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 ELŐSZÓ 
 

Egy-egy ilyen éves számadás elején igyekszünk az elmúlt egy év legjelentősebb 
eredményeit kiemelni, az előrelépéseket értékelni, és számvetést készíteni a hiányokról is. 
Én is átgondoltam, hogy a WKK tekintetében vajon mi a legkiemelendőbb előrelépés és mi 
mutatkozik hiányként.  
Számomra az egyik legnagyobb eredmény az elmúlt évadban a munkatársi csapat 
teljes mértékű összeszokása, a kiváló szakmai csoport állandósulása. Az előző években 
gyermekszülés, külföldre költözés és betegség miatt több szakmai munkatársunktól kellett 
megválnunk, ami mindig újabb és újabb kihívást jelentett az itt dolgozóknak. Jelenleg erős, 3 
fős, profi szakmai team, egy nagyon lelkes könyvtáros és egy mindenre kiterjedő figyelmű 
gazdasági ügyintéző áll mellettem. A technikai csoport szintén tapasztalt, kipróbált, 
megbízható emberekből áll, akik munkája sokoldalú, és legalább olyan fontos, mint a 
szakmai munkatársaké. 
Azt gondolom, hogy a WKK programjait illetően az elmúlt évad bővelkedett újításokban, 
sokszínű és színvonalas előadókkal teli rendezvényekben. Ezek közül most néhányat 
sorolok fel: 
2016 második félévének programjaiból szeretném kiemelni Juhász Magda meseíró 80. 
születésnapjának ünnepi délelőttjét, az idősek Világnapja alkalmából megrendezett 
nagyszülő-unoka napot, a Márton-napi programunkat, az óriási sikert arató Madárlesen című 
eseményünket – amire több mint 150 db madáretetőt kaptunk a gyerekektől – és a 
nemzeteket bemutató sorozatunk egyik legnagyobb tömeget bevonzó Svéd napját.  
2016 első félévének eseményei közül kiemelkedik az V. Wekerlefeszt Művészeti Találkozó, a 
sok munkát igénylő tematikus napok közül a Szíves farsang, az extrém sportokat bemutató 
Kihívások napja, a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja alkalmából megrendezett Mesélő 
nap, a május eleji Fás fontosságok című rendezvény, melyhez a Kerület legszebb fája akció 
is társult és a Cirkuszok világát felidéző gyermeknapi rendezvényünk. Nem soroltam ezek 
mellett a sok sikeres babaszínházat, bábszínházat és a zöld programjainkat.  
A rövid felsorolásból is kiderül, hogy alapvetően törekszünk az ismeretterjesztés, a 
hagyományőrzés, a közösségfejlesztés, a kulturális és művészeti értékközvetítés mentén 
gondolkodni programjaink összeállításakor. 
Tematikus napjaink, sokrétű szervezői munkát, ötletességet, kreativitást, valamint pontos, 
precíz munkavégzést kívánnak, hiszen az ilyen események megrendezésekor "nemcsak" 
egy előadó meghívásáról és az esemény lebonyolításáról van szó, hanem sok 
együttműködő, közreműködő felkutatásáról, több párhuzamosan futó programelem 
megszervezéséről és akár támogatók feltérképezéséről is. 
2016 nyarán az WKK történetében eddig legmagasabb számban rendeztünk meg nyári 
táborokat, 17 teljes létszámmal futó tematikus táborunk zajlott le úgy, hogy több táborban 
várólistán maradtak gyerekek. Mindemellett a 2016-os kerületi napközis tábort eddig 
leggazdagabb programokkal tudjuk magunk mögött, két újonnan sikeresen debütáló 
táborvezetőt is bevonva.  
Jelen voltunk valamennyi kerületi nagyrendezvényen, valamint nem utolsó sorban, 2016-ban 
megkezdődött és be is fejeződött a Wekerlei Könyvtár új helyének felújítása. 
 
Hosszú távú és sok éves problémaként vetődik fel a kultúrház közalkalmazotti 
munkatársainak bérezése. Ez különösen a technikai csoport esetében tarthatatlan, akik 
fizetése átlagban nettó 85.000 és 95.000 Ft között mozog. A kertész-karbantartói 
munkakörre nagy kihívás olyan férfi munkaerőt találni, aki az adott munkakör széles körű és 
magas szintű elvárásait ilyen bérezés ellenében teljesíteni tudná. A szakmai munkatársak 
fizetése szintén nagyon alacsony, amit ha nem is kompenzálnak a szakmai sikerek, 
visszajelzések és elismerések, de részben ellensúlyozzák az anyagi megbecsülés hiányát. A 
bérköltség emelésére vonatkozó kérésemet polgármester úrnak már továbbítottam, de 
jelentős változásra nincsen kilátás 2017-ben sem. 
Problémaként lépett fel ez évben is a kultúrház körüli parkolási nehézség, melynek 
orvosolására a Városüzemeltetési Iroda munkatársaival együttműködve lakossági fórumot 
rendeztünk meg 2016 tavaszán. A Petur utca fejlesztési tervei az irodánál készen vannak, 
azok megvalósítására remélhetőleg 2017-ben sor kerül. 
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A WEKERLEI KULTÚRHÁZ MŰKÖDÉSE 
A KÖZMŰVELŐDÉS NYOLC ELEME SZERINT 

 
 
A közművelődés alábbi elemeinek ellátása a következőképpen zajlik: 
 
1) Ismeretterjesztés: 
- tematikus hétvégi rendezvényeinken ismeretterjesztő előadások formájában 
- hétköznapi beszélgetés-sorozatok  
- klubélet keretein belül  
- pályázati kiírásaink, versenyek, vetélkedők során 
- rendhagyó órákon (zenei, irodalmi, egészségügyi, könyvtári) 
- felnőtteknek szóló mentálhigiénés programokon 
- egy-egy témát vagy kultúrát bemutató kiállításainkon  
 
2) Képzés 
- közhasznú tanfolyamokon (szabás-varrás, fotós) 
- alkotói körökben  
- workshopok formájában (sajtkészítő, ékszerkészítő) 
 
3) Kiállítás 
- havonta változó, tematikus kiállítások az alábbi témákban: 
- fotó 
- meseillusztrációk 
- művészeti 
- ismeretterjesztő 
- zöld, környezetvédő 
- gyerekek pályázati alkotásainak tárlatai 
 
4) Közösségi szolgáltatás 
- kellemes közösségi terek biztosítása (olvasnivalókkal, free wifivel) 
- madárbarát pihenőkert, fűszernövény tankert 
- állandóan nyitva tartó, ingyenesen igénybe vehető gyermek játszószoba működtetése 
- ingyenes internetezési lehetőség könyvtárunkban 
- folyamatos információszolgáltatás a nyitva tartási időben 
- információszolgáltatás kiadványok, ill. vizuális megjelenítés formájában 
- „Tégy egy könyvet – Végy egy könyvet!” utcai könyvcsere szekrény 
 
5) Művelődő közösség 
- rendszeresen működő klubok 
- alkotó közösségek (foltvarró csoportok) 
- amatőr művészeti csoport (táncművészeti) 
- amatőr népművészeti csoportok (fazekas, népdalkör) 
- művelődési körök (könyvtárban működő klubjaink) 
- klubok (nyugdíjas, baba-mama, felnőtt) 
- szakkörök, tanfolyamok  
 
6) Rendezvények 
Elsősorban hétvégén, szombati napokon megvalósuló kisebb és nagyobb rendezvények. 
- tematikus, családi napok 
- bábszínházak, gyermekszínházi előadások 
- táncházak gyerekeknek, felnőtteknek 
- koncertek gyerekeknek, felnőtteknek 
- nemzeteket bemutató sorozat 
- művészeti események 
- ünnepkörökhöz kapcsolódó események 
- felnőtteknek szóló előadások, beszélgetések 
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- öko vásárok, csereberék, börzék 
- kerületi nagyrendezvényeken való részvétel 
 
7) Táborok 
- Petur utcai, saját szervezésű táboraink 
- Petur utcából induló, de „elmenős” nappali táborok 
- kerületi napközis tábor 
 
8) Szolgáltatások 
- „Felejtőfa” – leszoktatási célból, cumik felakasztására 
- születésnapi programok szervezése, animálása 
- terembérlési lehetőség családi és egyéb rendezvényekre 
 
 
 

KÖZMŰVELŐDÉSI CÉLOK A WKK-BAN 
 

 
- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (közösségfejlesztő programokon, pályázatok 
útján) 
 
- Település helyi értékeinek kultúrájának, művészeti értékeinek megőrzése, megismertetése 
(Wekerlefeszt, kerületi versenyek szervezése) 
 
- Ünnepek kultúrájának gondozása (ünnepkörökhöz kapcsolódó rendezvények) 
 
- Hagyományok és kulturális értékek gondozása (népi hagyományok, kismesterségek, 
szokások felelevenítése programokon, táborokon) 
 
- Öntevékenység, önképzés segítése (tanfolyamok, előadások, workshopok) 
 
- Alkotó, művészeti csoportok, művelődő közösségek, csoportok szervezése, támogatása 
(fazekas, tánc, foltvarró, népdal, néptánc) 
 
- Klubok, körök szervezése, támogatása (baba-mama, időseknek szóló klubok) 
 
- Helyi közösség fejlesztése (közösségi programok) 
 
- Gyermeke és ifjúság művelődésének segítése (gyermekrendezvények, rendhagyó órák, 
előadások, pályázatok, kiállítások) 
 
- Idősek hasznos időtöltésének segítése (tornák, alkotó körök, klubok) 
 
- Anyagi esélyegyenlőség biztosítása a művelődésben (ingyenes hétvégi programjaink) 
 
- Élethosszig tartó tanulás segítése (képzések, tanfolyamok) 
 
- Amatőr művészetek felkarolása (moderntánc csoportok) 
 
- Kulturális alapú gazdaságfejlesztés (kertbarát kör, zöld programok, kulturális turizmus, 
helytörténeti séták) 
 
- Mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása (előadások, tanácsadások,  
- Digitális tartalomszolgáltatás (kultúrház honlapja, könyvtár honlapja, egyéb online oldalakon 
való megjelenés) 
 
- Információs technikákhoz való hozzáférés (internetezési lehetőség) 
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CÉLCSOPORTOK 
 
 
1.  kisbabák és szüleik 
2.  óvodás korosztály 
3.  kisiskolás korosztály 
4.  tinédzserek  
5.  gyermekes családok 
6.  aktív középkorosztály 
7.  idős generáció  
 
Fő célközönségünknek a gyerekeket és a családokat tekintjük, hiszen a kultúrház 
történelméből és hagyományaiból adódóan a látogatók zömét a gyermekes családok teszik 
ki, ráadásul a Wekerletelepen és a vonzáskörzetében nagyon sok kisgyermekes család él. 
 
Intézményünk egyik fő célja a család – mint mikroközösség – megerősítése, a családok 
számára színvonalas, tartalmas időtöltés biztosítása. Másik fő célunk a non-formális 
módszerekkel történő oktatás, fejlesztés, az információk játékos átadása, a kultúrára 
nevelés, a kézségek-képességek fejlesztése, a prevenció, az egészséges életmódra, 
környezetvédelemre való nevelés. 
 
Az épület adottságai, a színházterem hiánya és kertvárosi környezet miatt a 
nagykoncerteket, illetve a késő estébe nyúló programokat továbbra is mellőzzük. 
 
Területi eloszlás szempontjából a látogatóink 60-70 %-a kispesti lakos, 30-40 %-a a 
szomszéd kerületekből (XX., XVIII., XI., X. kerületek) jön hozzánk. Egy-egy kiemelt 
rendezvényünkre (Téltemetés, Wekerlefeszt, Töknap, Magbörze, öko baba-mama vásár, 
Svéd nap) a főváros távolabbi kerületeiből, sőt vidékről is ellátogattak hozzánk az emberek.  

 
 

SZAKMAI MUNKA A WKK-BAN 
 
 

HÉTKÖZNAPI FOGLALKOZÁSOK, RENDSZERES MŰVELŐDÉSI FORMÁK 
 
A 2015/2016-os évadban 58 rendszeres művelődési forma/foglalkozás folyt a Wekerlei 
Kultúrházban (a könyvtár foglalkozásai nélkül). Jelenleg összesen 66 csoportos 
foglalkozásnak ad helyet a Petur utcai ház. Ezek között szerepelnek a kisbabás, óvodás, 
iskolás és tini korosztálynak szóló szakkörök, órák, valamint a felnőtt tanfolyamok és 
klubfoglalkozások.  
 
Az elmúlt évadban korcsoportos bontásban az alábbi rendszeres foglalkozások zajlottak a 
WKK-ban: 
 
Kisbabás korosztálynak: (9 csoport 7-féle foglalkozás) 
- Babamasszás 
- Babos Bábos mesekuckó 
- Bori baba torna (2 csoportban) 
- Csiri-biri torna 
- Kerekítő (2 csoportban) 
- Pindur Talpak 
- Pliccs-Placcs kör 
 
 Óvodásoknak: (8 csoport, 7-féle foglalkozás) 
- Fazekas szakkör 
- Hangszervarázs Rosales zeneovi (több csoportban) 
- Bokázó néptánc 
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- Örökmozgó torna 
- Mazsola aerobik 
- Pindur piruett balett 
- Kukucskáló iskolaelőkészítő 
 
Iskolásoknak: (19 csoport, 14-féle foglalkozás) 
- Fazekas szakkör  
- Szemfényvesztők köre bűvész szakkör 
- Túl az Óperencián – meseterápiás foglalkozás 
- Tükörjáték drámafoglalkozás 
- Hangszervarázs Zenetanoda (több korosztályban) 
- Akrodance (2 csoportban) 
- Hipp-hopp tánc 
- Capoeira 
- Játékos angol 
- Kangoo 
- Tündértánc 
- Vonzart (3 csoportban) 
- Robotika mérnök-kör 
- Művészpalánták tánc 
 
Felnőtteknek: (20-féle tevékenység) 
- A megtévesztés művészete bűvész kör 
- Fazekas szakkör kezdő 
- Fazekas szakkör haladó 
- Capoeira  
- Fittbalett 
- Gerincjóga 
- Kanga téring  
- Kempo önvédelmi sport 
- Kettlebell torna 
- Maminbaba tánc 
- Pilates torna 
- Társastánc tanfolyam 
- Fotós tanfolyam 
- Szabás-varrás tanfolyam 
- Szellemi műhely 
- Újjászületés jóga 1. csoport 
- Integrált szülői klub 
- Agykontroll klub 
- Nyitnyi-kék baba-mama klub 
- Öko baba-mama klub 
- Wekerei Kertbarát Kör 
 
Nyugdíjasoknak: (7-féle tevékenység 8 csoportban) 
- Torna nyugdíjon túl 
- Újjászületés jóga 2. csoport 
- Zumba gold 
- Székes zumba 
- Népdalkör 
- Kártyaklub 
- Foltvarró klub (2 csoportban) 
 
Az előző felsorolásból a felnőtteknek 7-féle foglalkozás klub formájában működött 
(Integrált szülői, Öko baba-mama, Nyitnyi-kék baba-mama, Wekerei Kertbarát Kör, 
Agykontroll klub, Foltvarró klub, Kártyaklub, Népdalkör), mely a közösségteremtés és 
közösségépítés céljait is szolgálja.  
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HÉTVÉGI PROGRAMOK, EGYSZERI ESEMÉNYEK 
 
 
Egy évad alatt összesen 52 hétvégi rendezvényünk volt, ebből 6 kerületi 
nagyrendezvényen való részvétel, a többi a Petur utcai épületben zajlott le. 
Ezek közül többségében voltak a családoknak szóló, közösségépítő, ismeretterjesztő 
jellegű, illetve művészeti rendezvények. Egy év alatt 12 olyan rendezvényünk, hétvégi 
tanfolyamunk, workshopunk volt, amelyet a zöld, környezettudatosság jegyében 
szerveztünk meg. 
 
2015. 
Szeptember 11.  Mesedélelőtt Juhász Magdával 80. éves születésnapja alkalmából 
Szeptember 12.  WEKKA kézműves műhely  
Szeptember 18-20.  Wekerlei Napok a WTE szervezésében 
Szeptember 26.  Öko baba-mama vásár 
Szeptember 26.  Mihály-napi búcsú a KMO szervezésében 
Október 2.   Találkozások – WEKKA teadélután: a varázslatról 
Október 3.   Nagykaland a nagyival – nagyszülő-unoka nap  
Október 10.   WEKKA kézműves műhely   
Október 10.   Sajtkészítő tanfolyam 
Október 17.   Babaszínház: Kezeslábas 
November 6.   Találkozások – WEKKA teadélután: a mesékről 
November 7.   Márton-napi ludasságok Ludas Matyival 
November 14.  Svéd Nap 
November 21.  WEKKA kézműves műhely 
November 21.  Madárlesen – madáretető készítés és más madarasságok  
November 28.  Adventi készülődés – koszorúkészítés, mézes sütés  
December 4.    Találkozások – WEKKA teadélután: a virágok gyógyító hatásáról 
December 5.    Karácsonyi kézműves vásár 
December 5.   Karácsonyra hangolva – csellókoncert 
December 6.    A Mikulás bábszínháza 
December 12.  WEKKA kézműves műhely 
December 12.  Üvegékszer-készítés 
December 16.  Városházi karácsony 
December 19.  Titkos készülődés – évzáró kézműveskedés  
 
2016. 
Január 16.  Bölcsődenyitogató 
Január 23.  Magyar Kultúra Napja gyerekeknek – kiállítás, bábszínház, kézműves fogl. 
Január 30.  WEKKA műhely 
Január 30.  Bűnmegelőzési tájékoztató 
Február 6. Szíves farsang – a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvényhez csatlakozva 
Február 13. Kihívások napja – Hogyan lettem extrém?  
Február 20. WEKKA műhely 
Február 20.  Tavaszi magbörze 
Február 20.  Haladó sajtkészítő tanfolyam I. rész 
Február 27. Téltemetés 
Március 19. Virágvasárnapi varázslat – bábszínház, kézműves fogl. 
Március 19. Haladó sajtkészítő tanfolyam II. rész 
Április 2.  Mesélő nap – a Gyerekkönyvek Nemzetközi Napja alkalmából 
Április 9.  Óvodaválasztás – tájékoztató a szülőknek 
Április 9.  WEKKA kreatív alkotóműhely 
Április 9.  Tavaszi tisztító program I. rész 
Április 16-17. V. WEKERLEfeszt Művészeti Találkozó – a wekerlei és kispesti művészek 

körképe 
  Április 16. Megnyitó és MODERNfeszt 
  Április 17.  GYEREKfeszt és KLASSZIKfeszt 
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Április 22.  Babaszínházi előadás: Játszótér – a Kezeslábas Társulat előadása 
Április 23.   Zöldszarvú öko baba-mama vásár – a Föld Napja alkalmából 
Április 23.  Tavaszi tisztító program II. rész 
Április 30. Moldvai-csángó táncház felnőtteknek a Fakutya zenekarral 
Május 7.  Fás fontosságok – a Madarak és fák napja alkalmából 
Május 14.  WEKKA kreatív alkotóműhely 
Május 20-22.  XII. Wekerlei Székelykapu Napok – a Magyar Kollégium és a WTE 

rendezvénye a Kós Károly téren 
Május 28.  Elvarázsolt WKK – a kultúrház ajándéka Nemzetközi Gyermeknap alkalmából 
Május 29.  Kerületi Gyermeknap – az önkormányzat rendezvénye a Központi Játszótéren 
Június 4.  Ruhacserebere a WTE-vel közös szervezésben 
Június 5.  Kerületi Gulyásfőző Verseny a HUSZI-val közös szervezésben 
 
A rendezvényeinkhez kötődően 14 tárlatot rendeztünk meg (kettővel több mint tavaly), 17 
nyári táborunk volt (hárommal több mint tavaly), és 3 pályázatot hirdettünk meg a kerületi 
óvodák, iskolák és a lakosság körében. Ezekről a következő fejezetekben bővebben 
olvashatnak. 
 
 

2015/2016-OS ÉVAD KIEMELT ESEMÉNYEI 
 
A fenti felsorolásból is kitűnhet, hogy az egy év alatt több kiemelkedő, egyszeri eseményünk 
volt, melyek közül az alábbiakban háromról számolok be részletesen. Több említésre méltó 
rendezvényünk is volt azonban (a végén kiemelve), hiszen az évadot jellemezte a 
sokszínűség. Nem csupán gyerekeknek szóló rendezvényeket, hanem felnőtteknek és 
fiataloknak szólókat is szerveztünk, mint pld. az extrém sportokat bemutató napot (Kihívások 
napja 2016. 02. 13.) vagy a tavaszi, egészségügyi tisztító programot, a karácsonyi 
csellókoncertet (2015. 12. 05.) vagy üvegékszer-készítő workshop. 
Álljon itt csupán három kiemelkedő, díjtalanul látogatható eseményünk bemutatása: 
 
V. Wekerlefeszt Művészeti Találkozó (2016. április 16-17.) 
 
Ötödik alkalommal rendeztük meg a Wekerlei Kultúrház nagy jelentőségű interaktív 
művészeti találkozóját, a Wekerlefesztet, melynek idei hívószava az "Ötödik irány" volt. A 
2011-ben útnak indított esemény célja közelebb hozni a művészetkedvelő közönséget 
Wekerletelep és Kispest kulturális értékeihez, az itt élő alkotókhoz és az alkotás 
folyamatához. Az évek során bővült, fejlődött a program, amely szívügye a kultúrház 
munkatársainak. A művészeti seregszemle programjainak összeállításakor fontos szempont, 
hogy a régi szereplők mellett mindig új arcok is bemutatkozzanak, és új színek gazdagítsák a 
fesztivált.  

A megnyitón Murányi tünde Jászai Mari-díjas színművész, valamint a Kispesti Művészeti 
Iskola két zenetanára, Dikácz Gabriella és Gábor Erzsébet működtek közre. A rendezvény 
idén is a Modernfeszttel, a kortárs művészeti ágak bemutatkozásával indult. Harmincnyolc 
alkotó 68 művével megnyílt a képzőművészeti tárlat, majd egy óra közös alkotás 
következett Szőke Péter Jakab festővel. Két műhelyfoglalkozást is tartottunk délután: 
Szőke Anna ékszerkészítő műhelyében a „rekeszzománc” technikával, Janisch Kornéliával a 
kerámiakészítéssel ismerkedhettek az érdeklődők.  

A Modernfeszt az egyik legizgalmasabb pontja volt Wekerlei Varga Géza 
dokumentumfilmjének főszereplője, Thomai Ioannidou üvegművész és a rendező közötti 
beszélgetés. Nagy érdeklődés kísérte Chris Allan Foley artist (zörejező művész), sound 
designer előadását Film és zörej címmel, amely a hangeffektek gyártásáról szólt. A 
képzőművészet és a blues kapcsolatáról volt szó Gabriel Gier zenész, esztéta zenés-
vetítéses előadásában.  

Az első napot a jazz és a komolyzene izgalmas találkozása zárta: Bíbor köd címmel 
Csonka Gábor kiváló hegedűművész és Németh Attila gitárművész adott koncertet. 
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A vasárnap délelőtti Gyerekfeszt népzenével kezdődött: Gombai Tamás prímás és barátai, 
Turi András és Kerékgyártó Gergely népzenészek, valamint növendékei szórakoztatták a 
gyerekeket. A délelőtt folyamán Vitéz László vándorúton címmel a Tatay Színház 
bábelőadását is láthatták a kicsik, majd a színfalak mögé is bepillanthattak Tatai Zsolt és 
Tatai Veronika színművészek segítségével. 

Egyedisége volt az idei gyerekfesztnek a gyerekek aktív bevonása. Mit látunk? címmel 
Juhos-Kiss Csaba, az Erkel iskola  diákja tartott tárlatvezetést gyerekszemmel, gyerekszájjal 
gyerekeknek. A Művészjátszókban óriás társasjáték, valamint játékos feladatok várták a 
gyerekeket, melyet munkatársaim saját kezűleg készítettek el és animáltak. 

A délutáni Klasszikfeszt Wekerlei Szalonjában fellépett a Cselló quartet, a Duo Klavi-Art, a 
Triola fúvósegyüttes, valamint számos neves helyi zenész: Laczó Brigitta – zongora, Luty 
Johanna – zongora, Molnár Orsolya – mélyhegedű, Préda László – trombita, Ruda Borbála – 
hegedű, Sipos Katalin – hegedű.  

A délután irodalmi közreműködői voltak: Juhász Magda költő, Juhos-Kiss János költő, 
Zámbori Soma színművész, bikafalvi Máthé László író, Lukácsy Tibor könyvműves, a 
szalonmester szerepét Mészáros Zsolt drámapedagógus töltötte be. 

A délután folytatásaként Félúton – nőkről nem csak nőknek címmel Galai Mária verseit 
mutatták be zenével a szerző és társai. Bikafalvi Máthé László író humoros és szerelmes 
témájú könyveinek bemutatására is ekkor került sor. 

Az idei Klasszikfeszt egyik főszereplője a magyar hangszer, a cimbalom volt.  A magyar 
zongora címmel filmvetítést és beszélgetést rendeztünk Kovács Balázs cimbalomkészítő 
mesterrel, majd az estet egy kiemelkedő koncert zárta: Csurkulya József (cimbalom) és 
Eichinger Tibor (gitár) közös koncertje a hagyományos népzene, a jazz és a kortárs zene 
találkozásának jegyében. 

Az V. Wekerlefeszt képzőművészeti tárlatán kiállító művészek: Árvay Zolta, Bereczky 
Ildikó, Cakó Ferenc, Csekei Tóth Eszter, Cserny Timi Pookah, Freisinger Balázs, Frida 
Lucia, Haraszty Zsófia, Haraszty István, Herman Levente, Hernádi Paula, Homoki Anikó, 
Horváth Tamás, Janisch Kornélia, Katona Áron Sándor, Kristóf Lajos, Lach Sándor, Lukácsy 
Tibor, Mazalin Natália, Mészáros Gábor, Molnár Kriszta, Nyitrai Ferenc, Pál Csaba, Perei 
Gabriella, Pleszkán Orsolya, Skoda Éva, Soltész Melinda, Szőke Anna, Szőke Péter Jakab, 
Tényi Sarolta, Thomai Ioannidou, Tihanyi Viktor, T. Szilágyi Ágnes, Udvari Hajnalka, Urmai 
Ungurán László, Vojnits Attila, Wekerlei Varga Géza, Zsombor Ede 

A XIX. kerületi Önkormányzat és a Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány (WEKKA) 
mellett a Wekerlefesztet idén sok helyi vállalkozó támogatta tárgyi adomány formájában: a 
másik bolt, Éléskamra Reform és Bio Étterem, Koller Bácsi Cukrászdája, Vadász Cukrászda, 
Vetrece Kávéház, Wekerle Étterem, Wekerlei Kávézó.  

Svéd nap (2015. november 14.) 

A nemzeteket bemutató sorozatunk kilencedik állomásaként (eddig volt 2010 óta: bolgár, 
török, indiai, japán, egyiptomi, afrikai, spanyol, francia) most Svédországgal ismerkedhettek 
az érdeklődők. Vendégünk volt Svédország magyarországi nagykövete, Nicolas Trouvé, aki 
közel három órát töltött velünk a kultúrházban. 

A Skandináv Ház Alapítvánnyal közösen megrendezett esemény alkalmából hirdettük meg 
a „Színes ceruzával a Föld körül – Svéd mesék nyomában” című gyermekrajzpályázat, 
melyre 145 alkotás érkezett, a díjazottak a svéd nagykövettől vehették át az ajándékot. 

A rendezvényen felnőtteket négy ismeretterjesztő előadás várta: az ezeréves magyar-svéd 
kapcsolatokról Batár Zsolt Botond történész, idegenforgalmi szakíró mesélt. A svéd 
hétköznapokról Annus Ildikó, az ELTE Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke 
munkatársa tartott előadást. A svéd filmművészetről Varga Balázs (ELTE Filmtudomány 
Tanszék), a svéd irodalomról Varga Veronika (Skandináv Ház Alapítvány) beszélt. Az 
érdeklődők megismerkedhettek az alapítvány működésével, valamint a svéd továbbtanulási 
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lehetőségekkel is. A gyerekeket kézműves foglalkozások várták: rénszarvas, Dala ló-
kulcstartó és hűtőmágnes készítése, koboldműhely, valamint árnyjátékkészítés Pettsonnal 
és Findusszal. Volt játék és mese Pettsonnal, svéd ízek büféje, a Skandináv Ház standjánál 
pedig könyvvásár. A rendezvény zárásaként az ABBA Sisters együttes adott koncertet. 

A rendezvényt Kispest Önkormányzata, a Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány 
(WEKKA), a General Press Könyvkiadó és az Ericsson támogatta, közreműködött az ELTE 
Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke.  

Fás fontosságok (2016. május 7.) 

A Madarak és Fák Napja alkalmából idén a fákat ünnepeltük. A Zöldprogram Iroda 
együttműködésével meghirdettük „A kerület legszebb fája” című pályázatot, melyre 11 
közterületen és magántelken álló kispesti fára összesen 80 szavazat érkezett 
(nyertesek: a Kispesti Zeneiskola udvarán magasodó platán, melyet még a Móra EGYMI 
diák- és tanárkertészei ültették, illetve a Gábor Áron Ált. Iskola udvarán lévő díszcseresznye-
babarózsafa és szivarfacsemete).  

A rendezvényen volt papírmerítés, fás mesék gyerekeknek, ismeretterjesztő előadása város 
fáiról. Az Erdőmentők Alapítvány jóvoltából fás játékok vártak kicsiket és nagyokat, és a civil 
szervezet az erdő fáiról is mesélt a közönségnek.  

A rendezvényt a Magyar Természettudományi Múzeum különleges kiállítása színesítette: a 
múzeum Fatörzs-gyűjteményének különleges „fakönyvei” a XIX. században készültek. 

 

Mindezek mellett rendkívüli színvonalasan, kiváló szakemberek részvételével és nagy 
tömeggel zajlottak le az alábbi programok: 

- a helyi óvodásokkal Juhász Magda meseíró születésnapi programja 
- a kétszer is megrendezett Öko baba-mama vásár 
- az Idősek Világnapja alkalmából megrendezett nagyszülő-unoka nap 
- az őszi Márton-napi ludasságok 
- a Madárlesen programunk, melyhez kétfordulós pályázat is kapcsolódott (madáretető 
készítés)  
- a tavaszi Mesélő nap, a Gyerekkönyvek Nemzetközi Napja alkalmából 
- Elvarázsolt WKK című gyermeknapi programunk 
 

 
 

ALAPTEVÉKENYSÉGÜNKÖN FELÜL VÁLLAT NAGYOBB RENDEZVÉNYEK  
ÉS KERÜLETI ESEMÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 
 
 
Autómentes nap (2015. 09. 22.) 
 
A Wekerlei Kultúrház zöld szemléletéhez illeszkedően évek óta rész vesz az önkormányzat 
által szervezett autómentes napon. 2015 szeptemberében a Templom téren megrendezett 
eseményen a WKK önálló sátrában biciklis matricákat és kerékpáros kiegészítőket 
készíthettek a megjelent iskolások, valamint elkészítettünk egy óriás parafa alapú, kerékpárt 
ábrázoló képet, melyet utána a rendezvényen a gyerekekkel együtt fejeztünk be. A 
kezdeményezésnek nagy sikere volt. 2016 őszén természetesen újból jelen voltunk a 
rendezvényen az Europark parkolójában. 
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Városházi Karácsony (2015. 12. 15.) 
 
2015 decemberében újból megszerveztük és lebonyolítottuk a Városházi Karácsonyt, melyre 
a kerületi iskolákból és óvodákból delegálhatnak a pedagógusok gyerekeket.  
A rendezvényt – melyet több évtizede a WKK rendez meg – Kispest Önkormányzata 
támogatja évente 350-400.000 Ft körüli összeggel, mely a gyermekszínházi előadáson kívül 
a gyermekek ajándékát és az ünnepi fenyőfa költségeit fedezi.  
Az eseményen mintegy 270 kerületi nagycsoportos óvodás és alsó tagozatos iskolás vett 
részt, akik Aranyszamár Bábszínház Régi karácsony című előadását láthatták, majd 
gyönyörű mesekönyveket kaptak ajándékba. 2012-ben mesekönyvekkel, 2013-ban 
édességcsomaggal, 2014-ben logikai fajátékkal ajándékoztuk meg az önkormányzat 
nevében a kerületi gyermekeket. 
 
Évek óta felvetődik a kérdés, hogy a hivatalban dolgozók gyermekeinek is jó lenne egy 
karácsonyi ünnepséget rendezni, viszont ebbe a pénzügyi keretbe ez nem fér bele, illetve a 
terem befogadóképessége is korlátozott. Tehát, ezeknek a kicsiknek külön ünnepséget 
kellene rendezni, amely újabb hasonló anyagi ráfordítással járna. 
 
Bölcsődenyitogató és Óvodaválasztási tájékoztató (2016. 01. 16. és 2016. 04. 09.) 
 
A WKK öt évvel ezelőtt fedezte fel azt a szülői igényt, miszerint a kerületi szülők 
összefoglaló, élő képet szeretnének kapni Kispest oktatási-nevelési intézményeiről. Az 
iskolák bemutatkozására is nagy igény mutatkozna, de ezt helyhiány (nincsen erre alkalmas 
nagytermünk) nem tudjuk megoldani. Viszont évek óta tartunk óvodai és bölcsődei 
tájékoztatót.  
2016 januárjában második alkalommal rendeztük meg külön rendezvényként a bölcsődei 
tájékoztató délelőttöt azoknak a kerületi szülőknek, akik pici babáikkal bölcsődeválasztás 
előtt állnak. A programot az Egyesített Bölcsődék vezetőjével és a kerületi bölcsődék 
vezetőivel együttműködve szerveztük meg. A tájékoztatón közel 50 szülő vett részt, és 25 
babának játszórészt biztosítottunk. 
Az óvodaválasztási tanácsadó délutánt 2016 áprilisában, a beiratkozásokat megelőzően 
rendeztük meg a HUSZI óvodavezető főtanácsosával és a kerület óvodavezetőivel 
együttműködve. A rendezvényre több mint 70 szülő jött el. 
 
Tapasztalatunk szerint nagyon nagy igény mutatkozik az ilyen jellegű programokra, ahol az 
érdeklődők tájékoztatást kaphatnak az aktuális jogszabályokról, a beiratkozás módjairól, 
valamint személyesen találkozhatnak a vezetőkkel, pedagógusokkal, illetve megismerhetik 
az egyes intézmények specialitásait, és egyéni kérdéseikre is választ kapnak.  
 
 „Tied a színpad!”  a Wekerlei Székelykapu Napokon (2016. 05. 21.) 
 
A tavaszi eseményen a WKK több mint 10 éve szervezi a szombat délelőtti nagyszínpadi 
programot, a Tied a színpad! nevű műsort, ahol a kerületi óvodák csoportjai, az iskolai 
osztályok és az iskolákban működő gyermekcsoportok, valamint az amatőr 
gyermekcsapatok lépnek fel. A produkciók között néptánc, modern és színpadi tánc, 
valamint sportbemutatók váltják egymást.  
A 2016-os 4 és fél óra hosszú Tied a színpad műsorban összesen 550 óvodás és 
iskolás gyermek lépett fel. A programot több hónapos szervezés előzte meg, az iskolákkal, 
óvodákkal már márciusban felvettük a kapcsolatot, a műsorfolyamról előzőleg nagyon pontos 
forgatókönyvet készítettünk, hogy az egymást követő produkciók sora gördülékenyen, időre 
fusson le. Amellett, hogy a fellépési lehetőség biztosításával sok száz szülőnek és 
gyermeknek évről-évre nagy örömet szerzünk, a program rendkívül színvonalas színfoltja a 
többnapos wekerlei eseménynek.  
 
A Tied a színpad szervezésén túl a Wekerlei Székelykapu Napokon a WKK saját kézműves 
sátorral volt jelen, valamint a Wekerlei Könyvtárunk a Vasárnapi Piknik visszatérő részvevője 
volt programjaival, vetélkedőivel. 
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Gulyásfőző verseny (2016. 06. 05.) 
 
A kerületi sportnaphoz kapcsolódó gulyásfőző versenyt 2011 óta a Wekerlei Kultúrház 
szervezi a HUSZI munkatársaival közösen. A meghirdetett versenyre minden évben a 
kerületi intézmények, civil szervezetek képviselői jelentkezhetnek. Rendszerint nagy 
érdeklődés övezi az eseményt, amely csapatépítés, kapcsolatépítés célját is szolgálja a 
résztvevők számára.  
Az előkészületeket már áprilisban megkezdtük: versenykiírás, meghirdetés, marketing, 
technikai feltételek megszervezése, szponzori nyeremények megszerzése, pontos 
forgatókönyv elkészítése, segítők beszervezése, zsűri munkájának előkészítése.  
A lebonyolítás napján több munkatársam is jelen volt a rendezvényen. Idén összesen 21 
csapat vett részt a versenyen, amely most is nagy sikert aratott.  
 
 
Részvétel a Mihály-napi búcsún és a Wekerlei Napokon (2015. 09. 19-20. és 09. 26.)  
 
A WKK 2015 őszén is saját szervezésű programmal volt jelen a KMO Művelődési Ház által 
bonyolított Mihály-napi búcsún és a Wekerlei Társaskör Egyesület Wekerlei Napok 
eseményén. Mindkét rendezvényen a kultúrház sátrában tematikus foglalkozásokon, 
kézműves tevékenységen vehettek rész a látogatók.  
  
 

KIÁLLÍTÁSAINK 
 
 

A 2015/2016-os évadban 14 kiállítást (hárommal több, mint 2015-ben) rendeztünk meg, 
melyek közül több kiemelkedő jelentőségű volt.  
Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy megmutathattuk a kispesti közönségnek a Budapest 
Bábszínház plakátjait és bábjait; a fiatal, kortárs illusztrátorok Aranyvackor tárlatát; a 
Wekerlei és kispesti művészek Ötödik irány témában beküldött alkotásait; valamint a Kispesti 
Helytörténeti Gyűjtemény, az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Angyalföldi 
Helytörténeti Gyűjtemény segítségével összeállított régi játék kiállítását. 
 
2015 
▪ Szeptember 7-től: Az én rajz terem – a Hungária Általános Iskola és Kollégium kiállítása.  
▪ Október 3-tól: Játékos emlékek – régi játék kiállítás 
▪ November 14-től: Svéd mesék nyomában – kiállítás a Svéd napi rajzpályázat műveiből  
▪ November 21-től: Madarak a természetfotós szemével – Fény-Kép-Vadászok   
természetfotó kiállítása  
▪ November 21-től: Az év madara – a Magyar Madártani Egyesület búbosbanka kiállítása 
▪ November 21-január 11.: Madárlesen – a Richter-WKK környezetvédelmi pályázatára  
beérkezett madártetetők tárlata 
 
2016 
▪ Január 16-február 8.: A Budapest Bábszínház plakátjainak és bábjainak tárlata 
▪ Február 13-március 14.: Extrém látószögből - Mozgás a természetben – fotókiállítás Tóth 
Timon sport- és természetfotós felvételeiből   
▪ Február 20-március 14.: Kisközösségek átalakulásban – plakátkiállítás 
▪ Március 19-április 11.: Aranyvackor 2015 – a gyermekirodalmi és illusztrációs pályázat 
nyertes alkotásainak tárlata 
▪ Április 16-május 5.: Wekerlei Galéria – Az V. Wekerlefeszt Művészeti Találkozó kiállítása 
helyi képzőművészek alkotásaiból 
▪ Május 7- június 17.: Fás fontosságok – magyar természettudományi Múzeum fakönyvei  
▪ Május 7- június 17.: Kerület legszebb fája pályázat tárlata 
▪ Június 20- aug. 26. A fantázia birodalma – az Apró marok fazekas szakkör tagjainak 
munkái az Europark LIBRI Könyvesbolt által meghirdetett pályázatra  
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PÁLYÁZATI KIÍRÁSAINK  
 

A Wekerlei Kultúrház évek óta minden évadban több pályázatot is meghirdet elsősorban 
gyerekeknek, de gyakran felnőtteknek is.  
 
Pályáztatási tevékenységünkkel célunk többrétű: 
- kreativitás fejlesztése  
- non-formális tanulás segítése 
- családi kapcsolatok erősítése, közös tevékenységek biztosítása 
- aktivitás, részvételi szándék fejlesztése már gyermekkorban 
- sikerélmény, megjelenési lehetőség biztosítása 
- tematikus rendezvényeinkhez új, a programot gazdagító színfolt 
- aktív kapcsolat a helyi iskolákkal, óvodákkal 
- aktív kapcsolat az ide látogató szülőkkel és gyerekkel 
 
A 2015/2016-os évadban a következő pályázatokat hirdettük meg: 
 
▪ Madárlesen. A Richter Gedeon Nyrt. és a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár kétfordulós 
környezetvédelmi pályázata 8-12 éves gyerekeknek. 
Az első fordulóban Csupa madár címmel madarakról szóló, játékos feladatlap otthoni 
kitöltésére kértük a gyerekeket. A tesztlap összeállításában a Magyar Madártani Egyesület 
volt segítségünkre. A kerületből 191 kisdiák töltötte ki a játékos, madaras témájú 
kérdőívet.  
A második fordulóban madáretető készítésre hívtuk a gyerekeket és segítőiket. Az etetőket 
kétféle alapanyagból (újrahasznosított és természetes anyagból) lehetett elkészíteni. A 
munkában a mentor (szülő, nagyszülő, pedagógus) is közreműködhetett, ezáltal szerettük 
volna a családok hasznos, tartalmas közös elfoglaltságait bővíteni. A kultúrházba 154 
madáretető érkezett, nagy kihívás volt valamennyit kiállítani, de megoldottuk.  
Az eredményhirdetés és kiállításmegnyitó rendkívüli nagy érdeklődéssel övezve 2015. 
november 21-én zajlott le a Madárlesen című rendezvényen. Nyereményeket a Richter 
Gedeon gyógyszercég támogatásával osztottuk ki (MP3 és MP4 lejátszó, roller, társasjáték, 
fülhallgató, könyvek, madárhatározók). A beérkezett madáretetők 2016. január közepéig 
díszítették a kultúrházat.  
 
▪ Színes ceruzával a Föld körül – Svéd mesék nyomában. Svéd napi rajzpályázat 6-12 
éves gyerekeknek szólt.  
A pályázat keretében egy svéd gyerekvers vagy svéd mese, mesehős nyomán illusztrációt 
kellett készíteni. Összesen 145 gyermekrajzot kaptunk svéd mesék témában, valamennyit 
kiállítottuk. A díjátadóra és a kiállításmegnyitóra november 14-én, a Svéd napon került sor a 
Wekerlei Kultúrházban (erről fentebb már írtam a Svéd nap bemutatásánál).  
 
▪  A Kerület legszebb fája. A versenyfelhívás kispesti lakosoknak szólt minden 
korosztályban a 2016-os Madarak és fák napjára alkalmából. A pályázóknak 8 kérdésből álló 
kérdőívet kellett kitölteniük, melyen jelölték az általuk legkedveltebb kispesti fát.  Összesen 
11 közterületen és magántelken álló kispesti fára érkezett szavazat 80 pályázótól. 
Mindhárom díjat egy-egy iskolai közösség vehette át (Kispesti Zeneiskola, Móra EGYMI, 
Gábor Áron Ált. Iskola). A nyertes fák kitüntető táblát is kaptak. A programban a kerület 
Zöldprogram Irodája volt a fő együttműködőnk.  
 
▪ A fantázia birodalma. A Wekerlei Kultúrház és az Europark Libri könyvesbolt közösen 
meghirdetett fazekas pályázata a fazekas szakkörös gyerekeknek immáron harmadik 
alkalommal került megrendezésre. A fantasztikus alkotások 3 hétig díszítették az 
Europarkban a könyvesbolt kirakatát, a gyerekek 2016. június 11-én a könyvesboltban 
vehették át megérdemelt könyvjutalmukat. 
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NYÁRI TÁBOROK A WKK-BAN 
 

 
2016-ban az eddig legmagasabb számban biztosítottunk a Petur utcai táborainkban nyári 
elfoglaltságot a gyerekeknek. Több mint 320 (ez 60 fővel több, mint tavaly) általános 
iskolás korú gyermek és óvodás járt nálunk a nyár folyamán. A szám szerint 16 meghirdetett 
táborunk helyett végül 17 tábor indult el (egyikből harmadik turnust kellett indítani). Több 
táborunk esetében várólistán maradtak gyerekek, mivel idő- és helyhiány miatt nem tudtuk 
a táborokat duplázni.  

Nem csupán számszakilag volt kiemelkedő az idei év táborozása, de tematikájában is 
nagyon gazdag, változatos kínálatot tudtunk nyújtani. A nagyon népszerű mozgásos-
sportos és kreatív-kézműves tematikák mellett a dráma-színjátszó, a zenei és a nyelvi 
táborok is szép számban vonzottak be gyerekeket.  

Minden tematikus táborunkat felkészült szakemberek vezették, akiket előzőleg nagy 
odafigyeléssel választottunk ki. Nagy előnyt jelent számunkra a környezeti adottság és a 
madárbarát, gondozott kertünk is. A foglalkozások naponta 9.00 órától 16.00 óráig tartottak, 
de már 7.30-tól fogadtuk a gyerekeket és 17 óráig biztosítottunk felügyeletet, napi 
háromszori étkezés mellett. 

 

2016-os nyári táboraink: 

1) Június 20-24. Korong Matyi újra mesél fazekas tábor 7-14 éveseknek 
2) Június 20-24. Művészpalánták tánctábor 9-13 éveseknek 
3) Június 27-júl. 1. Csillagkereső drámatábor 8-12 éveseknek 
4) Június 27-júl. 1. Dekor- Álom lakásdekor tábor 8-14 éveseknek 
5) Július 4-8.  Trendvarázslók divattervező tábor 10-15 éveseknek 
6) Július 4-8.  Szín-Pad-Társak színjátszó tábor 6-11 éveseknek 
7) Július 4-8.  Kalandozó sporttábor 1. turnus 6-13 éveseknek 
8) július 11-15. Kalandozó sporttábor 2. turnus 6-13 éveseknek 
9) július 11-15. Bőrnyűvők és gelencsérek fazekas-bőrös tábor 7-14 éveseknek 
10) július 11-15. Csűrdöngölő ovis néptánc tábor 4-7 éveseknek 
11) július 18-22. Széttáncolt cipellők tánctábor 6-11 éveseknek 
12) július 18-22.  „Cirkuszolj velünk!” acrodance cirkusz tábor 1. turnus 7-12 
éveseknek 
13) augusztus 8-12.  Spielkieste – Játékláda német nyelvű színjátszó tábor 9-14 
éveseknek 
14) augusztus 8-12. „Cirkuszolj velünk!” acrodance cirkusz tábor 2. turnus 7-12 
éveseknek 
15) augusztus 15-19. Hangszervarázs furulyás zenei tábor 6-10 éveseknek 
16) augusztus 15-19. Kalandozó sporttábor 3. turnus 6-13 éveseknek 
17) augusztus 22-26. Kreatív kangoo sport és kézműves tábor  6-12 éveseknek 
 
 
Teljesen új volt a WKK kínálatában négy táborunk: a Művészpalánták tánctábor, a 
Széttáncolt cipellők tánctábor, a Hangszervarázs furulyás zenei tábor és a német nyelvű 
színjátszó tábor. 
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KERÜLETI NAPKÖZIS TÁBOR  
 

 
A tábort a Bp., Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzata működteti évente fix költségvetéssel. A 
szervezéssel kapcsolatos minden feladatot alapfeladataként a Wekerlei Kultúrház és 
Könyvtár lát el.  
A napközis tábor előkészítése és megszervezése évről-évre nagy feladatot jelent a WKK 
munkatársainak: a technikai feltételek teljes körű biztosítása, az eszközök megvásárlása 
(takarítószerek, tisztítószerek, sportszerek, játékok, kézműves eszközök, irodaszerek), 
szállítási feladatok, pedagógusok beosztása, megbízási valamennyi táborban dolgozó 
szerződésének előkészítése, önkéntesek és hallgatók toborozása, tábori programok 
előkészítése, heti autóbuszos kirándulások leszervezése.  
A nyár folyamán a gazdasági ügyintéző kolléganőm veszi át hetente a napközis tábor 
számláit, melyeket ellenőrzést követően a GESZ felé továbbít, a heti pénzfelvételről is ő 
gondoskodik. A napközis táborral kapcsolatos feladatok ellátásában a WKK összes 
munkatársa részt vett.  
 
Nagy előrelépést jelentett 2016-ban, hogy a tábori dolgozók bére a tavalyihoz képest 
emelkedhetett. 
 
Betöltött funkciók 2015. évi bruttó bér/nap 2016. évi bruttó bér/nap 
táborvezető 7000 9000 
szabadidő szervező 7000 8000 
tábori titkár 8000 8000 
pedagógus 5000 7000 
technikai dolgozó 3000 4000 
 
A tábori titkárok munkaideje 2015-ben megnőtt, ezért nekik már tavaly emelkedett a bérük a 
munkaidő növekedéssel párhuzamosan. Esetükben idén nem került sor béremelésre. Az 
összegeket a megbízási szerződés miatt jelentős levonásokkal kapják meg a dolgozók  
Ezzel az emeléssel, remélhetőleg, áthidalható néhány évig az a probléma, hogy esetlegesen 
nem szívesen jelentkeznek a kerületben dolgozó pedagógusok a napközis tábori munkára. 
  
Nagy eredményként értékelem, hogy idén több iskolai közösségtől és pedagógustól 
kaptunk pozitív visszajelzést a tábor hangulatára, munkamódszerére vonatkozóan. 
Tehát, a pedagógusok is jól érezték magukat, jól tudtak együttműködni a táborvezetőkkel, és 
a szabadidő szervezőkkel. Ez természetesen nem az anyagiak függvénye, hanem 
köszönhető a táborvezetők személyének, a jó programok biztosításának és a megfelelő 
előkészítő munkának. 
 
Adatok a táborról: 
 
Tábor helyszíne: Vass Lajos Ált. Iskola (1191 Bp., Csokonai u. 9.)  
A napközis tábor időszaka: 2016. június 27-től augusztus 26-ig (összesen 9 hét). 
Mivel az idei nyári szünet hosszabb időszak (10 és fél hét), ezért a Humánszolgáltatási Iroda 
volt igazgatója, Nagy Péter úr döntésére a tábor idén június 27-én indult, az előtte lévő 1 hét 
ügyeletéről az iskolák gondoskodtak.  
A tábor hétköznap reggel 8 órától délután 16 óráig biztosított programot a gyerekeknek.  
Ügyeletet reggel 6 és 8, valamint délután 16 és 18 óra között tartottunk. 
 
A résztvevő gyerekek: 
 
A táborban minden évben XIX. kerületi általános iskolába járó tanulók vehetnek részt, 
végzett első osztályosoktól nyolcadikos tanulókig. A diákok tanulói adatlappal jelentkezhettek 
a táborba, melyeket előzőleg az iskoláknak megküldünk, de honlapunkról is letölthető volt. A 
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tanulói adatlap az egészségügyi nyilatkozatot és az uszoda használatára vonatkozó 
nyilatkozatot is tartalmazta. 
A tábor létszáma hetente  átlagban 110 gyerek vett részt (max. 130 fő min. 90 fő volt jelen 
naponta). 
 
A táborban dolgozókról: 
 
Táborvezetők: 
Minden hetes tábori turnust táborvezető felügyeli és irányítja. Ezt a feladatot idén három 
személy végezte, akik közül két pedagógus teljesen újonnan látta el a táborvezetői 
feladatot, de a táborban már mindketten többször dolgoztak:  
 
1. Büki Katalin (Eötvös J. Ált. Iskolából): június 27-július 15. és aug. 1-26. - 7 hét 
2. Benkovics Attiláné (Erkel F. Ált. Iskolából): július 18-22. - 1 hét 
3. Pejov Réka (Bolyai J. Ált. Iskolából): július 25-29. - 1 hét 
 
Tábori titkárok:  
1. Rácz Fatima (Gábor Áron Ált. Iskolából) június 27-július 15. 
2. Curkán Barbara (Vass Lajos Ált. Iskolából) július 18-aug. 5. 
3. Tóth Istvánné (nyugdíjas, volt óvodai titkár) aug. 8-26. 
 
Szabadidő szervezők: 
A táborban hetente egy szabadidő szervező dolgozott a táborvezető mellett, ők 
gondoskodtak a tábor helyszíni és házon kívüli programjairól.  
1. Dékán Haas Zsuzsa (Hungária Ált. Iskolából): jún. 27-júl.1. és júl. 25-aug. 26. - 6 hét 
2. Nagy Gabriella (Hungária Ált. Iskolából): júl. 4-22. - 3 hét 
 
Pedagógusok száma hetente: 10 fő  
A tábor idei pedagógusi beosztása iskolák szerint: 
 

 Heti turnusok  
időpontjai 

Ügyeletes 
iskola 

Pedagógus 
száma a 
kijelölt 
iskolából 

Pedagógus 
száma más 
iskolából 

Móra 
Iskola 

Pedagógusok 
száma 
összesen 
 

1. Június 27-július 
1. 

Vass Lajos 3 5 1 10 

2. Július 4-8. Bolyai János 9 0 1 10 

3. Július 11-15. Eötvös J. 7 2 1 10 

4. Július 18-22. Kós K. 2 7 1 10 

5. Július 25-29. Erkel 0 9 1 10 

6. Aug. 1-5. Pannónia 4 5 1 10 

7. Aug. 8-12. 
 

Puskás F. 9 0 1 10 

8. Aug. 15-19. Ady E. 4 5 1 10 

9. Aug. 22-26.  
(3 napos hét!) 

Gábor Á. 9 0 1 10 
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A pedagógusok lelkesek, odaadóak, segítőkészek voltak, nagyon jól működtek együtt a 
táborvezetőkkel. Idén egyes hetekben óvodapedagógus vagy más kerületből jelentkező 
pedagógus is dolgozott a táborban, de csak elenyésző számban.  
 
Technikai dolgozók: 
A technikai dolgozók száma hetente 8 fő volt, beosztásukat a GESZ – mint munkáltatójuk – 
végezte, de a megbízási szerződést ezek a munkavállalók is a kultúrházzal kötötték. 
A technikai személyzet száma hetente: 3 konyhai dolgozó, 2 takarító, 1 gondnok, 1 kertész, 
1 karbantartó, 1 tábori titkár (napi 8 órában).  
 
A tábor segítői: 
A táborban a gyermekek felügyeletét és foglalkoztatását a kerületi általános iskolákban 
dolgozó pedagógusok látták el, rajtuk kívül azonban minden évben önkéntesek és 
gyakorlatukat töltő pedagógusjelöltek is segítettek. Az onkentes.hu és az onkentes.gov.hu 
oldalakon meghirdettük a munka lehetőségét, és minden hétre minimum egy főt tudtunk 
biztosítani a pedagógusok munkája mellé. Középiskolai Közösségi Szolgálat keretében 
gimnazista gyerekek is részt vettek a tábor munkájában.  
 
Étkezésről: 
 
A tábor „részvételi díja” minden esetben az iskolában fizetendő étkezés díj összege 
(kedvezményekkel együtt), tehát külön a programokért, utazásért nem fizetnek a gyerekek.  
Az új törvényi előírás szerint idén a szociális támogatásban részesülő gyermekek kiskorú 
testvérei nyári szünetben is étkezést kaptak az önkormányzattól. A rászoruló iskoláskorú 
gyermekek étkeztetését a napközis táborban oldottuk meg, ezt a lehetőséget naponta 8-12 
gyermek vette igénybe. Az étkezést a Pensio17 Kft. szolgáltatta, melynek színvonala 
általában elfogadható volt, de előfordultak panaszok is. 
 
A tábor programjairól: 
 
Nyári táborok támogatására 900.000 Ft pályázati összeget nyertünk el az önkormányzattól. 
Ebből fedezhettük részben a kirándulások, a múzeumi és városlátogatási programok, illetve 
a helyszínen zajló foglalkozások kiadásait. A pályázati forráson túl 1 262 000 Ft állt 
rendelkezésünkre az eszközök beszerzésére, az utazási kiadások fedezésére, a programok 
biztosítására.  
A napközis tábor programjai mindig csoportokra osztva zajlanak a nagy létszám és a 
korosztályi megoszlás miatt. A külső programok igénybe vételéhez előre nyomtattunk 
kedvezményes csoportos BKV tanulójegy megrendelőket, melyekkel a tömegközlekedést 
kedvezményesen lehetett igénybe venni. 
 
Kilenc autóbuszos kirándulást szerveztünk:   
1.) 2016. 06. 30. Dorog – Palatinus-tófürdő 
2.) 2016. 07. 07. Vácrátóti arborétum 
3.) 2016. 07. 14. Gárdony – Rönkvár és Gárdonyi Géza emlékház 
4.) 2016. 07. 21. Palatinus Tófürdő - Dorog 
5.) 2016. 07. 28. Seholsziget élménypark – Nőtincs 
6.) 2016. 08. 04. Bodor-major  
7.) 2016. 08. 11. Veresegyház – Medvepark 
8.) 2016. 08. 18. Dinnyés – Várpark  
9.) 2016. 08. 25. Dorog – Palatinus-tófürdő 
 
Az önkormányzat által biztosított autóbusszal lezajlott kirándulások: 
1.) Július 22. - Mogyoród, a Forma-1 Magyar Nagydíj pénteki szabadedzése (pályázati úton 
elnyert lehetőség) 
2.) Augusztus 11. – Iharkút, az ELTE TTK Őslénytani Tanszék szervezésében, Dinoszaurusz 
Nyílt Napok keretében gyermekprogram.  
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További házon kívüli programok voltak: 
Foci Múzeum (többször) 
Telefónia Múzeum  
Tropicárium 
Séta a Duna Korzón 
Margitszigeti kirándulás 
Kispesti Foci Múzeumban 
Műszaki Tanulmánytár 
Mozilátogatás 
Bodor-major látogatóközpont 
Kerekes kisvasúttal városnézés (többször is)  
Merzse-mocsár - (kisvonatos) 
Nemzeti Múzeum - Hátizsákos kalandtúra 
Hajókázások a Dunán 
Állatkerti látogatás 
Látogatás a kerületi tűzoltóságon (többször is) 
Tűzoltósági nap látványos bemutatóval a kerületi tűzoltóságon 
Kakaótúra a Városházán 
KMO-ban mozifilmnézés 
Játszótéri látogatások 
A táborból minden nap 50 fős csoportok mennek át a Kispest Uszodába 3-4 kísérő felnőttel.  
 
Házon belüli programok voltak (előre megvásárolt sporteszközökkel, játékokkal, illetve 
a folyamatosan vásárolt kézműves eszközökkel): 
Tatai Vera mesemondó mesés foglalkozása 
Társasjátékozás (induláskor sok új játékot vásároltunk a tábornak) 
Tengerecki Alapítvány jóvoltából óriás társasjátékok nap (pályázati úton elnyert lehetőség) 
Egészségnap 
Rendőrségi bemutató  
Ásványbemutatók  
Hétfőnként kézműves foglalkozás Szudi Eszter kézművessel 
Batikoló műhely 
Kézműves- táska készítés pólóból 
Manó-Móka foglalkozás 
Tábori Olimpia - utolsó héten  
Közlekedésbiztonsági foglalkozás Tóth Tibor és kolléganője vezetésével  
Asztalitenisz bajnokságok  
Focibajnokság  
Sor- és váltóversenyek  
Aszfaltrajzversenyek  
Kártyajátékok 
Péntek délutánonként arcfestés és csillámtetoválás 
Játékos sport délutánok és délelőttök  
 
Táborzáróról: 
A tábor utolsó hetének programjait a nemrég lezajlott Olimpia jegyében szerveztük. A 2016. 
aug. 26-án 14 órától megtartott táborzárón pedig az utolsó tábori héten lezajlott "Tábori 
Olimpia" nyertes diákjai kaptak jutalmat. Ezen kívül a Wekerlei Kultúrház kisebb 
ajándékokkal köszönte meg a táborban kiemelkedően sokat dolgozó emberek munkáját.  
Sor került a 2016-ban megalapított "Napközis táborért" díj kiosztására is. Ezek után a 
gyerekek részére Capoeira bemutató következett. A műsor után a Pensio Minőségi 
Közétkeztetés Kft., a CBA Remiz és "a másik bolt" támogatásának köszönhetően sós és 
édes aprósüteménnyel, limonádéval kínálhattuk meg a tábor részvevőit.  
 
Köszönettel tartozunk a HUSZI Irdodának, az önkormányzat Gondnokságának, a 
GESZ-nek és a VAMÜSZ-nek, a Kerületi Védőnői Szolgálatnak, a Kispesti Uszodának 
és a KMO Művelődési Háznak az együttműködésért.  
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KÖNYVTÁR 
 
 
A Wekerlei Könyvtár 1995 óta tartozik a Wekerlei Kultúrházhoz. Idei évben végre sor 
kerülhet a könyvtár elköltözésére, mely évek óta törekvésünk.  
A Wekerlei könyvtárba naponta átlagban 30 látogató tér be. Az itt zajló programok és a 
könyvszekrény sikeres működése nagyban hozzájárul az olvasók bevonzásához, 
ellensúlyozva ezzel a könyvállomány FSZEK könyvtárakhoz képest alacsony számát. 
 
Adatok 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között: 

  
A könyvtár állománya: 7058 kötet (tavaly: 6900 kötet) 
Állománygyarapodás: 158 kötet (Vétel: 36 kötet, ajándék: 122 kötet) 
 
Az állománybővítés eddig nagyon korlátozott volt, egyrészt forráshiány miatt, másrészt, mert 
nem tudtuk hová elhelyezni a köteteket. Az új helyen ez utóbbi probléma megoldódik. A 
könyvtár állományának gyarapodása javarészt az olvasók adományából származik, másik 
forrás az évről évre elnyert érdekeltségnövelő támogatás. 
 
Regisztrált olvasók száma: 794 fő (tavaly: 690 fő), ebből 2015. szept. -2016. 
aug. között újonnan   regisztrált összesen: 104 fő (tavaly: 99 fő) 
 
Rendezvények száma egy évad alatt: 46 alkalom (tavaly 36 alkalom volt!) 
Rendezvényeken résztvevők száma: 777 fő (tavaly 637 fő) 
 
Szakmai munka 
 
A Wekerlei Könyvtárban az utóbbi évadban 6-féle klub működött: Rejtvényfejtők klubja, 
Társasjáték klub, Kabarétörténeti klub, Versbarátok klubja, Péntek esti mesék gyerekeknek, 
Wekerlei világjárók klubja. Ezek közül három az utóbbi egy évadban létesült, és azóta is 15-
17 állandó részvevővel büszkélkedhet.  
Ezek mellett rendszeresek voltak az óvodai és iskolai csoportoknak szóló rendhagyó 
könyvtári órák és a nagyobb ünnepkörhöz és könyves világnaphoz kapcsolódó 
események (Költészet Napja, Népmese Napja, Országos Könyvtári Hét, Könyves vasárnap, 
Mikulás, Adventi teadélután, Anyák napja, Gyermeknap). A rendezvényeket minden esetben 
ingyenes részvétellel és szinte nulla forintból valósítottuk meg, nagyszámú önkéntes segítő 
közreműködésével és támogatásával. 
 
Mindezeket a programokat a könyvtárban dolgozó egyetlen szakmai munkatársunk 
szervezte és bonyolította le, mindamellett, hogy ő foglalkozik a könyvkölcsönzéssel, 
nyilvántartások, statisztikák vezetésével, könyvbeszerzéssel is. Ezért javaslatot tettem 
polgármester úrnak egy részmunkaidős könyvtárosi álláshely létesítésére. Jelenleg a 
2017-es évi tervezés részeként folyik egy 4 vagy 6 órás könyvtárosi szakmai státusz 
létrehozása. Ezt biztonsági okokból is indokoltnak látom a lelendő új, nagyobb könyvtári 
ingatlanban, illetve így megoldódna a helyettesítés problémája betegség vagy szabadság 
esetén. 
A 2017. évi "Közművelődésben végzett kiemelkedő munkáért" díjra Abuné Grasseli Edit 
könyvtáros munkatársnőmet javasoltam, aki 7 éve dolgozik az intézményben 
könyvtárosként, egyszemélyben vállalva fel az összes ehhez kapcsolódó feladatot. 
 
 
Tégy egy könyvet – Végy egy könyvet!  
 
A 2012. év eleje óta működő utcai könyvcsere szekrényünk népszerűsége töretlen, ami 
továbbra is nagy büszkeségünk. Mai napig naponta minimum 35-40 ember (nyáron ennél 
több) fordul meg a tárolónál könyveket válogatva. Előfordul, hogy hagyaték vagy költözés 
miatt több doboznyi könyv kerül egyszerre könyvszekrénybe, de az olvasni szeretők hamar 
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fel is fedezik a köteteket. Az elmúlt évadban két országos rádió is készített riportot a 
könyvszekrényről (lentebb, a marketingről szóló fejezetben szerepel). 
 
A könyvtár költözése 
 
Régóta tervezett és áhított fejlesztésre kerülhetett sor a 2016-os évben. A Wekerlei Könyvtár 
kicsi és korszerűtlen Kós Károly 15. szám alatti helyiségéből a Kós Károly tér 9. szám alatti, 
67 négyzetméteres, három helyiségből álló, önkormányzati fenntartású ingatlanba költözhet. 
Az új helyiség felújítása – mely mintegy bruttó hatmillió forintba került – 2016. szeptember 
elejére befejeződött, megtörtént a világítás korszerűsítése és konvektorok kicserélése, a 
helyiség álmennyezetet kapott, elvégezték a festési-burkolási munkákat. 
 
Az új helyszín az alábbi helyiségekből fog állni: 
- olvasóterem 
- gyermekkönyvtári szoba 
- klubszoba (így a klubfoglalkozások nem zavarják a könyvtárlátogatást) 
- előtér, mellékhelyiség, kis raktárrész. 
 
Megtörtént a különböző szolgáltatások bekötése (riasztóberendezés, internet, telefon), és 
jelenleg a kultúrház munkatársaival azon dolgozunk, hogy bútorokat, polcrendszert, 
függönyöket és egyéb szükséges berendezési tárgyakat is biztosítsuk.  
A költözés és az ezzel járó selejtezés, leltározás, a könyvek átszállítása és berendezése 
miatt a könyvtár október közepétől bezárt.  
Az új könyvtári helyszín hivatalos megnyitó ünnepségét 2017. január 20., péntek kora 
délutánra tervezzük, a Magyar Kultúra Napja alkalmából. 
 
A könyvtár jelentősége a kerületben 
 
A Wekerlei Könyvtár ugyan nem termel magas bevételt, viszont kulturálisan nagy 
jelentőséggel bír az a tény, hogy Kispestnek saját fenntartású könyvtára működik, mely a 
közösségépítés és a kultúraterjesztés misszióját vállalja fel. A Wekerlei Könyvtár közkedvelt 
és méretéhez képest nagy forgalmú könyvcentrum a telepen, ahová nagyon sok az idős 
ember és kisgyermekes szülő látogat el.  
A könyvtár saját költségvetési forrása nagyon szűkös, jelenleg 186.000 Ft/év a könyvtár 
kiadott dologi kerete. Ezt az összeget a telefonszámla és a nyomtatványok kifizetése után 
könyvekre költjük el. A 2017-es költségvetési tervekbe a nagyobb helyiségre való tekintettel 
egy ennél magasabb összeget terveztünk be, bízva a fenntartó támogatásában. 
Hiszünk benne, és a fenti adatokkal alá is támasztjuk, hogy van értelme egy ilyen 
kistelepülésen önálló könyvtár fenntartásának, mely fejlődőképes lehet, és alapvető 
közművelődési feladatokat lát el a lakosság körében. 
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REKLÁM ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉG 
 
 
Ahogy eddig is, a marketing tevékenység nagy hangsúlyt kapott a WKK egyéves 
munkájában. Igaz ugyan, hogy ezt továbbra is egyetlen munkatársnő végezte, akinek a 
verbális és vizuális kommunikáció egyaránt területe. Így ő készítette a plakátokat, 
szórólapokat, újsághirdetéseket, ő írta a sajtóanyagokat, beharangozókat, 
sajtóbeszámolókat, valamint a programfüzet arculattervezését és tördelését is végezte. A 
nagyfokú leterheltség miatt jómagam is részt veszek a marketing-kommunikációs feladatok 
ellátásában (cikkek, beszámolók írásával, honlap kezeléssel, facebook oldal kezelésével). 
 
Mivel az anyagi lehetőségeink korlátozottak, a marketing számunkra továbbra sem a fizetős 
hirdetéseket jelenti. Folyamatosan keressük együttműködőinket, támogatóinkat, akiket 
honlapunkon több helyen meg is jelenítünk. 
 
Programfüzetünk a 2015/2016-os évadban háromszor jelent meg 5-6000 példányban: 
2015. szeptember-december, 2016. január-március, 2016. április-augusztus (a nyári 
táborokkal együtt). Éves szinten 60-70-féle plakátot készítettünk el. Szórólapjaink, 
meghívóink száma egy év alatt mintegy 6000 db volt.  
 
Kerületi sajtómegjelenések: 
A Kispest TV és a kispest.hu munkatársai minden jelentős hétvégi rendezvényünkről 
tudósítottak, de több hétköznapi szakkörünkről, foglalkozásunkról is készítettek riportot.  
Programjaink beharangozói, pályázati felhívásainkat rendszeresen olvashatóak ezeken a 
felületeken, illetve programjainkról gyakran beszámolót küldtünk. A kerületi hirdető táblán 
havonta kétszer jelent meg friss hirdetésünk aktuális programjainkról.  
 
Országos megjelenések: 
Rendszeresen olvashatnak programjainkról a gyermekprogramokat, kiállításokat és nagyobb 
eseményeket ajánló országos offline és online médiákban: Kincs Magazin, port.hu, 
programturizmus.hu, ittlakunk.hu, pestiest.hu, bonbonmatine.hu, babamama.info, 
gyerekprogramajanlo.hu, kiállitasajanlo.hu, kiállitoterkep.hu, gotuppictures.com, valamint 
zöld szemléletet erősítő blogokon (Átalakuló Wekerle, Időterisz). 
 
Az elmúlt évadban a következős országos sajtóorgánumok készítettek anyagot a WKK 
valamilyen programjáról, kezdeményezéséről: 
2015. 09. 03. Tégy egy könyvet könyvszekrényről – Kossuth Rádió 
2015. 10. 05. Tégy egy könyvet könyvszekrényről – MTV2 (Petőfi TV)  
2016. 02. 01. Agykontroll klub időskorú tagjaival – M1 TV Életkor Magazin 
2016. 04. 09. Átalakuló Werkerléről, benne a WKK zöld tevékenységéről – Duna TV, 
Családbarát Magazin 
2016. 03. 02. Felnőtt fazekas alkotó körről – M1 TV Életkor Magazin 
2016. 03. 07. Székes zumba foglalkozásról – M1 TV Életkor Magazin 
2016. 09. 29 Babos Eszter előadása az Öko baba-mama klubban – Kossuth Rádió, Közelről 
c. műsorban 
2016. 06. 06. Riport a könyvtárak zajszintjéről, benne a Wekerlei Könyvtárról – Blikk Magazin 
 
A WKK kihasználja a közösségi csatornákat is. A Facebookon jelenleg több mint 3330 
követőnk van. Ez egy év alatt 100 fős emelkedést jelent. Hírleveleinket hetente több mint 
700 ember olvassa. A kultúrház közösségi tereiben két db TV képernyőn folyamatosan 
képes beszámolót nyújtunk elmúlt programjainkról és beharangozót adunk az elkövetkező 
eseményekről. 
Látogatói elégedettséget mérő kérdőívünk, ötletládánk, vendégkönyvünk továbbra is fontos 
számunkra, de a közösségi oldalon, illetve személyesen is sok értékes észrevételt és 
hozzászólást kapunk. 
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HUMÁN ERŐFORRÁS, MUNKAKÖRÖK 
 

 
Az intézményünkben 11 fő dolgozik, ebből 8 fő teljes munkaidőben, 2 fő hatórás 
állásban. 2016-ban frissítettük az intézmény Alapító Okiratát és Szervezeti Működési 
Szabályzatát. Ennek mellékletét csatolom beszámolómhoz, mely a WKK szervezeti 
felépítését ábrázolja.  
A kultúrházban – hasonlóan más kicsi közművelődési intézményekhez – egy álláskörben 
több funkciót is betöltenek a munkatársak.  
Az alábbi felsorolásban szerepelnek a kollégák által jelenleg ellátott feladatok. Ezeket azért 
tartom fontosnak felsorolni, mert ebből talán kitűnik, milyen rendkívül sokrétű feladatot lát 
el egy-egy kolléga WKK-ban a hétköznap és hétvégén egyaránt.  
 
1) igazgató (1 fő):  
- működési feltételek biztosítása, 
- feladatok elosztása és ellenőrzés, számonkérés 
- szakmai munka koordinálása  
- belső szervezeti fejlesztés 
- munkahatékonyság növelése 
- szakmai-szervezői munkák végzése 
- sajtóanyagok egy részének elkészítése 
- közösségi oldalak kezelése 
 
2) művelődésszervező (2 fő, egyik részmunkaidős):  
- tanfolyamok koordinálása, szervezése 
- rendszeres foglalkozásvezetőkkel kapcsolattartás, szerződéseik, teljesítés igazolásaik 
készítése  
- rendezvények előkészítése, megtervezése, megszervezése, lebonyolítása 
- egyes rendezvényeken tevékenységek vezetése: kézműves foglalkozás, népi játszóház 
vezetése, játékok animálása, műsorvezetés, konferálás 
- szakmai nyilvántartások vezetése 
 
3) reklám-marketing szervező (1 fő) 
- vizuális kommunikáció: plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 
- verbális kommunikáció: sajtóanyagok készítése rendezvények előtt és után 
- hírlevelek kiküldése hetente 
- honlap naprakész feltöltése, kezelése 
- fotózás rendezvényeken 
- negyedéves programfüzet megtervezése, grafikai munkája 
- programfüzet tördelése 
- archiválás (plakátok, kiadványok, rólunk szóló sajtóanyagok) 
 
4) könyvtáros (1 fő) 
- olvasószolgálat 
- gyűjteménykezelés, állománybővítés 
- selejtezés, leltározás 
- könyvtári órák vezetése 
- könyvtári klubok szervezése, gondozása, ügyelése 
- könyvtári rendezvények kitalálása, megszervezése, lebonyolítása 
- utcai könyvszekrény gondozása 
 
5) információs munkatárs (2 fő): 
- nyitva tartás ideje alatti portaszolgálat ellátása napi 13 órában 
- telefonos, online és szóbeli információ szolgáltatása 
- pénztárgép kezelése, jegyeladás 
- naprakész eseménynapló, statisztika vezetése 
- foglalkozásvezetők munkájának kiszolgálása, segítése 
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- nyilvántartások vezetése (beérkező pályázati anyagok, tanfolyami, tábori jelentkezők) 
- postai levelek előkészítése, borítékok címzése 
- egyéb kiegészítő feladatok egyes rendezvények előkészületekor 
 
6) takarító (2 fő, egyik részmunkaidős) 
- napi takarítói feladatok 
- hétvégi rendezvényeken berendezés, takarítás 
- plakátok és szórólapok kihordása a kerületben 
- beszerzések végzése 
- kézbesítői munkák a kerületben 
- rendezvényeken hostess munka 
 
7) kertész-karbantartó (1 fő): 
- kert teljes körű rendben tartása 
- utcai szakaszok rendben tartása 
- karbantartási, szerelési munkák ellátása 
- plakátok és szórólapok kihordása a kerületben 
- hétköznapokon és hétvégi rendezvényeken termek berendezése 
- technikai feladatok ellátása (hangosítás rendezvényeken) 
- beszerzési munkák 
- épületgondozás (lift és tűzrendészeti előírások betartatása) 
 
 

 

 

ÖNKÉNTES MUNKA ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 
 
 

A Wekerlei Kultúrházban hosszú évek óta dolgozunk önkéntesekkel, és a középiskolai 
közösségi szolgálat bevezetése óta rendszeresen fogadunk középiskolás diákokat hétvégi 
rendezvényeinken és a nyári táborainkban. Egy-egy rendezvény kézműves foglalkozásain, 
előadásain, a látogatók elirányításában, a program előtti előkészületekben és utómunkákban 
sokat tudnak nekünk segíteni.  
 
A diákok mentorálását nagyon komolyan vesszük, testre szabott, értelmes elfoglaltságot 
biztosítunk számukra egy-egy szakmai munkatársunk felügyeletével. Tapasztalatunk szerint 
a diákok szívesen jönnek és még szívesebben térnek vissza intézményünkbe. A 
rendezvényeken és a táborokban végzett tevékenységük sikerélménnyel, új 
munkatapasztalatokkal jár, és egyes szakterületek és foglalkozások megismerésével 
gazdagítja őket, ezzel hozzásegítve akár a pályaválasztás nehéz döntéséhez is.  
 
Sok diákunk jött a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumból, akikkel nagyon jó a kapcsolatunk, de 
nemcsak kerületi középiskolákból, hanem környező kerületekből, sőt távolabbiakból is nagy 
számban jöttek hozzánk tanulók.  
 
Az elmúlt évadban összesen 32 diák vett részt rendezvényeinken és táborainkban a 
közösségi szolgálat keretében, ebből 18 fő dolgozott nyári táborainkban (napközös 
táborban és a Petur utcai táborokban). 
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GAZDÁLKODÁS 
 
 

Az intézmény meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait továbbra is a Budapest Főváros 
XIX. ker. Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete látja el. Ebből kifolyólag éves 
költségvetésünk rezsi és bérköltség részét a GESZ külön kezeli. 
 
Teljes gazdasági képet természetesen a 2015-ös évről tudok csak közölni.  
 
2015. évi pénzügyi adatok: 
 
Éves költségvetésünk: 57 879 000 Ft/év (2016-ban 54.000.000 millió Ft körül lesz.)  
Bevételi kötelezettség: 12 473 000 Ft/év (3 millió forinttal több, mint 2014-ben) 
Működési bevétel: 16 548 000 Ft/év (összbevétel napközis és nyári táborokkal együtt) 
Ebből jegy- részvételi díj: 5 657 000 Ft/év (saját nyári táborainkkal együtt) 
Tartós és alkalmi terembér bevétel: 5 954 000 Ft/év (külsős foglalkozásvezetőinktől 
származó is). 
Fenntartó szervtől kapott támogatás: 42 683 000 Ft/év  
  
Kiadások 2015-ben: 
 
Személyi juttatások (11 fő közalkalmazott bére + a megbízási szerződéssel foglalkoztatott 
külsősök): 29 514 000 Ft/év 
Dologi kiadások: 20 158 000 Ft/év (szakmai és működési kiadások, rezsi költség és 
karbantartási költségek)  
 
2015. évi felhasználható kiadott keretek: 
 
Kultúrház részére kiadott dologi keret:   3 884 000 Ft/év 
Wekerlei Könyvtár kiadott dologi kerete:    170 000 Ft/év 
Kerületi napközis tábor kiadott dologi kerete: 1 459 000 Ft/év 
  
2016. évi felhasználható kiadott keretek: 
 
Kultúrház részére kiadott dologi keret:   3 361 000 Ft/év 
Wekerlei Könyvtár kiadott dologi kerete:     186 000 Ft/év 
Kerületi napközis tábor kiadott dologi kerete:  1 262 000 Ft/év 
 
A csökkenésnek a kultúrház és a napközis tábor esetében az az oka, hogy a takarítószerek 
és telefonköltség kifizetése közvetlenül a GESZ fennhatósága alá került, így az arra 
előirányzott összeg a GESZ-nél maradt. A könyvtár esetében már tavaly ősszel kértünk 
emelést. 
  
A WKK kiadott dologi keretéből fedezett kiadások: 
 
- a szakmai kiadások (tárgyi eszközök, kellékek, kiadványok, kézműves eszközök, 
alapanyagok) 
- előadók, fellépők, szakemberek, foglalkozásvezetők tiszteletdíja 
- takarítószerek, tisztítószerek (2015-től a GESZ-nél elkülönítve) 
- irodaszerek, nyomtatványok 
- nyomdai és nyomtatási költségek (műsorfüzet, plakát) 
- javítási költségek  
- informatikai eszközök (számítógép, nyomtató) 
- egyéb eszközbeszerzés a ház működéséhez (szerszámok, bútorok, nyomtató) 
- munkaruha 
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TÁMOGATÓK, SZPONZOROK, EGYÜTTMŰKÖDŐK 
 

A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár nagy számban működik együtt különböző szakmai 
szervezetekkel, cégekkel, akiktől mind szakmai támogatást, mind tárgyi támogatást kap. 
Minden nagyobb rendezvényünkhöz, pályázati kiírásainkhoz támogatókat keresünk. Az 
elmúlt évad kiemelkedő szponzorai és együttműködői a következők voltak: 
 
Fő támogatóink: Kispest Önkormányzata, Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány 
(WEKKA) 
Tárgyi támogatást nyújtottak: a másik bolt, Chocolate Boksz, Csimota Könyvkiadó, 
Ericsson, Europark LIBRI  Könyváruház, Éléskamra Reform és Bio Étterem, Fodor Imre 
családja, General Press Könyvkiadó, IKEA, Koller Bácsi Cukrászda, Richter Gedeon Nyrt, 
Skandináv Ház Alapítvány, Vadász Cukrászda, Vetrece Kávéház, Wekerle Étterem, 
Wekerlei Kávézó  
 
Együttműködőink egyes rendezvényeinken: Átalakuló Wekerle Csoport, Budapest 
Bábszínház, Erdőmentők Alapítvány, Fókusz Könyváruház, ELTE Skandináv Nyelvek és 
Irodalmak Tanszéke, Magyar Madártani Egyesület, Magyar Skandináv Ház Alapítvány, 
Magyar Természettudományi Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum, Pozsonyi Pagony Kiadó, 
Wekerlei Társaskör Egyesület, valamint XIX. Kerületi Rendőrkapitányság, önkormányzat 
Zöldprogram Iroda,  Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézet és a kerületi bölcsődék, 
óvodák és általános iskolák. 
 
 

WEKERLEI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY – WEKKA 
 
Ebben az évadban alapítványunk több jelentős programot is támogatott, illetve önálló 
közhasznú tevékenységeket is végzett. 
Több éve népszerű az ingyenesen látogatható WEKKA Kreatív alkotó műhely 7-14 éves 
gyerekeknek, melyet Brösztl Éva kézműves, alapítványunk titkára vezet. Ebben az évadban 
8 foglalkozást tartottunk. A témák mindig évszakokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódtak, 
átlagban 14-16 gyermek részvételével, fejlesztve a gyerekek szín- és formavilágát, 
kézügyességét, technikai ismeretit.  
A Találkozások című 3 részből álló beszélgetés-sorozatot (mentalizmusról, Bach-terápiáról, 
meseterápiáról) az alapítvány támogatásával indítottuk el 2015 őszén. A díjtalanul 
látogatható, kötetlen beszélgetés-sorozat ismeretterjesztő céllal indult el felnőttek részére. 
Évről évre az alapítvány támogatásával folyik a Dekor-Álom lakásdekor alkotói nyári tábor, 
idén 17 fő 8-14 éves gyerek részvételével, akik naponta két új alkotással tértek haza.  
 
Támogatások: 
A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvényt a WEKKA évről-évre támogatja. Így az idei 
Virágvasárnapi varázslat című húsvéti programon a kézműves alapanyagok 
megvásárlásával segítette a rendezvény létrejöttét. 
A nemzeteket bemutató, ingyenesen látogatható programsorozatunk állandó támogatója a 
WEKKA. Így 2015 őszén megrendezett Svéd napon kézműves foglalkozás eszközeinek 
vásárlásával, illetve a résztvevő előadók és protokoll vendégek megvendégelésének 
támogatásával járult hozzá a rendezvény sikeréhez. 
A környezeti nevelés népszerűsítése jegyében a szintén ingyenes Madárlesen című 
programot támogatta, melyen a kézműves foglalkozások tiszteletdíjának kifizetését a 
WEKKA vállalta magára. 
A több éves hagyományra visszatekintő, közösségépítő és hagyományőrző Adventi 
készülődés című rendezvényhez alapítványunk 2015-ben is hozzájárult az alapanyagok 
megvásárlásával.  
Tavalyi utolsó kultúrházas, ingyenes programot, a Titkos készülődés című rendezvényt a 
gyerekeknek szaloncukor vásárlásával támogatta a WEKKA. 
 



 26 

Az alapítványhoz befolyt 1%-ból adóból az V. Wekerlefeszt Művészeti Találkozó 
Gyermekfeszt programját tudtuk finanszírozni, hozzájárulva ezzel a magyar népi kultúra 
értékeinek terjesztéséhez, illetve a művészeti ismeretterjesztéshez és a non-formális tanulás 
folyamatához gyermekkorban. 
Alapítványunk továbbra is közhasznú maradhatott, a hatályban lévő törvényi előírásoknak 
megfelelt. 

 
 

STATISZTIKA 
 
Statisztikai adatainkhoz nem becslések vagy felszorzások alapján jutunk el, hanem az 
információs munkatársaink naponta, pontosan vezetett eseménynaplójából (melyet egy 
Excel táblázatban vezetnek), és amelyben naponta számszerűen jelölik, hogy melyik 
foglalkozáson hányan voltak jelen, melyik rendezvényünknek hány résztvevője volt.  
 
Nyilvántartásunk szerint naponta átlagban 178 fő lépett be a kultúrház épületébe. Egy 
átlag hónapban 4264 fő lépett be az intézménybe.  
Egy évad alatt pontosan 35.051 fő vett részt a különböző gyermek és felnőtt 
foglalkozásainkon, rendezvényeinken, de ebben nincsenek benne azok a szülők, 
nagyszülők, akik a foglalkozásokra elkísérik gyermekeiket, és időt töltenek a WKK-ban 
beszélgetéssel, olvasgatással, kiállításnézéssel.  
 
A különböző tárgyalkotó, művészeti (népművészeti, dráma, színjátszó, bábos, fazekas, 
foltvarró) foglalkozások száma: 21 
Klubok, tanfolyamok, szakkörök száma: 35 
Rendszeres művelődési formák (hétköznapi foglalkozások) összesen: 56-féle, melyekre 
1855 fő járt rendszeresen. 

Ebből korosztályi bontásban a csoportok száma: 
babáknak 9,  
óvodásoknak 8,  
iskoláskorúaknak 19,  
felnőtteknek 20,  
időseknek 8    
 

Hétvégi rendezvények száma: 52 (tavaly ez 41 volt) 
A Petur utcai épületünkben megrendezett hétvégi eseményeink közül a legtöbben svéd napi 
rendezvényünkön voltak, összesen egyszerre 408 fő látogató volt jelen, ez a szám túl 
magasnak bizonyult az épület befogadóképességét tekintve. 
Kiállítások száma: 14, több mint 15.000 fő tekintette meg  
Pályázati felhívásaink, versenyeink száma: 3, 450 pályázóval 
Nyári táborok száma 2016-ban a Petur utcában: 17 tábor, 320 résztvevővel 
 
Törekvésünk a jövőben nem a számok növelésére vonatkozik, hanem a programok 
sokszínűségének, változatosságának további növelésére, illetve az együttműködések 
további bővítésre.  
A fenti részletes beszámolóban felsorolt szakmai munkát egy maroknyi csapattal, nagyon 
szerény forrásból, a munkatársak leleményességével, jó ötleteivel, lelkesedésünkkel tudtuk, 
nagy örömmel megvalósítani. 
 
Köszönöm valamennyi képviselő és önkormányzati munkatárs támogatását, 
együttműködését és odafigyelését a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár munkájára! 
 
Budapest, 2016. október 30.  
 
     

Szabó Mária 
            igazgató 


