalmazó kicsi ablakot, 
remélve, hogy ezek a gondolatok so-
kunk szívéhez eljutnak: 

„Régi karácsonyok bukkannak fel 
emlékeim villanásaiból,

és megvilágítják az elmúlt időt és 
embereket,

akik élnek újra és örökké a kis 
karácsonyi gyertyák puha, libegő 
fényében.”

(Fekete István)

 Nagyon várjuk a ka-
rácsonyt! Várjuk 

az ünnepi hangulatot, 
a karácsonyi fényeket, a 
karácsonyfát, a meghitt 
családi pillanatokat, az 
ajándékokat, az ünnepi 
étkeket . De nem csak 
magunkra gondolunk 
ilyenkor . Vannak, akik-
nek segítenünk kel l , 
hogy nekik is örömük 
legyen ebben a csodá-
latos ünnepben . 

Hagyományainkhoz 
híven az idén is gyűjtést 
szervezünk karácsony 
előtt, a nehezebb sor-
sú wekerleieknek, akik 
nagy hálával és öröm-
mel fogadják az adomá-
nyokat .

A háziorvosok javas-
latai alapján állítjuk ösz-
sze az adományozottak 
névsorát .

Az Őszikék klub ké-
szí ti az Önök adományaiból az élelmiszer-
csomagokat és wekerlei önkéntesek szállít-
ják ki azokat a rászorultaknak . Tapasztala-
taink szerint leginkább tartós élelmiszerre 
(rizs, száraztészta, konzerv, vaj, margarin, 
tartós tej, kristálycukor, tea, citromlé, 
kakaópor, csokoládé, szaloncukor, keksz, 
mazsola stb .) van szükség . 

Kérjük, ha teheti, segítsen Ön is!

Az adományokat 2014. december 1-től 
17-ig gyűjtjük a WTE irodájában, nyitva 
tartási időben (minden hétköznap délelőtt 

10-12-óráig és hétfő, szerda délután 16-
19-ig, csütörtökön 17-19 óráig) .

Amennyiben pénzadománnyal kíván 
segíteni, a felajánlott összeget a WTE 
Unicredit 10918001-00000020-16620003 
számú számlájára vagy személyesen a Tár-
saskörben várjuk . 

Ha szívesen segítene a csomagok széthor-
dásában, jelentkezzen a WTE 280-0114-es 
telefonszámán .

Együttérző segítségét köszönjük! 

Wekerlei Társaskör Egyesület

Karácsonyi adománygyűjtés

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

kapu alá .
Ha van kedved, írj levelet! 
A Mikulás levelesládáját december 3-ig a 

WTE irodában (Kós Károly tér 10 .) találod, 
ide juttasd el a küldeményed, mi továbbítjuk 
majd a Mikulásnak!

Ha szeretnéd, TANULD MEG A MIKU-
LÁSVÁRÓ DALOKAT .

Segíthet a daltanulásban a Wekerlei Angyali 
kar által felénekelt szép CD és dalos füzet, 
ami kedvező áron megvásárolható a WTE 
irodájában .

Várunk minden gyermeket és felnőttet ezen 
a szép téli estén!

Adventi 
Gondolatnaptár
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Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!

(Wass Albert)

 Ismét eltelt egy év és újra itt a legszebb ünne-
pünk, a karácsony . Idén is sor kerül a hagyo-

mányainknak megfelelően a Wekerlei Társaskör 
önkénteseinek közreműködésével a Wekerlei 
Karácsonyra .

Szeretettel várunk Benneteket az ünnepi 
készülődés során egy közösen eltöltött dél-
utánra 2014. december 20-án 16 órától, ahol 
sütemények, tea és forralt bor mellett egy 
jót beszélgethetünk, közösen énekelhetünk . 
(Köszönettel fogadunk el terített asztalunkra 
süteményt .)

Áldott, békés, boldog ünnepeket mind annyi-
unk nak!

 Egyszer volt, hol nem volt… Volt egy-
szer egy angol nagymama, aki, látva 

a világégés utáni állapotokat, és meg-
sajnálva a borzalmakról mit sem tehető 
gyermekeket, összecsomagolta ajándékát 
egy cipősdobozba, és elküldte egy szegény 
gyermeknek . Nem sejthette, hogy egysze-
rű, de nemes tettét százak, ezrek, milliók 
követik majd, és hogy a cipősdobozba zárt 
szeretet áttör határokat, korokat, életszem-
léleteket, és mozgalommá fejlődik .

Kicsit megtévesztő a cím, mert a lehető-
ség nem új, csak ebben az évben Társaskör 
segítséget nyújt a könnyebb 
megvalósításhoz .

A Baptista Szere te t szol gá-
lat megkere  sé sé re vállaltuk, 
hogy gyűj tőpont lesz a Tár  - 
saskör helyisége . Idén mi is 
gyűjtjük a CI PŐS DO BO-
ZO KAT . Ugye, ismerős a 
ci pős doboz akció? 

Mi is ez? Kicsit leegysze-
rűsítve a következő .

Végy egy cipősdobozt, te-
gyél bele egy gyereknek va-
ló ajándékokat (apró játék, 
kisméretű könyv, írószerek, 
édesség stb .), csomagold be 
szépen (lehetőleg külön az 

alját és a tetejét), kösd át, tegyél rá egy 
címkét, hogy fiúnak vagy lánynak és kb . 
hány éves korúnak szánod a dobozt, hozd 
be a Társaskörbe! A Baptista Szeretetszol-
gálat karácsonyra eljuttatja magyarországi 
rászoruló gyerekeknek .

Nem részletezem, feltételezem, hogy 
sokan ismerik a segítésnek ezt a formáját, 
hiszen 10 éve működik .

Amit feltétlenül tudni kell, december 
1-19 . között fogadjuk a dobozokat a Tár-
saskörben, az új nyitva tartás idejében, és 
gondoskodunk a továbbszállításukról .

További részleteket majd november vé-
gén lehet megtudni, kirakati plakátokról, 
szórólapokról, a honlapról .

Jó lehetőség ez is, sok más mellett, ad-
venti készülődésre családoknak, közössé-
geknek, iskoláknak, baráti köröknek stb .

Hogy idén hány gyermek örülhet ka-
rácsonyi ajándéknak december 24-én, az 
Önökön is múlik . Csatlakozzon idén Ön 
is, és próbálja ki: mennyi szeretet fér el 
egy cipősdobozban?

Papp Zsuzsanna

Wekerlei Karácsonyfa

Új lehetőség, hogy örömet szerezzünk rászoruló 
gyermekeknek
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 A Zrumeczky kapuból megszólaló har-
sonaszó nyitotta meg a 3 napos ren-
dezvényt, majd a Wekerlei Társaskör 

irodájában megnyílt Lóth Éva fotókiállítása 
Gyimesi csángók – Gyönyörű tájak, szép 
emberek, nehéz sorsok címmel . Ezt követően 
a Hazaérkezett című dokumentumfilmet 
nézhették meg az érdeklődők, illetve beszél-
gethettek a film rendezőjével, Somogyvári 
Rudolffal és alkotótársával, Kós Bélával . A 
péntek esti programot hangverseny zárta a 
református templomban .

A második nap zenés ébresztővel kezdődött, 
illetve egész nap kirakódóvásár volt a téren . 
Hatodik alkalommal várta az érdeklődőket 
a Szolidaritás Tere szombaton . A rendezvény 
második napján a különböző szempontok 
miatt hátrányos helyzetben élő emberek 
mindennapi élethelyzeteibe kaphattak be-
pillantást a résztvevők . „Közlekedhettünk 
kerekesszékkel, lehetőséget kaptunk arra, 
hogy látással, hallással, mozgással kapcso-
latos, és ügyességi játékokat játsszunk . Az 
érdeklődők látás- és hallásvizsgálaton vehettek 

részt, valamint érzékenyítő programként, 
játékos rajzos feladatokat oldhattunk meg, a 
fogyatékossággal kapcsolatban . Láthattuk, 
hogy milyen ügyesen segítik a terápiás kutyák 
a mozgássérültek hétköznapi életét, valamint 
értelmi és látássérült emberek kézzel készí-
tett ajándéktárgyait is megvásárolhattuk” 
− mondta el a szervező, Horváth Mariann, 
hozzátéve: szerencsére a program ideje alatt 
az időjárás is „szolidaritást” vállalt velük, és 
minden megvalósult, amit terveztek . A Kós 
Károly téren idén is lehetett bort kóstolni, 
szokás szerint a Wekerlei Borút volt az egyik 
legnépszerűbb program, a mostoha időjárás 
miatt sokan látogatták a sátrakat . A jó han-
gulathoz a Zenepavilonban fellépő zenészek 
is hozzájárultak, különböző műfajú élő zene 
szólt, a klasszikustól egészen a pop-rockig .

A harmadik napon a wekerlei művészeket 
– Hernádi Paulát, Lukovszki Zsófiát, Sol-
tész Melindát, Szőke Péter Jakabot, Urmai 
Ungurán Lászlót és Zsombor Edét, vendég-
művészként pedig Dvorcsák Gábort és műveit 

visszapillantó

Dacolva a természeti erőkkel
XXIII. Wekerlei Napok
A kifejezetten barátságtalan időjárás ellenére is 
nagyszerűen sikerült a XXIII. Wekerlei Napok 
programsorozat.
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 A Kós Károly téren lakunk, apa, anya, 
gyerekek: Jérôme, Anna, David (7 éves), 

Liana (4 éves) .
Idén nyár végén is, mint minden évben 

nagyon vártuk a Wekerlei Napokat . A megszo-
kott finom illatokkal, falatokkal és persze sok-
féle érdekes és csábító gyerekprogrammal .

Esztertől értesültünk arról, hogy ebből 
az alkalomból egész napos interaktív bábos 
programot szervez . Kíváncsian vártuk, hogy 
mi is lesz ez . Jó volt, hogy ki volt plakátolva, 
és Eszter, az eseményt megelőző hetekben 
személyesen is (a parkban, óvodában, isko-
lában) hirdette és magyarázta tervét, így 
felkészülhettünk arra, hogy egy új játék 
részesei lehetünk .

Egy klasszikus szabadtéri bábjáték to-
vábbgondolása izgalmas kalandot ígért, és a 
mi részünkről teljes mértékben be is váltotta 
az ígéretét .

Mint rendesen a Wekerlei Napok ide-
jén, otthon már reggel elkészítettük a láb 
növekedése okán levetett zoknikból a két 
zoknibábunkat, hogy elsők között kivágtat-
hassunk a térre, s ezekkel bejelentkeztünk 
a Meseútra .

Az előadás nagyszerű volt, minket  
megigézett, és részesévé akartunk válni 
a kincskeresők körének, úgyhogy elhatá-
roztuk, belevágunk . A csapatalkotásnál 
gondjaink lettek, elveszítettük a csapat-
társainkat .

Így visszavonulót fújtunk, egy jóleső ebéd 
és pihenő erejéig, de tudtuk, hogy nem 
adjuk fel, és visszajövünk délután .

Az új csapatunkat már nem veszítettük 
el, régi és új barátokkal jártunk a Meseúton . 
Nagyon jó ötlet volt szerintünk, hogy két-
szer lehetett nevezni, délelőtt és délután, 
ez mentség volt az ilyen tévelygőknek, 

mint mi, és egyébként is így egész napon 
át tartott ez a program (nagyon nagy kö-
szönet az egész napos jelenlétért minden 
szereplőnek, ezt azért bírni kell!) .

Fantasztikus volt a KAPU, amin át be-
léptünk meseországba és az összes díszlet . 
A szereplők is mind nagyon-nagyon jók 
voltak .

Nálunk Davidnak az Öreg Halász és a 
koboldok tetszettek legjobban .

„Tetszett, hogy viccesek voltak, és végig 
körülöttünk mászkáltak, a halász pedig 
azért, mert beszélgetett velünk, velem az 
utazásairól Barcelonában, mert mondtam 
neki, hogy az a kedvenc focicsapatom .”

Lianát a virágtündér és a nyártündér 
varázsolták el a legjobban:

„Szép volt a ruhájuk, mint a mesében . Én 
az aranyakat szerettem gyűjteni, és sokat 
találtam belőlük .”

Nagyon komolyan vették a gyerekek, 
teljesen beleélték magukat . Nagyszerűek 
voltak a Griffmadár, Holle anyó és az összes 
többi ötlet és szereplő is .

Csavargás meseországban
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Az volt számomra fantasztikus, hogy ezt a 
helyet (amely önmagában is különleges hely, 
de mégis igazán csak egy tér a városban), ahol 
naponta átmegyünk, naponta hétköznapi 
dolgokat teszünk, valóban sikerült meseor-
szággá varázsolni . Nagyon nagy ötlet volt, és 
tényleg, valóban az izgalmas kaland részeseivé 
váltunk . Bejártuk ezt az ismert helyet más-
képpen, a mesék ismerős szereplői vártak az 
egyes állomásokon (nagyon jó volt, hogy sok 
állomás volt) és feladatot kellett teljesíteni . A 
sok kis kincs begyűjtése élvezet volt a gyere-
keknek . Aztán azokból vihettek is haza és a 
közös üstbe beadva a többit, együtt győzték 
le a gonoszt . A történet az esti bábjátékban 
teljesedett ki, ahol a küzdelemben elfáradt 
lovagok láthatták munkájuk gyümölcsét, a 
mesekígyót, aki örömöt, vidámságot hozott 
mindenkinek, mert együtt csináltuk, együtt 
fedeztük fel, együtt küzdöttünk érte .

Közösségformáló játék, közös teret és időt 
kihasználva és valami nagyon jóra használva . 
Ez kell nekünk, embereknek .

Rattoni-Katona Anna és Rattoni Jérôme

A Bábos Meseutat ajándéknak szántuk a Wekerlén élőknek, hiszen Bábos Tár-
sulatunk innét indult, és mindig is ide tér haza . Hónapokkal a megvalósulása előtt 
elkezdődtek már a „munkák”, mese, szereplők, díszlet stb . Az utolsó pillanatban 
már csak a jó időért kellett izgulni . És arra a szombatra még a nap is kisütött!

Persze egy ötlet az kevés, a szándék pedig nem elég, ha nincsenek, akik támo-
gatnák .

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítették a Bábos Meseút 
létrejöttét . Köszönöm a Wekerlei Társaskör Egyesületnek, hogy végig segítettek 
minden téren .

Köszönöm a rengeteg wekerlei önkéntesnek, hogy a legjobb tudásuk szerint 
helytálltak az általuk bevállalt feladatköröknél .

Köszönöm a Kertvárosi Virágosnak, hogy a Tavasztündérünk gyönyörű koszo-
rúját elkészítette .

Köszönöm azoknak az embereknek a lelkes, támogató munkáját, akik ötleteikkel, 
gyakorlatiasságukkal biztosították a helyszínen a program zökkenőmentességét .

Köszönöm a sok-sok lelkes kisgyereknek és felnőttnek, hogy koboldként, ma-
nóként terelgették a megilletődött csapatokat .

És nem utolsó sorban köszönöm a szereplőknek, hogy létrehozták a varázsla-
tot, megdobogtatták a gyerekek kis szívét, és ennek köszönhetően mindenki úgy 
térhetett aznap haza, hogy egy csoda részese lett .

Köszönöm Wekerle, hogy velünk ünnepeltétek az 5 . születésnapunkat!
Babos Eszter

ismerhette meg a térre kilátogató közönség . 
„Urmai Ungurán László jelképesen átadta a 
stafétabotot az ifjúságnak, ugyanis saját művei 
helyett a wekerlei Alkotó Rajz Tanfolyam 
diákjainak közös festőprogramjával lepte 
meg az érdeklődőket . A nap zárásaként pedig 
Szőke Péter Jakab felajánlását, egy számozott 
művészeti nyomatot nyert az egyik szeren-
csés látogató” - mondta el Kékesi Krisztina 
szervező .

Vasárnap a szakadó eső ellenére a nagyszín-
padon szinte az összes koncertet megtartották, 
a sztárvendég Nagy Feró az emberek között, 
esernyők alatt énekelt . A nagyszínpadon 
Gajda Péter polgármester is köszöntötte a 
wekerleieket, majd Somlói Judit, a WTE 
elnöke átadta az egyesület díjait . A XXIII . 
Wekerlei Napok létrejöttét több mint kétszáz 
önkéntes tette lehetővé . A 3 napos rendezvényt 
kilenc sportágban sportprogram is kísérte .

a szervezők
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 A Társaskör elnöksége minden évben 
díjakkal ismeri el azon személyek, 
csoportok, vállalkozók vagy közös-

ségek érdemeit, akik kimagaslóan cselekedtek 
Wekerléért . Ebben az évben három személy 
részesült Wekerléért-díjban, továbbá egy 
szervezet a Tulipán-díj ezüst fokozatát ér-
demelte ki . A díjakat a Wekerlei Napokon 
az elnök asszony adta át .

WekerléérT-DÍj adható annak 
az élő személynek vagy csoportnak, aki a 
Wekerlei Társaskör Egyesület kebelén be-
lül kiemelkedő tevékenységet fejtett ki a 
Wekerletelepért .  

Telek aNikó
A Kós Károly Általános Iskola tanítónője, 

a Wekerletelepen nőtt fel, és azóta is itt él 
családjával, négy gyermekével .

Anikó méltatása azért nehéz, mert nem 
könnyű kiválasztani, hogy a temérdek válla-
lása közül melyiket emeljük ki . Közel másfél 
évtizede közöttünk van, hiszen a Wekerlei 

Futóklub tagjaként már az első, 12 évvel 
ezelőtti Wekerlei Székelykapu Futás lebo-
nyolításában is aktívan részt vett . Teszi ezt 
azóta is, lelkesen . Hovatovább, az idő során 
még gyűjtött hozzá pár tennivalót: ő találta 
ki és ő vezette a Wekerlei Játékbarlangot 
2009-től négy éven át . Az ő nevéhez fűződik 
a nagyrendezvényeinken évek óta közkedvelt 
Családi Pontgyűjtő játék kitalálása, megszer-
vezése, lebonyolítása . Ha már a nagyrendez-
vényeknél tartunk, el kell mondanunk, hogy 
éveken át részben neki köszönhettük, hogy 
„Falunapjaink” ilyen színvonalasak tudtak 
maradni, hiszen ő szervezte meg, tartotta 
kézben az azokon szereplő árusok jelentke-
zését, elhelyezését – sokáig egyedül . Ez ren-
geteg munkával járt a rendezvény előtt is, és 

alatt is, de Anikó sosem panaszkodott emiatt . 
Sőt, egyéb alkalmakkor is bármikor kapható 
segítségre, hiszen lelkesedése töretlen! Négy 
gyermeke mellett is kiemelkedően fontosnak 
tartja az önkéntességet, a Wekerléért való 
önzetlen munkát .

TóTH lászló
Díjazottunk nem wekerlei, még csak nem 

is a kispesti .
Mintegy tíz évvel ezelőtt a másutt már 

sikeres programjainak láttán, meghívást 
kapott egy Wekerlei Napok megrendezésére . 

Azt akkor professzionálisan, de minden 
elkötelezettség nélkül teljesítette .

Majd éveken át kértük fel a színpadi 
programok összeállítására, megszervezé-
sére . Mindig időben, jól teljesített, és egyre 
többször a helyhez és az itteni hangulathoz 
illő művészeket, együtteseket javasolt meg-
hívni . Vigyázott és ma is vigyáz a pénztár-
cánkra, tekintettel van arra, milyen szűkös 
költségvetésből gazdálkodunk . Ezt látván 
ma már saját tevékenységét önkéntesként 
végzi . S már nem csak a Wekerlei Napokon, 
hanem más rendezvényeinken is számít-
hatunk a tapasztalatára, a művészvilágbeli 
kapcsolataira .

Wekerléhez immár az is szorosabban köti, 
hogy gyermekeit ide járatja iskolába .

Wekerleivé lett . Megérdemli a díjat .

urmai uNguráN
lászló

Urmai László a Wekerle festője . De az 
Ungurán művésznevet – mellyel kun őseire 
emlékezik – is büszkén viseli .

Sárgák, okkerek, narancssárgák, rőt vö-
rö sek, barnák .

Halványzöld, sárgászöld, méregzöld .

Fűszál, virág, levelek csipkéje, áttűnik 
egy ház homlokzata .

A Kós Károly tér házai színek kavalkád-
jában, a Bercsényi utca lombkoronája .

Ma már úgy érezzük, mintha mindig is 
közöttünk lett volna . Pedig neki is idő kel-
lett, amíg rátalált közösségünkre . Megbízást 
kapott, hát tette a dolgát . Mindig korrekt 
munkát végzett . Ő tervezte a Wekerlei 
Társaskör emblémáját, arculatát; ő készí-
tette el a táblát a bejárat fölé; ő festette 
azt a gyönyörű képet, ami a Társaskörbe 
betérőt üdvözli .

A Wekerlei Életfa fő motívuma az ő lel-
kéből született . Benne van a szentiváni 
tűzszobrokat megvalósító csapatban is . S 
minden olyan munkában, ahol ihletettségre 
van szükség, ahol művészi formába kell önte-
ni a Wekerle jövőről szőtt álmait . Ezért ne-
veli a jövő generációját, a fiatal wekerleieket 
sajátos látásmódjára, ecsetkezelésére, ezért 
avatja be őket a titokba .

Következetes, szigorú embernek ismerjük . 
Ha értékről van szó: jottányit sem enged 
elképzeléséből . Ezért lesznek olyan gyönyö-
rűek aranybarna lombkoronái, leheletzöld 
törékeny fűszálai, tünékeny virágai . És a 
wekerlei házak .

WekerléérT TulipáN díjat a 
WTE minden évben annak, illetve azok-
nak a személy(ek)nek, intézmény(ek)nek, 
vállalkozóknak, támogatóknak adja, aki(k), 
amely(ek) kiemelkedő mértékű támogatást 
nyújtottak a Wekerlei Társaskör Egyesü-
letnek . 

A díjnak három fokozata van: arany, ezüst 
és bronz .

Arany fokozat 1 .000 .000 forintot meg-
haladó,

ezüst fokozat  500 .000 forintot meg-
haladó,

bronz fokozat  100 .000 forintot megha-
ladó támogatás esetén .

Ezüst fokozatú díjat érdemelt ki:
KISPEST KÖZBIZTONSÁGÁÉRT 

KÖZALAPÍTVÁNY
Nagy Tamás

visszapillantó

Wekerlei díjazottak 
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Wekerlei önkéntesek

 Újságunk hasábjain általában ódákat zengünk 
az önkéntes munkáról, felsorolva annak 

számos előnyét, örömét, azzal az alig leplezett 
szándékkal, hogy másokat is megfertőzzünk ezzel 
a nemes kórral. Nem másért, csak mert igazán 
hiszünk benne, hogy jót tesz nekünk is, környeze-
tünknek is. Ritkán esik szó viszont arról, mennyi 
háttérmunka, mennyi éjszakázás, telefonálgatás, 
utolsó percben való kapkodás előz meg egy-egy 
helyi rendezvényt. És hogy konkrétan mi minden 
rejlik egy komplett feladatkör mögött. Hogyan áll 
össze a sátorállítók csapata, hánykor kezdenek, 
hogyan alakul a munkájuk zuhogó esőben, mi a 
gyerekek feladat? Erről mesél 
most Krisztián.

Magát a sátorépítést már 
vagy 3-4 éve csinálom, de 
a szervezői feladatokat 
csak tavaly vállaltam el . A 
két nagyrendezvény tar-
tozik hozzám, a Wekerlei 
Székelykapu Napok és a 
Wekerlei Napok . A ren-
dezvények előtt vagy másfél 
hónappal megírom az első 
mailt a csapatnak, vagyis 
egyrészt azoknak, akik már 
évek óta vállalnak sátorépí-
tést, másrészt az újonnan 
jelentkezőknek . Az utób-
biaknak is mindig nagyon 
örülünk, és igyekszünk őket 
megszólítani, hogy tudják, rájuk is szükség 
van . Amúgy a mail nem a legjobb formája 
az önkéntes munkára való felhívásnak, az 
embereket sokkal inkább telefonon lehet meg-
szólítani, ami persze sokkal több energiát és 
időt igényel, de ezt nekünk, szervezőknek 
fel kell vállalnunk . Van olyan sátorépítő is a 
csapatban, akivel máskor nem is találkozom, 
nem beszélek, csak ilyenkor, évente kétszer, 
telefonon, s olyankor részletesen beszámol 
róla, mi is történt vele az elmúlt félévben . 
Egy rendezvényen kb . 30 sátorépítő dolgozik, 
vagyis ahhoz, hogy összejöjjön ez a 30 fő, az 

legalább 50-60 telefonhívás . A rendezvény 
előtti napon még mindenkinek küldök egy 
sms-t is, nehogy véletlenül megfeledkezzen a 
dologról . A nagy nap reggelén, szombaton egy 
kisebb csapat már 6 órakor elkezdi kipakolni 
a sóházból (itt tárolja a Wekerlei Társaskör a 
sátrait, asztalait stb . − a szerk.) a térre a sátra-
kat . Szép a tér ilyenkor reggel, és általában jó 
a hangulat . Főleg, ha nem esik az eső . Sajnos 
az elmúlt négy alkalomból háromszor esett . 
35-40 sátrat szoktunk általában felállítani, az 
őszi Wekerlei Napokon rekordot döntöttünk, 
45 sátrunk volt . 

A csapat zöme 7-kor érkezik, ekkor kez-
dődik az építés, az előzetesen megrajzolt 
térkép alapján . Egy sátor összeszereléséhez 
4 ember kell . Sokszor előfordul, hogy nincs 
meg a sátor minden eleme, hiszen az elpakolás 
minden esetben sötétben történik, amikor 
könnyű kifelejteni a csomagolásból valamit . 
Ilyenkor kellenek a kreatív ötletek, honnan, 
miből pótoljuk, mit mivel illesszünk össze . 
Szerencsére ötletekből nincs hiány . Gyakran 
megtörténik, hogy 2-3 olyan embernek kell 
közösen feladatot megoldania, akik eddig 
nem ismerték egymást . Aztán lehet, hogy 

utána majd együtt mennek be egy szendvicsre 
a WTE-be, vagy az éppen nyitó söntésnél 
együtt gurítják le az első sört . Ilyenkor csak 
mosolygok a bajuszom alatt…

Szeretek szabad kezet adni a hozzám tarto-
zó önkénteseknek, hogy magukénak érezzék 
a feladatot, hogy tudják, nem csupán fizikai 
munkáról van szó, és semmiképpen sem csak 
egy meló letudásáról . 

Általában fél 10-re készülünk el, de ezután 
kezdődnek még a finomítások, cövekelések, 
speciális igények kielégítése . Vasárnap szintén 
összeáll a csapat egy része, hiszen a másnapi 
rendezvény más díszletet kíván, sok sátrat 
kell elbontani vagy áthelyezni . 

Az igazi kihívás a vasárnap esti elpakolás 
szokott lenni, mert ilyenkor néhányan a nagy 
buli után szeretnek megfeledkezni az előzete-
sen vállalt feladatukról . Szerencsére mindig 
akad arra lézengő önkéntes, aki felajánlja 
segítségét . Az esti pakolásnál a sátorlebontók 

összefolynak a padcipelőkkel, 
segítünk egymásnak .

A sátorállító gyerekek – ál-
talában a sátorállítók cseme-
téi – ezt az éjszakai műszakot 
imádják a legjobban, amikor 
már ágyban lenne a helyük, 
de ők még javában dolgoz-
nak, sötétben, tapogatózva, 
sietve, egymást biztatva . A 
gyerekek a legjobb fejek, 
ők a hajnali műszaknak is 
örülnek, szinte kelteni sem 
kell őket, már repülnek is ki 
az ágyból, hogy mehessenek 
dolgozni . Élvezik, hogy a 
felnőttek komolyan veszik 
őket, kezet fognak velük, 
élvezik, hogy bennfentesek 

a témában, tudják hol a sóház, mit hová kell 
pakolni . Azelőtt a szétbontás végén, ahogy a 
sátrakat a kiskocsira pakoltuk, hogy ne dőljön 
szét az egész tákolmány, lepókoztuk őket . 
Aztán egyszer az egyik kissrác ráfeküdt a 
sátorrakásra, mondván, ő a gumipók . 

Azóta csak így nevezik magukat, önkéntes 
gumipókoknak . És ahogy a rendezvény végén 
megrakjuk a kiskocsikat, valamelyik gyerek 
felfekszik a rakásra, átöleli jó szorosan, és mi 
toljuk, toljuk az úttesten a kocsit, a sátrakat 
és az önkéntes gumipókokat .

Szilágyi Szabina

 Általános iskolánk kollégiumába járó gyer-
mekeinknek hetente 5 pár, testvérpár 

esetében 10 pár tiszta zoknit kellene csoma-
golnia hozzátartozójának vagy nevelőjének . 
A zokni fogyóeszköz, és a gyakran csonka 
családok nem mindig tudják pótolni a hiányzó 
és elnyűtt darabokat . A wekerlei önkéntesek 

azonnal a segítségükre siettek, úgy, mint az 
elmúlt télen: elég volt ezt a helyzetet felvá-
zolni előttük . Hamarosan megindult a zoknis 
„ellátmány” . Zacskókban, dobozokban, méret 
szerint, ömlesztve, újak és újszerűek . Akadt, 
aki száz párat is összegyűjtött .

Itt köszönjük meg a wekerlei önkénte-

seknek, a kispesti bábosoknak és a wekerlei 
kis fagyizó üzemeltetőjének . Mindenkinek, 
aki megszervezte, begyűjtötte és behozta 
diákjaink számára ezeket a kicsi, de annál 
fontosabb ruhaneműket .

Hungária Általános Iskola és Kollégium
T. Szilágyi Ágnes gyermekfelügyelő

Sátorállítói sors a Wekerlén
- avagy mi is az az önkéntes gumipók?
Beszélgetés Kertész Krisztiánnal, a sátorállítók szervezőjével

Egy pár zokni, két pár zokni, száz pár zokni − köszönetnyilvánítás
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 Régi olvasóink körében ismert dolog, 
hogy ezzel a kérdéssel már többször 
fordultunk a wekerlei közvélemény-

hez, de ifjabb olvasóinkat izgatja, vajon 
miért viselnek egyes utcáink a telep szel-
lemiségéhez nem illő neveket . Mielőtt a 
címben feltett kérdést megválaszolnánk, 
nézzük, kikről, mikről neveztek el közte-
rületeket a telepen!

Az előző két számban ismertettük az 
utcanevek kétharmadát . Az első alkalom-
mal elhelyezkedésük szerint igyekeztünk 
felsorolni őket, a második és a jelen szám-
ban abc-sorrendben tesszük . A közterületi 
nevek után a zárójelben az elnevezés évét 
tüntetjük fel .

laczffy köz (1910) – Csáktornyai Laczffy 
István (1343?-97), horvát bán, erdélyi vaj-
da, kunok bírája, nádor (1387-1392) .

mikes (1910) – M . Kelemen (1690-1761) 
a XVIII . századi magyar prózairodalom 
egyik legkiemelkedőbb alakja . II . Rákóczi 

Ferencet elkísérte száműzetésébe, ahol 
megírta leghíresebb művét, a Törökországi 
leveleket .

murányi (1910) – M . vára egykor az 
ország egyik legmagasabban épült vára volt . 
Az egykori Gömör vármegyében fekvő erőd 
a XVI-XVIII . században jelentős szerepet 
játszott a hadi cselekményekben .

Nádasdy (1910, 1992) – a wekerlei N . 
(1910) és a kispesti Fűzér utcát Hullay 
Jenőről (1953) nevezték el . 1992-ben kapta 
vissza eredeti nevét .

A Nádasdy főúri család jelentős szerepet 
játszott a magyar történelemben a XVI-
XVIII . sz . során . 

H . Jenő (1926-44) kispesti származású, 

kommunista ellenálló a II . világháború 
alatt .

Nagykőrösi út (1968) – a gyáli út (1909) 
és a Kőrösi országút egyesítésével jött 
létre .

Nagy lajos körút (1910) – Nagy Lajos 
(1326-82) az Anjou-dinasztiából származó 
magyar király . 1342-82 között uralkodott, 
Pécsett egyetemet alapított .

Az eredeti N .L . körút egy kisebb részét 
a Corvin körúthoz, leghosszabb szakaszát 
a Zalaegerszeg utcához  kapcsolták .

piac (1910) – a wekerlei piacot határolta 
1963-ig .

piactér (1910)  – itt állt a wekerlei piac 
1963-ig, ma a Kispesti Deák Ferenc Gim-
názium áll rajta .

rákos (1910) – vélhetően a Rákos patak 
melletti mezőről kapta nevét, ahol a XIII . 
századtól kezdődően a török hódoltságig 
az országgyűlések elsődleges helyszíne 
volt . Ma Budapest része .

reviczky köz (1910) – R . Gyula (1855-
89) költő, író, hírlapíró . A XIX . sz . végi 
irodalmi ellenzék tehetséges lírikusa .

szemere köz (1910) – Sz . Bertalan 
(1812-69) az első felelős magyar kormány 
belügyminisztere, a Honvédelmi Bizott-
mány tagja .

szendrő köz (1910) – Szendrő vára 
(Borsod megye) a török hódoltság idején 
végvár, a XVI-XVII . században az erdélyi 
és a császári seregek gyakran ostromolták 
meg .

szigetvár köz (1910) – „Szigeth várának 
ostroma 1566 . augusztus 5-től szeptember 
7-ig tartott .”  A hősies küzdelmet folytató 
Zrínyi Miklós szigeti várkapitány 2300 

jól képzett magyar–horvát katonájával 
és német tüzéreivel a többszörös oszmán 
túlerővel (60–65 ezer harcos) szemben 
alul maradt, s vitézeivel együtt hősi halált 
halt . Szigetváron1566 nyarán két olyan 
személy került szembe egymással, akinek 
egész életében jelentős szerepet játszott 
a másik népe elleni harc: Zrínyi Miklós 
és Szulejmán szultán . Az események úgy 
alakultak, hogy mindketten az ostrom 
idején haltak meg, még ha nem is egymás 
keze által .

szondy tér (1910) – Sz . György (?-1552) 
Drégely várának hős védője, a XVI . századi 
végvári vitézek jellegzetes alakja . 1552-ben 
Ali budai pasával szemben vívott harcában 
vitézeivel együtt halt hősi halált .

szőnyi köz  (1910) – Sz . helyén állott a 
római limes (határ) egyik erődje, Brigetio . 
1422-ben a komáromi várhoz tartozott . 
1529-ben az akkor már jelentős mezővárost 
a törökök elpusztították . 1627 . szeptember 
13-án II . Ferdinánd és IV . Murád megbí-
zottjai Szőnyben megújították a békét .

Újlaki (1910) – Ú . a horvátországi 
Szerémség központja, a Duna partján . A 
XIV . századra tízezres lakosságával Ma-
gyarország egyik legnépesebb városának 
számított . Ide a ferences kolostorba vonult 
vissza Kapisztrán János a nándorfehérvári 
diadal után, és itt halt meg 1456 . október 
23-án . 

vágóhíd (1910) – ebbe az utcába tervez-
ték a wekerlei vágóhidat . Felépítését az I . 
világháború meghiúsította .

vajk (1910) – I . (Szent) István király 
megkeresztelése előtti neve .

vonás (1968) – eredeti elnevezése Tár-
nok (1910) utca volt . Tárnokmester a kö-
zépkori Magyarországon a királyi kincstár 
felügyelője . 

zalaegerszeg (1973) – A szilágyi er-
zsébet (1910) utca, a Nagy lajos körút 
egy része, a Werbőczy (1910) (később 
Dózsa György) és a Mária utcák össze-
vonásából ered . 

Szilágyi Erzsébet (?-1483) Hunyadi 
János felesége, Mátyás király édesanyja 
volt .

Werbőczy István (?-1514) a magyar feu-
dális jog összefoglalója (Tripartitum), jogi 
és politikai tevékenységében a köznemesség 
képviselője .

Végül a nyomtatott térképeken még nem 
szereplő, de a Fővárosi Közgyűlés által 
rendeletben elfogadott közterületek neveit 
ismertetjük . Ezek az addig név nélküli 
terek az elmúlt években a Wekerlei Társas-
kör kezdeményezésére kaptak elnevezést, 
először a Wekerle centenáriuma alkalmá-
val, 2008-ban . Ezeknek a tereknek az az 

Kérjük-e vissza a régi utcaneveket? 3. rész

zsigmond körút
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Többen szemetelnek avargyűjtés után

Olvasói levél

érdekességük, hogy nincsenek házszámok 
hozzárendelve . 

Javasoljuk, a buszmegállók is Győri 
Ottmár és Bárczy István nevét viseljék .

győri ottmár tér (2008) – Gy . O . (1867-
1946) a Wekerletelep utcahálózatának 
tervezője, első gondnoka . 

A Corvin krt . – Pannónia út – Petur 
utca által határolt terület .

Bárczy istván tér (2009) – B . I . (1866-
1943) Budapest polgármestere a telep lé-
tesítésekor .

A Hungária út – Gutenberg krt . – 
Kapisztrán utca által befoglalt tér

eperfa tér (2010) – a Thököly utca és 
Zalaegerszeg utca kereszteződésében lévő 
tér .

Hársfavirág tér (2010) – az Esze Tamás 
utca és a Thököly utca kereszteződésében 
lévő tér .

Végezetül: nemcsak az utcák összevo-
násából, a körutak megváltoztatásából 
kialakult káoszt, hanem a letűnt korszak 
itt hagyott névjegyeinek megszüntetését 
is megfontolásra javasolom . 

mai neve régi neve
Kábel utca Szabolcs utca
Gomb utca Pázmány utca
Cukrász utca Turul utca
Vonás utca Tárnok utca
Tálas utca Etele utca
 Mészáros Lőrinc Kálmán király utca – a 
utca Wekerlén 
  Esterházy utca – Kispesten
Almavirág tér Apafi tér
Esze Tamás utca   Szt . László utca, Szt . István 

krt .,  Endre király 
utca – a Wekerlén, Herrich 
utca Kispesten

Tarka köz Pálffy köz
Zalaegerszeg utca  Szilágyi Erzsébet utca, 

Nagy Lajos krt ., Werbőczy 
utca – a Wekerlén, Mária 
utca – Kispesten

Gutenberg krt .  Zsigmond krt .
Corvin krt .   Corvin krt ., Szt . István krt ., 

Zalán utca – a Wekerlén, 
Kinizsi utca – Kispesten

A fenti eltörölt nevek közül a zömének 
van már azonos nevű „testvérutcája” a fő-
városban, de egy részük az első ilyen nevű 
lenne (Kálmán király utca, Apafi tér, End-
re király utca, Pálffy köz, Werbőczy utca, 
Zsigmond krt .) . 

Nos, kedves Olvasó, változtassuk vissza 
az utcaneveket?

Válaszaikat a szerkesztőség címére vagy 
a postalada@wekerletelep .hu e-mail címre 
várjuk .

Nagy Tamás 

 Amikor ez a cikk megjelenik, már vége 
van az Önkormányzat által meghirdetett 

hagyományos zöldhulladék-, avargyűjtési 
akciónak, amelyet október 1 . és november 
30 . között tartottak .

A korábbi években megfigyelhető volt, 
hogy vagy a fák nem illeszkedtek a megadott 
terminushoz, vagy a lakók . Mindkét esetben 
nem kívánatos szemétkupacok keletkeztek 
az utak mentén .

Az ősz és a télelő sokszor alkalmas arra, 
hogy kellemes sétákat tegyünk a Telepen . 
Hála Istennek, ma Wekerlén egyre több olyan 
portát látni, amely előtt érdemes elidőzni és 
gyönyörködni . De örömünkbe sokszor üröm 
vegyül! Gyakran látunk rendezett ingatlan 
előtt méteres gazt, a közlekedést akadályozó 
túlnőtt sövényeket . Árkokból kisarjadó fákat, 
bokrokat .

Ami a legsajnálatosabb: mind több az 
illegális szemétlerakó . Reggel még semmi 
nincs, napközben odakerül egy kosárnyi 
szőlővenyige, másnap reggelre a kupac tetején 
már egy elszáradt fenyőfa fekszik . Majd pár 
nap múlva lyukas lavór növeli a rakást, és 
csúfítja az utcát . Újra másvalaki a kertjéből 
kitépett több ölnyi gyommal fedi el a lavórt 
és társait . Néhány nap alatt a kezdeti halom 
heggyé növekedik .

Vajon hol voltak ezek a holmik és gazdá-

ik a lomtalanításkor? Vajon mit gondol az 
éjszaka leple alatt az erdőt vagy a szomszéd 
utcát elrondító alak? Tudja-e, hogy néhány 
ezer forintért a kukások elvinnék szemetét? 
Miért nem maga gondoskodik a szemét el-
szállításáról, miért a köznek a pénzét lopja 
meg ezzel? Vajon hogyan okoskodik? Majd 
az Önkormányzat elviteti − gondolja?  Az ő 
szemetét?! Az az Önkormányzat, amelyik 
a kötelező feladatait is csak a legnagyobb 
nehézségek árán tudja elvégezni, mert kevés a 
pénze? Mit érdekli az ilyen embert, hogy ab-
ból a pénzből, amit az ő szemetének az elszál-
lítására költünk, abból gyakrabban lehetne 
öntözni, füvet vágatni . Abból a hiányzó fákat 
lehetne pótolni, az utcákra, terekre virágot 
ültetni, parlagfüvet irtani; avagy hosszabb 
ideig gyűjteni a lehullott leveleket . 

Én amondó vagyok, elsősorban civilkurázsi 
kell a szemetelők leleplezésére, visszaszo-
rítására .

Vigyázzon mindenki az ingatlana előtti 
területekre! Ne restellje senki fülön csípni a 
renitenseket, a rendetleneket, a közpénzek 
ilyetén való meglopóit! A mi környezetünket 
szennyezik, a mi örömünket rontják el, a mi 
életünket nehezítik meg .

A szemetelésért bírság jár . Ennek kisza-
básában legyen a város könyörtelen!

Nagy Tamás

Tisztelt Wekerle Újság!
Idestova két évtizede vagyok wekerlei 

lakos . Azóta gyö-
nyörködöm a telep 
házaiban, utcáiban, 
fasoraiban, csodálom 
a hangulatát .

Mondanám, hogy 
élvezem ezt a zöld szi-
getet esőben, hóban, 
napsütésben, de ez 
nem teljesen igaz .

Ugyanis, ha az át-
lagosnál valamivel 
nagyobb eső szakad 
ránk, bizony a gya-
logosnak vizslatnia 
kell a járdaszegélye-
ket, utcasarkokat, ha 
szeretne átkelni egyik 
oldalról a másikra . Meglehetősen nehéz 
kifürkészni az átkelésre alkalmas helyet, 
ahol az úttest „folyómederré” változik – a 
révész meg sehol .

Ezt az állapotot sokszor a víznyelő hiánya 
okozza, ahol pedig van, ott gyakran eltömíti 

az utcán lesodródó avarhordalék . Ez az áldat-
lan állapot Wekerle-szerte megfigyelhető .

Az autósok is bosszankodnak, mert a ten-
gelyig érő vízben való parkolás nem tesz jót 
a gépkocsinak .

S amikor a türelmetlen autóvezető és a 
bosszankodó gyalogos találkozik egy ilyen 
torkolatnál, akkor jön a hideg zuhany .

Szeretnénk már megúszni szárazon!
egy wekerlei lakó

(név és cím a szerkesztőségben)
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Wekerlei civilek mint városfejlesztési szakértői partnerek

 A Wekerlei Társaskör Egyesület elnöksége 
a Telep lakossága érdekében a választások 

előtt beszélgetést kezdeményezett a polgár-
mesterjelöltekkel, elsőként a hivatalban lévő 
polgármesterrel, Gajda Péterrel . Az invitálást 
minden meghívott elfogadta, és valamennyien 
úgy nyilatkoztak, hogy a párbeszéd hasznos 
volt . A jelöltek egyrészt ismertették a telepre 
vonatkozó jövőbeni terveiket, másrészt meg-
hallgatták a civilek tanácsait, kéréseit .

Az októberi helyhatósági választáson Gajda 
Péternek a kispestiek újra bizalmat szavaztak, 
2019-ig ő lehet a kerület polgármestere .  Mi 
civilek bízunk abban, hogy a régi-új polgár-
mester tartja magát ahhoz, amit a beszélgeté-
sen több pontban is sikerült közös célokként 
megfogalmaznunk, amelyek megvalósításához 
a Társaskör felajánlotta az együttműködését az 
új képviselőtestületnek . A sikeres együttmű-
ködést elősegítheti Kispest első emberének 
azon ígérete, amelyet így fogalmazott meg: 
„A Wekerlét érintő ügyekben a Wekerlei Társaskör 
által delegált szakértők meghívást kapnak, s − már 
az előkészítési fázisban − tanácskozási joggal részt 
vesznek.”

Álláspontunk szerint minden kispesti szá-
mára előnyös lehet, ha a civilek együttmű-
ködnek az önkormányzat szerveivel a kerület 
fejlődése érdekében . Ennek részeként pedig az 
intézményesült civil szervezetek tevékeny részt 
vállalhatnának az önkormányzati döntések elő-
készítésében és a bizottságok munkájában .

Noha a polgármester fenti szándéka nem 
előzmények nélküli, mégis okunk van tartani 
attól, hogy a kampányidőszakban elhang-
zott ígéretek idővel elhalványulnak, esetleg 
elhalnak .

A régi-új polgármester az önkormányzat sok 
éves adósságát törlesztette 2007-ben azzal, hogy 
életre hívta a Civil Fórumot, illetve azzal, hogy 
előterjesztésére a képviselőtestület elfogadta a 
Civil koncepciót . Mi, a WTE Elnöksége már 
korábban, a nonprofit törvény megszületésekor 
kezdeményeztük a civil szervezetekkel való 
kapcsolat szabályozását, a civil szervezetek 

egyenrangú félként való kezelését . Ez évekig 
nem történt meg, s a koncepció elfogadása 
sem volt garancia annak a megtörténtére . Ma, 
amikor a választópolgárok közel fele elutasítja a 
pártokat, velük szemben bizalmatlan, s ugyan-
akkor a társadalom mind nagyobb gondokkal, 
megoldásra váró nehézségekkel küszködik, a 
problémák megoldásához a kormányzati és 
az önkormányzati szerveknek éppen a civilek 
nyújthatják a legtöbb segítséget . A társadalom 
számtalan olyan kezdeményezésre vár, amelyre 
leginkább a civilek képesek . Erre a társada-
lomba való beágyazottságuk, a megoldásra 
váró problémák legjobb ismerete és ideológiai, 
illetve pártfüggetlenségük a garancia .

Komoly szemléletváltásra volt, s még van ma 
is szükség, annak dacára, hogy évről évre fontos 
közéleti kérdéseket visznek az aktuális Civil 
Fórum elé . (Az összejövetelek után a civilekre 
azonban legtöbbször a következő fórumig nem 
igen számítanak .)

Az idei fórumnak az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia felülvizsgálata volt a témája . Tudva-
levő, hogy az előző, 2014-ig érvényes Integrált 
Városfejlesztési Stratégiát (IVS) 2008-ban 
fogadta el a képviselő-testület, amelyet éppen 
Kispest addigi legnagyobb város rehabilitációs 
pályázatához – Wekerle, ahol értéket őriz az 
idő – kellett elkészíteni . A fejlesztési doku-
mentum frissítésre szorul, hiszen a wekerlei 
pályázat mellett még számos nagy fejlesztés, 
így a nagy közterek megújítása, a KÖKI Ter-
minál megépítése, a térfigyelő hálózat bővítése 
vagy az Ady Endre út felújítása megvalósult, 
illetve folyamatban van . A stratégia nemcsak 
az önkormányzati fejlesztéseket tartalmazza, 
hanem azokat is, amelyeket a főváros vagy a 
magánszféra tud megvalósítani . 

A középtávú átfogó fejlesztési dokumentum, 
mely ma már elengedhetetlen szinte minden 
városfejlesztési pályázathoz, a hétéves uniós 
költségvetési időszakhoz igazodva veszi számba 
a lehetséges fejlesztési irányokat . Igazodnia kell 
a kerület már meglévő stratégiáihoz, a kerületi 
városépítési szabályzathoz és a fővárosi koncep-

ciókhoz . A dokumentum Kispest egészére és 
városrészekre lebontva is tartalmaz adatokat, 
helyzetelemzést, illetve beazonosítja azokat a 
problémákat, melyekből kiindulva fejlesztéseket 
lehet tervezni . 

Augusztus végén az önkormányzat és a 
polgármesteri hivatal munkatársai, valamint 
az IVS készítői mind az öt kispesti város-
rész civil szervezeteinek – így a Társaskör, az 
Átalakuló Wekerle és a Magyar Kollégium 
– képviselőivel egyeztettek az új ötletekről, 
amelyek bekerülhetnek a dokumentumba . A 
találkozást követően a wekerlei civilek gőzerővel 
dolgoznak az IVS-nek a telepre vonatkozó 
felülvizsgálatán és a jövendő dokumentumba 
bekerülő javaslatok kidolgozásán . Tervünk 
szerint november hónapban átadhatjuk a kész 
dolgozatot a Polgármesteri Hivatalnak . An-
nak tartalmáról és sorsáról a tavaszi számban 
számolunk be .

A városfejlesztési stratégia nemcsak urbani-
zációs témákat fog tartalmazni, hanem környe-
zetvédelmi, szociográfiai, társadalmi kérdéseket 
is . Ezek közt fontos az önkormányzat és a civil 
szervezetek viszonya . Természetesen a civilek 
ügybuzgalma, az ügy iránti elkötelezettségük és 
szakértelmük, a civil kurázsi komoly hajtóerő, 
de a szervezetek szinte mindegyike gazdaságilag 
erőtlen . Sikerük elmaradását vagy félsikerüket 
legtöbbször az anyagi kifulladás okozza . Éppen 
ezért a Kispesti Önkormányzat polgármestere 
és új képviselőtestülete szándékának komolysá-
gát az fogja megmutatni, hogy a civilek számára 
juttatandó jelenlegi alacsony mértékű forrást 
a következő költségvetések készítésekor az 
elvárható – a mainak legalább mintegy nyolc-
tízszerese – mértékűre növeli-e . Amennyiben 
ez nem történik meg, a mostani kezdeményezés 
csak a polgármester teendőinek listáján egy sor 
kipipálásának felel meg . 

Kár lenne lemondani arról a szakmai muní-
cióról és társadalmi beágyazottságból fakadó 
információ bőségről, amit a civilek hozhatnak 
az együttműködésbe!

Nagy Tamás

 Tóth Katalin, a WTE pénztárosa, több 
mint ötévi alkalmazotti munka után 

úgy döntött, hogy igazi nyugdíjas lesz, aki 
más formában, kisebb felelősséggel a vál-
lán, kevesebb elfoglaltsággal folytatja – ön-
kéntesként . A WTE elnöksége, meg talán 
mindazok nevében, akik munkakapcsolatban 
álltak vele, nagyon köszönjük, hogy mindig 
lehetett számítani rá ‒ munkaidőn kívül is . 
Felhalmozódott tudását az ügyfélszolgálat 
önkénteseként fogjuk továbbra is haszno-
sítani .

Az új alkalmazott, aki továbbviszi Kati 

munkáját, sőt nagyobb óraszámban fog dol-
gozni, s a pénztárosság mellett irodavezetői 
feladatokat is ellát: Mayer Adél, aki önkéntes-
ként eddig is dolgozott Wekerlén . Szeretettel 
köszöntjük, reméljük, kölcsönös megelége-
dettséggel fogunk együttműködni .

Adél munkába állása lehetővé teszi, hogy 
hosszabb ideig legyen nyitva a Társaskör . Már 
régóta célunk volt, hogy legyenek délelőtti és 
délutáni időpontok is, amikor benyithatnak 
hozzánk, érdeklődhetnek problémáik megol-
dása iránt, vásárolhatnak könyveket, wekerlei 
ajándéktárgyakat . Pénztári ügyeiket kedden 

délelőtt 10-12-ig és szerda délután fél 6-tól 
7 óráig tudják intézni . A Társaskör nyitva 
tartása 2014 . december 1-jétől a következő

Nap alkalmazott önkéntesek
hétfő 10-12h 16-19h
kedd 10-12h 10-12h 

  és 16-19h
szerda 10-12h 16-19h
csütörtök 10-12h 16-19h
péntek 10-12h -

Várjuk Önöket szeretettel az új idő pon-
tok ban is .

Papp Zsuzsanna
WTE elnökségi tag

Változás a Társaskör ügyfélszolgálatának rendjében
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épített örökségünk

 A Kispest Önkormányzata által meghir-
detett kispesti nyílászárók felújítá-

sának/cseréjének támogatása 2014 című 
pályázatra olyan nagy volt az érdeklődés 
Wekerletelepen és a „Hagyományos Kis-
pest”-en, hogy az eredetileg meghirdetett 
november 15-i második határidőre már 
nem lehetett újabb jelentkezéseket beadni, 
csak a harmadik, Kertváros városrészből . 
A pályázatok elbírálása előtt még az igé-
nyeknek megfelelően át is csoportosították 
a támogatási keretet az első két terület lakói 
számára a szeptember 15-i határidő után .  A 
Várospolitikai és Városüzemeltetési Bizottság 
tagjai a Főépítészi Iroda szakmai javaslatai 
alapján értékelték a beérkezett anyagokat 
és hoztak döntést . November közepéig a 
nyertesekkel a Támogatási Szerződést is 
megkötötte az Önkormányzat, így most 
már a megvalósításra lehet koncentrálni . A 
kivitelezésre 1 éves időtartamot határoz-
nak meg a szerződések, de természetesen a 
hamarabb készre jelentett munkákkal ha-
marabb el lehet számolni . Az elszámolás a 
munkálatok teljes körű elvégzését követően 
megtartott helyszíni szemle alapján kiállított 
igazolással történhet .

A wekerlei pályázatok elbírálása során a 
legfőbb értékelési szempont az volt, hogy 
mennyire segíti egy-egy beavatkozás az ere-

deti nyílászárók megújítását, megtartását 
vagy oda nem illő szerkezetek cseréjét az ere-
detivel megegyező kialakításúra . Ezért a nem 
eredeti ablakok vagy spaletták felújítására 
nem, csak cseréjére lehetett támogatást nyer-
ni . Az ablakok teraszajtóvá történő alakítása 
szintén nem szerepelt a kiemelt célok között . 
A Bizottság a meglévő műanyag nyílászárók-
hoz spaletta pótlását csak eredetivel azonos 
megjelenésű, kizárólag fa anyagú ablakra 
történő csere után tartotta támogathatónak, 
továbbá a mellékhelyiségek kis méretű, spa-
letta nélküli ablakaira arányosan kevesebb 
támogatás került megállapításra .  

Wekerletelep műemléki értékének őrzé-
sében a program jelentőségének megvilá-
gítására álljon itt néhány konkrét adat is az 
elbírált pályázatok alapján . 27 pályázó közül 
25 volt sikeres, részben vagy teljes egészében 
megítélték számukra a kért támogatást . A 
legtöbben teljes nyílászáró felújításhoz igé-
nyeltek segítséget: 49 eredeti spalettás nagy 
és 7 kis (wc, kamra) ablak, 1 eredeti bejárati 
ajtó és 16 pár eredeti spaletta a tokborításával 
újulhat meg . A gyártmánytervek alapján 
vadonatúj szerkezetek legyártásához és be-
építéséhez 9 pályázó kért építési engedélyt, 
ők 8 komplett kapcsolt gerébtokos ablakot 
a hozzájuk tartozó spalettákkal, 2 kis ab-
lakot és 8 korszerű, az eredeti megjelenést 

hűen követő bejárati ajtót valósíthatnak meg 
a támogatással . 27 pár vadonatúj spaletta 
felszerelését, valamint 4 ablak esetében a 
saját kezűleg elvégezhető ablakszigetelést is 
támogatja majd az idei program .  Összesen 
5 .380 .000 forinttal járul hozzá a kerület az 
értékmentő munkához . 

Sajnos társasházi támogatás kiegészítést 
senki nem kapott, mivel nem volt egy olyan 
ház sem, ahol több tulajdonos legalább egy 
teljes homlokzati felületen egyidejűleg és 
egységesen szerette volna felújítani vagy 
kicserélni a nyílászáróit . Pedig nem titkoltan 
ez lenne a legfőbb cél, hogy a valamikor 
egységes megjelenésű házaink ismét eredeti 
fényükben mutatkozzanak meg .

A tapasztalt érdeklődés és a számok tükré-
ben kijelenthető, hogy nagy szükség volt, van, 
és minden bizonnyal lesz is erre az önkor-
mányzati támogatási formára . Remélhetőleg 
az újraindult rendszer jövőre is megmarad 
és kiszámíthatóan fogja segíteni a wekerlei 
és kispesti ingatlantulajdonosokat!

Lapunk hasábjain szívesen adunk majd 
hírt egy-egy szépen megújított nyílászáróról, 
kivitelezési tapasztalatról a támogatottak 
hozzájárulásával, hogy egyre többen kapjanak 
kedvet az értékőrző munkához, lehetőleg 
összefogva szomszédaikkal!

Nagy Attila

Lezárult az önkormányzati ablakpályázat

 A Wekerletelepen élő Becsei család nagy-
lelkű támogatásának köszönhetően idén 

októberben megjelenhetett a Wekerlei Tár-
saskör új kiadványa, az Építészeti Kézikönyv 
második kötete .

A könyvet a Kulturális Örök-
ség Napjai rendezvényhez kap-
csolódóan Dr . Nagy Gergely, az 
ICOMOS elnöke mutatta be a 
Társaskör Galériájában szeptem-
ber 21-én . A Társaskör nevében 
Somlói Judit a WTE elnöke, 
egyben a kiadvány szerkesztője 
mondott személyes köszönetet 
a családnak . Hangsúlyozta, 
reméli, hogy a Társaskör tevé-
kenysége sokak számára értékes, 
s másokat is meg tudnak nyerni 
ahhoz, hogy társasköri tagként 
részvétellel vagy támogatással 
hozzájáruljanak és segítsék a 
közös célok megvalósulását, a 
Társaskör működését .

„A Becsei család kedvenc városré-
sze a Wekerle. Kiváló példája, hogy 

a múlt értékeit megőrizve hogyan lehet a jelenben 
„emberléptékű” környezetben élni, megőrizve azt 
a jövő generációinak is. Az Építészeti Kézikönyv 
II. kötete éppen ezért a családnak különösen 

kedves: a Wekerle egyedi épületeit ismerteti 
részletesen. Nemcsak a tulajdonosaknak érde-
kes az otthonuk és környezetük még alaposabb 
megismerése, hanem a városrészben lakó/sétáló 
embereknek is hasznos olvasmánya lehet. Egy 
igazi kincs a Wekerle, az alaposabb ismerete 
lehetővé teszi, hogy még jobban tudjunk rá 
vigyázni. Az Építészeti Kézkönyv II. kötete egy 

újabb lépés lehet a Wekerle értékeinek 
megőrzéséhez, örülünk, hogy hozzá 
tudtunk ehhez járulni – mondta el 
lapunknak Becsei Andrea.”

A Kézikönyv az itt élő építé-
szek több éves kutatómunkájának 
gyümölcse, amely olyan jellegzetes 
wekerlei épületek leírását, eredeti 
tervrajzait, archív fotóit is tartal-
mazza többek között, mint az igaz-
gatói, tanítói, orvosi lakóépületek . 
Borítóján a sokak által már ismert 
színes térkép szerepel, melyről 
megismerhetjük a Wekerletelep 
egyes épületeinek építési évszá-
mát .

A kiadvány korlátozott számban 
megvásárolható a Wekerlei Társas-
kör irodájában, az új nyitvatartási 
időben . Ára: 1700 Ft .

Mayer Adél

Megjelent az Építészeti Kézikönyv II.
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épített örökségünk

 Többször adtunk már hírt a Társaskör 
azon igyekezetéről, hogy az eddig 
megújult kis tereinkhez hasonlóan 

az Almavirág tér felújítását is előmozdítsuk . 
A terület, ha nem ismernék, a Mészáros Lő-
rinc utca és a Zoltán utca kereszteződésénél 
található kisebb, meglehetősen elhanyagolt 
állapotban lévő tér . Jelenleg nagy része asz-
faltozott felület, kevés, rosszul használható, 
funkció nélküli zöldfelülettel . 2012-ben ön-
kormányzati hozzájárulással nyújtottuk be 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatására a 
pályázat I . fordulóját, mely ennek a térnek 
a közösségi tervezésen alapuló megújításá-
ra, átalakításának megtervezésére biztosított 
pályázati forrást . Ez a pályázat kimondottan 
a védett építészeti környezetben lévő közterü-
letek felújítását támogatta . A sikeres pályázat 
eredményeképpen a Wekerlei Társaskör Egye-
sület megbízása alapján a tervezett munkák 
engedélyezési és kiviteli tervei elkészültek . Az 
út, járda és személygépkocsi várakozó helyek 
terveire, továbbá kerttervező által készített 
kertépítészeti tervre jogerős, végrehajtható 
építési engedéllyel rendelkezünk .

Ez év szeptemberében a pályázat II . fordu-
lója is lezajlott, s a Nemzeti Kulturális Alap 
pályázatán elnyert további támogatással most 
lehetőség nyílik a terveket megvalósítani is .

De mi is valósul majd meg?
Az elkészült tervek szerint a gépjárműfor-

galmat a tér széleihez közelebb vezetjük (de a 
lakóépületektől kellő távolságot tartva), így a 
belső részen egybefüggő, parkként kezelhető 
zöldfelület alakítható ki . Az alap formálásra az 
eredeti wekerlei tervek között leltünk rá .

A Társaskör a jelen pályázati forrásból ennek 
a zöldfelületnek a kialakításához szükséges 
munkákat kívánja elkészíttetni, pénzügyi fi-
nanszírozását biztosítani .

Természetesen a zöldfelület kialakítása előtt 
fontos előkészítő munkák szükségesek . Így 
mind a munka volumene, mind a pénzügyi 
keretek szűkössége szükségessé teszik az építési 
munkák megosztását I . és II . építési ütemre, sőt 
III . ütemre . Ez azt jelenti, hogy az I . ütemben 
elbontásra kerülne az összes felesleges burkolat, 
és megépülne az összes új burkolat (2015 tava-
szán) . A II . ütemben készülne a belső zöldterü-
let kialakítása (2015 nyarán) . A teljes csomó-
pont átépítésének pénzügyi finanszírozása is az 
ütemeknek megfelelően történik . A beruházás 
a XIX . kerület Kispest Önkormányzata és a 
Wekerlei Társaskör Egyesület között létrejövő 
együttműködési formában valósul majd meg . 
Az I . ütemben lévő útfelbontási és útépítési 
munkákat, a külső járdák és személygépkocsi 
várakozóhelyek kialakítását, a vízelvezetést az 
Önkormányzat 2015 . évi költségvetése bizto-

sítja . A II . ütemben a zöldfelület kialakításához 
szükséges munkákat a Wekerlei Társaskör a 
pályázati úton nyert forrásból valósítja meg 
építési vállalkozó bevonásával . Sajnos a pá-
lyázat által biztosított keret mindenre nem 
lesz elég . Így jelenleg költségtakarékossági 
okokból a téren egyelőre csupán a gyepesítést 
tervezzük, illetve a meglévő és új díszalmafák 
átültetését, ültetését .

A talajtakarók és évelők telepítése opcio-
nális megoldásként a III . ütemben szerepel . 
Utcabútorokat a tér lakóinak kérésére nem 
terveztünk elhelyezni, de terveink közt szerepel 
a  Kós Károly szobor melletti régi, eredeti 
kandeláber felállítása, egyelőre azonban ez is 
csak opcionális tétel .

Természetesen a lakosság számára a tér 
majd csak a III . ütemben nyeri el azt az igazi 
zöldfelületi megújulást, amelyet a többi közösen 
felújított kis tereknél már megtapasztalhattunk, 
s melyet jogosan remélünk egy ilyen léptékű 
beavatkozásnál is .

Így a Társaskör számít majd minden kétkezi 
segítségre, növények felajánlására, hogy az 
építkezés III . üteme is megvalósulhasson minél 
előbb, akár határidő előtt is, hisz az Almavirág 
tér akkor készül el véglegesen .

Bízunk benne, hogy a Nemzeti Kulturális 
Alap, a Kispesti Önkormányzat, a Wekerlei 
Társaskör és az itt élő emberek önkéntes mun-
kájával lehetséges mindezeket valóra váltani .

Somlói Judit

Célegyenesben az Almavirág tér felújítása,
átadásának határideje 2015. szeptember 30.

Helyreigazítás helyett

 Tavaszi lapszámunkban Reklamáció címmel írtam a hirdetőtáblák elhelyezési szabályairól 
Wekerletelepre vonatkozóan . A cikket alátámasztandó, helyszűke miatt akkor csak 

egy üzletportál fényképét tudtuk bemutatni . Az újság megjelenése után az üzlet tulajdonosa 
megkeresett, hogy a formai kialakítás és kontextus kizárólagosan az ő üzletére vonatkoztatja 
a cikk tartalmát .

Ezúton szeretnék helyt adni észrevételének . Valóban nem volt szerencsés, hogy egyetlen üz-
letportál fényképe kapott csak helyet egy olyan témánál, ami sokkal inkább általános probléma, 
mint a konkrét eset . Ha azonban már személyesen találkoztunk, akkor „in situ” is elnézést kértem 
tőle, majd ezt követően az adott szituációban meglepő tartalmas, baráti hangulatú és civilizált 
beszélgetést folytattunk, melynek eredménye remélhetőleg egy Wekerletelep szellemiségéhez 
inkább illeszkedő üzletportál lesz .

Szeghi Gábor
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Wkk

 A Wekerlei Kultúrházban ősszel 
kétféle rendhagyó foglalkozás is 

indult gyerekeknek . Az egyik a ko-
molyzene iránti fogékonyság fejleszté-
sére, a másik az egészséges táplálkozás 
népszerűsítésére irányult .

A WKK telephelyén működő 
Wekerlei Kulturális Közhasznú Ala-
pítvány (WEKKA) fél millió forintot 
nyert el a Magyar Művészeti Akadémia 
által meghirdetett pályázaton, melynek 
célja az ifjúság zenei nevelése . Ennek 
keretében a WEKKA „A zeneszerzők 
is voltak gyerekek” címmel rendhagyó 
zeneórákat szervezett a kerületi iskolák 
2 ., 3 . és 4 . osztályos tanulóinak .

„Belépőként” az osztályoknak egy 
zenei élményüket kellett megrajzolni 
a „Rajzolj hangot!” című pályázatra . 
Az alkotásokból rendezett kiállítást 
november 10 . és 19 . között láthatták az 
érdeklődők a Wekerlei Kultúrházban . 
Négy kerületi iskolából (Kós Károly, 
Pannónia, Vass Lajos, Hungária Ált . 
Iskola) hat osztály vehetett részt a 
rendhagyó zeneórákon . A rajzpályá-
zaton első helyezést elért Kós Károly 
Általános Iskola 2/a osztálya kétféle 
zeneórát is kapott ajándékba . 

A koncertsorozaton − melyen a zenei 
előadásokat színes magyarázatok, játé-
kos elemek tarkították −, az osztályok 
olyan komolyzenei darabokat ismerhet-
tek meg, amelyek valamilyen módon 
gyerekekről, gyerekeknek szólnak . A 
közreműködők között jeles, helyi mű-
vészek szerepeltek: Laczó Zoltán Vince 
zeneszerző, a Magyar Katolikus Rádió 
zenei szerkesztője, Zentai Károly és 
Bijzák Dóra zongoraművészek (Duo 
Klavi Art együttes) és a Pentaerophonia 
Fúvósötös .  Az alapítvány a rendha-
gyó zeneóra koncertsorozat folytatását 
2015-re is tervezi .

A kerületi egészségügyi pályázaton 
elnyert összegből finanszíroztuk azokat 
a játékos foglalkozásokat, melyeken a 
WKK-val szomszédos Árnyas Óvoda 
csoportjai vehettek részt november ele-
jén . Az órákat Bakó Eszter dietetikus 
tartotta az általa írt Zöldségmesék 
című mesekönyv alapján a kultúr-
házban . 

Szabó Mária

Pályázatokból 
finanszírozott 
rendhagyó órák  
a WKK-ban  2011-ben rendezte meg először a Wekerlei 

kultúrház és könyvtár és a richter 
gedeon Nyrt. a kerületi környezetvédelmi 
versenyt. idén„Energikus természet”címmel 
indult el az őszi, háromfordulós vetélkedő, 
melynek döntőjére december 13-án kerül 
sor a Wkk-ban.

A versenyre egy hatodikos vagy hetedikes 
tanulóból és egy mentorból álló kétfős csapa-
tok jelentkezését vártuk . Az első forduló teszt 
feladatai után a második fordulóban – ahová 
nyolc iskolából 14 csapat jutott tovább – a 
versenyzők azt kutatják, hogy hogyan jelenik 
meg a természet a XX . századi és kortárs 
kispesti művészek alkotásaiban .A pályamű-
vek elbírálása után a tíz legjobb csapat vehet 
majd részt a december 13-án megrendezendő 
döntőben, ahol környezetvédelemmel és 
megújuló energiával kapcsolatos feladatokat 
kell megoldaniuk . 

Az első helyezett csapat tagjai a Richter 
Gedeon Gyógyszergyár által felajánlott 
e-bookot és háromfunkciós vércukor mérőt 
kapnak ajándékba, valamint további értékes 
nyeremények is gazdára találnak majd .

Szabó Mária

 A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár idén 
is igyekezett sokszínű programokkal 

tarkítani az őszt . Az elmúlt évek alatt nép-
szerűvé vált csillagászati napra és töknapra 
ebben az évben is sokan ellátogattak hoz-
zánk . Zsúfolásig megtelt a nagyterem Klein 
Dávid hegymászó vetítéses előadásán is . 
A nemzeteket bemutató sorozat keretében 
novemberben Franciaország sokszínű, gazdag 
kultúrájából kaptak ízelítőt az érdeklődök . 
A bábelőadások mellett ebben a szezon-
ban találkozhatnak a gyerekek Lackfi János 
költő-íróval, Kállai Nagy Krisztina mese-
illusztrátorral és képeivel, karácsony előtt 
pedig Huzella Péter zeneszező-énekes ad 
majd koncertet . 

A gyerekek kreativitását mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy a WKK által meghirdetett 
két zöld pályázatra (Divatos gombolatok, 
Zöldfülűek játékai) több mint 50 pályamű 
érkezett, melyeket a kultúrházban ki is ál-
lítottunk .

A WKK programjait rendszeresen követők 
talán észrevették, hogy az intézmény ősztől 
felfrissített arculattal jelent meg . Az egységes 
arculati elemek mellett a Wekerle, Kultúra, 
Közösség szlogen is a ház ars poeticáját 
közvetíti . Az újjászületés utolsó és egyben 
legnagyobb lépése a kultúrház új honlapjának 
beindítása lesz decemberben .

Weboldalunk a megújult látvány mellett 
új funkciókkal is gazdagodik, interaktívabbá 

válik . Lehetőséget nyújt majd a 
regisztrációhoz kötött progra-
moknál az online jelentkezésre, 
az online szavazásra, az esemé-
nyek Facebook megosztására . 
Az „Olvasósarok”-ban a hétvégi 
eseményekhez és a hétköznapi 
tanfolyamokhoz kapcsolódó cik-
keket, érdekességeket is találnak 
majd a honlap látogatói . 

Az 2015 . évi programokról 
szóló első negyedéves füzetet de-
cember közepén vehetik kezükbe 
az érdeklődők . A programokat a 
már ismert webcímen, de meg-
újult honlapon, a wkk .kispest .
hu oldalon kereshetik .

Pamuk Andrea

Energikus természet – 2014-es kerületi 
környezetvédelmi verseny 

Változatos ősz a Wekerlei Kultúrházban 
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klímaBarát Wekerle

…„− Milyen ügyes virág vagy te! − kiáltott fel 
Anyóka. − Sárgára festetted a fehér köténykémet! 
Legyen a te neved ezentúl festő pipitér!”...

„− Én is ügyes virág vagyok!” Én is ügyes virág 
vagyok! − hallatszott innen is, meg onnan is.

Hegyek Anyókája nem akart hinni a fülé-
nek.

Micsoda? − gondolta magában. − Kéket? Zöl-
det? Pirosat? No, ezt már csak kipróbálom."…

Boldizsár Ildikó:  
A tűz meséje − részlet

 Számomra nem volt kérdés mikor a 
festőnövényes program részletei kör-
vonalazódtak, hogy a Lakitelekre 

ter vezett kirándulásunk felejthetetlen él-
mény lesz .

Wekerle-Lakitelek 123 km . Soknak 
tűnik (főleg, ha még el is téved az ember), 
mégsem olyan nagy távolság, ha olyan em-
berek találkozhatnak, akiket ugyanaz a cél 
vezérel, hasonlóan gondolkodnak .

A Wekker (Wekerlei Kertbarátok) né-
hány tagja Lakitelekre látogatott, hogy 
megismerkedjen a festőnövényekkel . 
Szelesné Kása Ilona tojásíró, gyöngyfűző 
népi iparművész, régi jó ismerősöm ka-
lauzolt végig minket a programon . Már 
maga a fogadó intézmény, a Lakiteleki 
Eötvös Loránd Általános Iskola is elbűvölt 
minket . Az épület a közelmúltban számos 
fejlesztésen ment keresztül . Elindult a sze-
lektív hulladékgyűjtés, használatba került 
az esővíz-hasznosító rendszer, megtörtént 
az iskola épületenergetikai felújítása, nap-
elemek látják el a teljes áramszükségletet, 
továbbá kialakításra került egy 130 férő-
helyes kerékpártároló is .

A Színes Kert is szerves része az intéz-
mény iskolazöldítési programjának .

Ili vezetésével működik a kert, melybe 
olyan növényeket ültettek be, amikből 
festőanyagot lehet nyerni . Ezeket a növényi 
festőanyagokat használják föl az iskolában 

működő szakkörökön pl . gyapjú vagy tojás 
festésére .

Kis csapatunk is egy ilyen foglakozáson 
vehetett részt .

Miután vérnyomásunk egy jó kávé után 
helyrebillent, elindultunk a kertbe . Ven-
déglátónk bemutatta nekünk a növényeket: 
a bársonyvirágot, a festőbuzért, a cser-
szömörcét, a fagyalt, az orbáncfüvet, az 
aranyvesszőt… és még sorolhatnám . 

Meglepődve tapasztaltuk, hogy telje-
sen hétköznapi növények is szerepelnek 
a kínálatban . 

Fényképeztünk, tapogattunk, szagol-
tunk, kóstoltunk . 

Megtudtuk, hogy a kertben vegyszerme-
netesen termesztik a növényeket, szerves 
trágyáznak, mulcsoznak, és nem utolsó 
sorban nagy hangsúlyt fektetnek a kom-
posztálásra .

Miután körbejártuk a kertet, begyűj-
töttük a későbbi foglakozáshoz szükséges 
alapanyagot . Büdöskét tépkedtünk leve-
lestül-virágostul . 

A festőnövényekről tartott rövid előadás 

után Ili bemutatott jó pár kész növényi 
tintát, mellyel próbaképpen kedvünkre 
festegethettünk . Meglepő volt a varjútö-
vis mélyzöld színe, a hajnalka lilás-kékes 
árnyalata, mely aszerint változott, hogy 
milyen adalékanyag került még bele . 
Mindeközben a rezsón már fortyogott a 
büdöske, külön lábasban ázott a festőbuzér 
gyökere .

A saját kézzel „söndörgetett” nemez-
karkötőinket az előkészített festőlevekbe 
helyeztük, aminek eredménye egy csodá-
latos zöldes-sárgás, halvány bíbor színű, 
színátmenetes ékszer lett . Annak már 
csak a képzelet szabhatott határt, ki hova 
helyezte el magán legújabb szerzeményét . 
Kinek a karján, kinek a fején tekergőzik 
talán azóta is a hosszú nemezhurka .

Figyeltünk, tanultunk, jegyzeteltünk, 
nemezeltünk, elfáradtunk . 

Mi mással zárhattuk volna a napot, mint 
egy kis lazítással a lakiteleki Tőserdőben . 
Ajánlom mindenkinek .

Jó kis nap volt .
Süveges Krisztina

 Bár sok kedves őszikék korú él Wekerlén, 
nehezen lehet őket kimozdítani ottho-

nuk melegéből, pedig bizton állíthatom, 
igencsak jót tesz a kimozdulás .

Van azért egy állandó társaság, egy ke-
mény mag, amely összejöveteleinkre, ön-
kéntes munkára, kirándulásra, múzeum- és 
színházlátogatásra is mindig készen áll . 

Programjaink színesek és változatosak . 
Az idei évben sétát tettünk a Nemzeti 
Színházban és környékén, felmásztunk a 

budapesti Zikkuratra is .  A Szent István 
Bazilikában egy gyönyörű hangú olasz 
ferencesrendi szerzetes, Friar Allessandro 
Brustenghi énekét hallgattuk meg együtt .  
Az Erkel Színházban Mozart Szöktetés a 
szerájból c . operájában gyönyörködtünk, 
briliáns volt az előadás, nagy élmény volt 
mindannyiunknak .  Ott voltunk a  4-es 
metró megnyitásán, megnéztük a felújított 
Vigadót, a Várbazárt, jártunk a Nemzeti 
Múzeumban, a Margit-szigeten (tavasszal 

és ősszel  is) .  Ybl Miklós születésének 200 . 
évfordulója alkalmával végigmentünk az 
általa tervezett budapesti épületek útvona-
lán . A Károlyi-palotában, Budapest egyik 
legimpozánsabb belvárosi épületében majd 
2 órás vezetett sétán vettünk részt, a pincé-
től a padlásig . Ellátogattunk a Budakeszi 
Vadasparkba, és részt vettünk egy csodála-
tos, 5 napos erdélyi kiránduláson is . 

De nem csak mászkálós programjaink 
vannak, mi csomagoljuk a karácsonyi ado-
mányokat a rászorulóknak, a téli ünnep-
körhöz tartozó nagyszakállú munkájába 
is besegítünk, a Wekerlei Napokon pedig 

Egy színes nap

Mi történt az Őszikékkel 2014-ben? 
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Az idősebb férfi megállt a kis kert közepén és 
teljesen zavarban volt.

- Elnézést, de miért hívják ezt garázsvá-
sárnak?

- Mire tetszik gondolni?
- Itt nem is lehet kapni garázst. Már kora 

reggel kiírták, hogy garázsvásár, és nem találok 
itt semmilyen garázst.

- De miért adnánk el egy garázst? Ho-
gyan?

- Hát én olyan felfújható, felállítható garázsra 
gondoltam.

- Sajnos itt csak gyerekruhák, ruhák, játékok, 
könyvek és DVD-k, kacatok vannak.

- Ja, úgy.

Érkezett egy férfi, aki úgy tűnt, hogy nem 
feltétlenül volt már szomjas. Azt mondta, ad-
junk neki néhány teljesen felesleges dolgot, ezer 
forintot szánt vásárlásra. 

A sok kisgyerekes, nagygyerekes, nagymamás-
nagypapás család mellett viszonylag szokat-
lan látvány volt egy csapat huszonévest látni. 
Nemcsak nézgelődtek, egyikük nagybevásárlást 
rendezett, és megkaparintotta Lívia lila szerkóit, 
vett pólót, nadrágot, miegyebet ebből a színből. 
Aztán elmesélte, a csapat a belvárosból kerekezett 
ki Wekerlére ezen a szombaton, és pontosan tud-
ta, hová jön. A „lila lány” tavasszal járt nálunk 
a Budapest100 rendezvénysorozat alatt, és élete 
legszebb délutánját töltötte a környékünkön. 
Most visszajött.

 A három szösszenet közös nevezője az 
Őszi Garázsvásár Fesztivál, amely 

október 11-én zajlott Wekerlén . A kacatra, 
ruhára, érdekes holmikra vágyók nyolc hely-
színre zarándokolhattak el . A bolyongásban 
elfáradtak, megéhezettek pedig a Pannónia 
úton, Kicsi Vúnál élvezhették a különleges 
ételeket . Volt ott simogató körte-almaleves, 
3 órán át főtt zöldségleves, isteni chillis bab 
és jóféle francia desszert .

Ahogy az lenni szokott, a kertek, udvarok 
megteltek a megunt, de még használható 
ruhákkal, játékokkal, könyvekkel, DVD-kel 
és kacatokkal, vagy éppen az esküvő óta ki 
nem bontott nászajándékokkal . Csak fogyjon 
a holmi, maradjon több hely a szekrények-
ben, futunk neki sokan a garázsvásárnak, 
és panaszkodni ezúttal sem 
hallottunk egy árust sem, so-
kan megfordultak a wekerlei 
kertekben kincseket keresve . 
Persze ez leginkább a két 
öt letgazda-szer vezőnek 
köszönhető, Debreczeni 
Zsuzsának és Szeghi Gá-
bornak, akik lelkesedésből 
profi marketinget rittyen-
tettek a második alkalommal 
létrejött fesztiválnak .

Az időjárás is a vásáro-
zók pártjára állt, de mástól 
is különleges volt ez a nap . 
Egészen lelkesítő látvány 

volt végigkerekezni a helyszínek között 
és azt látni, hogy szombat délben embe-
rek térképpel a kezükben bóklásznak és 
keresik az újabb lelőhelyet . Egyértelmű, 
a garázsvásár fesztivál jóval többről szólt, 
mint hogy néhány ezer forintot keressünk 
egykor kedves dolgainkból; ekkor is, így is 
megmutattuk magunkat egymásnak, má-
soknak, barátokkal, ismerősökkel futottunk 
össze és beszélgettünk .

Csepregi Botond

Őszi garázsvásár fesztivál Wekerle módra

megvendégeljük a fogyatékkal élőket . Az 
idén először néhány összejövetelünket 
tagjaink otthonában tartottuk, ezzel is 
bensőségesebbé téve találkáinkat . 

Összefoglalómat a Szöktetés a szerájból 
végső konklúziójával zárom: „Akinek ennyi 
jó kevés, azt érje gáncs és megvetés…” .

Összejöveteleinkre, melyeket minden 
hónap utolsó szerdáján tartunk 17 .00-kor, 
a jövőben is szívesen látjuk és várjuk az új 
jelentkezőket . Elérhetőségünk: Wekerlei 
Társaskör Egyesület, Kós Károly tér 10 . 
Telefon: 280-0114 .

Vozáriné Béres Márta
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 Mikor ezt a visszaemlékezést olvassák, 
december havában járunk .

Mikor ezt a visszaemlékezést írom, szep-
tember van .

Mikor a történet játszódik, augusztus volt, 
pontosan augusztus 21 ., 22 ., 23 ., 24 .

Négy nap a nyár végén, négy nap, melynek 
zömét két keréken töltöttük . 

Jól összeszokott csapat kerékpározik havonta 
egyszer, hol Budapesten, hol a közelben, hol 

távolabb, ahova vonattal vagy autókkal jutnak 
el, hol fél napot, hol egyet, hol 2-3 napot töltve 
együtt . Ennek a csapatnak lehetek én is a része, 
nagy örömömre .

Augusztusban megtettük eddigi leghosszabb 
túránkat . Hogy sokat és sokfelé tekerhessünk, 
már csütörtökön autókra pakoltuk a kerékpáro-
kat, és Keszthelyig meg sem állva – na jó, azért 
egyszer muszáj volt –, elfoglaltuk szállásunkat 
a Pethe Ferenc Egyetemi Kollégiumban . Akik 
korán érkeztek, körül is néztek a környéken, 
lesétáltak a Balaton-partra, kis biciklis beme-
legítést is tartottak .

Pénteken aztán kora reggel, azaz 8-kor 
indultunk, hogy időben érjünk Zalavárra a 
Kis-Balaton Bemutató Központhoz . Itt még 

néhányan csatlakoztak hozzánk . (Ígéretemet 
betartva tájékoztatok mindenkit, hogy majd-
nem-unokám, a nyolcéves Andris is jött velünk 
ezen a napon, s élete első 40 km-es bicajos 
túráját teljesítette remekül .) Tekertünk, pihen-
tünk, nézelődtünk, tekertünk, ettünk-ittunk, 
tekertünk, és ez így ment egész nap . Közben 
sétáltunk Kápolnapusztán a bivalyrezervátum-
ban, ahol ugyancsak dagonyáztak a kisebb-na-
gyobb bivalyok, más állatok – kecskék, juhok, 

tehenek, lovak – meg köztünk sétáltak, 
vagy állták éppen utunkat . Gyönyörű 
időnk volt, ami ezen a nyáron ritkán 
fordult elő . Itt sem volt mindig így .

Este 7 körül értünk vissza Keszthely-
re, 85 km tekeréssel a lábunkban . Gyors 
átváltozás után vacsorázni mentünk, 
egy Balaton-parti étterembe . A hely és 
a kiszolgálás feledhető . (Persze éppen 
ezért nem felejtettük el, én például a 
kb . 1 deci bort, ami rajtam landolt, de 
szerencsére fehér volt .) Innen szaba-
dulva még kis szabadtéri koncerten 
vettünk részt, melyet egyik társunk 
prezentált gitárján, s mi magunk vol-
tunk az énekesek . 

Szombaton a balatoni kerékpárúton észak 
felé mentünk . Szigligeten jót sütiztünk egy 
kellemes teraszon . Induláskor azonban be 
kellett öltöznünk az eső elleni ruháinkba . 
Szerencsére csak rövid ideig tartott az égi 
áldás, Badacsonyba felfelé tekerve már nem 
az esőkabát alatti párától izzadtunk . A látvány 
mindenért kárpótolt bennünket, a gyönyörű 
kilátás, a csodaszép régi, felújított vagy kicsit 
lepusztult villák, a hegyoldal szőlőültetvényei, 
a sok zöld fa, színes virág . Leérve a partra, 
mindenki megérdemelten koccintott a hegy 
levével, esetleg mással, s a laktató kolbászt, 
halat, lángost is ki-ki megtalálta .

Visszafelé egy órát hajóztunk egy monstru-
mon Fonyódig . Aztán még néhány megállás 

után újra otthon, egy jó nagy zuhéval a nya-
kunkban és 65 km-rel a lábunkban . Volt, aki a 
meleg zuhany után már pihenni vágyott, voltak, 
akik többedszer is megvacsoráztak, s koccintá-
sok kíséretében folytatták a csapatépítést .

Vasárnapra egy levezető 30 km-es túrát 
választottunk, ill . ajánlott a vezetőnk, amit 
természetesen elfogadtunk .

A búcsúzást Keszthely sétálóutcájában 
egy kávéház teraszán ejtettük meg néhány 
országtorta és egyéb süti elfogyasztása után . 
Sütemény ügyben elég megengedők voltunk, 
gondolván, a bevitt kalóriát úgyis ledolgoztuk . 
Ugye igazunk van?

Már csak a kerékpároknak az autók csomag-
tartójára való feljuttatása volt hátra . Szerencsére 
ebben a férfiak mindig jeleskednek . És nem 
csak ebben . Egész úton mindenféle biciklis 
problémákat megoldanak . Szerencsére most 
ilyenek alig voltak . Pumpálás, ülésállítás, csavar 
meghúzása, ilyesmik .  Defekt viszont egy sem 
volt . Ez szinte csoda .

Ugyanígy csoda volt az egész kirándulás, a 
tájak, az emberek, a beszélgetések, az együtt-
létek .

Köszönet a szervezőknek . Várjuk az újabb 
csodákat .

Papp Zsuzsanna

kluBok

A Kis-Balatonnál jártunk

 A Wekerlei Társaskörben sok klub működik, 
többek között egy Bridzsklub, melynek 

lelkes kis csapata kedd esténként gyűlik össze, 
játszik, tanul, házi versenyeket rendez . 

A XVIII . kerületben, Pestszentlőrincen 
is van egy közösség, a Havanna Bridzsklub, 
a Kondor Béla Közösségi Házban tartják 
klubnapjaikat . A „XVI . Havanna Napok” 
programsorozathoz kapcsolódóan a Havan-
na Bridzsklub meghívásos csapatversenyt 
szervezett . Az ottani klub több tagja lel-
kes Társaskör tag is egyben, így jól ismeri a 
wekerlei bridzséletet is . Így kézenfekvő volt, 
hogy a Wekerlei Bridzsklub is benevezzen egy 
csapattal a versenyre . A csapat tagjai Szalainé 
Bárány Edit, Szalai Károly, Szebenyi Mari-
anna és Váradi Balázs voltak . Nagy esemény 
volt ez a wekerlei klub életében, hiszen a házi 

bajnokságokon kívül, nem mérték még össze 
tudásukat ismeretlen játékosokkal, csapatok-
kal, így kicsit félénken, izgatottan, de nagy 
várakozással készültek a versenyre .

A verseny lebonyolítására 2014. szeptember 
21-én került sor .

A klub első kitekintése nagy sikernek köny-
velhető el, hiszen a versenyen az előkelő II . 
helyezést sikerült elérni .

Gratulálunk, és további sok sikert, jó játékot 
kívánunk . 

És ne felejtsük el, hogy a bridzs, mint 
szellemi sport, korhatár nélkül, „végelgyen-
gülésig” játszható, így a Wekerlei Társaskör 
minden kedd estéje foglalt a következő 50 
évre!

Agócsné Marton Anna
a Havanna Bridzsverseny szervezője

Sikersztori a Wekerlei Bridzsklub életében
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 A Wekerlei Futóklub 
várja mindazokat, 

akik futni, akik másokkal 
együtt futni szeretnének! 
Indulás minden szerdán 
19, vasárnaponként 11 
órától a Szondi térről . A 
táv 4 km, kezdőknek (va-
sárnaponként) 3 km . Jelent-
kezés: romhanyine .k .maria@gmail .hu .

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



Wekerle   ■  2014/3. szám 23

 2013 szeptemberében kezdte próbáit a 
RotaKapa Színtársulat a Kispesti Deák 

Ferenc Gimnáziumban . A színjátszó kör veze-
tői Faragó Orsolya magyar szakos és Weszely 
Kinga média-dráma szakos tanárok .

A szakkör tagjai minden hét csütörtökén a 
hosszú és fárasztó tanórák után, szorgalmasan 
összegyűlnek, hogy egymást és magukat 
megismerve gyakorolhassanak .

A szeptember 29-ei előadásuk volt az első, 
amin a kilencedikes médiatagozatos diákok 
vettek részt – és ez ebben az esetben tény-
leges aktivitást jelent, hiszen a vitaszínház 
műfajának megfelelően a nézők hozzászóltak 
a látottakhoz .

A színjátszók improvizációiból felépített 
darab a „Hogy nézel ki, kislányom?!” címet 
kapta . Főszereplője az extravagáns öltöz-
ködésű Lili, akit négy jeleneten át követhe-

tünk: a történelem tanárával folytatott vitája 
közepette, a barátaival, az iskola gyermek-
védelmi felelősével és a rajztanárával . Lili 
feltűnő megjelenése konfliktusokhoz vezet, 
és sokszor nem könnyű eldönteni, kinek 
adjunk igazat .

Szóba került az iskolai egyenruha, a diákok 
jogai, viselkedési normák, pszichológiai okok 
és a tinik körében jól ismert önbizalomhiány 
is .

A témához szinte lehetetlen volt nem 
hozzászólni . A kilencedikesek rengeteg jó 
ötlettel álltak elő Lili történetével, helyzetével 
kapcsolatban . Nagyon jó kis társaság gyűlt 
össze, családias volt a hangulat, mindenki 
merte vállalni a véleményét . A színjátszósok 
nagy élményt szereztek minden résztvevőnek, 
és bár ez csak az első volt, biztosan nem az 
utolsó . Nagy izgalommal várjuk következő 
interaktív délutánjukat!

Siklós Vivien 11.a

iskolák, óvodák

„Hogy nézel ki, kislányom?!”

Szüreti délután a kispesti Kós Károly általános iskolában

 Ismét jól sikerült a Kispesti Kós Károly 
Általános Iskola szüreti délutánja .  Ötö-

dik alkalommal került megrendezésre, az 
immár hagyománynak számító program . 
Az eseményre október 2-án délután került 
sor, amelyre nagy lelkesedéssel készültek 
az iskola pedagógusai és diákjai . 

A program az ebéd után kezdődött és 
délután 5 óráig tartott az iskola udvarán . 
Volt nagy izgalom a sok esős nap miatt, 
de az időjárás kedvezett a gyerekeknek, 
és még a nap is kisütött egy kis időre . A 
Wekerlei Társaskörtől kölcsönkaptunk 
négy darab sörsátrat, de szerencsére nem 
volt szükség a használatára . A kedvcsináló 
táncházat követően, színes programok 
vártak a gyerekekre . Volt szőlőpréselés, 

mustkóstolás, dióverés, mint népi sport-
játék, mocsárjárás, kézműves foglalkozás, 
arcfestés helyett kézfestés, zoknival való 
célba dobás . Vendégünk volt Eszter és 
Virág bohóc, akik lufit hajtogattak a gyere-
keknek .  Nincs annyi lufiállatka, amennyi 
ilyenkor ne találna gazdára… A program 
végén szőlős teát kaptak a gyerekek, majd 
az uzsonnát is az udvarra kértük, ahol 
jóízűen elfogyasztották .

Jó volt látni a sok mosolygós arcot, a 
gyerekek szemében a vidámságot . Ezért 
tartjuk fontosnak, hogy a szüreti mulatság 
minden évben megrendezésre kerüljön, 
minden „kósos” diák örömére .

Fekete Krisztina
munkaközösség-vezető

 A régi és az új szülők a dolgozókkal ösz-
szefogva elhatározták, hogy folytatják 

a tavaly elkezdett kerítésfestést, hogy ne-
vünkhöz méltóan a kerítés is tarka-barka 
legyen .

Szombat reggel flexelő apukák lepték el 
az óvodát, hogy az ügyeskezű anyukák ne-
kiláthassanak a festésnek .  

Néhányan gyermekükkel együtt érkeztek . 
Ők a kertrendezésben segítettek, a nagyob-
bak szülői felügyelettel festettek is .

A szorgalmas dolgozókat meleg tea, fi-
nom zsíros kenyér és még finomabb sütik 
várták .

A hangulat nagyon jó volt, a munka gyor-
san haladt . A Zoltán utcai oldal majdnem 
kész lett .

Tavasszal folytatjuk, rajtunk nem mú-
lik .

Nagy Gáborné

Egy vidám szombat  
délelőtt a Zoltán utcai  
Tarka-barka oviban
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iskolák, óvodák

 A Kispesti Pannónia Általános Iskolában 
több mint két évtizede van hagyománya 

az angol nyelv tanításának . Folyamatosan ke-
restük és keressük a korszerű módszereket, és a 
hatékony nyelvelsajátítás érdekében mindig az 
aktuális igényeknek megfelelően alakítottuk a 
szervezeti kereteket . Jelenleg három különböző 
formában tanulhatnak tanítványaink emelt óra-
számban angolt . A 2013/14 . tanévtől bevezet-
tük az angol tagozatot, így az ‘a’ osztályokban 
most már az elsősök, másodikosok tanrend 
szerint, három angol szakos tanító segítségével 
ismerkedhetnek ezzel a szép nyelvvel .

A felső tagozaton négy angol szakos tanár 
folytatja ezt a munkát . Ennek a tudatos épít-
kezésnek köszönhető, hogy tanítványaink 
kiváló eredményeket érnek el a különböző 
versenyeken, a középiskolai felvételiken, és 
tavaly év végén ötvennél többen tettek sikeres 
nyelvvizsgát .

Természetesen ebben a tanórán kívüli gya-
korlási lehetőségeknek is szerepük van, hiszen 
az az igazi tudás, ha a nyelvet a hétköznapi 
életben is képesek vagyunk használni . Ezt a célt 
szem előtt tartva szervezünk nyáron nyelvi tá-
borokat, külföldi kirándulásokat, részt veszünk 
diákcsere programokban, tematikus-játékos 
napokat, nyelvi műsorokat rendezünk .

A legutóbbi ilyen esemény a 2014 . október 
18-án rendezett iskolai szintű angol nyelvi 
projektnap volt .

Bagolyné Konszky Márta tanító szervezte 
és irányította az alsósok tevékenységeit . Így 
számolt be az eseményekről: „Iskolánkban 
hagyomány az angol nyelvi délelőtt . A szombati 
munkanap éppen kapóra jött, hogy ha már 
iskolába kell jönni, hogyan töltsük el az időt 
kellemesen és hasznosan . Hiszen tanulni kinek 
van kedve ilyenkor? Pedig bizony tanultunk, 

csak éppen játszva, úgy, hogy észre sem vet-
tük! A kicsik kézműveskedtek . A brit zászlót 
készítették el különböző technikákkal . A kész 
alkotásokkal színesítettük az alsós folyosót, 
ahol mindenki megcsodálhatta azokat . A 3-4 . 
osztályosok több csoportban 
memóriajátékokat készítettek 
különböző témakörökben, 
majd ki is próbálták egy-
másét .

Közben az angol teaház 
is folyamatosan működött, 
a finom tea mellé különböző 
kekszeket szolgáltak fel a ta-
nító nénik . A gyerekek pedig 
gyakorolhatták a helyzethez 
illő udvarias szófordulato-
kat .

Azután filmvetítéssel foly-
tattuk a programot . Az is jól 
szórakozott, aki még nem 
sokat ért angolul . Végül a tor-
naterembe vonultunk, ahol együtt tornáztunk 
az angol vezényszavakra, énekeltük az ismert 
dalokat . Befejezésül megtanultunk egy vidám, 
táncos dalocskát . Öröm volt nézni a majd 
kétszáz együtt mozgó és éneklő, kipirult arcú, 
mosolygó gyereket!

A felsősök programjairól Geönczeölné Gás-
pár Olga mesélt: „Kolléganőm, Dárdai Viktória 
állította össze az ötletes feladatokat, beteg-
sége miatt én irányítottam a lelkes kollégák 
munkáját . Már az előző hetekben készültek a 
gyerekek a mindig legnépszerűbb programra: a 
szakácsok versenyére . Sorra érkeztek az angol 
nyelvű receptek, végül 28 édes és sós sütemény 
között válogatva adhatták le a gyerekek és a 
tanárok szavazataikat . Ugyancsak előzetes 
kutatómunkát igényelt a plakátkészítési feladat, 

Londonnal kapcsolatos anyagot kellett gyűjteni 
a felsősöknek .

Természetesen az egész délelőtt izgalmasan 
telt, sokan – stílusosan – angol zászló mintás 
vagy feliratos pólóban, sapkával érkeztek . A 
gyülekező után kedvcsináló megnyitón vettek 
részt a tornateremben, ahol a 6 . osztályosok 
gondoskodtak a jó hangulatról . Majd egy Lon-

dont bemutató angol nyelvű film vetítésével 
kezdetét vette a verseny .

A film után az osztályok a termükbe vo-
nultak, és kitöltötték a filmmel kapcsolatos 
tesztet, majd indultak az ebédlőbe sütemény-
kóstolásra .

10 órakor mozdulni sem lehetett odalent, 
gyerekek, felnőttek, finomságok, sőt néhány 
asztalnál komplett menü . Fél órán keresztül 
nagy jövés-menés-evés volt, majd a szavazatok 
leadása után az osztályok az előzetes beosztás 
szerinti csoportokban mentek a különböző 
játékos versenyek helyszínére .

Volt 'szókereső' játék, 'szótárhasználati 
verseny', 'fejtörő', Természetesen mindenki a 
tudásszintjének és érdeklődésének megfelelő 
csoportba került . Az előzetesen gyűjtött anyag 
segítségével London nevezetességeit bemutató 
kreatív plakátok készültek, ezek most is látha-
tóak a felsős folyosón .

Az 5 . és 6 . osztályosok csoportjai az infor-
matikateremben mérték össze nyelvtudásukat 
és gyorsaságukat, míg velük párhuzamosan a 
7 . és 8 . osztály csoportjai rímeket faragtak . 
Mókás angol versek születtek .

Fél 12-től a gyerekek Mr . Bean filmet néztek, 
a tanárok pedig készülődtek az eredményhir-
detésre . A legeredményesebb csapatok tagjai 
egyéni jutalomban részesültek, csakúgy, mint a 
süteményversenyen a három legtöbb szavazatot 
kapott induló . Különdíjat kapott a legköny-
nyebben elkészíthető recept is .

A feladatok során összességében legtöbb 
pontot gyűjtő osztály nyerte a fődíjat, a 3 PIZ-
ZÁT . Gratulálunk a 6 .a -nak!”

A délelőtt gyorsan eltelt, a fényképek tanú-
sága szerint gyerekek és felnőttek egyaránt jól 
szórakoztak . Már tervezgetjük a következő 
programot . . .

Töreky Erzsébet

The icing on the cake – Hab a tortán
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 Október 13 . és 18 . között iskolánk 
ötödik osztálya részt vett „Bejárha-

tó Magyarország” programban a Nemzeti 

Együttműködési Alap támogatásával, a 
Gémes Természetjáró Egyesület szerve-
zésében .

Szálláshelyünk a Gémes T . E . pihenő-
háza Istenmezején, kirándulásainkra végig 
rendelkezésünkre állt két mikrobusz . Szál-
láshelyünkről kiindulva az ország csodálatos 
helyeivel ismerkedhettünk meg . Elsőként 
bejártuk a környéket egy gyalogos túra 
keretében . Szilvásváradról kisvasúttal men-
tünk a Szalajka völgyébe, végigsétáltunk a 
Fátyol-vízesés mentén, megismerkedtünk 
az erdei munkások életével a szabadtéri 
múzeumban, dámvadakat láttunk az ál-
latkertben . Jártunk Bélapátfalván, Bélkőn 
és Somoskő várában, gyönyörködtünk a 
bazaltorgonákban, a Petőfi emlékházban .

Salgótarjánban a Bányamúzeumban 
a bányászok életével ismerkedtünk meg . 
Bejártuk a cseppkőbarlangot Jósvafőn, 
ahol Vivaldi zenéjét hallgattuk miközben 
álomországban sétáltunk a mesés formájú 
kövek között . Ellátogattunk Kékestetőre 
a kilátóba, majd Parádra a Cifra Istálló 
és Kocsimúzeumba . Kellemes órákat töl-
töttünk Bükkszéken a termálfürdőben . 
Istenmezején elsétáltunk a Noé szőlőjé-
be is . Esténként kézműveskedtünk, sokat 
sportoltunk, nagyon jól éreztük magunkat, 
rengeteg élménnyel, tudással gazdagodva 
tértünk haza .

Dalman Erzsébet

 A wekerlei IV-es iskola, a Hungária Álta-
lános Iskola és Kollégium tantestülete 

nagy fába vágta a fejszéjét e tanév elején . 
Csatlakoztak a TÁMOP egyik pályázatához, 
amely a „Köznevelés az iskolában” alcímet 
viseli . A csatlakozás célja az volt, hogy javít-
sák az évenkénti országos kompetenciamérési 
eredményeiket a 6 . és a 8 . évfolyamon .

A pályázat keretében a testület tagjai 
számos, a gyerekek oktatását és nevelését 
támogató továbbképzésen vehetnek részt . 
Átgondolják pedagógiai munkájukat, feltér-
képezik azokat a lehetőségeket, melyekkel a 
kívánt célt könnyebben elérhetik . Szakértők 
segítségével értelmezik pedagógiai munká-
juk eddigi eredményeit, műhelymunkával, 
esetmegbeszélő foglalkozásokkal gazdagítják 
szakmai tapasztalataikat . Nevelési értekez-
leteiken meghívott szakemberek tartanak 
előadásokat és prezentációkat a témában .

Lehetőségük nyílt arra is, hogy a tanulók 
oktatását segítő eszközöket és könyveket 
igényeljenek . A fővárosi színházak előadá-
sai közül számos, a tananyagban szereplő, 
illetve a gyerekek életét gazdagító darab-
ra kérhettek jegyeket gyermekcsoportjaik 
számára . A továbbképzések, taneszközök 
és jegyek költségeit a pályázat keretéből a 
projekt központja állja . 

A tantestület számos tagja vállalta speciális 
fejlesztő foglalkozások és művészeti foglal-

kozások tartását . A tantestülethez reményeik 
szerint utazó szakemberek is csatlakoznak 
majd a jövőben: fejlesztő pedagógust, peda-
gógiai asszisztenst, logopédust, pszichológust 
várnak .

A projekt beindulását és alakulását a 
tankerület vezetői, a polgármester és a Fő-
városi Önkormányzat is érdeklődéssel és 

támogatással figyeli . Azt remélni, hogy a 
kompetenciamérési eredmények egy csapásra 
megjavulnak, botorság lenne . Ám a javulás 
érdekében mindent meg kíván tenni a testü-
let . E cél eléréséhez viszi talán közelebb az 
iskolát az e pályázaton való részvételük .

Szikora Györgyi
tanítónő

iskolák, óvodák

Újdonságok a Hungária Általános Iskola és Kollégium életében

Bejárható Magyarország
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iskolák, óvodák

Curry, popzene, vacsora

 A város felé tartottam, meg akartam 
látogatni Emmát, az idős nénit, aki-
re vigyázok, hogy megnézzem, jól 

van-e . Bekukucskáltam az ablakán és láttam, 
hogy őskövület telefonját böngészi .

– Még karácsonykor is akcióban vannak 
a telefonbetyárok! – kiabálta Emma néni . 
– Miféle üzeneteket küldözgetnek ezek! – 
fortyogott dühösen . Nem vette észre, amikor 
a házba értem . A háta mögé libbentem, hogy 
lássam, mit olvas:

Kedves Angyalok!
Még sosem láttam balettot . Kérek szépen 

jegyeket a Diótörőre! Hármat, nekem, anyá-
nak és apának . Ha nem sikerül, az sem baj, 
de legalább válaszolj, akkor tudom, hogy 
létezel . És vigyázzatok a családomra!

Kincső

Ez állt az sms-ben . Amikor elolvasta, egy 
ideig még dühösen tett-vett a szobában . 
Gyengéden megérintettem a vállát . Ettől 
lassan lenyugodott, és egy meleg érzés lett 
úrrá rajta . Kikapcsolta a telefonját és letette 
az asztalra . Hogy is volt a levélben? 

Eszébe jutottak azok a borzalmas napok, 
amikor kislány korában a háború miatt 
a pincében kellett töltenie a karácsonyt . 
Eszébe jutott az a rettenetes karácsony, 
amit soha nem tud elfelejteni . Akkor ő is 
írt az angyaloknak egészen rövid levelet, 
de a sok puskaportól, ágyúdörgéstől az 
üzenet valahol elakadhatott, biztos nem 
jutott fel az égbe, az angyalokhoz, mert 
nem kapott választ . 

Nehéz idők voltak – sóhajtott…
Mosolyogtam . Eszembe jutott, hogy fél 

órával ezelőtt, amikor Emma házikója felé 
közeledtem, láttam egy hatéves forma kis-
lányt, aki éppen apukájának könyörgött, 
hogy adja oda neki a modern telefonját . 

*– Naaa, kérlek apa, add odaaa!
– Na jó, de csak egy kicsit .
Ekkor egy kedves, ám szigorú női hang 

harsant a konyhából:

– Kincső, gyere, segíts, egyedül nem 
bírom…!

Kincső pedig minden gyerek örök vála-
szával felelt:

– Mindjárt anya! . . . . . Apa, hogy kell üze-
netet küldeni?

– Kinek akarsz írni Kincsőm?
– Hát az angyaloknak, három nap, és itt 

a Karácsony .
– Aha – mosolyodott el Apa, és meg-

mutatta neki .
Kincső buzgón nyomkodta a billentyűket, 

még a nyelvét is kidugta szájacskájából .
– Kész! – kiáltott fel határtalan örömmel 

a hangjában . – És hogyan kell elküldeni? 
Apa fel sem nézett az újságjából, úgy 

válaszolt: – Hát beírod a telefonszámot, 
és megnyomod a kék gombot .

Kincső nem kérdezett többet, hanem 
beírta azt a telefonszámot, amiről azt gon-
dolta, hogy biztosan ez lehet az Angyalok 
száma, nagy levegőt vett, és rákoppintott 
a „küldés” gombra . Jó, akkor tegyünk cso-

dát – gondoltam, és a számot kicseréltem 
úgy, hogy az üzenet oda érkezzen, ahova 
én szeretném . 

*Emma felsóhajtott: 
– Szóval még ma is írnak a gyerekek az 

angyaloknak? Ne félj kislány! Igaz, hogy 
nekem nem sikerült, de neked sikerülni fog . 
Majd én leszek a te angyalod!

Egészen felvidult az ötletén . Igen ám, 
de ahhoz, hogy angyal lehessen, ki kell 
nyomoznia a kislány címét, és csak a te-
lefonszáma van meg . Térült-fordult, sür-
gött-forgott, felhívta a telefonszám-ügyi 

főirodát, leteremtette az akta-
kukacoskodókat – és hamarosan 
meg is volt a cím . 

– Szuper ötlet! – kiáltottam 
fel, de Emma néni meg sem 
hallotta .

Magára kapta kabátját, ked-
venc zöld kalapját, vette kis 
táskáját, és már nyitotta is az 
ajtót . . .

*Ropogott a hó a talpa alatt, 
amint csalódottan hazafelé ban-
dukolt . Jegyet persze már ő sem 
tudott szerezni .

Nem számított rá, hogy az an-
gyalok sorsa ilyen nehézkes .

*Kedves Kincső!
Néha az angyalok is elkésnek . 

Sajnos nem sikerült a Diótörő .
Hát persze, hogy létezünk, 

angyalok nélkül mit sem érne 
a világ .

Szeretettel gondolok rád és 
biztos lehetsz benne, hogy vi-

gyázunk a családodra .

*Jól van ez így – dőltem hátra . Így van ez 
az angyaloknál .

Elkísértem Emmát egészen Kincsőék 
házáig . Izgatottan dobta be a levelet a le-
vélszekrénybe, majd mint egy gyerek, sietve 
eliszkolt . Nem tudta persze, hogy a kará-
csonyfa alatt ott lapul még egy boríték, és 
benne három jegy .

Ahogy hazafelé indult a hóban, elkísér-
tem . Átkaroltam a vállát, hallottam, ahogy 
szaporán lélegzik .

Egyszer visszanéztem, és Kincső tágra 
meredt szemeit láttam az ablakban . Egészen 
rátapadt az üvegre, és kezében egy cirkal-
mas betűkkel írt levélpapírral izgatottan 
felkiáltott:

– Nézd anya, egy igazi angyal!
Bólintottam . Igen angyal, de nem egy, ha-

nem kettő . Ma láthattam, hogy ti, emberek 
is tudtok egymás angyalai lenni . És nekünk, 
angyaloknak, ez a küldetésünk .

Kis Anna Borbála, Kis Eszter Sára

Leszek az angyalod
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 Mi kellhet egy kellemes vacsorához? 
Két egykori ovis pajtás, vállalható 
mennyiségű alkohol, kiváló zene, 

egy jó beszélgetés . Egy jó recept sem jön 
rosszul .

A hús elkészítéséhez: 1 kg csirkemell (filé-
zett), 2 nagy fej hagyma, 3 ek . olívaolaj, 3 dl 
tejföl, 3 dl tejszín, 3 ek . curry, 2 tksó .

Előre nem találtam volna ki, pedig nem 
kellett volna sokáig gondolkodni: ha talál-
kozik két egykori ovistárs, ahol a páros egyik 
fele lány, és még az óvodát látogatja, a páros 
másik fele pedig fiú, és már iskolás, 
akkor mégis mi lehet a rijúniön 
nyelve és témája? Hát, a szaladgálás 
közbeni fejhangon ordítás . Fél órán 
keresztül .

Az idővel enyhülő, sőt, kezelhe-
tővé váló lendület apropója pedig 
nem más, mint az, hogy Szabina 
megoszt velünk egy receptet . Amit 
bevallása szerint akkor vesz elő 
széles arzenáljából, amikor gyor-
san és egyszerűen, de biztosan 
akarja levenni a lábáról az étellel 
a gyanútlan vendégeket . Az ételt 
önkényesen nevezzük currys csirke 
esztrád körettel-nek .

Az elkészítés még a rutinos 
férfiszemet sem tudja az őrületbe 
kergetni . A vágd fel hosszú csíkokra 
a filézett csirkemellet, sózd meg, 
majd rakd el fél órára pihenni a 
hűtőbe kezdés kifejezetten barát-
ságos . A felaprózott hagyma fonnyasztása, de 
nem pirítása szintén a megugorható akadály 
kategóriája . Aztán az összezuhant hagyma és 
a csirkemell egyesül a lángon, és együttlétük 
egészen addig zavartalan, amíg a hús meg nem 
fehéredik . Ekkor jön a tejföl és a tejszín, ezeket 
előzőleg összekevertük . Na meg belekeverjük 
mindebbe a curryt és a sót is .

A körethez: rizs, póréhagyma, csomag 
mazsola (10 dkg), sótlan pörkölt földimogyoró, 
3-4 alma, fahéj, szegfűszeg és cukor .

Amíg az étel a nyersanyag állapotból kezd 
közelíteni a vacsora halmazállapothoz, a gye-
rekek meg a detévézünk álláspontról eljutnak 
a jóleszazis-haszétszedjük-azösszeskikészített-
haloweenescuccot élethelyzetbe, addig engem 
Szabina néhány ártatlan, de hatásos kérdéssel 
rávesz arra, hogy alapos szakmai-morális 
busongásba kezdjek, akár egy romkocsmák 
homályába meredő bölcsész .

Közben a csirke a curryben kezd vacsorafor-
mát ölteni, így ideje a körettel is foglalkozni . 
Odatesszük főni a basmati rizst, az almából 
és a szegfűszegből kompót lesz, kitesszük 
tálakba a mazsolát, a mogyorót és felaprítjuk 
a póréhagymát .

Közben, ahogy közelítünk a kész ételhez, 
bővül a csapat . A vendégeket erősítendő Rita 

egy pezsgő kíséretében bebizonyítja, hogy 
egy állatorvos ott is hasznossá tudja tenni 
magát, ahol nincsenek háziállatok . A másik 
házigazda, Karcsi is befut, ő pedig a társaság 
zenei művelését veszi kézbe .

Az első zenei tétel Leonard Cohen, de 
sem Rozi, sem Örs nem értékeli, a gyerekek 
gyorsan leszavazzák . Következik egy kortárs 
klasszikus, a Daft Punk, amit végighallgat 
a két legfiatalabb is, aztán pedig egy igazi 
punk, a Clash és a London Calling album . 
Ezt is bírják .

Közben persze rövid ideig megfordult az 
asztalon a gigászi mennyiségű vacsora is . A 
csirke az egészen váratlan körettel elképesz-
tően érdekes, de főképp finom egyveleget 
alkotott . Azt hittem, az adag a hosszú hét-
végét is kibírja majd, aztán még ezt az estét 
sem bírta ki: a négy felnőtt és a két gyerek 
ellentmondást nem tűrő határozottsággal 
takarította el az asztalról a menüt .

A pezsgő után előkerült egy üveg bor is, 
Karcsival pedig világmegváltó beszélgetésbe 
kezdünk . Bár életkorunknál fogva elenged-
tük már a világmegváltó lendületet, azért 
jó rögzíteni, mit váltanánk meg a világon . 
Ha az ételre gondolok, akkor pedig bejött 
az, amivel Szabina marketingelte receptjét: 
elkészíteni a virslifőzésnél alig nehezebb, 
az este közönségét pedig tényleg levette a 
lábáról . Olyannyira, hogy az üres tálakba 
bámulva jöttünk rá: elfelejtettük képileg is 
dokumentálni a főzést . Bumm!

Elkészítés – líra nélkül: Felszelem a csir-
kemellet hosszú csíkokra . Enyhén besózom, 
rövid ideig állni hagyom . A hagymát apróra 
vágom, és az olajon megfonnyasztom . Amikor 
már puha, rádobom a húst és fehéredésig 
sütöm kevergetve . Fele-fele arányban rá-
teszem a tejfölt és a tejszínt, amit előzőleg 
összekevertem . És ekkor szórom rá a curryt 
is, három evőkanállal . Jó sárga legyen . És két 
kiskanál sót is beleteszek . És közben felteszem 
főni a rizst . A felsorolt köretekkel tálalom, az 
almából előzőleg kompótot készítek .

Csepregi Botond

Wekerlei konyhák, hirdetés

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

Németh Andrea
06-70/489-1861

ANDEZ INGATLANIRODA
1191 Bp., Üllői út 259. (Hunyadi u. sarok) 280-2271; 

06-20/389-6675; www.andezingatlan.hu; www.facebook.com/andez.ingatlan

Curry, popzene, vacsora

a háziasszony: 
szilágyi szabina
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hirdetés

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 

Több mint 21 éves wekerlei szakmai 
tapasztalattal ügyfeleim részére keresek 

eladó-kiadó ingatlanokat Wekerlén!
Szolgáltatásunk vevőknek 
teljesen ingyenes, 

kizárólagosságot az iroda 
nem kér!

Eladók számára a tevékenység díja az ingatlan 2-3%-a, 
mely természetesen csak sikeres közvetítés esetén 
fizetendő, ezen kívül semmilyen díjat nem számolok fel! 
Az ingatlanközvetítést teljes lebonyolítással vállaljuk, 
igény szerint (adásvételi szerződés elkészítése, 
ingyenes hitelügyintézés)

Boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánok 
minden kedves olvasónak és ügyfelemnek!

R.ing Bt. ingatlanközvetítés
Rothman Ferenc

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

Békés, Boldog 
Karácsonyi Ünnepet 

és sikeres Újesztendőt 
kívánunk minden 

olvasónak!
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Elkészült az Erkel iskola udvara
Megszépült az Erkel iskola udvara. A beruházás második ütemében többek között 
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Elkészült az Erkel iskola udvara
Megszépült az Erkel iskola udvara. A beruházás második ütemében többek között 



Felnőttképzési engedély száma: 
E-000309/2014
Felnőttképzési engedély száma: 
E-000309/2014

Shetland U. K. 
Nyelviskola

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

www.shetland.hu

Nyelvtanfolyamok 
Wekerlén

Kihelyezett vállalati 
nyelvoktatás

Angol és német 
EuroExam vizsgáztatás

Külföldi nyelv tan fo lyamok 
és tanulmányutak szervezése
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