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KICSI HÁZ NAGY DOLGOKKAL  
 

ELŐSZÓ 
 

 
A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár életében a 2016/2017-es évad egyik legjelentősebb 
történése a könyvtár költözése volt, az őszi szezon és az újév kezdete – a kultúrház 
programjainak bonyolítása mellett – a könyvtár új helyszínének berendezéséről és 
felavatásáról szólt.  
 
Ebben az évadban több sikeres kiemelt programot szerveztünk meg: a nemzeteket bemutató 
sorozatunk 10. részeként az Olasz napot, a kerületi verseny környezetvédelmi verseny 
folytatásaként a Természettudományok csodája nevű pályázatot és a hozzá kapcsolódó 
programot. 2017. év eleje a Magyar Kultúra Napi rendezvénysorozatunkról és a könyvtár 
megnyitójához kapcsolódó programokról szólt. Áprilisban a VI. WekerleFeszt Művészeti 
Találkozót rendeztük meg műhelylátogatásokkal. Több kedvelt gyermekszínházi előadás és 
koncert, népszerű családi program áll mögöttünk, valamint ismeretterjesztő előadások és 
zöld workshopok.  
 
A nyári táboraink száma 2017-ben tovább nőtt, idei nyáron 20 megvalósult táborunk volt. 
Ennél több befogadására már alkalmatlan lenne az épület! 
 
Az év első felében új könyvtáros kolléganővel bővült a munkatársi csapatunk, a nyugdíjba 
vonult kertész-karbantartó-gondnok kollégánk helyett pedig új ember került hozzánk.  
 
 

 
 

MIK A CÉLJAINK, AMI TÖRVÉNNYEL IS ÖSSZECSENG? 
 

A közművelődési alapszolgáltatások a Wekerlei Kultúrházban 
  

 

A 2017. júliusában napvilágot látott közművelődési alapszolgáltatásokról, valamint a 
közművelődési intézményekről és a közösségi színterekről szóló 2017. évi LXVII. törvény 
bevezette a kulturális alapellátás kifejezést. A törvény célja mindenki számára biztosítani a 
közművelődési tevékenységekben való részvétel lehetőségét, szabályozni a közművelődési 
tevékenységeket és az alapszolgáltatások nyújtásának és igénybevételének 
feltételrendszerét. A törvény nagy hangsúlyt fektet a közösségi élet fejlesztésére, a 
közösségi értékek erősítésére és arra, hogy a tárgyi és szellemi kulturális értékek 
hozzáférhetőek legyenek mindenki számára. 

Úgy gondolom, hogy a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár eddigi tevékenységében is 
figyelembe vette és teljesítette ezeket a célokat, hiszen sok ingyenesen látogatható klubot 
működtet, számtalan alulról jövő kezdeményezések befogadója volt az utóbbi években, 
felkarolta a helyi művészeket, és erősítette a helyi értékeket, illetve sok ingyenes 
ismeretterjesztő és kultúrát közvetítő programot szervezett a lakosoknak. Így joggal 
gondoljuk, hogy némi átgondolás, a fő vezérfonalak kijelölése után, nem jelent különösebb 
gondot a törvény által előírt követelmények (alapfeladatok) ellátása.  

A 2017-es törvény a közművelődési alapszolgáltatásokat 7 pontra osztotta: 
 
1.) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása, 
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2.) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
3.) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
4.) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
5.) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
6.) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 
7.) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 
 
A WKK mind a hét alapszolgáltatás ellátásában részt vett és részt vesz: a rendszeresen 
zajló térítésmentes és térítéses igénybe vehető művelődő közösségeinkkel, az ingyenes 
közösségi programjainkkal, a non-formálist tanulást segítő előadásokkal, kiállításokkal, az 
alkotó művészeti körök működtetésével, a hagyományőrző programjainkkal, az 
iskoláskorúaknak szóló rendhagyó órákkal és fejlesztő foglalkozásokkal, könyvtári ingyenes 
programjainkkal és a helyi gazdaságfejlesztésnek helyet adó találkozókkal, 
kezdeményezésekkel.  
A törvényi változások alapján megszülető és 2018. január 1-én életbe lépő törvényi 
rendeletek és jogszabályok fényében fogjuk a fenti alapszolgáltatások közül az egyes 
területeket erősíteni. 
 
 
 

KIKNEK SZÓLUNK? 
 

CÉLKÖZÖNSÉG 

A szakmánk alaptörvénye, a 1997. évi CXL törvény is megfogalmazza, hogy a 
művelődéshez való hozzáférést a közművelődési intézményeknek a teljes lakosság 
körében biztosítani kell. Az idei 2017. évi LXVII. törvény pedig a kulturális alapellátásról 
kimondja, hogy célja mindenki számára biztosítani a közművelődési tevékenységekben való 
részvétel lehetőségét. 

A WKK kiemelt célközönsége: 
1.  kisbabák és szüleik 
2.  óvodás korosztály 
3.  kisiskolás korosztály 
4.  tinédzserek  
5.  gyermekes családok 
6.  aktív középkorosztály 
7.  idős generáció  
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SZAKMAI MUNKA A WKK-BAN 
 

 
MIT CSINÁLUNK A MINDENNAPOKBAN? 

 
RENDSZERES MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK, MŰVELŐDÉSI FORMÁK 

 
A 2016/2017-es évadban 52 rendszeres művelődési forma/foglalkozás folyt a Wekerlei 
Kultúrházban (a könyvtár foglalkozásai nélkül). Ezek korosztályi bontásban a következők: 
 
Kisbabás korosztály – 7 csoport  
  Bábos mesekuckó 
  Boribaba torna 1-2 éveseknek 
  Boribaba torna 2-3 éveseknek 
  Kerekítő 1. csoport 
  Kerekítő 2. csoport 
  Labdázó 
  Manó piruett torna 
                                                      
Iskolás korosztály – 18 csoport 
  Apró marok fazekas szakkör 2 csoportban 
  Cirkuszolj velem acrodance 
  Bettina fitness tánciskola 
  Hangszervarázs zenetanoda moderato 
  Hangszervarázs zenetanoda allegro 
  Hangszervarázs zenetanoda dúr-moll 
  Játékos angol 
  Kangoo  
  Mini piruett torna 
  Örökmozgó gyerektorna 
  Pindur piruett torna 
  Robotika mérnök szak-kör 2 csoportban 
  Tini piruett torna 
  Túl az óperencián mesekör 
  Vonzart tánc stúdió 2 korosztályban, 2 csoportban 
                                  
                        
Tini korosztály (statisztika szerint 15-28 közöttiek) – 4 csoport 
  Vonzart tánc stúdió tini korcsoport  
  Capoeira    
  Hip-hop tánc 
  Művészpalánták 
 
Összesen 29 működő gyermekcsoportunk volt az évadban. 
 
     
Felnőtt korosztály (statisztika szerint 30-59 év közöttiek) – 24 csoport 
  Fazekas tanfolyam 
  Integrált szülői klub – ingyenes 
  Kanga tréning    
  Kettlebell 5 csoportban 
  Kempo önvédelmi torna 
  Maminbaba torna 
  Pilates 2 csoportban 
  Szabás-varrás tanfolyam kezdődnek 
  Szabás-varrás tanfolyam halódnak 
  Társastánc kezdő 
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  Társastánc középhaladó 
  Újjászületés jóga 
  Zumba gold 
  Székes zumba gold – ingyenes 
  Agykontroll klub 
  Nyitnikék baba-mama klub – ingyenes 
  Zöldszarú öko baba-mama klub – ingyenes 
  Wekerlei népdalkör – ingyenes 
  Wekerlei kertbarát kör  
 
Nyugdíjas korosztály (statisztika szerint 60 felettiek) – 4 csoport 
  Torna nyugdíjon túl 2 csoportban  
  Foltológusok foltvarró klub 
  Wekerlei foltosok foltvarró klub 
  Kártya klub – ingyenes 
 
A foglalkozások száma típus szerint (művészeti, népművészeti, tárgyalkotó, klubok stb.): 
40-féle foglalkozásunk volt 58 csoportban. 

 
 
 

MIT CSINÁLUNK HÉTVÉGÉN? 
 

HÉTVÉGI PROGRAMOK, NAGYRENDEZVÉNYEK 
 
 
A programok időrendben, de tematikus bontásban olvashatóak. 
 
Gyerekeknek szóló előadások, táncházak, játszóházak, kézműves programok: 
 
2016. szeptember 24. WEKKA kreatív alkotó műhely 
2016. október 8. Wekerlei zsebszínház: Csillagszemű juhász 
2016. október 15. WEKKA kreatív alkotó műhely 
2016. október 22. Tökmagoló – táncház, tökfaragás 
2016. november 12. WEKKA kreatív alkotó műhely 
2016. november 26. du. A természettudományok csodái – kerületi természettudományi 
verseny záróeseménye 
2016. december 4. Mikulás bábszínháza – Pórul járt krampuszok 
2016. december 10. WEKKA kreatív alkotó műhely 
2016. december 17. Wekerlei zsebszínház: Karácsonyi rege 
2017. január 14. WEKKA kreatív alkotó műhely 
2017. január 21. Wekerlei Zsebszínház: A békamenyecske  
2017. január 27. Gyermekkönyvtár-nyitó mesedélután  
2017. február 11. Elvarázsolt farsang a Rutkai Bori Bandával – gyermekkoncert 
2017. február 18. WEKKA kreatív alkotó műhely 
2017. március 18. WEKKA kreatív alkotó műhely 
2017. március 25. Wekerlei Zsebszínház: Ebcsont és nyúlcipő  
2017. április 8. WEKKA kreatív alkotóműhely 
2017. április 29. Babaszínház – Körforgás az Aranyszamár Bábszínház előadásában 
2017. május 6. WEKKA kreatív alkotóműhely 
2017. május 27. Elvarázsolt WKK – Kaland a kastélyban: lovagi torna, ügyességi feladatok, 
hercegnők illem- és táncórája, az Öreg király felekirályságának megszerzése és a hétfejű 
sárkány legyőzése. 
2017. május 28. Kerületi gyereknap 
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Közösségi és családi programok: 
 
2016. szeptember 17. Wekerlei Napok – Wekerlei Társaskör Egyesület főszervezésében 
2016. szeptember 24. Mihály-napi búcsú – KMO Művelődési Ház főszervezésében 
2016. november 26. dé. Adventi készülődés – koszorúkötés, mézeskészítés 
2016. december 3. du. Karácsonyi kézműves vásár – Wekerlei Társaskör Egyesület 
szervezésében 
2017. február 25. Téltemetés – közösségi hagyományos program a WTE-vel 
2017. május 13. Madarak és fák napja – kézműves közösségi program  
2017. május 20. XIII. Wekerlei Székelykapu Napok  
 
 
Ismeretterjesztő programok: 
 
2016. november 5. Olasz nap – nemzeteket bemutató nap 10. része 
2017. január 28. Bölcsődenyitogató – tájékoztató beszélgetés a szülőkkel a 
bölcsődeválasztásról a kerületi intézményvezetőkkel 
2017. április 7. Óvodaválasztási tájékoztató 
2017. április 22. Utazások lélektől-lélekig – beszélgetés Schäffer Erzsébet publicista, íróval 
2017. május 6. A mélység meghódítása – Inverse Everest Expedíció beszámolója 
 
 
Környezettudatos programok, workshopok: 
 
2016. november 12. Waldorf baba-varró tanfolyam 1. rész 
2016. november 19. Waldorf baba-varró tanfolyam 2. rész 
2016. december 3. dé. Üvegékszer-készítő tanfolyam 
2017. február 18. Tésztakészítő workshop 
2017. január 7-8. Mediátori képzés 
2017. január 14. Helyi gazdaságfejlesztő műhely I. 
2017. február 18. Helyi gazdaságfejlesztő műhely II. 
2017. március 4. Textilékszer-készítő workshop 
2017. március 11. Magvas nap – Tavaszi magbörze 
2017. március 18. Helyi gazdaságfejlesztő műhely III. 
2017. június 14. Helyi gazdaságfejlesztő műhely záró program 
 
Művészeti programok felnőtteknek: 
 
2017. április 8-9. VI. WekerleFeszt Művészeti Találkozó műhelylátogatásokkal 
2017. december 3. Fakutya Együttes felnőtt népi táncháza 
 
A fent felsorolt hétvégi programokon a részvevők száma összesen a Petur utcai épületben 
3200 fő volt. Ezen kívül a szabadtéri programokon több százan vettek részt a WKK sátras 
programjain. 
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MI VAN A FALAKON? 
 

KIÁLLÍTÁSOK 
 
A többnyire a nagyrendezvényekhez vagy évfordulókhoz kötődő kiállítások jellegük szerint: 
- művészeti jellegű: 4 db 
- fotókiállítás: 2 db 
- gyermekek alkotásai: 4 db 
 
Időrendi felsorolásban: 
1.) 2016. szeptember 2-14.  
Képek egy rajziskola életéből  – Urmai László festőművész tanítványainak tárlata, a 6 éve működő 
ART (Alkotó Rajz Tanfolyam) iskolából 
 
2.) 2016. szeptember 17-október 31.  
Wekerle cseppekben – Mészáros Gábor amatőr fényképész kiállítása a Wekerléről a Kulturális 
Örökség Napjai alkalmából 
 
3.) 2016. november 5-21.  
Színes ceruzával a Föld körül – Olasz mesék nyomában című pályázat kiállítása.  
A november 5-én megrendezett Olasz naphoz kapcsolódva.  
 
4.) 2016. november 26 - 2017. január 11-ig  
Tudományos természet – természetes tudomány pályázat kiállítása.  
Magyar természettudósok, felfedezők, feltalálók és munkásságuk 33 gyerekek által készített, 
látványos, informatív tablón. Az alkotások 10-14 éves gyerekek munkái, akik közül 11 fő a 
Richter Gedeon Nyrt. által támogatott díjazásban részesült. 
 
5.) 2017. január 21-február 25. 
Füzesi Zsuzsa mesés világa – Füzesi Zsuzsa gyerekkönyv-illusztrátor, író, grafikus tárlata 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A vitrinekben Szászné Balugyánszki Erika amigurumi 
technikával készült babakiállítása volt látható.  
 
6.) 2017. március 4-április 1. 
Tengernyi virág – Varga Ágnes Mónika rajztanár akvarell kiállítása és Ignácz Tímea 
„Timinka” textilékszer-készítő ékszerei 
 
7.) 2017. április 9-május 4.  
Wekerlei Galéria – a VI. Wekerlefeszt Művészeti Találkozó kiállítása helyi képzőművészek 
alkotásaiból. Immáron hatodik alkalommal sorakoztak fel a wekerlei és kispesti 
festőművészek, grafikusok, szobrászok, üvegművészek és fotóművészek művei a WKK-ban. 
A tematikát 2017-ben az Arany János emlékév kapcsán hirdettük meg.  
 
8.) 2017. május 8-május 24.  
Textil-képek-festmények – Reizingerné Fejes Tünde paverpol technikával készült képei 
 
9.) 2017. május 27-június 16.  
Kézműves kalandok – a kerületi általános iskolák technikai és kézműves alkotásai. Ezt a 
kiállítást ilyen formában először rendeztük meg. A kerületi iskoláknak nagyszerű megjelenési 
lehetőség volt, melyet szeretnénk számunkra évente biztosítani. 
 
10.) 2017. június 22-augusztus 25.  A vadlovak világa – Haga Zsuzsanna lovas fotós képei. 
A táboros gyerekeknek nagy élvezet volt ez a nyári kiállítás. 
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AMIRE NAGYON BÜSZKÉK VAGYUNK! 
 

2016/2017-ES ÉVAD KÉT KIEMELT ESEMÉNYEI 
 

 

OLASZ NAP 
2016. november 6. 

 

2017-ben tizedik állomásához érkezett a Wekerlei Kultúrház nemzeteket, kultúrákat 
bemutató programsorozata. Az elmúlt években bolgár, török, indiai, japán, egyiptomi, afrikai, 
spanyol, francia és svéd tematikus napokat rendeztünk, mellyel az volt a célunk, hogy 
kikapcsolódással egybekötve mutassuk be az országok és népek kultúráját az 
érdeklődőknek, és hasznos ismeretek nyújtsunk minden korosztálynak. 
 
Az esemény díszvendége Pierluigi Simonetti, Olaszország nagykövet-helyettese volt. Ebből 
az alkalomból immáron második alkalommal hirdettük meg a „Színes ceruzával a Föld körül" 
nevű sorozatunk keretében "Olasz mesék nyomában” című pályázatot, melyre összesen 
187, különböző technikával készült alkotás érkezett, legtöbben Pinokkiót és Geronimo 
Stiltont, illetve olasz népmesék egy-egy jelenetét örökítették meg. 

Az Olasz nap programja 

 Ismeretterjesztő előadásaink felnőtteknek: 
• Cinecittá – az olasz film titkai - Bárdos Csaba filmesztéta előadása  
• La Moda – a divat mindenek felett - Becski Leonóra iparművész, dizájner, illusztrátor 
előadása 
• L'amore per la Pasta – élménybeszámoló és könyvbemutató tésztaszerelemmel – Kereki 
Noémi Tésztaműhely című könyvének bemutatója 
• Favola di Musica – mese a zenéről – Zentai Károly zongoraművész előadása az olasz 
zenéről 

Gyerekeknek szóló programok: 
• A csodálatos cinege – olasz népmese Tatai Veronika bábszínész tolmácsolásában 
• Reneszánsz táncház a Mare Temporis Alapítvány közreműködésével 
• Kézműves foglalkozások: fűszertartó üveg, álarc és Pinokkió báb készítése 

A rendezvény záró programja:  
• "Zum zum zum..." - olasz slágerest az A.K.T. (Alkalmi Kapcsolatok Társulása) színésznő-
zenekarral  

A rendezvény ideje alatt: 
• Étel a pizzán túl – olasz ételek büféje  
• Olasz témájú könyvek kedvezményes vására a Fókusz Könyváruházzal  
• Kiállítás olasz módra 
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KÖNYVKAPOCS AKCIÓ 
2016. november 30.  

Helyszín: Kós Károly tér 

 

 

A Wekerlei Könyvtár költözése alkalmából élő láncot hirdettünk meg a könyvtár új helyszíne 
(Kós Károly 9.) és a régi hely között, a Kós Károly téren. A könyv összekapcsol bennünket - 
ezért is lett a flash mobnak neve Könyvkapocs. A közösségépítő jelentőséggel bíró 
eseménnyel szerettük volna felhívni a figyelmet az értékmentésre, az olvasás fontosságára 
és a könyvtárak jelentőségére.  

A megmozdulás nagy sikerrel, fantasztikus hangulatban, ragyogó napsütésben zajlott le. A 
résztvevő gyerekekkel, wekerleiekkel, könyvtári tagokkal, családokkal és önkéntesekkel 
együtt élő láncot alkotva juttattuk át a Wekerlei Könyvtár utolsó pár száz kötetét a könyvtár új 
helyére. A Wekerletelepről négy iskolából vettek részt a gyerekek (Erkel Ferenc, Kós Károly, 
Hungária Ált. Iskolák és a Deák Ferenc Gimnázium), de kivonult a helyi Kuckó Családi 
Napközis is. Az iskolákból összesen 11 osztály 300 diákja adogatta a köteteket. Egész kicsi 
gyerekektől a gimnazista korosztályig mindenki részt vett az eseményen, és a közösséggé 
formálódás erejét tapasztalhattuk meg mindannyian. 

 

 

 

Az eseményt teákkal támogatta a "másik bolt", papírpoharakkal az Eurocup Hungary Kft., és 
a Wekerlei Társaskör Egyesület önkéntesei segítették a lebonyolítást. 

 
Az M5 TV riportját a Könyvkapocsról december 3-án délelőtt a Hétvégi belépő című 
műsorban vetítették le.  
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VI. WEKERLEFESZT MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 
2017. április 8-9. 

Művészeti kalandpark – Kalandozz velünk!  

A fesztivál 2017-ben elnyerte a Magyar Népművelők Egyesülete innovációs szakmai 
díját.  

Az idei művészfesztiválon újdonságot vezettünk be: az úgynevezett nulladik napon 
műterem-látogatásokat szerveztünk a kerület művészeinek alkotó-kiállító tereibe. Ezzel 
lehetőséget kínáltunk a látogatóknak a személyes találkozásra, beszélgetésre az alkotói tér 
sajátos atmoszférájában. Az érdeklődők alkotás közben találkozhattak Lukácsy Tibor 
könyvmester- grafikussal, Harasztÿ István szobrászművésszel, Skoda Éva festőművésszel, 
Katona Áron Sándor tűzzománc- és festőművésszel, Nikmond Beáta szobrászművésszel, 
valamint a Homoki Anikó üvegművész és Lach Sándor festőművész házaspárral. A program 
nagyon sikeres volt, csak a létszám korlát szabott határt annak, hogy még többen részt 
vegyenek a rendhagyó és különleges "vendégeskedéseken". 

A fesztiválnak az Arany János-emlékév kapcsán az alábbi mottót adtuk:  
 „Mi a balzsam égő sebre; 
Mi a lámpa sötét éjben” (Arany János: A vigasztaló) 

 A kiállításon 35 képzőművész 56 alkotása látható.  

A kiállító művészek: Árvay Zolta, Bereczky Ildikó, Cakó Ferenc, Csekei Tóth Eszter, 
Csernyi Tímea Pookah, Duffek Tivadar, Fehérné Gádori Melinda, Freisinger Balázs, 
Haraszty István, Haraszty Zsófia, Hernádi Paula, Homoki Anikó, Horváth Péter, Horváth 
Tamás, Janisch Kornélia, Katona Áron Sándor, Kristóf Lajos, Lach Sándor, Lukácsy Tibor, 
Mazalin Natália, Mészáros Gábor, Molnár Kriszta, Nikmond Beáta, Pál Csaba, Perei 
Gabriella, Pleszkán Orsi, Skoda Éva, Soltész Melinda, Szőke Anna, Szőke Péter Jakab, 
Tényi Sarolta, Thomai Ioannidou,  Udvari Hajnalka, Urmai Ungurán László, Vojnits Attila 
 

WekerleFeszt vasárnapi programja 

Az ünnepélyes megnyitó után, ahol Tallós Rita színművész és Lipcseiné Háda Tímea mester 
gitártanár és kamaraművész közreműködtek a következő programok voltak: 

▪ Wekerlei Montmartre – képzőművészek alkotás közben, zenés barangolás alkotók és 
alkotások között. Közreműködő képzőművészek: Szőke Péter Jakab, Vojnits Attila 
Közreműködő zenészek: Antal András Balázs (gitár) és Demján Zsolt (gitár) 
▪ A Reuters jelenti... – beszélgetés Balogh László Pulitzer-díjas fotóriporterrel, a Reuters 
hírügynökség magyarországi munkatársával, aki többször volt Év fotóriportere. Élmények és 
tapasztalások egy fotóriporter objektívjén keresztül. 
▪ Hangszerközelítő fafúvósokkal – közreműködött a Triola fúvósegyüttes. 
▪ Interaktív jazz standardek – a Vörös Niki Quartet koncertje 
▪ A mi táncunk – beszélgetés Farkas Zsolt Magyar Bronz Érdemkereszt díjjal kitüntetett 
zenész, táncos, koreográfussal, a Közéleti Díjas Khamoro Táncszínház és a Khamoro 
Budapest Band folklór együttes vezetőjével 
▪ Békebeli kabarétól a Stand up-ig 
Előadók: Tallós Rita színművész, rendező és Bach Szilvia színésznő, humorista, énekes 
 

Mesterségbemutatók az esemény ideje alatt:  
Felnőtteknek szóló nyitott foglalkozások mesterek vezetésével. 

▪ Rosivall Emese „Re-mese” varrós műhelye (mesteri szépségű apró használati tárgyak 
elkészítése) 
▪ Lukácsy Tibor könyvműves könyvkötészeti workshopja   
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HOL VAGYUNK MÉG JELEN A KERÜLETBEN? 

RÉSZVÉTEL KERÜLETI PROGRAMOKON 
 

Alaptevékenységünkön kívül rendszeresen végzünk szervezési feladatokat a kerület vagy 
más szervezetek által kezdeményezett események kapcsán. A kultúrház munkatársai mindig 
nagyon innovatív ötletekkel, rendkívül színvonalas játszóházakkal, kézműves 
foglalkozásokkal gazdagítják ezeket a rendezvényeket.  
 

WSZN  
2016. 09. 17. 
Ilyen a Magyar Kollégium Kulturális Egyesület által szervezett tavaszi Wekerlei Székelykapu 
Napok, ahol a  „Tied a színpad!”  nevű négy óra hosszú, szabadtéri műsort teljes egészében 
a WKK szervezi és bonyolítja le. A műsorban a kerületi óvodák csoportjai, az iskolai 
osztályok és az iskolákban működő gyermekcsoportok, valamint az amatőr 
gyermekcsapatok léptek fel. A produkciók között néptánc, modern és színpadi tánc, valamint 
sportbemutatók váltották egymást. 
 
Wekerlei Napok  
2017. 05. 20. 
Részt veszünk a Wekerlei Társaskör Egyesület által szervezett őszi Wekerlei Napokon, ahol 
idén a WKK sátorban Szarvast – mint a rendezvény vendégvárosát – állítottuk középpontba 
foglalkozásainkkal.  
 
 

 
Mihály-napon  
2016. 09. 24. 
 

Évek óta ott vagyunk a KMO 
Művelődési Ház által szervezett a 
Mihály-napi búcsún.  
A WKK Népmese sátrában a kicsik 
választhattak a mesehősök 
próbatételei közül. Mézeskalács 
házikó készítése, lencseválogatás, 
népmesés találós kérdések, mesebeli 
labirintus szerepelt a kultúrház 
kollégái által animált állomások 
között. 

 
Városházi Karácsony  
2016. 12. 15. 
 
Az kerületi ünnepséget évről évre a Wekerlei Kultúrház rendezi meg a Városháza 
dísztermében. Az eseményre a kerület 19 óvodájából (az egyházi fenntartású óvodákkal és 
a tagóvodákkal együtt) és 13 általános iskolájából (az egyházi fenntartású iskolákkal és a 
tagiskolával együtt) mintegy 270 gyermeket hívtunk meg, akiket a helyi pedagógusok 
delegáltak. 
A műsort a a Batyuszínház szolgáltatta a "Mesemalac" című műsor élőszereplős és bábos, 
zenés mesejátékával. A műsor után ajándékosztás következett, melynek keretében 270 
darab asztali társas játékot, logikai játékot, mesekártyákat osztottunk ki a résztvevők között. 



 12 

 
 
A megnyitó alkalmával egy 
rendhagyó ajándék átadásra is sor 
került. A 2016. évi kerületi nyári 
napközis táborban a pedagógusok 
meghirdettek egy pályázatot 
"Tervezd meg a tábor kabaláját!" 
címmel. A verseny két nyertesének 
(Bolyai és Eötvös iskolákból) a saját 
nyertes rajzuk alapján a tábor 
szabadidő szervezője megvarratta a 
rajzon szereplő figurákat. Ezeket a 
figurákat adtuk át a két nyertesnek 
polgármester úr közreműködésével. 
 
A babák alapján 2017-ben elkészítettük elkészítettünk a napközis tábor logóját, melyet már 
az idei nyáron használtunk is. 
 
 
Vásár tér avatás 
2017. 05. 07. 
 
A kispesti Vásár tér felújítása alkalmából megrendezett ünnepségen a WKK munkatársai 
egész napos vásári hangulatot megidéző karakter játékokkal készültek: volt 
terményválogatás, tojásgurítás, baromfi udvar, mézeskészítés, perecevő verseny. 
 
Madaras tanösvény avatás 
2017. 05. 13. 
 
A Shopmark Üzletházban működő Helen Doron Nyelviskola ötlete alapján, az önkormányzat 
támogatásával a Wekerletelepen elkészült egy madártani tanösvény, mintegy 40 
madárodúval, etetővel és információs táblákkal. A WKK már meglévő madárbarát kertjével, 
könyvtári programmal és sátras kitelepüléssel csatlakozott az avató rendezvényhez. 

 
 
Helyi gazdaságfejlesztés  
2017. január-június 
 
A közösségi kutatás és innováció céljával kerestek meg bennünket az idei év elején az 
Átalakuló Wekerle csoport szervezői köréből, illetve az ESSRG Kft-től, akik az Európai Unió 
H2020 nevű kutatási programjának részeként végzik munkájukat külső szakértők, 
társadalomkutatók, szociológusok, közgazdászok részvételével. Kutatásuk a FoTRRIS 
projekt része, amely öt EU tagállamban zajlik Európában (Ausztria, Belgium, Magyarország, 
Olaszország és Spanyolország). A kultúrház – mivel fontosnak tartja a helyi 
gazdaságfejlesztést és a közösségi gondolkodás erősítését –, helyt adott ennek a 
műhelymunkának. 
 
A háromalkalmas műhelymunkán megközelítőleg 40 résztvevő jelent meg, 
elsősorban helyi lakosok és civilek, helyi üzletemberek és önkormányzat néhány képviselője. 
A közös együtt gondolkodás a wekerlei helyi gazdaságfejlesztésről szólt: a jelenlegi 
rendszer, a helyi gazdaság szereplőinek feltérképezése, lehetőségek és korlátok 
megfogalmazása, közös jövőkép, stratégia keresése, a   
wekerlei helyi gazdaságfejlesztés projekt koncepciójának megalkotása. A három 
műhelyfoglalkozáson túl kisebb beszélgetések, tapasztalatcserék zajlottak a WTE irodájában 
is. A program eredményeképpen több tanulmány is született a szakemberek tollából, mely a 
jövőre nézve reményteli kiindulópont lehet. 
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AZ ALKOTÁS ÖRÖMÉVEL 

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁSAINK  

 
 
Tudományos természet – természetes tudomány  
 
A Richter Gedeon Nyrt. és a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár hatodik alkalommal dolgozik 
együtt a kerületi verseny meghirdetésében. A kétfordulós pályázatra 2016 őszén 10-14 éves 
gyerekek jelentkezését vártuk.  
 
Első forduló: Élő tudomány címmel játékos feladatlap kitöltése volt természettudományos 
témában. 72 gyerektől kaptuk meg a teszteket. 
Második forduló: Magyar természettudósok nyomában címmel magyar tudósok/felfedezőkről, 
illetve felfedezéseikről vagy a találmányáról érdekes, informatív és látványos tabló készítése.   
 
Az eredményhirdetést és kiállításmegnyitót 2016. november 26-án a Természettudományok 
csodái című rendezvényen tartottuk meg.  
A második fordulóra 33 gyönyörű, igényes tabló érkezett, melyeket kiállítottunk a WKK-ban. 
A díjazottak jutalmazásában a Richter Gedeon gyógyszercég támogatott. 
 
 
Színes ceruzával a Föld körül – Olasz mesék nyomában 
 
Olasz napi rajzpályázat 6-9 és 10-14 éves gyerekeknek. 
A nemzeteket bemutató napunkhoz kapcsolódva hirdettük meg a rajzpályázatot, immár 
második alkalommal ebben a sorozatban. Összesen 187 alkotást kaptunk, a díjátadóra és a 
kiállításmegnyitóra november 5-én, az Olasz napon került sor. A díjazásban támogatónk volt 
a Budmil Zrt. 
 
 
 
Kincsek a könyvespolcon – Legyen Ön is könyvajánló könyvtáros! 
A Wekerlei Könyvtár felhívása könyvajánló írására. 
 
A könyvtárunk új, tágasabb helyre való költözésének örömére, a Könyv világnapja (április 
23.) alkalmából hirdettük ezt a pályázatot. Most a felnőttekhez és a fiatalokhoz szóltunk, 14 
éves kortól lehetett pályázni két kategóriában: gyermekkönyv ajánló írása, felnőtteknek szóló 
könyv ajánló írása. 
 
A beérkezett 14 könyvajánlót egy gyönyörűen bekötött könyvbe foglaltuk, mely mai napig 
megtalálható a könyvtárban, az olvasók kézbe vehetik, ötletet meríthetnek belőle. A legjobb 
könyvajánlók szerzőit megjutalmaztuk. A díjátadót április 22-én tartottuk meg a Wekerlei 
Könyvtárban, ahol Schäffer Erzsébet író-olvasó találkozóján is részt vehettek a pályázók. 
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NYÁRON IS TELT HÁZZAL 
 

NYÁRI TÁBOROK A WKK-BAN 
 

 
Évről évre egyre keresettebbek a Petur utcai épületben megrendezett tematikus, nappali 
jellegű nyári táborok. Idén 2017. március 15-től hirdettük meg az előleg fizetésével egybe 
kötött jelentkezés lehetőségét, és két napon belül négy, egy héten belül pedig hat táborunk 
azonnal megtelt! Továbbra is legnépszerűbbek azok a táborok, amelyeknek vezetőit a szülők 
már jól ismerik, akár ajánlják társaiknak, ezek a táborvezetők már bizonyítottak mind 
szakszerűségüket, mind pedagógiai felkészültségüket és nevelési érzéküket illetően. Ennek 
ellenére az újonnan meghirdetett táborok is egytől-egyig beteltek, sőt várólistás gyerekek is 
bőven voltak. A mozgásos-sportos és kreatív-kézműves témák továbbra is "húzó ágazatot" 
képviselik.  

2017-ben teljesen új volt a WKK kínálatában négy táborunk: Barkácstábor, Mesésen kreatív 
tánctábor, Kocka-lego tábor I. és II. turnus.  

 

 
 
 
Érdekes megfigyelni a statisztikánk által kimutatott létszám alakulását, a gyerekek lakóhely 
szerinti összetételét: 
 
Gyermekek összlétszáma: 336 fő 
  Ebből a XIX. kerületből: 119 fő 
 Környező kerületekből (X., IX., XX., XVIII.): 60 fő 
 Vidékről: 27 fő (Gyál, Maglód, Vecsés, Őrbottyán, Gyömrő, Délegyháza, Dunakeszi, 
 Dunavarsány, Dunaharaszti, Tárnok, Kakucs, Taksony, Szigethalom, Salgótarján) 
 Többiek Budapest egyéb kerületeiből jöttek (XXI., XXII., XXIII., XI., II., III.) 
 
Átlag létszám táboronként: 15-17 fő 
Átlag életkor: 8-12 év 
 
Tehát, nyári táboraink résztvevőinek csak egyharmada kispesti gyermek. Ez nyilván azért is 
alakult így, mert a kerületben több intézmény és szervezet is kínál nyári táborozási 
lehetőségeket. Viszont a szomszéd kerületekben talán kevesebb az ilyen lehetőség. 
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2017-es nyári táboraink: 

                       

1. Június 19-23.      Korong Matyi újra mesél – fazekas tábor délutánonként változatos népi    
   kézműves foglalkozásokkal 
2. Június 19-23.      Dekorálom -WEKKA lakásdekor – kreatív lakásdekor alkotó- és  
   játéktábor 
3. Június 19-23       Mesésen kreatív tánctábor - mesés tánctábor a Bettina Fitness iskola 
   szervezésében 
4. Június 26-30.      Cirkusz tábor I. turnus – akrodance és ügyességi tábor 
5. Június 26-30.      Hangszervarázs – furulyás zenei tábor 
6. Július 3-7.           Dzsungel könyve – komplex mesés, zenés, tánc- és alkotótábor 
7. Július 3-7.           Kocka tábor I. turnus – legós, építkezős tábor 
8. Július 3-7.           Kalandozó sporttábor I. turnus – sportos, kalandozós tábor 
9. Július 10-14.       Cirkusz tábor II. turnus – akrodance és ügyességi tábor 
10. Július 10-14       Szín-pad-társak – színjátszó tábor a kitalálástól a színházig 
11. Július 10-14.      Kalandozó sporttábor II. turnus – sportos, kalandozós tábor 
12. Július 17-21.      Csűrdöngölő – ovis néptánc tábor táncos lábú és mozogni vágyó 
   ovisoknak 
13. Július 17-21.      Bőrnyűvők és gelencsérek – fazekas-bőrműves tábor 
14. Aug. 7- 11.   Cirkusz tábor!  III. turnus – akrodance és ügyességi tábor 
15. Aug. 7- 11.      Cserép és papír – fazekas-papírműves tábor 
16. Aug. 7- 11.      Német-színjátszó tábor – német nyelvű színjátszó tábor 
17. Aug. 14-18.    Barkács tábor – barkácsolós alkotó tábor 
18. Aug. 14-18.    Trendvarázslók – divattervező tábor  
19. Aug. 21-25.  Kreatív kangoo – kangoo és kézműves tábor 
20. Aug. 21-25.   Kocka tábor II. turnus – legós, építkezős tábor 

 

 

 

 
 
 

Július 24. és augusztus 4. között, a GESZ bezárásához igazodva, két héten keresztül zárva 
tartott az intézmény. Ez alatt az idő alatt gondnok-karbantartó kollégám segítségével 
falfestést, a sörasztalok és padok mázolását ütemeztük be, illetve a VAVÜSZ 
közreműködésével a földszinti nagyteremben PVC csere történt. 
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AHOVÁ NEM CSAK A KÖNYVÉRT MENNEK BE AZ EMBEREK 
 

 WEKERLEI KÖNYVTÁR 
Kapu ezer világra 

 
Új helyen a könyvtár 

 
A könyvtár 2017 januárjában tágasabb, korszerűbb, közel 70 m2-es ingatlanrészbe 
költözhetett, a Kós Károly tér 9. szám alá. A három olvasói helyiség közül olvasóteremben 
folyik a kölcsönzés és az ingyenes internet használat, külön szobát kapott a 
gyermekkönyvtár és a klubok, így a klubfoglalkozások nem zavarják a könyvtárlátogatást. Az 
új helyen mosdó és kis raktárrész is található. A több mint hatmillió forintos felújításon túl, a 
megnövekedett feladatok ellátását az önkormányzat plusz egy részmunkaidős 
könyvtárosi állás biztosításával is támogatta. 

A 2017. január 23-án megrendezett ünnepélyes avató ünnepségen részt vettek mindazok az 
önkéntesek is, akik aktív részesei a könyvtár napi életének, előadásokat tartanak a 
klubokban, foglalkozásokat vezetnek a gyerekeknek, gondoskodnak a könyvszekrény nyári 
és hétvégi nyitva tartásáról és segítettek a költözködésben, pakolásban. A szám szerint 30 
önkéntes munkáját apró emléktárgyakkal, ajándékokkal köszöntük meg. 

 

 
 
Az új helyszín megnyitásával a könyvtárban is egységes arculatot alakítottunk ki. Új 
táblákat, feliratokat csináltattunk. A könyvtár szlogenje – Kapu ezer világra – most már 
minden plakáton és reklám felületen megjelenik. 
 
Nagy előrelépés a könyvtár életében, hogy a 8 órás főállású könyvtárosunk mellett egy 6 
órás státuszban könyvtári asszisztensként dolgozik egy kolléganő, aki sok új ötletet, 
tanfolyami és klub foglakozást kezdeményezett 2017 őszétől (Lépéselőny tanfolyam 
gyerekeknek és felnőtteknek, angol nyelvi klub, Hogyan készítsünk önéletrajzot? című 
ingyenes szolgáltatás).  
 
A könyvár legnagyobb érdeme és eredménye a rengeteg önkéntes részvétel, a nagyon aktív 
közösségszervező munka, az intenzív klubélet, a rendszeres könyvtári programok 
biztosítása a környező óvodásoknak és iskolásoknak. Ez különösen azért hangsúlyos, mert 
évi nevetséges 237.000 Ft kiadott dologi keretből kell megoldani a könyvtár programjait, 
fejlesztését, a könyvbeszerzést és minden egyéb szakmai működést! 
2018-ban mindenképpen szükség van ennek a keretnek a megemelésére! 
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Statisztikai adatok a könyvtárban 
(2016. szeptember 1 – 2017. augusztus 31.) 

 
A könyvtár állománya: 7905 kötet  
 Ebből új beszerzés egy év alatt: 847 kötet  
 Ebből ajándék, adomány: 825 kötet, vétel: 22 kötet! 
Regisztrált olvasók száma: 936 fő (2016-ban ez a szám: 794 fő, 2015-ben: 690 fő) 
 Újonnan regisztrált összesen egy év alatt: 142 fő 
Rendezvények száma: 38 alkalom 
 Résztvevők száma a rendezvényeken: 878 fő  
 

Szakmai munka 
 
A Wekerlei Könyvtárban az utóbbi évadban 6 klub működött/működik:  
- Családi társasjáték klub 
- Kabarétörténeti klub 
- Versbarátok klubja 
- Wekerlei világjárók klubja 
- Operettkedvelők klubja 
- Péntek esti mesék gyerekeknek 
 
Az óvodai és iskolai csoportoknak szóló rendhagyó könyvtári órák rendszeresek, valamint az 
ünnepkörhöz és könyves világnaphoz kapcsolódó eseményeket is megrendezzük: Költészet 
Napja, Népmese Napja, Országos Könyvtári Hét, Könyves vasárnap, Mikulás, Adventi 
teadélután. A rendezvények minden esetben ingyenesek, és nagyszámú önkéntes segítő 
közreműködésével és támogatásával valósulnak meg. 
 
A fenti rendezvények közül egyet külön is kiemelek: 
Népmese napja 2016 szeptemberében: 
Mesével kerek a világ címmel játékos felolvasónappal és a Pannónia Általános Iskola 3.  
osztályosainak  meseillusztrációs rajzaiból készült kis kiállítással emlékezett meg a népmese 
napjáról a Wekerlei Könyvtár. A nap folyamán  150 gyerek fordult meg könyvtárban: Árnyas 
Óvoda és a Tarka Barka Óvoda csoportjai, a  Pannónia Általános Iskola, a  Kós Károly 
Általános Iskola és a Hungária Általános Iskola több osztálya. Az önkéntes mesélők között 
ott volt Juhász Magda meseíró mellett a könyvtár több olvasója is.  

 
 
          Tégy egy könyvet – Végy egy könyvet!  
 
 
A 2012. év eleje óta működő utcai, ingyenesen 
használható könyvcsere szekrényünk az innováció és a 
hagyományos értékek ötvözetének szép példája. A 
Wekerlén élők környezettudatosságának, értékközpontú 
gondolkodásának köszönhetően ma is nagyszerűen 
működik.  
Létrehozása óta több ezer kötet cserélt gazdát a 
könyvtárolónak köszönhetően.  
Legutóbb az M5 TV Esti kérdés című műsorában zajlott le 
egy beszélgetés a könyvszekrény létesítéséről és 
működéséről.  
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PR ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉG 
 
PR 
A rengeteg információval és az erős vizualitással teli világunkban mindenképpen kihívás és 
egyben fontos feladat megtalálni azt a hangnemet, stílust, amivel felkelthetjük a külvilág 
érdeklődését, és leginkább az országos sajtó figyelmét. Programjainkon gyakran teltház van, 
tehát nem feltétlenül arra van szükségünk, hogy még többen jöjjenek az általunk 
meghirdetett rendezvényekre. Célunk inkább az, hogy innovatív ötletekkel, egyedi, 
különleges megjelenéssel és kezdeményezésekkel, egyfajta saját brandet képviselve 
legyünk jelen a köztudatban, természetesen nem csak kerületi szinten. Elmondhatjuk, hogy 
az utóbbi 5-6 évben nagyon sokat fejlődött a WKK ebbe az irányba, de a trendek és a 
környezetünk állandó változásai miatt nekünk is új marketing stratégiát kell kidolgoznunk. 
Legnagyobb sikereket mindig egyedi, különleges közösségi programjainkkal értünk el (flash 
mobok, utcai könyvszekrény, Könyvkapocs akció, Téltemetés). 
 
Marketing tevékenység 
 

Programfüzet: 
2016/2017-es évadban háromszor jelent meg 5-6000 példányban: 2016. szeptember-
december, 2017. január-március, 2017. április-augusztus (a nyári táborokkal együtt).  
 

Plakátok: 
Éves szinten 65-70-féle plakátot készítettünk el. Szórólapjaink, meghívóink száma egy év 
alatt mintegy 6000 db volt.  
 

Kerületi sajtómegjelenések: 
Nagyon hálásak vagyunk a kerületi sajtónak az aktív jelenlétükért, nagyon jó kapcsolatunk 
van minden munkatárssal. A Kispest TV, a kispest.hu, a Kispest Magazin, a Kispest Újság 
munkatársai rendszeresen jelen vannak rendezvényeinken, de időnként a Lokál magazin 
munkatársai is tudósítanak az eseményeinkről. Programjaink beharangozói, pályázati 
felhívásaink, beszámolóink rendszeresen olvashatóak a kerületi sajtómédiumokban, illetve a 
kerületi hirdető táblán.  
 

Országos sajtómegjelenések: Gyermekprogramjainkkal havonta a Kincs Magazinban. 
2016. 09. 29. Babos Eszter foglalkozásvezetőnkkel beszélgetés a WKK Öko baba-mama 
klubjában – Kossuth Rádió, Közelről című műsor  
2017. 01. 30. WKK téli-tavaszi programajánlója – Mária Rádió, Mozaik című műsorban 
 

Online megjelenések: kispest.hu, ittlakunk.hu, wekerletelep.hu, port.hu, proramturizmus.hu, 
est.hu, kiallitasajanlo.hu, gyerekprogramajanlo.hu, babamama.info,,kiállitoterkep.hu, 
gotuppictures.com 
 

Közösségi oldalak: 
 

Facebook 
Több mint 3500 követőnk van az oldalon, hetente kb. háromszor-négyszer jelentkezünk új 
tartalommal (beharangozók, képes beszámolók, események, hangulatképek). 
 

Instagram 
2016 őszén regisztráltunk a Wekerlei Kultúrházzal az Instagram oldalra. Jelenleg 130 
követőnk van, aktívabb, rendszeres képi megjelenést tervezünk. 
 

Youtube 
A WKK Youtube oldalán jelenleg 57 film látható, melyek közül 635 megtekintéssel a 
Shopmark Bevásárlóközpontban (volt Europark) megrendezett flash mobunk vezet. 
 

Hírlevél: 
700 feliratkozott látogató heti rendszerességgel kapja meg az elkövetkezendő 
eseményeinkről szóló legújabb híreinket.  
Honlapunkon megjelent egy közvetlen levelezési lehetőség és egy vendégkönyv is. 
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A WKK LELKE 
 

HUMÁN ERŐFORRÁS, MUNKAKÖRÖK 
 

 
 
Intézményünkben 2017 első fele óta 12 fő dolgozik, ebből 8 fő teljes munkaidőben, 3 fő 
hatórás állásban. 
A kultúrházban – ahogy eddig is – egy munkakörben több funkciót is betöltenek a 
munkatársak.  Olyan művelődésszervezők (2 fő) dolgoznak nálunk, akik népi 
játszóházvezetőként, játékanimátorként vagy műsorvezetőként is kiválóan megállják a 
helyüket. 
A kommunikációs munkatársunk évek óta három munkakört tölt be: grafikus-tördelő, PR 
menedzser, valamint marketinges.  
Idén sikerült a nyugdíjba vonult kolléga helyett véglegesen találni egy alkalmas gondnokot, 
ami nem volt könnyű feladat. Ő egyben kertész, karbantartó, beszerző is, és időnként 
eszközfejlesztő-gyártó, ha egy-egy rendezvényünkhöz szükségünk van valamilyen játékra, 
kellékre. 
Az egyik takarítónk, aki technikusi munkákat is ellát, ügyesen fotózik (ilyen iskolát is végzett), 
így ő rendszeresen fotókat készít a programjainkon, de emellett plakátokat hord ki a 
kerületben, termet rendez, és persze takarít.  
 
 

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. A diákok mentorálását a művelődésszervező 
kollégák végzik, hogy ne csupán időtöltés, hanem értelmes elfoglaltság legyen a fiatalok 
számára az itt eltöltött időszak. Tapasztalataink szerint a diákok élvezik az itteni munkát, a 
sokszínű programok sokszínű tevékenységet igényelnek tőlük is, így fiúk-lányok egyaránt 
megtalálják a testhez álló feladatokat: pakolás, berendezés, kirendezés, ruhatárazás, 
kézműves foglalkozások segítése, hangosítás, technikai feladatok ellátása, játékok 
animálása, látogatók elirányítása. 
Idei nyáron a Semmelweis Ignác Szakképző Iskolával kötöttünk együttműködési szerződést, 
melynek keretében 6 tanuló vett részt tőlük a nyári táboraink segítésében. 
Ezenkívül az alábbi iskolákból jöttek diákok a főváros minden részéből: Kispesti Deák 
Ferenc Gimnázium, Veress Pálné Gimnázium, Közgazdasági Politechnikum, Fazekas Mihály 
Gimnázium, Roul Wallenberg Szakgimnázium, Giorgio Perlasca Szakgimnázium, Karinthy 
Ferenc Gimnázium, Weöres Sándor Gimnázium, Táncsics Mihály Gimnázium, Leöwey Klára 
Gimnázium, Szinyei Merse Pál Gimnázium, Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium és a 
Képző és Iparművészeti Szakgimnázium. 2017 nyarán 14 fő dolgozott a Petur utcai nyári 
táborainkban, és mintegy 21 diák a hétvégi rendezvényeinken. 

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)

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)
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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. 
 
 
2016. évi pénzügyi adatok (kerekítve): 
 
Éves költségvetésünk: 67.535.000 Ft/év (a közel 10 M Ft-os nyári napközis táborral együtt) 
Működési bevétel: 12.498.000 Ft/év (összbevétel saját nyári táborainkkal együtt) 
Ebből jegy- részvételi díj: 3.925.000 Ft/év  
Tartós és alkalmi terembér bevétel: 5.693.000 Ft/év (külsős foglalkozásvezetőinktől 
származó is). 
Fenntartó szervtől kapott támogatás (dotáció): 42.667.000 Ft/év 
Fenntartó szervtől kapott támogatás (KOSIE Biz): 994.500 Ft/év 
Bevételek összesen: 67.538.716 Ft 
 
Személyi juttatások: 
Alkalmazottak személyi juttatásai: 24.386.000 Ft/év  
Megbízási szerződések (külsős közreműködőknek, előadóknak): 7.207.500 Ft/év 
Személyi juttatások összesen: 31.593.690 
Munkaadót terhelő járulékok: 8.528.740  
 
Dologi kiadások:  
 
Összesen: 21.071.390 Ft (ebből WKK számára a szakmai munkára és működési 
költségekre kiadott keret csak: 3 361 000 Ft/év) 
Beruházási kiadások: 352.200 Ft 
Felújítási kiadások: 6.000.000 Ft (új könyvtár) 
 
2016. évi felhasználható kiadott keretek: 
  
Kultúrház részére kiadott dologi keret:               3.361.000 Ft                 
Wekerlei Könyvtár kiadott dologi kerete:               186.000 Ft                               
Kerületi napközis tábor kiadott dologi kerete:     1.262.000 Ft                    
  
2017. évi felhasználható kiadott keretek: 
  
Kultúrház részére kiadott dologi keret:               3.361.000 Ft                 
Wekerlei Könyvtár kiadott dologi kerete:               237.000 Ft    
Kerületi napközis tábor kiadott dologi kerete:     1.262.000 Ft  
 
  
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 minden nagyobb rendezvényéhez és a pályázati kiírások 
díjazásához támogatókat keres. Az elmúlt évad kiemelkedő szponzorai és együttműködői az 
alábbiak voltak. 
 
Fő támogatók: Kispest Önkormányzata, Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány 
(WEKKA) 
 
Tárgyi támogatást nyújtottak:  
Budmil Zrt., Richter Gedeon Nyrt.,  a másik bolt, Europark LIBRI  Könyváruház, Éléskamra 
Reform és Bio Étterem, Koller Bácsi Cukrászda, Vadász Cukrászda, Vetrece 
Kávéház, Wekerle Étterem, Wekerlei Kávézó. 
 
Együttműködőink rendezvényeinken: Kispest Önkormányzata, Wekerlei Társaskör 
Egyesület, Magyar Kollégium Kulturális Egyesület, kerületi oktatási és nevelési intézmények, 
Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézet, Kerületi Kertbarát Kör, Átalakuló Wekerle 
Csoport, helyi művészek, Fókusz Könyváruház, Helen Doron Nyelviskola, Olaszország 
Magyarországi Nagykövetsége, Csipet Kiadó, Inverse Everest Expedíció, XIX. Kerületi 
Rendőrkapitányság. 
 
 

WEKERLEI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY – WEKKA 
 
Bár az alapítványt nem a Wekerlei Kultúrház, hanem az intézményhez kötődő munkatársak 
hozták létre, a kultúrházat támogató tevékenységével a civil szervezet a Wekerletelep és 
Kispest kulturális életének szolgálatában áll. A WKK szűkös anyagi lehetőségei mellett nagy 
segítség a WEKKA alkalmi anyagi támogatása, mely a látogatók adományainak, 1 % 
adójának köszönhető. 
 
2016. év második félévének tevékenysége 
 
▪ A kerületi napközis táborban a táborozó gyerekek arcfestése. 
Időpont: 2016. aug. 19. 
Résztvevők száma: 80 fő 
 
▪ WEKKA kreatív alkotó műhely foglalkozásai alapítványi titkárunk vezetésével 
Időpontok:  
Szeptember 24., szombat 10.00-12.00 Működő falióra 
Október 15., szombat 10.00-12.00 Mókás állatos  jegyzettartó  
November 12., szombat 10.00-12.00 Egyedi kulcstartók 
December 10.,  szombat 10.00-12.00 Különleges karácsonyi díszek 
Eredmény: gyerekek kreativitásának fejlesztése, ízlésformálás. 
Részvevők száma átlagban: 16 fő 
A részvétel díjtalan volt. 
 
▪ A WKK nemzeteket bemutató sorozatának keretében Olasz nap támogatása:  
Finanszírozás: olasz filmtörténeti előadás, zenetörténeti előadás, táncbemutató (Mare 
Temporis Együttes), kézműves foglalkozások, hangtechnikusi munka.  
Időpont: 2016. nov. 5. 
Résztvevők száma: 370 fő 
Eredmény: élményszerű ismeretterjesztés, közösségépítés 
A részvétel díjtalan volt. 
 
 



 22 

 
▪ Adventi készülődés 
Koszorúkötés, ajtódísz készítés, mézeskalács gyermekes sütés családoknak. 
Időpont: 2016. nov. 26. 10.00-13.00 
Résztvevők száma: 115 fő 
Eredmény: hagyományőrzés, kreativitás fejlesztése, közösségépítés 
A részvétel díjtalan volt. 
 
2017. év első félévének tevékenysége 
 
▪ WEKKA kreatív alkotó műhelyek alkalmai alapítványi titkárunk vezetésével 
Időpontok, témák:  
Január 14., szombat 10.00-12.00 Cukiságok zokniból 
Február 18. szombat 10.00-12.00 Farsangi álarc, tolltartó készítése 
Március 18., szombat 10.00-12.0 Álomcsapda és szélcsengő készítése 
Április 8.,  szombat 10.00-12.00 Húsvéti készülődés 
Május 6., szombat 10.00-12.00 Anyák napi készülődés 
Eredmény: gyerekek kreativitásának fejlesztése, ízlésformálás. 
Részvevők száma átlagban: 16-18 fő 
A részvétel díjtalan volt. 
 
▪ Magyar kultúra napja alkalmából gyermekkönyvtár nyitó mesedélután 
Óperenciás tengeren is túl, mesék a kemence mellől a Tekergő Meseösvény előadóival. 
Hangszerbemutatóval egybekötött interaktív zenés mesefoglalkozás. Tiszteletdíj 
finanszírozása. 
Helyszín: Wekerlei Könyvtár új helyszíne (1192 Kós K. tér 9) 
Időpont: 2017. január 27.  
Létszám: 25 fő 
Korosztály: 4-12 éves gyerekek 
Eredmény: népmesei kultúra terjesztése, népi hangszerek bemutatása, készségfejlesztés 
A részvétel díjtalan volt. 
 
▪ VI. WekerleFeszt Művészeti Találkozó támogatása  
Művészeti előadások, interaktív foglalkozások anyagi támogatása.  
Időpont: 2017. április 8-9. 
Létszám: 80 fő 
Korosztály: felnőttek 
Támogatás: Fafúvós együttes anyagköltsége a hangszerbemutatóhoz, nádsípkészítéshez) + 
Kmamoro Band zenés bemutató előadása + Wekerlei Montmertre élőzenei produkció  
Eredmény: helyi kulturális kezdeményezések segítése és felkarolása, művészeti 
érzékenység fejlesztése, kreativitás fejlesztése  
A részvétel díjtalan volt. 
 
▪ Elvarázsolt WKK gyermeknapi rendezvény támogatása.  
Időpont: 2017. május 27.  
Létszám: 60 gyerek, 90 felnőtt 
Korosztály: 3 éves kortól 
Támogatás: kézműves foglalkozás anyagainak megvásárlása 
Eredmény: kreativitásfejlesztés, közösségépítés, kézügyesség fejlesztése, ízlésformálás, 
történelmi ismeretterjesztés 
A részvétel díjtalan volt. 
 
▪ Dekor-Álom lakásdekor tábor megszervezése és lebonyolítása 
Résztvevők száma: 16 fő 
Korosztály: 8-13 éves gyerekek. 
Vezette: Alapítványi titkárunk, kézműves foglalkozásvezető, játékanimátor 
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STATISZTIKA 2016/2017 ÉVAD 

 
Az információs munkatársak által naponta Excel táblázatban vezetett eseménynapló alapján. 
 
Naponta átlagban 170 fő lépett be a kultúrház épületébe. Egy átlag hónapban 3.393 fő 
lépett be az intézménybe. 
 
Egy évad alatt  23.221 fő vett részt  a különböző gyermek és 
felnőtt foglalkozásainkon, rendezvényeinken, ebben nincsenek benne azok a szülők, 
nagyszülők, akik a foglalkozásokra elkísérik gyermekeiket és a nyári táborok résztvevői.  
  
A különböző tárgyalkotó, művészeti  foglalkozások száma: 8 
Ebből: népművészeti , dráma 1, színjátszó 1, bábos 1, fazekas 3, foltvarró 2) 
 
Klubok, tanfolyamok, szakkörök száma: 39 
 
Rendszeres művelődési formák (hétköznapi foglalkozások) összesen: 56,  melyekre 1300 fő 
járt rendszeresen. 

 
Ebből korosztályi bontásban a csoportok száma: 
babáknak: 7 
óvodásoknak: 9 
iskoláskorúaknak: 13 
felnőtteknek: 23 
időseknek: 4 
  

Hétvégi rendezvények száma: 41 
 
A Petur utcai épületünkben megrendezett hétvégi eseményeink közül a legtöbben az Olasz 
nap rendezvényünkön és a Karácsonyi kézműves vásáron voltak (350-380 fő). 
 
Kiállítások száma: 10 kiállítás 
 
Pályázati felhívásaink, versenyeink száma: 3 pályázat, 268 pályázóval 
 
Nyári táborok száma 2017-ben: 20 tábor, 336 gyermek résztvevővel 
 
 
A fenti adatok "csak" számok, véleményem szerint nem tükrözik vissza azt a nívós, 
igényes, és nagy szakmai elhivatottságból táplálkozó munkát, ami a Wekerlei 
Kultúrház és Könyvtárban zajlik.  
 
Óriási köszönet jár érte minden munkatársamnak, legyen az szakmai vagy technikai 
beosztásban álló. 
 
 
Budapest, 2017. november 11.  
     
 
 
 

Szabó Mária 
            igazgató 


