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Hétvégi rendezvények 3. oldal
Nyári táborok 9. oldal
Programok hétköznapra 
 Babáknak 16. oldal
 Óvodásoknak és iskolásoknak 17. oldal
  Tanfolyamok felnőtteknek 22. oldal
  Klubok felnőtteknek 26. oldal
Pályázat   28. oldal
Kiállítások  28. oldal
Könyvtár  29. oldal
Szolgáltatások 30. oldal
Kapcsolat  31. oldal

JELMAGYARÁZAT

 mozgásos foglalkozás

 kézműveskedés 

 zene vagy zenei fejlesztés

 táncos foglalkozás

 táncház 

 művészeti program

 színház

 önismereti foglalkozás 

 ismeretterjesztés

 spirituális jellegű foglalkozás

 zöld program 

 közösségi program

TARTALOM                  JELMAGYARÁZAT  



ESEMÉNYNAPTÁR

Április 2. Mesélő nap – a Gyerekkönyvek Nemzetközi Napja 

 alkalmából

Április 9. Óvodaválasztás – tájékoztató a szülőknek

Április 9. WEKKA kreatív alkotóműhely

Április 9. Tavaszi tisztító program I. rész

Április 16-17. V. WEKERLEfeszt Művészeti Találkozó   

 wekerlei és kispesti művészek körképe

 Április 16. Megnyitó és MODERNfeszt

 Április 17. GYEREKfeszt és KLASSZIKfeszt

Április 23. Zöldszarvú öko baba-mama vásár

Április 23. Tavaszi tisztító program II. rész

Április 29. Babaszínházi előadás: Játszótér 

 a Kezeslábas Társulat előadása

Április 30. Moldvai-csángó táncház felnőtteknek 

 a Fakutya zenekarral

Május 7. Fás fontosságok – a Madarak és fák napja alkalmából

Május 14. WEKKA kreatív alkotóműhely

Május 20-22. XII. Wekerlei Székelykapu Napok – a Magyar 

 Kollégium és a WTE rendezvénye a Kós Károly téren

Május 28. Elvarázsolt WKK – a kultúrház „ajándéka” 

 a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából

Május 29. Kerületi Gyermeknap – az önkormányzat 

 rendezvénye a Központi Játszótéren

Június 4. Ruhacserebere

ESEMÉNYNAPTÁR
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V. WEKERLEFESZT MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ    
Művészeti kalandpark – Kalandozz velünk!
Az V. WEKERLEfeszt hívószava: „Ötödik irány”
Április 16-17., szombat-vasárnap 
Helyszín: WKK épülete (1192 Bp., Petur u. 7.)

Ötödik születésnapját ünnepli a WKK által útnak indított interaktív 
művészeti fesztivál, a WEKERLEfeszt, melynek kiemelt célja közelebb 
hozni a művészetkedvelő közönséget Wekerletelep és Kispest kultu-
rális értékeihez, az alkotókhoz és az alkotás folyamatához.

MODERNfeszt
Április 16. szombat délután
Kortárs művészeti ágak körképe: festők, grafikusok, fotósok, filme-
sek, zörejezők és jazz zenészek bemutatkozása.

15.00 Wekerlei Galéria – képzőművészeti tárlat megnyitója
Megnyitja Hiller István Kispest országgyűlési képviselője, a Parlament 
alelnöke és Gajda Péter Kispest polgármestere
Közreműködik: Murányi Tünde Jászai Mari-díjas színművész
Zenei közreműködők: Dikácz Gabriella – cselló, Gábor Erzsébet – gitár
15.30-16.30 Egy óra a festővel – közös alkotás Szőke Péter Jakab 
festőművésszel a témaválasztástól a megjelenítésig.
16.40-17.40 Wekerlei Varga Géza képzőművész, rendező, művészeket 
bemutató dokumentumfilm sorozatának vetítése. Új epizódjának fő-
szereplője Thomai Ioannidou üvegművész. A vetítést követően beszél-
getés a művésszel és a rendezővel. 
17.50-18.50 Film és zörej – Chris Allan Foley artist (zörejező művész), 
sound designer előadása: hangeffektek gyártása egy amerikai filmben 
19.00-20.00 A képzőművészet és a blues kapcsolata – Vojnits Attila 
képzőművész, zenész és Gabriel Gier zenész, esztéta előadása zenével 
és képekkel

A MODERNfeszt záró műsora: 
20.00-21.00 Bíbor köd  – Csonka Gábor hegedűművész és Németh 
Attila gitárművész közös, rendhagyó koncertje 

Mesterségbemutatók:
Felnőtteknek szóló nyitott foglalkozások képzőművészek vezetésével, 
melyekre előzetes jelentkezés szükséges!
16.30-19.30 Szőke Anna ékszerkészítő műhelye „rekeszzománc” 
technikával 
15.30-17.30 Janisch Kornélia iparművész kerámia foglalkozása

HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEK
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HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEK

GYEREKfeszt
Április 17. vasárnap délelőtt
Gyerekszemmel, gyerekszájjal gyerekeknek. Népzenei csemegék. 
Kortalan bábszínház.

10.00-10.45 Kicsiktől nagyokig – Gombai Tamás prímás és barátai: 
Turi András, Kerékgyártó Gergely népzenészek, valamint növendékei. 
Öt ujj, sok húr – húros hangszerek bemutatása.
11.00-11.15 Mit látunk? – tárlatvezetés gyerekszemmel, gyerekszáj-
jal gyerekeknek. 
Tárlatvezető: Juhos-Kiss Csaba, a Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola 
4/a osztályos tanulója
11.30-12.20 Vitéz László vándorúton – Tatay Színház bábszínházi 
előadása 3-99 éves korig. Játssza: Tatai Zsolt színművész
12.20-12.45. Kukucs – Hogyan kelnek életre a bábok? Kukkants be a 
színfalak mögé Tatai Zsolt és Tatai Veronika színművészek segítségével!
Művészjátszók: 
10.00-13.00 Óriás művészeti társasjáték – képek, alkotások, zenék, 
zeneszerzők, évszázadok és stílusok felismerése. Játsszunk, rajzoljunk 
és énekeljünk együtt! 
10.00-13.00 Legyünk mi is művészek! – játékos feladatok híres alkotá-
sok és alkotók nyomában

KLASSZIKfeszt
Április 17. vasárnap délután
Klasszikus zene és irodalom a szalonok hangulatában. 
Táncoló költészet. Fanyar humor. A cimbalom titkai.

15.00-17.00  Wekerlei szalon 
Zenei közreműködők: Cselló quartett: Dikácz Gabriella – cselló, tanít-
ványai: Ambrózy Bálint – cselló, Ékes Adél – cselló, Kurunczi József – 
cselló; Duo Klavi-Art: Bizják Dóra – zongora és Zentai Károly – zongora; 
Triola fúvósegyüttes: Székely Péter – klarinét, Sáska Gábor – fagott, 
Pintér Kata – oboa és Tódy Ilona – csembaló
Továbbá: Laczó Brigitta – zongora, Luty Johanna – zongora, Molnár 
Orsolya – mélyhegedű, Préda László – trombita, Ruda Borbála – hegedű, 
Sipos Katalin – hegedű  
A koncerten bemutatásra kerülnek egyebek mellett Laczó Zoltán Vince 
zeneszerző Cancone, Ave Maria, Ave Maris Stella című darabjai.
Irodalmi közreműködők: Juhász Magda költő, Juhos-Kiss János költő, 
Zámbori Soma színművész, bikafalvi Máthé László író, Lukácsy Tibor 
könyvműves
Szalonmester: Mészáros Zsolt drámapedagógus
17.15-18.10 Félúton – nőkről nem csak nőknek – Galai Mária verseinek 
zenés előadása
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Közreműködők: Galai Mária – vers, Rácz Cecília – vers és ének, Tóth 
Irén – vers és tánc, Talán Miklós – zene
18.30-19.15 A magyar zongora – filmvetítés és beszélgetés Kovács 
Balázs cimbalomkészítő mesterrel
19.15-20.00 bikafalvi Máthé László író humoros és szerelmes témájú 
könyveinek bemutatása
A WEKERLEfeszt záró koncertje
20.00-21.00 Csurkulya – Eichinger project koncertje 
Hagyományos népzenei hangzás a modern jazz és a kortárs zene keretein 
belül. Közreműködik: Csurkulya József – cimbalom, Eichinger Tibor – 
gitár
A program támogatói: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkor-
mányzata, Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány (WEKKA), a másik 
bolt, Éléskamra Reform és Bio Étterem, Koller Bácsi Cukrászda, Vadász 
Cukrászda, Vetrece Kávéház, Wekerle Étterem, Wekerlei Kávézó
A részvétel díjtalan!

KREATÍV ALKOTÓ MŰHELY 
Április 9., szombat 10.00-12.00
A Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány (WEKKA) önálló programja 
Brösztl Éva kézműves vezetésével. 
Téma: Tavaszi ajtódísz CD lemezből
Kérjük jelentkezéskor a korhatár figyelembe vételét, mivel a foglalko-
zásokon való tevékenység kisebb gyerekeknek nehézséget okozhat! 
A részvétel díjtalan, adományokat anyagköltségre elfogadunk! 
A helyek száma korlátozott, ezért előzetes regisztrációt kérünk a 
Wekerlei Kultúrház honlapján vagy telefonszámain. Ha jelentkezett, 
és nem tud részt venni, kérjük, mindenképpen jelezze! Váltóruha vagy 
póló viselését javasoljuk!  
A WEKKA több programot is támogat a Wekerlei Kultúrház ingyenes 
rendezvényei közül. Amennyiben van lehetősége, kérjük, támogassa 
adományával az alapítványt! Köszönjük! 
Számlaszám: 10918001-00000071-63610011
Adószám: 18280290-1-43

ÓVODAVÁLASZTÁS    
Április 9., szombat 10.00-12.00
Melyik óvodát válasszam? A kerületben működő óvodák bemutatása. 
Vendégeink: Bertók Zoltánné, az önkormányzat Humánszolgáltatási 
Irodájának óvodapedagógiai vezető főtanácsosa és a kerület óvodá-
inak vezetői. 
A részvétel díjtalan!

HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEK
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TAVASZI TISZTÍTÓ PROGRAM (kétrészes kurzus) 
Április 9., szombat 14.00-16.00 
és április 23., szombat 16.00-18.00
Hogyan és mikor kezdjünk bele egy tisztítókúrába? Mi a legmegfele-
lőbb program számunkra? Ezekre a kérdésekre adunk választ, továb-
bá segítϋnk megtalálni minden résztvevő számára a helyes utat egy 
egészségesebb életmód, ideális testsúly és táplálkozás elérésére.
Részvételi díj: 9 000 Ft/2 alkalom (1 x egyéni egyórás konzultáció és 
1 x személyre szabott tisztító program)
Előzetes e-mailes jelentkezést kérünk a foglalkozásvezetőnél:
Vadai Mónika okleveles természetgyógyász, orvosi fitoterapeuta, 
iriszdiagnoszta, nemzetkӧzi előadó | mvadai@hotmail.com | 
+36 30 508 9906 (március 28-tól hívható) | anyagyermek.hu

ZÖLDSZARVÚ ÖKO BABA-MAMA VÁSÁR    
Április 23., szombat 10.00-15.00
A Föld Napja alkalmából várjuk azokat a tudatos szülőket, akik számára 
fontos, hogy öko termékek használatával éljék mindennapjaikat, és 
így egy élhető bolygót biztosíthassanak gyermekeik számára.
Bővebb információ a szervezőnél: Zsombori Nóra | +36 30 738 5412 | 
nora.zsombori@gmail.com | babespotty.hu
A belépés díjtalan!

BABASZÍNHÁZ: JÁTSZÓTÉR 
Április 29., péntek 10.00-10.45
Játszótér – a Kezeslábas Társulat babaszínházi élőszereplős előadása.
Kalandos út a szobából a játszótérre. El kell jutni a játszótérre erdőn, 
vízen, sivatagon át, de az is lehet, hogy a valódi utcán, pocsolyákon, 
zebrákon keresztül, vad autóktól fenyegetve. Verses, élőzenés vidám 
játék kicsiknek. A játékidő 35-40 perc, melyből 25 perc az előadás, 
majd a színészek bábjaikkal elvegyülnek a szülők és a gyerekek között, 
közös játékra invitálva őket.
A műfaj sajátossága és a terem korlátolt befogadóképessége miatt 
előzetes jegyvásárlás szükséges!
Belépődíj: felnőtteknek 1 200 Ft, a babák a vendégeink!

MOLDVAI-CSÁNGÓ TÁNCHÁZ   
Április 30., szombat 18.30-21.00
A Táncművészet Világnapja alkalmából. 
„Bárcsak ez a mulatság, tartana, míg a világ!
Három éjjel, három nap, nem elég a lábamnak!”
Táncház nagyobbaknak és felnőtteknek a 2000-ben alakult, moldvai 
csángó magyar népzenét játszó Fakutya Együttessel.

HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEK
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Lehet ülni, nézni, végig táncolni, egyet nem lehet: kihagyni!
Tánc- és énektanítás: Halmos Kata  |  +36 20 222 8111 |  
halmos.kata@gmail.com
Belépődíj: 1 000 Ft/fő 

FÁS FONTOSSÁGOK  
A Madarak és fák napja alkalmából
Május 7., szombat 16.00-19.00
A fa égbe nyúló ágai és földbe mélyedő gyökerei, lombjainak sokszí-
nűsége csodálatra késztet minket. Vajon tudjuk-e, mi mindent köszön-
hetünk neki? Gyermekeknek és felnőtteknek szóló ismeretterjesztő 
előadásainkban szeretnénk megmutatni a fák megannyi arcát és azt, 
hogy mit tehetünk védelmükben.
16.00 órától: „A kerület legszebb fája” pályázat díjkiosztó ünnepsége
Együttműködő partnerünk: Kispest Önkormányzat Zöldprogram Iroda
16.30-17.00 Az erdő fái – Erdőmentők Alapítvány előadása kicsiknek 
és nagyoknak
17.10-17.40 A város fái – ismeretterjesztő előadás nagyoknak a 
wekerlei fákról Szabó Ágnes tájépítésszel, közösségsegítővel
17.45-18.15 Fás mesék gyerekeknek – Szabó Ágnes tájépítésszel, 
közösségsegítővel 
16.30-19.00 Papírmerítés – Dobi Pál óvodapedagódussal, játszóház 
vezetővel
17.00-19.00 Fás játékok – az Erdőmentők Alapítvánnyal
A rendezvényhez kapcsolódó kiállításban közreműködőnk: Magyar 
Természettudományi Múzeum. Támogató: Budapest Főváros XIX. 
Kerület Kispest Önkormányzata.   A részvétel díjtalan!

KREATÍV ALKOTÓ MŰHELY  
Május 14., szombat 10.00-12.00
A Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány (WEKKA) önálló programja 
Brösztl Éva kézműves vezetésével. 
Téma: Ékszerkészítés süthető gyurmából és dekorgumiból
Kérjük jelentkezéskor a korhatár figyelembe vételét, mivel a foglalko-
zásokon való tevékenység kisebb gyerekeknek nehézséget okozhat! 
A részvétel díjtalan, adományokat anyagköltségre elfogadunk! 
A helyek száma korlátozott, ezért előzetes regisztrációt kérünk a 
Wekerlei Kultúrház honlapján vagy telefonszámain. Ha jelentkezett, 
és nem tud részt venni, kérjük, mindenképpen jelezze! Váltóruha vagy 
póló viselését javasoljuk!  
A WEKKA több programot is támogat a Wekerlei Kultúrház ingyenes 
rendezvényei közül. Amennyiben van lehetősége, kérjük, támogassa 
adományával az alapítványt! Köszönjük! 
Számlaszám: 10918001-00000071-63610011, Adószám: 18280290-1-43
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XII. WEKERLEI SZÉKELYKAPU NAPOK 
Május 20-22. péntek-vasárnap
Helyszín: XIX. ker. Wekerletelep, Kós Károly tér
Tied a színpad! – május 21-én, szombaton délelőtt a nagyszínpadon a 
Wekerlei Kultúrház szervezésében ismét a gyerekeké a főszerep. Fel-
lépnek a kerület óvodáinak és iskoláinak csoportjai, valamint a helyi 
amatőr gyermekcsoportok. Néptánc, modern tánc, sportbemutatók.
10.00-19.00 a WKK sátrában: Játékok levegővel és széllel
A Wekerlei Székelykapu Napokat a Magyar Kollégium Kulturális 
Egyesület és a Wekerlei Társaskör Egyesület szervezi. 
A részvétel díjtalan!

ELVARÁZSOLT WKK 
A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából
Május 28., szombat 16.00-19.00
Az úgy volt, hogy egy vándorcirkusz érkezett Wekerlére, és erősen 
megtetszett nekik itt nálunk. Nyomban el is határozták: beköltöznek 
hozzánk! Mire térültünk-fordultunk, már csak azt vettük észre, hogy 
a fiókokból nyulak ugranak elő, a kertben oroszlánt etetnek, a tánc-
termünkből artistaképző lett, a bűvész pedig titokzatos arccal magára 
zárja az ajtót. Ha nem hiszed, járd végig a házat!
Mókás családi programunk a WKK gyereknapi ajándéka: akadályok, 
ügyességi feladatok, akrobatika, bűvészkedés, kézműves foglalkozások 
a cirkusz világában.  A részvétel díjtalan!

KERÜLETI GYERMEKNAP
Május 29., vasárnap 10.00-17.00
Helyszín: XIX. ker. Központi Játszótér (XIX. ker. Nagy Sándor József 
utca, Petőfi utca és Üllői út által határolt terület)
WKK sátrában: Köztünk élő állatok – kézműves foglalkozás
Az esemény Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata 
szervezésében valósul meg. A részvétel díjtalan!

RUHACSEREBERE   
Június 4., szombat 14.00-17.00
Egy délután csak hölgyeknek! Minden női ruhásszekrény mélyén rej-
tőznek olyan jó minőségű, divatos darabok, melyeket csak nagyon 
ritkán vagy talán sosem vesznek fel. A ruhacserebere alkalmat teremt 
arra, hogy ezek a holmik gazdát cserélhessenek. Kizárólag jó minőségű 
női ruhákat és kiegészítőket várunk!
Részletek: wekerletelep.hu/ruhacserebere
A Wekerlei Társaskör Egyesület és a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár 
közös rendezvénye.
A belépés díjtalan!
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Táboraink kis létszámú, 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 
ételt tudunk biztosítani, egyéb étrendekre vonatkozó kérést 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 és a Kalandozó sporttábor, ahol a vezetőknél kell jelentkezni és 
részvételi díjat fizetni!
A részvételi díj második részletét a táborok megkezdése előtt legké-
sőbb 2 héttel kérjük befizetni!
A Wekerlei Kultúrház július 25. és augusztus 7. között ZÁRVA tart, 
ezért az augusztus 8-án kezdődő táborokra legkésőbb július 22-ig 
várjuk a teljes részvételi díjat, az augusztus 15-én kezdődő Hangszer-
varázs táborra pedig legkésőbb aug. 12-ig. 

A tábor megkezdéséhez egészségügyi szülői nyilatkozat kitöltése 
szükséges, 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.

NYÁRI TÁBOROK
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KORONG MATYI ÚJRA MESÉL 
Június 20-24. 
Fazekas tábor 
Várunk benneteket a magyar népmesék csodálatos világában! 
Meséinkkel egy saját világot teremtve adunk teret alkotó fantáziánknak 
a fazekaskodás segítségével.
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Farkas Judit fazekas, a népművészet ifjú mestere 
(+36 70 284 7579, sz.f.judit@gmail.com)

MŰVÉSZPALÁNTÁK 
Június 20-24.
Komplex tánctábor 
A gyerekek többféle táncstílussal ismerkedhetnek meg a balett, a jazz 
és a modern tánc világában. A délelőttök folyamán a tánctréning mellett 
fontos szerepet kap az erősítés, a nyújtás és a koreográfia-tanulás is. 
A délutáni kézműves foglalkozásokon a mozgás mellett lehetőség nyílik 
a kreativitás fejlesztésére. 
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Rosivall Petra táncoktató (+36 30 617 6755,
mozdulatok@gmail.com) Segítő: Kiss Boglárka

CSILLAGKERESŐ 
Június 27-július 1.
Dráma tábor 
Fedezzük fel  magunkban közösen „csillagainkat”! Kézműves foglalko-
zás, szerepjátékok, kirándulás, ügyességi játékok, sportos sorversenyek 
és sok játék.  
Amire szükségünk lesz: utazáshoz jegy vagy bérlet, illetve sportolás-
hoz alkalmas váltóruha, cipő és megfelelő mennyiségű innivaló.
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Zoltán Angelika életvezetési tanácsadó (+36 70 512 6002, 
zoltan55angi@gmail.com)

DEKOR-ÁLOM 
Június 27-július 1.           
Lakásdekor tábor 
Egy vidám, alkotással teli napokat ígérő tábor, ahol a gyerekek felhasz-
nálhatják gazdag fantáziájukat, kreativitásukat, ügyességüket. Alkalom 
nyílik majd különböző kézműves technikák kipróbálására. A kultúrház 
madárbarát kertjében ügyességi feladatokra és tréfás versenyekre is 
jut idő. Az elkészült kincseket tábor végén a gyerekek hazavihetik.
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Brösztl Éva játszóházvezető, játék animátor (+36 70 336 5559, 
csiriviri.hu@gmail.com, www.csiriviri.hu)

NYÁRI TÁBOROK
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TRENDVARÁZSLÓK   
Július 4-8.
Divattervező tábor 
Színek-formák-anyagok-trendek-stílusok
Megtudhatod, hogyan álmodják 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: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Bene Júlia ruhatervező, rajztanár 
(+36 70 317 5199, pliccsplaccs@gmail.com)

SZÍN-PAD-TÁRSAK  
Július 4-8.
Színjátszó tábor 
Egy vidám hét a színház varázslatos világában!
Komplex foglalkozások a meseírástól a karakterformálásig, a jelmezter-
vezéstől 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: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Mészáros Zsolt drámatanár 
(+36 30 700 2084, meszizso@gmail.com)

KALANDOZÓ
I. TURNUS: július 11-15. 
II. TURNUS: augusztus 15-19. 
Sporttábor
Érkezés: 7.30-8.30, távozás: 16.00-17.00
Programok:
1.nap:  Műugrás a Hajós Alfréd uszodában (víz, csobbanás, repdesés)
2.nap: Kalandtúra a Mátyás-hegyi barlangban („csúszós-mászós”, 
overállos barlangtúra)
3.nap: Kerékpártúra a Péterhalmi erdőben (játékos versenyek, aka-
dálypályák, biztonságos közlekedés)
4.nap: Evezés a Soroksári Dunán 
5.nap: Túrázás a Budai-hegyekben (térképolvasás, tájékozódás, fá-
radtság esetén gyermekvasút, természetjárás, piknik)

NYÁRI TÁBOROK
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A napi programok az időjárás függvényében módosulhatnak!
A heti sportteljesítményt értékeljük, díjazzuk.
Részvételi díj: 24 000 Ft/fő/5 nap (az összeg tartalmazza: ajándék pó-
lót, háromfogásos ebédet, gyümölcsöt, uzsonnát, italt) 
Részletfizetésre, testvérkedvezményre van lehetőség.
Jelentkezés és fizetés a táborvezetőnél: 
Kanócz Richárd testnevelő (+36 70 368 8492, csirifoci@gmail.com)

BŐRNYŰVŐK ÉS GELENCSÉREK  
Július 11-15.
Fazekas-bőrös tábor 
Népművészeti örökségeinkre épülő kézműves tábor, amelyben délelőtt 
agyagozunk, korongolunk, délután bőrdíszműves ötleteinket valósít-
juk meg. 
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezetik: Farkas Judit fazekas (+36 70 284 7579,  sz.f.judit@gmail.com) 
és Maléth Anikó népi játszóházvezető  

CSŰRDÖNGÖLŐ 
Július 11-15.
Ovis néptánc tábor táncos lábú és mozogni vágyó ovisoknak
A résztvevő apróságok megismerkednek a magyar néptánc alaplé-
péseivel, népdalokkal, népi gyermekjátékokkal. Mellette különböző 
kézműves foglalkozásokon ügyeskedhetnek: agyagozás, gyöngyfűzés, 
dísztárgyak készítése.
Részvételi díj: 24 000 Ft/fő/5 nap (az összeg tartalmazza a reggelit, 
ebédet, uzsonnát, illetve a táborozás anyagköltségét) 
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) 

SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK 
Július 18-22.
Tánctábor
Délelőttönként táncos műfajokkal ismerkedünk: balett, jazz tánc, 
mazsorett, erősítés-nyújtás, a táborra jelentkezők aktuális tudásszint-
jéhez igazodva. Délutánonként a Széttáncolt Cipellők című mesére 
építünk, és a tánc világához kapcsolódó kreatív alkotó foglalkozások 
lesznek főszerepben. A részvételhez előképzettség nem szükséges, az 
órák szintjét a jelentkezők tudásához igazítjuk. 
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Strausz Eszter moderntánc-pedagógus 
(eszter@strauszeszter.hu, www.strauszeszter.hu)

NYÁRI TÁBOROK
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„CIRKUSZOLJ” VELÜNK! 
I. TURNUS: július 18-22. 
II. TURNUS: augusztus 8-12. 
Acrodance cirkusz tábor
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 
Nagycirkuszba is.
Amire szükségünk lesz: 3 db teniszlabda, kényelmes, edzésre alkalmas 
ruha, utazáshoz jegy vagy bérlet, naponta megfelelő mennyiségű 
innivaló
Részvételi díj: 22 000 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) 

SPIELKISTE  –  JÁTÉKLÁDA
Augusztus 8-12.  
Német nyelvű színjátszó tábor
Játssz színházzal nyelvet! – Spiel mit Theater Sprache!
A gyerekek a színház világában játékosan bővíthetik német nyelvtudá-
sukat. Közösen rendezünk meg egy német nyelvű színdarabot, amit a 
tábor végén bemutatunk a szülőknek. A részvevők nyelvi szintjüknek 
megfelelő nehézségű szövegeket kapnak, így kezdők és haladók jól 
tudnak együtt alkotni. A tábor többi elfoglaltságát – az ebédet, a sza-
badban való játékot – szintén németül élhetik át a gyerekek.
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Galai Mária drámatanár 
(+36 70 705 3304, galaimaria89@gmail.com)

NYÁRI TÁBOROK
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HANGSZERVARÁZS 
Augusztus 15-19.
Furulyás zenei tábor
Aki szeret játszani, de szereti hasznosan eltölteni az idejét, vagy aki 
már tanul egy hangszeren, de a furulya kimaradt az életéből. Zenei 
skála alapjainak megszólaltatása és megismerése, kottaolvasás, fu-
rulya használata, dalok éneklése, zeneszerzés, zenehallgatás. 
Germán szoprán furulya szükséges. Beszerzését a táborvezetőtől le-
het igényelni (2 700 Ft).
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Nagy Mária zeneművész, zenepedagógus (+36 30 936 2040, 
hangszervarazs@gmail.com, www.hangszervarazs.hu) 

KREATÍV KANGOO 
Augusztus 22-26.  
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 pedig 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 lábméret 
és 20 kg-os testsúly.
Amit hozni kell: hosszú szárú, nedvszívó zokni, kényelmes ruházat, 
szénsavmentes ásványvíz, kis törölköző.
Egy hétre a kangoo cipő bérlése: 3 700 Ft/fő/hét, melyet a tábor első 
napjának reggelén kell befizetni a táborvezetőnek.
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezetik: Sövegjártó Petra aerobic és kangoo jumps oktató, gyerek 
kangoo oktató (petra.kangoo@gmail.com, facebook.com/petra.kangoo) 
és Kákos Andrea népi játszóházvezető (dudasandi67@vipmail.hu)
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KERÜLETI NAPKÖZIS TÁBOR
Június 27-augusztus 26.
Mindennap hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óráig. 
Ügyelet: 6.00-8.00 és 16.00-18.00 óra között.

Helyszín: Vass Lajos Általános Iskola (XIX. ker. Csokonai u. 8.)
A tábort a XIX. kerületi önkormányzat biztosítja a kispesti általános 
iskolába járó gyermekek számára. A táborba végzett első osztályosok-
tól nyolcadik osztályos tanulókig jelentkezhetnek a kerületben tanuló 
gyerekek. Napi háromszori étkezést biztosítunk. Ételelvitelre nincs le-
hetőség.

Jelentkezés módja: az általános iskolákon keresztül tanulói adatlap 
kitöltésével, melyet az első ebédbefizetés alkalmával kell leadni a Vass 
Lajos Általános Iskolában a tábori titkárnak!

Első étkezési befizetés ideje: június 13-án, hétfőn és 14-én, kedden 
16.00-18.00 között.

Pótbefizetés: június 27-én, hétfőn 7.00-9.00 óra között. Pótbefizetés 
esetén a gyermek keddtől vehet részt a táborban.

További étkezési befizetések: minden tábori hetet megelőző csütör-
tökön 16.00-18.00 óra között és pénteken 7.00-9.00 óra között a Vass 
Lajos Általános Iskolában a tábori titkárnál.

Részvételi díj: az iskolában fizetendő étkezés díja 

Programok: naponta uszodalátogatás, kézműves foglalkozások, múzeum-
látogatás, budapesti séták, könyvtárlátogatás, sport- és szabadtéri 
játékok, versenyek, kirándulások

KERÜLETI NAPKÖZIS TÁBOR
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Általános információ: 
Tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb információ 

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

Bővebben tájékozódhat weboldalunkon: wkk.kispest.hu.

BÁBOS MESEKUCKÓ
Kedd 10.30-11.30 
Komplex bábos foglalkozás: mese, torna, alkotás. 
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 (1-2 ÉVESEK) 
Szerda 10.30-12.00 (2-3 ÉVESEK)  
Mozgásos feladatok különböző speciális mozgásfejlesztő eszközökkel, 
énekek, mondókák kíséretében. Nagyobbak számára óvoda-előkészítő 
és fejlesztő gyakorlatokkal kiegészítve.
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
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkas Katalin óvodapedagógus | +36 20 967 7628 | 
k8t@freemail.hu | kerekito.hu  Előzetes jelentkezés nem szükséges!

KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA
Kedd 10.45-11.15 
Mondókás Móka Kerekítő Manó kis jeleneteivel fűszerezve 
és sok színes labdával. 
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom/család vagy 4 000 Ft/5 alkalom
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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 Általános információ: 
Tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb információ 

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

Bővebben tájékozódhat weboldalunkon: wkk.kispest.hu. 

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

AKRODANCE 
1-es csoport: szerda 16.15-17.15
2-es csoport: szerda 17.15-18.45  
Akrodance alapok és akrobatika oktatása, mely egyszerre fejleszti a 
hajlékonyságot, koordinációt, ügyességet, egyensúlyérzéket, és erősíti 
az izmokat. 
Részvételi díj: 1-es csoport: 4 600 Ft/4 alkalom/hó
                          2-es csoport: 5 800 Ft/4 alkalom/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Zoltán Angelika akrobatika-, aerobik- és fitball edző | +36 70 512 6002  
zoltan55angi@gmail.com

BLACK TOP HIP-HOP TÁNCOKTATÁS 
Hétfő és péntek 16.30-17.30  
Vidám órák, jó zenékre a hip-hop, 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

BOKÁZÓ
Kedd 17.00-17.45 
Játékos néptánctanítás. 
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 3 600 Ft/4 alkalom
Foglalkozásvezető: Halmos Kata néptáncpedagógus | 
+36 20 222 8111 | halmos.kata@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

BABÁKNAK

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

17

ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK

5-12 éves  

6-12 éves  

10-18 éves  

3-7 éves  



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 20 201 9525 | info@acdp.hu | acdp.hu
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

HANGSZERVARÁZS ZENETANODA – ROSALES ZENEOVI  
LARGO 
Szerda 16.00-16.30 
Kiscsoportos, játékos zenei fejlesztő foglalkozás. 
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom, 9 000 Ft/10 alkalom, 24 000 Ft/év 
Foglalkozásvezető: Sipos Katalin hegedűtanár, zenepedagógus
Előzetes jelentkezés: Nagy Mária az Operaház zenekari művésze 
és gyerekprogramok játékmestere | +36 30 936 2040 | 
hangszervarazs@gmail.com

HANGSZERVARÁZS ZENETANODA – ROSALES ZENEOVI  
MODERATO 
Szerda 16.40-17.20 
Zenei fejlesztő foglalkozás furulyaiskolával, fejlesztő füzetekkel. 
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom, 7 000 Ft/5 alkalom, 
13 000 Ft/10 alkalom, 33 000 Ft/éves bérlet
Foglalkozásvezető: Sipos Katalin hegedűtanár, zenepedagógus
Előzetes jelentkezés: Nagy Mária az Operaház zenekari művésze 
és gyerekprogramok játékmestere | +36 30 936 2040 | 
hangszervarazs@gmail.com

HANGSZERVARÁZS ZENETANODA – ROSALES ZENEOVI  
ALLEGRO – Moderato folytatása
Szerda 17.30-18.15 
A furulyakezelés és kottaolvasás továbbfejlesztése játékos módszerrel. 
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom, 7 000 Ft/5 alkalom, 
      13 000 Ft/10 alkalom, 33 000 Ft/éves bérlet
Foglalkozásvezető: Sipos Katalin hegedűtanár, zenepedagógus
Előzetes jelentkezés: Nagy Mária az Operaház zenekari művésze 
és gyerekprogramok játékmestere | +36 30 936 2040 | 
hangszervarazs@gmail.com

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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6-60 éves  

3-4 éves  

4-5 éves  

5-7 éves  



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

KANGOO  
Hétfő 17.30-18.30, 
szerda 18.30-19.30 és 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 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

KUKUCSKÁLÓ – ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS 
Csütörtök 16.45-17.45 
Játékos, készségfejlesztő, 
iskolai előkészítő foglalkozás nagycsoportos óvodásoknak. 
Amit hozni kell: grafitceruza, színes ceruza
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom, bérlet: 4 000 Ft/5 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Békési Gabriella | +36 20 517 7290 | nagyovisok@gmail.com

MAZSOLA AEROBIK 
Csütörtök 17.30-18.15 
Aerobik alaplépéseire épülő táncos, zenés, játékos, mesefigurával és 
vidámsággal tarkított foglalkozás.
Részvételi díj: 3 000 Ft/hó 
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Vajda Andrea fejlesztő óvodapedagógus, gyermek aerobic oktató | 
+36 30 475 1255 | mazsola.aerobic@gmail.com

ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK
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4-7 éves   

6-12 éves   

5-7 éves   

4-7 éves   



MŰVÉSZPALÁNTÁK  
Szombat  9.00-11.00
Alkalmak: április 30.
Kreatív szemléletet fejlesztő, komplex táncművészeti foglalkozás.
A művészpalántákat nevelgetik: Rosivall Petra és Kiss Boglárka 
táncosok. Részletes információ a foglalkozásvezetőnél:
Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | mozdulatok@gmail.com
 
ÖRÖKMOZGÓ GYERMEKTORNA  
Kedd 16.30-17.15  
Különböző eszközökkel, tornaszerekkel végzett játékos torna. 
Részvételi díj: 950 Ft/alkalom vagy bérlet: 3 500 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | mozdulatok@gmail.com
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

PINDUR PIRUETT  
Kedd 18.00-18.45
Mozgásfejlesztés, balett alapok elsajátításával; helyes testtartás, haj-
lékonyság, koordinációs- és koncentrációs képesség, egyensúlyérzék 
fejlesztése. A foglalkozások április végéig tartanak, ám szeptembertől 
újra várja a kis táncosokat.
Részvételi díj: 950 Ft/alkalom vagy 3 500 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | pindur.piruett@gmail.com 
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

ROBOTIKA MÉRNÖK SZAK – KÖR 
Szerda 16.30-18.00  
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

ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK
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10-13 éves   

3-5 éves   

4-5 éves   

9-15 éves   



TÚL AZ ÓPERENCIÁN 
Péntek 16.30-17.15 
Lelket melengető mesés foglalkozások. 
Üveghegyet mászunk, mesés táncot járunk, boszorkányt vadászunk. 
A foglalkozások április végéig tartanak.
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom, 5 000 Ft/bérlet/5 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Tatai Veronika | +36 30 348 9594 | tatai.vzs@gmail.com

TÜNDÉRTÁNC    
Csütörtök 16.30-17.15  
A balett, jazz és modern tánc elemeinek ötvözése. 
Részvételi díj: 950 Ft/alkalom vagy 3 500 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)
Előzetes jelentkezés és bővebb információ, jelentkezési lap a foglal-
kozásvezetőnél: Zoltán Anna táncművész, látványtáncok mestere | 
+36 70 316 6345 | vonzarttanc@gmail.com 
Jelentkezőket egy csoportba max. 18 főig fogadunk.
További táncos lehetőségek 1-2 stúdiós év után és 10 év felett a sport-
egyesület versenyző csapataiban.

ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK
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5-8 éves   

5-7 éves   

7-11 éves   

10-15 éves   

13-18 éves   



TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK

Általános információ:
A tanfolyamokra előzetes jelentkezés szükséges. 

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

A MEGTÉVESZTÉS MŰVÉSZETE  
Péntek 18.00-19.00 
Mentalista bűvész tanfolyam felnőtteknek.
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom vagy 4 500 Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Molnár Szabolcs mentalista bűvész| +36 30 335 5956 | 
molnar.buvesz@gmail.com | www.molnarbuvesz.hu

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 20 201 9525 | info@acdp.hu | acdp.hu
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

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

FITTÁNC 
Szerda 19.00-20.00  
Balett alapok, változatos táncos gyakorlatok, mozgáskombinációk. 
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!
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KANGA-TRÉNING Kezdő csoport
Kedd 14.00-15.30
A Kanga-tréning Európa első számú szülés utáni regenerációs mozgás-
programja. Edzés az anyáknak, játék a babáknak. A tréningen váran-
dósok 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 

KANGA-TRÉNING Haladó csoport
Péntek 10.00-11.30 
A haladó Kanga-tréninget azoknak az anyukáknak ajánljuk, 
akik már részt vettek a Kanga-tréning kezdő kurzusán.  
A 90 perces órákból 50-55 perc a torna.
Részvételi díj: 1 750 Ft/alkalom vagy 8000 Ft/5 alkalom, 
      15000 Ft/10 alkalom
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a tanfolyamvezetőnél:
Tatorján Anna (Panni) | +36 30 327 4474 | panni@kangatraining.hu 

KEMPO – BUSHIDO NAP LÁNYAI ÖNVÉDELMI KLUB
Szerda 20.10-21.10   
Amire egy mai nőnek szüksége van: önvédelem, 
állóképesség, helyzetfelismerés és lélekjelenlét. 
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 3 500 Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Berki Katalin kempo oktató | +36 30 536 6710 | 
bushidolanyai@gmail.com | bushidolanyai.freewb.hu
Folyamatos csatlakozási lehetőség! 
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes! 

KETTLEBELL  
Hétfő 19.30-20.30, csütörtök 18.30-19.30 (új, kezdő csoport) 
és 19.30-20.30, 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! 

ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK
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MAMINBABA – BABAHORDOZÓS LATIN FITNESS 
Hétfő 10.00-11.00  
Szórakoztató, csinosító mozgásforma kisbabás és várandós anyukáknak, 
tüzes latin zenére. 
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/4 alkalom 
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Székelyhidi Katalin | +36 70 385 3815 | katamaminbaba@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

PILATES  
Kedd 19.00-20.00, csütörtök 10.30-11.30 
A pilates mozgásanyaga hasonlít a jógához, a tánchoz és a gimnaszti-
kához, de sok egyedi gyakorlatot is tartalmaz. 
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/4 alkalom 
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | mozdulatok@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM HALADÓKNAK  
Csütörtök 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! 

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM KEZDŐKNEK  
Péntek 19.00-20.00  
Az 5 latin és 5 standard tánc között mindenki megtalálhatja a számára 
ideális táncot. Pár nélküli is!
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!

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
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TORNA NYUGDÍJON TÚL  
Kedd és csütörtök 8.00-9.00 és 9.00-10.00 
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 test-lélek-szellem harmóniája. 
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 3 600 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Kováts Krisztina jógaoktató | +36 70 323 9067 | kriszjoga@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

ZUMBA GOLD
Hétfő 18.00-19.00
Zumba-Gold® kifejezetten az idősebb korosztályba tartózóknak szól.  
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 | zumba-gold.5mp.eu

SZÉKES ZUMBA-GOLD
Mozgásukban korlátozottak számára!
Hétfő 15.30-16.30-ig
A székes zumba gold a zumba gold speciális ága, amelyben lábainkat 
tehermentesítve, széken ülve, illetve a széket támasztéknak használva 
táncoljuk a koreográfiákat. Ajánljuk azoknak, akik születési rendel-
lenességből vagy szerzett betegségből adódó mozgási nehézséggel, 
egészségügyi problémával küzdenek.
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 | zumba-gold.5mp.eu
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

ÚJ! 
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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  
Az agykontroll tanfolyamon tanultak gyakorlása; problémamegoldó, 
egészségjavító meditációkkal az életünk minőségének javítása; ön-
ismeretünk, személyiségünk fejlesztése; egymás segítése. Testi-lelki 
egészség megőrzését segítő előadások, kirándulások, nyári táborok.
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 5 000 Ft/bérlet
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: Farkasné 
Erzsébet okl. mentálhigiénés kineziológus, családterapeuta | 
+3630 9964166 | farkasn.erzsi@gmail.com | 
kineziologia1.hu/agykontroll/ Folyamatos csatlakozási lehetőség!

FOLTVARRÓ KLUB 
Kedd 9.00-12.00  
A csatlakozáshoz a foltvarrásban való alapszintű jártasság szükséges.
Vezetik: Szentpály Éva és Steigerwald Éva
Részvételi díj: 200 Ft/alkalom
Bővebb információ: Szentpály Éva | +36 30 923 7720 | 
foltvarro1@gmail.com és Steigerwald Éva | +36 30 504 0180 

INTEGRÁLT SZÜLŐI KLUB 
Havonta egyszer, pénteken
Időpontok: április 22. és május 20. 17.00-18.30
A testi és érzékszervi fogyatékos gyermekek szüleinek klubja, önerőből 
megvalósuló önsegítő kör. 
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A csatlakozás folyamatos, előzetes egyeztetés nem szükséges.
Vezeti: Pádár Andrea szülő | +36 70 358 8300 | 
andreapadar80@gmail.com | integraltszulokklubja.tk
A részvétel díjtalan!

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

WEKERLEI ÖKO BABA-MAMA KLUB
Minden második hét csütörtök 10.00-12.00 
Mindenki számára nyitott klubunk témái: mosható pelenka és baba-
hordozó tanácsadás és kölcsönzés, öko háztartás és egészséges élet-
mód. Facebook csoport: Wekerlei Öko Baba-Mama Klub 
Szervező: Zsombori Nóra | +36 30 738 5412 | 
nora.zsombori@gmail.com | babespotty.hu
A részvétel díjtalan! Előzetes bejelentkezés nem szükséges.

WEKERLEI KERTBARÁT KÖR – WEKKER
Minden hónap utolsó péntekje 18.00-20.00 
Ökológiai szemléletű kertész közösség találkozóhelye. 
Kert megléte nem feltétel! További részletek az előadásokról 
az atalakulowekerle.blogspot.hu oldalon olvashatók. 
Jelentkezés: atalakulo.wekerle@gmail.com | +36 30 490 6709
Szervező: Wekerlei Kertbarát Kör 
A részvétel díjtalan!

WEKERLEI NÉPDALKÖR
Péntek 17.00-19.00  
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!

ÚJ! 
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A KERÜLET LEGSZEBB FÁJA 
A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár versenyfelhívása kispesti lakosok-
nak minden korosztályban.
Segítsen nyerni a május 7-én megrendezendő Madarak és fák napjára 
annak a kispesti fának, amelyet legjobban szeret vagy legszebbnek 
talál a XIX. kerületben! Válaszoljon 8 kérdésre, és küldje el a Wekerlei 
Kultúrháznak a palyazat.wkk@gmail.com e-mail címre!
A legtöbb értékeléssel bíró, „nyerő fa” kitüntető táblát és figyelmet 
kap. A rá szavazóknak pedig meglepetést tartogatunk. Kerületben ta-
lálható fafajtákról ismertető: a wkk.kispest.hu oldalon a Pályázat me-
nüpontban. 
Egy személytől egy javaslatot fogadunk el.  
Legyen büszke a fájára! 
Kérdéssor (a wkk. kispest.hu-n, a pályázatok alatt is megtalálható): 
1.) Kispesti utca/tér/köz, ahol a fa található?
2.) Házszám, amely előtt/közelében vagy amelynek kertjében a fa áll?
3.) A fa helyének pontosítása (csak ha szükséges)?
4.) A fa típusa?
5.) Beküldő neve?
6.) Beküldő telefonos elérhetősége?
7.) Beküldő e-mail címe?
8.) Közterületen vagy magánterületen áll a fa?
Leadási határidő: április 23., szombat 
Várjuk a fára beküldött szavazatokat emailen vagy személyesen! 
Eredményhirdetés május 7-én, szombaton a Fás fontosságok  ren-
dezvényen.

Március 19-április 11.: Aranyvackor 2015 illusztrációs kiállítás 
Április 16-május 2.: Wekerlei Galéria – Az V. Wekerlefeszt Művészeti 
Találkozó kiállítása helyi képzőművészek alkotásaiból
Május 7-június 17.: Fás fontosságok kiállítás és a Kerület legszebb fája 
pályázat tárlata
Június 20-augusztus 26.: A fantázia birodalma – az Apró marok fa-
zekas szakkör tagjainak munkái az Europark LIBRI Könyvesbolt által 
meghirdetett pályázatra 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KIÁLLÍTÁSOK
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Cím: 1192 Budapest, Kós Károly tér 15.                               
Telefon: +36 1 282 9634
E-mail: wekerlei.konyvtar@gmail.com
Honlap: wekerleikonyvtar.hu, konyvtar.kispest.hu
Facebook: facebook.com/wekerleikonyvtar

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

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:
Hétfő:  --------------      15.00-19.00
Kedd:  9.00-13.00 és 15.00-17.30
Szerda:  9.00-13.00 és 15.00-17.30
Csütörtök:  9.00-13.00 és 15.00-17.30
Péntek:   9.00-13.00 és 15.00-17.30

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

Azoknak az olvasóinknak, akik a kölcsönzött könyveket nem 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 programok ingyenesek!

VIDÁM DÉLUTÁNOK - KABARÉTÖRTÉNETI KLUB
Minden hónap második keddjén 17.00-18.00
Nagy séták a magyar kabarétörténet világában.

REJTVÉNYFEJTŐK KLUBJA
Minden hónap első csütörtökén 17.00-19.00

VERSBARÁTOK KLUBJA
Minden hónap második péntekén 16.00-17.00
Különböző témák szerinti közös versfelolvasás, versmegosztás.

PÉNTEK ESTI MESÉK 
Minden hónap utolsó péntekén 17.30-18.30 
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WEKERLEI VILÁGJÁRÓK 
Turisztikai klub havonta egyszer (Az aktuális időpont a könyvtár hon-
lapján olvasható).

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

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

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

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

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

MADÁRBARÁT PIHENŐKERT
Az épülethez madárbarát, szépen gondozott pihenőkert tartozik, mely 
2011-ben a Magyar Madártani Egyesület közreműködésével jött létre. 
A kertben 13 odú és etető, ezekhez kapcsolódó információs táblák, 
valamint feliratozott fűszer- és gyógynövény tankert található. 
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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
Cím: 1192 Budapest, Petur u. 7.

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

Nyári nyitva tartás:
H-P: 7.00-19.00
Hétvégén zárva.
A WKK július 25. és augusztus 7. között zárva tart.

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

A hírlevelünkre feliratkozhat a wkk.kispest.hu oldalon.

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

KAPCSOLAT
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Munkatársak:
Szabó Mária igazgató

igazgato@wkk.kispest.hu
igazgato.wkk@gmail.com

Szitár Orsolya művelődésszervező
szervezes.wkk@gmail.com

Bonecsuk Mónika művelődésszervező
muvelodes.wkk@gmail.com

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

Abuné Grasselli Edit könyvtáros
wekerlei.konyvtar@gmail.com

Brösztl Éva gazdasági ügyintéző
gazdasagi.wkk@gmail.com

Dávid Zsuzsa információs
info.wkk@gmail.com

Kovács Veronika információs
info.wkk@gmail.com

Molnár Tiborné, Marika technikai munkatárs 
Csorba Imre technikai munkatárs

Lőrinczi Zoltán gondnok
gondnoksag.wkk@gmail.com

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Felelős kiadó: Szabó Mária igazgató


