
ESEMÉNYNAPTÁR
Január 14.  WEKKA kreatív alkotóműhely
Január 21.  Wekerlei Zsebszínház: A békamenyecske 
Január 27.  Gyermekkönyvtár-nyitó mesedélután 
Január 28.  Bölcsődenyitogató
Február 11.  Elvarázsolt farsang a Rutkai Bori Bandával
Február 18.  Tésztakészítő workshop
Február 18.  WEKKA kreatív alkotóműhely
Február 25.  Téltemetés
Március 4.  Textilékszer-készítő workshop
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MAGYAR KULTÚRA NAPI RENDEZVÉNYSOROZAT
WEKERLEI ZSEBSZÍNHÁZ  
Magyar kultúra napja gyerekeknek
Január 21., szombat 16.30-17.30    Helyszín: WKK
A békamenyecske – kalotaszegi népmese bábokkal, muzsikával 
az Álomzug Társulás előadásában
Mit tesz egy ifjú legény, ha otthon számtalan éhes száj van még a 
sajátján kívül is? Elindul a nagyvilágba szerencsét próbálni. Arra 
viszont igazán nem számít, hogy szerencse helyett tűzben égő kicsi 
kígyót talál, akinek életét megmentve egyszerre egy békamenyasz-
szonyra is szert tesz... Aki kíváncsi Jánosunk további történetére, 
hallgassa meg, mit mesél a két vándorkomédiás.
Játsszák: Tóth Krisztina és Gulyás László
Figurás bábok: Fekete Dóra.   Muzsika, láda: Gulyás László
Tollforgató, mindent látó: Papp Melinda
Belépődíj: 1 100 Ft/fő Jegyek elővételben is kaphatóak!

ÚJ HELYEN A WEKERLEI KÖNYVTÁR
„…emberben könyv, s a Könyvben az Ember” 
                                                        (Babits Mihály: Ritmus a könyvről)
A Wekerlei Könyvtár több mint négy évtizede szolgálja a helyi ol-
vasók igényeit, felvállalva a közösségépítés és a kultúraterjesztés 
misszióját. 1995. óta tartozik a Wekerlei Kultúrházhoz, azóta van 
Kispestnek saját fenntartású könyvtára. 
A magyar kultúra napja alkalmából, 2017. január 23-tól nyílik meg 
új helyén, a Kós Károly 9. szám alatt a Wekerlei Könyvtár, ahol 
tágasabb és korszerűbb körülmények között, három olvasói he-
lyiséggel, külön gyermekkönyvtári szobával várja olvasóit. Bízunk 
benne, hogy a wekerlei könyvcentrum sokakat vonz majd az olva-
sás csodálatos birodalmába. 
A könyvtár által kiírt, tiniknek és felnőtteknek szóló Kincsek a könyves-
polcon című pályázatról és a könyvtár szolgáltatásairól, klubjairól a 
programfüzet második felében olvashat. 
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KÖNYVTÁRAVATÓ ÜNNEPSÉG
Január 20., péntek 15.00
Hivatalos megnyitó ünnepség meghívott vendégeink számára a 
Wekerlei Könyvtár új helyén. 
Közreműködik: Somogyi Erika énekművész és Zámbori Soma szín-
művész

AZ ÓPERENCIÁS TENGEREN IS TÚL… 
MESÉK A KEMENCE MELLŐL 
Gyermekkönyvtár-nyitó mesedélután – játékos, élőszavas mese-
mondás.
Január 27., péntek 17.00-18.00 
Helyszín: Wekerlei Könyvtár (XIX. ker. Kós K. tér 9.)
Népmesék élő szóval, ahogy réges-régen nagyanyáink, nagyapáink 
tették, a „Péntek esti mesék” mesék sorozat keretében. A Tekergő 
Meseösvény történeteivel avatjuk fel a gyermekkönyvtári részleget 
a könyvtár új otthonában. 
A mese a gyermeki lélek legfőbb tápláléka. Arra hivatott, hogy az 
élet szövevényes útjain segítsen tájékozódnunk, eligazodnunk. Le-
gyen hitünk és bízzunk saját magunkban, jó szerencsénkben. Ezért 
fontos, hogy a mesék segítségével mindennap erősítsük gyerme-
keinkben: az élet szép és érdemes küzdenünk. 
Mesélnek a Tekergő Meseösvény mesemondói: Hajós Erika mesélő, 
meseíró és Gregus László mesemondó.
A program támogatója: Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány 
(WEKKA)  A részvétel díjtalan!

FÜZESI ZSUZSA MESÉS VILÁGA – KIÁLLÍTÁS
Január 21-február 25.
Helyszín: WKK
Füzesi Zsuzsa könyvillusztrátor eredeti rajzainak kiállítása és 
Szászné Balugyánszki Erika amigurumi technikával készült baba-
kiállítása.
Füzesi Zsuzsa illusztrációin generációk nőttek fel. Mindannyian 
emlékezhetünk jellegzetesen kedves figuráira. Több mint 120 
kötetet illusztrált, 24 rajzfilmet rendezett, köztük A nagy ho-ho-
horgász sorozatokat, de ő volt a Vuk egyik animátora, és részt vett 
a Mézga család, a János vitéz, a Hugó, a víziló című rajzfilmek ké-
szítésében is. 
A megtekintés díjtalan!

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
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HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEK

WEKKA KREATÍV ALKOTÓMŰHELY  
Január 14., szombat 10.00-12.00
A WEKKA közhasznú alapítvány által támogatott, ingyenes műhely-
foglalkozás.
Téma: Cukiságok zokniból – kedvenc figura elkészítése
Kérjük jelentkezéskor a korhatár figyelembe vételét, mivel a fog-
lalkozásokon 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 szépen, mindenképpen jelezze! 
Foglalkozásvezető: Brösztl Éva kézműves 
A részvétel díjtalan, adományokat anyagköltségre elfogadunk!

BÖLCSŐDENYITOGATÓ  
Január 28., szombat 10.00-12.00
A kerületben működő hat bölcsőde nagy szeretettel várja azokat 
a kicsiket, akik szülei dolgoznak, és a bölcsőde gondozó szárnyaira 
szeretnék bízni gyermeküket.  A szakképzett kisgyermeknevelők is-
merik a gyermekek testi-lelki szükségleteit, és céljuk, hogy a kicsik 
jól érezzék magukat náluk, valamint a szülők is nyugodtak legye-
nek afelől, hogy csemetéjük a legjobb helyen van. A tájékoztatón 
megismerhetik a kerületi bölcsődéket, azok vezetőit, és kötetlen 
beszélgetésben a bölcsődék szokásait. 
A pici gyermekeket játszószőnyeg várja! 
Meghívott vendégeink: Brinza Istvánné, a Kispesti Egyesített Böl-
csődék vezetője és a kerületi bölcsődék vezetői
A részvétel díjtalan!
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ELVARÁZSOLT FARSANG 
A RUTKAI BORI BANDÁVAL  
Február 11., szombat 17.00-18.00 
Nagyszerű ünnep a farsang, mert végre annak öltözhetünk, aminek 
csak akarunk! Kipakolhatjuk a nagy ruhásszekrényt, régi idők kin-
cseiből bolondos jelmezeket készíthetünk. Álarcokat fabrikálunk és 
feldíszítjük, színesre pingáljuk azokat. A gyerekszobáktól a bálter-
mekig hömpölyögnek, forgolódnak a táncosok, és szól a zene!
A Rutkai Bori Banda a legbulisabb nótáit veszi elő erre a napra. Aki 
ismeri a zenekar lemezeit (Sárkányjárgány, Pizsamátor), az tudja, 
hogy igazi „családi diszkóra” számíthat. Nem csak a gyerekeket, 
de a szülőket, nagyszülőket is megtáncoltatják! Fantáziadús, hu-
moros mesedalok és egy nagyszerű zenekar várja a táncoskedvű, 
nagyérdemű, kedves közönséget.
Aki bátor pizsamátor, az jelmezben jöjjön! 
Belépődíj: 1 100 Ft/fő                  Jegyek elővételben is kaphatók!

TÉSZTAKÉSZÍTŐ WORKSHOP FELNŐTTEKNEK  
Február 18., szombat 15.00-18.00 
Aki a tésztákat szereti, és szívesen elsajátítaná elkészítésének házi 
fortélyait, annak felelevenítjük az otthoni tésztakészítés elfeledett 
hagyományát. Kereki Noémi, a Tésztaműhely című szakácskönyv 
szerzője mindent megmutat, elmesél és megtanít. Vigyázat, mert 
a szivárvány színeiben formálódó tésztacsodák alkotása közben 
könnyen „tésztaszerelembe” eshetünk! 
A résztvevők ajándékba kapnak egy olasz bükkfából készült bordá-
zót, és mellé durumlisztet, hogy hazaérve már lehessen is tésztáz-
ni. A tanfolyam végén paradicsomszósszal összeforgatott tésztát 
kóstolunk. 

HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEK
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A megformázott tésztákat papírdobozban mindenki hazaviheti.
Részvételi díj: 10 000 Ft/fő    Maximális létszám: 15 fő
A részvétel regisztrációhoz és előrefizetéshez kötött.
A tanfolyam@csipetkiado.hu oldalon várjuk a jelentkezést. 
A helyek a befizetés sorrendjében telnek be.
Jelentkezési határidő: február 10.

WEKKA KREATÍV ALKOTÓMŰHELY  
Február 18., szombat 10.00-12.00
A WEKKA közhasznú alapítvány által támogatott, ingyenes műhely-
foglalkozás.
Téma: Farsangi álarc, valamint jegyzettartó és tolltartó készítése 
DVD tokból. Egyedi és különleges tolltartó készítése jegyzettömbbel,  
amelybe ceruza is elhelyezhető, így mindenki irigyelni fogja.
Kérjük jelentkezéskor a korhatár figyelembe vételét, mivel a fog-
lalkozásokon 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!

TÉLTEMETÉS 
Február 25., szombat 16.00-19.00
A Wekerletelepen már hagyománnyá vált eseményen sípokat, 
csörgőket fabrikálunk, tavaszcsalogató énekeket dalolunk, és ki-
szebábot készítünk. Ezután közösen vonulunk dobosok kíséretében 
kerepelve, rigmusokat kiabálva a Kós Károly térre, ahol a bábbal 
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együtt a tűzre dobjuk az elmúlt idők minden búját, baját! Ha ügyesek 
vagyunk, akkor hamar jön a tavasz!
16.00-17.30 Zajkeltő eszközök és kiszebáb készítése 
17.30 Télűző menet indulása a Petur u. 7. szám elől a Kós Károly térre
A rendezvény a Wekerlei Társaskör Egyesület és a WKK közös szer-
vezésében valósul meg.  A részvétel díjtalan, de hangos!

TEXTILÉKSZER-KÉSZÍTŐ WORKSHOP 
Március 4., szombat 14.00-16.00 (I. csoport) 
                    17.00-19.00 (II. csoport) 
Nőnap alkalmából kislánykáktól a nagymamákig.
Ékszerek és kiegészítők pólófonalból. 
Színek, formák, újrahasznosítás, természetesség és szerelem!
Gondolná, hogy a kinyúlt vagy megunt pólóit nem kell kidobni, 
mert csodaszép ékszerek alapanyagai lehetnek? Hogy a színek és a 
formák szinte a végtelenségig variálhatóak? Hogy ez az alapanyag 
teljesen bőrbarát, nem allergén, kisgyermek mellett is hordható és 
mosható? Nem utolsó sorban attraktív és divatos! 
A textilékszer alapanyagait biztosítjuk, de ha van kidobásra szánt, 
de szép, színes pamutpólója, hozza magával! 
A részvételhez előzetes regisztrációt kérünk a Wekerlei Kultúrház 
honlapján vagy telefonszámain. 
A workshopot vezeti: Ignácz Tímea  
Facebook: Timinka yarnart&jewelry
Belépődíj: 1 600 Ft/fő 

MAGVAS NAP – TAVASZI MAGBÖRZE  
Március 11., szombat 14.00-18.00
Felkészülés a kertészkedésre, vetőmag- és tapasztalat-cserebere! 
Ha palántát cserélne, ha több vetőmagja van, mint amit idén el 
tud használni; ha nincs vetőmagja, de kertészkedne; ha van egy-
két elfeledett régi zöldségfajtája; ha csak érdekli a sokféleség és az 
ökologikus gazdálkodás, érdemes ellátogatnia a rendezvényre.
A börzén csak saját vetőmagokkal lehet részt venni, bolti, csává-
zott magok nem cserélhetők. Saját vetőmag hiányában adomány 
ellenében lehet részt venni a börzén! 
Bővebb információ: wekerle.atalakulo.hu
A börze az Átalakuló Wekerle csoport és a WKK közös szervezésében 
valósul meg.   A belépés díjtalan!
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WEKKA KREATÍV ALKOTÓMŰHELY  
Március 18., szombat 10.00-12.00
A WEKKA közhasznú alapítvány által támogatott, ingyenes műhely-
foglalkozás.
Téma: Játékos álomcsapda vagy szélcsengő készítése
Kérjük jelentkezéskor a korhatár figyelembe vételét, mivel a fog-
lalkozásokon 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!

WEKERLEI ZSEBSZÍNHÁZ   
Március 25., szombat 16.30-17.30
Ebcsont és nyúlcipő – bábelőadás a Bábrándozók Társulat előadá-
sában a Bábszínházi világnap alkalmából.        
Egy kutya és egy nyúl váratlanul kettesben maradnak a kutya gaz-
dájának otthonában. A vendég igen elkényeztetett hölgy, megszok-
ta, hogy minden róla szól. A vendéglátó agyonfegyelmezett eb, aki 
minden körülmények között meg akar felelni a gazdájának. De le-
hetséges-e úgy lesni egy elkényeztetett nyúl minden kívánságát, 
hogy a vendég is elégedett legyen, és közben a lakás se forduljon 
föl fenekestül? (Persze, hogy nem!) Szót érthet-e egymással két 
ennyire különböző valaki, mint ez a kutya és ez a nyúl? (Feltehe-
tően: nem!) Számíthatnak-e egymásra, ha már megtörtént a baj? 
(Szinte biztos, hogy nem!) (Szinte…!)
Író: Kolozsi Angéla, Bábok: Sipos Katalin, Látvány: Erdeős Anna 
Zene: Teszárek Csaba, Rendező: Veres András
Játssza: Kovács Judit és Törőcsik Eszter
Belépődíj: 1 100 Ft/fő Jegyek elővételben is kaphatóak!
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VI. WEKERLEFESZT MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ  
Művészeti kalandpark – Kalandozz velünk!
Április 8-9., szombat-vasárnap 
Interaktív művészeti találkozó helyi művészek részvételével: be-
tekintés a műhelytitkokba, beszélgetések, közös alkotások, színházi 
élmény.
A VI. WekerleFeszt sajátossága, hogy április 8-án szombaton, re-
gisztrációhoz kötött műterem-látogatásokat szervezünk a kerület 
művészeinek alkotó-kiállító tereibe. Ezzel lehetőséget kínálunk 
látogatóinknak a személyes találkozásra, beszélgetésre, betekin-
tésre az alkotó tér sajátos 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 je-
lentkezés után átvehető a WKK információs pultjánál. 

MŰHELYLÁTOGATÁSOK FELNŐTTEKNEK
Április 8. szombat 11.00-18.00
11.00 Skoda Éva festőművész (műterem galéria)
14.00 Harasztÿ István Munkácsy-, Kossuth- és Prima díjas kinetikus 
szobrász (galéria)
15.00 Lukácsy Tibor könyvmester, író, grafikus (műterem)
16.00 Nikmond Beáta Munkácsy-díjas szobrászművész (műterem 
galéria) 
17.00 Homoki Anikó üvegművész és Lach Sándor szobrász és festő-
művész, művészházaspár (műterem)
17.00 Katona Áron Sándor festőművész, tűzzománcművész 
(műterem galéria)

VASÁRNAPI WEKERLEFESZT
Április 9., vasárnap 14.00-21.00 
„Mi a balzsam égő sebre;
Mi a lámpa sötét éjben” (Arany János)
• Wekerlei Galéria képzőművészeti tárlat megnyitója – helyi mű-
vészek közös tárlata
• Wekerlei Montmarte – képzőművészek alkotás közben, zenés 
barangolás alkotók és alkotások között 
• A Reuters jelenti... – beszélgetés Balogh László Pulitzer-díjas fo-
tóriporterrel, a Reuters magyarországi munkatársával, élmények 
és tapasztalások egy fotóriporter objektívjén keresztül
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• A mi táncunk – beszélgetés Farkas Zsolt zenész, táncos, koreográ-
fussal, a Khamoro Táncszínház és a Khamoro Budapest Band folklór 
együttes vezetőjével
• Interaktív jazz standardek – a közönséget tapsra, éneklésre és 
zenélésre buzdítja a Vörös Niki Quartet
• 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 dolgokkal fogalakozik majd: mondjuk kvantumfiziká-
val. Miért viselkednek a férfiak úgy, ahogy viselkednek? Nők milliói 
teszik fel ezt a kérdést. Az eredmény vastag kötetek teleírva sza-
márságokkal. Külön-külön a férfiak és a nők lenyűgöző teremtmé-
nyek. 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

A délután folyamán alkotó foglalkozások művészek vezetésével 
(könyvkötés, grafika, üvegművészet).

A program támogatói: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest 
Önkormányzata és a Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány 
(WEKKA) 
VI. WekerleFeszt programjai díjtalanok!

TOVÁBBI AJÁNLATAINK ÁPRILISBAN:

• Április első felében Óvodaválasztási tájékoztató
• Április 22-én 9.00 órától Öko baba-mama vásár a Föld Napja 
alkalmából 
• Április 22-én 18.30-tól Moldvai csángó táncház a Táncművészet 
Világnapja alkalmából a Fakutya Együttessel

MÁJUSI ELŐZETES: 

• A Föld mélyében – élménybeszámoló az Inverse Everest expedícióról 
• Babaszínház
• Gyermeknapi kaland a kastélyban 
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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 (első alkalom: január 17.)
A bábos mesekuckó azt a három dolgot nyújtja a gyerekeknek és 
a szülőknek, 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  (első alkalom: január 4.)
A Boribaba foglalkozásokon énekek, mondókák mellett sajátíthatják 
el – szülők és babák – a mozgásos feladatokat, melyhez különböző 
speciális mozgásfejlesztő eszközöket használunk.  
Részvételi díj: 1 700 Ft/alkalom vagy 15 000 Ft/10 alkalom 
(a bérlet minden Boribaba-rendezvényre és foglalkozásra érvényes)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Katona Bori | +36 30 523 0869 | katona.bori@t-online.hu

BORIBABA TORNA  
Szerda 10.30-12.00 (első alkalom: január 4.)
Ovi előkészítő foglalkozás, játékos mozgásfejlesztés, koncentrációt 
és kézügyességet fejlesztő gyakorlatokkal. 
Részvételi díj: 1 700 Ft/alkalom vagy 15 000 Ft/10 alkalom 
(a bérlet minden Boribaba-rendezvényre és foglalkozásra érvényes)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Katona Bori | +36 30 523 0869 | katona.bori@t-online.hu

KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA
Kedd 10.15-10.45  (első alkalom: január 10.)
Höcögés, göcögés, kacagás! Lovagoltatás, lógázás, hintáztatás, 
cirókázás élő hangszerjátékkal, népdalokkal, népi mondókákkal, 
ölbéli játékokkal, sétáltatókkal színesítve.
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BABÁKNAK

1,5-3 éves   

 1-2 éves   

 2-3 éves   

 0-3 éves   



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!

KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA
Kedd 10.45-11.15 (első alkalom: január 10.)
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 
(első alkalom: január 5.)
Gurítjuk, eldobjuk, elkapjuk a színes, kicsi és nagy, pöttyös és csör-
gős labdákat. A labdával való játék fejleszti a testi és idegrendszeri 
funkciókat, a szem-kéz és szem-láb koordinációt, hatással van a 
térbeli tájékozódás 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 
(első alkalom: január 3.)
Táncelőkészítő, mozgásfejlesztő foglalkozás egy gyönyörű forma-
nyelven, 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!
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BABÁKNAK

2-4 éves   

2,5-4 éves   

 0-3 éves   



Általános információ: 
Tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb információ 

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

Bővebben tájékozódhat weboldalunkon: wkk.kispest.hu. 

APRÓ MAROK FAZEKAS MŰHELY 
1-es csoport: szerda 15.30-16.30 (első alkalom: január 4.)
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 3 200 Ft/4 alkalom 
2-es csoport: szerda 16.30-18.00 (első alkalom: január 4.)
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 200 Ft/4 alkalom 
Biztosan láttatok már sebesen forgó fazekas korongot, ahol a fa-
zekas kezében egy imbolygó, göröngyös agyagdarab hirtelen cso-
daszép edénnyé változik... Nem varázslat! Ezt te is átélheted és 
kipróbálhatod, 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  (első alkalom: január 3.)
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 (első alkalom: január 4.) 
Szerda 17.50 - 19.20 2-es csoport 
Részvételi díj: 5 800 Ft/4 alkalom
Akrobatika-, egyensúlyozás-, zsonglőr alapok oktatása, mely egy-
szerre fejleszti a hajlékonyságot, koordinációt, ügyességet, egyen-
súlyérzéket, és erősíti az izmokat.

NYÁRI TÁBOROK
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PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

6-12 éves   

5-12 éves   

6-60 éves   



Maximális létszám: csoportonként 15 fő  
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Zoltán Angelika akrobatika -, aerobik és fitball edző, volt artista-
képzős növendék  | +36 70 512 6002 | zoltan55angi@gmail.com

GYERMEKFITNESS ÉS TÁNC 
BETTINA FITNESS ISKOLA
Hétfő 16.30-17.15 
(első ingyenes bemutató óra és beiratkozás: január 16.)
Vidám, zenés, táncos foglakozás, ahol fejlesztjük a mozgáskoordi-
nációt, ritmusérzéket, vázizomzatot a tánc alapjainak elsajátítása 
közben. Látványos erő- és lazasági elemeket tanulunk meg, vala-
mint megtanuljuk az akrobatika (cigánykerék, kézenállás, híd, buk-
fenc stb.) alapjait is. Az elsajátított elemeket táncos koreográfiába 
foglaljuk.
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 MODERATO 
Szerda 16.20-17.05 (első alkalom: január 4.)
Zenei fejlesztő foglalkozás furulyaiskolával, fejlesztő füzetekkel. 
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom, 7 000 Ft/5 alkalom, 
13 000 Ft/10 alkalom, 33 000 Ft/éves bérlet
Foglalkozásvezető: Hermann-Lizer Krisztina ének-zene tanárnő
Előzetes jelentkezés: Nagy Mária az Operaház zenekari művésze 
és gyerekprogramok játékmestere | +36 30 936 2040 | 
hangszervarazs@gmail.com
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4-7 éves   

ÚJ! 

4-5 éves   



HANGSZERVARÁZS ALLEGRO 
Moderato folytatása
Szerda 17.20-18.05  (első alkalom: január 4. )
A furulyakezelés és kottaolvasás továbbfejlesztése játékos módszerrel. 
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom, 7 000 Ft/5 alkalom, 
13 000 Ft/10 alkalom, 33 000 Ft/éves bérlet
Foglalkozásvezető: Hermann-Lizer Krisztina ének-zene tanárnő
Előzetes jelentkezés: Nagy Mária az Operaház zenekari művésze 
és gyerekprogramok játékmestere | +36 30 936 2040 | 
hangszervarazs@gmail.com

JÁTÉKOS ANGOL
Hétfő 16.30-17.15  (első alkalom: január 9.)
Játékos, mozgásos foglalkozás angolul. A gyermek tevékenység 
közben tudja a legkönnyebben elsajátítani az angol szavakat és 
kifejezésmódot, ugyanúgy, ahogy az anyanyelvét is. Maximum 10 
fős csoport.
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom vagy 3 200 Ft/4 alkalom 
(15% testvérkedvezmény)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Hamvas Szilvia angoltanár, játékpedagógus | 
hamvasszilvia@gmail.com

KANGOO  
Hétfő 17.30-18.30 (első alkalom: január 9.) 
Szerda 18.30-19.30 (első alkalom: január 11.) 
Péntek 18.00-19.00 (első alkalom: január 13.) 
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 
ásványvíz, törölköző. 
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom, bérlet: 4 000 Ft/5 alkalom, 
7 000 Ft/10 alkalom (érvényesség: 6 hét) 
Cipőbérlés: 500 Ft/alkalom (új jelentkezők részére a cipőbérlés 
első alkalommal ingyenes) 
Előzetes jelentkezés a foglalkozásvezetőnél: Sövegjártó Petra 
aerobik, kangoo jumps, gyerek kangoo, gyerek fitness oktató | 
petra.kangoo@gmail.com | facebook.com/petra.kangoo
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4-7 éves   

6-12 éves   

8-14 éves   

6-12 éves   

5-7éves   



MINI PIRUETT
Csütörtök 16.45-17.30 (I. csoport) 
17.30-18.15 (II. csoport) (első alkalom: január 5.)
Balett alapokkal a jazz- és moderntánc világában, kisebb koreográ-
fiák 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  (első alkalom: január 3. )
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 (első alkalom: január 5. )
Mozgásfejlesztés balett alapok elsajátításával; helyes testtartás, 
hajlékonyság, koordinációs- és koncentrációs képesség, egyen-
súlyérzék fejlesztése. 
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!

ROBOTIKA MÉRNÖK SZAK – KÖR 
Szerda 16.30-18.00 (I. csoport)
17.30-19.00 (II. csoport)   (első alkalom: január 4. )
A robotok köztünk vannak! Programozható robotépítő és konst-
rukciós készlet felhasználásával, differenciált tematikával progra-
mozunk, építkezünk.
Részvételi díj (magában foglalja a robotkészletek és a számítógépek 
használatát is): 8 000 Ft/hó
Foglalkozásvezető: Büti István, Sugár Sára  | info@abacusan.hu | 
+36 70 317 7206 
Jelentkezés: goo.gl/forms/ptgowKSYyV | abacusan.hu | 
facebook.com/abacusan
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9-15 éves   

3-5 éves   

5-6 éves   

6-8 éves   



TINI PIRUETT  
Kedd 18.00-18.45 (első alkalom: január 3. )
Klasszikus balett alapoktól a kortárstáncig.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 3 600 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ: Rosivall Petra | 
+36 30 617 6755 | pindur.piruett@gmail.com 
Foglalkozásvezető: Rosivall Petra
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

TÚL AZ ÓPERENCIÁN   
Péntek 16.30-17.15 (első alkalom: január 13.)
Lelket melengető mesés foglalkozások, ahol üveghegyet mászunk, 
mesés táncot járunk, boszorkányt vadászunk, békát falhoz vágunk.
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom, 6 000 Ft/bérlet/5 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Tatai Veronika | +36 30 348 9594 | tatai.vzs@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

VONZART TÁNC STÚDIÓ – VONZÁS KTSE
Csütörtök 17.00-17.50 (első alkalom: január 5.)
                   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 
sportegyesület versenyző csapataiban.

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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5-8 éves   

7-11 éves   

10-15 éves   

13-18 éves   

7-9 éves   



Általános információ:
A tanfolyamokra előzetes jelentkezés szükséges. 

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

CAPOEIRA GYEREKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK 
Kedd és péntek 17.45-18.45 
(első alkalom: január 3.)
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 (első alkalom: január 4.)
Ahol az alkotás valódi élménnyé válik! Egy szép tárgy megvalósí-
tásával 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!

FOTÓS TANFOLYAM NEM CSAK KEZDŐKNEK    
Szerda 19.00-20.00 (várható kezdés: március 29.) 
Fotós tanfolyam nem csak kezdők részére, a fotográfia technikai 
alapjaitól a kreatív megközelítésig. 
A tanfolyamot 16 éves kortól ajánljuk, és saját fényképezőgép 
szükséges hozzá.
Részvételi díj: 15 000 Ft/10 alkalom 
A tanfolyam 2017. március 29-től indul, a jelentkezők számától 
függően. Bemutatóóra: 2017. március 22-én 19 órától

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK

6-60 éves   



Előzetes jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Szita János fényképész | +36 20 993 2292 | 
szitajanos@szitajanos.hu | www.szitajanos.hu

KANGA-TRÉNING 
Péntek 10.00-11.30  (első alkalom: január 6.)
A Kanga-tréning Európa első számú szülés utáni regenerációs moz-
gásprogramja. Edzés az anyáknak, játék a babáknak. 
A tréningen várandósok is részt vehetnek. 
A 90 perces órákból 50-55 perc a torna.
Részvételi díj: 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 

KETTLEBELL  
Hétfő 18.45-19.45 (kezdő csoport) (első alkalom: január 5.)
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 – BABAHORDOZÓS LATIN FITNESS 
Hétfő 10.00-11.00  (első alkalom: január 9.)
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!

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

19

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK



PILATES  
Kedd 19.00-20.00 és csütörtök 10.30-11.30 
(első alkalom: január 3.)
A pilates mozgásanyaga hasonlít a jógához, a tánchoz és a gimnasz-
tikához, 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!

SZABÁS-VARRÁS KEZDŐKNEK
Hétfő 18.00-20.00  (várható kezdés: február 20.)
A varrás alapjainak elsajátítása, egyszerűbb darabok elkészítése. 
Kézi és gépi öltések, alapműveletek. Cél az alkotás megszerettetése 
egyéni tempóhoz és adottságokhoz alkalmazkodva. Varrógépet 
biztosítunk, de a résztvevők hozhatják a saját gépeiket is. 
Előzetes regisztrációt kérünk a Wekerlei Kultúrház telefonszámain, 
mivel a tanfolyam csak megfelelő létszámú jelentkezővel indul!
Részvételi díj: 18 000 Ft/12 alkalom/24 óra
Bővebb információ foglalkozásvezetőnél: Bozóné Kobory Melinda 
varrónő | +36 70 271 4961 | melindavarroda@t-online.hu 

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM KEZDŐKNEK  
Péntek 19.00-20.00  (első alkalom: január 6.)
Az 5 latin és 5 standard tánc között mindenki megtalálhatja a szá-
mára ideális táncot. Pár nélküli jelentkezőket is várunk!
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Dávid Viktória Eszter | +36 20 351 2826 | davidria92@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség! 
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM KÖZÉPHALADÓKNAK 
Péntek 20.00-21.00 (első alkalom: január 6.)
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Dávid Viktória Eszter | +36 20 351 2826 | davidria92@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
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TORNA NYUGDÍJON TÚL  
Kedd és csütörtök 8.00-9.00 és 9.00-10.00 
(első alkalom: január 3.)
A torna jó hatással van a keringésre, ezáltal minden szervre. A 
csontritkulás megelőzésének alapja a rendszeres testmozgás, mely 
ebben a korban kiemelt figyelmet érdemel.
Részvételi díj: 850 Ft/alkalom, 
heti 2 alkalom esetén 5 400 Ft/hó, 
heti 1 alkalom esetén 2 700 Ft/hó  
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Szőr Ferencné Éva | +36 20 921 1775 | vicanci@fer-vill.hu

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

ZUMBA GOLD
Hétfő 17.45-18.45 (első alkalom: január 9.)
Zumba-Gold® kifejezetten az idősebb korosztályba tartózóknak 
és azoknak szól, akik a Fitness zumbát nem tudják vagy nem sze-
retnék végezni. Gold zumbázáskor az egyszerű és könnyen utá-
nozható koreográfiákat feltétel nélküli, elfogadó, kritikamentes 
légkörben latin-amerikai zenékre, 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  
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SZÉKES ZUMBA-GOLD 
Mozgásukban korlátozottak számára!
Hétfő 15.00-16.00 (első alkalom: január 9.) 
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 tehermen-
tesítve, széken ülve, illetve a széket támasztéknak használva tán-
colják a koreográfiákat. 
Ajánljuk azoknak, akik születési rendellenességből vagy szerzett 
betegségből adódó mozgási nehézséggel, egészségügyi problémával 
küzdenek.
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom a Kispesti Önkormányzat támoga-
tásával
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  (első alkalom: január 9.)
Az agykontroll tanfolyamon tanultak gyakorlása; problémamegol-
dó, egészségjavító meditációkkal az életünk minőségének javítása; 
önismeretünk, személyiségünk fejlesztése; egymás segítése. Testi-
lelki egészség megőrzését segítő előadások, kirándulások, nyári 
táborok.
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 5 000 Ft/bérlet 
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Farkasné Erzsébet okl. mentálhigiénés kineziológus, családterapeuta 
| +36 30 996 4166 | farkasn.erzsi@gmail.com | 
kineziologia1.hu/agykontroll/
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

WEKEREI FOLTOSOK – FOLTVARRÓ KLUB 
Kéthetenként kedden 9.00-12.00  (első alkalom: január 10.)
A csatlakozáshoz a foltvarrásban való alapszintű jártasság szükséges.
Vezetik: Steigerwald Éva
Részvételi díj: 200 Ft/alkalom
Bővebb információ: Steigerwald Éva | +36 30 504 0180 

FOLTOLÓGUSOK – FOLTVARRÓ KLUB
Kéthetenként kedden 9.00-12.00  (első alkalom: január 3.)
A csatlakozáshoz a foltvarrásban való alapszintű jártasság szükséges.
Vezetik: Szentpály Éva
Részvételi díj: 200 Ft/alkalom
Bővebb információ: Szentpály Éva | +36 30 2875507 | 
foltvarro1@gmail.com

NYITNI-KÉK BABA-MAMA KLUB 
Hétfő 9.00-11.00 (első alkalom: január 9.)
Ismerkedés, tapasztalatcsere, beszélgetés, mindez úgy, hogy köz-
ben a gyerekek is jól érzik magukat. Ha szeretnél társaságban len-
ni, tanácsot kérni más anyukáktól, megtudni, mások hogyan csi-
nálják, 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.
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ZÖLDSZARVÚ ÖKO BABA-MAMA KLUB
Minden második hét csütörtök 10.00-12.00 
(első alkalom: január 12.)
Mindenki számára nyitott klubunk témái: mosható pelenka és 
babahordozó tanácsadás, valamint kölcsönzés, öko háztartás és 
egészséges életmód.  
Szervező: Zsombori Nóra | +36 30 738 5412 | 
nora.zsombori@gmail.com 
Hordozási tanácsadó: Luczay Réka | +36 20 975 7507 
Facebook csoport: Zöldszarvú Baba-Mama Klub
A részvétel díjtalan!
Előzetes bejelentkezés nem szükséges.

WEKERLEI NÉPDALKÖR
Csütörtök 18.00-20.00  (első alkalom:január 12.)
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!

24

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

KLUBOK



PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

25

Január 11-ig 
Tudományos természet – természetes tudomány pályázat  
kiállítása. Magyar természettudósok, felfedezők, feltalálók és 
munkásságuk 33 látványos, informatív tablón. Az alkotások 10-14 
éves gyerekek munkái. A vitrinekben Sivók Zoltán gyűjtő anyaga 
látható.

Január 21-február 25.
Füzesi Zsuzsa mesés világa – Füzesi Zsuzsa gyerekkönyv-illuszt-
rátor, író, grafikus (1939-2014) tárlata a Magyar kultúra napja al-
kalmából. Köszönet Füzesi Ferencnek, a hagyaték gondozójának a 
kiállítási anyagért. 
A vitrinekben Szászné Balugyánszki Erika amigurumi technikával 
készült babakiállítása látható. 

Március 4-április 1. 
Tengernyi virág –  Varga Ágnes Mónika rajztanár akvarell kiállítása 
és Ignácz Tímea „Timinka” textilékszer-készítő ékszerei. 
Varga Ágnes Mónika a Dr. Ámbédkar Iskola rajztanára.
A természet szépségét visszaadni az alkotótól önfegyelmet, tiszte-
letet, igényel. Többek között erre mutatnak jó példát Varga Ágnes 
Mónika akvarell alkotásai és pedagógusi munkássága. 
Megnyitó: március 4., szombat 16.00

Április 9-május 4. 
Wekerlei Galéria – a VI. WekerleFeszt Művészeti Találkozó ki-
állítása a helyi képzőművészek alkotásaiból. Immáron hatodik 
alkalommal sorakoznak fel a wekerlei és kispesti festőművészek, 
grafikusok, szobrászok, üvegművészek és fotóművészek alkotásai 
a WKK-ban. A tematikát 2017-ben az Arany János emlékév kap-
csán hirdettük meg. 
Megnyitó: április 9., vasárnap 14.00

KIÁLLÍTÁSOK
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Kincsek a könyvespolcon
Legyen Ön is könyvajánló könyvtáros!

Szeret olvasni? Van kedvenc könyve? Van olyan olvasmányélménye, 
melyet sokaknak ajánlana? Itt az alkalom, hogy megtegye! 
A könyvtárunk új, tágasabb helyre való költözésének örömére, 
a Könyv világnapja (április 23.) alkalmából pályázatot hirdetünk 
könyvajánlók írására.

A legjobban sikerült ajánlókat könyvbe foglaljuk, a könyvtárban 
közkinccsé tesszük, és szerzőiket megjutalmazzuk. 

Korosztály: 14 éves kortól

Kategóriák:   
I. kategória fiataloknak (14-18 évesig): gyermekeknek vagy tiné-
dzsereknek szóló könyv ajánlója
II. kategória felnőtteknek: gyermekkönyv ajánló  
III. kategória felnőtteknek: felnőtteknek szóló könyv ajánlója 

Minden pályázótól kategóriánként egy anyagot fogadunk el.
Formai követelmény: szóközzel együtt maximum 2000 karakteres 
ajánló
Leadás módja: elektronikus úton a palyazat.wkk@gmail.com 
e-mail címre vagy személyesen a Wekerlei Könyvtárban vagy a 
Wekerlei Kultúrházban kérjük leadni.

Beküldési határidő: 2017. március 27.

A pályázat elején kérjük feltüntetni a kategóriát, a pályázó nevét, 
telefonszámát, e-mail címét (kiskorú esetén a gondviselő elérhe-
tőségeit)!

A díjátadóra április végén, a Könyv világnapja alkalmából kerül sor 
a Wekerlei Könyvtárban.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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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

A 2011-es uniós könyvtári fejlesztések után az előrelépés újabb 
állomása, hogy a Wekerlei Könyvtár a Kós Károly tér túloldalán 
található, felújított helyiségbe költözhetett, ahol olvasóteremmel, 
gyerekkönyvtárral, klubszobával várja olvasóit. Az új helyen mű-
ködő könyvtár a Magyar kultúra napja alkalmából, 2017. január 
23-tól nyitja meg kapuit.
A Tégy egy könyvet  – Végy egy könyvet! utcai könyvtárolónk egy-
előre régi helyén, a Kós Károly tér-Pannónia út sarkán marad.
A könyvtár állománya jelenleg több mint 7 000 kötetből áll. Gyűj-
tőköre elsősorban gyermek- és ifjúsági könyvek, valamint szépiro-
dalom és bestseller. A könyvtár saját honlapján lehetőség van a 
könyvek előjegyzésére és hosszabbítására. 
A könyvtárban beiratkozott olvasóink számára ingyenes interne-
tezési lehetőséget biztosítunk. 
Szeretettel várunk minden régi és új olvasónkat a könyvtár új 
otthonában!
A könyvállomány bővítése érdekében jó állapotban lévő, ép 
könyveket szívesen elfogadunk.

BEIRATKOZÁSI DÍJAK:
Felnőtt: 1000 Ft/év 
Diák és nyugdíjas: 500 Ft/év
16 év alatt és 65 év felett ingyenes. 

KÖNYVTÁR
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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 
kipróbálják!

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

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

PÉNTEK ESTI MESÉK 
Minden hónap utolsó péntekén 17.30-18.30 

WEKERLEI VILÁGJÁRÓK 
Turisztikai klub havonta egyszer (Az aktuális időpont a könyvtár 
honlapján és facebook oldalán 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.



SZOLGÁLTATÁSOK

29

TÉGY EGY KÖNYVET – VÉGY EGY KÖNYVET! 
Köztéri könyvtároló szekrény a XIX. kerületi Kós Károly tér és Pan-
nónia út sarkán, a Kós Károly tér 15. szám előtt. 
Új olvasnivalóra vágyik? Vannak otthon feleslegessé vált kiadványai? 
Szeretné olvasmányélményeit mással is megosztani? 
A könyvtárolónkban cserélhet könyvet vagy folyóiratot. 
A tároló nyitva tartása:
Hétfő:  8.00-18.00
Kedd:  8.00-18.00
Szerda:  8.00-18.00
Csütörtök: 8.00-18.00
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 
tartási idejében – a nagyrendezvények kivételével – bármikor 
ingyenesen igénybe vehető. A játszószobában ügyességi és kész-
ségfejlesztő játékok, bábok, összerakó játékok, babakonyha, plüss 
állatok és még sok kedves tárgy várja a gyerekeket.  



SZOLGÁLTATÁSOK

30

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

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

FELEJTŐFA
A felejtőfa Európa más országaiban már ismert „cumifák” mintájá-
ra jött létre a Wekerlei Kultúrház kertjében. Amennyiben gyerme-
kük most van leszokóban a cumiról, az információs pultnál kérhető 
színes szalaggal felakaszthatja azt a felejtőfára.
A kezdeményezés Kispest Önkormányzata, a Helen Doron Nyelv-
iskola 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.

ÚJ! 
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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

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

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

Kérjük, hogy az utcában lakók nyugalmának érdekében gépkocsi-
jával lehetőleg ne a Petur utcában parkoljon, hanem a közeli Pan-
nónia Általános Iskola előtti parkolóban!  
Köszönjük!
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Munkatársak:
Szabó Mária igazgató

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

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

Bonecsuk Mónika művelődésszervező
muvelodes.wkk@gmail.com

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

Abuné Grasselli Edit könyvtáros
wekerlei.konyvtar@gmail.com

Brösztl Éva gazdasági ügyintéző
gazdasagi.wkk@gmail.com

Dávid Zsuzsa információs
info.wkk@gmail.com

Kovács Veronika információs
info.wkk@gmail.com

Molnár Tiborné, Marika technikai munkatárs 

Csorba Imre technikai munkatárs

Nagy Attila karbantartó-kertész
gondnoksag.wkk@gmail.com

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Felelős kiadó: Szabó Mária igazgató


