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EGY CSEPP NYÁR 
EGÉSZ NAPOS KOMPLEX GYERMEKPROGRAM
Január 6., szombat 9.00-16.00 
Idézzük fel a táborok hangulatát!
Minden alkalommal más témára meghívott művészekkel és alko-
tókkal együtt mesélünk, zenélünk, táncolunk, bűvészkedünk, jógá-
zunk, bábelőadást nézünk, kézműveskedünk egész nap. Az egyes 
szombatok önmagukban is látogathatóak. Az ár tartalmazza a 
programokat és a háromszori étkezést (reggeli és uzsonna helyben, 
ebéd a Wekerle Étteremben).
Előzetes jelentkezés szükséges a mozdulatok@gmail.com e-mail 
címen.
A foglalkozás megtartásához min. 12 fő jelentkezése szükséges.
Foglalkozásvezetők: Rosivall Petra és Rosivall Kinga
Ár: 4 900 Ft/fő/nap   Testvérkedvezmény: 10 %
Bővebb információ és részletek: Rosivall Petra diplomás táncoktató 
mozdulatok@gmail.com | +36 30 617 6755
További időpontok: február 10., március 24., április 21.

BABAKONCERT    
Január 13., szombat 10.00-11.00 
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, Gelencsér Gábor – cselló és 
művészbarátaik
A belépőjegyek a helyszínen, az előadás előtt vásárolhatók meg. 
A helyek korlátozott száma miatt a koncertre előzetes regisztrá-
ció feltétlenül szükséges a wkk.kispest.hu oldalon a programnál.
Belépő: felnőtteknek 1 500 Ft, a babák a vendégeink

RENDEZVÉNYEK
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RENDEZVÉNYEK

A SZÉKELY MENYECSKE MEG AZ ÖRDÖG 
A magyar kultúra napjára gyerekeknek
Január 20., szombat 10.30-11.30
Fabók Mancsi bábszínháza – népmese bábokkal.
Élt egyszer, valamikor erősen rég egy székely menyecske. De az 
a világon mindent a visszájára cselekedett. Makacs dacosságával 
még az ördögnek is igen meggyűlt a baja. S tán még ma sem sza-
badult volna az asszonynép fogságából, ha meg nem menti egy 
huszár… Mesénk fonalát ördög szállta királykisasszonyok, ördögtől 
kapott ördögűző képesség, igaz mátkaság, lakodalom, s haj, még 
mik nem ékesítik! S hogy miként kacsint vissza történetünkbe vad 
menyecskénk, azt megláthassák, csak kerekítsék szemüket, s éle-
sítsék pupillanyílásukat!
A VII. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle megosztott fődíjas előadása.
Belépő: 1 300 Ft/fő    Jegyek elővételben is kaphatóak!

WEKKA KREATÍV ALKOTÓMŰHELY 
Január 27., szombat 10.00-12.00
A WEKKA közhasznú alapítvány által támogatott, ingyenes műhely-
foglalkozás.
Téma: Farsangra hangolódva – mókás farsangi szemüvegek és fej-
díszek 
A helyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció szükséges a 
WKK honlapján vagy telefonszámain január 8-tól.
Foglalkozásvezető: Brösztl Éva kézműves 
A részvétel díjtalan, adományokat anyagköltségre elfogadunk! 

BÖLCSŐDENYITOGATÓ 
Január 27., szombat 10.00-12.00 
A kerületben működő hat bölcsőde nagy szeretettel várja azokat 
a kicsiket, akiknek a szülei dolgoznak, és a bölcsőde gondozó szár-
nyaira szeretnék bízni gyermeküket.  
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A szakképzett kisgyermeknevelők ismerik a gyermekek testi-lelki 
szükségleteit, és céljuk, hogy a kicsik jól érezzék magukat náluk, 
valamint a szülők is nyugodtak legyenek afelől, hogy csemetéjük a 
legjobb helyen van. A tájékoztatón megismerhetik a kerületi böl-
csődéket, azok vezetőit és a bölcsődék szokásait. 
A tájékoztató 10 órától kezdődik, majd kötetlen beszélgetéssel zárul.
A pici gyermekeket játszószőnyeg várja! 
Meghívott vendégeink: Brinza Istvánné, a Kispesti Egyesített 
Bölcsődék vezetője és a kerületi bölcsődék vezetői
A részvétel díjtalan!

ÉLMÉNYFESTÉS JÁTÉKMŰHELY  
Február 3., szombat 10.00-11.15 
Téma: Farsang 
Sok zenével, vidámággal, mozgással, igazi színkavalkádot varázso-
lunk! Most másképp festünk, mint eddig, más felületre, más esz-
közökkel! Festés, rajztudás nem szükséges, váltóruha viszont igen.
Részvételi díj: 1 500 Ft/gyerek (az anyagköltséget is tartalmazza)
Előzetes jelentkezés szükséges a foglalkozásvezetőnél: 
Bertók Zsuzsanna | +36 20 459 3504 | 
zsuzsi.jatekmuhely@gmail.com   Következő időpont: március 3.

EGY CSEPP NYÁR 
EGÉSZ NAPOS KOMPLEX GYERMEKPROGRAM
Február 10., szombat 9.00-16.00
Részleteket lásd a január 6-i eseménynél.

RENDEZVÉNYEK
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ELMACSKÁSODOTT FARSANG 
Február 10., szombat 16.30-18.30
Képzeljétek! Nem elég, hogy februárban farsangi időszak van, 
amikor bátran hangoskodhatunk és mulathatunk, de még a macs-
kák világnapját is ekkortájt tartják. Ezért úgy gondoltuk, idén át-
adjuk magunkat az „elmacskásodásnak”! Nagy- és kismacskák 
jelmezébe bújva, macskazenére, macskatáncot tanulva bulizunk 
macskulásig! Nyávogó, lopakodó, mancsoló, gombolyaggörgető és 
egyéb macskaságos ügyességi feladatok. Estére hazaérve ne ma-
radjon el a cicamosdás se!
Jelmezes felvonulás zenére, ügyességi versenyek, macskatánc, 
álarckészítés.
Belépő: 500 Ft/fő    Belépés nem csak macskajelmezben!

BABAKONCERT    
Február 17., szombat 10.00-11.00 
Részleteket lásd a január 13-i eseménynél.

WEKKA KREATÍV ALKOTÓMŰHELY 
Február 17. szombat 10.00-12.00
A WEKKA közhasznú alapítvány által támogatott, ingyenes műhely-
foglalkozás.
Téma: Gyűjtsük okosan a pénzünket – vicces perselyek készítése
A helyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció szükséges a 
WKK honlapján vagy telefonszámain február 1-től.
Foglalkozásvezető: Brösztl Éva kézműves 
A részvétel díjtalan, adományokat anyagköltségre elfogadunk! 

RENDEZVÉNYEK
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TÉSZTAKÉSZÍTŐ WORKSHOP FELNŐTTEKNEK  
Február 17., szombat 15.00-18.00 
Aki a tésztákat szereti, és szívesen elsajátítaná elkészítésének házi 
fortélyait, annak felelevenítjük az otthoni tésztakészítés elfeledett 
hagyományát. Kereki Noémi, a Tésztaműhely című szakácskönyv 
szerzője mindent megmutat, elmesél és megtanít. Vigyázat, mert a 
szivárvány színeiben formálódó tésztacsodák alkotása közben köny-
nyen „tésztaszerelembe” eshetünk!  További részletek a honlapon. 
Részvételi díj: 10 000 Ft/fő     Maximális létszám: 15 fő
A részvétel regisztrációhoz és előrefizetéshez kötött. 
A tanfolyam@csipetkiado.hu oldalon várjuk a jelentkezést. 
A helyek a befizetés sorrendjében telnek be.  
Jelentkezési határidő: 2018. február 10.

TÉLTEMETÉS  
Február 24., szombat 16.00-19.00
Wekerletelepen immár hagyománnyá vált a téltemetés és vele 
együtt a gondok messzire kergetése. Aki járatos már benne, és aki 
nem, az is készüljön, idén is nagy zajongással, hangos kántálással 
kísérjük útjára a gondűző cédulákkal jól megtömött kiszebábot, 
nehogy eszébe jusson visszafordulni! 
Az út végén tűzbe dobjuk, és közösen nézzük, ahogyan elporlad 
vele együtt az elmúlt idők minden búja, baja. A tűznél hívogatjuk 
majd a tavaszt és vele együtt az újjászületést.
16.00-17.30 Zajkeltő eszközök készítése, kiszebáb-készítés 
17.30 Télűző menet indulása a Petur u. 7. elől a Kós Károly térre
18.00 Máglya meggyújtása a Kós Károly téren, kiszeégetés, tavasz-
köszöntés
A rendezvény a Wekerlei Társaskör Egyesület és a WKK közös szer-
vezésében valósul meg.
A részvétel díjtalan, de hangos!
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ÉLMÉNYFESTÉS JÁTÉKMŰHELY  
Március 3., szombat 10.00-11.15 
Téma: Tavaszelő – Kikelet hava 
Megfestjük és hívogatjuk a tavaszt, minden színével és szépségével 
együtt.  Életre hívjuk a természetet, a virágokat. Varázsolunk! Ta-
vasszal rügyeznek a fák, újraéled és ébredezik minden, ezt a csodát 
mi a varázspálcánkkal életre keltjük, és a húsvétra is készülünk.
Festés, rajztudás nem szükséges, váltóruha viszont igen.
Részvételi díj: 1 500 Ft/gyerek (az anyagköltséget is tartalmazza)
Előzetes jelentkezés szükséges a foglalkozásvezetőnél: 
Bertók Zsuzsanna | +36 20 459 3504 | zsuzsi.jatekmuhely@gmail.com

MAGVAS NAP  – TAVASZI MAGBÖRZE 
Március 3., szombat 14.00-18.00
Felkészülés a kertészkedésre, vetőmag- és tapasztalat-cserebere! 
Ha palántát cserélne, ha több vetőmagja van, mint amit idén el 
tud használni; ha nincs vetőmagja, de kertészkedne; ha van egy-
két elfeledett régi zöldségfajtája; ha csak érdekli a sokféleség és az 
ökologikus gazdálkodás.
A börzén csak saját vetőmagokkal lehet részt venni, bolti, csává-
zott magok nem cserélhetők. Saját vetőmag hiányában adomány 
ellenében lehet részt venni a börzén! 
Bővebb információ: wekerle.atalakulo.hu 
A börze az Átalakuló Wekerle csoport és a WKK közös szervezésében 
valósul meg.
A belépés díjtalan!
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WEKKA KREATÍV ALKOTÓMŰHELY 
Március 10., szombat 10.00-12.00
A WEKKA közhasznú alapítvány által támogatott, ingyenes mű-
helyfoglalkozás.
Téma: Tavaszi zsongás – virágzó természeti kép festése 3D tech-
nikával
A helyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció szükséges a 
WKK honlapján vagy telefonszámain február 27-től.
Foglalkozásvezető: Brösztl Éva kézműves 
A részvétel díjtalan, adományokat anyagköltségre elfogadunk! 

LATINOVITS LAPJAI   
Március 10., szombat 16.00-17.30
Felnőtt színházi előadás – felolvasószínház
Aligha van legendásabb név a színészvilágban, mint Latinovits 
Zoltáné, a „színészkirályé”. Ezen az estén az egész életén át küszködő, 
harcoló és gyötrődő művészhez próbálunk közelebb kerülni. Első-
sorban írásain keresztül, felhasználva a Ködszurkáló és a Verset 
mondok c. köteteit, az édesanyjához írt leveleit, valamint néhány 
hozzá közel álló ember visszaemlékezését.
Szereplők: Holl Zsuzsa színművész, Végh Péter színművész
Belépő: 1 900 Ft/fő
Jegyek elővételben is kaphatóak!

BABAKONCERT     
Március 24., szombat 10.00-11.00 
Részleteket lásd a január 13-i eseménynél.
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EGY CSEPP NYÁR 
EGÉSZ NAPOS KOMPLEX GYERMEKPROGRAM
Március 24., szombat 9.00-16.00   
Részleteket lásd a január 6-i eseménynél.

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS     
Március 24., szombat 15.00-17.00
A tojásírás rejtett üzenetei. Nagyobbaknak ajánljuk!
A húsvéti tojások írókával való festése nem pusztán kézügyesség 
kérdése, és a mintázat nem csupán geometriai vagy míves vonalak 
együttese. Sokkal inkább rejtett üzenetek összessége, mely egy-
részt üzen annak, akinek készül, másrészt árulkodik a készítő érzel-
meiről is. Ezen a délutánon tojást írunk írókával, mesével, elcsen-
desedéssel, így készülve fel a húsvét ünnepére.
A helyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció szükséges 
a WKK honlapján vagy telefonszámain.
Az írókázáshoz szükséges eszközöket és résztvevőnként 4 tojást biz-
tosítunk. Aki többet szeretne festeni, hozhat magával főtt tojást. 
Foglalkozásvezető: Kiss-Szitár Orsolya népi játszóházvezető
Belépőjegy: 500 Ft/fő 
Támogató: WEKKA – Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány

ÁPRILISI ELŐZETES:

Boribon cicája – Wekerlei Zsebszínház (április 7.)
Óvodaválasztó – tájékoztató és beszélgetés a kerületi óvodákról

WekerleFeszt Művészeti Találkozó (április 14-15.)
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GYERMEKFEJLŐDÉSI ELŐADÁSSOROZAT
Gyermekünk testi, értelmi és érzelmi fejlődése 
egy fejlesztőpedagógus szemével.
Az előadássorozat olyan témákat érint, mellyel minden szülő talál-
kozott már, és igyekszik választ adni ezekre. Számba veszi a leggya-
koribb nehézségeket, és utat mutat a megoldás felé.

Az előadások időpontjai és témái:
Január 26., péntek 18.00-19.30 – Mozgásfejlődés csecsemőkortól 
kisiskolás korig
Mi számít megkésett mozgásfejlődésnek, és milyen következmé-
nyei lehetnek? Baj, ha nem kúszik, mászik a gyerek? „Lusta gyerek” 
vagy csak rossz az egyensúlya? Miért koordinálatlan a mozgása? 
Egyáltalán probléma ez? Hova lehet fordulni segítségért?
Március 2., péntek 18.00-19.30 – Mozgásterápiák
Milyen mozgásterápiára van szüksége egy megkésett mozgásfej-
lődésű csecsemőnek, és milyenre egy tanulási problémás iskolás-
nak? Miben és hogyan tudnak segíteni a mozgásterápiák? Hol ér-
hetők el, kik tartják és milyen rendszerességgel a foglalkozásokat?
Április 13., péntek 18.00-19.30 – A tanulási problémák és kezelésük
Mi az a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia? Figyelemzavaros a gye-
rekem? „Minden délután két órát gyakorlunk, és mégsem megy!”
Előadó: Romhányi Réka Alapozó- és homloklebeny mozgástera-
peuta, fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő-testnevelő tanár, két 
kisgyermek édesanyja
Az előadáson és az azt követő tanácsadáson a részvétel díjtalan!
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GERINCTERÁPIÁS ELŐADÁSOK
Időpontok: január 19., április 20., péntek 18.00-19.30
Előadás és tanácsadás. A gerincproblémák természetes módsze-
rekkel történő hatékony kezelése, gyógyítása (lumbágó, hátfájás, 
kar-, láb,- csípő fájdalom, zsibbadás). Új szellemiségben kialakított 
terápia a mozgásprobléma, fájdalom megoldására.
Előadó: Romhányiné Kovács Mária gerincterapeuta,
gyógytestnevelő
A részvétel díjtalan!

EMBERJOGI RENDHAGYÓ ÓRÁK 3-8. osztályig 
Péntekenként délelőtt (előzetes időpont egyeztetéssel)
Emberi jogi programok iskolás osztályoknak.
Az Amnesty International Magyarország emberjogi szervezet által 
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 
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 20 535 7160 
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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: január 9.)
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 | info@babosmesekucko.hu | 
babosmesekucko.hu | babostarsulat.hu

BORIBABA TORNA  
Szerda 8.30-10.00 (első alkalom: január 3.)
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
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1,5-3 éves   

 1-2 éves   



BORIBABA TORNA  
Szerda 10.00-11.30 (első alkalom: január 3.)
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: január 9.)
Höcögés, göcögés, kacagás! Lovagoltatás, lógázás, hintáztatás, 
cirókázás élő hangszerjátékkal, népdalokkal, népi mondókákkal, 
ölbéli játékokkal, sétáltatókkal színesítve.
Kedd 10.45-11.15 (első alkalom: január 9.) 
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!

LABDÁZÓ  
Csütörtök 16.00-16.45 (első alkalom: január 11.)
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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 0-3 éves   

2-4 éves   

 2-3 éves   



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: január 5.)
Akrobatika foglalkozás 8 éves kortól.
Az órákon alap- és haladó akrobatikai elemeket tanulunk (bukfenc 
variációk, kézenállás, hídvariációk, bógnik, spárgák, erőelemek) erő-
sítünk és nyújtunk (gimnasztikai nyújtó-, lazító-,erősítő gyakorlatok).
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

APRÓ MAROK FAZEKAS MŰHELY    
I. csoport: szerda 15.30-16.30 (első alkalom: január 3.)
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 3 800 Ft/4 alkalom (5 hét 
alatt felhasználható)
II. csoport: szerda 16.30-18.00 (első alkalom: január 3.)
Részvételi díj: 1 400 Ft/alkalom vagy 4 900 Ft/4 alkalom (5 hét 
alatt felhasználható)
Kisinas lehetsz egy igazi fazekasműhelyben.
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
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8+ éves   

6-14 éves  



BLACK TOP HIP-HOP TÁNCOKTATÁS  
Kedd 17.00-18.00 (első alkalom: január 3.)
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

CIRKUSZOLJ VELEM...
I. csoport: szerda 16.15 -17.45 (első alkalom: január 3.)
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

GYEREK KANGOO 
Hétfő 17.30-18.30 és péntek 17.30-18.30 (első alkalom: január 5.)
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 ás-
ványvíz, 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
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10-14 éves   

6+ éves   

6-12 éves  



GYERMEKFITNESZ ÉS TÁNC
BETTINA FITNESS ISKOLA 
I. csoport: hétfő 16.30-17.15 (első alkalom: január 8.)
Tanfolyamvezető: Ambrus Bettina vezető edző 
II. csoport: kedd 16.30-17.15 (első alkalom: január 9.)
Tanfolyamvezető: Mezővári Kata edző 
Vidám, zenés-táncos foglalkozás, változatos feladatok, mozgás-
koordináció, ritmusérzék és vázizomzat fejlesztése a tánc alap-
jainak elsajátítása közben. Könnyed tornagyakorlatok, látványos 
erő- és lazasági elemek, valamint később akrobatika (cigánykerék, 
híd, bukfenc) alapozás. Lehetőség van hetente kétszer is járni a 
foglalkozásokra. 
Részvételi díj: 3 900 Ft/hó
A beiratkozás minden esetben előzetes jelentkezéshez kötött! 
Januárban az újonnan csatlakozóknak az első alkalom ingyenes.
Jelentkezés és bővebb információ az iskola vezetőjénél:
Ambrus Bettina, a Bettina Fitness iskola alapítója és vezető edzője, 
csoportos fitnesz instruktor, gyermekfitnesz oktató | +36 70 547 7074 
bettinaambrus@gmail.com | Facebook: Bettina Fitness

HANGSZERVARÁZS ZENETANODA 
ROSALES ZENEOVI  
DÚR-MOLL – iskolaelőkészítő a zene segítségével  
Szerda 13.15-16.00 (első alkalom: január 3.)
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 gyerekprogramok játékmestere | +36 30 936 2040 | 
hangszervarazs@gmail.com

HANGSZERVARÁZS MODERATO    
Szerda 16.20-17.05 (első alkalom: január 3.)
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 gyerekprogramok játékmestere | +36 30 936 2040 | 
hangszervarazs@gmail.com

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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4-7 éves   

5-7 éves   

4-5 éves   



JÁTÉKOS ANGOL
Hétfő 16.30-17.15 
(első alkalom: január 8.)
A gyermek tevékenység közben tudja a legkönnyebben elsajá-
títani az angol szavakat és kifejezésmódot, ugyanúgy, ahogy az 
anyanyelvét is. A foglalkozás célja, hogy a gyerekek megismerjék 
és megszeressék az idegen nyelvet, utánzás és hallás útján minél 
nagyobb szókincset halmozzanak fel. Mindezt a mozgás és a játék 
segítségével. 
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

KLASSZIKUS BALETT   
Kedd 17.30-18.30 
(első ingyenes bemutató óra: január 9.)
Minden tánc alapja a klasszikus balett, de a mindennapjainkat is 
megszépíti, hiszen kialakítja a helyes testtartást és a szép izomza-
tot, valamint fejleszti a ritmusérzéket. A klasszikus balettet bárki 
elkezdheti, mindenki számára megtanulható mozgásrendszer.
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom, vagy 4 400 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Frányó Andrea táncművész | +36 20 337 3838 | 
andrea.franyo0@gmail.com
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

MINI PIRUETT 
Csütörtök 17.30-18.15 
(első alkalom: január 11.)
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 diplomás táncoktató | +36 30 617 6755 | 
pindur.piruett@gmail.com 
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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4-6 éves   

10-16 éves   

4-7 éves   



MOZGÁSFEJLESZTÉS
ALAPOZÓ FEJLESZTÉS  
Kedd 15.45-16.45 és péntek 16.00-17.00 
(első alkalom: január 5.)
Komplex, mozgásfejlesztésen alapuló, idegrendszert fejlesztő fog-
lalkozás.
A foglalkozásokra megkésett mozgás és/vagy beszédfejlődésű óvo-
dásokat és tanulási problémás (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) 
és figyelemzavaros iskolás gyerekeket várnak.
Részvételi díj: 1 600 Ft/alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Romhányi Réka gyógytestnevelő, mozgásterapeuta, fejlesztő pe-
dagógus | 70/945-0896 | romhanyi.reka@gmail.com

PINDUR PIRUETT    
Csütörtök 16.30-17.15 
(első alkalom: január 11.)
Mozgásfejlesztés balett alapok elsajátításával.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 3 800 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Rosivall Petra diplomás táncoktató | +36 30 617 6755 | 
pindur.piruett@gmail.com 
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

ROBOTIKA MÉRNÖK SZAK – KÖR  
(első alkalom január 3.)
I. csoport: szerda 16.30-18.00
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: Sugár Sára, Balázs András | info@abacusan.hu 
+36 70 317 7206
Jelentkezés: https://goo.gl/yPZ4Wv | abacusan.hu | 
facebook.com/abacusan

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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9-15éves   

5-10 éves   
ÚJ! 

2,5-4 éves   



TINI KANGOO 
Szerda 18.30-19.30 és péntek 18.30-19.30 
(első alkalom: január 3.)
A fiúknak és lányoknak egyaránt ajánlott órákon koreográfiát ta-
nulunk, haladó játékokat játszunk, és tartásjavító, erősítő gyakor-
latokat hajtunk végre. 
Amit hozni kell: hosszú szárú, nedvszívó zokni, szénsavmentes ás-
ványvíz, 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

TINI PIRUETT 
Kedd 18.00-18.45 
(első alkalom: január 9.)
Klasszikus balett alapoktól a kortárstáncig.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 3 800 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ foglalkozásvezetőnél: 
Rosivall Petra diplomás táncoktató | +36 30 617 6755 | 
pindur.piruett@gmail.com 
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

VONZART TÁNC STÚDIÓ 
VONZÁS KTSE  
Csütörtök (első alkalom: január 4.)
 17.00-17.50 Klasszikus balett és jazz tánc, modern tánc
                  18.00-18.50  Ír tánc, sztepp, néptánc 
További táncos lehetőségek 1-2 stúdiós év után és 10 év felett a 
sportegyesület versenyző csapataiban.
Részvételi díj: 4 200 Ft/4 óra/hó (4 x 50 perc, heti 1 x 50 percben)
                          7 000 Ft/8 óra/hó (8 x 50 perc, heti 2 x 50 percben)
Bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Zoltán Anna táncművész, látványtáncok mestere | 
+36 70 316 6345 | vonzarttanc@gmail.com
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7-10 éves   

7-18 éves   

10-14 éves   



TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK

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: január 3.)
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!

GUTENBERG INASAI 
Péntek 18.00-20.00
Hobbiszintű könyvkötészeti tanfolyam.
Hatalkalmas könyvkötészeti kurzus időpontjai és tartalma: 
Február 2.     Anyag- és eszközismeret
Február 9.    A könyvtest fűzése
Február 16.  Keményítős papírfestés 
Február 23.  Táblakészítés
Március 2.    Könyvkötészeti szortimentek készítése
Március 9.    A/4 –es füles irattartó készítése
A tanfolyami órákon elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A kur-
zus végére mindenki elkészíti a saját irattartóját, csavart jegyzet-
tömbjét, fűzött, félvásznas és japán típusú könyvét.
Részvételi díj: 28 000 Ft/fő, teljes anyagköltséget tartalmazza
Jelentkezés és bővebb információ a tanfolyamvezetőnél: 
Lukácsy Tibor könyvkötő, könyvrestaurátor, grafikus  
+36 30 931 5840 | tibor.lukacsy@gmail.com 

21

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

ÚJ! 



KANGATRAINING
Péntek 10.00-11.30 (első alkalom: január 5.)
A Kangatraining Európa első számú szülés utáni regenerációs moz-
gásprogramja. Edzés az anyáknak, játék a babáknak. A tréningen vá-
randósok is részt vehetnek. A 90 perces órákból 50-55 perc a torna.
Részvételi díj: bérlet kezdőknek: 18 000 Ft/8 alkalom, 
bérlet haladóknak: 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: január 4.)
Hétfő 19.45-20.45 (szuperhaladó csoport)
Csütörtök 18.30-19.30 (kezdő csoport) 
Csütörtök 19.30-20.30 (szuperhaladó csoport) 
Funkcionális erőnléti edzés egyéneknek és csoportoknak. 
Részvételi díj: 12 000 Ft/ hónap
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! 

MAMINBABA – HORDOZÓS LATIN FITNESS 
Hétfő 10.30-11.30 (első alkalom: január 8.)
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: január 9.)
A pilates mozgásanyaga hasonlít a jógához, a tánchoz és a gim-
nasztikához, de sok egyedi gyakorlatot is tartalmaz. 
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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!

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM KEZDŐKNEK  
Péntek 19.00-20.00 (első alkalom: január 5.)
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 táncoktató | +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: január 5.)
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom vagy 4 500 Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Dávid Viktória Eszter táncoktató | +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: január 4.)
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  
A korlátozott férőhely miatt az új csatlakozóknak előzetes jelent-
kezés szükséges! 
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Szőr Ferencné Éva | +36 20 921 1775 | vicanci@fer-vill.hu
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ÚJJÁSZÜLETÉS JÓGA 
Kedd 8.45-9.45 és kedd 19.00-20.00 
(első alkalom: január 9.)
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
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

ZUMBA GOLD
Hétfő 17.45-18.45
(első alkalom: január 8.)
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 ko-
reográfiákat 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: január 4.)
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  
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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: január 8.)
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, családterape-
uta | +36 30 996 4166 | farkasn.erzsi@gmail.com | 
kineziologia1.hu/agykontroll
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

KARTONFOCI KLUB
Minden hónap utolsó péntekjén 17.00-19.00 
(első alkalom: január 26.)
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 
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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
Kéthetenként kedden 9.00-12.00  (első alkalom: január 16.)
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

NYITNI-KÉK BABA-MAMA KLUB 
Páros hét pénteken 9.00-11.00 (első alkalom: január 12.)
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.

ZÖLDSZARVÚ ÖKO BABA-MAMA KLUB
Minden páros hét csütörtökön 10.00-12.00 
(első alkalom: január 11.)
Mindenki számára nyitott klubunk témái: mosható pelenka és 
babahordozó tanácsadás, valamint kölcsönzés, öko háztartás és 
egészséges életmód.  
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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 
Kéthetenként kedden 9.00-12.00  (első alkalom: január 9.)
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: január 11.)
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!
 

27

KLUBOK

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP



KIÁLLÍTÁSOK

28

2018. január 15-ig
TÉLI ÁLMOK 
Szalma Edit grafikus, illusztrátor kiállítása.
Nagy bajuszú idomárok, cirkuszi körhinta, bicikliző, duci macska-
figura, bájos angyalok, kedves manók, ágas-bogas, színes virágok, 
szokatlan, de rögtön a szívünkbe lopakodó mesefigurák – ez Szalma 
Edit, akinek csodákkal teli világába jó belépni, mert a gyerekek 
otthonosan, a felnőttek pedig újra gyereknek érezhetik magukat!

2018. január 20 – február 28.
FÖLDÖN LEBEGŐK – ÉGEN JÁRÓK
Rofusz Kinga illusztrátor és a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár 
Apró Marok fazekas műhelyének közös kiállítása.
Rofusz Kinga szürreális képei a föld és ég találkozásának szülöttei. 
Egyszerre könnyűek, lebegnek és súlyosak is, karakteresek és 
szépségesek, távolinak tűnnek, mégis közel állnak hozzánk. Rofusz 
Kinga a legkiemelkedőbb kortárs meseírók alkotópárja. 2010-ben 
elnyerte az Év Illusztrátora díjat.
A mesés képekhez kapcsolódva a WKK-ban működő gyermek fa-
zekas szakkör közös kiállításán kerámiába álmodva jelennek meg 
a gyerekek által érdekesnek, különlegesnek tartott épületek, tor-
nyok, járművek, melyeket megnézve újra és újra rácsodálkozhatunk 
a gyermeki képzelet varázslatos világára.
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2017. március 3 – április 7.
HÁROM-ÉLET-ÚT
„Színekbe ágyazott érzelmek”
Császár Sándor, Balgha Sándor és Szőgyéni Sándor kispesti alkotók 
közös kiállítása. 
Mindannyian különbözően fogadjuk be, éljük át az élet hozta 
helyzeteket. Az alkotó ember műveiben dolgozza fel, éli át újra és 
örökíti meg az őt ért impulzusokat. Az izgalmas közös tárlat bete-
kintést nyújt a három különböző életútba. 
A kiállítást megnyitja, köszöntő beszédet mond: Vinczek György 
alpolgármester
Kiállításmegnyitó: március 3-án, szombaton 17.00 órakor

A kiállítások nyitva tartási időben díjtalanul megtekintők!

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

KIÁLLÍTÁSOK
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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 tag-
ság esetén – 100 Ft ellenében pótoljuk. 

PROGRAMOK A KÖNYVTÁRBAN 

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK ÖNÉLETRAJZOT? 
Előzetes időpont egyeztetés szerint.
Állást keres vagy munkahelyet váltana, és szüksége van egy hatá-
sos, személyre és álláslehetőségre szabott önéletrajzra, motivációs 
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!
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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 biztosít 
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.
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OTTHON VAN ITTHON?
Minden hónap második keddjén 16.00-17.00
Hazánk rejtett kincseinek felfedezése.

WEKERLEI VILÁGJÁRÓK 
Turisztikai klub minden hónap 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. A csoportok 13 mese 
közül választhatnak. 

TÉGY EGY KÖNYVET – VÉGY EGY KÖNYVET! 
Köztéri könyvtároló szekrény a XIX. kerületi Kós Károly tér és Pan-
nónia út sarkán, a Kós Károly tér 15. szám előtt áll. 
Új olvasnivalóra vágyik? Vannak otthon feleslegessé vált kiadványai? 
Szeretné olvasmányélményeit mással is megosztani? A könyvtáro-
lónkban cserélhet könyvet vagy folyóiratot. 
A tároló nyitva tartása: H-P 8.00-18.00

ÚJ! 
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ANGOL GYERMEKRUHA VÁSÁR
Használt angol gyermekruhák, kiegészítők és játékok vására ha-
vonta egyszer pénteken. 
Időpontok: január 19., február 16., március 23.

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 Nyelviskola 
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 já-
tékok, bábok, összerakó játékok, babakonyha, plüss állatok és még 
sok kedves tárgy várja a gyerekeket.  
Látogatása csak szülői felügyelet mellett lehetséges.

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!
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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 részlete-
ket és időpontot egyeztessenek. 
A részétel díjtalan!

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 
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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 írhat 
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!
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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 gondnok
gondnoksag.wkk@gmail.com

Molnár Tiborné, Marika technikai munkatárs 

Csorba Imre technikai munkatárs

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Felelős kiadó: Szabó Mária igazgató
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