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Előszó
A 2018-as év kiemelt eseményei
A Wekerlei Kultrúház és Könyvtár 39 éve áll a művelődés szolgálatában a kertvárosi,
különleges hangulatú Wekerletelepen, a Petur utcában. Jogelődje, az ország első úttörőháza
idén decemberben 70 éve nyitotta meg kapuit Kispesten. Az önkormányzat fenntartásában
álló intézmény szerencsés helyzetben van, hiszen a wekerlei városrészben élők kultúra iránti
nyitottsága, a gyermekes családok nagy száma, a nagyfokú közösségi összetartás és
aktivitás részben megkönnyíti a ház szakmai munkáját. Másrészről azonban rendkívül
magas szakmai színvonalat, folyamatos megújulást követel meg az intézmény részéről.
A tavalyi év törvényi változásai stratégiánk megújítására, a minőségbiztosítási folyamatok
átgondolására késztettek bennünket.
2018-as évben több jelentős történést érdemes kiemelni, melyek meghatározóak voltak a
munkánkban. Az éves beszámolómban ezekre részletesen kitérek. Az alábbiakban csak a
felsorolás olvasható:
Külső feltételrendszerek változásai:
- új törvényi változások a közművelődésben
- GDPR szabályozások bevezetése
- képzési tervek és beiskolázási tervekre vonatkozó törvényi kötelezettség
- kultúrház 2018-as év dologi kiadott kerete 1 millió forinttal csökkent
Szakmai munka területén történt:
- nyugdíjazás miatt új könyvtári munkatárs keresése
- Wekerletelep 110 éves évfordulója 2018-ban
- új sorozatok gyerekeknek
- a Babakoncertek sikersztorija
- VII. WekerleFeszt újszerűségei
- zöld wokshopok felfutóban
- 21 nyári tábor a Petur utcában
- a napközis tábor sikerei
- PR: művészet megjelentetése a borítókon
- kiemelt jelentőségű programjaink: VII. WekerleFeszt Művészeti Találkozó, „Időkapuk”
Wekerle110 alkalmából, Kerületi környezetvédelmi vetélkedő, II. CÉGÉR Filmfesztivál,
Portugál nap.
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Közművelődési alapszolgáltatások a Wekerlei Kultúrházban
A 2017. évi LXVII., a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvény megjelenése
után 2018. nyarán hatályba lépett az EMMI rendelet is, mely részletezte az intézmények
besorolását és a közművelődési alapszolgáltatásokat.
A törvény által felsorolt hét közművelődési alapszolgáltatás közül a WKK mindegyiket eddig
is végezte. Mivel az új intézményi kategóriák közül infrastruktúránk és szakmai
tevékenységünk miatt a „művelődési ház” besorolásba fogunk tartozni, így a kötelező
alapszolgáltatás mellett még két alapszolgáltatást kell kötelezően meghatároznunk.
Az alapító okiratunk szerint az alábbi alapfeladatokat látjuk el:
- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek
- könyvtári szolgáltatás
- üdülés szálláshely – szolgáltatás és étkeztetés
Az új törvény szerint meghatározott közművelődési alapszolgáltatások közül az
alábbiakat látjuk el:
- művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása
- egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- a hagyományos közösségi kulturális értékeket átörökítése, feltételeinek biztosítása
További alapszolgáltatások szintén megtalálhatóak az intézmény tevékenységében:
Elsősorban:
- a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
Továbbá:
- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- az amatőr alkotó és előadóművészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
- a helyi kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Új stratégiai terv kialakítása
A kultúrház szakmai csoportja 2018 második felében új stratégiai terv elkészítését kezdte el.
A 2010-ben megalkotott stratégia és az azt követő intenzív fejlődési szakasz után a WKK
munkájában elérkezett az időszak, amikor új stratégia tervezése vált szükségessé. Az ezzel
párhuzamosan megjelenő közművelődési törvény, az új fogalmak és követelmények
bevezetése is iránymutató volt, illetve beépítésre került az intézmény hosszú távú
tervezésébe.
Az intézmény legfőbb célja továbbra is a minőségre való törekvés, a szakmai kihívásoknak
való megfelelés, a szakmai feladatok hatékony megoldása. A stratégiai tervezés
önértékeléssel, a jelenlegi körülmények elemzésével, mátrix készítésével indult, majd
meghatároztuk az elkövetkező 5 év irányát, milyen területekre szeretnénk hangsúlyt fektetni,
milyen újfajta törekvéseink lesznek, mit hagyunk el, és melyek a fejlesztendő területek. A
szervezeti kultúrára, etikai kódexre, hatékony gazdasági működésre, kockázatelemzésre
vonatkozó pontokat szintén újragondoltuk. Az új stratégia elkészítése folyamatban van.
A következő alfejezetekben a törvény által meghatározott alapszolgáltatások
szempontjából részletezem az utóbbi egy év munkáját.
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I. Művelődő közösségek
Az alapszolgáltatásnak minősülő közművelődést minden állampolgárnak hozzáférhetővé kell
tenni. Kötelező alapszogáltatás minden közművelődési intézmény számára a művelődő
közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, helyszín
biztosítása, a lakosságnak ingyenesen hozzáférhető szolgáltatásként.
Ezek az érdeklődési kör vagy az önképző tevékenység szerint elkülönülő lakossági
csoportok – azaz művelődő közösségek – eddig is működtek az intézményünkben. Idei évtől
kiemelt figyelmet kaptak, több csoportnak kiállítási lehetőséget nyújtottunk (foltvarrók,
fazekas). Több csoport az intézményben eddig is díjmentesen kapott helyet, a
közművelődési tevékenységet végző, bevétellel működő csoportok pedig terembérleti
kedvezményt kapnak. A művelődő közösségeink felkészült, tapasztalt szakemberek
bevonásával működnek.
Ingyenesen működő művelődő közösségek a WKK-ban:
Wekerlei foltosok foltvarró csoport
Foltológusok foltvarró csoport
Wekerlei népdalkör
Öko baba-mama klub
Nyitni-kék kismama klub
Kártyaklub
Wekerlei Könyvtárban működő klubok: Társasjáték klub, Angol nyelvű és Versbarátok klubja

II. Egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzések, szakkörök, klubok:
- részletezve a hétköznapi foglalkozásoknál
Életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek:
- neveléssel kapcsolatos, egészségügyi előadássorozatok felnőtteknek (gerincterápiás),
önéletrajzírási tanácsadás, felnőtt mozgásos, mentálhigiénés tanfolyamok, közhasznú
ismereteket átadó felnőtt tanfolyamok
Ismeretterjesztő alkalmak:
- tematikus napokon belül megrendezett ismeretterjesztő előadások, zöld workshopok,
világjárós és egyéb ismeretterjesztő előadások
Digitális világban történő eligazodáshoz nyújtott szolgáltatás:
- internetezési lehetőség a könyvtárban

III. Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése
feltételeinek biztosítása
Helytörténettel, a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos munka:
- wekerlei kiadványok gyűjtése a könyvtárban, Wekerlei Séták nevű program bevonása a
WKK programjaiba, Otthonom, Wekerle pályázat, CÉGÉR Filmfesztivál
Helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, települési értékeket bemutató
és népszerűsítő programok:
- helyi közösségi programok: Téltemetés, WekerleFeszt, Időkapuk nevű élményút Wekerlén
Anyanyelv ápolása:
- Wekerlei népdalkör, könyvtárban: Versbarátok klubja, Népmese napja, Anyanyelv napja
A nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra értékeinek megismertetése:
- nemzeteket bemutató sorozatok, gyermekszínházak, könyvtárban: Wekerlei világjárók
sorozat előadásai
Más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése:
- rendhagyó órák keretében megtartott foglalkozások („Színek világa”)
Az ünnepek kultúrájának gondozása:
- ünnepkörökhöz kapcsolódó családi rendezvények (Magyar Kultúra Napja, Farsang, Húsvét,
Márton-nap, Advent, Karácsony)
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További vállalt alapszolgáltatások a WKK-ban
IV. A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása:
- gyermeknek fejlesztő foglakozások kisbabás kortól kamaszkorig, rendhagyó órák,
kiállítások gyerekek műveiből

V. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése:
- civil találkozók, önkéntesekkel való együttműködés, kerületi nagyprogramokon való
szakmai munkánk, Óvodaválasztó, Bölcsődenyitogató, Wekerlei Szabadegyetem, közösségi
szolgálatos diákok, önkéntesek munkája a WKK-ban

VI. Az amatőr alkotó és előadóművészeti tevékenység feltételeinek biztosítása:
- fazekas szakkör csoportjai, foltvarró klubok, Vonzart Táncműhely, kiállítási és szereplési
lehetőség biztosítása

VII. Helyi kulturális alapú gazdaságfejlesztés:
- Tavaszi Magbörze, helyi kézművesek karácsonyi vására

Rendszeres hétköznapi foglalkozások
A 2018-as évben összesen 44-féle szakkör, klub, tanfolyam 70 csoportban működött a
Wekerlei Kultúrházban (a könyvtár foglalkozásai nélkül). A csoportok céljaik és
tevékenységük alapján különböző alapszolgáltatásokba sorolhatóak, de valamennyi alkotó
vagy életminőséget javító vagy tehetséggondozó csoport rendszeresen összejáró
közösséget alkot.
Ezek korosztályi bontásban a következők:
Kisbabás korosztály: 9 csoport
Bábos mesekuckó
Boribaba torna 1-2 éves
Boribaba torna 2-3 éves
Bori mini testvértorna 2 cs
Kerekítő 2 csoportban
Labdázó
Kanga tréning babás
Óvodásoknak és iskolás: 22 csoport
Apró marok 1. csoport
Cirkuszolj velem 2 csoportban
Bettina fitness 2 csoportban
Hangszervarázs moderato
Hangszervarázs allegro
Hangszervarázs dúr-moll
Játékos angol
Kangoo mini 2 csoportban
Pindur piruett
Robotika 3 csoportban
Tini piruett
Népek tánca
Vonzart táncstúdió 3 csoportban
Mozgásfejlesztés alapozó terápiával

Tini (15-28): 4 csoport
Vonzart III. csoport
Tini Kangoo 2 csoportban
Klasszikus balett

Felnőtt (30-59): 25 csoport
Aviva
Aviva terhestorna
Fazekas
Kanga tréning
Kettlebell 5 csoportban
Kartonfoci

Nyugdíjas (60 felett): 7 csoport
Torna nyugdíjon túl 4 csoportban
Foltológusok foltvarró klub
Wekerlei foltosok foltvarró klub
Kártyaklub
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Maminbaba
Pilates 2 csoportban
Szabás-varrás tanfolyam
Társastánc kezdő
Társastánc középhaladó
Újjászületés jóga 2 csoportban
Zumba gold
Székes zumba gold
Agykontroll klub
Gericterápiás előadások
Nyitnikék baba-mama klub
Zöldszarú öko baba-mama klub
Wekerlei népdalkör

Hétvégi programok, nagyrendezvények 2018.
Megvalósult hétvégi rendezvényeink időrendben:
2018. 1. félév
Január 6.
Január 13.
Január 20.
Január 26.
Január 27.
Január 27.
Február 3.
Február 10.
Február 10.
Február 17.
Február 17.
Február 17.
Február 24.
Március 2.
Március 3.
Március 3.
Március 3.
Március 10.
Március 10.
Március 24.
Március 24.
Március 24.
Április 7.
Április 7.
Április 7.
Április 13.
Április 13.
Április 14.
Április 15.
Április 20.

Egy csepp nyár – egész napos komplex gyermekprogram
Babakoncert
A székely menyecske meg az ördög – A magyar kultúra napjára
gyerekeknek
Gyermekfejlődési előadás
Bölcsődenyitogató – tájékoztató felnőtteknek
WEKKA kreatív alkotóműhely
Élményfestés játékműhely
Egy csepp nyár – egész napos komplex gyermekprogram
Elmacskásodott farsang
Babakoncert
WEKKA kreatív alkotóműhely
Tésztakészítő workshop felnőtteknek
Téltemetés
Gyermekfejlődési előadás
Élményfestés játékműhely
Magvas nap – Tavaszi magbörze
Három-élet-út kiállításmegnyitó
WEKKA kreatív alkotóműhely
Latinovits lapjai – felnőtt színházi előadás
Babakoncert
Egy csepp nyár – egész napos komplex gyermekprogram
Húsvéti készülődés nagyobbaknak és felnőtteknek – tojásírás
WEKKA kreatív alkotóműhely
Vintage ékszerkészítő workshop
Wekerlei Zsebszínház: Boribon cicája
Óvodaválasztó
Gyermekfejlődési előadás
WekerleFeszt Művészeti Találkozó – kiállításmegnyitó, művészeti
programok
WekerleFeszt Művészeti Találkozó – műteremlátogatások, Wekerlei
Séták
Gerincterápiás előadás
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Április 21.
Április 21.
Április 28.
Április 28.
Május 5.
Május 5.
Május 11.
Május 12.
Május 19.
Május 26-27.
Május 27.

Egy csepp nyár – egész napos komplex gyermekprogram
Babakoncert – két előadás
Élményfestés játékműhely
Sajtkészítő tanfolyam
Firkababa workshop
Állati jó bemutató – mókás állatosdi
Gerincterápiás előadás
Wekka kreatív alkotóműhely
Babakoncert – két előadás
Wekerlei Székelykapu Napok
Kerületi Gyereknap

Június 18 - augusztus 24.
2018. 2. félév
Augusztus 31.
Szeptember 15.
Szeptember 22.
Szeptember 22.
Szeptember 22.
Szeptember 29.
Szeptember 29.
Október 6.
Október 6.
Október 6.
Október 13.
Október 12.
Október 27.
Október 27.
November 10-11.
November 17.
November 23.
November 24.
November 24.
November 24.
November 30.
December 1.
December 1.
December 8.
December 8.
December 8.
December 15.
December 15.

Nyári táborok

ART – kiállításmegnyitó
Wekerlei Napok – Időkapuk a Wekerlén
WEKKA kreatív alkotóműhely
Élményfestés játékműhely
Babakoncert
Egy csepp nyár
Kamrafeltöltő workshop
Kerékpárral Új-Zélandról hazáig
Kamrafeltöltő workshop
Márton-napi ludasságok – guzsalyas táncház
Erdő a városban – Környezetvédelmi vetélkedő
Gerincterápiás előadás
WEKKA kreatív alkotóműhely
Wekerlei zsebszínház: Pici bonbon
II. CÉGÉR – Wekerlei Filmfesztivál Helytörténeti és Ipartörténeti
Filmszemle
Portugál nap
Gerincterápiás előadás
WEKKA kreatív alkotóműhely
Karácsonyi kerámiák – ajándékkészítő workshop
Babakoncert
Folttal várom karácsony – kiállításmegnyitó
Egy csepp nyár
Adventi készülődés – koszorúkötés
Élményfestés játékműhely
WEKKA kreatív alkotóműhely
A Mikulás bábszínháza: Csodálatos Mikulás
Babakoncert
Van titka a jó házasságnak? Beszélgetés a 2018. év Házasság
hetének nagyköveteivel

A Petur utcai épületünkben megrendezett hétvégi eseményeink közül a Portugál napon és a
Téltemetés jártak a legtöbben, illetve a 10 alkalommal megrendezett Babakoncerteken
(alkalmanként 82 fő baba és szülő vagy nagyszülő vett részt).
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Gyerekeknek szóló programjainkról
Élménypedagógia
Új sorozataink gyerekeknek
A több éve sikeresen és teltházzal futó WEKKA kreatív alkotóműhely mellett – melyet a
Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány támogat – ebben az évben három új sorozatot is
elindítottunk. Az Élményfestés játékműhelyben Bertók Zsuzsa pedagógus vezetésével az
ünnepkörökhöz, évkörökhöz kapcsolódó szabad, kreatív technikák használatával
bontakoztattuk ki a kisgyermekek fantáziáját. A művészetterápiás jellegű foglalkozásra hat
alkalommal került sor egy év alatt.
Az Egy csepp nyár című egész napos komplex gyermekprogram Rosivall Petra
táncpedagógus vezetésével zajlott, meghívott művészek és alkotók közreműködésével,
alkalmanként kb. 25-30 gyermek részvételével. A gyerekek táncoltak, kézműveskedtek,
bűvészkedtek, mesét hallgattak, jógáztak bábelőadást néztek.
A legkisebbeknek
A Babakoncertek ötletét az egyik fiatal helyi fuvolaművésszel, óvodapedagógussal, Bede
Anna Fannival dolgoztuk ki. A műfaj egészen új, Budapesten rajtunk kívül az induláskor csak
a MÜPA-ban rendeztek hasonló koncerteket.
A művészetpedagógia, a babáknak szóló művészeti programok (zenei, színházi,
múzeumpedagógiai) ma már egyre elterjedtebbek hazánkban is. A WKK 10 év óta
folyamatosan nagy figyelemmel kíséri a kisbabás korosztály igényeit. A babszínházak, zenei,
mozgásos és komplex babafoglalkozások évek óta rendkívül népszerűek nálunk.
A babakoncertek bevezetésével egy újabb műfaji kuriózumot hoztunk el a wekerlei, kispesti
babáknak és szüleiknek. A koncertek résztvevői: egészen pici, ölben ülős babáktól a 3-4
évesekig. Az érdeklődés és az igény óriási az ilyen jellegű kisbabás, művészeti programokra,
a babkoncertek havonta maximális létszámmal zajlottak le. A koncertek tematikája mindig új
volt, és minden esetben a korosztályi sajátosságok messzemenő figyelembe vételével épült
fel.
Emlékezetes gyermekprogramjaink
A csak kisebb közönség létszámot elbíró, de szakmailag kiemelkedő programok küldetésünk
részei. Magas művészeti színvonal közvetítése, művészetre nevelő vagy kulturális
hagyományőrző, illetve ismeretterjesztő célzattal.
Baba táncszínház
A babakoncertek mellett másik új műfaji kezdeményezésünk a baba táncszínházi előadás
volt. Ez a teljesen új műfajú produkció méltán kiemelkedő színfoltja volt a 2018-as év őszi
kínálatának. Góbi Rita Társulatának táncszínházi játéka 2-5 éveseknek szólt. Góbi Rita
(táncművész, koreográfus, táncpedagógus) a darabjában a zene, mozgás és kép
harmonikus egysége vezeti a nézők figyelmét, a picik szájtátva élték át a profi előadás apró
csodáit.
A résztvevők száma 60 fő volt
Márton-napi ludasságok – guzsalyas táncház
Célunk a Márton-napi néphagyományok felelevenítése volt. A táncház melletti népi játékokra
tanítottuk a gyerekeket, valamint mesemondás, kukoricamorzsolás, liba ujjbáb-készítés is
szerepelt a programban. Közreműködő a Fakutya zenekar és Halmos Kata népdalénekes
volt.
62 fő vett részt a rendezvényen.
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Elmacskásodott farsang
Februárban a farsangi időszak mellett még a macskák világnapját is ünnepeltük.
Macskajelmezben, macskazenére, macskatáncot tanulva „buliztunk”. A jelmezes felvonulás
mellett ügyességi versenyek, macskatánc, álarckészítés szerepelt a programban.
A résztvevők száma 71 fő volt
Állati jó bemutató – mókás állatosdi
Ezen a májusi, kertben megrendezett programunkon a humoros, élő állatokat bemutató
előadás során a városi életközösséget alkotó fajok sokszínű világába pillanthattak be az
érdeklődők. A műsorban a legkisebbek állatkáktól (egér, patkány) a legnagyobbakig (róka,
borz, kutya) képviseltették magukat a városban is élő fajok. A program a játékos
ismeretterjesztést, az iskolán kívüli, élményszerű tanulást szolgálta.
A gyermeknap alkalmából díjtalan programon a szabadtéri (kerti) helyszínnek köszönhetően
a résztvevők száma 200 főre emelkedhetett.
Rendhagyó órák, versenyek
A termeink teljes lefoglaltsága miatt nehéz megszerveznünk a rendhagyó órákat.
Nehézséget jelent még a gazdasági feltételek hiánya, mivel az iskolák ezt a szolgáltatást
ingyenesen veszik igénybe. A 2018-as évben a kiadott keretünk 1 millió forintos elvonása
erősen befolyásolta az ilyen jellegű szolgáltatások megszervezését. A 2017/2018-as
évadban két rendhagyó órai sorozatra került sor.
Színek világa – cigány kultúráról gyerekeknek
Kisebbségi kultúra megismerése.
A cigány kultúrát bemutató Színek világa című, iskolásoknak indított programsorozat öt
interaktív foglalkozás keretében zajlott le cigány és nem cigány származású gyerekekkel. A
kispesti Hungária és a VIII. kerületi Németh László iskola 4. osztályos tanulói közös
játékokkal, tánc-, dal- és nyelvtanulással, mesemondással szerezhettek élményszerű
ismereteket a roma kultúráról. A programot a Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület
vezette az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázati támogatásával. Közreműködő volt
a Khamoro Budapest Band és a Romano Glaszo együttesek.
A gyerekekre nagy hatást gyakorolt a cigány zene, nyelv és szokások élményszerű
megismerése. A program egymás kultúrájának elfogadására érzékenyítette a résztvevőket.
Résztvevők száma: 206 fő 4 alkalommal.
Emberjogi órák – rendhagyó órák az emberi jogokról
A Kós Károly Általános Iskolából és a Hungária Általános Iskolából felső tagozatosok vettek
részt azokon a tematikus órákon, amelyeket Matkovics István mediátor, kommunikációs
tréner tartott az emberi jogokról. A 45 perces órákon tematikusan, interaktív feladatokon,
szerepjátékokon keresztül, drámapedagógiai eszközökkel, esetelemezésekkel, vetítéseket
nézve tanulhattak a gyerekek az emberi jogokról.
Résztvevők száma: 63 fő 2 alkalommal.
A Wekerlei Könyvtárban 2018-ban 5 könyvtárhasználati, illetve irodalmi rendhagyó órát
tartottak a könyvtárosok, különböző témakörökben.
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Felnőtteknek szóló rendezvényeikről
Környezettudatos programok,
„zöld szemléletű” műhelyfoglalkozások felfutóban
Az utóbbi években a kultúrház 2009 óta kialakított zöld profilja, a fenntartható fejlődést
követő szemlélet népszerűsítése az igényeket követve alakult. A környezeti-látogatói
vizsgálatok alapján a kiscsoportos műhelymunkákra van a legnagyobb igény, melyek során
otthon is jól hasznosítható ismereteket szerezhetnek meg a résztvevők. A célunk saját és
környezetünk egészségének megóvása, gyermekeink egészségének megvédése. A
műhelyfoglalkozások az egész életre kiterjedő tanulást szolgálták.
A következő műhelyfoglalkozásokat tartottuk meg jól felkészült, profi szakemberek
vezetésével:
Pályázati forrásból, díjmentes részvétellel:
- Naturkozmetikai workshop
- Gyógytea-készítő workshop
- Kamrafeltöltő workshop két részben („Gyümölcsöző” és „Zöldségező”)
További műhelyfoglalkozások:
- Szappankészítő workshop
- Tésztakészítő workshop
- Vintage ékszerkészítő workshop
- Firkababa workshop
- Sajtkészítő tanfolyam
- A tojásírás rejtett üzenetei
- Karácsonyi kerámiák ajándékkészítő workshop
A zöld programok sorába kapcsolódott be már 4. alkalommal a Magvas nap – Tavaszi
magbörze, melyet az Átalakuló Wekerle csoporttal együttműködve szerveztünk meg.
Művészeti programok felnőtteknek
Az intézményben ritkán rendezünk felnőttszínházi előadást, mivel nem rendelkezünk
megfelelő nagyteremmel, színpaddal és színpadtechnikával. Mégis kisebb pódium
előadásokkal időről időre próbálkozunk. A 2017/2018-as évadban két sikeres
kamaraszínházi előadásunk is volt:
- A Szkalla lányok – Örkény István Macskajáték című művének Berényi Gábor által készített
kamaraváltozata Tordai Teri és Béres Ilona nagyszerű alakításában.
- Latinovits lapjai – felnőtt színházi előadás Holl Zsuzsa színművész és Molnár Csaba
színművész előadásában.
Ismeretterjesztő programok felnőtteknek
az egész életre kiterjedő tanulás jegyében
Az alábbi valamennyi előadásunkat ingyenesen biztosítottuk a résztvevőknek.
- Gerincterápiás előadások – az előadássorozaton Romhányiné Kovács Mária
gerincterapeuta, gyógytestnevelő beszélt a gerincproblémák természetes módszerekkel
történő hatékony kezeléséről, gyógyításáról, a mozgásproblémák terápiájáról.
- Gyermekfejlődési előadássorozat – az előadássorozaton gyermekeink testi, értelmi és
érzelmi fejlődéséről volt szó (tanulási problémákról, mozgásfejlődésről, mozgásterápiákról,
mozgásterapeuta, fejlesztőpedagógus vezetésével).
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- Óvodaválasztó – minden év április elején megrendezzük a kerületi óvodákat és vezetőiket
bemutató tájékoztató beszélgetést, ahol az aktuális jogszabályokról is tájékoztatást adunk a
Humánszolgáltatási Iroda közreműködésével.
- Bölcsődenyitogató – szintén hagyománnyá vált az év elején megrendezésre kerülő
bölcsődei tájékoztató, ahol a kerületi bölcsődék mutatkoznak be a szülőknek. A kötetlen
beszélgetésen a babáknak külön játszórészt biztosítunk.
- Kerékpárral Új-Zélandról hazáig – két vállalkozó szellemű, fiatal lány vetítéssel egybekötött
élménybeszámolója izgalmas, 15 országon átívelő, 11 hónapos utazásáról.

Kiemelt jelentőségű, ingyenes nagyrendezvények a
kultúraközvetítés és az ismeretterjesztés jegyében
II. CÉGÉR – Wekerlei Filmfesztivál
2018. november 10-11.
Ipartörténeti és helytörténeti filmszemle a WTE és a WKK közös szervezésében.
A Wekerlei Társaskör Egyesület hagyományteremtő szándékkal indította útjára 2017-ben azt
a filmfesztivált, melyre ipar- és helytörténeti dokumentumfilmekkel lehetett pályázni.
Az első év sikerei után 2018-ban 23 pályamunka érkezett be, sok fiatal és tapasztaltabb
alkotó is pályázott határon innen és túl. A beérkezett filmek közül az előzsűri által
beválogatott 10 film került levetítésre a WKK-ban a 2018. novemberi filmszemlén.
A zsűri elnöke Péterffy András Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőr volt. A rendezvény
fővédnöke Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője volt,
a védnöke Gajda Péter Kispest polgármestere. A program díjtalanul, az NKA támogatásával
valósulhatott meg.
A kétnapos filmszemlén megindító dokumentumfilmeket láthattunk mind ipartörténeti, mind
helytörténeti témában. A filmszemléhez a Wekerlei Séták program is kapcsolódott.
Az idei év újítása egy gyönyörű kiadvány publikálása, melyben az összes pályázott filmet és
rendezőjüket bemutattuk fotókkal együtt. A kiadvány tartalmi és grafikai részét a WKK
munkatársai (művelődésszervezője és kommunikációs munkatársa) készítették el.
A kiadvány itt tölthető le:
http://wekerletelep.hu/wp-content/uploads/2018/10/ceger_katalogus_web_resize.pdf
A teljesen egyedi jellegű CÉGÉR-hez hasonló filmszemle nincsen Magyarországon. Jó példa
egy önkormányzat által fenntartott intézmény és egy helyi civil szervezet sikeres
összefogására, innovatív kezdeményezésére.
A filmszemle a helyi szellemi kulturális örökség és a közösségi értékek átörökítését
szolgálta. A résztvevők száma 60 fő volt.
VII. WekerleFeszt Művészeti Találkozó újszerűségekkel
2018. április 16-17.
A 2017-ben a Magyar Népművelők Egyesülete által kiírt Innovációs pályázaton különdíjat
nyert helyi művészeti fesztiválunk 2011-ben indult el azon megfontolásból, hogy a
Wekerletelepen nagy számban élő művészeket interaktív módon, „testközelből” bemutassa a
lakosságnak. A helyi kulturális értékeket felkaroló művészeti találkozó a magas művészeti
értékeket hozza közelebb és teszi befogadhatóvá a helyi lakosság számára.
A WekerleFesztet minden évben ingyenesen rendezzük meg.
Wekerletelep 110 éves születésének alkalmából a 2018-as rendezvény mottójaként
az „Időtlenség” fogalmát választottuk. Ez volt a hívószó annak a 39 helyi képzőművésznek,
akinek csoportos tárlatát láthatta a közönség. A tárlatot a Wekerletelepen lakó Hemrik
László művészeti író, a Ludwig Múzeum munkatársa nyitotta meg.
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A WekerleFeszt idei újdonságai:
- A fesztivál során az ide látogatók sok érdekes kultúrtörténeti csemegét is megtudhattak a
telep történelmével kapcsolatban, az anyagokat helytörténészek és helytörténeti anyagok
segítségével a WKK munkatársai állították össze és olvasták fel egy-egy programelem előtt.
- A 110 éves telep ünneplése alkalmából a WekerleFeszthez a Wekerlei Társaskörrel
együttműködve a Wekerlei Séták is kapcsolódtak. Művészet lépten-nyomon címet adtuk
azoknak a szokatlan, rendhagyó sétáknak, melyek során az utcán, egy-egy parkban, padon
vagy lépcsőházban felbukkantak a wekerlei művészek. Így a séta útvonalán a
műemlékvédett látnivalók mellett helyi művészek produkcióival is találkozhattak a
résztvevők, amely különleges élményt kölcsönzött a városnéző útnak.
A szombati program:
Dobbanj! – ritmikus játék felnőtteknek Geröly Tamás jazzdobossal
Időtlen vagy időszerű? – művészeti fórum Hemrik László művészeti íróval
Apáról fiúra – Fiatal tehetségek egykoron és ma – fiatal tehetségeket bemutatása
A dalárdától a kortárs kórusművekig – Laczó Zoltán Vince és Bella Máté wekerlei kortárs
zeneszerzők műveit mutatta be az FMK (Ferencvárosi Művelődési Központ) női kara.
Ne félj a művésztől! – improvizációs színház az IttésMost Társulattal
Záróműsor: Gombai – Ökrös – Geröly Trió koncertje
Vasárnapi műhelylátogatások:
A 2017-es WekerleFeszt újítása volt a műterem-látogatás, amely minden résztvevőnek
fantasztikus élményt nyújtott. Ebben az évben is folytattuk a műterem látogatások sorát új
műhelyek és műteremlakások felvonultatásával az alábbi helyi művészeknél:
- Cserny Timi Pookah grafikusművész
- Szőke Péter Jakab festőművész
- Bereczky Ildikó grafikusművész
- Ruzicska Tünde keramikusművész
- Pál Csaba grafikus- és festőművész
A szombati rendezvényen a résztvevők száma 80 fő volt, a vasárnapi művészeti sétákhoz 53
fő csatlakozott, a műhelylátogatások résztvevőinek száma több mint 100 fő volt.
Portugál nap
2018. november 17.
A 2017-es Dán nap után, a nemzeteket bemutató sorozat 12. állomásaként Portugália került
a figyelem központjába. A rendezvény minden évben óriási sikert arat, és továbbra is
díjmentesen biztosítottuk a látogatóinknak az egyetemes kulturális értékek bemutatásának
jegyében.
A portugál kalandozásban történelmi és ismeretterjesztő előadások, mese, zene, ízek és
hangulatok segítették a látogatókat. Az eseményhez gazdag kiállítás kapcsolódott
természet- és városfotókkal, tablókkal az azulejo csempékről és a fado műfajról. Az
ismeretterjesztést szolgálta a Károlyi Mihály Gimnázium portugál szakos diákjai
élménybeszámolója, Dr. Rákóczi István történész előadása, majd kötetlen beszélgetés
szakértőkkel a két nemzet különbözőségeiről és hasonlóságairól.
A családi programok sorában a felfedező hajókkal és az egykori hajósélettel ismerkedhettek
a családok. A gyerekeket kézműves foglalkozások, családi kereső játékok várták. A Portugál
napot Pátkai Rozina koncertje zárta Bossa Nova Mesék címmel.
A rendezvény megvalósításában együttműködő partnereink voltak a Portugál Köztársaság
Magyarországi Nagykövetsége, a Camões Intézet – Portugál Nyelvi Központ, az AICEP
Portugál Kereskedelmi Hivatal, az ELTE Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszéke és a Kispesti
Károlyi M. Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium. Vendégünk volt Maria José Teixeira de
Morais Pires Portugália magyarországi nagykövete. 380 fő vett részt az eseményen.
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Wekerletelep 110 éves
A helyi hagyományos közösségi kulturális értékek védelmében
2018-ban ünnepeltük a Wekerletelep építése megkezdésének 110. éves évfordulóját. A
kiemelt fontosságú évfordulóhoz a WKK is kiállítással, programokkal és pályázattal
kapcsolódott. A rendezvényeken a részvétel díjmentes volt.
Ismeretterjesztés élményszerűen:
- Időkapuk nevű időutazásos, 6 állomásból álló ingyenes családi élményprogram a 2018-as
Wekerlei Napok keretében (lentebb részletesen leírva)
- WekerleFeszten Wekerlére vonatkozó kultúrtörténeti ismeretterjesztés minden egyes
programelem előtt
- társszervezői voltunk a Wekerlei Nyári Szabadegyetemnek (lsd. később bővebben)
- wekerlei helytörténeti ismeretterjesztés a könyvtári klubprogramokon
Kiállítások:
- Toldy Miklós és Toldy Gábor wekerlei fotókiállítása
- Mészáros Gábor Őrzők vára című fotókiállítása a Kerületi Rendőrkapitányság épületéről
- Wekerlei régi háztartási eszközök kiállítása
Pályázat:
- „Otthonom, Wekerle” c. pályázati kiírás (a pályázati kiírásnál részletezve)
Időkapuk rendezvényről:
A helyi kulturális értékek bemutatását szolgáló Időkapuk program egy kiemelkedő és egyedi
kezdeményezés volt, mely a XIX. kerületi önkormányzat anyagi támogatásával jöhetett létre.
A részvételt a teljes programon díjtalanul biztosítottuk.
A program a Wekerlei Napok keretében szerveztük meg a Wekerletelep különböző pontjain.
Az izgalmas, hét állomásból álló időutazáson csoportosan vettek részt a családok. Az
élményút során megismerték a telepen régen működő szolgáltatásokat, mesterségeket
(cipész, tanár, postás, cserkész, pék) és az itt élők mindennapjait, életük néhány fontos
helyszínét.
A programon nívós közreműködőink voltak: színészek, kézművesek, múzeumpedagógusok
(Postamúzeum), játszóház vezetők. A rendezvény nagy sikert aratott, a részvevők már a
folytatás után érdeklődtek. A lehetőség még kiaknázható, hiszen számos régi wekerlei
szolgáltatással, specialitással tudnánk a jövőben megismertetni az érdeklődőket. A program
folytatásának elsősorban gazdasági feltételei vannak.
A résztvevők száma kb. 400 fő volt.
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Kerületi programokon való részvétel
A XIX. kerületi közművelődési stratégiához csatlakozva a WKK is aktívan rész vesz –
méreteihez és személyi feltételeihez mérten – a szabadtéri, nagy tömegeket vonzó kulturális
eseményeken. Ezeken az eseményeken részprogram biztosításával vagy társszervezőként
vagy akár főszervezőként (Városházi Karácsony) vagyunk jelen. A rendezvényekre általában
a kultúrház művelődésszervező munkatársai személyesen települnek ki nagyon igényes, jól
felépített programokkal, karakterjátékokkal, ügyességi vagy versenyfeladatokkal, kézműves
foglalkozással. A programokra rendkívüli alapossággal és nagy kreativitással készülnek fel,
és a WKK sátra ezeken a programokon mindig nagy népszerűségnek örvend.
- Wekerlei Székelykapu Napok
2018. május 26-27.
Magyar Kollégium Kulturális Egyesület szervezésében.
"Tied a színpad!" című félnapos színpadi műsorblokk megszervezése és lebonyolítása:
583 fő gyermek fellépővel 200 perces műsorban.
- Streed food fesztivál – Föld napja
2018. április 22.
Egyedi kaspók készítése virágültetetéssel.
- Wekerlei Nyári Szabadegyetemen
2018. június 20-23.
A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület és a Wekerlei Társaskör Egyesület szervezésében
2018. június 21-23. között zajlott le a városrész fejlesztéséről szóló szabadegyetem a telep
110. éves évfordulója alkalmából. Célja az volt, hogy a külső és a helyi meghívott
szakemberek és a lakosság bevonásával a telep fejlesztési irányait határozzuk meg.
A WKK a helyszínek biztosítása mellett előadás megtartásával és műhelyszekció
vezetésével vett részt a programban. Művelődésszervező kolléganőnk az Értékközvetítés
szekciót vezette, melynek a Wekerlei Könyvtárban tartottuk meg az üléseit. A Petur utcai
épület adott helyt a Fenntarthatóság, okos város szekciónak.
A szabadegyetem újabb jó példája volt a helyi civil és intézményi összefogásnak.
- Wekerlei Napok
2018. szeptember 15-16.
Wekerlei Társaskör Egyesület főszervezésében.
Az előző években a kultúrház önálló sátorral, egész napos programmal volt jelen a
rendezvényen, a 2018-as eseményen az Időkapuk programot szerveztük és bonyolítottuk le
a 110. évforduló alkalmából.
- Kerületi Autómentes nap
2018. szeptemberi 22.
Vászontáska-festés biciklis, rolleres mintákkal.
- Mihály-nap
2018. szeptember 29.
KMO Művelődési Ház főszervezésében.
WKK alkimista barlangja: kémiai és fizikai játékok.
- Városházi Karácsony
2018. december 18.
Az ünnepi rendezvényt a 90-es évek óta teljes körűen a WKK szervezi meg és bonyolítja le
az önkormányzat anyagi támogatásával. A mintegy 250-270 kerületi kisgyermek
részvételével zajló eseményen 2018-ban az Aranyszamár Bábszínház előadása után a
gyerekek gyönyörű mesekönyveket kaptak ajándékba. Az ünnepség megszervezéséhez
hozzátartozik egy óriási fenyőfa beszerzése és feldíszítése is.
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Kiállítások
Kiállítások száma egy év alatt: 10 db, összesen 1042 fő részvételével (ezek a
megnyitókon megjelentek számát jelölik, ennél jóval többen tekintették meg a tárlatokat).
Koncepciónk szerint ebben az évben is szerepelt két fiatal, jó nevű meseillusztrátor,
grafikusművész: Rofusz Kinga és Szalma Edit, akiknek a neve sok kisgyermekes szülő előtt
ismert a mesekönyvek lapjairól.
Hagyományokat folyattunk Urmai Ungurán László tanítványainak közös tárlatával, a
WekerleFeszthez kapcsolódó képzőművészeti kiállítással és a kerületi technika órán készült
alkotások bemutatásával.
Különleges színfolt volt a „Három Sándor” képzőművészeti kiállítása, ahol három idős
kispesti úr példamutató aktivitása és kreativitása jelent meg a közönség előtt.
2018-ban a WKK-ban működő egyik kiváló foltvarró csoport kapott bemutatkozási
lehetőséget.
Mivel kiállításaink a közösségi tereinkben vannak elhelyezve, ezeket minden programunkon
és foglalkozásainkon résztvevő látogató megtekintheti. A helyi és egyetemes értékek
közvetítése mellett az élethosszig tartó tanulás, a tehetséggondozás, valamint az alkotó
amatőr művészeti csoportok támogatása alapszolgáltatásokhoz kapcsolódtak tárlataink.
1.) 2017. december 1 - 2018. január 15.
Téli álmok – Szalma Edit grafikus, illusztrátor karácsonyi kiállítása.
Szalma Edit grafikus illusztrátor 2011-ben az Év Illusztrátora címet kapta a Trapp című
mesekönyv illusztrálásáért. Számos könyvet illusztrált, többek között a Móra és Csimota
kiadó és Manó Könyvek felkérésére.
2.) 2018. január 20 – február 28.
Földön lebegők – Égen járók – Rofusz Kinga illusztrátor grafikái.
és a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Apró Marok fazekas műhelyének közös kiállítása.
Rofusz Kinga 2010-ben elnyerte az Év Illusztrátora díját, a legkiemelkedőbb kortárs
meseírók alkotópárja.
Az illusztrátor képeihez kapcsolódva a WKK-ban működő gyermek fazekas szakkör közös
kiállításán kerámiába gondolva jelentek meg a gyerekek által érdekesnek, különlegesnek
tartott épületek, tornyok, járművek.
3.) 2017. március 3 – április 7.
Három – Élet - Út
„Színekbe ágyazott érzelmek”
Császár Sándor, Balgha Sándor és Szőgyéni Sándor kispesti alkotók közös kiállítása.
Az izgalmas közös tárlat betekintést nyújtott a három különböző életútba és példaadó
időskori aktivitást állított elénk.
4.) Április 14 - május 19.
Wekerlei Galéria – Időtlenség
A VII. WekerleFeszt Művészeti Találkozó című kiállítása helyi képzőművészek
alkotásaiból.
5.) Május 25 - június 16.
Apró világ nagy álmokkal
A gyermeki képzelet birodalmába kalandozhattunk a kerületi általános iskolák makettjei
és az Eötvös József Általános Iskola 2017-es mogyoróskai képzőművészeti táborának
grafikái, festményei segítségével.
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6.) 2018. június 24 - augusztus 24.
Toldy Miklós és Toldy Gábor fotói Wekerléről
Wekerle 110. évfordulója alkalmából megrendezett kiállítás a Wekerlei Szabadegyetemhez
kapcsolódva.
7.) Augusztus 31 - szeptember 13.
ART – Alkotó Rajz Tanfolyam
Kiállítás Urmai Ungurán László grafikus növendékeinek munkáiból.
8.) Szeptember 14 - november 7.
Mozdulatlan idő
Mészáros Gábor fényképész kiállítása a Wekerle egyik legszebb épületéről, a Kispesti
Rendőrkapitányságról.
9.) November 12 - november 28.
Portugália
A kiállítás a nemzeteket bemutató rendezvénysorozat kísérőprogramja volt.
10.) November 30 - 2019. január 15.
Folttal várom a karácsonyt
A Wekerlei Kultúrházban működő Wekerlei Foltosok foltvarró klub kiállítása
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Pályázati kiírások, versenyek

Otthonom, Wekerle
Társadalmi részvétel fejlesztésének jegyében, a Wekerletelep születésének 110. évfordulója
alkalmából hirdette meg intézményünk ezt 110 napos felhívást. Az építők előtti tisztelgésről
szólt pályázatunk, ahová 110 napon keresztül olyan régi és új családi képeket vagy
egymondatos gondolatokat vártunk, amelyek tükrözik az alkotók otthonteremtő szándékát,
Wekerletelep bensőséges hangulatát. A beküldött anyagok száma nem volt magas (10 db),
de tartalmi szempontból értékes gondolatokat és képeket kaptunk. A beérkezett művekből –
az alacsony számunk miatt – önálló kiállítás nem született, de a felhasználásukat tervezzük
majd az intézményi évfordulónkon (2020).

Erdő a városban
Az előző év Klíma téma nevű versenye után 2018-ban a kerületi környezetvédelmi verseny
témájának „az erdő jelenléte a városi környezetben” témakört választottuk. A versenyt –
ahogy már hat éve mindig – a Richter Gedeon Gyógyszercég támogatta. Ez a
kezdeményezésünk rendszerint a felső tagozatos diákokat célozza meg. A verseny a WKK
zöld profiljához illeszkedik, a fenntartható fejlődés szemléletét erősítve, és a non-formális
tanulás élménypedagógia módszereit alkalmazva. Ezzel hozzájárultunk az iskolában tanult
információk elmélyítéséhez.
A kispesti versenyen kerületi iskolák ötödikes és hatodikos diákjai versenyeztek 8 fős
csoportokban. Együttműködőink voltak az Erdő ajándéka Erdei Iskola munkatársai és az
Átalakuló Wekerle csoport tagjai. A másfél órás játékos erdőismereti élményút után a
csapatok teszt kitöltésével és egy kreatív feladat megoldásával adtak számot a látottakról,
hallottakról és saját tudásukról. A gyerekek rendkívül változatos, színes előadásokkal,
plakátokkal, kisebb színdarabbal, élőképpel jelenítették meg, mit is kellene tennünk erdeink
védelmében.
Résztvevők száma: 35 fő diák + pedagógusaik
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Nyári táborok a Petur utcában

Táboraink számának alakulása
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A WKK 540 m2-es, két nagyteremmel rendelkező épületében mára kiemelkedően magassá
vált a nyári táborok száma. Ennek oka az évek alatt befektetett alapos és igényes szakmai
munka, a magas minőség folyamatos biztosítása. Ennek következtében óriási az igény és
érdeklődés. Minden évben igyekszünk korosztályilag és tematika szerint is változatos
kínálatot nyújtani. Táborainkat kiváló, jól felkészült, külsős szakemberek vezetik.
A táborokra való jelentkezés első hetében a meghirdetett táborok fele azonnal betelt.
2018 nyarán megrendezett táborok száma: 21
Korosztály: 5-14 éves korig (az óvodás táborban voltak kisebb gyerekek is)
Átlag életkor: 6-12 év
Összes részvevő száma: 466 gyermek
Részvételi díj: 24.000-25.000 Ft
A táborok átlag létszáma: 20-22 fő, de a kézműves, mozgásos táborokban sohasem volt 18
főnél magasabb létszám.
Tematika szerinti megoszlás 2018-ban:
Kézműves: 5
Mozgásos: 11 (a mozgásos táborokban is rendszerint voltak kiegészítő kreatív, kézműves
foglalkozások is)
Színjátszó: 2
Logikai: 3
2018-ban teljesen új táboraink voltak: Sakkmatyi tábor, Bűvész tábor, Alapozó terápiás
tábor, Robotika-mérnök tábor.
A 21 táborból 6 tábor terembéres konstrukcióban zajlott le, a többi tábornál a
jelentkezéseket, szervezői munkát, beszerzéseket és a teljes lebonyolítást a WKK
munkatársai végezték. Természetesen, a terembéres táborainknál is ugyanolyan fontos a
minőség. Amennyiben ebben bármilyen kifogásolni valót találunk, legközelebb nem hívjuk a
táborvezetőt.
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2018-as nyári táboraink felsorolása időrendben:
KORONG MATYI ÚJRA MESÉL
Június 18-22.
Fazekas tábor 7-14 éveseknek.
DEKOR-ÁLOM
Június 18-22.
Kreatív lakásdekor alkotó és játék tábor 8-14 éveseknek.
ALKOTÓ TÁNCTÁBOR – BARANGOLÁS A KONTINENSEKEN: AFRIKA
Június 18-22.
Kreatív tánctábor a Bettina Fitness iskola szervezésében 6-10 éveseknek.
CIRKUSZ TÁBOR
I. turnus: június 25-29.
Betekintés a Cirkusz világába akrobatika-cirkusz tábor 7-12 éveseknek.
BŰVÉSZ TÁBOR 8-14 éveseknek
Június 25-29.
ALKOTÓ TÁNCTÁBOR – BARANGOLÁS A KONTINENSEKEN: DÉL-AMERIKA
Június 25-29.
Kreatív tánctábor a Bettina Fitness iskola szervezésében 6-10 éveseknek.
ELTÁNCOLT TÖRTÉNETEK – Harry Potter varázslatos világa
Július 2-6.
Komplex mesés, zenés, tánc- és alkotótábor 7-10 éveseknek.
ALAPOZÓ TERÁPIÁS – „KENDERKÓC” TÁBOR
Július 2-6.
Mozgásfejlesztő és népi kismesterségek tábor 6-8 éveseknek.
KALANDOZÓ SPORTTÁBOR 6-13 éveseknek
Turnusok:
I. turnus: július 2-6.
II. turnus: július 9-13.
CIRKUSZ TÁBOR
II. turnus: július 9-13.
Betekintés a Cirkusz világába akrobatika-cirkusz tábor 7-12 éveseknek.
SZÍN-PAD-TÁRSAK
Július 9-13.
Színjátszó tábor a kitalálástól a színházig 6-11 éveseknek (első osztálytól).
CSŰRDÖNGÖLŐ NÉPTÁNC
Július 16-20.
Ovis néptánc tábor 4-7 éveseknek.
BŐRNYŰVŐK ÉS GELENCSÉREK
Július 16-20.
Fazekas-bőrműves tábor 7-14 éveseknek.
CIRKUSZ TÁBOR
III. turnus: augusztus 6-10.
Betekintés a Cirkusz világába akrobatika-cirkusz tábor 7-12 éveseknek.
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CSERÉP ÉS PAPÍR TÁBOR
Augusztus 6-10.
Fazekas-papírműves tábor 7-14 éveseknek.
ABACUSAN KÖLYÖK MÉRNÖKTÁBOR
Augusztus 6-10.
Robotika-mérnök tábor 8-14 éveseknek.
SAKKMATYI TÁBOR
Augusztus 13-17.
A Sakkmatyi Képességfejlesztő és Tehetségkutató Sakkiskola tábora 5-10 éveseknek.
MESTERSÉGÜNK CÍMERE
Augusztus 13-17.
Népi kismesterségek tábora 7-14 éveseknek.
SPIELKISTE – JÁTÉKLÁDA
Augusztus 13-17.
Német nyelvű színjátszó tábor 8-13 éveseknek.
KREATÍV KANGOO
Augusztus 21-24.
Kangoo és kézműves tábor 6-12 éveseknek.

21

Napközis tábor
KISPESTI KÓFICOK
KERÜLETI NAPKÖZIS TÁBOR

A 2018-as napközis táborról szóló szakmai beszámolómat már leadtam, és a KOSIE
bizottság elfogadta. Most egy rövidített tájékoztatót illesztek be az éves beszámolóba,
így az értékelések, javaslatok, felmerülő problémák itt nem szerepelnek.
Az intézményünk a fenntartó megbízásából a 90-es évek óta végzi a XIX. kerületi napközis
tábor szervezését. A WKK alapító okirata szerint az „üdülői szálláshely szolgáltatás és
étkeztetés” kormányzati funkció ezt a feladatot takarja. A napközis tábor teljes költségvetése
minden évben külön soron szerepel a kultúrház költségvetésének részeként.
A 9 hetes tábor szervezői munkájához hozzátartozott:
- táborvezetők, pedagógusok és technikai dolgozók kijelölése beosztásának megszervezése
- játékok, sporteszközök, kézműves eszközök beszerzése
- védőnői szolgálat megszervezése
- utazási kedvezmények intézése
- adminisztráció, nyilvántartások vezetése
- eszközök kiszállításának megszervezése a helyszínre és a tábor végén visszaköltöztetés
- kirándulások, tábori programok megszervezése a tábor szabadidő szervezőivel
- tábor ideje alatt a tábor gördülékeny működésének felügyelete
- táborzáró megszervezése
Az étkeztetés és az étkezési díj szedésének megszervezése a GESZ feladata volt.
A tábor ideje: 2018. június 25-augusztus 24. (9 hét)
Mindennap hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óráig. Ügyelet: 6.00-8.00 és 16.00-18.00 óra között.
Helyszíne: Eötvös József Általános Iskola
Részvételi díj: A tábor programjai minden kispesti vagy Kispesten tanuló gyermek számára
ingyenesek, BKV jegyet sem kell venniük. A résztvevők kizárólag az iskolában is fizetendő
étkezési díjat térítik meg. Időnként jelentkeznek a táborba más kerületekben élő gyermekek
is (szüleik itt dolgoznak vagy testvéreik ide járnak), őket sem zártuk ki a táborból.
Az idei évtől a fenntartó döntésére az egyházi fenntartású iskolákba járó tanulók is ugyanazt
a kedvezményes étkezési díjat fizették, mint a többi kerületi iskolák (627 Ft/fő/nap).
Az étkezést a Penzio Minőségi Közétkeztetés Kft. Szolgáltatta.
A konyhai személyzet a GESZ biztosította.
Létszám hetente: 90-140 fő
Összesen 5.182 gyermek vett részt a nyár folyamán a táborban.
Pénzügyi feltételek, gazdálkodás
Napközis tábor tejes költségvetése: kb. 12 000 000 Ft
Ebből bérköltség: 6 000 000 Ft
Wekerlei Kultúrház részére kiadott dologi keret: 2 314 000 Ft/ 9 hét
Idei évben az eddigi nyári táboros pályázati összeg és a kiadott dologi keret összevonásra
került, ami nagyban segítette a pénzköltés és az elszámolás folyamatát.

22

Ebből kiadott keretből fedeztük az alábbiakat:
Kiadás tárgya
Sportszerek, szabadtéri játékok
Autóbuszos kirándulások
Kézműves anyagok, eszközök
Budapesti utazás, BKV jegyek
Múzeumi és egyéb belépőjegyek
Gyermekek jutalmazására szánt játékok,
édességek
Irodaszerek
Tábor mobiltelefon költsége
Gyógyszerek
Uszodai karszalagok

Kiadás összege
(Ft)
173 030
685 800
209 630
390 750
70 820
49 745
63 500
8 570
12 820
14 860

Programok a táborban
Megvalósult külsős programok a táborban, melyek közül több program visszatérő volt:
-

Bonbonetti Csokoládégyár – Tibi csoki program
Andrássy Élményközpont– Future Park
Elevenpark – kalandpark
Tűzoltó Múzeum
Rendőrmúzeum
Parlament – Országgyűlési Múzeum interaktív program: „Királycsináló” játék
Fővárosi Állat- és Növénykert
Tropicarium
Természettudományi Múzeum
Margitsziget – vadaspark, zenélő szökőkút
Nemzeti Lovarda
Láthatatlan kiállítás a Millenáris Parkban – Millenáris játszótér
Mozizás a Lurdy Házban
BKK hajókázás a Dunán
Kirándulás a Normafához
Gellért-hegyi kirándulás
Interaktív drogprevenciós előadás (külsős helyszínen, a Köztes Átmenetek csoport
szervezésében)
Látogatás Haraszty István "Édeske" kerületi képzőművészhez a Kispest TV
szervezésében
KMO mozi (Gábor Ilona igazgató felajánlására használtuk mozifilm-nézésre a KMO
nagytermét)
KMO szünidei bábszínházi előadásai
Játszóterezés (Kós K. tér, Olimpiai-játszótér, Nagy Sándor utcai játszótér, vizes
játszótér)

Autóbuszos kirándulások hetente egy alkalommal 49 fős busszal:
- Tordasi Western falu (két alkalommal)
- Székesfehérvár (Bory-vár)
- Dorog – Palatinus tófürdő (két alkalommal)
- Gárdony
- Nőtincs
- Velencei tó – sárkányhajózás (két alkalommal)
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Helyszíni programok a táborban:
- zenei program a tábor helyszínén kéthetente – Geröly Tamás kispesti ütőhangszeres
zenész foglalkozása
- "Vásárolj tudatosan, vigyázz a pénzedre!" - az OTP játékos foglalkozása gyerekeknek
pénzügyekről
- Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács programja
- KIABÁL társas játék
- óriás társasjáték – 3 darabot készített a tábor számára egy lelkes szülő
- társasjátékok (a WKK előzőleg több, gyerekeknek való, szórakoztató, gondolkodtató,
fejlesztő társasjátékot szerzett be)
- házi mozizás meglévő és behozott DVD lemezekről
- tánctanulás
- kézműves technikák tanítása
- ping-pongozás (a Hungária Ált. Iskolának köszönhetően idén 2 db asztalon
játszhattak a gyerekek)
- batikolás
- aszfaltrajz-verseny
- szabadtéri játékok
- arcfestés és csillámtetoválás külsőssel és helyi pedagógusokkal
- sportversenyek
- labdajátékok a tornateremben
Falfestés: az Önkormányzat Kommunikációs Csoportjának ötletére a Batthyány utca 5.
számmal szemközti épület üresen tátongó tűzfalát a gyerekek egy egyesület önkénteseinek
vezetésével befestették. A falfestéket a tábor pénzéből vásároltuk. Az alapokat az egyesület
művészei tervezték meg.
Uszodalátogatás a Kispesti Uszodában, naponta egy vagy két csoporttal.
Táborzáró ünnepség: 2018. aug. 24-én 14 órától. Büki Katalin táborvezető 20 éves tábori
munkájáért külön köszöntésben részesült. A köszöntők után Csonka Boglárka és társainak
népzenei műsorát nézhették meg a gyerekek. A műsort követően a Pensio17 és „a másik
bolt” támogatásának köszönhetően megvendégeltük a gyerekeket és a jelen lévő
dolgozókat, vendégeket.
A táborban dolgozók
Összes tábor által fizetett dolgozói létszám: hetente 17 fő (1 táborvezető, 1 szabadidő szerv.
12 pedagógus, 2 takarító, 1 tábori titkár)
GESZ által fizetett dolgozók száma a táborban: hetente 4 fő (1 titkár, 3 konyhás)
Eötvös iskola alkalmazásában álló dolgozók száma: hetente 1 fő (kertész vagy gondnok),
akik segítették a munkánkat.
Összes dolgozó hetente: 23 fő + néhány önkéntes, diák
A dolgozók megbízási szerződéssel kapták meg bérüket, a szerződést formailag a Wekerlei
Kultúrházzal kötötték.
Tábori tiszteletdíjak:
táborvezetők: bruttó 10.000 Ft/ nap
szabadidő szervezők: bruttó 9.000 Ft/nap
pedagógusok: bruttó 8.000 Ft/ nap
tábori titkár (napi 6 órában): bruttó 8.000 Ft/ nap
technikai dolgozók: bruttó 5.000 Ft/ nap

24

Táborvezetők:
1. Büki Katalin: június 25-től július 13-ig és aug. 13-tól 24-ig (5 hét)
2. Zentai Rita: július 16-27. (2 hét)
3. Nachtmann Renáta: július 30-tól aug. 10-ig (2 hét)
Szabadidő szervezők:
1. Dékánné Haas Zsuzsanna: június 25-től 19-ig és július 30-tól aug. 24-ig (5 hét)
2. Nagy Gabriella: július 2-től 27-ig (4 hét)
Pedagógusok:
Az alábbi kerületi iskolákból jelentkeztek tábori munkára a pedagógusok:
- Hungária Ált. Isk. és Kollégium
- Kispesti Eötvös Ált. Isk.
- Kispesti Pannónia Ált. Isk.
- Kispesti Móra Ált. Isk.
- Kispesti Gábor Áron Ált. Isk.
- Kispesti Bolyai János Ált. Isk.
- Kispesti Ady Endre Református Ált. Isk.
- Kispesti Puskás Ferenc Ált. Isk.
- Reménység Katolikus Ált. Isk.
Tábori titkárok:
Hetente egy fő dolgozott napi 6 órában a titkári teendőket ellátására: megbízási szerződések
elkészítése, hetente keletkezett számlák nyilvántartása, takarítószerek nyilvántartása,
pályázati összegek elköltése.
1. Curkán Barbara (Vass Lajos Ált. Iskolából) (4 hét)
2. Dallos Mónika (Hungária iskolából) (3 hét)
3. Laczkovits Magdolna (Gábor Áron iskolából) (1 hét)
4. Brösztl Éva (WKK) (1 hét) (az utolsó hétre a közeli iskolakezdés miatt más nem vállalta el)
Technikai dolgozók:
A takarítást az egész tábor ideje alatt két nyugdíjas korú takarító látta el, nagyon
lelkiismeretesen és szorgalmasan. Ők napi 8-8 órában egész nyárra vállalták a munkát, jól
összedolgoztak. Mivel mindkettőjük nyugdíjas korú, a 9 hét hosszú idő volt két idősödő
embernek. Mivel előzőleg, a tábor szervezése során hosszas keresés ellenére sem találtunk
más jelentkezőket, a jövőre nézve mindenképpen javaslom a technikai dolgozók
bérének emelését: napi bruttó 5 000 Ft-ról legalább napi bruttó 6 500 Ft-ra. Akkor talán
nagyobb lelkesedéssel vállalják a fiatalabbak is a takarítói munkát, és nem kell két idős
embernek végig dolgoznia a nyarat.
A Kerületi Védőnői Csoport előzetes beosztás szerint egész napos felügyeletet tartott a
táborban. A táborba idén is toboroztunk közösségi szolgálatot teljesítő gimnazistákat,
önkénteseket és felsőfokú oktatási intézményből érkezőket gyakorlatra.
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Wekerlei Könyvtár
A könyvtár szlogenje: Kapu ezer világra
A könyvtári szolgáltatás 1995 óta (a könyvtár intézményünkhöz való csatolása óta)
hozzátartozik az alapító okirat szerinti feladatainkhoz.
A 2017-es év az új, tágasabb, kulturáltabb épületrészbe való költözés után a berendezkedés
jegyében telt. A beiratkozások száma gyorsan megugrott, amelyet mindenképpen nagy
sikernek könyveltünk el.
A jelenleg 70 m2-en működő könyvtár belakta új otthonát, de a maximális helykihasználás
mellett már ez is szűknek bizonyul. Korlátlanul nem tudunk ajándékkönyveket befogadni,
hiszen nem tudjuk elhelyezni őket. Nagyobb érdeklődésre számot tartó (30-35 főnél
magasabb létszámú) rendezvényt nem tudunk megrendezni.
A könyvtár azonban továbbra is bír az otthonosság és személyesség varázsával, ahol sok
klubtag kapcsolódik be a közösségi életbe.
Gazdasági szempontból 2018-ban nagy előrelépés volt, hogy a könyvtár kiadott dologi
kerete megnőtt (jelenleg 593.000 Ft/év). Ezt az is indokolta, hogy a SZIKLA könyvtári
rendszer éves karbantartási és működtetési költségét (150.000 Ft/év) ebből az összegből
kell fedeznünk. Ezen kívül könyvbeszerzésre és eszközbeszerzésre fordítottuk az összeget.
2018 nyarán személyi változás történt: a 8 órában dolgozó könyvtárosunk hét és fél év
nálunk töltött munkaviszony után nyugdíjba vonult. Helyére az addig 6 órában dolgozó
könyvtáros lépett. 2018. őszétől a 6 órás álláshelyre új könyvtáros kolléganőt vettem fel.
A nyugdíjba vonuló kolléganő felmentési idejének megkezdése előtt a jogszabály által előírt
leltározást elvégeztük. Ez az állományellenőrzés kiterjedt az összes állományban lévő
dokumentumra. A könyvtár ez alatt a 4 hét alatt zárva tartott (nyári hónapokban).
Tapasztalatunk szerint igény van a könyvtár szolgáltatásaira, melyet elsősorban idősebb
korosztály és a kisgyermekesek vesznek igénybe. Folyamatosan növekszik azonban a
felnőtt, kereső réteg beiratkozása is. Jó kapcsolatunk van a környékbeli nevelési-oktatási
intézményekkel, ahonnan gyakran veszik igénybe a rendhagyó órák szolgáltatásait, vagy
látogatnak el alkalmi rendezvényekre a gyermekcsoportokkal.
A 2018-as év nagy előrelépése volt a könyvtár számára a teljesen új, korszerű honlap
bevezetése.
A könyvtár statisztikai adatai egy évre lebontva (2018. január 1 - 2018. december 31.)
1. A könyvtári állomány: 8 380 db dokumentum
- ebből új beszerzés összesen: 468 db (ebből vásárlás 87 db, ajándék 381 db)
2. Regisztrált olvasók létszáma: 1 086 fő
- ebből új belépők / beiratkozottak létszáma: 113 fő
3. Kölcsönzött dokumentumok száma: 3 637 db
4. Rendezvények száma és az ezeken résztvevők létszáma összesen:
- Rendezvények száma összesen: 65 alkalom
- Résztvevők létszáma összesen: 1 207 fő
5. Rendhagyó órák száma és az ezeken résztvevők létszáma összesen:
- Rendhagyó órák száma összesen: 5 alkalom
- Résztvevők létszáma összesen: 117 fő
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6. Olvasáskultúra-fejlesztő programok: 11 alkalom
A Wekerlei Könyvtárban 2018-ban működő klubok:
Könyvtárunk különösen büszke arra, hogy továbbra is aktív klubélet folyik, a klubok 2018
őszétől változtak, megújultak.
- Angol nyelvi klub
- Családi társasjáték klub
- Kabarétörténeti klub
- Versbarátok klubja
- Wekerlei világjárók – különösen erős, színvonalas előadásokkal gazdagította a könyvtár
programjait.
- Operettkedvelők klubja
- Péntek esti mesék gyerekeknek
- Kíváncsiak klubja
- Otthon vagy itthon?
Ünnepkörhöz és könyves világnaphoz kapcsolódó eseményeink 2018-ban:
- Költészet Napja
- Népmese Napja (wekerlei iskolás és óvodás csoportokkal egész napos program)
- Anyanyelv világnapja
- Országos Könyvtári Hét
- Megbocsátás hete (tartozások elengedése)
- Könyves ajándéknap (többször is volt egy év alatt)
- Könyves vasárnap (kivételes vasárnapi nyitvatartással)
- Mikulás
- Adventi teadélután
Plusz szakmai szolgáltatások a könyvtárban:
- Könyvtári foglalkozások gyermekcsoportoknak
- Papírszínházi foglalkozás gyermekcsoportoknak
- Hogyan készítsünk önéletrajzot? Önéletrajz és motivációs levél megírásában való
segítségnyújtás, tanácsadás.
- Új társasjátékok vásárlásának köszönhetően családok, baráti társaságok számára bármikor
ingyenesen igénybe vehetőek a játékok a helyszínen
- Lépéselőny tanfolyam gyerekeknek és felnőtteknek
- Ingyenes internetezési lehetőség
- Tégy egy könyvet – Végy egy könyvet! utcai könyvszekrény

A rendezvények és programok a Wekerlei Könyvtárban minden esetben ingyenesek voltak.
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Pályázatai tevékenységünk
2018-as pályázatok:
Pályázati
kiíró
NKA

Pályázat témája

Pályázat címe

Eredménye

Könyvtári
fejlesztés
Fotópályázat

Wekerlei Könyvtár
eszközbeszerzése
Csorba Imre fotói

nem nyert

Elnyert/elnyerhető
összeg (Ft)
1 190 042

nem nyert

50 000

Plakátpályázat

Pamuk Andrea
plakátjai

nem nyert

80 000

Eszközbeszerzés

Közművelődési
érdekeltségnövelő

nyert

MITEV Kft.

Laptop pályázat

NKA

Filmszemle

Pályázat nagy
mennyiségű
ingyenes laptopra,
táblagépre
CÉGÉR
nyert
helytörténeti és
ipartörténeti
filmfesztivál
(együttműködőként)

Magyar
Népművelők
Egyesülete
Magyar
Népművelők
Egyesülete
EMMI

429 000 + 800 000
(önkormányzattól)
= 1 229 000
folyamatban 2 db laptop

800 000

GDPR szabályozások
Az európai általános adatvédelmi rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
rendelete) végrehajtási határideje 2018. május vége volt. Intézményünk megfelelően
felkészült a változtatásokra, és azokat végre is hajtotta. Különböző szakmai képzéseken,
fórumokon vettünk részt a témával kapcsolatban, illetve az intézménybe is kihívtunk egy
adatvédelmi tisztviselőt, aki minden munkatársnak tájékoztatót tartott.
Elkészítettük az akciótervet, áttekintettük a feladatainkat.
Létrehoztuk a WKK Adatvédelmi tájékoztatóját, mely honlapunkon is megtalálható. A
honlapunkon minden esetben, ahol adatokat kérünk be, hozzájárulási nyilatkozat elfogadása
szükséges. Ugyanezt megtettük a hírlevélre feliratkozott látogatóinkkal, a nyári táborba és a
napközis táborba jelentkező szülőkkel is.
Gondoskodtunk az adatok biztonságos tárolásáról: a számítógépeink vírusirtásáról és
titkosításáról. A gépen tárolt adatokat rendszeresen lementjük. Bevezettük a "rendezett
íróasztal" szabályát. Az adattakarékosság jegyében a feleslegesen kezelt adatokat
megsemmisítettük. Elkészítettük az adatleltár táblázatot és adattovábbításról szóló
nyilvántartást.
A partnereinkkel, terembérlőinkkel, foglalkozásvezetőnkkel kötött szerződésekbe
belefoglaltuk az adatvédelemmel kapcsolatos pontokat. A látogatóinkat folyamatosan
tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen fotók készülnek, a munkatársak hozzájárulói
nyilatkozatot töltöttek ki, miszerint szerepelhetnek a honlapon és más online oldalainkon a
munkával kapcsolatos fotóikkal.
A munkaköri leírásokat kiegészítettük a GDPR-ra
vonatkozó passzussal.

28

PR és marketing tevékenység
Programfüzet
Füzetünk 2018-ban háromszor jelent meg 5-6000 példányban: 2018. január-március, 2018.
április-augusztus (a nyári táborokkal együtt). 2018. szeptember-december.
Művészet a borítón
A WKK 2010 óta teljes arculatváltáson ment át, új logóval, egységes megjelenéssel, új
arculati elemek felhasználásával, szlogen használatával kommunikálunk minden csatornán.
Ennek folytatásaképpen 2018-ban vezettük be, hogy a kultúrház negyedéves
programfüzetének külső borítóján az aktuálisan nálunk kiállító művész egyik képe jelenjen
meg.
Így 2018 első negyedéves füzetén Rofusz Kinga mesés-szürreális képét láthatták a borítón,
a második negyedévben Szőke-Péter Jakab wekerlei festő képe szerepelt, tekintettel a
WekerleFesztre, ősszel pedig Mészáros Gábor fotós Kispesti rendőrkapitányságról készült
egyik képének részlete díszítette a borítót – tekintettel Wekerle 110. éves születésnapjára és
a szeptemberi fotókiállításra.
Plakátjaink, hirdetéseink rendszeresen jelen voltak a kerületben újságokban, online
felületen, kerületi hirdető táblákon. Nagyobb rendezvényeinkről az országos sajtót is
értesítettük.
A WKK szereplései az országos sajtóban:
2018. 04. 09. VII. WekerleFesztről a Lánchíd Rádióban (Szabó Mária)
2018. 04. 11. VII. WekerleFesztről az M5 TV Esti Kérdés c. műsorában (Szabó Mária és
Juhos-Kiss János wekerlei költő)
2018. 04. 11. VII. WekerleFesztről a Civil Rádióban (Szabó Mária)
2018. 04. 12. VII. WekerleFesztről a Karc Fm Rádióban (Szabó Mária)
2018. 09. 14. Időkapuk programról az M5 TV Esti kérdés c. műsorában (kiss-Szitár Orsolya
és Bonecsuk Mónika művelődésszervezők)
2018. 09. 20. Kerületi autómentes napon való tevékenységünkről a Kossuth Rádióban (KisSzitár Orsolya és Bonecsuk Mónika művelődésszervezők)
PR film
Összefoglaló hangulati PR filmünk a WKK-ról, melyet 2017 karácsonya előtt készítettünk el:
https://www.youtube.com/watch?v=JXeozRzUD_g&t=3s
Új honlapok!
A kultúrház honlapja (wkk.kispest.hu) 2018-ban új motorral frissült, mely leginkább az admin
felületen teszi még könnyebbé a mindennapi kezelést, valamint külső támadások, feltörések
ellen is nagyobb biztonságot nyújt. A látogatók számára még könnyebb eligazodást
biztosítunk a programok keresésében, illetve interaktív vendégkönyvet is létrehoztunk, ahová
bármikor beírhatnak a felhasználók.
Óriási előrelépést jelentett, hogy a Wekerlei Könyvtár 2011-ben készült honlapja helyett –
mely rendkívül elavulttá vált – teljesen új weboldal készült, melyet a kultúrház saját
költségvetéséből finanszírozott.
Az új oldal publikálását hosszú, gondos tervezői munka, majd alapos tesztelési időszak
előzte meg. A végleges verzió 2018 nyarára készült el, mely konyvtar.kispest.hu címen
elérhető.
A könyvtári oldal megújítása rég tervezett és vágyott lépés volt, mely tovább növelheti a
könyvtár népszerűségét.
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Facebook
Több mint 3 750 követőnk van az oldalon, a könyvtárunk külön facebook oldallal rendelkezik,
ahol több mint 1 560 követő figyeli a könyvtár üzeneteit. A facebook még mindig rendkívül
hatékony reklám eszköz programjaink beharangozására. Utólagos szöveges-képes
beszámolókkal, illetve hangulati képekkel is rendszeresen megjelenünk, hetente többször is
töltünk fel új tartalmakat.
Instagram
A Wekerlei Kultúrháznak 2016 óta van Instagram oldala, melyen jelenleg több mint 250
követője van. A rendszeres képi megjelenések közvetítik a kultúrház hangulatát, közvetlen,
családias légkörét, gyermekcentrikus, családbarát szellemiségét.
Youtube
A WKK Youtube oldalán több mint 70 film látható. Igen nagy problémát jelent azonban, hogy
kollégáink közül nincsen arra külön ember, aki a filmforgatást, vágást, feltöltést rendszeresen
el tudná végezni. Ezért alkalmanként teszünk fel filmeket kiemeltebb rendezvényeinkről.
Hírlevél:
A 700 feliratkozott látogató heti rendszerességgel kapja meg az elkövetkezendő
eseményeinkről szóló híreinket.
Természetesen, a GDPR követelményeknek megfelelően a hírlevél felhasználók is
hozzájárultak e-mail címük kezeléséhez.

Szereplések szakmai fórumokon
Az elmúlt időszakban az intézményünk
közművelődési szakmai eseményeken.

három

alkalommal

szerepelt

előadóként

2018. február 22-én a Budapesti Művelődési Központ által szervezett táborszervezői
szakmai fórumon kommunikációs kolléganőmmel tartottunk előadást a nyári táborainkról,
azok sikeréről, a szervezés tapasztalatairól.
A Wekerlei Társaskör Egyesület és a Magyar Kollégium Kulturális Egyesület által szervezett
2018. június 20-23. között megrendezett Wekerlei Nyári Szabadegyetemen
"Értékközvetítés a kultúrában egy "kis ház" szemszögéből" címmel művelődésszervező
munkatársammal együtt tartottunk előadást.
Az a megtiszteltetés ért, hogy 2018. november 13-ra meghívást kaptam előadóként a
Budapesti Művelődési Központ által szervezett Városok jövője konferenciára, mely ez
alkalommal a Kisházak, kisközösségek témakörben került megrendezésre. A konferenciát a
fővárosi Városházán tartották meg, ahol a Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és
Szociálpolitikai Főosztály főosztályvezetője és képviselői is jelen voltak.
Előadásom „Wekerle – Kultúra – Közösség. A környezet kihívásai és kényeztetései” címet
viselte, és a ház szakmai munkáján, adottságain túl a helyi közösségekkel való közös
munkáról, együttműködéseinkről, hagyományteremtő kezdeményezéseinkről, kihívásainkról
és sikereinkről beszéltem.
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Együttműködők, támogatók
Intézményünk számára nagyon fontosak az együttműködések. Nemcsak a helyi oktatásinevelési, szociális, kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel, cégekkel, szolgáltatókkal,
hanem a fővárosi szakmai, kulturális, művészeti szervezetekkel és intézményekkel is
keressük a kapcsolódási lehetőségeket. Erre leginkább egy-egy rendezvényünk, pályázati
kiírásunk során adódik lehetőség. Az elmúlt évad kiemelkedő szponzorai és együttműködői
az alábbiak voltak:
Fő támogató rendezvények finanszírozásában:
Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány (WEKKA)
Szponzoraink:
Richter Gedeon Nyrt.
„a másik bolt”
Édeském Cukrászda
Koller Bácsi Cukrászdája
Wekerlei Kávézó és Wetrece Kávézó
Wekerle Étterem
Wekerlei Ruhaszerviz
Wekerlei cipész
Együttműködőink:
Magyar Csillagászati Egyesület
Postamúzeum
Portugál Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége
Camões Intézet – Portugál Nyelvi Központ
AICEP Portugál Kereskedelmi Hivatal
ELTE Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszéke
Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium
133. számú Szent György Cserkészcsapat
Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület
Human Nexus Oktatások Bt.
Kossuth Kiadó
Animus Kiadó
LIBRI Könyvesbolt
KMO Művelődési Ház
Wekerlei Társaskör Egyesület
Magyar Kollégium Kulturális Egyesület
Wekerlei Séták
Átalakuló Wekerle csoport
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Személyi feltételek, szervezeti kultúra

Igazgató
(8 óra)

Szakmai csoport
Művelődésszervező (8 óra)
Művelődésszervező (6 óra)
Reklám-mark. szervező (8 óra)
Könyvtáros (8 óra)
Könyvtáros (6 óra)

Gazdasági ügyintéző
(8 óra)

Technikai csoport
Takarító-kézbesítő (8 óra)
Takarító (6 óra)
Gondnok-kertész-karbantartó
(8 óra)

Portaszolgálat/Pénztár
Információs munkatárs
(8 óra)
Információs munkatárs
(8 óra)

Intézményünkben 12 fő dolgozik, ebből 8 fő teljes munkaidőben, 3 fő hatórás állásban.
A 150/1992 (XI. 20.) módosított kormányrendeletben foglaltak szerint a közművelődési
munkakörök megnevezése megváltozott. A törvényben foglaltaknak 2018-ban még nem
tudunk eleget tenni, mert a Magyar Államkincstár rendszerében működtetett KIRA
központosított illetmény-számfejtő rendszerben a megnevezések még a régiek voltak. 2019
év elején azonban a kinevezéseket az új megnevezések szerint módosítottuk.
Az alkalmazottak munkaköri leírásait a belső ellenőrök által javasoltak szerint
módosítottam. A módosítás a munkaidő jellegének nevére és a munkarendre vonatkozó
megnevezésekre irányult, valamint a GDPR szabályozásokra vonatkozó passzus is
belekerült.
Az intézményünkben továbbra is gondot jelent a megfelelő férfi munkaerő alkalmazása a
közalkalmazotti munkabér ellenében. A nyolcórás gondnok-karbantartó-kertész kollégánk két
munkahelyen is dolgozik. Minden munkáját kiválóan és gyorsan elvégzi, azonban a
munkaidő beosztása változó, nehéz állandóan számítani rá.
A hatórás takarító férfi kollégánk egyben technikusi funkciókat is betölt, termet rendez,
hétvégi rendezvényeken pakol, hangtechnikai feladatokat lát el. Erre a két, alapjában véve
különböző feladattípusra nem tudunk külön munkaerőt alkalmazni, hiszen a 6 órás státuszt
nem tudjuk megbontani.
A munkatársi kollektíva csapaépítő eseményei voltak: szakmai tavaszi kirándulás
Nagymarosra 2018 áprilisában, nyár eleji közös szabadtéri főzés, karácsonyi vacsora 2018
decemberében.
Középiskolai közösségi szolgálat, önkéntesekkel való együttműködés:
Intézményünk aktívan kapcsolódik be a wekerlei közösségi életbe, ahol az önkéntes munka
vállalása elterjedt és népszerű. Így, több nagyrendezvényünkön, illetve könyvtári
programunkon önkéntesek egy-egy előadás megtartásával, hostess munkákkal, szakmai
segítséggel járulnak hozzá programjaink sikeréhez.
A Wekerlei Kultúrházban ebben az évadban valamivel kevesebb középiskolai közösségi
szolgálatot teljesítő diák dolgozott, mint az előző években. Valószínűleg a lehetőségeik
megnőttek, így a WKK-ba kevesebben jutottak el.
A hétvégi rendezvényeinken és a nyári táborainkban mintegy 15-20 fő jött el egyebek mellett
a Karinthy Frigyes Gimnáziumból, a Szthelo Gábor Evangélikus Ált. Iskola és Gimnáziumból,
a Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnáziumból és a Kispesti
Deák Ferenc Gimnáziumból.
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Beiskolázási terv és képzések
A 2018. január 1-én hatályba lépett 32/2017. (XII. 12.) a kulturális szakemberek
továbbképzéséről szóló EMMI rendelet szerint a közművelődési intézményvezetőnek 5
évre szóló képzési tervet és évente beiskolázási tervet kell készítenie az élethosszig
tartó tanulás elősegítése érdekében. Az öt éves képzési tervet az 5 éves időszak első
évében 2018. május 31-ig kellett elkészíteni és évente március 31-ig felül kell felülvizsgálni.
A törvényi előírásoknak megfelelően a megadott határidőig mindkét dokumentumot
elkészítettem. Ehhez a szakmai munkatársak aktív közreműködését kértem: ki, milyen –
elsősorban ingyenes – képzésen szeretne részt venni.
Így minden szakmai munkatárs és információs kollégám beiskolázási terve rögzítésre került,
melyet a fenntartónak is megküldtem. A törvény szerint a képzés díját vállalhatja az
intézmény, vállalhatja részben a munkavállaló, és az állam is adhat erre támogatást.
Szakmai konferenciákon azt a tájékoztatást kaptuk az EMMI főosztályvezetőjétől, hogy ez az
állami támogatás elsősorban a Nemzeti Művelődési Intézet ingyenes képzésein keresztül fog
megvalósulni. Sajnos, azonban az ott felkínált képzéseknek csak egy töredéke olyan jellegű,
amely igazán hasznosnak bizonyul az egyes munkatársak szakmai kompetenciájának
fejlesztésében. A kollégák a rendkívül alacsony (minimálbér szintjén) álló bérek mellett nem
engedhetik meg maguknak az önfinanszírozást, és őket erre kényszeríteni sem lehet. Az
intézmény erősen megszabdalt kiadott keretéből képzésekre végképp nem tudunk
kiszakítani, hiszen a szakmai programok finanszírozása és az intézmény működéséhez
szükséges költségek fedezése is nehezen megoldható. Így 2018-ban kissé hiábavalónak
éreztem a tervek elkészítését, de természetesen mindenképpen törekedni fogok a
munkatársak képzésének megvalósítására.
Ezért szeretnék azzal a javaslattal élni, hogy – ha mód van rá – a KOSIE Bizottság éves
keretéből támogassa a két közművelődési intézmény 2019-es képzési terveinek
megvalósítását. Ez mindenképpen a kollégák szakmai fejlődését, naprakész
tájékozottságát segítené.
2018-as évadban elvégzett képzéseink, melyekre az intézmény biztosított munkaidőkedvezményt:
A könyvtáros munkatársaink elvégezték a SZIKLA Integrált Könyvtári Rendszer ingyenes
alaptanfolyamait és továbbképzéseit.
Egyik könyvtáros a könyvtárak jogszabályi környezetéről szóló ingyenes műhelynapon vett
részt a Könyvtári Intézetben 2018 februárjában. Ezen kívül ugyanitt félnapos, ingyenes
műhelynapon a személyes adatok védelmével kapcsolatos új szabályozások könyvtári
vonatkozásait hallgatta meg 2018 márciusában, valamint 30 órában A szerzői jog a
könyvtárakban címmel kétnapos ingyenes képzésen volt 2018 áprilisában.
A kommunikációs munkatárs 2018. őszén 18 órás, 4 alkalmas képzésen vett részt
Bevezetés a művészetpszichológiába címmel, az ELTE Pszichológiai Intézet
szervezésében, ingyenesen.
A művelődésszervező munkatársak 1-1 napos szakmai fórumokon vettek részt (szerzői
jogokról szóló tudnivalókról, nyári tábor szervezéséről szóló fórumokon).
Gazdasági ügyintézőnk egy GDPR-ral kapcsolatos tudnivalókról megrendezett fórumra
ment el.
Az információs munkatársak 2018. novemberében a munkahelyi elsősegély-nyújtási
ismeretekről tanultak a Vöröskereszt szervezésében, melynek költségeit az intézmény állta.
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Igazgatóként korábban (2017 őszén) két képzésen is részt vettem: 40 órás, ingyenes
Szervezeti hatékonyságnövelő komplex tréningen a Nemzeti Művelődési Intézet
szervezésben és a Kulturális intézmények vezetőinek 60 órás képzésén a Budapesti
Művelődési Központban. 2018-ban egynapos szakmai konferenciákon vettem részt.
Jelen voltunk a Budapesti Népművelők Egyesülete által szervezett őszi éves szakmai
konferencián (Cegléden), ahol naprakész tájékoztatást kaptunk a törvényi változásokról,
valamint az egyesület által szervezett kerületlátogatásokon is részt vettünk.

Infrastruktúra
Mint ismeretes a WKK adottságainál, környezeténél fogva alkalmatlan nagyrendezvények,
színházi előadások, nagy koncertek megrendezésére. Mégis megtaláljuk azokat a
programformákat, amelyek során nagyszámú látogatóközönséget tudunk bevonzani.
A 2010-es, az európai uniós városrészi rehabilitációs pályázat és az önkormányzat jóvoltából
történt nagyszabású bővítés és felújítás óta nyolc év telt el. Azóta évről évre gondoskodunk
az épület kisebb karbantartásairól, nyaranta éves festést végeztünk, a kerti bútorokat évente
lekezeltük. Azonban a nagyszámú látogatói létszám, a rendszeres használat miatt mára
tapasztaltuk, hogy a pályázat során beszerzett eszközpark leromlott. A számítógépek,
hangtechnikai berendezések, akadálymentes lift, központi bojler stb. meghibásodása, a
bútorok és egyéb eszközök elkopása, elhasználódása 2018-ban jelentkezett.
Ezért nagy segítsége volt, hogy 2018-ban a fenntartó által benyújtott közművelődési
érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összegből az alábbi eszközöket tudtuk beszerezni (a
beszerzések átnyúltak 2019 első felébe):
- 4 db asztali számítógép cseréje
- emeleti táncterem terem kárpitos székeinek cseréje (70 db új szék vásárlása)
- elromlott videó kaputelefon cseréje (hátsó, babakocsis-kerékpáros bejárathoz)
- új fekete-fehér nyomtató a gazdasági irodába
- 1 db új mikrofon
- 40 db összecsukható faszék a lenti nagyterembe és a könyvtárba
A bejárati lépcső burkolata felvált, a kerti fából készült padok balesetveszélyessé váltak.
Ezeket a VAMÜSZ részlegesen javította, de a teljes csere még nem történt meg, a
meghibásodások újra jelentkeztek.
Sajnos, a 2017 januárjában megnyitott könyvtár épületrészében is többször jelentkeztek
hibák: zárcserére volt szükség, a csaptelep elromlott.
A nagyobb – saját karbantartónk szaktudását meghaladó – meghibásodásokat mindig
jeleztük a VAMÜSZ-nek, akik lehetőség szerint rövid időn belül orvosolták a hibát.
A kultúrház eszköztárába 2018-ban szükséges volt egy új fényképezőgépet vásárolni a
szakmai munka zavartalan folytatása érdekében.
A 2018-as nyári kéthetes zárva tartásunk alatt gondnok-karbantartó munkatársam elvégezte
a közlekedő terek és a termek lefestését. A kultúrház földszinti társalgójában – ahol a
kiállításmegnyitók is helyt szoktak kapni – új design-t alakítottunk ki. Hosszú távon
törekszünk a wekerlei hangulat és motívumok megjelenítésére, melynek első lépését tettük
meg most (falszín, enteriőr kialakítása, új, fából készült megállító tábla kihelyezése).
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Gazdálkodás
Az intézmény meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Budapest Főváros XIX. ker.
Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete látja el. Költségvetésünk rezsi és
bérköltség részét a GESZ külön kezeli, átcsoportosításra nincsen lehetőség
2018. márciusában – miután az éves szakmai tervünket már megalkottuk – értesültünk a
döntésről, miszerint a kiadott dologi keretünket, melyből az intézmény szakmai, működési
kiadásait egy éven keresztül finanszírozza, 1 000 000 forinttal csökkent.
Ez arra késztetett bennünket, hogy minden szükséges nagyobb eszközbeszerzésről
lemondjunk. A jelentős mínusz ellenére intézményünk nagyon sikeresen gazdálkodott:
csupán 414 000 forinttal lépte túl a lecsökkentett keretet.
2018 tavaszán a GESZ belső ellenőrzést végezett a kultúrházban és a könyvtárban. Az
ellenőrzés eredményeként 2018. június 10-én megszületett egy dokumentum, melyben
tételesen felsorolásra kerültek a módosítandó területek, dokumentumok. Az intézkedési
tervet elkészítettem, és az ütemezés szerint végre is hajtottam. Az alapító okirat és az
SZMSZ módosításai azért váratnak magukra, mert az új közművelődési törvény és EMMI
rendelet szerinti változások (névváltozás, közművelődési alaptevékenységek felsorolása,
munkakörök új megnevezései) is belekerülnek. Tervek szerint 2019 tavaszán kerülnek a
Képviselő-testület elé.
2018. évi pénzügyi adatok (kerekítve): WKK + Könyvtár + Napközis tábor
Éves költségvetésünk: 60 280 000 Ft/év (a közel 12 M Ft-os nyári napközis táborral
együtt) Tavaly ez 65.000.035 Ft/év volt.
Bevételek:
Működési bevétel: 11 605 658 Ft/év (összbevétel saját nyári táborainkkal együtt)
Ebből jegy- részvételi díj: 4 358 794 Ft/év
Tartós és alkalmi terembér bevétel: 5 757 650 Ft/év
Fenntartó szervtől kapott támogatás (dotáció): 57 061 000 Ft/év
Fenntartó szervtől kapott támogatás: 60 000 Ft/év (eü. pályázat és napközis tábori pályázat)
Pénzmaradvány: 93 175
Bevételek összesen: 68 819 833 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások:
Alkalmazottak személyi juttatásai: 35 679 364 Ft/év
Megbízási szerződések (külsős közreműködőknek, előadóknak): 7 954 229 Ft/év
Személyi juttatások összesen: 43 633 663 Ft/év
Munkaadót terhelő járulékok: 9 144 991 Ft/év
Dologi kiadások:
Összesen: 15 604 144 Ft
Ebből az intézménynek kiadott dologi keret: 2.375.000 Ft/év (melyet 413 913 Ft-tal túllépünk)
Könyvtárnak kiadott dologi keret: 575 219 Ft
Napközis tábornak kiadott dologi keret: 2 316 981 Ft
Beruházási kiadások: 392 660 Ft/év
Felújítási kiadások: 0 Ft
Kiadások összesen: 68 775 458 (működési, rezsi, karbantartás, bér, napközis tábor
költségei)
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Kiadott/költhető keretek éves alakulása:

Kultúrház részére kiadott dologi
keret
Könyvtár kiadott dologi kerete
Kerületi napközis tábor kiadott
dologi kerete

2017
3 361 000 Ft

2018
2 375 000 Ft

186 000 Ft
1 262 000 Ft
(+ pályázati összeg)

593 000 Ft
2.314 000 Ft

A WKK kiadott dologi keretéből fedezett kiadások:
- a szakmai kiadások (tárgyi eszközök, kellékek, kiadványok, kézműves eszközök,
alapanyagok)
- előadók, fellépők, szakemberek, foglalkozásvezetők tiszteletdíja
- irodaszerek, nyomtatványok
- nyomdai és nyomtatási költségek (műsorfüzet, plakát, szóróanyagok)
- javítási költségek (kazán, klíma, mosógép, zongora, bringa, pénztárgép)
- informatikai eszközök (számítógép, nyomtató)
- fényképező + nyomtató
- egyéb eszközbeszerzés a ház működéséhez (szerszámok, bútorok)
- üzemeltetési költségek
- munkaruha
Könyvtárban a dologi keretből:
- állománybővítés céljából megvásárolt gyermek és felnőtt könyvek
- SZIKLA Könyvtári Rendszer új programja + éves karbantartási díja
- könyvespolcok, kiegészítő polcok
- kisebb eszközök (könyvtámasz, festék, dekorációs eszközök, kézműves eszközök)
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Statisztika
A statisztika az információs munkatársak által naponta Excel táblázatban vezetett
eseménynapló alapján születik meg.
Egy év alatt:
Naponta átlagban a kultúrház épületébe belépők száma: 173 fő
Havonta átlagban belépők száma: 3 096 fő
Gyermek és felnőtt foglalkozásainkon, rendezvényeinken résztvevők száma: 33 827 fő
(ebben nincsenek benne azok a szülők, nagyszülők, akik a foglalkozásokra elkísérik
gyermekeiket és a nyári táborok résztvevői)
Foglalkozások száma típus szerint: 44 féle foglalkozás, 70 csoportban
A különböző tárgyalkotó, művészeti foglalkozások száma: 8 (bábos, fazekas, foltvarró,
táncművészeti, balett, népművészeti)
Hétvégi rendezvények száma: 39-féle, 69 alkalom (kiállításmegnyitókkal együtt)
Hétvégi rendezvényeinken összes látogatók száma: 3 826 fő
A Petur utcai épületünkben megrendezett hétvégi eseményeink közül legtöbben voltak:
Portugál napon 405 fő, Téltemetésen 400 fő, Babakoncerteken 10 alkalommal 862 fő
(gyerek + felnőtt)
Kiállítások száma egy évad alatt: 10 db, összesen 1 042 fő (a megnyitókon megjelentek
száma)
Pályázati felhívásaink, versenyeink száma egy év alatt: 2 db
Nyári táborok és résztvevők száma: 21 db, összesen 466 fő
Köszönöm a munkatársaimnak az egész éves lelkes és színvonalas szakmai munkát, a
fenntartónak és minden együttműködőnknek, támogatónknak, partnereinknek a
sikeres, közös munkát és támogatást!

Budapest, 2019. február 28.

Szabó Mária
igazgató
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