
TARTALOMJEGYZÉK
Hétvégi rendezvények 3. oldal

WEKKA   9. oldal

Programok hétköznapra 

 Babáknak 10. oldal

 Óvodásoknak és iskolásoknak 12. oldal

  Tanfolyamok felnőtteknek 18. oldal

  Klubok felnőtteknek 23. oldal

Pályázatok 25. oldal

Kiállítások 27. oldal

Könyvtár  28. oldal

Szolgáltatások 30. oldal

Kapcsolat  31. oldal

JELMAGYARÁZAT

 mozgásos foglalkozás

 kézműveskedés 

 zene vagy zenei fejlesztés

 táncos foglalkozás

 táncház 

 művészeti program

 színház

 önismereti, drámás foglalkozás 

 ismeretterjesztés

 spirituális jellegű foglalkozás

 zöld program 

 közösségi program

TARTALOM                  JELMAGYARÁZAT



ESEMÉNYNAPTÁR

Szeptember 17. Wekerlei Napok

Szeptember 24. Mihály-napi búcsú

Október 8.  Wekerlei zsebszínház: Csillagszemű juhász

Október 22. Tökmagoló

November 5. Olasz nap

November 12. Waldorf baba-varró tanfolyam 1. rész

November 19. Waldorf baba-varró tanfolyam 2. rész

November 26. dé. Adventi készülődés

November 26. du. A természettudományok csodái

December 3. dé. Üvegékszer-készítő tanfolyam

December 3. du. Karácsonyi kézműves vásár

December 3. este Fakutya felnőtt táncház

December 4. Mikulás bábszínháza: Póruljárt krampuszok

December 17. Wekerlei zsebszínház: Karácsonyi rege

ESEMÉNYNAPTÁR
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WEKERLEI NAPOK 
Szeptember 17-18. szombat-vasárnap
Helyszín: XIX. ker. Kós Károly tér
Szombaton 10.00 és 19.00 óra között kézműves foglalkozásokkal vár-
juk az alkotó kedvű gyerekeket, családokat a WKK sátrában.
A rendezvény a Wekerlei Társaskör Egyesület szervezésében valósul meg. 
Részletes program a wekerletelep.hu honlapon olvasható.
A részvétel díjtalan!

MIHÁLY-NAPI BÚCSÚ  
Szeptember 24., szombat 11.00-18.00
Helyszín: XIX. ker. Templom tér 
Találkozzunk a WKK Népmese sátrában, ahol a kicsik választhatnak 
a mesehősök próbatételei közül! Lencseválogatás, szerencsekeresés, 
mesebeli labirintus, furfangos feladatok, népmesés találós kérdések. 
A rendezvény a KMO Művelődési Ház szervezésében valósul meg.
A részvétel díjtalan!

WEKERLEI ZSEBSZíNHÁZ  
Csillagszemű juhász – a Tatay Színház előadásában
Október 8., szombat 16.30-17.30
Mindenkinek van olyan kincse, mint a juhász csillagszeme. Mindenki 
van olyan bátor, hogy szembenéz a medvével, olyan leleményes, fur-
fangos, hogy megleli a megoldást a kellő pillanatban. Csak néha nem 
hisszük el. Ha nem hiszed, gyere és járj utána. 
A mese az eredeti népmese szövege alapján került feldolgozásra, 
az előadás alatt elhangzó népdalokat élő hegedűszó kíséri.
Játssza: Tatai Veronika 
Zenél: Bánky Sára
Bábokat és díszletet készítette: Tatai Zsolt és Tatai Veronika
Külön köszönet a Budapest Bábszínház műhelyének.
Belépődíj: 900 Ft/fő Jegyek elővételben is kaphatóak!

TÖKMAGOLÓ
Október 22., szombat 16.00-19.00
Az idei Tökmagolón a család közösen készülhet fel a hideg idő és a rövid, 
sötétebb napok közeledtére mesével, tánccal, énekkel, rajzos-dalo-
lással, töklámpás faragásával, bábkészítéssel, ügyességi játékokkal. 
A fényőrző délutánt a saját magunk által készített lámpásokkal való 
felvonulás zárja. 
Közreműködők: Katona Bori, Halmos Kata, Gáspár Tamás
Belépődíj: 1 000 Ft/fő, gyerekeknek a belépő mellé egy kis dísztök jár

HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEK
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3+ éves   

3+ éves   

3-9 éves   

3-14 éves   



HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEK

OLASZ NAP 
November 5., szombat 14.00-20.00 
Vajon miért szeretjük annyira Olaszországot? Az ízek, a tájak, a művé-
szet, a divat vagy az ott élő emberek lelkülete vonz bennünket? 
E kérdések mentén igyekszünk érdekességeket feltárni Olaszország 
kevésbé ismert titkaiból.

Programok:
• 14.00 Ünnepélyes megnyitó és a Színes ceruzával a Föld körül –
   Olasz mesék nyomában című pályázat díjátadója
Ismeretterjesztő előadásaink 14.30-tól:
• Cinecittá – az olasz film titkai
• La moda – a divat mindenek felett 
• Dolce vita – a mindennapi „édesélet” 
• Érdekességek és élmények Olaszországból
Gyerekeknek:
• 16.30 Olasz népmese – Tatai Veronika bábszínész tolmácsolásában
• 17.30 Itáliai reneszánsz táncház a Mare Temporis Alapítvány 
    közreműködésével
• 14.30-19.00 Kézműves foglalkozások: fűszertartó üveg, 
    álarc és Pinokkió báb készítése
A rendezvény záró programja: 
• 19.00-20.00 „Zum zum zum...” - olasz slágerest 
    az A.K.T. színésznő zenekarral
A rendezvény ideje alatt:
• Étel a pizzán túl – a büfében olasz ételek 
• Olasz témájú könyvek kedvezményes vására 
• Kiállítás olasz módra
Támogatóink: Bp., Főv. XIX. Kerület, Kispest Önkormányzata; 
Budmil Zrt.; Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány – WEKKA
A részvétel díjtalan!
Aktuális információk és részletes műsor a weboldalunkon: 
wkk.kispest.hu/programok/hetvegi-programok
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WAldorf BABA-vArró TAnfolyAm fElnŐTTEKnEK 
(kétrészes tanfolyam!) 
November 12., szombat 14.00-19.00 
és november 19., szombat 14.00-19.00 
Egy szerethető baba több egy egyszerű kabalánál, hiszen a gyerekek
a babákra vetítik ki érzelmeiket, velük játsszák el a napközben átélt ta-
pasztalatokat. A Waldorf babák természetes anyagból készülnek, kár-
tolt gyapjúval tömjük ki, amitől finom illatúak és ölelnivalóan puhák 
lesznek. A Minimi Waldorf Kuckó kétalkalmas babakészítő műhelyé-
ben mindenki maga varrhatja meg azt az egyedi, 30-35 cm-es babát, 
mellyel a második nap végén hazatérhet gyermekéhez/unokájához. A 
műhelyfoglalkozásra kérjük, a résztvevők hozzanak  ollót, tűt, gombos-
tűt, fakanalat a töméshez és a foglalkozás második napjára varrógépet. 
A tanfolyam kis csoportban, maximum 10 fő részvételével indul.
A kétalkalmas műhely díja: 20 000 Ft, amely tartalmazza a 35 cm-es 
babához szükséges összes alapanyagot, a szabásmintát, az oktatást, a 
komplett oktatási anyagot (melynek segítségével a résztvevők később 
önállóan is tudnak majd babát készíteni), valamint kávét, teát és csupa 
egészséges finomságot a műhelymunka idejére.
Hozza magával barátnőjét, hivatkozzanak a Barátnő-kedvezményre, 
így 19 000 forintra változik részvételi díjuk! 
részvételét a tanfolyami díj 50%-ának befizetésével tudja biztosítani.
További információ, jelentkezés és befizetés a tanfolyam vezetőjénél: 
Igari Judit | igarijudit@gmail.com | +36 20 366  9025

AdvEnTI KÉSZÜlŐdÉS   
November 26., szombat 10.00-13.00
A WKK-ban a hagyományos, közös adventi koszorúkötés már kihagy-
hatatlan része lett az ünnepi készülődésnek. Az érdeklődők az asztal 
vagy ajtódísz készítése mellett mézeskalácsot is süthetnek a gyerekekkel. 
A koszorúkötéshez és a sütéshez szükséges alapanyagok a helyszínen, 
kedvezményes áron megvásárolhatók.
Támogató: Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány (WEKKA) 
A belépés díjtalan! 

HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEK
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A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK CSODÁI 
November 26., szombat 16.00-19.00  
Barangoljunk együtt a természettudományok csodás tárházában 
Zsíros László Róbert Szertáros (www.szertar.com) vezetésével! Lát-
ványos kísérletek, hogy minél többen nekiálljunk szétszerelni, mögé 
nézni, újragondolni, értelmezni, tapasztalni és sikert megélni a tu-
dományok segítségével. Ez a délután remek alkalom arra, hogy a 
természttudományt közelebb hozza kicsikhez és nagyokhoz és az isko-
lai tantárgyakként megismert témákat összekösse a valós, mindennapi 
életünkben fellelhető kérdésekkel.
16.00-17.30 Robotika workshop
Közreműködő: Abacusan Stúdió
17.30-18.20 Kísérletbemutató előadás
Közreműködő: Szertár – Tudomány, ahogy tetszik 
18.30-19.00 Tudományos természet – természetes tudomány című 
pályázat ünnepi díjátadója
Támogatónk: Richter Gedeon Nyrt., Wekerlei Kulturális Közhasznú 
Alapítvány (WEKKA)
A részvétel díjtalan! 

ÜvEGÉKSZEr-KÉSZÍTÉS 
December 3., szombat 10.00-13.00
A Soltész Melinda üvegművész által vezetett műhelyfoglalkozás lehe-
tőséget nyújt arra, hogy karácsonyra a saját magunk által tervezett és 
kivitelezett ajándékot tehessük a fa alá, vagy akár magunkat ajándé-
kozzuk meg egy különleges ékszerrel.
A foglalkozáson való részvételhez előzetes regisztrációt kérünk a 
Wekerlei Kultúrház honlapján vagy telefonszámain!
Részvételi díj: 3 700 Ft/fő

HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEK
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12+ éves   



KAráCSonyI KÉZmŰvES váSár 
December 3., szombat 14.00-19.00
A helyi és környékbeli kézművesek termékeinek vására, ahol az ünnepi 
dekorációkon kívül egyedi ajándékok között válogathatnak a látogatók.
Részletek: http://wekerletelep.hu/wekerlei-kezmuves-vasar
A Wekerlei Társaskör Egyesület és a WKK közös rendezvénye. 
A belépés díjtalan!

moldvAI CSánGó TánCHáZ     
December 3., szombat 18.30-21.00
„Bárcsak ez a mulatság, tartana, míg a világ!
Három éjjel, három nap, nem elég a lábamnak!”
Táncház nagyobbaknak és felnőtteknek a 2000-ben alakult, moldvai 
csángó magyar népzenét játszó Fakutya Együttessel. 
Lehet ülni, nézni, végig táncolni, egyet nem lehet: kihagyni!
Tánc- és énektanítás: Halmos Kata  | +36 20 222 8111 |  
halmos.kata@gmail.com
Belépődíj: 1 000 Ft/felnőtt, 600 Ft/gyerek, 6 év alattiaknak ingyenes 
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MIKULÁS BÁBSZíNHÁZA   
Pórul járt krampuszok – Aranyszamár Bábszínház előadása
December 4., vasárnap 10.00-12.00
A rendetlen Krampuszlányok, Mánia és Hisztéria, újabb cselt eszeltek 
ki a Mikulás csomagjainak megszerzéséhez. Trükkös megoldáshoz 
folyamodnak, a varázsórákon tanultak és a gyerekek segítségével 
összetöpörítik a lelkiismeretesen dolgozó, csomagok kihordására 
felkért Sünpostást. A történet tovább bonyolódik, ugyanis a csomagok 
nem ajándékokat, hanem jóságbogáncsokat rejtenek….Maradjon titok, 
hogy hogyan is oldódik meg a mese, az biztos, hogy a Mikulás megér-
kezik, és minden gyermeknek hoz ajándékot.
Belépődíj: 900 Ft/ gyerek, 1 200 Ft/ felnőtt
A részvételhez előzetes jelentkezés és jegyvásárlás feltétlenül szük-
séges november 9. és 25. között! 
Minden gyermekjegy mellé 1 db üres Mikulás-zacskót biztosítunk, 
melyet a szülőnek kell megtöltenie gyermekének szánt meglepetés-
sel. Kérjük, mindenképpen ezt az egységes zacskót használják, hogy 
minden gyermek öröme felhőtlen legyen! 
A kész csomagokat november 28. és december 2. között a kultúrházba 
kérjük behozni.

WEKERLEI ZSEBSZíNHÁZ   
Karácsonyi rege – a Tatay Színház előadása
December 17., szombat 10.30-11.30 
„Ha ez a szép rege igaz hitté válna, óh de nagy boldogság szállna 
a világra.”
Bábtáncoltató, asztali betlehemes játék kicsiknek és nagyoknak. Mese 
a fény születéséről. Az előadás a betlehemes játékok hagyományát 
kívánja folytatni, hogy gyerekeink is megismerkedhessenek ezzel a 
népszokással.
Játsszák: Tatai Zsolt, Tatai Veronika
Hegedül: Bánky Sára
Díszlet és bábok: Tatai Zsolt, Tatai Veronika
Külön köszönet a Budapest Bábszínház műhelyének.
Belépődíj: 900 Ft/ fő Jegyek elővételben is kaphatóak!

8

HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEK

3-8 éves   

3-12 éves   



A WEKKA önálló programja:

KrEATÍv AlKoTó mŰHEly 
Havonta egyszer 6-14 éves gyerekeknek 
Brösztl Éva kézműves vezetésével. 
Ingyenesen látogatható műhelyfoglalkozás, ahol az ügyes apró kezek 
közül csodás tárgyak kerülnek ki.
Kérjük jelentkezéskor a korhatár figyelembe vételét, mivel a foglalko-
zásokon való tevékenység kisebb gyerekeknek nehézséget okozhat!

Szeptember 24., szombat 10.00-12.00 működő falióra
(anyagok és technikák: bakelit és CD lemez, decoupage szalvéta technika, 
festés, vágás, kontúrozás, díszítés, ragasztás)
október 15., szombat 10.00-12.00 mókás állatos  jegyzettartó 
(anyagok és technikák: 3D dekorgumi térbeli díszek, vágás, ragasztás, 
díszítés)
November 12., szombat 10.00-12.00 Egyedi kulcstartók
(anyagok és technikák: zokni, dekorgumi térbeli díszek, vágás, díszítés, 
ragasztás, varrás)
December 10.,  szombat 10.00-12.00 Különleges karácsonyi díszek
(anyagok és technikák: pavelpol textil szobrászat, kontúrozás, festés, 
vágás, díszítés)
A részvétel díjtalan, adományokat anyagköltségre elfogadunk!
mivel a helyek száma korlátozott, előzetes regisztrációt kérünk a 
Wekerlei Kultúrház honlapján vagy telefonszámain. Kérjük, hogy az 
online jelentkezésnél csak a gyermek nevét adják meg, a szülő nevét 
ne írják be a felületre! Amennyiben jelentkezett, és nem tud részt 
venni, kérjük, mindenképpen jelezze!
Váltóruha vagy póló viselését javasoljuk!  

A WEKKA több programot is támogat a Wekerlei Kultúrház ingyenes 
rendezvényei közül. Amennyiben van lehetősége, kérjük, támogassa 
adományával az alapítványt! Köszönjük!
Számlaszám: 10918001-00000071-63610011
Telephelye: 1192 Budapest, Petur u. 7.

9

WEKKA - Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány

  6-14 éves   



Általános információ: 
Tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb információ 

és jelentkezés a foglalkozás vezetőjénél. 
A foglalkozásokhoz folyamatosan lehet csatlakozni.

Bővebben tájékozódhat weboldalunkon: wkk.kispest.hu.

BÁBOS MESEKUCKÓ
Kedd 10.30-11.30 (első alkalom: szeptember 20.)
A bábos mesekuckó teljesen a kisgyerekek igényeire épül. Azt a három 
dolgot nyújtja a gyerekeknek és a szülőknek, amire a legjobban szük-
ségük van. Ez pedig a mese, a mozgás és az alkotás öröme, valamint 
az én kifejezése.
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 5 000 Ft/5 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Babos Eszter | +36 70 606 3072 | bbs@baboseszter.com | 
babosmesekucko.hu | babostarsulat.hu

BORIBABA TORNA  
Szerda 9.00-10.30  (első alkalom: szeptember 7.)
A Boribaba foglalkozásokon énekek, mondókák mellett sajátíthatják 
el – szülők és babák – a mozgásos feladatokat, melyhez különböző 
speciális mozgásfejlesztő eszközöket használunk.  
Részvételi díj: 1 700 Ft/alkalom vagy 15 000 Ft/10 alkalom (a bérlet 
minden Boribaba-rendezvényre és foglalkozásra érvényes)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Katona Bori | +36 30 523 0869 | katona.bori@t-online.hu

BORIBABA TORNA  
Szerda 10.30-12.00 (első alkalom: szeptember 7.)
Ovi előkészítő foglalkozás, játékos mozgásfejlesztés, koncentrációt és 
kézügyességet fejlesztő gyakorlatokkal. 
Részvételi díj: 1 700 Ft/alkalom vagy 15 000 Ft/10 alkalom (a bérlet 
minden Boribaba-rendezvényre és foglalkozásra érvényes)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Katona Bori | +36 30 523 0869 | katona.bori@t-online.hu

KErEKÍTŐ mondóKáS móKA
Kedd 10.15-10.45  (első alkalom: szeptember 20.)
Höcögés, göcögés, kacagás! Lovagoltatás, lógázás, hintáztatás, 
cirókázás élő hangszerjátékkal, népdalokkal, népi mondókákkal, ölbéli 
játékokkal, sétáltatókkal színesítve.
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom/család vagy 4 000 Ft/5 alkalom/család

NYÁRI TÁBOROK
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Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkas Katalin óvodapedagógus | +36 20 967 7628 | 
k8t@freemail.hu | kerekito.hu
Előzetes jelentkezés nem szükséges!

KErEKÍTŐ mondóKáS móKA
Kedd 10.45-11.15 (első alkalom: szeptember 20.)
Mondókás Móka Kerekítő Manó kis jeleneteivel fűszerezve és sok szí-
nes labdával. 
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom/család vagy 4 000 Ft/5 alkalom/család
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Farkas Katalin óvodapedagógus | +36 20 967 7628 | 
k8t@freemail.hu | kerekito.hu
Előzetes jelentkezés nem szükséges!

LABDÁZÓ  
Csütörtök 16.00-16.45 (első alkalom: szeptember 22.)
Gurítjuk, eldobjuk, elkapjuk a színes, kicsi és nagy, pöttyös és csörgős 
labdákat. A labdával való játék fejleszti a testi és idegrendszeri funk-
ciókat, a szem-kéz és szem-láb koordinációt, hatással van a téri tájé-
kozódás fejlődésére és a gömbérzékelésre, fejleszti a ritmusérzéket és 
az egyensúlyt. 
Részvételi díj: 1 100 Ft/alkalom vagy 5 500 Ft/6 alkalmas bérlet
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Farkas Katalin óvodapedagógus | +36 20 967 7628 | 
k8t@freemail.hu | kerekito.hu

MANÓ PIRUETT       
Kedd 17.15-17.45 (első alkalom: szeptember 6.)
Táncelőkészítő, mozgásfejlesztő foglalkozás, melynek célja a mozgás 
megszerettetése, a koncentráció fejlesztése, az együttműködés és az 
egymásra figyelés megtapasztalása egy gyönyörű formanyelven, a 
táncon keresztül. Már egészen fiatal korban beépítünk bizonyos alap-
elveket a gyerekek mozgásvilágába, melyekre a későbbi tánctanulás 
során lehet alapozni. Kicsi, finom erősítésekkel, nyújtásokkal, mozgás-
koordinációs feladatokkal tesszük alkalmassá a testet a későbbi bo-
nyolultabb mozgásformák elsajátítására. 
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom vagy bérlet: 3 000 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ:  Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | 
mozdulatok@gmail.com
foglalkozásvezető: Kiss Boglárka
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

NYÁRI TÁBOROK
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PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

2-4 éves   

2,5-4 éves   

 0-3 éves   

BABÁKNAK

ÚJ! 

ÚJ! 



Általános információ: 
Tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb információ 

és jelentkezés a foglalkozás vezetőjénél. 
A foglalkozásokhoz folyamatosan lehet csatlakozni.

Bővebben tájékozódhat weboldalunkon: wkk.kispest.hu. 

APró mAroK fAZEKAS mŰHEly 
1-es csoport: szerda 15.30-16.30 (első alkalom: szeptember 7.)
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 3 200 Ft/4 alkalom 
2-es csoport: szerda 16.30-18.00 (első alkalom: szeptember 7.)
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 200 Ft/4 alkalom 
Biztosan láttatok már sebesen forgó fazekas korongot, ahol a fazekas 
kezében egy imbolygó, göröngyös agyagdarab hirtelen csodaszép 
edénnyé változik... Nem varázslat! Ezt te is átélheted és kipróbálhatod! 
Ezen a szakkörön csupa öröm és meglepetés vár téged! Elkészítheted 
saját ötleteidet agyagból, korongozhatsz, és kisinas lehetsz egy igazi 
fazekasműhelyben.
A részvételi díjak tartalmazzák az anyagköltséget, az égetés és a mázazás 
költségeit.
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Szabóné Farkas Judit fazekas, népi játszóházvezető | +36 70 284 7579 | 
sz.f.judit@gmail.com

BLACK TOP HIP-HOP TÁNCOKTATÁS 
Hétfő és péntek 16.30-17.30  
(első alkalom: szeptember 12.)
Vidám órák, jó zenékre a hip-hop és a tánc megszerettetésével.
Részvételi díj: 5 500 Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Dávid Fruzsina (Fru) | +36 30 236 3132 | fruzsinadavid@gmail.com
Az első bemutató óra ingyenes!

CAPOEIRA 
Kedd és péntek 17.45-18.45 
(első alkalom: szeptember 9.)
Brazil harcművészet, zenével kísért játékos, akrobatikus sport. 
Részvételi díj: 2 000 Ft/alkalom, 7 000 Ft/hó/gyerek, 
                          8 000 Ft/hó/felnőtt
vezeti: Mestre V.T. okleveles capoeira-mester, aki a brazíliai FECAES 
Capoeira-szövetség ajánlásával 2005 óta oktat Magyarországon.
Jelentkezés és bővebb információ foglalkozásvezetőnél:
Mestre V.T. | +36 20 346 3612 | info@acdp.hu | acdp.hu
folyamatos csatlakozási lehetőség!
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ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK

5-12 éves   

10-18 éves   

6-60 éves   



CIrKuSZolJ vElEm... 
Ügyességi és akrobatika foglalkozás.
Szerda 16.15 - 17.45 1-es csoport (első alkalom: szeptember 7.)
Szerda 17.50 - 19.20 2-es csoport 
Részvételi díj: 5 800 Ft/4 alkalom
Akrobatika-, egyensúlyozás-, zsonglőr alapok oktatása, mely egyszerre 
fejleszti a hajlékonyságot, koordinációt,  ügyességet, egyensúlyérzéket, 
és erősíti az izmokat.
Maximális létszám: csoportonként 15 fő 
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Zoltán Angelika akrobatika -, aerobik és fitball edző, volt artistaképzős 
növendék  | +36 70 512 6002 |  zoltan55angi@gmail.com

HAnGSZErvAráZS ZEnETAnodA – roSAlES ZEnEovI  
dÚr-moll – zeneiskola előkészítő
Szerda 13.15-16.00 (első alkalom: október 5.)
A furulyakezelés és a kottaolvasás továbbfejlesztése játékos módszerrel. 
Részvételi díj: 4 500 Ft/alkalom, 21 000 Ft/5 alkalom, 
39 000 Ft/10 alkalom, 99 000 Ft/éves bérlet
foglalkozásvezető: Hermann-Lizer Krisztina ének-zene tanárnő
Előzetes jelentkezés: Nagy Mária az Operaház zenekari művésze 
és gyerekprogramok játékmestere | +36 30 936 2040 | 
hangszervarazs@gmail.com

MODERATO 
Szerda 16.20-17.05 (első alkalom: október 5.)
Zenei fejlesztő foglalkozás furulyaiskolával, fejlesztő füzetekkel. 
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom, 7 000 Ft/5 alkalom, 
13 000 Ft/10 alkalom, 33 000 Ft/éves bérlet
foglalkozásvezető: Hermann-Lizer Krisztina ének-zene tanárnő
Előzetes jelentkezés: Nagy Mária az Operaház zenekari művésze 
és gyerekprogramok játékmestere | +36 30 936 2040 | 
hangszervarazs@gmail.com

AllEGro – Moderato folytatása
Szerda 17.20-18.05  (első alkalom: október 5.)
A furulyakezelés és kottaolvasás továbbfejlesztése játékos módszerrel. 
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom, 7 000 Ft/5 alkalom, 
13 000 Ft/10 alkalom, 33 000 Ft/éves bérlet
foglalkozásvezető: Hermann-Lizer Krisztina ének-zene tanárnő
Előzetes jelentkezés: Nagy Mária az Operaház zenekari művésze 
és gyerekprogramok játékmestere | +36 30 936 2040 | 
hangszervarazs@gmail.com

NYÁRI TÁBOROK
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6-8 éves   

4-5 éves   

5-7éves   

6-12 éves   



JÁTÉKOS ANGOL
Hétfő 16.30-17.15 
(első alkalom szeptember 5.)
Játékos, mozgásos foglalkozás angolul. A gyermek tevékenység közben 
tudja a legkönnyebben elsajátítani az angol szavakat és kifejezésmódot, 
ugyanúgy, ahogy az anyanyelvét is. Maximum 10 fős csoport.
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom vagy 3 200 Ft/4 alkalom 
(15% testvérkedvezmény)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: Hamvas 
Szilvia angoltanár, játékpedagógus | hamvasszilvia@gmail.com
Az első bemutató foglalkozás ingyenes!
 
KANGOO  
Hétfő 17.30-18.30 (első alkalom: szeptember 5.) 
Szerda 18.30-19.30 (első alkalom: szeptember 7.) 
Péntek 18.00-19.00 (első alkalom: szeptember 9.) 
A játékos és lendületes kangoo fiúknak és lányoknak 
egyaránt ajánlott. A cipő funkcionális használatához szükséges 
a minimum 30-as lábméret és 20 kg-os testsúly. 
Amit hozni kell: hosszú szárú, nedvszívó zokni, szénsavmentes ásvány-
víz, törölköző. 
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom, bérlet: 4 000 Ft/5 alkalom, 
7 000 Ft/10 alkalom (érvényesség: 6 hét) 
Cipőbérlés: 500 Ft/alkalom (új jelentkezők részére a cipőbérlés első 
alkalommal ingyenes) 
Előzetes jelentkezés a foglalkozásvezetőnél: Sövegjártó Petra aerobik, 
kangoo jumps, gyerek kangoo, gyerek fitness oktató | 
petra.kangoo@gmail.com | facebook.com/petra.kangoo
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

MINI PIRUETT
Csütörtök 17.30-18.15 (első alkalom: szeptember 8.)
A foglalkozás célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a tánc örömé-
vel és annak felszabadító erejével. Az órák során elsajátítják a balett 
alapokat, bepillantást nyernek a jazz- és moderntánc világába, ezáltal 
színesedik a mozgáskultúrájuk, fejlődik a testtudatuk, javul a testtar-
tásuk, erősödik az izomzatuk. Mindezek mellett musical zenére kisebb 
koreográfiákat is megtanulnak, melyek ötvözik a balett, jazz, modern-
tánc, de akár a hip-hop és disco tánc elemeit is.
Részvételi díj: 1 100 Ft/alkalom vagy 3 800 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | pindur.piruett@gmail.com 
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

14

ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

4-7 éves   

6-8 éves   

ÚJ! 

6-12 éves   

8-14 éves   

6-12 éves   



mŰvÉSZPAlánTáK  
Szombat  9.00-11.00
Alkalmak: szeptember 3.,10.,17.,24. október 1.,8.,15. 
november 12.,19. december 10.
Kreatív szemléletet fejlesztő, komplex táncművészeti foglalkozás, 
melynek első felében magas szintű modern, kortárs és balett tánc-
oktatás zajlik. A táncórát egy komplex művészeti szemléletfejlesztés 
követi, melyet kreatív módszerekkel valósítunk meg. 
A művészpalántákat nevelgetik: Rosivall Petra és Kiss Boglárka táncosok
A tanfolyam minimum 6 fő jelentkezésével indul.
Részvételi díj: 2 000 Ft/alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | mozdulatok@gmail.com
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!
 

ÖRÖKMOZGÓ GYERMEKTORNA  
Kedd 16.15-17.00  (első alkalom: szeptember 6.)
Különböző eszközökkel, tornaszerekkel végzett játékos torna. 
Részvételi díj: 1 100 Ft/alkalom vagy bérlet: 3 800 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ: Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | 
mozdulatok@gmail.com
foglalkozásvezető: Kiss Boglárka
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

PINDUR PIRUETT  
Csütörtök 16.30-17.15 (első alkalom: szeptember 8.)
Mozgásfejlesztés balett alapok elsajátításával; helyes testtartás, haj-
lékonyság, koordinációs- és koncentrációs képesség, egyensúlyérzék 
fejlesztése. 
Részvételi díj: 1 100 Ft/alkalom vagy 3 800 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | pindur.piruett@gmail.com 
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!
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10-13 éves   

3-5 éves   

5-6 éves   



roBoTIKA mÉrnÖK SZAK – KÖr
Szerda 16.30-18.00  (első alkalom: szeptember 21.)
A robotok köztünk vannak! Programozható robotépítő és konstrukciós 
készlet felhasználásával, differenciált tematikával programozunk, épít-
kezünk.
Részvételi díj (magában foglalja a robotkészletek és a számítógépek 
használatát is): 8 000 Ft/hó
foglalkozásvezető: Büti István, Sugár Sára  | info@abacusan.hu | 
+36 70 317 7206 
Jelentkezés: goo.gl/forms/ptgowKSYyV | abacusan.hu | 
facebook.com/abacusan

TINI PIRUETT
Kedd 18.00-18.45 (első alkalom: szeptember 6.)
A kortárstánc a klasszikus balett alapjaiból merítkezik, de azokat egy 
szabadabb, kötetlenebb, természetesebb mozgásvilágba helyezi. 
Meghatározó szerepet kap a mozdulatok folyamatossága, puhasága, 
az energiák áramlása, és azok tudatos használata. A foglalkozás két 
részből épül fel: tréninggel kezdődik, majd az ott tanultakat az óra 
végi koreográfiában gyakorolhatják a gyerekek, és élvezhetik a tánc 
felszabadító erejét.
Részvételi díj: 1 100 Ft/alkalom vagy 3 800 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ: Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | 
pindur.piruett@gmail.com 
foglalkozásvezető: Kiss Boglárka
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!
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ÚJ! 
8-10 éves   

9-15 éves   



TÚL AZ ÓPERENCIÁN   
Péntek 16.30-17.15 (első alkalom: szeptember 16.)
Lelket melengető mesés foglalkozások, ahol üveghegyet mászunk, 
mesés táncot járunk, boszorkányt vadászunk, békát falhoz vágunk. 
Meseterápiás alapokon nyugvó alkotó, fejlesztő foglalkozás, a gyerekek 
fejlődési szakaszaihoz válogatott mesékkel és játékokkal.
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom, 6 000 Ft/bérlet/5 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Tatai Veronika | +36 30 348 9594 | tatai.vzs@gmail.com
folyamatos csatlakozási lehetőség!

vonZArT TánC STÚdIó – vonZáS KTSE
Csütörtök 17.00-17.50 (első alkalom: szeptember 8.)
                  18.00-18.50 
                  19.00-19.50
Klasszikus balett, modern tánc, ír tánc, sztepp, társastánc, néptánc 
oktatása.
Részvételi díj: 4 000 Ft/4 óra/hó (4x50 perc, heti 1x50 percben)
                          6 900 Ft/8 óra/hó (8x50 perc, heti 2x50 percben)
Előzetes jelentkezés és bővebb információ, jelentkezési lap a foglal-
kozásvezetőnél: Zoltán Anna táncművész, látványtáncok mestere | 
+36 70 316 6345 | vonzarttanc@gmail.com 
Jelentkezőket egy csoportba max. 18 főig fogadunk.
További táncos lehetőségek 1-2 stúdiós év után és 10 év felett a sport-
egyesület versenyző csapataiban.

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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5-8 éves   

7-11 éves   

10-15 éves   

13-18 éves   



Általános információ:
A tanfolyamokra előzetes jelentkezés szükséges. 

Bővebb információ és jelentkezés a foglalkozás vezetőjénél. 
Bővebben tájékozódhat weboldalunkon: wkk.kispest.hu. 

CAPoEIrA GyErEKEKnEK ÉS fElnŐTTEKnEK 
Kedd és péntek 17.45-18.45 
(első alkalom: szeptember 9.)
Brazil harcművészet, zenével kísért játékos, akrobatikus sport. 
Részvételi díj: 2 000 Ft/alkalom, 7 000 Ft/hó/gyerek, 
                          8 000 Ft/hó/felnőtt
vezeti: Mestre V.T. okleveles capoeira-mester, aki a brazíliai FECAES 
Capoeira-szövetség ajánlásával 2005 óta oktat Magyarországon.
Jelentkezés és bővebb információ foglalkozásvezetőnél:
Mestre V.T. | +36 20 201 9525 | info@acdp.hu | acdp.hu
folyamatos csatlakozási lehetőség!

fAZEKAS TAnfolyAm KEZdŐKnEK 
ÉS HALADÓKNAK 
Szerda 18.00-20.00 (első alkalom: szeptember 7.)
Ahol az alkotás valódi élménnyé válik! Egy szép tárgy megvalósításával 
megteremthetjük saját világunkat.
Részvételi díj: 2 500 Ft/alkalom vagy 15 000 Ft/8 alkalom (10 hét alatt 
lejárható), az anyagköltség külön fizetendő, de a bérlet ára tartalmazza 
a tanfolyamon elkészített tárgyak terrakotta és mázas égetését.
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Szabóné Farkas Judit fazekas-szakoktató | +36 70 284 7579 |
sz.f.judit@gmail.com 
folyamatos csatlakozási lehetőség!

KANGA-TRÉNING 
Kedd 14.00-15.30 (első alkalom: szeptember 6.)
Péntek 10.00-11.30 
A Kanga-tréning Európa első számú szülés utáni regenerációs mozgás-
programja. Edzés az anyáknak, játék a babáknak. 
A tréningen várandósok is részt vehetnek. A 90 perces órákból 50-55 
perc a torna.
Részvételi díj: 18 000 Ft/8 alkalom
Amennyiben ismerőst hoz, a kedvezményes részvételi díj: 14 000 Ft
A kezdő tanfolyamon kihagyott órák pótlására van lehetőség.
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a tanfolyamvezetőnél:
Tatorján Anna (Panni) | +36 30 327 4474 | panni@kangatraining.hu 

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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6-60 éves   



KEmPo – BuSHIdo nAP lányAI 
ÖnvÉdElmI KluB
Szerda 19.45-20.45   (első alkalom: szeptember 14.)
A Zen Bu Kan Kempo egy igen összetett harcművészeti stílus, melyben 
mindenki megtalálhatja azt, ami a legjobbat hozza ki belőle, és siker-
élményekkel erősíti. A kempo szerteágazó tudásanyagából itt azokat a 
készségeket és technikákat tanuljuk meg, melyekre egy mai nőnek szük-
sége van: önvédelem, állóképesség, helyzetfelismerés és lélekjelenlét. 
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 3 500 Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Berki Katalin kempo oktató | +36 30 536 6710 | 
bushidolanyai@gmail.com | bushidolanyai.freewb.hu
folyamatos csatlakozási lehetőség! 
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes! 

KETTLEBELL  
Hétfő 19.30-20.30 (első alkalom: szeptember 5.)
Csütörtök 18.30-19.30 (új, kezdő csoport) 
Csütörtök 19.30-20.30 (új, szuperhaladó csoport) 
Péntek 8.30-9.30 
Funkcionális erőnléti edzés egyéneknek és csoportoknak. 
Részvételi díj: 10 000 Ft/hó (heti 2 alkalom) 
       13 000 Ft/hó (heti 3 alkalom)
Előzetes jelentkezés a foglalkozásvezetőnél: Schmidt-Vig Katalin 
fitness és testépítő edző, SFG1 kettlebell instruktor | +36 70 376 0494 | 
kettlebellkata@gmail.com
Kérjük, előzetesen jelentkezzen e-mailben a foglalkozásvezetőnél! 
folyamatos csatlakozási lehetőség! 

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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ÚJ! 



mAmInBABA – BABAHordoZóS lATIn fITnESS 
Hétfő és szerda 10.00-11.00  
(első alkalom: szeptember 12.)
Szórakoztató, csinosító mozgásforma kisbabás és várandós anyukáknak, 
tüzes latin zenére. 
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 5 200 Ft/5 alkalom 
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Hétfői csoport: Székelyhidi Katalin | +36 70 385 3815 |
katamaminbaba@gmail.com
Szerdai csoport: Benkő Petra | +36 20 355 2983 | 
bepetra82@gmail.com 
www.facebook.com/MaminbabaPetra/
folyamatos csatlakozási lehetőség!

PILATES  
Kedd 19.00-20.00 és csütörtök 10.30-11.30 
(első alkalom: szeptember 6.)
A pilates mozgásanyaga hasonlít a jógához, a tánchoz és a gimnaszti-
kához, de sok egyedi gyakorlatot is tartalmaz. 
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/4 alkalom 
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | mozdulatok@gmail.com
folyamatos csatlakozási lehetőség!
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!
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SZABáS-vArráS KEZdŐKnEK
Hétfő 18.00-20.00  
(várható kezdés: október közepe)
A varrás alapjainak elsajátítása, egyszerűbb darabok elkészítése. Kézi 
és gépi öltések, alapműveletek. Cél az alkotás megszerettetése egyéni 
tempóhoz és adottságokhoz alkalmazkodva. Varrógépet biztosítunk, 
de a résztvevők hozhatják a saját gépeiket is. 
Előzetes regisztrációt kérünk a Wekerlei Kultúrház honlapján vagy 
telefonszámain, mivel a tanfolyam csak megfelelő létszámú jelent-
kezővel indul!
Részvételi díj: 18 000 Ft/12 alkalom/24 óra
Bővebb információ foglalkozásvezetőnél: Bozóné Kobory Melinda 
varrónő | +36 70 271 4961 | melindavarroda@t-online.hu 

TárSASTánC TAnfolyAm KEZdŐKnEK  
Péntek 19.00-20.00  (első alkalom: szeptember 2.)
Az 5 latin és 5 standard tánc között mindenki megtalálhatja a számára 
ideális táncot. Pár nélküli jelentkezőket is várunk!
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Dávid Viktória Eszter | +36 20 351 2826 | davidria92@gmail.com
folyamatos csatlakozási lehetőség! 
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM KÖZÉPHALADÓKNAK 
Péntek 20.00-21.00 
(első alkalom: szeptember 2.)
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Dávid Viktória Eszter | +36 20 351 2826 | davidria92@gmail.com
folyamatos csatlakozási lehetőség!
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TORNA NYUGDíJON TÚL  
Kedd és csütörtök 8.00-9.00 és 9.00-10.00 
(első alkalom: október 4.)
A torna jó hatással van a keringésre, ezáltal minden szervre. A csont-
ritkulás megelőzésének alapja a rendszeres testmozgás, mely ebben a 
korban kiemelt figyelmet érdemel.
Részvételi díj: 850 Ft/alkalom, heti 2 alkalom esetén 5 400 Ft/hó, 
heti 1 alkalom esetén 2 700 Ft/hó  
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Szőr Ferencné Éva | +36 20 921 1775 | vicanci@fer-vill.hu

ÚJJáSZÜlETÉS JóGA 
Kedd 8.45-9.45 és kedd 19.00-20.00 
(első alkalom: szeptember 6.)
A jóga a test-lélek-szellem harmóniájára törekszik. A fizikai testet 
egészségben tartja; a lelket, az érzelmeket, a stresszt uralja; a szellemet, 
a tudatos teremtő gondolatokat rendezi. 
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 3 600 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Kováts Krisztina jógaoktató | +36 70 323 9067 | kriszjoga@gmail.com
folyamatos csatlakozási lehetőség!

ZUMBA GOLD
Hétfő 18.00-19.00 (első alkalom: szeptember 12.)
Zumba-Gold® kifejezetten az idősebb korosztályba tartózóknak és 
azoknak szól, akik a Fitness zumbát nem tudják vagy nem szeretnék 
végezni. Gold zumbázáskor az egyszerű és könnyen utánozható ko-
reográfiákat feltétel nélküli, elfogadó, kritikamentes légkörben latin-
amerikai zenékre, pár nélkül táncoljuk. A program terápiás és preven-
ciós jelleggel is rendelkezik.
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 5 000 Ft/bérlet
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkasné Erzsébet instruktor, tánc- és mozgásterapeuta, kineziológus | 
+36 30 996 4166 | erzsi.zumba@gmail.com  

SZÉKES ZUMBA-GOLD 
mozgásukban korlátozottak számára!
Hétfő 15.00-16.00 (várható kezdés: október eleje) 
A székes zumba a Zumba® fitness, és ezen belül a Zumba-gold® azon 
speciális ága, amelyet a mozgásunkban korlátozottak számára állítottak 
össze. A speciális zumba gold órán a lábainkat tehermentesítve, széken 
ülve, illetve a széket támasztéknak használva táncolják a koreográfiákat. 
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Ajánljuk azoknak, akik születési rendellenességből vagy szerzett be-
tegségből adódó mozgási nehézséggel, egészségügyi problémával 
küzdenek.
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom a Kispesti Önkormányzat támogatásával
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Farkasné Erzsébet instruktor, tánc- és mozgásterapeuta, kineziológus 
+36 30 996 4166 | erzsi.zumba@gmail.com | 
kineziologial.hu /zumba-gold
folyamatos csatlakozási lehetőség!

nyElvoKTATáS
SHETlAnd u.K. nyElvISKolA
Nyelvoktatás minden szinten, minden korosztálynak, szinte minden 
nyelven.
Speciális ajánlatok:
• Németből és angolból EURO nyelvvizsga lehetőség
• Szinten tartó társalgási csoportok
• Sportnyelv, irodalmi szövegeket feldolgozó speciális tanfolyamok
• Üzleti nyelvoktatás
• Kihelyezett tanfolyamok vállalatok és intézmények számára
• Távoktatás
További információ: www.shetland.hu

ALFA AGYKONTROLL KLUB
Hétfő 19.00-21.00  
(első alkalom: szeptember 5.)
Az agykontroll tanfolyamon tanultak gyakorlása; problémamegoldó, 
egészségjavító meditációkkal az életünk minőségének javítása; ön-
ismeretünk, személyiségünk fejlesztése; egymás segítése. Testi-lelki 
egészség megőrzését segítő előadások, kirándulások, nyári táborok.
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 5 000 Ft/bérlet
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Farkasné Erzsébet okl. mentálhigiénés kineziológus, családterapeuta | 
+36 30 996 4166 | farkasn.erzsi@gmail.com | 
kineziologia1.hu/agykontroll/
folyamatos csatlakozási lehetőség!
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folTvArró KluB 
Kedd 9.00-12.00  (első alkalom: szeptember 6.)
A csatlakozáshoz a foltvarrásban való alapszintű jártasság szükséges.
vezetik: Szentpály Éva és Steigerwald Éva
Részvételi díj: 200 Ft/alkalom
Bővebb információ: Szentpály Éva | +36 30 2875507 | 
foltvarro1@gmail.com és Steigerwald Éva | +36 30 504 0180 

InTEGrálT SZÜlŐI KluB 
Havonta egyszer, pénteken 17.00-18.30
Időpontok: szeptember 23., október 21., november 18., december 16.
A testi és érzékszervi fogyatékos gyermekek szüleinek klubja, önerő-
ből megvalósuló önsegítő kör. 
A csatlakozás folyamatos, előzetes egyeztetés nem szükséges.
vezeti: Pádár Andrea szülő | +36 70 358 8300 | 
andreapadar80@gmail.com | integraltszulokklubja.tk
A részvétel díjtalan!

NYITNI-KÉK BABA-MAMA KLUB 
Hétfő 9.00-11.00 (első alkalom: szeptember 19.)
A klub célja, hogy lehetőséget nyújtson a helyi kisgyerekes anyukáknak 
az ismerkedésre, tapasztalatcserére, beszélgetésre, mindezt úgy, hogy 
közben a gyerekek is jól érzik magukat. Ha szeretnél társaságban lenni, 
tanácsot kérni más anyukáktól, megtudni, mások hogyan csinálják, 
vagy egyszerűen csak szeretnél egy kicsit kimozdulni, akkor gyere, 
építsünk együtt egy wekerlei anyaközösséget!
Szervező: Simon Zsuzsa | +36 20 373 8081 | simonmison@gmail.com | 
Facebook: Nyitni-kék Baba-Mama Klub
A részvétel díjtalan! 
Előzetes bejelentkezés nem szükséges.

ZÖldSZArvÚ ÖKo BABA-mAmA KluB
minden második hét csütörtök 10.00-12.00 
(első alkalom: szeptember 22.)
Mindenki számára nyitott klubunk témái: mosható pelenka és baba-
hordozó tanácsadás, valamint kölcsönzés, öko háztartás és egészséges 
életmód.  
Szervező: Zsombori Nóra | +36 30 738 5412 | 
nora.zsombori@gmail.com 
Hordozási tanácsadó: Luczay Réka | +36 20 975 7507 
Facebook csoport: Zöldszarvú Baba-Mama Klub
A részvétel díjtalan!
Előzetes bejelentkezés nem szükséges.

24

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

KLUBOK



PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

25

WEKErlEI KErTBAráT KÖr – WEKKEr
minden hónap utolsó péntekje 18.00-20.00 
Ökológiai szemléletű kertész közösség találkozóhelye. Kert megléte 
nem feltétel!
További részletek a klubról az atalakulowekerle.blogspot.hu oldalon 
olvashatók. 
Jelentkezés: atalakulo.wekerle@gmail.com | +36 30 490 6709
Szervező: Wekerlei Kertbarát Kör 
A részvétel díjtalan!

WEKERLEI NÉPDALKÖR
Csütörtök 18.00-20.00  
(első alkalom: szeptember 15.)
Mindenkinek, aki szeret énekelni, szereti a népdalokat, és szereti 
Wekerlét.
foglalkozásvezető: Halmos Kata népdalénekes | +36 20 222 8111 | 
halmos.kata@gmail.com
A részvétel díjtalan! 
folyamatos csatlakozási lehetőség!

TudományoS TErmÉSZET – 
TERMÉSZETES TUDOMÁNY 

A richter Gedeon nyrt. és a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár 
kétfordulós pályázata

Korosztály: 10-14 éves gyerekek és segítőik (pl.: szülők, nagyszülők, 
pedagógusok)

Első forduló: Élő tudomány
Mi adjuk a kérdéseket, Te pedig keresd meg a helyes válaszokat!
Feladat: játékos feladatlap kitöltése természettudományos témában. 
A kérdőívek átvehetők szeptember 9-től nyomtatott formában a WKK-
ban, vagy elektronikusan letölthetőek a wkk.kispest.hu weboldalról.
A leadási határidő: 2016. október 7.
A leadás helye: Wekerlei Kultúrház (1192 Budapest, Petur utca 7.)

KLUBOK
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A kitöltött feladatlapokat „Tudományos természet – természetes tudo-
mány” címmel, a pályázó nevének, életkorának, iskolájának és a szülő 
vagy pedagógus elérhetőségeinek (e-mail cím, telefonszám) feltünte-
tésével kérjük leadni! 
A teszt eredménye beszámít a végeredménybe!

második forduló: magyar természettudósok nyomában
Feladat: Keress egy olyan magyar tudóst/felfedezőt, akit szerinted 
érdemes mindenkinek megismernie, és készíts róla, a felfedezéséről 
vagy a találmányáról egy érdekes, informatív és látványos tablót, amit 
mi a kultúrházban kiállíthatunk.  
Olvass, kutass, rajzolj, írj, nyomtass, ragassz…Válaszd ki azokat a techni-
kákat, amivel egy 70 x 100 centiméteres kartonon a legizgalmasabban 
és legérthetőbben be tudod mutatni az általad választott magyar talál-
mányt/felfedezést és feltalálóját/felfedezőjét! 
leadási határidő: 2016. november 12. 
A leadás helye: Wekerlei Kultúrház 
Leadáskor az elkészült tabló hátoldalára kérjük feltüntetni a pályázó 
nevét, életkorát, iskolájának nevét és a szülő vagy pedagógus elérhe-
tőségeit (e-mail cím, telefonszám)! 
A verseny végeredménye a pályázók két fordulón elért eredményének 
összesítéséből alakul ki. A legjobb pályamunkákból kiállítás nyílik. 

Eredményhirdetés és kiállításmegnyitó: 2016. november 26-án a Termé-
szettudományok csodái című rendezvényen, a Wekerlei Kultúrházban. 
A nyereményekben támogatónk a Richter Gedeon gyógyszercég.
A kiállítás után a pályázati munkák átvehetők a WKK-ban 2017. január 
11. és 30. között. További megőrzésük helyszűke miatt nem áll mó-
dunkban!

SZÍnES CEruZávAl A fÖld KÖrÜl – 
OLASZ MESÉK NYOMÁBAN

Olasz napi rajzpályázat 6-9 és 10-14 éves gyerekeknek

Ismeritek Pinokkiót, a fabábut, az olasz népmeséket vagy Geronimo 
Stiltont, akivel mindig különös dolgok történnek? Most arra hívunk 
benneteket, hogy válasszátok ki kedvenc olasz meséteket, rajzoljátok 
le és küldjétek el nekünk! 
A legjobban sikerült pályaműveket és alkotóikat megjutalmazzuk. 

Korosztály:  I. kategória: 6-9 évesek 
  II. kategória: 10 -14 évesek

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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Formai követelmény: A/3 vagy A/4-es méretben, szabadon választott 
technikával
Beküldési határidő: 2016. október 19.
Leadáskor az elkészült alkotás hátoldalára kérjük feltüntetni a pályázó 
nevét, életkorát, a mű címét és a szülő vagy pedagógus elérhetőségeit 
(e-mail cím, telefonszám)! 
A díjátadóra és a kiállításmegnyitóra november 5-én, az Olasz napon 
kerül sor a Wekerlei Kultúrházban. 
A leadott rajzok átvehetők a WKK-ban 2016. november 23. és december 
19. között. További megőrzésükre nincs lehetőségünk!
Támogató: és a Wekerlei Kulturális Közhasznú 
 Alapítvány – WEKKA

2016. szeptember 2-14. Képek egy rajziskola életéből  – urmai lászló 
festőművész tanítványainak tárlata, a 6 éve működő ART (Alkotó Rajz 
Tanfolyam) iskolából
Megnyitó: szeptember 2., péntek 19.00
2016. szeptember 17-október 31. Wekerle cseppekben – mészáros 
Gábor amatőr fényképész kiállítása a Wekerléről a Kulturális Örökség 
Napjai alkalmából
2016. november 5-21. Színes ceruzával a föld körül – olasz mesék 
nyomában című pályázat kiállítása
Megnyitó: november 5., szombat 14.00, az Olasz napon
2016. november 26-2017. január 11. Tudományos természet – ter-
mészetes tudomány című pályázat kiállítása
Megnyitó: november 26., szombat, A természettudományok csodái 
című rendezvényen

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Cím: 1192 Budapest, Kós Károly tér 15.
Telefon: +36 1 282 9634

E-mail: wekerlei.konyvtar@gmail.com
Honlap: wekerleikonyvtar.hu, konyvtar.kispest.hu

Facebook: facebook.com/wekerleikonyvtar

A könyvtár állománya jelenleg több mint 7 000 kötetből áll. 
Gyűjtőköre elsősorban gyermek- és ifjúsági könyvek, szépirodalom és 
bestseller. A könyvtár saját honlapján lehetőség van a könyvek elő-
jegyzésére és hosszabbítására. A könyvtárban beiratkozott olvasóink 
számára ingyenes internetezési lehetőséget biztosítunk.

A KÖnyvTár nyITvA TArTáSA:
Hétfő:  --------------      15.00-19.00
Kedd:  9.00-13.00 és 15.00-17.30
Szerda:  9.00-13.00 és 15.00-17.30
Csütörtök:  9.00-13.00 és 15.00-17.30
Péntek:   9.00-13.00 és 15.00-17.30

BEIRATKOZÁSI DíJAK:
Felnőtt: 800 Ft/év 
Diák és nyugdíjas: 400 Ft/év
16 év alatt és 65 év felett ingyenes. 

Azoknak az olvasóinknak, akik a kölcsönzött könyveket nem juttat-
ják vissza időben a könyvtárba, késedelmi díjat kell fizetni. A 7 napos 
türelmi idő lejárta után a késedelmi díj: 5 Ft/könyv/nap. Köszönjük a 
megértésüket!
Elveszett olvasójegyet – érvényes tagság esetén – 100 Ft ellenében 
pótoljuk. 
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ProGrAmoK A KÖnyvTárBAn
A programok ingyenesek!

CSALÁDI TÁRSASJÁTÉK KLUB 
Minden hónap első keddjén 17.00-18.30 
Játszani szerető 9-99 éves fiataloknak és örök ifjaknak.
Scrabble, Activity,  műveltségi és sok más táblás játék várja, hogy ki-
próbálják!

vIdám dÉluTánoK - KABArÉTÖrTÉnETI KluB
Minden hónap második keddjén 17.00-18.00
Nagy séták a magyar kabarétörténet világában.

vErSBAráToK KluBJA
Minden hónap második péntekén 16.00-17.00
Különböző témák szerinti közös versfelolvasás, versmegosztás.

PÉNTEK ESTI MESÉK 
Minden hónap utolsó péntekén 17.30-18.30 

WEKErlEI vIláGJáróK 
Turisztikai klub havonta egyszer (Az aktuális időpont a könyvtár hon-
lapján olvasható).

KÖnyvTárI foGlAlKoZáSoK KISISKoláSoKnAK
Olvasásnépszerűsítő program általános iskolások számára.
Előzetes időpont egyeztetés szükséges.

PAPíRSZíNHÁZ CSOPORTOKNAK
A Japán kamishibai technikára épülő mesemondás kicsiknek. 
A könyvtár új papírszínházi mesékkel bővült. Összesen 13 mese közül 
lehet választani. Előzetes időpont egyeztetés szükséges.

TÉGy EGy KÖnyvET – vÉGy EGy KÖnyvET! 
Köztéri könyvtároló szekrény a XIX. kerületi Kós Károly tér és Pannónia 
út sarkán. 
Új olvasnivalóra vágyik? Vannak otthon feleslegessé vált kiadványai? 
Szeretné olvasmányélményeit mással is megosztani? 
A könyvtárolónkban cserélhet könyvet vagy folyóiratot. 
A tároló a könyvtár nyitva tartási idejével megegyezik. 

ÚJ! 
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TEREMBÉRLÉS 
Termeink szabad kapacitás esetén kibérelhetők születésnapi zsúrokra, 
családi és munkahelyi összejövetelekre.
Időpont egyeztetés: Brösztl Éva  gazdasági ügyintéző | 
+36 20 971 3080 | gazdasagi.wkk@gmail.com 

BABASZOBA
Épületünkben baba játszószoba működik, mely a kultúrház nyitva tar-
tási idejében bármikor ingyenesen igénybe vehető. A játszószobában 
ügyességi és készségfejlesztő játékok, bábok, összerakó játékok, baba-
konyha, plüss állatok és még sok kedves tárgy várja a gyerekeket. 

mAdárBAráT PIHEnŐKErT
Az épülethez madárbarát, szépen gondozott pihenőkert tartozik, mely 
2011-ben a Magyar Madártani Egyesület közreműködésével jött létre. 
A kertben 13 odú és etető, ezekhez kapcsolódó információs táblák, 
valamint feliratozott fűszer- és gyógynövény tankert található. 

fElEJTŐfA
A felejtőfa Európa más országaiban már ismert „cumifák” mintájára 
jött létre a Wekerlei Kultúrház kertjében. Amennyiben gyermekük 
most van leszokóban a cumiról, az információs pultnál kérhető színes 
szalaggal felakaszthatja azt a felejtőfára.
A kezdeményezés Kispest Önkormányzata, a Helen Doron Nyelviskola 
és a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár összefogásával valósult meg.

ElEmGyŰJTŐ PonT
A kidobásra szánt, használt elemeit ne dobja el, hozza be hozzánk a 
gyűjtőbe! Ezzel hozzájárul a környezeti ártalmak csökkentéséhez.
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WKK
Wekerlei Kultúrház és Könyvtár
Cím: 1192 Budapest, Petur u. 7.

A WKK nyITvA TArTáSA:
H-P: 8.00-21.00
Szombat: 8.30-tól, zárás a rendezvények függvényében 
Vasárnap: rendezvénytől függően

Telefon: +36 1 282 9895 
Telefon: +36 1 358 0690
Mobil: +36 20 971 3080
E-mail: wekerleikulturhaz@kispest.hu
Honlap: wkk.kispest.hu
Facebook: facebook.com/wekerleikulturhaz

A hírlevelünkre feliratkozhat a wkk.kispest.hu oldalon.

Kérjük, hogy az utcában lakók nyugalmának érdekében gépkocsijával 
lehetőleg ne a Petur utcában parkoljon, hanem a közeli Pannónia 
Általános Iskola előtti parkolóban!  
Köszönjük!
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Munkatársak:

Szabó Mária igazgató
igazgato@wkk.kispest.hu
igazgato.wkk@gmail.com

Kiss-Szitár orsolya művelődésszervező
szervezes.wkk@gmail.com

Bonecsuk mónika művelődésszervező
muvelodes.wkk@gmail.com

Pamuk Andrea kommunikációs és reklám munkatárs
kommunikacio.wkk@gmail.com

Abuné Grasselli Edit könyvtáros
wekerlei.konyvtar@gmail.com

Brösztl Éva gazdasági ügyintéző
gazdasagi.wkk@gmail.com

Dávid Zsuzsa információs
info.wkk@gmail.com

Kovács veronika információs
info.wkk@gmail.com

molnár Tiborné, marika technikai munkatárs 

Csorba Imre technikai munkatárs

Emőd Péter karbantartó-kertész
gondnoksag.wkk@gmail.com

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Felelős kiadó: Szabó Mária igazgató


