
Szeptember 16-17. Wekerlei Napok a WTE szervezésében
Szeptember 23.	 	 WEKKA	kreatív	alkotóműhely
Szeptember 23.	 	 A	Szkalla	lányok	–	kamaraszínházi	előadás
Szeptember 23.		 	 Mihály-napi	búcsú	a	KMO	szervezésében
Szeptember 30.	 	 Élményfestés	játékműhely
Október 7.	 	 Wekerlei	zsebszínház:	Boribon	kirándul
Október 14.	 	 Űrbéli	barangolás	–	csillagászati	nap
Október 20.		 	 Babakoncert
Október 21. 	 	 WEKKA	kreatív	alkotóműhely
Október 27.	 	 Vuk	és	a	többiek	
	 					Dargay	Attilára	emlékezünk
Október 28.		 	 Élményfestés	játékműhely	
Október 28.	 	 Natúrkozmetikai	workshop
November 4-5.		 	 CÉGÉR	Ipar-	és	helytörténeti	
     dokumentumfilm-szemle	
  a WTE szervezésében 
November 10.	 	 Lubickoló	–	koncert	pocakosoknak	
	 						és	pocaklakóknak
November 11.	 	 Márton-napi	ludasságok	–	guzsalyas	táncház
November 17.		 	 Babakoncert
November 18.	 	 WEKKA	kreatív	alkotóműhely
November 18.		 	 Gyógytea-készítő	workshop
November 25.	 	 Dán	nap,	avagy	a	dán	derű	nyomában
December 1.	 	 Klíma	téma	–	környezetvédelmi	pályázat	
	 					díjátadója
December 2.	 	 Élményfestés	játékműhely
December 2.		 	 Adventi	készülődés
December 2.	 	 Szappankészítő	workshop	
December 3.  Mikulás	bábszínháza:	A	furfangos	krampuszok
December 9.	 	 WEKKA	kreatív	alkotóműhely
December 9.		 	 Karácsonyi	kézműves	vásár
December 15.	 	 Babakoncert
December 16.	 	 Wekerlei	zsebszínház:	Betlehemi	történet
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őszköszöntő kiállítása



WEkErlEi Napok 
Szeptember 16-17. szombat-vasárnap 10.00-18.00
Helyszín:	XIX.	ker.	Kós	Károly	tér	–	WKK	sátor
Vasárnap	 10.00	 és	 18.00	 óra	 között	 kézműves	 foglalkozásokkal	
várjuk	az	alkotó	kedvű	gyerekeket	és	családokat	a	WKK	sátrában.	
A rendezvény a Wekerlei Társaskör Egyesület szervezésében valósul 
meg.	Részletes	program	a	wekerletelep.hu	honlapon	olvasható.
a részvétel díjtalan!

WEkka krEaTÍV alkoTÓMŰHElY
Szeptember 23., szombat 10.00-12.00
A	WEKKA	közhasznú	alapítvány	által	támogatott,	ingyenes	műhely-
foglalkozás.
Téma: mókás	horgászós	játék	
A	helyek	korlátozott	száma	miatt	előzetes regisztráció szükséges 
szeptember 4-től	a	WKK	honlapján	vagy	telefonszámain.	
Foglalkozásvezető:	Brösztl	Éva	kézműves	
a részvétel díjtalan, adományokat anyagköltségre elfogadunk! 

A Szkalla láNYok 
Szeptember 23., szombat 16.00-17.30
Színházi előadás Béres ilonával és Tordai Terivel felnőtteknek 
az	Idősek	világnapja	alkalmából.	
Örkény	István	Macskajáték	című	művének	Berényi	Gábor		által	ké-
szített	kamaraváltozata,	mely	kifejezetten	a	két	neves	színésznőre	
szabott	átirat.	A	pódiumszínházi	előadásban	a	darab	két	főszerep-
lője	meséli,	játssza	el	a	nagyon	különböző	egyéniségű	testvérpár	
híres	történetét.	Orbánnét	Béres	Ilona,	Gizát	Tordai	Teri	alakítja.
Belépő: 1	900	Ft/fő		  Jegyek elővételben is kaphatók!

MiHálY-Napi BÚCSÚ  
Szeptember 23., szombat 11.00-18.00
Helyszín:	XIX.	ker.	Templom	tér	–	WKK	sátor
Közhírré	tétetik!	Szent	Mihálynak,	a	mennyei	seregek	fejedelmének	
tiszteletére	bajvívást	hirdetünk!	 Jelentkezhet	 rá	bárki,	aki	magát	
elég	bátornak,	ügyesnek	és	leleményesnek	tartja!
Várjuk	 a	WKK	 sátrában	 a	 jelentkezőket	 sárkánnyal,	 karddal,	
elszántsággal.	
A rendezvény a KMO Művelődési Ház szervezésében valósul meg.
a részvétel díjtalan!

HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEK
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HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEK

ÉlMÉNYfESTÉS JáTÉkMŰHElY  
Szeptember 30., szombat 10.00-11.30 
Kimozdulunk	 a	 hétköznapokból	 zenével,	 mesével,	 mozgással,	
játékkal,	mindig	az	adott	hónap	ünnepköréhez	kapcsolódva.
Téma:	Földanya	hava.	Mesés	alkotás	őszi	 levelekkel,	színekkel	és	
sok-sok	játékkal.
Festés	és	rajztudás	nem	szükséges,	váltóruha	viszont	igen!
részvételi díj: 1	500	Ft/	gyerek
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Bertók	Zsuzsanna	|	+36	20	459	3504	|	
zsuzsi.jatekmuhely@gmail.com		

WEkErlEi zSEBSzÍNHáz: BoriBoN kiráNDUl  
Október 7., szombat 16.30-17.30 
a Nefelejcs Bábszínház előadásában.
Marék	Veronika	Boribon	és	Annipanni,	valamint	Boribon	kirándul	
című	könyvei	alapján	készült	vidám,	zenés	bábelőadás,	melyben	
Boribon	szamócát	keres	a	réten.	Szamóca	helyett	azonban	furcsa	
dolgokat	talál:	cipőket,	inget,	kalapot	és	egy	igazi	jóbarátot.	
Belépő: 1	300	Ft/	fő
Jegyek elővételben is kaphatóak!

ŰrBÉli BaraNGoláS  
Október 14., szombat 16.00-19.00
Innen	a	Földről	feltekintve	ámulatba	ejtő	és	távoli	a	csillagos	égbolt. 
De	vajon	milyen	lehet	közelről?	
Űrbéli barangolás	–	űrbéli	mindenfélék	és	furcsaságok	kiállításának 
megnyitója
Űrsztárok és űrsztorik: az első űrrepülés, a Holdra szállás, az első 
magyar űrhajós utazása	–	Schuminszky	Nándor	űrszakíró	előadása	
pulit a Holdra! –	Magyarország	az	„új	világűr”	élvonalában?	Egy	
„magyar	kutya”	a	Holdra	készül.	De	miért	és	hogyan?	Dr.	Pacher	
Tibor fizikus,	a	Puli	Space	csapat	alapítójának,	vezetőjének	előadá-
sa	a	Holdra	készülő	expedíció	történetéről
kézműves foglalkozások és „csillagles” az	udvaron	felállított	óri-
ástávcsővel.	
Belépőjegy: 1	200	Ft/gyerek,	1	600	Ft/felnőtt
Együttműködő partner: Magyar Csillagászati Egyesület
A program támogatója: WEKKA – Wekerlei Kulturális Közhasznú 
Alapítvány 
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BaBakoNCErT     
Október 20., péntek 18.00-18.40 
Az	első	zenei	élmény	meghatározó	lehet	egy	kisgyermek	életében.	
A	babakoncert	–	melyen	Cippolino,	az	olasz	bábfigura	szól	a	ba-
bákhoz	–	a	kicsik	életkori	szükségleteihez	igazodva	teremti	meg	a	
zenehallgatás	semmihez	sem	hasonlítható	élményét.	A	zene	után	
a	gyerekek	megismerkedhetnek	a	darabokban	megszólaló	hang-
szerekkel. 
Előadók:	Bede	Fanni	Anna	–	fuvola,	Gelencsérné	Tamási	Márta	–	
zongora,	Gelencsér	Gábor	–	cselló
Belépő: felnőtteknek	1	500	Ft,	a	babák	a	vendégeink

WEkka krEaTÍV alkoTÓMŰHElY 
Október 21., szombat 10.00-12.00
A	WEKKA	 közhasznú	 alapítvány	 által	 támogatott,	 ingyenes	 mű-
helyfoglalkozás.
Téma: a bábkészítés	rejtelmei	meseillusztrációval	
A	helyek	korlátozott	száma	miatt	előzetes regisztráció szükséges 
október 2-től a	WKK	honlapján	vagy	telefonszámain.
foglalkozásvezető: Brösztl	Éva	kézműves	
a részvétel díjtalan, adományokat anyagköltségre elfogadunk! 

VUk ÉS a TÖBBiEk 
DarGaY aTTilára EMlÉkEzüNk  
Október 27., péntek 10.00-11.00
A	Dargay	Attila	rajzait	bemutató	kiállítás	megnyitója	és	beszélgetés 
özvegyével,	Henrik irén operatőrrel.
Az	Érdemes	és	Kiváló	Művész,	Balázs	Béla-díjas	magyar	 rajzfilm-
rendező	és	képregényrajzoló	alkotásait	bemutató	kiállítás	megnyi-
tóján	a	WKK	vendége	lesz	Henrik	Irén,	Dargay	Attila	özvegye,	aki	a	
Pannónia	Filmstúdió	operatőreként	nem	csupán	a	magánéletben,	
de	a	szakmai	életében	is	a	művész	állandó	társa	volt.
Az	életműdíjjal	is	kitüntetett	Dargay	Attila,	Budapest	díszpolgára,	
aki	idén	lenne	90	éves,	gazdag	és	csodás	örökséget	hagyott	ránk.	
Nevéhez	fűződnek	a	Pannónia	Filmstúdió	 legnézettebb,	egészes-
tés	rajzfilmjei:	az	 idén	40	éves	Lúdas	Matyi	és	a	Vuk,	valamint	a	
Szaffi,	A	hetedik	testvér	és	Az	erdő	kapitánya	is.	Olyan	közkedvelt	
rajzfilmsorozatok	őrzik	 az	 emlékét,	mint	 a	Gusztáv,	 a	Pom	Pom	
meséi	vagy	A	nagy	ho-ho-horgász.	
a kiállítás október 27-től november 20-ig látogatható.

HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEK
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a programra iskolai osztályokat várunk előzetes egyeztetés 
alapján. Egyéni	 látogatók	esetében	előzetes	 regisztráció	 szükséges	
a	honlapon.	
Támogató: WEKKA – Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány 
az esemény és a kiállítás megtekintése díjtalan!

ÉlMÉNYfESTÉS JáTÉkMŰHElY
Október 28., szombat 10.00-11.30
Kimozdulunk	 a	 hétköznapokból	 zenével,	 mesével,	 mozgással,	
játékkal,	mindig	az	adott	hónap	ünnepköréhez	kapcsolódva.
Téma: Őszi	mandalavilág
Festés	és	rajztudás	nem	szükséges,	váltóruha	viszont	igen!
részvételi díj: 1	500	Ft/	gyerek
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Bertók	Zsuzsanna	|	+36	20	459	3504	|	
zsuzsi.jatekmuhely@gmail.com		

EGÉSzSÉGrŐl kÍVül-BElül
NaTUrkozMETikai WorkSHop
Október 28., szombat 15.00-18.00
Mi	mindennel	 járulhatunk	hozzá	önmagunk	védelméhez	kívül	és	
belül?	
i. alkalom: kívül – „kozmetikakonyha” a házi krémekről
Valóban	 szükségünk	 van	megannyi	 csodaszerre?	Mit	 rejtenek	 a	
bolti	 kozmetikumok?	Erről	 és	 az	otthon	egyszerűen	elkészíthető	
kozmetikumokról	szól	a	„Kozmetikakonyha”	workshop.
Vezeti: Buschor	Judit	természetgyógyász,	aki	arról	is	beszél,	hogyan	
tudjuk	lelki	egyensúlyunkkal	segíteni	testi	egészségünket.
a részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött! 
regisztráció és további részletek: wkk.kispest.hu
Támogató: Bp. Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata

CÉGÉr – WEkErlEi filMfESzTiVál
ipartörténeti és helytörténeti filmszemle 
November 4-5., szombat-vasárnap
A	 Wekerlei	 Társaskör	 Egyesület	 hagyományteremtő	 szándékkal	
indítja	 útjára	 azt	 a	 filmfesztivált,	 melyre	 ipar-	 és	 helytörténeti	
dokumentumfilmekkel	lehet	pályázni.	A	szakmai	előzsűri	által	leg-
jobbnak	 ítélt	alkotásokat	 tekinthetik	meg	az	érdeklődők	novem-
ber	4-én,	szombaton	a	WKK-ban,	vasárnap	délelőtt	pedig	kiderül,	

HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEK
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hogy	melyik	film	kapja	a	legjobb	alkotásnak	járó	elismerést.	
részletek: a	wkk.kispest.hu	és	a	wekerletelep.hu	oldalakon
A filmfesztivál az NKA támogatásával valósul meg. 
a részvétel díjtalan!

lUBiCkolÓ   
November 10., péntek 18.00-18.40
Pocakboldogító	koncert	várandós	kismamáknak.	Az	előadás	első	
felében	 klasszikus	 zeneművek	 hangzanak	 fel,	 melyek	 segítenek	
„összehangolni”	 a	 kismamákat	 a	 bennük	 fejlődő	 babájukkal.	
Ezután	Gelencsérné	 Tamási	Márta,	 zeneterapeuta	mesél	 a	 zene	
nyugtató,	 gyógyító,	 összehangoló	hatásáról,	 és	 válaszol	 a	 felme-
rülő	kérdésekre.
Előadók: Bede	Fanni	Anna	-	 fuvola,	Gelencsérné	Tamási	Márta	-	
zongora,	Gelencsér	Gábor	–	cselló
Belépődíj: 1	500/fő

MárToN-Napi lUDaSSáGok
GUzSalYaS TáNCHáz
November 11., szombat 16.00-18.00 
A	néphagyomány	szerint	Márton	napján	nagy	mulatságokat	ren-
deztek	tánccal,	lakomázásokkal,	hisz	„aki	Márton-napon	libát	nem	
eszik,	egész	éven	át	éhezik”.	Mulassunk	mi	is	együtt	ezen	a	délutá-
non!	Népi	játékokkal,	mesével,	tánccal	és	kézműves	foglalkozással	
várunk.	 	a talpalávalót a fakutya zenekar húzza, a táncházat 
Halmos kata vezeti.
Belépőjegy: 1	500	Ft/fő

BaBakoNCErT    
November 17., péntek 18.00-18.40 
Az	első	zenei	élmény	meghatározó	lehet	egy	kisgyermek	életében.	
A	babakoncert	–	melyen	Cippolino,	az	olasz	bábfigura	szól	a	ba-
bákhoz	–	a	kicsik	életkori	szükségleteihez	igazodva	teremti	meg	a	
zenehallgatás	semmihez	sem	hasonlítható	élményét.	A	zene	után	
a	gyerekek	megismerkedhetnek	a	darabokban	megszólaló	hang-
szerekkel. 
Előadók: Bede	Fanni	Anna	–	fuvola,	Gelencsérné	Tamási	Márta	–	
zongora,	Gelencsér	Gábor	–	cselló
Belépő: felnőtteknek	1	500	Ft,	a	babák	a	vendégeink
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WEkka krEaTÍV alkoTÓMŰHElY
November 18., szombat 10.00-12.00
A	WEKKA	 közhasznú	 alapítvány	 által	 támogatott,	 ingyenes	 mű-
helyfoglalkozás.
Téma: emoji	párna	és	egyéb	különlegességek
A	helyek	korlátozott	száma	miatt	előzetes regisztráció szükséges 
október 30-tól	a	WKK	honlapján	vagy	telefonszámain.
foglalkozásvezető:	Brösztl	Éva	kézműves	
a részvétel díjtalan, adományokat anyagköltségre elfogadunk! 

EGÉSzSÉGrŐl kÍVül-BElül 
GYÓGYTEakÉSzÍTŐ WorkSHop 
November 18., szombat 15.00-18.00
Mi mindennel járulhatunk hozzá önmagunk védelméhez kívül és 
belül? 
ii. alkalom: Belül – kincsek kézközelben, avagy gyógyfüvek a kertből
Teafüvek	és	illóolajok	a	betegségmegelőzésben,	a	gyógyításban,	
a testi-lelki	jóllét	megőrzésében.	
Vezeti:	Buschor	Judit	természetgyógyász,	aki	arról	is	beszél,	hogyan	
tudjuk	lelki	egyensúlyunkkal	segíteni	testi	egészségünket.
A	részvétel	díjtalan,	de	regisztrációhoz	kötött!	
regisztráció és további részletek: wkk.kispest.hu
Támogató: Bp. Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
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DáN Nap
avagy a DáN DErŰ NYoMáBaN 
November 25., szombat 14.00-20.00
A	nemzeteket	bemutató	sorozatunk	keretében	most	Dániába	„lá-
togatunk”,	azon	kutatási	 tény	nyomán	elindulva,	hogy	a	dán	egy	
boldog	nemzet.	
De	vajon	miért?	A	sok	sziget	miatt?	Vagy	a	biciklizés	szeretete?	A	
demokrácia	komolysága?	Az	otthonteremtés	művészete?	A	kikap-
csolódás	képessége?	A	közösségi	élet	vagy	esetleg	az	élethosszig	
tartó	tanulás	fontossága?	Az	állandó	napsütés?	Ja	nem,	az	biztos	
nem…	Netán	az	ételek	és	az	italok?		
Dániát	bemutató	napunkra	olyan	előadásokkal	készülünk,	melyekből	
talán	megtudhatjuk	titkukat.	
Előadásaink 14.30-19.30:
Hygge	–	a	dán	életérzés	nyomába	ered	Carina	Bagge,	Galambos	
Attila	és	Varga	Veronika		
Egészségesen	 és	 változatosan	 –	 portya	 a	 dán	 gasztronómiában	
Kovács	Zsigmond	újságíróval
Előadások	a	vikingekről,	a	dán	irodalomról	és	a	továbbtanulásról.
kézműves foglalkozások 14.30-19.30: 
Dán	szívek,	biciklik	és	viking	ékszerek
17.00 Az	északi	manók	varázslatos	élete	–	a	Babos	Bábos	Társulat	
meséje
20.00 A	dánokról	–	az	IttésMost	Társulat	improvizációs	játéka	
A	programok	ideje	alatt	a	dán	ízek	büféje	az	ínyenceket,	a	Study	in	
Denmark	a	tanulni	vágyókat,	az	Animus	Kiadó	a	könyvbarátokat,	
a	Skandináv	Ház	Alapítvány	önkéntesei	pedig	észak	szerelmeseit	
várják	szeretettel.
Együttműködő partnerünk: Skandináv Ház Alapítvány
A program támogatói: Bp. Főváros XIX. Kerület Kispest Önkor-
mányzata,  WEKKA – Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány 
a részvétel díjtalan! 
A	programhoz	tartozó	pályázatról,	a	Pályázatoknál	olvashatnak.
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klÍMa TÉMa
December 1., péntek 14.00-16.00 
A	környezetvédelmi	pályázat	díjkiosztó rendezvénye.
Milyen	hatással	van	a	klímaváltozás	környezetünkre?	Tényleg	érint	
bennünket	is?	Mit	tehetünk	környezetünk	védelméért?	
A	 díjátadó	 és	 a	 kiállításmegnyitó	 mellett	 a	 pályázati	 témához	
kapcsolódóan	 látványos	 kísérletekkel	 színesített,	 izgalmas és 
meghökkentő előadást tart zsíros lászló róbert Szertáros	(www.
szertar.com).	
14.00-14.30	Pályázati	plakátkiállítás	megnyitója
14.30-15.30	Kísérletbemutató	előadás	
közreműködő:	Szertár	–	Tudomány,	ahogy	tetszik	
15.30-16.00	A	klímaváltozás	hatásai	című	pályázat	díjátadója
Támogató: Richter Gedeon Nyrt., WEKKA  – Wekerlei Kulturális 
Közhasznú Alapítvány 
a részvétel díjtalan!
A	Richter	Gedeon	gyógyszercég	és	a	WKK	közös	pályázati	felhívása	
a	Pályázatoknál	olvasható.

ÉlMÉNYfESTÉS JáTÉkMŰHElY
December 2., szombat 10.00-11.30
Kimozdulunk	a	hétköznapokból	 zenével,	mesével,	mozgással,	 já-
tékkal,	mindig	az	adott	hónap	ünnepköréhez	kapcsolódva.
Téma: Karácsony	hava
Festés	és	rajztudás	nem	szükséges,	váltóruha	viszont	igen!
részvételi díj: 1 500 ft/ gyerek 
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Bertók	Zsuzsanna	|	+36	20	459	3504		|		
zsuzsi.jatekmuhely@gmail.com		

aDVENTi kÉSzülŐDÉS 
December 2., szombat 14.00-18.00
A	WKK-ban	 a	 hagyományos,	 közös	 adventi	 koszorúkötés	 kihagy-
hatatlan	része	az	ünnepi	készülődésnek.	Az	érdeklődők	az	asztal	
vagy	 ajtódísz	 készítése	mellett	 a	 gyermekekkel	mézeskalácsot	 is	
süthetnek. a szükséges alapanyagok a helyszínen, kedvezményes 
áron megvásárolhatók.
A program támogatója: WEKKA – Wekerlei Kulturális Közhasznú 
Alapítvány 
a belépés díjtalan!
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SzappaNkÉSzÍTŐ WorkSHop 
December 2., szombat 15.00-19.00
Szeretné	 megtanulni,	 hogyan	 készíthet	 házilag	 vegyszermentes	
szappant?	A	tanfolyamon	elsajátítható	a	hidegeljárásos	szappan-
készítés.	A	gyönyörű,	saját	készítésű	szappan	élménye,	mely	nem	
szárítja	a	bőrt,	ápol	és	még	az	ekcéma	vagy	a	narancsbőr	kezelésében 
is	segíthet,	kárpótol	bennünket	a	4-6	hetes	várakozási	időért,	amíg	
a	szappan	szárad.
részvételi díj: 12	500	Ft/fő	(amely	tartalmazza	az	oktatást,	a	re-
cepteket	és	az	elkészült	szappanokat)
Előzetes jelentkezés a tanfolyam vezetőjénél:	 Buschor	 Judit	
természetgyógyász	 |	 +36	 20	 997	 4750	 |	 judit@naturpolc.hu	 |	
naturpolc.hu

MikUláS BáBSzÍNHáza:
a fUrfaNGoS kraMpUSz  
December 3., vasárnap 10.00-11.10
a Maskara Társulat előadásában.
Panni	és	Patrik,	 két	 vásott	kölyök	elhatározzák,	hogy	megszerzik	
a	Mikulás	zsákját,	s	ketten	osztoznak	majd	az	ajándékokon.	Arra	
azonban	nem	számítanak,	hogy	a	finomságokat	egy	csavaros	eszű	
krampusz	 védelmezi.	 Sikerül-e	 megvédeni	 a	 gyerekeknek	 szánt	
csomagokat?	Egy	dolog	biztos,	hogy	a	kalandok	közepette	a Mi-
kulás is megérkezik!
Minden	gyermekjegy	mellé	1	db	üres	Mikulás-zacskót	biztosítunk,	
melyet	a	szülőnek	kell	megtöltenie	a	gyermekének	szánt	meglepe-
téssel.	kérjük, mindenképpen ezt az egységes zacskót használják, 
hogy	mindenki	öröme	felhőtlen	legyen!	
a kész csomagokat november 20. és 30. között a kultúrházba kérjük 
behozni. 
Belépődíj: 1	000	Ft/gyerek,	1	300	Ft/felnőtt	
a részvételhez előzetes jelentkezés és jegyvásárlás feltétlenül 
szükséges november 9. és 25. között! 

WEkka krEaTÍV alkoTÓMŰHElY  
December 9., szombat 10.00-12.00
A	WEKKA	 közhasznú	 alapítvány	 által	 támogatott,	 ingyenes	 mű-
helyfoglalkozás.
Téma:	karácsonyi	készülődés	meglepetéssel
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A	helyek	korlátozott	száma	miatt	előzetes regisztráció szükséges 
november 20-tól	a	WKK	honlapján	vagy	telefonszámain.
foglalkozásvezető: Brösztl	Éva	kézműves	
a részvétel díjtalan, adományokat anyagköltségre elfogadunk! 

karáCSoNYi kÉzMŰVES VáSár
December 9., szombat 14.00-19.00
Helyi	és	környékbeli	kézművesek	termékeinek	vására,	ahol	az	ün-
nepi	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!

BaBakoNCErT    
December 15., péntek 18.00-18.40 
Az	első	zenei	élmény	meghatározó	lehet	egy	kisgyermek	életében.	
A	babakoncert	–	melyen	Cippolino,	az	olasz	bábfigura	szól	a	ba-
bákhoz	–	a	kicsik	életkori	szükségleteihez	igazodva	teremti	meg	a	
zenehallgatás	semmihez	sem	hasonlítható	élményét.	A	zene	után	
a	gyerekek	megismerkedhetnek	a	darabokban	megszólaló	hang-
szerekkel. 
Előadók:	Bede	Fanni	Anna	–	fuvola,	Gelencsérné	Tamási	Márta	–	
zongora,	Gelencsér	Gábor	–	cselló
Belépő: felnőtteknek	1	500	Ft,	a	babák	a	vendégeink

WEkErlEi zSEBSzÍNHáz:
BETlEHEMi TÖrTÉNET   
December 16., szombat 10.30-11.30
karácsonyi népi játék bábokkal az ESzME (Európai Szabad Művé-
szek Egyesülete) előadásában.
Régen	 a	 legismertebb	 és	 a	 legelterjedtebb	 karácsonyi	 szokások	
közé	tartozott	a	betlehemezés,	melynek	hagyományát	ezzel	az	elő-
adással	igyekszünk	feleleveníteni.	A	karácsony	a	család,	a	szeretet	
ünnepe,	 ám	 ezzel	 az	 előadással	 szeretnénk	 felidézni	 a	 történet	
eredeti	jelentését	is.	
Játsszák:	Törőcsik	Eszter	és	György	Zoltán	Dávid
Belépő: 1	300	Ft/fő
Jegyek elővételben is kaphatóak!
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általános információ: 
Tanfolyamokkal	kapcsolatos	bővebb	információ	

és	jelentkezés	a	foglalkozás	vezetőjénél.	
A	foglalkozásokhoz	folyamatosan	lehet	csatlakozni.
Bővebben	tájékozódhat	a	wkk.kispest.hu	oldalon.
a foglalkozásokat aBC sorrendben találja meg.

BáBoS MESEkUCkÓ
kedd 10.30-11.30 (első alkalom: szeptember 12.)
A	bábos	mesekuckó	védjegyes	baba-mama	foglalkozás,	mely	azt	a	
három	dolgot	nyújtja	a	gyerekeknek	és	a	szülőknek,	amire	a	leg-
jobban	szükségük	van:	a	mese,	a	mozgás	és	az	alkotás	örömét,	az	
én	kifejezését.
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 8.30-10.00 (első alkalom: szeptember 6.)
A	Boribaba	foglalkozásokon	énekek,	mondókák	mellett	sajátíthat-
ják	el	–	szülők	és	babák	–	a	mozgásos	feladatokat,	melyekhez	kü-
lönböző	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 10.00-11.30 (első alkalom: szeptember 6.)
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 19.)
Höcögés,	 göcögés,	 kacagás!	 Lovagoltatás,	 lógázás,	 hintáztatás,	
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cirókázás	 élő	 hangszerjátékkal,	 népdalokkal,	 népi	 mondókákkal,	
ölbéli	játékokkal,	sétáltatókkal	színesítve.
részvételi díj:	1	000	Ft/alkalom/család	vagy	9	000	Ft/10	alkalom/
család
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 19.)
Mondókás	Móka	 Kerekítő	Manó	 kis	 jeleneteivel	 fűszerezve,	 sok	
színes	labdával.	
részvételi díj: 1	000	Ft/alkalom/család	vagy	9	000	Ft/10	alkalom/
család
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Farkas	Katalin	óvodapedagógus	|	+36	20	967	7628	|	
k8t@freemail.hu	|	kerekito.hu			
Előzetes jelentkezés nem szükséges!

kiDS ClUB-BaBY ClUB 
Szerda 10.00-10.45 (első alkalom: szeptember 6.) 
A	Baby	Club	és	a	Jazz	Mataz	az	LCF	Clubs	angol	mozgásos	klubja	
kifejezetten	a	legkisebb	gyermekek	számára.	
A	 30-45	 perces	 foglalkozásokon	 a	 kicsik	 valamelyik	 szülő	 vagy	
nagyszülő	aktív	közreműködésével	vesznek	 részt,	amelyhez	nem	
szükséges	angol	nyelvtudás,	sőt,	a	szülők	 is	nagyon	sok	mindent	
elsajátíthatnak.
részvételi díj:  5	000	Ft/4	alkalom 
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Szira	Ildikó	|	+36	30	900	0017	|	i_szira@yahoo.com

laBDázÓ  
Csütörtök 16.00-16.45 (első alkalom: szeptember 21.)
Gurítjuk,	eldobjuk,	elkapjuk	a	színes,	kicsi	és	nagy,	pöttyös	és	csör-
gős	labdákat.	
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	|	labdazo.hu
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általános információ: 
Tanfolyamokkal	kapcsolatos	bővebb	információ	

és	jelentkezés	a	foglalkozás	vezetőjénél.	
Bővebben	tájékozódhat	a	wkk.kispest.hu	oldalon.
a foglalkozásokat aBC sorrendben találja meg.

akrozz VElEM... 
péntek 16.15-17.35 (első alkalom: szeptember 15.)
Akrobatika	foglalkozás	8	éves	kortól.
Az	órákon	alap-	és	haladó	akrobatikai	elemeket	tanulunk	(bukfenc	
variációk,	 kézenállás,	 híd	 variációk,	 bógnik,	 spárgák,	 erőelemek)	
erősítünk,	és	nyújtunk	 (gimnasztikai	nyújtó-,	 lazító-,	erősítő	gya-
korlatok).
részvételi díj: 5	200	Ft/4	alkalom	(Akik	a	Cirkuszolj	velem	foglalko-
zásra	is	járnak,	a	havidíjból	1	000	Ft	kedvezményt	kapnak!)	
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Zoltán	Angelika	akrobatika,	aerobik	és	fitball	oktató,	az	Állami	
Artistaképző	Intézet	volt	növendéke|	+36	70	512	6002	|	
zoltan55angi@gmail.com			 Jelentkezési határidő: szeptember 8. 

aprÓ Marok fazEkaS MŰHElY    
i. csoport: szerda 15.30-16.30 (első alkalom: szeptember 13.)
részvételi díj: 1	200	Ft/alkalom	vagy	3	800	Ft/4	alkalom	 (5	hét	
alatt	lehet	lejárni)
ii. csoport: szerda 16.30-18.00 (első alkalom: szeptember 13.)
részvételi díj: 1	400	Ft/alkalom	vagy	4	900	Ft/4	alkalom	 (5	hét	
alatt	lehet	lejárni)
Kisinas	lehetsz	egy	igazi	fazekasműhelyben.
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A	részvételi	díjak	tartalmazzák	az	anyagköltséget,	valamint	havonta	
2	db	tárgy	mázas	kiégetését.
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  
kedd 17.00-18.00 (első alkalom: szeptember 12.)
Szerda 19.45-20.45
Vidám	órák,	 táncedzések	akár	heti	két	alkalommal,	 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

BŰVÉSz TaNfolYaM  
Csütörtök 18.00-19.00 (első alkalom: szeptember 14.)
Kreatív	 elfoglaltságot	 keresel?	 Ismerkedj	 meg	 egy	 interaktív	 és	
modern	művészeti	ággal,	 a	 legnagyobb	bűvészek	és	mentalisták	
által	 őrzött	 titkokkal!	 Tanuld	meg	 a	 bűvészet	 pszichológiáját,	 és	
légy	 sikeresebb	 a	 kommunikációban,	 társasági	 életben	 és	 az	
ismerkedésben	is!
részvételi díj:	2	000	Ft/alkalom	vagy	6	000	Ft/4	alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Molnár	Szabolcs	bűvész,	mentalista	|	+36	30	335	5956|	
molnar.buvesz@gmail.com	|	www.molnarbuvesz.hu
igény esetén csütörtökön 19.30-tól felnőtteknek szóló mentalista-
bűvész tanfolyamot is indítunk! 
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CirkUSzolJ VElEM... 
i. csoport: szerda 16.15 -17.45 (első alkalom: szeptember 13.)
ii. csoport: szerda 17.50 -19.20 
Ügyességi	és	akrobatika	foglalkozás.	
részvételi díj: 5	900	Ft/4x1,5	óra.	
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Zoltán	Angelika	akrobatika,	aerobik	és	fitball	oktató,	az	Állami	
Artistaképző	Intézet	volt	növendéke|+36	70	512	6002	|	
zoltan55angi@gmail.com
Jelentkezési határidő: szeptember 8.

GYErEk kaNGoo 
Hétfő 17.30-18.30 és péntek 17.30-18.30 
(első alkalom: szeptember 4.)
Fiúknak	és	lányoknak	egyaránt	ajánlott.	A	cipő	funkcionális	haszná-
latához	szükséges	a	minimum	30-as	lábméret	és	20	kg-os	testsúly.	
amit hozni kell:	 hosszú	 szárú,	 nedvszívó	 zokni,	 szénsavmentes	
ásványvíz,	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
Szeptemberben az első alkalmon a részvétel ingyenes! 

GYErMEkfiTNESS ÉS TáNC
BETTiNa fiTNESS iSkola  
Hétfő 16.30-17.15 
(első ingyenes bemutató óra és beiratkozás: szeptember 11.)
Zenés,	táncos	foglalkozás	látványos	erő-	és	lazasági	elemek,	vala-
mint	az	akrobatika	(cigánykerék,	kézenállás,	híd,	bukfenc)	alapjai-
nak	elsajátításával.	
részvételi díj:	3	900	Ft/hó/4	alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Ambrus	Bettina	csoportos	fitness	instruktor,	gyerekfitness	oktató	
és	táncos,	a	Bettina	Fitness	iskola	alapítója	és	szakmai	vezetője	|	
+36	70	547	7074	|		bettinaambrus@gmail.com	|		
www.bettinafitness.com

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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HaNGSzErVarázS zENETaNoDa – roSalES zENEoVi  
DÚr-Moll – iskolaelőkészítő a zene segítségével 
Szerda 13.15-16.00 (első alkalom: október 4.)
Finommotorika	fejlesztése	a	furulyakezelés,	zenei	játékok,	feladat-
lapok	és	a	kottaolvasás	módszerén	keresztül.	
részvételi díj:	4	500	Ft/alkalom,	21	000	Ft/5	alkalom,	
39	000	Ft/10	alkalom,	99	000	Ft/éves	bérlet
Előzetes jelentkezés: Nagy	Mária	az	Operaház	nagykövete	és	gyerek-
programok	játékmestere	|	+36	30	936	2040	|	
hangszervarazs@gmail.com

HaNGSzErVarázS MoDEraTo   
Szerda 16.20-17.05 (első alkalom: október 4.)
Zenei	 játékok,	 matricázás,	 színezés,	 furulyaiskolával	 és	 fejlesztő	
füzetekkel.
részvételi díj:	1	500	Ft/alkalom,	7	000	Ft/5	alkalom,	
13	000	Ft/10	alkalom,	33	000	Ft/éves	bérlet
Előzetes jelentkezés:	Nagy	Mária	az	Operaház	nagykövete	és	gyerek-
programok	játékmestere	|	+36	30	936	2040	|	
hangszervarazs@gmail.com

JáTÉkoS aNGol
Hétfő 16.30-17.15  (első alkalom: szeptember 4.)
Játékos,	mozgásos	foglalkozás	angolul,	maximum	10	fős	csoportban.
részvételi díj:	1	200	Ft/alkalom	vagy	4	000	Ft/4	alkalom	
(15%	testvérkedvezmény)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Hamvas	Szilvia	angoltanár,	játékpedagógus	|	
hamvasszilvia@gmail.com

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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5-7	éves			

4-5	éves			

4-7	éves			



kiDS ClUB   
Szerda 17.00-17.45 (első alkalom: szeptember 6.)
Ebben	a	korai	fázisban	gyerekjáték	a	nyelvtanulás…	Az	élményszerű,	
játékos	 módszer	 elsődleges	 célja	 a	 természetes	 és	 magabiztos	
nyelvhasználat,	a	stresszmentes	nyelvtanulás	és	kommunikáció.	
részvételi díj: 	6	000	Ft/4	alkalom	
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Szira	Ildikó	|	+36	30	900	0017	|	i_szira@yahoo.com

klaSSzikUS BalETT   
kedd 17.30-18.30  
(első ingyenes bemutató óra: szeptember 12.)
Minden	tánc	alapja	a	klasszikus	balett,	de	a	mindennapjainkat	is	
megszépíti,	hiszen	kialakítja	a	helyes	testtartást	és	a	szép	izomzatot, 
valamint	 fejleszti	 a	 ritmusérzéket.	 A	 klasszikus	 balettet	 bárki	 el-
kezdheti,	mindenki	számára	megtanulható	mozgásrendszer.
részvételi díj: 1	200	Ft/alkalom,	vagy	4	400	Ft/4	alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Frányó	Andrea	|	+36	20	337	3838	|	andrea.franyo0@gmail.com
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

MiNi pirUETT 
Csütörtök 17.30-18.15 (első alkalom: szeptember 14.)
Balett	alapokkal	a	jazz-	és	moderntánc	világában,	kisebb	koreog-
ráfiák	elsajátításával.
részvételi díj: 1	000	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!

NÉpEk TáNCa   
kedd 16.30-17.15 (első ingyenes bemutató óra: szeptember 12.)
Ismerkedj	meg	más	 népek	 hagyományaival,	 és	 a	 rájuk	 jellemző	
néptáncokkal.		Sokszínű	népi	mozgásformák,	látványos	koreográfiák. 
Többek	között	megismerkedünk	az	örmény,	török,	thaiföldi,	ci-
gánytáncok,	a	görög	és	a	palóc	lánytáncok	mozgásformáival.
részvételi díj:	1	000	Ft/alkalom,	vagy	3	600	Ft/4	alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Frányó	Andrea	|	+36	20	337	3838	|	andrea.franyo0@gmail.com
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!
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3-14	éves			

10-16	éves			

7-14	éves			

5-7	éves			



piNDUr pirUETT    
Csütörtök 16.30-17.15 (első alkalom: szeptember 14.)
Mozgásfejlesztés	balett	alapok	elsajátításával.
részvételi díj: 1	000	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!

roBoTika MÉrNÖk Szak – kÖr 
i. csoport: szerda 16.30-18.00 (első alkalom szeptember 20.)
ii. csoport: szerda 17.30-19.00 
III. csoport péntek 16.30-18.00
A	 robotok	 köztünk	 vannak!	Programozható	 robotépítő	és	 konst-
rukciós	készlet	 felhasználásával,	differenciált	 tematikával	progra-
mozunk,	építkezünk.
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 kaNGoo
Szerda 18.30-19.30 és péntek 18.30-19.30 
(első alkalom: szeptember 6.)
A	fiúknak	és	 lányoknak	egyaránt	ajánlott	órákon	koreográfiát	ta-
nulunk,	haladó	játékokat	játszunk	és	tartásjavító	erősítő	gyakorla-
tokat	hajtunk	végre.	
amit hozni kell: hosszú	 szárú,	 nedvszívó	 zokni,	 szénsavmentes	
ásványvíz,	törölköző.
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4-5	éves			

9-15	éves			

10-14	éves			



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
Szeptemberben az első alkalmon a részvétel ingyenes! 

TiNi pirUETT  
kedd 18.00-18.45 (első alkalom: szeptember 12.)
Klasszikus	balett	alapoktól	a	kortárstáncig.
részvételi díj:	1	000	Ft/alkalom	vagy	3	800	Ft/4	alkalom
Jelentkezés és bővebb információ: Rosivall	Petra	|	
+36	30	617	6755	|	pindur.piruett@gmail.com	
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

VoNzarT TáNC STÚDiÓ – VoNzáS kTSE
Csütörtök 17.00-17.50 (első alkalom: szeptember 7.)
                  18.00-18.50 
                  19.00-19.50
Klasszikus	balett,	modern	tánc,	ír	tánc,	sztepp,	társastánc,	néptánc	
oktatása.
részvételi díj: 4	100	Ft/4	óra/hó	(4x50	perc,	heti	1x50	percben)
																										7	000	Ft/8	óra/hó	(8x50	perc,	heti	2x50	percben)
Bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:	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	sportegyesület	versenyző	csapataiban.
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általános információ:
A	tanfolyamokra	előzetes	jelentkezés	szükséges.	

Bővebb	információ	és	jelentkezés	a	foglalkozás	vezetőjénél.	
Bővebben	tájékozódhat	a	wkk.kispest.hu	oldalon.
a foglalkozásokat aBC sorrendben találja meg.

fazEkaS TaNfolYaM kEzDŐkNEk 
ÉS HalaDÓkNak 
Szerda 18.00-20.00 (első alkalom: szeptember 13.)
Ahol	az	alkotás	valódi	élménnyé	válik!	
részvételi díj:	2	600	Ft/alkalom	vagy	17	500	Ft/8	alkalom	(9	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!

kaNGaTraiNiNG 
péntek 10.00-11.30  (első alkalom: szeptember 8.)
A	Kangatraining	Európa	első	számú	szülés	utáni	regenerációs	moz-
gásprogramja.	Edzés	az	anyáknak,	játék	a	babáknak.	A	tréningen	
várandósok	 is	 részt	vehetnek.	A	90	perces	órákból	50-55	perc	a	
torna.
részvételi díj: bérlet	kezdőknek:	18	000	Ft/8	alkalom,	bérlet	hala-
dóknak:	8	000	Ft/5	alkalom	vagy	15	000	Ft/10	alkalom
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	

kETTlEBEll  
Hétfő 18.45-19.45 (kezdő csoport) (első alkalom: szeptember 4.)
Hétfő 19.45-20.45 (szuperhaladó csoport)
Csütörtök 18.30-19.30 (kezdő csoport) 
Csütörtök 19.30-20.30 (szuperhaladó csoport) 
péntek 8.30-9.30 
Funkcionális	erőnléti	edzés	egyéneknek	és	csoportoknak.	
részvételi díj: 10	000	Ft/	8	alkalom
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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! 

koNflikTUSkEzElÉS 
kedd 18.00-20.00 (kezdés: szeptember 26.)
Tízalkalmas,	tanúsítványt	adó	konfliktuskezelési	tanfolyam.	
Gyakorlati	 módszereken	 keresztül	 ismerjük	 meg	 a	 konfliktusok	
természetét,	 a	 különböző	megküzdési	 stratégiákat.	 Elsajátítjuk	a	
stresszkezelés	 módszerét,	 megtanuljuk	 a	 nehezebb	 helyzetek	
kezelését,	olyan	konkrét	eszközöket	és	konfliktuskezelési	kommu-
nikációt,	amellyel	mindkét	fél	nyertes	lehet.	Szomszéd	viták,	családi	
konfliktusok,	munkahelyi	konfliktusok.	
Jelentkezés a tanfolyam vezetőjénél: Matkovics	István	mediátor,	
kommunikációs	tréner		|	+36	70	9497679		|	
matkovicsi@gmail.com
részvételi díj:	bevezető	áron	18	000	Ft/10	alkalom

MaMiNBaBa – HorDozÓS laTiN fiTNESS 
Hétfő 10.00-11.00  (a tanfolyam novembertől indul!)
Szórakoztató,	csinosító	mozgásforma	kisbabás	és	várandós	anyu-
káknak,	tüzes	latin	zenére.	
részvételi díj: 1	300	Ft/alkalom	vagy	5	200	Ft/5	alkalom	
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
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 12.)
A	pilates	mozgásanyaga	hasonlít	 a	 jógához,	 a	 tánchoz	és	 a	 gim-
nasztikához,	de	sok	egyedi	gyakorlatot	is	tartalmaz.	
részvételi díj:	1	300	Ft/alkalom	vagy	4	500	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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paVErpol TaNfolYaM
Szombat 9.00-12.00
időpontok: október 7., 14., 21., 28., november 11., 18.
Szép	emlékek	–	ügyes	kezek!
Hatalkalmas	 kurzus	 a	 paverpol	 technika	 alapjairól.	 A	 paverpol	
technikáról	részletesen	a	honlapon	olvashatnak.
Október	7.	Váza	készítése	
Október	14.	Tükör-	vagy	dobozdekoráció	
Október	21.	Fali	kép	készítése	
Október	28.	Kép	+	félszobor	készítése	
November	11.	Ülő	alakos	szobor	készítése	
November	 18.	 Szobor	 mozdulattal	 –	 mozdulat	 ábrázolásának	
technikája
részvételi díj:	5	000	Ft/alkalom	
																										vagy	25	000	Ft/6	alkalom	(teljes	kurzus)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Reizingerné	Fejes	Tünde	|	+36	20	533	3502	|	
reizingertunde@gmail.com
folyamatos csatlakozási lehetőség! 

SzaBáS-VarráS kEzDŐkNEk
Hétfő 18.00-20.00  (várható kezdés: október közepe)
A	 varrás	 alapjainak	 elsajátítása,	 egyszerűbb	 darabok	 elkészítése	
egyéni	 tempóhoz	 is	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 
jelentkezővel indul!
részvételi díj: 18	000	Ft/12	alkalom/24	óra
Bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: Bozóné	Kobory	Melinda	
varrónő	|	+36	70	271	4961	|	melindavarroda@t-online.hu	

TárSaSTáNC TaNfolYaM kEzDŐkNEk  
péntek 19.00-20.00 (első alkalom: szeptember 8.)
Az	5	latin	és	5	standard	tánc	között	mindenki	megtalálhatja	a	szá-
mára	ideális	táncot.	
pár nélküli jelentkezőket is várunk!
részvételi díj: 1	500	Ft/alkalom	vagy	4	500	Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Dávid	Viktória	Eszter	|	+36	20	351	2826	|	davidria92@gmail.com
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folyamatos csatlakozási lehetőség! 
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

TárSaSTáNC TaNfolYaM kÖzÉpHalaDÓkNak 
péntek 20.00-21.00 (első alkalom: szeptember 8.)
részvételi díj: 1	500	Ft/alkalom	vagy	4	500	Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Dávid	Viktória	Eszter	|	+36	20	351	2826	|	davidria92@gmail.com
folyamatos csatlakozási lehetőség!

TorNa NYUGDÍJoN TÚl  
kedd és csütörtök 8.00-9.00 és 9.00-10.00 
(első alkalom: október 3.)
A	 torna	 jó	 hatással	 van	 a	 keringésre,	 ezáltal	 minden	 szervre.	
A csontritkulás	 megelőzésének	 alapja	 a	 rendszeres	 testmozgás,	
mely	ebben	a	korban	kiemelt	figyelmet	érdemel.	
részvételi díj:  900	Ft/alkalom,	
	 heti	2	alkalom	esetén	5	600	Ft/hó,	
	 heti	1	alkalom	esetén	2	800	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 12.)
A	jóga	a	fizikai	testet	egészségben	tartja;	a	 lelket,	az	érzelmeket,	a	
stresszt	uralja;	a	szellemet,	a	tudatos	teremtő	gondolatokat	rendezi.		
részvételi díj: 1	100	Ft/alkalom	
																										vagy	4	000	Ft/4	alkalom	(5	hét	alatt	lejárható)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Kováts	Krisztina	jógaoktató	|	+36	70	323	9067	|	
kriszjoga@gmail.com
az újonnan csatlakozók számára az első alkalom ingyenes!
folyamatos csatlakozási lehetőség!

zUMBa GolD
Hétfő 17.45-18.45 (első alkalom: szeptember 11.)
Zumba-Gold®	 az	 idősebb	 korosztályba	 tartózóknak	 és	 azoknak	
szól,	 akik	 a	 Fitness	 zumbát	 nem	 tudják	 vagy	 nem	 szeretnék	 vé-
gezni.	 Gold	 zumbázáskor	 az	 egyszerű	 és	 könnyen	 utánozható	
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koreográfiákat	feltétel	nélküli,	elfogadó,	kritikamentes	légkörben	
latin-amerikai	zenékre,	pár	nélkül	táncoljuk.	A	program	terápiás	és	
prevenciós	jelleggel	is	rendelkezik.
részvételi díj: 1	500	Ft/alkalom	vagy	5	200	Ft/bérlet	(4	alkalom)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkasné	 Erzsébet	 instruktor,	 tánc-	 és	 mozgásterapeuta,	
kineziológus	|	+36	30	996	4166	|	erzsi.zumba@gmail.com		

zUMBa® fiTNESS
Csütörtök 20.00-21.00 (első alkalom: szeptember 14.)
A	zumba	fitness	 a	 latin	 táncok	alaplépéseiből	 és	fitness	mozdu-
latok	 ötvözéséből	 alakult	 ki.	 Mára	 meghódította	 a	 világot.	 Vér-
pezsdítő	latin	ritmusok,	önfeledt	tánc	és	rendkívül	vidám	hangulat	
jellemzi	az	órákat!	
részvételi díj: 1	300	Ft/alkalom	vagy	5	000	Ft/4	alkalom	(6	hétig	
érvényes)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkas	Orsolya	zumba	oktató	|	+36	70	577	0667	|	
orsi.f00@gmail.com		

SzÉkES zUMBa-GolD 
Mozgásukban korlátozottak számára!
Hétfő 15.00-16.00 (első alkalom: október 2.)
A	 székes	 zumba	 a	 Zumba®	fitness	 és	 ezen	 belül	 a	 Zumba-gold®	
azon	speciális	ága,	amelyet	a	mozgásunkban	korlátozottak	számá-
ra	állítottak	össze.	A	speciális	zumba	gold	órán	a	lábainkat	teher-
mentesítve,	széken	ülve,	 illetve	a	széket	támasztéknak	használva	
táncolják	a	koreográfiákat.	
Ajánljuk	 azoknak,	 akik	 születési	 rendellenességből	 vagy	 szerzett	
betegségből	adódó	mozgási	nehézséggel,	egészségügyi	problémával 
küzdenek.
részvételi díj:	800	Ft/alkalom	a	Bp.,	Főv.	XIX.	Ker.	Kispest	Önkor-
mányzata	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!
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ViráGkÖTŐ TaNfolYaM 
Hobbiszintű virágkötő tanfolyam kezdőknek, 
hétalkalmas kurzus 2 csoportban. 
Szerda 10.00-12.00 (első alkalom: október 11.)
Csütörtök 18.00-20.00 (első alkalom: október 12.)
A	 tanfolyamon	 a	 résztvevők	 elsajátíthatják	 a	 virágkötészet	 leg-
alapvetőbb	fogásait,	megismerkednek	a	csokorkötés	rejtelmeivel,		
gyakorlati	tapasztalatok	alapján	belekóstolhatnak	a	virágkötészet-
be,	otthonunk	díszítésének	virágos	világába.	
részvételi díj: 42	000	Ft,	teljes	anyagköltséggel	együtt.	A	résztve-
vőknek	csak	szerszámot	kell	hozniuk.		A	részvételi	díj	két	összegben 
külön	is	befizethető.	
A	tanfolyam	hobbi	szintű,	nem	ad	semmiféle	képesítést!	Részletes	
tematika	a	honlapon	olvasható.
Jelentkezés, fizetés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Steer	Éva	Márta	virágkötő	|	+36	30	465	2840	|		
megalmodom.neked@gmail.com

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
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alfa aGYkoNTroll klUB
Hétfő 19.00-21.00 (első alkalom: szeptember 4.)
Az	agykontroll	tanfolyamon	tanultak	gyakorlása;	problémamegol-
dó,	egészségjavító	meditációkkal	az	életünk	minőségének	javítása;	
önismeretünk,	személyiségünk	fejlesztése;	egymás	segítése.	
részvételi díj: 1	300	Ft/alkalom	vagy	5	000	Ft/	4	alkalmas	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!

CarToN foCi klUB
Minden hónap utolsó péntekjén 17.00-19.00 
(első alkalom: szeptember 29.)
A	labdarúgó	kártyák	és	matricák	gyűjtőinek	közössége.
A	Kartonfoci	Klub	a	 labdarúgó	 (“focis”)	 sportkártyák	és	matricák	
gyűjtőinek	találkozóhelye.	Várunk	akkor	is,	ha	otthon	roskadoznak	
a	polcok	a	ritka	lapokkal	teli	albumok	alatt,	de	akkor	is,	ha	tegnap	
kezdted	gyűjteni	őket,	és	az	első	csomagjaidat	bontottad.	Tapasz-
talatcsere,	cserebere,	régi	és	vadonatúj	gyűjtemények	a	világ	min-
den	tájáról.	A	klub	megkülönböztetett	figyelemmel	kíséri	a	magyar	
vonatkozású	megjelenéseket.
klubvezető:	Reiker	Teó	|	+36	30	956	7476	|	
theodore.reiker@gmail.com
részvételi díj nincs, pártolói tagság kiváltása lehetséges.

folTolÓGUSok – folTVarrÓ klUB
kéthetente kedden 9.00-12.00  (első alkalom: szeptember 12.)
A	csatlakozáshoz	a	foltvarrásban	való	alapszintű	jártasság	szükséges.
Vezeti: Szentpály	Éva
részvételi díj: 200	Ft/alkalom
Bővebb információ: Szentpály	Éva	|	+36	30	287	5507	|	
foltvarro1@gmail.com

GEriNCTErápiáS ElŐaDáSok
Minden hónapban egyszer, pénteken 18.00-19.30
időpontok: szeptember 29., november 17. 
Előadás	és	 tanácsadás.	A	gerincproblémák	 természetes	módsze-
rekkel	történő	hatékony	kezelése,	gyógyítása	(lumbágó,	hátfájás,	
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kar-,	láb,-	csípő	fájdalom,	zsibbadás).	Új	szellemiségben	kialakított	
terápia	a	mozgásprobléma,	fájdalom	megoldására.
Előadó: Romhányiné	Kovács	Mária	gerincterapeuta
a részvétel díjtalan!

kÖzVETÍTÉS koNflikTUSokBaN 
MEDiáCiÓS SzolGálaT
Minden hónap első péntekje 17.00-20.00
Megoldhatatlannak	tűnő	konfliktusa	van	a	párjával,	gyermekével,	
rokonaival	vagy	a	munkahelyén	a	főnökével,	munkatársaival,	vagy	
nem	tud	megegyezni	a	szomszédjával?	Vegye	igénybe	az	ingyenes	
mediátori	szolgáltatást	a	WKK-ban!
Előzetes jelentkezés szükséges:	 a	 WKK	 telefonszámain	 vagy	 a	
mediacio@atalakulo.hu	 e-mail	 címen.	 Jelentkezése	 után	 egy	
mediátor	kolléga	meg	fogja	keresni,	hogy	megbeszéljék	a	részleteket	
és	időpontot	egyeztessenek.	
a részétel díjtalan!

NYiTNi-kÉk BaBa-MaMa klUB 
páros hét pénteken 9.00-11.00 (első alkalom: szeptember 22.)
Ismerkedés,	tapasztalatcsere,	beszélgetés,	mindez	úgy,	hogy	köz-
ben	a	gyerekek	 is	 jól	 érzik	magukat.	Gyere,	 építsünk	együtt	egy	
wekerlei	anyaközösséget!
Szervező: Kékesi	Krisztina	coach,	mentálhigiénés	szakember	|	
+36	30	280	3057	|	facebook:	Nyitni-kék	Baba-Mama	Klub
a részvétel díjtalan!  
Előzetes bejelentkezés szükséges.
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zÖlDSzarVÚ Öko BaBa-MaMa klUB
Minden páros hét csütörtökön 10.00-12.00 
(első alkalom: szeptember 7.)
Mindenki	 számára	 nyitott	 klubunk	 témái:	 mosható	 pelenka	 és	
babahordozó	 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.

WEkErEi folToSok – folTVarrÓ klUB 
kéthetente kedden 9.00-12.00  
(első alkalom: szeptember 5.)
A	csatlakozáshoz	a	foltvarrásban	való	alapszintű	jártasság	szükséges.
Vezeti: Steigerwald	Éva
részvételi díj: 200	Ft/alkalom
Bővebb információ:	Steigerwald	Éva	|	+36	30	504	0180	

WEkErlEi NÉpDalkÖr
Csütörtök 18.00-20.00 (első alkalom: szeptember 14.)
Mindenkinek,	aki	szeret	énekelni,	szereti	a	népdalokat,	és	szereti	
a	Wekerlét.
foglalkozásvezető: Halmos	Kata	népdalénekes	|	+36	20	222	8111	
|	halmos.kata@gmail.com
a részvétel díjtalan!  folyamatos csatlakozási lehetőség!
 

klÍMa TÉMa 
a richter Gedeon Nyrt. és a Wekerlei kultúrház és könyvtár két-
fordulós pályázata.
korosztály:	7.	osztályos	gyerekek	és	segítőik	
(pl.:	szülők,	nagyszülők,	pedagógusok)
Első forduló: klíma a földön ma és 100 éve
Mi	adjuk	a	kérdéseket,	Te	pedig	keresd	meg	a	helyes	válaszokat!
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feladat:	13+1	kérdésből	álló	 tesztlap	kitöltése	környezetvédelmi	
témában.	A	kérdőívek	átvehetők		október	2-től		nyomtatott	formában	a 
WKK-ban,	vagy	letölthetőek	a	wkk.kispest.hu	weboldalról.
a leadási határidő: 2017.	október	20.
a leadás helye: Wekerlei	Kultúrház	(1192	Budapest,	Petur	utca	7.)
A	 feladatlapokat	Klíma	 téma	címmel	 a	pályázó	nevének,	 életko-
rának,	 iskolájának	 és	 a	 szülő	 vagy	 pedagógus	 elérhetőségeinek	
(e-mail	cím,	telefonszám)	feltüntetésével	kérjük	leadni!	
A	teszt	eredménye	beszámít	a	végeredménybe!
Második forduló: plakát készítése
feladat: Készíts	 olyan	plakátot,	mely	 a	 klímaváltozás	 folyamatát	
ábrázolja,	illetve	annak	hatásaira	hívja	fel	a	figyelmet.	Olvass,	ku-
tass,	rajzolj,	írj,	nyomtass,	ragassz!	Válaszd	ki	azokat	a	technikákat,	
amelyekkel	egy	50	x	70	centiméteres	kartonon	a	legizgalmasabban	
és	legérthetőbben	tudod	bemutatni	a	folyamatot	és	hatásait.	
leadási határidő: 2017.	november	17.	
a leadás helye: Wekerlei	Kultúrház	(1192	Budapest,	Petur	utca	7.)
A	plakát	hátoldalára	kérjük	feltüntetni	a	pályázó	nevét,	életkorát,	
iskolájának	nevét	és	a	szülő	vagy	pedagógus	elérhetőségeit	(e-mail	
cím,	telefonszám)! 
a verseny végeredménye a pályázók két fordulón elért eredmé-
nyének összesítéséből alakul ki. 
Eredményhirdetés és kiállításmegnyitó:	 2017.	 december	 1.	
péntek	14.00.	
A nyereményekben támogatónk a Richter Gedeon gyógyszercég.

SzÍNES CErUzáVal a fÖlD kÖrül 
aNDErSEN NYoMáBaN
A	Dán	napra	készülődve	ki	más	nyomába	eredhetnénk,	mint	Hans	
Christian	Andersenébe?	Szépséges	meséi	sokakat	megihlettek,	így	
reméljük,	hogy	 ifjú	alkotóink	 is	szívesen	rajzolnák,	vagy	festenék	
meg	kedvenc	történetüket.	A	legjobban	sikerült	pályaművek	alko-
tóit	megjutalmazzuk,	műveiket	kiállítjuk.	
korosztály:	I.	kategória:	6-9	évesek	
																				II.	kategória:	10-14	évesek
formai követelmény: A/3	 vagy	 A/4-es	méretben,	 szabadon	 vá-
lasztott	technikával
Beküldési határidő:	2017.	október	20.
Az	elkészült	 alkotás	hátoldalán	olvashatóan	kérjük	 feltüntetni	
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a pályázó	nevét,	életkorát,	a	mű	címét	és	a	szülő	vagy	pedagógus	
elérhetőségeit	(e-mail	cím,	telefonszám)!	
a díjátadóra és a kiállítás megnyitójára november 25-én, a Dán 
napon kerül sor a Wekerlei kultúrházban.	A	leadott	rajzok	átve-
hetők	2017.	december	1.	és	december	17.	között.	További	megőr-
zésükre	sajnos	nincs	lehetőségünk!
Támogató: Skandináv Ház Alapítvány, WEKKA

2017. szeptember 1-14. arT  kiállÍTáS 
az alkoTÓ raJz TaNfolYaM NÖVENDÉkEiNEk MUNkáiBÓl. 
Tanfolyamvezető:	Urmai	Ungurán	László	grafikus
Megnyitó:	szeptember	1.,	péntek	19.00
A	kiállítást	megnyitja:	Aári-Tamás	Lajos	oktatási	ombudsman
 
2017. szeptember 15-október 20. ŐSzi HiNTázáS
Schall Eszter illusztrátor grafikus őszköszöntő kiállítása a boron-
gós	időt	szerethetővé,	a	lombhullást	vidámsággá	varázsolja.	Képei	
és	ajándéktárgyai	sajátságos	mesevilágba	kalauzolnak	bennünket.	

2017. október 14-21. CSillaGáSzaTi kiállÍTáS 
Plakátok,	poszter	különlegességek	és	egyéb	űrbéli	furcsaságok.	
Megnyitó:	 október	 14.,	 szombat	 16.00,	 az	Űrbéli barangolás c. 
rendezvényünkön
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KIÁLLÍTÁSOK

2017. október 27-november 20. VUk ÉS a TÖBBiEk
kiállítás Dargay attila rajzfilmekhez készült képeiből. Dargay	Attila	
ebben	az	 évben	ünnepelné	90.	 születésnapját,	 egyik	 legjelentő-
sebb	figurája,	a	Lúdas	Matyi	pedig	ez	évben	tölti	40.	évét.		A	vetí-
téssel	egybekötött	kiállításmegnyitón	vendégünk	lesz	Henrik Irén 
operatőr,	Dargay	Attila	özvegye	és	alkotótársa.	
Megnyitó:	október	27.	péntek	10.00

2017. november 22-30.  ÉlETkÉpEk DáNiárÓl –	a	Dán	napot	
kísérő	hangulati	kiállítás	Dániáról
SzÍNES CErUzáVal a fÖlD kÖrül – andersen nyomában
A	WKK	gyermekrajzpályázatának	nyertes	alkotásai.

2017. december 1-2018. január 15.  TÉli álMok 
Szalma Edit grafikus, illusztrátor karácsonyváró kiállítása.
Szalma	Edit	csodákkal	teli	világába	jó	belépni,	mert	színek	és	for-
mák	 varázslatos	 kavalkádja	 vár	 bennünket,	melyben	 a	 gyerekek	
otthonosan,	a	felnőttek	pedig	újra	gyereknek	érezhetik	magukat!	
a kiállítások megtekintése díjtalan!



Wekerlei könyvtár
Kapu ezer világra

Cím:	1192	Budapest,	Kós	Károly	tér	9.	(bejárat	a	Thököly	u.	felől)
Telefon:	+36	1	282	9634

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

facebook: facebook.com/wekerleikonyvtar

a kÖNYVTár NYiTVa TarTáSa:
Hétfő:  	15.00-19.00

kedd-péntek: 9.00-13.00	és	15.00-18.00

A	könyvtár	állománya	jelenleg	több	mint	7	000	kötetből	áll.	Gyűj-
tőköre	elsősorban	gyermek-	és	ifjúsági	könyvek,	valamint	szépiro-
dalom	és	bestseller.	A	könyvtár	 saját	honlapján	 lehetőség	van	a	
könyvek	előjegyzésére	és	hosszabbítására.	
A	könyvtárban	beiratkozott	olvasóink	számára	ingyenes	internete-
zési	lehetőséget	biztosítunk.	

BEiraTkozáSi DÍJak:
Felnőtt:	1	000	Ft/év,	diák	és	nyugdíjas:	500	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	fizetniük.	
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.	

proGraMok a kÖNYVTárBaN 
„aJáNDÉk Nap” 
Szeptember 23., szombat 10.00-14.00
Gyerekek	és	felnőttek	válogathatnak	az	ajándékkönyvek,	videoka-
zetták	és	egyéb	dokumentumok	között	a	könyvtárban!	A	 felnőtt	
és gyermekirodalomból	minden	kispesti	 lakos	ajándék	dokumen-
tumot	választhat	magának.

NÉpMESE NapJa  „Hol volt, hol nem volt …” 
Szeptember 29., péntek 10.00-13.00 és 14.00-17.00 
Mesemondás	 és	 felolvasás	 a	Wekerlei	 Könyvtárban	 a	 Népmese	
napja	 alkalmából.	 30	 perces	 váltásokkal	 várjuk	 az	 óvodásokat,	

KÖNYVTÁR
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iskolásokat,	valamint	minden	mesét	és	mesélni	szerető	gyereket,	
szülőt	és	nagyszülőt,	akik	szívesen	vállalkoznak	arra,	hogy	elmond-
ják	vagy	felolvassák	a	kedvenc	népmeséjüket.	
Előzetes jelentkezés	hallgatóként	vagy	felolvasóként:	szeptember	
27-ig	a	könyvtárban	személyesen	vagy	a	könyvtár	elérhetőségein.

TaNUlJ MEG TaNUlNi! – lÉpÉSElŐNY
A	hatékony	tanulás	módszere	általános-	és	középiskolások	számára.
Ki	ne	érezte	volna,	hogy	összetorlódott	a	tanulnivaló,	és	az	ener-
giái	felett	győzött	a	feladatok	sokasága?	Ki	ne	érezte	volna,	hogy	
a	holnapi	feleléshez/dolgozatíráshoz	még	édeskevés	az,	amit	tud,	
ráadásul	nehézségeket	okoz	az	anyag	megértése?	Ki	nem	mondta	
még	ki	ezeket	a	szavakat:	„én	ezt	nem	tudom!”,	„én	ezt	nem	értem!”,	
„én	ezt	nem	tudom	megtanulni!”?
A	Lépéselőny	olyan	tanulási	stratégiát,	technikákat	kínál,	melyben	
a	gyerekek	tanulási	szokásai	az	elme	igényeinek	legmegfelelőbben	
alakíthatók	ki,	amivel	agyukat	nem	gyötrik,	hanem	a	természetének	
megfelelően	foglalkoztatják,	vagyis	LÉPÉSELŐNYbe	kerülhetnek!	

lÉpÉSElŐNY TaNfolYaM i.  
Október 21., szombat 9.00-16.00 
oktató:	Bócz	Péter	fejlesztőpedagógus,	tréner
részvételi díj: 11	800	Ft/fő	(kedvezményekről	a		villamolvasas.hu		
honlapon	tájékozódhat)
Jelentkezés, díjfizetés és bővebb információ a tanfolyam honlapján: 
http://villamolvasas.hu,	illetve	a	tanfolyamvezetőnél:	Bócz	Péter	|	
+36	30	2345-284	|	info@villamolvasas.hu

lÉpÉSElŐNY TaNfolYaM II. 
November 18-19., szombat 9-17 óráig és vasárnap 9-14 óráig
oktató: Bócz	Péter	fejlesztőpedagógus,	tréner
részvételi díj:	19	000	Ft/fő	(kedvezményekről	a		villamolvasas.hu		
honlapon	tájékozódhat)
Jelentkezés, díjfizetés és bővebb információ a tanfolyam honlapján:  
http://villamolvasas.hu,	illetve	a	tanfolyamvezetőnél:	Bócz	Péter	|	
+36/30/2345-284	|	info@villamolvasas.hu

HoGYaN kÉSzÍTSüNk ÖNÉlETraJzoT? 
Szeptember 1-től kezdődően előzetes egyeztetés szerint.
Állást	keres	vagy	munkahelyet	váltana,	és	szüksége	van	egy	hatá-
sos,	személyre	és	álláslehetőségre	szabott	önéletrajzra,	motivációs	
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levélre?	Szeretné	megismerni	az	álláskereső	portálok	által	nyújtott	
lehetőségeket?	A	hatékony	önéletrajz	és	motivációs	levél	készíté-
se	nem	lehetetlen!	A	könyvtár	munkatársai	segítenek	ebben.	
a szolgáltatás ingyenesen, de előzetes időpont egyeztetés szükséges!

klUBok a kÖNYVTárBaN
a részvétel minden klubfoglalkozásra díjtalan! 

aNGol NYElVi klUB 
Alap-,	közép-	vagy	felsőfokú	nyelvtudással.
Minden hónap utolsó hétfőjén 17.00-18.00 
(első alkalom: szeptember 25.) 
Beszélgessünk	egymással	angolul!	Nincs	kivel	és	nincs	hol	angolul	
beszélgetnie?	A	klub	kötetlen	beszélgetést,	nyelvgyakorlást	bizto-
sít	a	részvevők	számára.	Ha	csak	kicsit	vagy	akár	nagyon	jól	beszél	
angolul,	akkor	is	csatlakozhat	a	klubhoz.	
Várjuk az érdeklődők ötleteit személyesen a könyvtárban vagy 
a könyvtár e-mail, telefon és facebook elérhetőségein! 

CSaláDi TárSaSJáTÉk klUB 
Minden hónap első keddjén 16.00-17.30 
Játszani	szerető	9-99	éves	fiataloknak	és	örök	ifjaknak.
Scrabble,	Activity,		műveltségi	és	sok	más	táblás	játék	várja,	hogy	
kipróbálják!

kÍVáNCSiak klUBJa
Minden hónap harmadik keddjén 16.00-17.30
A	témákból:	a	magyar	nyelv,	a	csokoládé	története,	a	magyar	bo-
rokról,	Mária	kegyhelyek,	érdekes	templomaink,	arborétumaink.

pÉNTEk ESTi MESÉk GYErEkEkNEk
Minden hónap utolsó péntekén 17.30-18.30 

VErSBaráTok klUBJa
Minden hónap második péntekén 16.00-17.00
Különböző	témák	szerinti	közös	versfelolvasás,	versmegosztás.

ViDáM DÉlUTáNok – kaBarÉTÖrTÉNETi klUB
Minden hónap második keddjén 16.00-17.00
Nagy	séták	a	magyar	kabarétörténet	világában.

KÖNYVTÁR
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WEkErlEi ViláGJárÓk 
Turisztikai klub minden hónapja utolsó keddjén 16.00-17.00

foGlalkozáSok GYErMEkCSoporTokNak
A	részvétel	ingyenes,	de	előzetes	időpont	egyeztetés	szükséges!

kÖNYVTári foGlalkozáSok kiSiSkoláSokNak
Olvasásnépszerűsítő	program	általános	iskolások	számára.

papÍrSzÍNHáz CSoporTokNak
A	japán	kamishibai	technikára	épülő	mesemondás	kicsiknek.	
A	 könyvtár	 új	 papírszínházi	mesékkel	 bővült.	Összesen	 13	mese	
közül	lehet	választani.	

TÉGY EGY kÖNYVET – VÉGY EGY kÖNYVET! 
köztéri könyvtároló szekrény a XiX. kerületi kós károly tér és 
pannónia út sarkán, a kós károly tér 15. szám előtt. 
Új	olvasnivalóra	vágyik?	Vannak	otthon	 feleslegessé	vált	 kiadvá-
nyai?	Könyvtárolónkban	cserélhet	könyvet	vagy	folyóiratot.	
a tároló nyitva tartása: H-P	8.00-18.00

aNGol GYErMEkrUHa VáSár
Használt	 angol	 gyermekruhák,	 kiegészítők	 és	 játékok	 vására	 ha-
vonta	egyszer	pénteken.	időpontok:	szeptember	22.,	október	20.,	
november	17.,	december	15.	9.00-12.00	

EMBErJoGi rENDHaGYÓ Órák 3-8. osztályig 
péntekenként délelőtt (előzetes egyeztetéssel)
Emberi	jogi	programok	iskolásoknak.
Az	Amnesty	 International	Magyarország	ember	 jogi	szervezet	ál-
tal	kidolgozott	45	perces	órák	tematikusan,	interaktív	feladatokon	
keresztül	tájékoztatnak	az	emberi	jogokról.	Drámapedagógia	esz-
közökkel,	szerepjátékon	keresztül,	esetelemezésekkel,	vetítéseket	
nézve	 boncolgatjuk	 az	 emberi	 jogok	 kérdéseit,	 az	 értékrend,	 a	
tolerancia,	a	bűncselekmények	fogalmát,	a	 társadalmi	különbsé-
gekről	alkotott	véleményeket.	A	kisebbeknek	külön	korosztályi	sa-
játosságaikra	kidolgozott	órákat	tartunk,	a	nagyobbak	választható	
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témakörök	szerint	vehetnek	rész	a	programban.		
Vezeti: Matkovics	István	mediátor,	kommunikációs	tréner
a részvétel ingyenes, de előzetes időpont egyeztetés szükséges!
Jelentkezés:	Kiss-Szitár	Orsolya	|	+36	1	282	9895	|	+36	20	971	3080

fElEJTŐfa
A	felejtőfa	Európa	más	országaiban	már	ismert	„cumifák”	mintá-
jára	jött	létre	a	WKK	kertjében.	Amennyiben	gyermekük	most	van	
leszokóban	a	cumiról,	az	információs	pultnál	kérhető	színes	szalag-
gal	felakaszthatja	azt	a	felejtőfára.
A kezdeményezés Kispest Önkormányzata, a Helen Doron Nyelvis-
kola és a WKK összefogásával valósult meg.

JáTSzÓSzoBa 
Épületünkben	baba	játszószoba	működik,	mely	a	kultúrház	nyitva	
tartási	 idejében	 –	 a	 nagyrendezvények	 kivételével	 –	 ingyenesen	
igénybe	 vehető.	 A	 játszószobában	 ügyességi	 és	 készségfejlesztő	
játékok,	 bábok,	 összerakó	 játékok,	 babakonyha,	 plüss	 állatok	 és	
még	sok	kedves	tárgy	várja	a	gyerekeket.	 	Látogatása	csak	szülői	
felügyelet	mellett	lehetséges.

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	informá-
ciós	táblák	találhatóak.	

olVaSÓSarok
Az	emeleti	folyosónkon	kialakított	olvasósarokban	újságot	lapoz-
gatva,	ismeretterjesztő	könyveket	olvasgatva	vagy	a	free	wifi	hasz-
nálatával	 töltheti	el	 idejét.	A	 falra	 festett	nagy	 fa	alatt,	a	 sünök,	
madarak,	mókusok	„szomszédságában”	hasznosan	és	kellemesen	
telhetnek	a	várakozás	percei.

TErEMBÉrlÉS 
Termeink	nyitva	tartási	időben,	szabad	kapacitás	esetén	kibérelhe-
tők	születésnapi	zsúrokra,	családi	és	munkahelyi	összejövetelekre.	
időpont egyeztetés: Brösztl	Éva		gazdasági	ügyintéző	|	
+36	20	971	3080	|	gazdasagi.wkk@gmail.com	

SZOLGÁLTATÁSOK
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Wkk
Wekerlei kultúrház és könyvtár

Wekerlei	Kultúrház	főépület:	1192	Budapest,	Petur	u.	7.
Wekerlei	Könyvtár:	1192	Budapest,	Kós	Károly	tér	9.

a Wkk NYiTVa TarTáSa:
H-p: 8.00-21.00

Szombat:	nyitás	8.00-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
instagram:	instagram.com/wekerleikulturhaz

A	hírlevelünkre	feliratkozhat	a	wkk.kispest.hu	oldalon.	Levelet	ír-
hat	nekünk	közvetlenül	honlapunkról	is.

Kérjük,	hogy	az	utcában	lakók	nyugalmának	érdekében	gépkocsi-
jával	lehetőleg	ne	a	Petur	utcában	parkoljon,	hanem	a	szomszédos	
Corvin	körúti	Pannónia	Általános	Iskola	és	a	Kispesti	Árnyas	Óvoda	
előtti	parkolóban!	Köszönjük!

KAPCSOLAT
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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
kocsisné Burkus Vénusz 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

ág attila karbantartó-kertész
gondnoksag.wkk@gmail.com

Molnár Tiborné, Marika technikai munkatárs 

Csorba imre technikai munkatárs

A	műsorváltozás	jogát	fenntartjuk!
Felelős	kiadó:	Szabó	Mária	igazgató

KAPCSOLAT

40


