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VI. WEKERLEFESZT MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ  
Művészeti kalandpark – Kalandozz velünk!
Április 8-9., szombat-vasárnap 
Interaktív művészeti találkozó helyi művészek részvételével. 
Betekintés a műhelytitkokba, beszélgetések, közös alkotások, koncert 
és színházi élmények.
A VI. WekerleFeszt sajátossága, hogy április 8-án szombaton, regisztrá-
cióhoz kötött műterem-látogatásokat szervezünk a kerület művészei-
nek alkotó-kiállító tereibe. Ezzel lehetőséget kínálunk látogatóinknak 
a személyes találkozásra, beszélgetésre, betekintésre az alkotói tér 
különleges atmoszférájába. 
A műtermek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regiszt-
ráció szükséges március 16-tól a wkk.kispest.hu honlapunkon vagy 
a 282-9895-ös telefonszámon! A regisztrációs szelvény jelentkezés 
után átvehető a WKK információs pultjánál, a Petur u. 7. szám alatt. 

MŰHELYLÁTOGATÁSOK FELNŐTTEKNEK  
Április 8. szombat 11.00-18.00
11.00 Skoda Éva festőművész műterem galériája
14.00 Haraszty István Munkácsy-, Kossuth- és Prima díjas kinetikus 
szobrász galériája
15.00 Lukácsy Tibor könyvműves, író, grafikus műterme
16.00 Nikmond Beáta Munkácsy-díjas szobrászművész műterem galériája 
17.00 Homoki Anikó üvegművész és Lach Sándor szobrász és festőművész, 
művészházaspár műterme
17.00 Katona Áron Sándor festőművész, tűzzománcművész műterem 
galériája

VASÁRNAPI WEKERLEFESZT   
Április 9., vasárnap 14.00-21.00 
Idei hívószó Arany Jánosra emlékezve:
„Mi a balzsam égő sebre;
Mi a lámpa sötét éjben” (Arany János)

14.00 Wekerlei Galéria – helyi képzőművészek tárlatának megnyitója 
14.40 Wekerlei Montmarte – képzőművészek alkotás közben, zenés 
barangolás alkotók és alkotások között 
Közreműködő képzőművészek: Szőke Péter Jakab, Vojnits Attila
Közreműködő zenészek: Antal András Balázs (gitár) és Demján Zsolt 
(gitár)
15.00 A Reuters jelenti... – élmények és tapasztalások egy fotóriporter 
objektívjén keresztül. Beszélgetés Balogh László Pulitzer-díjas fotóri-
porterrel, a Reuters hírügynökség magyarországi munkatársával. 
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16.00 Hangszerközelítő fafúvósokkal – közreműködik a Triola fúvós-
együttes. 
17.00 Interaktív jazz standardek – a közönséget tapsra, éneklésre és 
zenélésre buzdítja a Vörös Niki Quartet.
18.00 A mi táncunk – beszélgetés Farkas Zsolt zenész, táncos, koreog-
ráfussal, a Khamoro Táncszínház és a Khamoro Budapest Band folklór 
együttes vezetőjével.
19.00 Bal, jobb, férfi, nő – vígjáték egy felvonásban 
(Megtekintését csak felnőtteknek ajánljuk!)
Miért viselkednek a nők úgy, ahogy viselkednek? Ezt a kérdést minden 
férfi felteszi egyszer, aztán elhatározza, hogy a jövőben egyszerűbb dol-
gokkal foglalkozik majd: mondjuk kvantumfizikával. Miért viselkednek 
a férfiak úgy, ahogy viselkednek? Nők milliói teszik fel ezt a kérdést. Az 
eredmény vastag kötetek teleírva szamárságokkal. Külön-külön a férfiak 
és a nők lenyűgöző teremtmények. De ha összeeresztesz egy férfit és 
egy nőt, akkor vegyél fel védőszemüveget. 
R. Orloff műve alapján szerkesztette és rendezte: Tallós Rita 
Nő: Murányi Tünde
Férfi: Kálid Artúr

Mesterségbemutatók: 
Felnőtteknek szóló nyitott foglalkozások mesterek vezetésével, me-
lyekre a helyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezés szükséges 
a wkk.kispest.hu honlapon!
15.30-17.30 Rosivall Emese „Re-mese” varrós műhelye (mesteri szép-
ségű apró használati tárgyak készítése)
16.00-17.30 Lukácsy Tibor könyvműves könyvkötészeti workshopja  
A VI. WekerleFeszt programjai díjtalanok!

A program támogatói: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkor-
mányzata, Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány (WEKKA), Wekerlei 
Kávézó és Vetrece Kávéház, Wekerle Étterem, Vadász Cukrászda, Koller 
Bácsi Cukrászdája, Éléskamra Reform és Bio Étterem, a másik bolt.



HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEK

ÓVODAVÁLASZTÓ
Április 7., péntek 16.00-18.00
Melyik óvodát válasszuk? Hol, milyen szolgáltatások várják a csemeté-
ket? A tájékoztató első felében az általános tudnivalókról, jogi kérdé-
sekről beszél vendégünk, Bertók Zoltánné, az önkormányzat Humán-
szolgáltatási Csoportjának óvodapedagógiai vezető főtanácsosa. Ezt 
követően bemutatkoznak a kerület önkormányzati és egyházi fenntar-
tású óvodái. A beszélgetés során sor kerül a személyes kérdések meg-
válaszolására is.
A részvétel díjtalan!

WEKKA KREATÍV ALKOTÓMŰHELY  
Április 8., szombat 10.00-12.00
A WEKKA közhasznú alapítvány által támogatott, ingyenes műhely-
foglalkozás.
Téma: húsvéti készülődés
Kérjük jelentkezéskor a korhatár figyelembe vételét, mivel a foglal-
kozásokon való tevékenység kisebb gyerekeknek nehézséget okozhat! 
A helyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció szükséges a 
Wekerlei Kultúrház honlapján vagy telefonszámain. Online jelentkezésnél, 
kérjük, csak a gyermek nevét adják meg, a szülő nevét ne írják be a 
felületre! Amennyiben jelentkezett, és nem tud részt venni, kérjük, 
mindenképpen jelezze!
Foglalkozásvezető: Brösztl Éva kézműves 
A részvétel díjtalan, adományokat anyagköltségre elfogadunk! 

UTAZÁSOK LÉLEKTŐL-LÉLEKIG 
Április 22., 16.00-17.30
Író-olvasó találkozó a könyvtárban Schäffer Erzsébet újságíróval.
Helyszín: Wekerlei Könyvtár (1192 Bp., Kós Károly tér 9.)
A Könyv világnapja alkalmából Schäffer Erzsébet Pulitzer-díjas, Prima 
Primissima díjas újságíró, író, publicista lesz a vendégünk.  A népszerű 
írónő gazdag élettapasztalatokkal és bölcsességgel rendelkezik, melyet 
most a Wekerlei Könyvtár olvasóival oszt meg. Ezen az alkalmon kerül 
sor a Kincsek a könyvespolcon pályázat díjátadójára is.
A helyek korlátozott száma miatt a pályázaton nem induló érdeklődők-
nek a részvétel regisztrációhoz kötött, melyet a wkk.kispest.hu oldalon 
tehet meg. 

BABASZÍNHÁZ  
KÖRFORGÁS – rezgék kicsiknek
Április 29., szombat 10.30-11.10
Szöveg nélküli, hangokra, ritmusokra, zenére épülő babaelőadás.
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Ősi rítusok, belénk ivódott lenyomatok a világról, minden, ami körül-
vesz, ismétlődik, s az élet körforgása, a mozgás. E végtelen megnyugta-
tó rendben, csöppnyi gondolat a változtatás játéka.
Minden előadás játék a hangokkal, a mozgással, színházi élmény és igazi 
felfedezés a kicsiknek. Az előadás időtartama: 20 perc+20 perc közös 
játék a gyerekekkel, szülőkkel.
Játsszák: Baranyai Anita, Érsek-Csanádi Gyöngyi, az Aranyszamár Báb-
színház művészei 
A műfaj sajátossága és a terem korlátolt befogadóképessége miatt 
előzetes jegyvásárlás szükséges!
Belépődíj: felnőtteknek 1 300 Ft, a babák a vendégeink!

WEKKA KREATÍV ALKOTÓMŰHELY 
Május 6., szombat 10.00-12.00
A WEKKA közhasznú alapítvány által támogatott, ingyenes műhely-
foglalkozás.
Téma: anyák napi készülődés
Kérjük jelentkezéskor a korhatár figyelembe vételét, mivel a foglalko-
zásokon való tevékenység kisebb gyerekeknek nehézséget okozhat! 
A helyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció szükséges a 
Wekerlei Kultúrház honlapján vagy telefonszámain. Online jelentkezés-
nél, kérjük, csak a gyermek nevét adják meg, a szülő nevét ne írják be 
a felületre! Amennyiben jelentkezett, és nem tud részt venni, kérjük, 
mindenképpen jelezze!
Foglalkozásvezető: Brösztl Éva kézműves 
A részvétel díjtalan, adományokat anyagköltségre elfogadunk!

A MÉLYSÉG MEGHÓDÍTÁSA  
AZ INVERSE EVEREST EXPEDÍCIÓ élménybeszámolója
Május 6., szombat 16.00-17.30  
A Krubera-Voronya barlang bolygónk jelenleg ismert legmélyebb, 2197 
méter mély barlangja, amelyben 2080 méter mélységig lehet lejutni 
búvárfelszerelés nélkül. E felfoghatatlan kalandról, a mélység szépsé-
géről és az odáig vezető útról tartanak káprázatos képekkel illusztrált 
élménybeszámolót az Inverse Everest expedíció tagjai. 
Belépő: 500 Ft/fő

HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEK
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MADARAK ÉS FÁK NAPJA
Május 13., szombat 10.00-13.00
Helyszín: Wekerlei Könyvtár (1192 Bp., Kós Károly tér 9.) 
A Közösségek Hete program keretében családi ismeretterjesztő-
kézműves program a könyvtárban, ahol megismerhetjük a wekerlei 
madarakat, és el is készíthetjük őket.

XIII. WEKERLEI SZÉKELYKAPU NAPOK
Május 19-21., péntek-vasárnap
Helyszín: XIX. ker. Wekerletelep, Kós Károly tér
Tied a színpad! – május 20-án, szombaton 10.00 és 14.00 között a 
nagyszínpadon a Wekerlei Kultúrház szervezésében ismét a gyerekeké 
a főszerep. Fellépnek a kerület óvodáinak és iskoláinak csoportjai, vala-
mint a helyi amatőr gyermekcsoportok. Néptánc, modern tánc, sport-
bemutatók és vidám tavaszünneplés.
10.00-18.00 között a WKK sátrában víz ihlette játékkal és kézműves 
foglalkozással várjuk az érdeklődőket.
A Wekerlei Székelykapu Napokat a Magyar Kollégium Kulturális 
Egyesület és a Wekerlei Társaskör Egyesület szervezi.
A részvétel díjtalan!

ELVARÁZSOLT WKK – KALAND A KASTÉLYBAN   
A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából 
Május 27., szombat 16.00-19.00
Hercegnők és Lovagok! Nem tudjátok, hogyan lehet manapság biro-
dalmat szerezni, királylányt menteni, netán békát csókolni, vagy egy 
megfelelő sárkányt magunkra haragítani? 
Mindezekre felkészülhettek, mivel lesz itt: lovagi torna, ügyességi fel-
adatok, hercegnők illem- és táncórája, az Öreg király felekirályságának 
megszerzése és a hétfejű sárkány legyőzése. 
Mókás családi programunk a WKK gyereknapi ajándéka.
Udvari etikett és pukedli tanár: Rosivall Petra
Lovagi tornák mestere: Zoltán Angelika
Tánc, kecsesség és ügyesség tanár: Ambrus Bettina 
Kézműves mester: Kincses Annamária
A részvétel díjtalan!

KERÜLETI GYERMEKNAP   
Május 28., vasárnap 10.00-17.00
Helyszín: XIX. ker. Központi Játszótér (XIX. ker. Nagy Sándor József utca, 
Petőfi utca és Üllői út által határolt terület)
Keressék a WKK kézműves és babasátrát!
Az esemény Kispest Önkormányzata szervezésében valósul meg.
A részvétel díjtalan!

HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEK
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Táboraink kislétszámú, nappali jellegű, tematikus táborok. Kulturált, 
kertvárosi környezetben, jó levegőn és madárbarát, gondozott kertben 
várjuk a gyerekeket. A táborokat szakképzett pedagógusok és szakem-
berek vezetik. A tematikus foglalkozások mellett közös kerti játékok, 
séták, csocsózás, társasjátékozás színesítik a programokat.

Általános tudnivalók:
A foglalkozások naponta 9.00 órától 16.00 óráig tartanak. 
Tábornyitás: 8.00 Zárás: 17.00.

Napi háromszori étkezést biztosítunk: tízóraira finom pékáru; ebéd a 
Wekerle Étteremben, uzsonnára szendvics. Igény esetén húsmentes 
étellel tudunk készülni, egyéb étrendekre vonatkozó igényt nem áll 
módunkban teljesíteni.
A táborok helyszíne: Wekerlei Kultúrház és Könyvtár (épület és kert)
A jelentkezés módja: a Wekerlei Kultúrházban személyesen 10 000 Ft 
előleg befizetésével. Ez alól kivételt képez a Csűrdöngölő néptánc tábor, 
a Kalandozó sporttábor és a Kocka tábor, ahol a vezetőknél kell jelent-
kezni és részvételi díjat fizetni!
A részvételi díj második részletét a táborok megkezdése előtt legké-
sőbb 2 héttel kérjük befizetni!
A Wekerlei Kultúrház július 24. és augusztus 6. között ZÁRVA tart, 
ezért az augusztus 7-én kezdődő táborokra legkésőbb július 21-ig várjuk 
a teljes részvételi díjat.
A tábor megkezdéséhez egészségügyi szülői nyilatkozat kitöltése szük-
séges, mely letölthető a honlapunkról vagy személyesen átvehető a 
kultúrházban.
Testvérkedvezmény a táborokra: 2 000 Ft, mely a testvérnek jár, 
amennyiben ugyanabban a táborban vesz részt.
A testvérkedvezményt a DekorÁlom táborra a magas anyagköltség miatt 
nem tudjuk biztosítani.

A részvételi díjat kizárólag orvosi igazolás ellenében tudjuk visszatérí-
teni, amennyiben a tábor első napjáig ezt az igényt jelzik. A tábor meg-
kezdése után már nem áll módunkban a részvételi díjat visszafizetni.
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KORONG MATYI ÚJRA MESÉL
Június 19-23. 
Fazekas tábor délutánonként változatos népi kézműves foglalkozásokkal. 
Várunk benneteket a magyar népmesék csodálatos világában! 
Meséinkkel egy saját világot teremtve adunk teret alkotó fantáziánknak 
a fazekaskodás segítségével.
Részvételi díj: 23 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Farkas Judit fazekas, a népművészet ifjú mestere 
(+36 70 284 7579, sz.f.judit@gmail.com) 
és Maléth Anikó népi játszóházvezető és bőrdíszműves

DEKOR-ÁLOM  
Június 19-23.
Kreatív lakásdekor alkotó és játék tábor.
Szeretnéd feldobni a szobádat, és körbevenni magad saját készítésű 
alkotásokkal? Lakásdekor és ajándékkészítés, játéknap, boszorkány-
konyha, 3D-és süti sütés. 
Készülj, mert ez alatt a néhány nap alatt rádöbbensz majd, hogy milyen 
gazdag a fantáziád, mennyire kreatív vagy, és milyen ügyesen bánsz a 
kézműves eszközökkel, anyagokkal és technikákkal! A sok-sok általad 
készített kincset, lakásdekorációt és újrahasznosított különlegességeket 
a tábor végén hazaviheted.
Tábor idejére kérjük, mindenki hozzon magával: 1 db váltóruha 
(kézműveskedéshez), 2 db olyan póló, mely elhasználódott, de kedves 
neked és nem szeretnéd kidobni, viszont szívesen készítenél belőle egy 
táskát vagy párnát. 
Ha elfáradunk az alkotásban, kimegyünk a kertbe és ügyességi játéko-
kat, tréfás versenyeket vetélkedőket rendezünk.  A tábor végén még egy 
ajándék vár rád: arcfestést vagy csillámtetoválás közül választhatsz.
Ennél a tábornál testvérkedvezményt, sajnos, nem tudunk biztosítani.
Részvételi díj: 24 000 Ft/fő/5 nap 
Vezeti: Brösztl Éva játszóházvezető, játék animátor (+36 70 336 5559, 
csiriviri.hu@gmail.com, www.csiriviri.hu)

8-14 éves  

7-14 éves  



MESÉSEN KREATÍV TÁNCTÁBOR   
Június 19-23. 
Mesés tánctábor a Bettina Fitness iskola szervezésében.
Szeretsz táncolni, mozogni? Szereted a meséket? Szereted a zenét? 
Akkor itt a helyed! Minden nap egy újabb, különleges világba látoga-
tunk el a napi mese feldolgozásával, mely során különböző izgalmas 
és szórakoztató feladatok várnak ránk: szabad és koreografált táncos 
gyakorlatok, játékok, tánctanulás. Pihenésképpen mesezene-hallgatás, 
illetve a nap témájához illő kreatív kézműves foglalkozás, ahol többek 
között a táboros élményeinkről lapozható albumot készítünk, mely a 
tábor végén hazavihető. 
Az utolsó napon mini bemutatót rendezünk a szülőknek.
Részvételi díj: 23 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: 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)

CIRKUSZTÁBOR 
I. turnus: június 26-30.
II. turnus: július 10-14.
III. turnus augusztus 7-11. 
Jártál már cirkuszban? Kipróbálnád te is, milyen labdákat, buzogá-
nyokat a levegőbe repíteni és zsonglőrözni, milyen egyensúlyozni egy 
görgőn? Itt megteheted! A tábor keretén belül ellátogatunk a Fővárosi 
Nagycirkusz egyik előadására is.
Amire szükségünk lesz: 3 db teniszlabda, kényelmes, edzésre alkalmas 
ruha, utazáshoz jegy vagy bérlet, naponta megfelelő mennyiségű in-
nivaló.
Részvételi díj: 24 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Zoltán Angelika akrobatika-, aerobik- és fit ball edző, az Állami 
Artistaképző Intézet volt növendéke 
(+36 70 512 6002, zoltan55angi@gmail.com) 

NYÁRI TÁBOROK
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HANGSZERVARÁZS 
Június 26-30.
Furulyás zenei tábor.
Azoknak, akik szeretnek játszani, de szeretik hasznosan eltölteni az ide-
jüket, vagy akik már tanulnak egy hangszeren, de a furulya kimaradt 
az életükből. Zenei skála alapjainak megszólaltatása és megismerése, 
kottaolvasás, furulya használata, dalok éneklése, zeneszerzés, zene-
hallgatás. 
Germán szoprán furulya szükséges. Beszerzését a táborvezetőtől lehet 
igényelni (2 700 Ft).
Részvételi díj: 23 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Nagy Mária zeneművész, zenepedagógus, az Operaház nagykövete 
(+36 30 936 2040, hangszervarazs@gmail.com, www.hangszervarazs.hu)
 

DZSUNGEL KÖNYVE 
Július 3-7.
Komplex mesés, zenés, tánc- és alkotótábor.
Éld át a mesét! A tábor a közkedvelt Dzsungel könyve  története köré 
szerveződik. A hét során különböző kifejezési formákon, művészeti 
ágakon keresztül ismerkedhetnek meg a gyerekek a történettel, majd a 
zárónapon egy kisebb előadás keretében a szülők is bepillantást nyer-
hetnek a kreatív munka gyümölcsébe. Elsősorban a tánc és a mozgás 
nyelvére épül a tábor, de a díszletek, jelmezek elkészítése érdekes kéz-
műves foglalkozásokat hív életre.  
Részvételi díj: 23 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Rosivall Petra táncoktató (+36 30 617 6755,  mozdulatok@gmail.com) 
Segítő: Kiss Boglárka

NYÁRI TÁBOROK
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6-10 éves  



KOCKATÁBOR  
I. turnus: július 3-7.
II. turnus: augusztus 21-25.
A kockatábor alappillére a kreativitás és a motoros készségfejlesztés, 
vezetett pedagógia mellett. A táborban a gyermekek megtanulják az 
arányos építést, valamint a formaiság megtartását. A vonat terepasztal, 
a Technic adta lehetőségek, a City – mint városépítészet – és minden 
más, amely e témához tartozik, mind a résztvevők rendelkezésére áll. 
Több mint 500 ezer kocka segíti a gyermekeket, hogy minél sokrétűbben 
és kreatívabban építhessenek. A tábor egyik legfontosabb ismérve, 
hogy csak a saját fejünket használjuk, katalógusok nélkül, szakképzett 
pedagógusok segítségével.
Részvételi díj: 26 000 Ft /fő/5 nap (napi háromszori étkezéssel)
Jelentkezés, fizetés és bővebb információ: Ruzsa István
(+36 70 676 7046, info@ruzsaistvan.com)
A tábor facebook oldala: https://www.facebook.com/kockatabor/

KALANDOZÓ  
I. turnus: július 3-7. 
II. turnus: július 10-14. 
Érkezés: 7.30-8.30, távozás: 16.00-17.00
Sportos, kalandozós tábor. 
Programok:
1. nap:  Sportágak napja (különböző sportágak alapjainak megismerése: 
free-style roller, slake-line, floorball, petangue, falmászás…)
2. nap: Kalandtúra a Mátyás-hegyi barlangban („csúszós-mászós”, 
overállos barlangtúra)
3. nap: Kerékpártúra a Péterhalmi erdőben (játékos versenyek, akadály-
pályák, biztonságos közlekedés)
4. nap: Evezés a Soroksári Dunán 
5. nap: Túrázás a Budai-hegyekben (térképolvasás, tájékozódás, fáradt-
ság esetén  gyermekvasút, természetjárás, piknik)
A napi programok az időjárás és egyéb körülmények függvényében 
módosulhatnak. 
Minden turnust két korosztályra (két csapatra bontunk): 6-8 évesek, 
9-13 évesek.
Korosztályonként a  maximális létszám: 20 fő. A heti sportteljesítményt 
értékeljük, díjazzuk.
Részvételi díj: 24 000 Ft/fő/5 nap (az összeg tartalmazza: háromfogásos 
ebéd, gyümölcs, uzsonna, ital + a turnus végén „kalandozós” ajándék)
Részletfizetésre, testvérkedvezményre van lehetőség!
Jelentkezés és fizetés a táborvezetőnél: Kanócz Richárd testnevelő 
(+36 70 368 8492, csirifoci@gmail.com)

NYÁRI TÁBOROK
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6-13 éves  

6-12 éves  



CIRKUSZTÁBOR 
II. turnus: július 10-14.
(részletes leírást lásd az I. turnusnál)

SZÍN-PAD-TÁRSAK  
Július 10-14.
Színjátszó tábor a kitalálástól a színházig.
Egy vidám hét a színház varázslatos világában! Komplex foglalkozások a 
meseírástól a karakterformálásig, a jelmeztervezéstől a díszletépítésig, 
melyek során egy színdarab létrehozásának lépéseivel ismerkedünk 
meg.  Az alkotás folyamatában a főszerep azé a játékosságé, fantáziáé 
és kreativitásé, ami minden gyermek sajátja.
Péntek délután az alkotók színpadra állnak, hogy bemutassák szüleik-
nek a közösen létrehozott színdarabot.
Részvételi díj: 23 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Mészáros Zsolt drámatanár (+36 30 700 2084, meszizso@gmail.com)

CSŰRDÖNGÖLŐ  
Július 17-21.
Ovis néptánc tábor táncos lábú és mozogni vágyó ovisoknak.
A résztvevő apróságok megismerkednek a magyar néptánc alaplépé-
seivel, népdalokkal, népi gyermekjátékokkal. Mellette különböző kéz-
műves foglalkozásokon ügyeskedhetnek: só-liszt gyurmázás, papírbáb 
és dísztárgyak készítése.
Részvételi díj: 24 500 Ft/fő/5 nap 
Vezetik: Bényi Attila néptánc és testnevelő tanár 
és Garainé Nagy Katalin óvodapedagógus
Jelentkezés és fizetés a táborvezetőnél:
Bényi Attila (+36 30 222 9662, ba2004@freemail.hu) 

BŐRNYŰVŐK ÉS GELENCSÉREK   
Július 17-21.
Fazekas-bőrműves tábor. 
Népművészeti örökségeinkre épülő kézműves tábor, amelyben délelőtt 
agyagozunk, korongolunk, délután bőrdíszműves ötleteinket valósítjuk meg. 
Részvételi díj: 23 000 Ft/fő/5 nap
Vezetik: Farkas Judit fazekas (+36 70 284 7579,  sz.f.judit@gmail.com) 
és Maléth Anikó népi játszóházvezető és bőrdíszműves 

CIRKUSZTÁBOR 
III. turnus: augusztus 7-11. 
(részletes leírást lásd az I. turnusnál)

NYÁRI TÁBOROK
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7-12 éves  

7-14 éves  

6-11 éves  

7-12 éves  

4-7 éves  



CSERÉP ÉS PAPÍR TÁBOR  
Augusztus 7-11.
Fazekas-papírműves tábor.
A tábor ideje alatt olyan tárgyakat készítünk agyagból és papírból, ami-
ket együttesen is tudunk használni. Egyik ilyen titokzatos nevű páro-
sunk lesz: a kalamáris és a merített papír.
Részvételi díj: 23 000 Ft/fő/5 nap
Vezetik: Farkas Judit fazekas (+36 70 284 7579,  sz.f.judit@gmail.com) 
és Maléth Anikó népi játszóházvezető és bőrdíszműves

SPIELKISTE – JÁTÉKLÁDA  
Augusztus 7-11.    
Német nyelvű színjátszó tábor.
Játssz színházzal nyelvet! – Spiel mit Theater Sprache! A gyerekek a 
színház világában játékosan bővíthetik német nyelvtudásukat. Közö-
sen rendezünk meg egy német nyelvű színdarabot, amit a tábor végén 
bemutatunk a szülőknek. A résztvevők nyelvi szintjüknek megfelelő ne-
hézségű szövegeket kapnak, így kezdők és haladók jól tudnak együtt 
alkotni. A tábor többi elfoglaltságát – az ebédet, a szabadban való játékot 
– szintén németül élhetik át a gyerekek.
Részvételi díj: 23 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Galai Mária drámatanár 
(+36 70 705 3304, galaimaria89@gmail.com)

BARKÁCSTÁBOR 
Augusztus 14-18.
„Ha bekened, oda ragad, ha szerencsénk lesz, ott is marad!”
Barkácsolni várjuk a szorgos legénykéket, no meg az ügyes leánykákat. 
Fúrunk, faragunk, szögelünk, ragasztunk. A tábor során megismerked-
hetünk a fa megmunkálásával, a szerszámok használatával. Leszögezzük 
előre, nem kerülsz az üllőre!
Részvételi díj: 23 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Soós József népi játszóházvezető 
(+36 20 951 4361, info@kocsogfa.hu) 

NYÁRI TÁBOROK
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8-13 éves  

8-14 éves  

7-14 éves  



TRENDVARÁZSLÓK   
Augusztus 14-18.
Divattervező tábor.
Színek-formák-anyagok-trendek-stílusok. Megtudhatod, hogyan ál-
modják meg a tervezők a divatot, és te is megpróbálkozhatsz ezzel! 
A táborban megismerkedünk az aktuális trendekkel, ruhákat terve-
zünk, kiegészítőket készítünk. Belekóstolunk a divatrajzolásba, mely-
nek során sokféle ábrázolási technikát, művészeti eszközt kipróbálunk, 
és  saját tervezői mappát készítünk. Közben kicsit jobban megismerjük 
magunkat és egymást, megbeszéljük mikor, mit, mivel és hogyan vi-
seljünk. 
A tábort kiállítással és divatbemutatóval zárjuk.
Részvételi díj: 23 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Bene Júlia ruhatervező, rajztanár 
(+36 70 317 5199, pliccsplaccs@gmail.com)

KREATÍV KANGOO 
Augusztus 21-25.  
Kangoo és kézműves tábor. 
A kangoo játékos, vidám, lendületes, fiúknak és lányoknak egyaránt 
ajánlott mozgásfajta. Délelőtt 2 x 45 percben ugrálunk és más sportos 
játékokat játszunk, délután kisebb sport- és játékszereket vagy egyéb 
szépséges kiegészítőket készítünk természetes anyagokból.
Utolsó nap délutánján a szülőknek kangoo bemutatót tartunk.
A cipő funkcionális használatához szükséges a minimum 30-as lábmé-
ret és 20 kg-os testsúly.
Amit hozni kell: hosszú szárú, nedvszívó zokni, kényelmes ruházat, 
szénsavmentes ásványvíz, kis törölköző.
Egy hétre a kangoo cipő bérlésének ára: 3 700 Ft/fő/hét, melyet a 
tábor első napjának reggelén kell befizetni a táborvezetőnek.
Részvételi díj: 23 000 Ft/fő/5 nap
Vezetik: Sövegjártó Petra aerobic és kangoo jumps oktató, gyerek kangoo 
oktató (petra.kangoo@gmail.com, www.facebook.com/petra.kangoo) 
és Kákos Andrea népi játszóházvezető (dudasandi67@vipmail.hu)

KOCKATÁBOR 
II. turnus: augusztus 21-25.
(részletes leírást lásd az I. turnusnál)
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6-12 éves  

6-12 éves  

10-15 éves  



Általános információ: 
Tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb információ 

és jelentkezés a foglalkozás vezetőjénél. 
A foglalkozásokhoz folyamatosan lehet csatlakozni.
Bővebben tájékozódhat a wkk.kispest.hu oldalon.

BÁBOS MESEKUCKÓ
Kedd 10.30-11.30 
A bábos mesekuckó azt a három dolgot nyújtja a gyerekeknek és a szü-
lőknek, amire a legjobban szükségük van. Ez pedig a mese, a mozgás és 
az alkotás öröme, valamint az én kifejezése.
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 5 000 Ft/5 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Babos Eszter | +36 70 606 3072 | bbs@baboseszter.com | 
babosmesekucko.hu | babostarsulat.hu

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

BORIBABA TORNA  
Szerda 10.30-12.00 
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  
Höcögés, göcögés, kacagás! Lovagoltatás, lógázás, hintáztatás, 
cirókázás élő hangszerjátékkal, népdalokkal, népi mondókákkal, ölbéli 
játékokkal, sétáltatókkal színesítve.
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom/család vagy 4 000 Ft/5 alkalom/család
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkas Katalin óvodapedagógus | +36 20 967 7628 | 
k8t@freemail.hu | kerekito.hu    Előzetes jelentkezés nem szükséges!
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KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA
Kedd 10.45-11.15 
Mondókás Móka Kerekítő Manó kis jeleneteivel fűszerezve és sok színes 
labdával. 
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom/család vagy 4 000 Ft/5 alkalom/család
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Farkas Katalin óvodapedagógus | +36 20 967 7628 | 
k8t@freemail.hu | kerekito.hu
Előzetes jelentkezés nem szükséges!

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

MANÓ PIRUETT      
Kedd 17.15-17.45 
Táncelőkészítő, mozgásfejlesztő foglalkozás egy gyönyörű formanyelven, 
a táncon keresztül. 
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom vagy bérlet: 3 000 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ:  Rosivall Petra | 
+36 30 617 6755 | mozdulatok@gmail.com
Foglalkozásvezető: Kiss Boglárka
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

BABÁKNAK
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 0-3 éves   

2-4 éves   

2,5-4 éves   



Általános információ: 
Tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb információ 

és jelentkezés a foglalkozás vezetőjénél. 
Bővebben tájékozódhat a wkk.kispest.hu oldalon.

APRÓ MAROK FAZEKAS MŰHELY 
I. csoport: szerda 15.30-16.30
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 3 200 Ft/4 alkalom 
II. csoport: szerda 16.30-18.00 
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 200 Ft/4 alkalom 
Kisinas lehetsz egy igazi fazekasműhelyben.
A részvételi díjak tartalmazzák az anyagköltséget, az égetés és a mázazás 
költségeit.
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Szabóné Farkas Judit fazekas, népi játszóházvezető | 
+36 70 284 7579 | sz.f.judit@gmail.com

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

CIRKUSZOLJ VELEM... 
Ügyességi és akrobatika foglalkozás.
Szerda 16.15 - 17.45 1-es csoport  
Szerda 17.50 - 19.20 2-es csoport 
Részvételi díj: 5 800 Ft/4 alkalom
Akrobatika-, egyensúlyozás-, zsonglőr alapok oktatása.
Maximális létszám: csoportonként 15 fő  
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Zoltán Angelika akrobatika -, aerobik és fitball edző, volt artistaképzős 
növendék  | +36 70 512 6002 | zoltan55angi@gmail.com

GYERMEKFITNESS ÉS TÁNC 
BETTINA FITNESS ISKOLA
Hétfő 16.30-17.15 
Vidám, zenés, táncos foglalkozás, ahol fejlesztjük a mozgáskoordinációt, 
ritmusérzéket, vázizomzatot a tánc alapjainak elsajátítása közben. 
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5-12 éves  

6-60 éves   

6-12 éves   

4-7 éves   



Látványos erő- és lazasági elemeket tanulunk meg, valamint megtanul-
juk az akrobatika (cigánykerék, kézenállás, híd, bukfenc stb.) alapjait is. 
Részvételi díj: 3 900 Ft/hó (1 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

HANGSZERVARÁZS ZENETANODA
A Hangszervarázs Zenetanoda szeptembertől szerdánként újra várja a 
zenekedvelő kicsiket, akik fejlesztő foglalkozások keretében ismerked-
hetnek meg a kottaolvasás és furulyázás alapjaival.
Előzetes jelentkezés a tanfolyamvezetőnél: Nagy Mária, az Operaház 
nagykövete és gyerekprogramok játékmestere | +36 30 936 2040 | 
hangszervarazs@gmail.com

JÁTÉKOS ANGOL
Hétfő 16.30-17.15  
Játékos, mozgásos foglalkozás angolul, maximum 10 fős csoportban.
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom vagy 3 200 Ft/4 alkalom 
(15% testvérkedvezmény)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Hamvas Szilvia angoltanár, játékpedagógus | 
hamvasszilvia@gmail.com

KANGOO  
Hétfő 17.30-18.30 
Szerda 18.30-19.30 
Péntek 18.00-19.00  
A játékos és lendületes kangoo fiúknak és lányoknak 
egyaránt ajánlott. A cipő funkcionális használatához szükséges 
a minimum 30-as lábméret és 20 kg-os testsúly. 
Amit hozni kell: hosszú szárú, nedvszívó zokni, szénsavmentes ásvány-
víz, törölköző. 
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom, bérlet: 4 000 Ft/5 alkalom, 
7 000 Ft/10 alkalom (érvényesség: 6 hét) 
Cipőbérlés: 500 Ft/alkalom (új jelentkezők részére a cipőbérlés első 
alkalommal ingyenes) 
Előzetes jelentkezés a foglalkozásvezetőnél: Sövegjártó Petra aerobik, 
kangoo jumps, gyerek kangoo, gyerek fitness oktató | 
petra.kangoo@gmail.com | facebook.com/petra.kangoo

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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4-7 éves   

4-7 éves   

6-12 éves   

8-14 éves   

6-12 éves   



MINI PIRUETT 
I. csoport: csütörtök 16.45-17.30 
II. csoport: csütörtök 17.30-18.15 
Balett alapokkal a jazz- és moderntánc világában, kisebb koreográfiák 
elsajátításával.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 3 600 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!

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

PINDUR PIRUETT    
Csütörtök 16.00-16.45
Mozgásfejlesztés balett alapok elsajátításával.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 3 600 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!

ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK
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6-8 éves   

3-5 éves   

5-6 éves   



ROBOTIKA MÉRNÖK SZAK-KÖR 
I. csoport: szerda 16.30-18.00 
II. csoport: szerda 17.30-19.00   
A robotok köztünk vannak! Programozható robotépítő és konstrukciós 
készlet felhasználásával, differenciált tematikával programozunk, 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 PIRUETT  
Kedd 18.00-18.45 
Klasszikus balett alapoktól a kortárstáncig.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 3 600 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!

VONZART TÁNC STÚDIÓ – VONZÁS KTSE
Csütörtök 17.00-17.50 

                   18.00-18.50 

                   19.00-19.50
Klasszikus balett, modern tánc, ír tánc, sztepp, társastánc, néptánc 
oktatása.
Részvételi díj: 4 000 Ft/4 óra/hó (4x50 perc, heti 1x50 percben)
                          6 900 Ft/8 óra/hó (8x50 perc, heti 2x50 percben)
Jelentkezni már csak a szeptemberi foglalkozásokra lehet! Bővebb 
információ, a foglalkozásvezetőnél: Zoltán Anna táncművész, látvány-
táncok mestere | +36 70 316 6345 | vonzarttanc@gmail.com 
Jelentkezőket egy csoportba max. 18 főig fogadunk.
További táncos lehetőségek 1-2 stúdiós év után és 10 év felett a sport-
egyesület versenyző csapataiban.

ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK

20

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

9-15 éves   

7-9 éves   

7-11 éves   

10-15 éves   

13-18 éves   



Általános információ:
A tanfolyamokra előzetes jelentkezés szükséges. 

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

CAPOEIRA GYEREKEKNEK 
ÉS FELNŐTTEKNEK  
Kedd és péntek 17.45-18.45 
Brazil harcművészet, zenével kísért játékos, akrobatikus sport. 
Részvételi díj: 2 000 Ft/alkalom, 7 000 Ft/hó/gyerek, 
                          8 000 Ft/hó/felnőtt
Vezeti: Mestre V.T. okleveles capoeira-mester, aki a brazíliai FECAES 
Capoeira-szövetség ajánlásával 2005 óta oktat Magyarországon.
Jelentkezés és bővebb információ foglalkozásvezetőnél:
Mestre V.T. | +36 20 3463 612 | info@acdp.hu | acdp.hu
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

FAZEKAS TANFOLYAM KEZDŐKNEK 
ÉS HALADÓKNAK 
Szerda 18.00-20.00 
Ahol az alkotás valódi élménnyé válik! 
Részvételi díj: 2 500 Ft/alkalom vagy 15 000 Ft/8 alkalom (10 hét alatt 
lejárható), az anyagköltség külön fizetendő, de a bérlet ára tartalmazza 
a tanfolyamon elkészített tárgyak terrakotta és mázas égetését.
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Szabóné Farkas Judit fazekas-szakoktató | +36 70 284 7579 |
sz.f.judit@gmail.com 
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

KANGA-TRÉNING 
Péntek 10.00-11.30  
A Kanga-tréning Európa első számú szülés utáni regenerációs mozgás-
programja. Edzés az anyáknak, játék a babáknak. 
A tréningen várandósok is részt vehetnek. 
A 90 perces órákból 50-55 perc a torna.
Részvételi díj: 18 000 Ft/8 alkalom
Amennyiben ismerőst hoz, a kedvezményes részvételi díj: 14 000 Ft
A kezdő tanfolyamon kihagyott órák pótlására van lehetőség.
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a tanfolyamvezetőnél:
Tatorján Anna (Panni) | +36 30 327 4474 | panni@kangatraining.hu 
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KETTLEBELL  
Hétfő 18.45-19.45 (kezdő csoport) 
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/hó (heti 2 alkalom)
                          13 000 Ft/hó (heti 3 alkalom)
Előzetes jelentkezés a foglalkozásvezetőnél: Schmidt-Vig Katalin 
fitness és testépítő edző, SFG1 kettlebell instruktor | +36 70 376 0494 | 
kettlebellkata@gmail.com
Kérjük, előzetesen jelentkezzen e-mailben a foglalkozásvezetőnél! 
Folyamatos csatlakozási lehetőség! 

MAMINBABA – HORDOZÓS LATIN FITNESS 
Hétfő 10.00-11.00  
Szórakoztató, csinosító mozgásforma kisbabás 
és várandós anyukáknak, tüzes latin zenére. 
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 5 200 Ft/5 alkalom 
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
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 
A pilates mozgásanyaga hasonlít a jógához, a tánchoz és a gimnasztikához, 
de sok egyedi gyakorlatot is tartalmaz. 
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/4 alkalom 
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | mozdulatok@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

RE-MESE VARRÓS MŰHELY   
Péntek 17.00-20.00 
(első alkalom: április 28., péntek)
Négyalkalmas kurzus. A varrós műhelyet kreatív, kezükkel alkotni sze-
rető hölgyeknek ajánljuk (16 éves kortól), akiket elvarázsol a színek, 
textilek, fonalak világa, és akik szeretnének egyedi ajándékokat és kü-
lönleges használati- és dísztárgyakat készíteni. Munkánkban az öko- és 
az újrahasznosító szemléleté a főszerep. 
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Április 28. Ökoszatyor-díszítés foltvarrott motívummal. Nagymama vi-
rágoskertje motívum elkészítése (kézzel varrás). 
Anyagszükséglet: ökoszatyor (költsége 500 Ft), pamutvászon anyagot 
biztosítunk, de hozni is lehet. 
Május 5. Farmer újrahasznosítás – táskavarrás a hozott farmerből 
(egyéb kiegészítők varrása).
Anyagszükséglet: egy használaton kívüli farmernadrág vagy farmer-
szoknya (lehet kord is, lehetőleg ne csípő fazonú).
Aki teheti, varrógépet hozzon.
Május 12. Zoknifigura készítése – kézzel varrunk zokniból szerethető, 
ölelnivaló figurákat.
Anyagszükséglet: a minta előzetes kiválasztása után megbeszéljük az 
anyagszükségletet (milyen zoknit érdemes hozni).
Május 19. Textil-tájkép képeslap varrás anyagmaradékból. Kézi appli-
kációs technika elsajátítása.
Anyagszükséglet: az anyagot biztosítjuk, de az otthoni pamutvászon 
anyagmaradék is felhasználható.
Részvételi díj: 4 x 3 000 Ft (12 000 Ft) 
Az alkalmak egymástól függetlenek!
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Rosivall Emese | +36 30 618 1977 | erosivall@freemail.hu
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

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

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM KÖZÉPHALADÓKNAK 
Péntek 20.00-21.00 
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Dávid Viktória Eszter | +36 20 351 2826 | davidria92@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK
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TORNA NYUGDÍJON TÚL  
Kedd és csütörtök 8.00-9.00 és 9.00-10.00 
A torna jó hatással van a keringésre, ezáltal minden szervre és a csont-
ritkulás megelőzésére.
Részvételi díj: 850 Ft/alkalom, 
       heti 2 alkalom esetén 5 400 Ft/hó, 
       heti 1 alkalom esetén 2 700 Ft/hó  
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Szőr Ferencné Éva | +36 20 921 1775 | vicanci@fer-vill.hu

ÚJJÁSZÜLETÉS JÓGA 
Kedd 8.45-9.45 és kedd 19.00-20.00 
A jóga a fizikai testet egészségben tartja; a lelket, az érzelmeket, a 
stresszt uralja; a szellemet, a tudatos teremtő gondolatokat rendezi.  
Az újonnan csatlakozók számára az első alkalom ingyenes.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom  vagy 3 600 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Kováts Krisztina jógaoktató | +36 70 323 9067 | kriszjoga@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

VIRÁGKÖTŐ TANFOLYAM  
Hobbiszintű virágkötő tanfolyam kezdőknek, 
hétalkalmas kurzus 2 csoportban. 
I. csoport: szerda 10.00-12.00 (első alkalom: április 26.)
II. csoport: csütörtök 18.00-20.00  (első alkalom: április 20.)
A tanfolyamon a résztvevők elsajátíthatják a virágkötészet legalapve-
tőbb fogásait, megismerkednek a csokorkötés rejtelmeivel,  gyakorlati 
tapasztalatok alapján belekóstolhatnak a virágkötészetbe, otthonunk 
díszítésének virágos világába. Aki szereti a virágot és még egy kis kéz-
ügyességgel is rendelkezik, annak itt a helye!
Részvételi díj: 42 000 Ft, teljes anyagköltséggel együtt. 
A résztvevőknek csak szerszámot kell hozniuk. 
A részvételi díj két összegben külön is befizethető. 
A tanfolyam hobbi szintű, nem ad semmiféle képesítést!
Jelentkezés, fizetés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Steer Éva Márta virágkötő | +36 30 465-2840 |  
megalmodom.neked@gmail.com

ZUMBA GOLD
Hétfő 17.45-18.45 
Zumba-Gold® az idősebb korosztályba tartózóknak és azoknak szól, 
akik a Fitness zumbát nem tudják vagy nem szeretnék végezni. 

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
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Gold zumbázáskor az egyszerű és könnyen utánozható koreográfiákat 
feltétel nélküli, elfogadó, kritikamentes légkörben latin-amerikai ze-
nékre, pár nélkül táncoljuk. A program terápiás és prevenciós jelleggel 
is rendelkezik.
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom  vagy 5 000 Ft/bérlet
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkasné Erzsébet instruktor, tánc- és mozgásterapeuta, kineziológus | 
+36 30 996 4166 | erzsi.zumba@gmail.com  

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

NYELVOKTATÁS
SHETLAND U.K. NYELVISKOLA

Nyelvoktatás minden szinten, minden korosztálynak, 
szinte minden nyelven.

Speciális ajánlatok:

• Németből és angolból EURO nyelvvizsga lehetőség

• Szinten tartó társalgási csoportok

• Sportnyelv, irodalmi szövegeket feldolgozó speciális tanfolyamok

• Üzleti nyelvoktatás

• Kihelyezett tanfolyamok vállalatok és intézmények számára

• Távoktatás

További információ: www.shetland.hu
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ALFA AGYKONTROLL KLUB
Hétfő 19.00-21.00  
Az agykontroll tanfolyamon tanultak gyakorlása; problémamegoldó, 
egészségjavító meditációkkal az életünk minőségének javítása; önis-
meretünk, személyiségünk fejlesztése; egymás segítése. 
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 5 000 Ft/bérlet 
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Farkasné Erzsébet okl. mentálhigiénés kineziológus, családterapeuta | 
+36 30 996 4166 | farkasn.erzsi@gmail.com | 
kineziologia1.hu/agykontroll/
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

FOLTOLÓGUSOK – FOLTVARRÓ KLUB
Kéthetenként kedden 9.00-12.00  
A csatlakozáshoz a foltvarrásban való alapszintű jártasság szükséges.
Vezeti: Szentpály Éva
Részvételi díj: 200 Ft/alkalom
Bővebb információ: Szentpály Éva | +36 30 2875507 | 
foltvarro1@gmail.com

GERINCTERÁPIÁS ELŐADÁSOK
Minden hónapban egyszer, pénteken 18.00-19.30
Időpontok: március 10., április 21., május 12.
A gerincproblémák természetes módszerekkel történő gyógyítása. 
Előadás és tanácsadás.
Az előadások betekintést nyújtanak abba a műhelymunkába, mely 
természetes módszerekkel hatékonyan kezeli a gerincproblémákat 
(lumbágó, hátfájás, kar-, láb,- csípő fájdalom, zsibbadás…). Ebben az 
új szellemiségben kialakított terápiában a mozgásprobléma, fájdalom, 
megoldása látótávolságba kerül.
Az oktató a program során „kézen fogva vezeti” a résztvevőket a ge-
rincproblémájuk megoldása felé, így mindenki számára lehetőség nyí-
lik a mozgás szabadságára és a hétköznapok gondtalan megélésére. 
Előadó: Romhányiné Kovács Mária gerincterapeuta
A részvétel díjtalan!

NYITNI-KÉK BABA-MAMA KLUB 
Páros hét pénteken 9.00-11.00 
Ismerkedés, tapasztalatcsere, beszélgetés, mindez úgy, hogy közben 
a gyerekek is jól érzik magukat. Gyere, építsünk együtt egy wekerlei 
anyaközösséget!
Szervező: Kékesi Krisztina coach, mentálhigiénés szakember | 
+36 30 2803057 | Facebook: Nyitni-kék Baba-Mama Klub
A részvétel díjtalan!  Előzetes bejelentkezés szükséges.
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ZÖLDSZARVÚ ÖKO BABA-MAMA KLUB
Minden második hét csütörtök 10.00-12.00 
Mindenki számára nyitott klubunk témái: mosható pelenka és baba-
hordozó tanácsadás, valamint kölcsönzés, öko háztartás és egészséges 
életmód.  
Szervező: Zsombori Nóra | +36 30 738 5412 | 
nora.zsombori@gmail.com 
Hordozási tanácsadó: Luczay Réka | +36 20 975 7507 
Facebook csoport: Zöldszarvú Baba-Mama Klub
A részvétel díjtalan! 
Előzetes bejelentkezés nem szükséges.

WEKEREI FOLTOSOK – FOLTVARRÓ KLUB 
Kéthetenként kedden 9.00-12.00  
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  
Mindenkinek, aki szeret énekelni, 
szereti a népdalokat, és szereti Wekerlét.
Foglalkozásvezető: Halmos Kata népdalénekes | +36 20 222 8111 | 
halmos.kata@gmail.com
A részvétel díjtalan!  
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
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Április 9-május 4. Wekerlei Galéria – a VI. Wekerlefeszt Művészeti 
Találkozó kiállítása helyi képzőművészek alkotásaiból
Május 8-május 24. Textil-képek-festmények – Reizingerné Fejes Tünde 
paverpol technikával készült képei
Május 27-június 16. Kézműves kalandok – a kerületi általános iskolák 
technikai és kézműves alkotásai
Június 22-augusztus 25.  A vadlovak világa –  Haga Zsuzsanna lovas 
fotós képei

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:  9.00-13.00 és 15.00-17.30
Szerda:  9.00-13.00 és 15.00-17.30
Csütörtök:  9.00-13.00 és 15.00-17.30
Péntek:   9.00-13.00 és 15.00-17.30

KIÁLLÍTÁSOK

KÖNYVTÁR
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A könyvtár állománya jelenleg több mint 7 000 kötetből áll. Gyűjtő-
köre elsősorban gyermek- és ifjúsági könyvek, valamint szépirodalom 
és bestseller. A könyvtár saját honlapján lehetőség van a könyvek elő-
jegyzésére és hosszabbítására. 
A könyvtárban beiratkozott olvasóink számára ingyenes internetezési 
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 juttatják 
vissza időben a könyvtárba, késedelmi díjat kell fizetni. 
A 7 napos türelmi idő lejárta után a késedelmi díj: 5 Ft/könyv/nap. 
Köszönjük a megértésüket!
Elveszett olvasójegyet – érvényes tagság esetén – 100 Ft ellenében 
pótoljuk. 

PROGRAMOK A KÖNYVTÁRBAN 
A részvétel díjtalan! 

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

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 17.00-18.00
Nagy séták a magyar kabarétörténet világában.

WEKERLEI VILÁGJÁRÓK 
Turisztikai klub havonta egyszer. (Az aktuális időpont a könyvtár hon-
lapján és facebook oldalán olvasható.)

OPERETTEK MÁSFÉL ÓRÁBAN
Minden hónap harmadik keddjén 16.00-17.30.



KÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁSOK KISISKOLÁSOKNAK
Olvasásnépszerűsítő program általános iskolások számára.
Előzetes időpont egyeztetés szükséges.

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

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

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

JÁTSZÓSZOBA 
Épületünkben baba játszószoba működik, mely a kultúrház nyitva tar-
tási idejében – a nagyrendezvények kivételével – bármikor ingyenesen 
igénybe vehető. A játszószobában ügyességi és készségfejlesztő játé-
kok, bábok, összerakó játékok, babakonyha, plüss állatok és még sok 
kedves tárgy várja a gyerekeket.  

OLVASÓSAROK
Az emeleti folyosónkon kialakított olvasósarokban újságot lapozgatva, 
ismeretterjesztő könyveket olvasgatva vagy a free wifi használatával 
töltheti el idejét. A falra festett nagy fa alatt, a sünök, madarak, mó-
kusok „szomszédságában” hasznosan és kellemesen telhetnek a vára-
kozás percei.

KÖNYVTÁR
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MADÁRBARÁT PIHENŐKERT
Az épülethez madárbarát, szépen gondozott pihenőkert tartozik, mely 
2011-ben a Magyar Madártani Egyesület közreműködésével jött létre. 
A kertben 13 odú és etető, ezekhez kapcsolódó információs táblák ta-
lálhatóak. 

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

ELEMGYŰJTŐ PONT
A kidobásra szánt, használt elemeit ne dobja el, hozza be hozzánk, a 
gyűjtőbe! Ezzel hozzájárul a környezeti ártalmak csökkentéséhez.

WKK
Wekerlei Kultúrház és Könyvtár

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

A WKK NYITVA TARTÁSA:  H-P: 8.00-21.00
Szombat: nyitás 8.00-tól, zárás a rendezvények függvényében 
Vasárnap: rendezvénytől függően

NYÁRI ZÁRVA TARTÁS: 2017. július 24-augusztus 6.

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

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
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

A hírlevelünkre feliratkozhat a wkk.kispest.hu oldalon. Levelet írhat 
nekünk közvetlenül honlapunkról is.

Kérjük, hogy az utcában lakók nyugalmának érdekében gépkocsijával 
lehetőleg ne a Petur utcában parkoljon, hanem a közeli Pannónia Álta-
lános Iskola előtti parkolóban!  Köszönjük!


