
Kedves Látogatóink!

A kultúrház őszi-téli programkínálatában a már közkedveltté vált hét-
köznapi foglalkozások mellett sok újdonságot is találhatnak. Ilyen a 
Pliccs-placcs klub, ahová a kisbabákat várjuk szüleikkel együtt. Ovisok-
nak szól az a meseterápiás foglalkozás, melyet a Csiri-biri babator-
náról és a Tatay Színház bábelőadásaiból ismert Tatai Veronika indít 
el. A Szemfényvesztők köre gyerekek számára enged bepillantást a 
bűvészek kulisszatitkaiba, de felnőtteknek is indul a megtévesztés mű-
vészetéről szóló foglalkozás. Szeptemberben kezdődik a szülés utáni 
regenerációs mozgásprogramra épülő Kanga-tréning. A mozgásra 
vágyóknak újként kínáljuk az önvédelemre alapuló Kempot, valamint 
a kezdő szinten is induló latin táncórákat. Halmos Kata visszatér hoz-
zánk, gyerekeknek Bokázóval, felnőtteknek Népdal körrel. 
Őszi hétvégi programkínálatunkat is megújítottuk. Egyaránt izgalmas 
családi elfoglaltságot ígér az októberi nagyszülő-unoka program és a 
novemberi „Márton-napi Ludasságok”. A nemzetek kultúráit bemu-
tató sorozatunk legújabb állomásaként Svédországba „látogatunk”. 
Mindezek mellett idén sem maradnak el a bábszínházak, lesz baba-
színház, adventi készülődés, és ellátogat hozzánk a Mikulás is. 
Gyerekeknek szólnak az őszi pályázati felhívásaink, melyek keretében 
környezetvédelmi és mesés témában egyaránt alkothatnak.
Programjainkról bővebben olvashatnak honlapunkon, a wkk.kispest.hu 
oldalon, vagy megtalálnak bennünket a facebookon. A hetente kikül-
dött hírlevelünkre feliratkozva, naprakészen tudják követni esemé-
nyeinket.

Várjuk önöket szeretettel az őszi-téli szezonban is!
a WKK munkatársai

TARTALOMJEGYZÉK
Hétvégi rendezvények 3. oldal
WEKKA 9. oldal
Programok hétköznapra 
 Babáknak 10. oldal
 Óvodásoknak és iskolásoknak 13. oldal
  Tanfolyamok felnőtteknek 19. oldal
  Klubok felnőtteknek 24. oldal
Pályázatok 26. oldal
Kiállítások 28. oldal
Könyvtár 28. oldal
Szolgáltatások 30. oldal
Kapcsolat 31. oldal

Bevezető                               tARtALOM



JELMAGYARÁZAT:
 mozgásos foglalkozás

 kézműveskedés 

 zene vagy zenei fejlesztés

 táncos foglalkozás

 táncház 

 művészeti program

 színház

 önismereti foglalkozás 

 ismeretterjesztés

 spirituális jellegű foglalkozás

 zöld program 

 közösségi program

ESEMÉNYNAPTÁR
Szeptember 11. Mesedélelőtt Juhász Magdával
Szeptember 12. WEKKA kézműves műhely 
Szeptember 18-20. Wekerlei Napok
Szeptember 26.  Mihály-napi búcsú
Szeptember 26.  Öko baba-mama vásár
Október 2. WEKKA teadélután: a varázslatról
Október 3. Nagykaland a nagyival – nagyszülő-unoka nap Vukkal
Október 10. WEKKA kézműves műhely  
Október 10. Sajtkészítő tanfolyam
Október 17. Babaszínház: Kezeslábas
November 6. WEKKA teadélután: a mesékről
November 7. Márton-napi ludasságok Ludas Matyival
November 14. Svéd nap
November 21. WEKKA kézműves műhely
November 21. Madárlesen – madaras délután
November 28. Adventi készülődés – koszorúkészítés, mézes sütés 
December 4. WEKKA teadélután: a virágok gyógyító hatásáról
December 5. Karácsonyi kézműves vásár
December 5. Karácsonyra hangolva – csellókoncert
December 6. A Mikulás bábszínháza
December 12. WEKKA kézműves műhely
December 12. Üvegékszer-készítés
December 19.  Titkos készülődés – évzáró kézműveskedés 

JeLMAGYARÁzAt    eSeMÉNYNAPtÁR
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JUHÁSZ MAGDA 80 ÉVES! 
Szeptember 11., péntek 10.00-12.00
Mesés délelőtt Juhász Magda wekerlei költő, meseíróval születésnapja 
alkalmából. 
A részvétel ingyenes!

WEKERLEI NAPOK   
Szeptember 18-20. péntek-vasárnap
Helyszín: XIX. ker. Kós Károly tér
Szombaton 10.00 és 19.00 óra között kézműves foglalkozásokkal várjuk 
az alkotó kedvű gyerekeket, családokat a WKK sátrában.
A rendezvény a Wekerlei Társaskör Egyesület szervezésében valósul 
meg. Részletes program a wekerletelep.hu honlapon olvasható.
A részvétel ingyenes!

MIHÁLY-NAPI BÚCSÚ  
Szeptember 26., szombat 10.00-18.00
Helyszín: XIX. ker. Templom tér 
Találkozzunk a WKK Népmese sátrában, ahol a kicsik választhatnak a 
mesehősök próbatételei közül! Mézeskalács házikó készítése, lencse-
válogatás, népmesés találós kérdések, mesebeli labirintus.
A rendezvény a KMO Művelődési Ház szervezésében valósul meg.
A részvétel ingyenes!

ÖKO BABA-MAMA VÁSÁR
Szeptember 26., szombat 10.00-15.00
Környezetbarát és egészséges baba-mama termékek őszi vására a 
wekerlei öko baba-mama klub szervezésében. Az árusok egytől-egyig 
kézműves és otthon dolgozó anyukák, akik mosható pelenkákat, baba- 
és mamatermékeket, biopamut ruhákat készítenek és forgalmaznak. 
13.00 órától 15.00 óráig: mosható pelenka bemutató és tanácsadás. 
A részvétel ingyenes! 
Szervező: Zsombori Nóra | +36 30 738 5412

NAGY KALAND A NAGYIVAL – NAGYSZÜLŐ-UNOKA NAP 
Október 3., szombat 16.00-19.00
Sajátságos, szeretetteljes kapcsolat 
köti össze a nagyszülőket és az unokákat. A „nagyok” cinkos játszótár-
sak, fáradhatatlan mesélők és a legfinomabb ételek szakácsai. 
Az Idősek Világnapja alkalmából köszöntjük most a nagyszülőket, és 
egy olyan délutánra hívjuk őket a gyerekekkel, ahol közösen készít-
hetnek játékokat, együtt élvezhetik a kis Vuk történetét, a nagyszülők 
visszaidézhetik gyermekkoruk játékszereit, a gyerekek pedig megtud-
hatják, mivel játszottak egykoron.

HÉtvÉGI ReNDezvÉNYeK
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3-8 éves   

2+ éves   

3+ éves   

3+ éves   



HÉtvÉGI ReNDezvÉNYeK

Programok:
16.00-16.30 Játékos emlékek – régi játékok kiállításának megnyitója 
A megnyitón közreműködik Tatai Veronika  színművész.
16.30-17.30  Vuk – a Fabula Bábszínház előadása 
17.30-19.00 Kézműves foglalkozások – lovacska, rongybaba és gipsz 
kéznyomatok készítése
A délután folyamán a társalgóban lehetőség nyílik közös fotók készíté-
sére. A fotók a helyszínen azonnal átvehetők. (200 Ft/db) 
A belépőjegy ára egységesen: 900 Ft/fő

SAJTKÉSZÍTÉS HÁZILAG
Október 10., szombat 14.30-16.30
Az interaktív előadáson megtudhatjuk, hogyan készíthetünk sajtot a 
régi paraszti kultúrában kialakult receptek alapján, modern konyhai 
eszközök segítségével. A résztvevők az elkészült sajtot azonnal meg 
is kóstolhatják.
Vezeti: Hortig Rezső sajtkészítő 
Előzetes regisztrációt kérünk a Wekerlei Kultúrház honlapján vagy 
telefonszámain!
Részvétei díj: 1 200 Ft/fő 

BABASZÍNHÁZ: KEZESLÁBAS
Október 17., szombat 10.00-10.45
A Kezeslábas Társulat babaszínházi élőszereplős előadása.
Élőzenés, mondókás, bábozós kavalkád kutyussal, cicussal és más ál-
latokkal. Mindennel szabad a játék! Házépítés, egerészés és macska-
zene, a végén közös játék. Az apróságok számára is ismert tárgyakból 
a szemük előtt alakulnak ki a bábok, ismerősek lesznek számukra az 
elhangzó dalok és mondókák is. 
A játékidő 35-40 perc, melyből 25 perc az előadás, majd a színészek 
bábjaikkal elvegyülnek a szülők és a gyerekek között, közös játékra in-
vitálva őket.
A műfaj sajátossága és a terem korlátolt befogadóképessége miatt 
előzetes jegyvásárlás szükséges!
Belépődíj: felnőtteknek 1 200 Ft forint, a babák a vendégeink!
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14+ éves   

0-4 éves   



MÁRTON-NAPI LUDASSÁGOK 
BÁBSZÍNHÁZ ÉS KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
November 7., szombat 16.00-18.00
Ludas Matyi történetét minden gyermek kedveli. Matyi kiáll az igaza 
mellett, megvédi a magáét, bátorsággal és okossággal túljár Döbrögi 
eszén. A Kereplő Színház előadása után, saját ludat is készíthetnek 
maguknak a gyerekek.
16.30-17.30 Ludas Matyi – a Kereplő Színház vásári komédiát idéző 
bábelőadása
17.30-19.00 Kézműves foglalkozás – lúdkészítés textilből
A színházi előadást rendezte: Szívós Károly
Játsszák: Szívós Károly, Török Ágnes
Bábtervező: Török Ágnes
Belépődíj egységesen: 900 Ft/fő

SVÉD NAP 
November 14., szombat 14.00-19.00
A nemzeteket bemutató sorozatunk kilencedik állomásaként ezúttal 
Svédországba „látogatunk”. A WKK és a Skandináv Ház Alapítvány 
közös szervezésében megvalósuló, ingyenesen látogatható rendez-
vény gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt izgalmas délutáni elfog-
laltságot kínál.
A programból:  
• Díjátadó és kiállításmegnyitó a Színes ceruzával a Föld körül – Svéd 
mesék nyomában című rajzpályázat alkotásaiból
• Ismeretterjesztő előadások: filmművészet; irodalom; a svéd hétköz-
napok; bemutatkozik a Skandináv Ház Alapítvány
• Információs pont a svéd továbbtanulás lehetőségeiről
• Kézműves foglalkozások: rénszarvasos és Dala lovas kulcstartó és 
hűtőmágnes készítése, koboldműhely, mismásolás Pettsonnal és 
Findusszal
• Fotófal Harisnyás Pippivel
• Játék és mese Pettsonnal
• ABBA Sisters együttes koncertje
• Svéd asztal – svéd ízek büféje
A program ideje alatt a Skandináv Ház standjánál könyvvásár 
és játékos kvíz kérdések várják az érdeklődőket.  
Támogatók: Kispest Önkormányzata, Wekerlei Kulturális Közhasznú 
Alapítvány (WEKKA)
Közreműködő: ELTE Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke
A részvétel ingyenes!

HÉtvÉGI ReNDezvÉNYeK
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 4+ éves   

4-12 éves   



MADÁRLESEN 
MADÁRETETŐ KÉSZÍTÉS 
ÉS MÁS MADARASSÁGOK
November 21., szombat 15.30-19.00
Komplex családi délután a környezetvédelem jegyében, ahol az 
ügyes kezűek madáretetőt készíthetnek fából, melyet aztán hazavi-
hetnek, hogy a téli hidegben gondoskodjanak az éhes csiripelőkről. 
Emellett az érdeklődő gyerekek izgalmas, érdekes dolgokat tanulhat-
nak a madarak világáról.
15.30 Madarak a természetfotós szemével – kiállításmegnyitó 
a Fény-Kép-Vadászok csoport természetfotóiból
16.00 a Richter Gedeon Nyrt. és a Wekerlei Kultúrház közös környe-
zetvédelmi pályázatának eredményhirdetése és díjátadója
17.00-től Téli madármesék – Telegdi Ágnes írónő,  természetfotós 
filmvetítéssel egybekötött meséje. Állatos, színezős játszóház, könyv-
vásár.
16.15-19.00 Madáretető készítés Dobi Pál népi játszóházvezetővel 
Természetfotó kiállítás az év madaráról, a búbosbankáról. 
A részvétel ingyenes!
Támogatók: a Richter Gedeon Nyrt. és a Wekerlei Kulturális Közhasznú 
Alapítvány (WEKKA) 
Közreműködő: Magyar Madártani Egyesület (MME)

HÉtvÉGI ReNDezvÉNYeK
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ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS  
November 28., szombat 15.00-19.00
A WKK idén is megrendezi a már hagyományos, közös adventi készülő-
dést. A délután folyamán karácsonyi díszeket, ajtódíszeket és adventi 
koszorút készíthetnek, valamint mézeskalácsot süthetnek kicsik és 
nagyok.
A koszorúkötéshez és mézes sütéshez szükséges alapanyagok a hely-
színen kedvezményes áron megvásárolhatók.
A részvétel ingyenes! 
Támogató: Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány (WEKKA) 

KARÁCSONYI KÉZMŰVES VÁSÁR 
December 5., szombat 14.00-19.00
A helyi és környékbeli kézművesek termékeinek vására, ahol a közelgő 
ünnepre készülve a dekorációkon kívül egyedi ajándékok között válo-
gathatnak a látogatók. 
Részletek: http://wekerletelep.hu/wekerlei-kezmuves-vasar
A Wekerlei Társaskör Egyesület és a WKK közös rendezvénye.  
A részvétel ingyenes!

KARÁCSONYRA HANGOLVA
December 5., szombat 17.00-18.00
A Kispesti csellózenekar koncertje. 
Az adventi időszakban kellemes kikapcsolódást ígér a Kispesti Alap-
fokú Művészetoktatási Intézet tanulóiból és volt növendékeiből álló 
együttes koncertje, ahol a repertoárban komoly hangvételű darabok 
és  a könnyedebb műfaj egyaránt jelen van. Az öt éve fennálló zene-
kart Ugron Katalin, Dikáczné Kanfi Gabriella és Ambrózyné Tolnai 
Judit alapította azzal a céllal, hogy a közös muzsikálás örömének köz-
vetítése közben a gyerekek zenei fejlődéséhez is hozzájáruljanak. 
A részvétel ingyenes! 
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A MIKULÁS BÁBSZÍNHÁZA: ERDEI MIKULÁS 
December 6., vasárnap 9.00 órától és 11.00 órától 
(az előadások után csomagosztás) Két előadás!
A Mimikri Bábszínház bábelőadása, melynek végén betoppan a Mi-
kulás. Belzebubi és Lucifecó, pokloknak pimasz porontyai ördögi meg-
bízást kapnak. El kell orozniuk a Mikulás zsákját. A feladat első látásra 
könnyűnek ígérkezik, nem úgy a zsák. S ha már azt nem bírják el, leg-
alább szórakoznak egy csöppet. Nem is sejtik, hogy a jó öreg „kender-
szakállú” minden lépésüket figyeli.
A darabot a Jászai Mari-díjas Bánd Anna írta és rendezte.  
Játsszák: S. Tóth Judit, Tóth Gábor.
Belépődíj egységesen: 900 Ft/fő (a csomagot a szülő biztosítja)
A részvételhez előzetes jelentkezés és jegyvásárlás feltétlenül szük-
séges november 9. és november 28. között! 

ÜVEGÉKSZER-KÉSZÍTÉS
December 12., szombat 17.00-18.30
A Soltész Melinda üvegművész által vezetett műhelyfoglalkozás remek 
lehetőséget nyújt, hogy karácsonyra a saját magunk által tervezett és 
kivitelezett ajándékot tehessük a fa alá, vagy akár magunkat ajándé-
kozzuk meg egy különleges ékszerrel.
A foglalkozáson való részvételhez előzetes regisztrációt kérünk a 
Wekerlei Kultúrház honlapján vagy telefonszámain!
Részvételi díj: 3 500 Ft/fő

TITKOS KÉSZÜLŐDÉS
December 19., szombat 15.00-18.00
Az év utolsó közös összejövetelén csodaváró titkos karácsonyi készü-
lődésre várjuk a gyerekeket és szüleiket, ajándékcsomagolási ötletek-
kel, üdvözlőkártyák és kedves ajándékkísérő apróságok készítésével, 
angyalkák keresésével.
A részvétel ingyenes! 
Támogató: Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány (WEKKA) 
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  12+ éves   
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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

Telephelye: 1192 Budapest, Petur u. 7.

A WEKKA önálló programjai
KREATÍV ALKOTÓ MŰHELY 
Brösztl Éva kézműves műhelye havonta egyszer. 
Ingyenesen látogatható műhelyfoglalkozás, ahol az ügyes apró kezek 
közül csodás tárgyak kerülnek ki.
Időpontok, témák:
Szeptember 12., szombat 10.00-12.00 
A nyár emléke – mini strand, tengerpart készítése 
Október 10., szombat 10.00-12.00 
Mókás hűtőmágnesek kupakból és dekorgumiból
November 21., szombat 10.00-12.00 
Papírszínházi mese – színház cipősdobozból
December 12., szombat 10.00-13.00 
Meglepetés a fa alá – pavelpol textil szobrászat, üvegdíszítés (Csak 
8-éves kortól!) Kérjük, erre a foglalkozásra egy kisteljesítményű haj-
szárítót hozzanak magukkal! 
A részvétel ingyenes, adományokat anyagköltségre elfogadunk!
Mivel a helyek száma korlátozott, előzetes regisztrációt kérünk a 
Wekerlei Kultúrház honlapján vagy telefonszámain. 
Amennyiben jelentkezett, és nem tud részt venni, kérjük, mindenkép-
pen jelezze. Váltóruha vagy póló viselését javasoljuk!

TALÁLKOZÁSOK
WEKKA teadélután felnőtteknek 
minden hónap első péntek délutánján.
Havonta egyszer egy csésze tea mellett találkozzunk meghívott vendé-
geinkkel, érdekes témákkal, egymással, önmagunkkal! 
Használjuk ki az egyre korábban szürkülő péntek délutánokat izgalmas 
beszélgetésekre, kellemes társaságban. 
Időpontok, témák:
Október 2. 17.00-18.30 Kis esti beszélgetés a varázslatról 
Molnár Szabolcs bűvész, mentalistával 
November 6. 17.45-19.00 Kis esti beszélgetés a mesékről és a mesék 
jótékony hatásáról Tatai Veronika színművész, mesemondóval 
December 4. 17.00-18.30 Kis esti beszélgetés a virágokban rejlő 
gyógyító erőről dr. Szalai Szilvia Bach-virágterapeutával, okleveles 
asztrológussal 
A részvétel ingyenes!
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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.

BABAMASSZÁZS 
Hétfő 14.00-15.00
(ingyenes bemutató óra: szeptember 14.)
A babamasszázs az érintés művészete, nemcsak a baba örömét szol-
gálja, hanem a szülőkét is. Fizikai szinten csökkenti a hasfájást, segíti 
az emésztést, az immunrendszer fejlődését, fejleszti a mozgáskoordi-
nációt.  A kötődés kialakításában, a csecsemő jelzéseinek pontosabb 
megértésében, a szülő szerep megerősítésében is segít.
Várandós kismamákat is várunk! A jelentkezés folyamatos. 
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 5 000 Ft/5 alkalom
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Kamondi Zsuzsanna védőnő, babamasszázs oktató| +36 20 582 15 59 
zsuzsanna.kamondi@gmail.com |hu.linkedin.com/zsuzsannakamondi

BABOS BÁBOS MESEKUCKÓ
Kedd 10.30-11.30 
(első alkalom: szeptember 8.)
Komplex, három részből álló foglalkozás a mesék, dalok, mondókák 
világában. Bábsimogató, mesetorna, maszatolás babákra hangolva.
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 | 
www.babosmesekucko.hu | www.babostarsulat.hu

BORIBABA TORNA
Szerda 9.00-10.30 
(első alkalom: szeptember 2.)
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

NYÁRI tÁBOROK
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 1-2 éves   



BORIBABA TORNA
Szerda 10.30-12.00 
(első alkalom: szeptember 2.)
Ovielőkészítő 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

CSIRI-BIRI BABATORNA
Péntek 10.00-10.45 
(első alkalom: szeptember 11.)
Mondókás, dalos, mozgásos foglalkozás sok eszközzel, járni tudó kis 
tornászoknak. 
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom (testvérkedvezmény: 50%) 
vagy 5 000 Ft/5 alkalom, 10 000 Ft/10 alkalom
Foglalkozásvezető: Tatai Veronika | +36 30 348 9594 | 
tatai.vzs@gmail.com 
Bővebb információ a csiri-biri.hu weboldalon. 
Előzetes jelentkezés nem szükséges!

KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA 1. csoport
Kedd 10.15-10.45 
(első alkalom: szeptember 22.)
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 | www.kerekito.hu
Előzetes jelentkezés nem szükséges!

NYÁRI tÁBOROK
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KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA 2. csoport
Kedd 10.45-11.15 
(első alkalom: szeptember 22.)
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 | www.kerekito.hu
Előzetes jelentkezés nem szükséges!
 
PINDUR TALPAK  
Hétfő 9.15-10.00 (első alkalom: szeptember 7.)
Az Örökmozgó gyermektorna manó változata. Játékos, színes, eszkö-
zös (labda, karika, babzsák) mozgásos óra, mely a szülők aktív rész-
vétel, segítségével zajlik. Futás, ugrálás, kúszás, mászás és különböző 
járásmódok megismerése, gyakorlása és fejlesztése.
Részvételi díj: 850 Ft/alkalom vagy 3 000 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Rosivall Petra | +36 30 617 6755  | mozdulatok@gmail.com

PLICCS-PLACCS KLUB
Csütörtök 9.30-10.00 
(első alkalom: szeptember 17.)
Festős-maszatolós foglalkozás a mindent felfedezni és tudni vágyó 
gyerekeknek és bátor szüleiknek. Az aktuális témák (évszakok, ünne-
pek), illetve kis mesék köré felépülő foglalkozásokon a kicsik a színek-
kel, a festékekkel, az anyagok közvetítő elemeivel (ecset, festőhenger, 
szivacsok minden méretben, dugók, zöldségnyomdák) ismerkednek, 
felfedezve annak élményét, hogy ujjbeggyel, tenyérrel, lábbal nyomot 
hagyhatnak a papíron.
A kalandokhoz célszerű festős váltóruhát hozni!
Részvételi díj: 7 000 Ft/5 alkalom 
Előzetes jelentkezés szükséges a foglalkozásvezetőnél: 
Bene Júlia rajztanár | +36 70 317 5199 | pliccsplaccs@gmail.com 

NYÁRI tÁBOROK
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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. 

KREATÍV
APRÓ MAROK FAZEKAS MŰHELY 
1-es csoport: szerda 15.30-16.30 
(első alkalom: szeptember 2.)
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 3 000 Ft/4 alkalom 
2-es csoport: szerda 16.30-18.00 
(első alkalom: szeptember 2.)
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/4 alkalom 
Biztosan láttatok már sebesen forgó fazekas korongot, ahol a fazekas 
kezében egy imbolygó, göröngyös agyagdarab hirtelen csodaszép 
edénnyé változik... Nem varázslat! Ezt te is átélheted és kipróbálha-
tod! Ezen a szakkörön csupa öröm és meglepetés vár téged! Elkészít-
heted saját ötleteidet agyagból, korongozhatsz, és kisinas lehetsz egy 
igazi fazekasműhelyben.
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

SZEMFÉNYVESZTŐK KÖRE 
Péntek 17.00-18.00 
(ingyenes bemutatkozó órák: szeptember 18., 25.) 
A bűvész szakkör október 16-án indul!
Szeretnél kitűnni valamivel a többiek közül? Szeretnéd tudni, hogyan 
lehet bármikor elkápráztatni a családodat és a barátaidat? Szeret-
nél olyan tudás birtokába kerülni, amely eddig csak a legnagyobb 
bűvészeknek adatott meg? Gyere és tanuld meg a szemfényvesztés 
fortélyait! A bűvészet elsajátítása fejleszti a kézügyességedet, beszéd-
készségedet és mindenekfelett a kreativitásodat, gyakorlása pedig 
rendkívüli magabiztosságot kölcsönöz az élet minden területén, le-
gyen az iskola, sport vagy társasági élet!
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom vagy 4 500 Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Molnár Szabolcs bűvész| +36 30 335 5956 | 
molnar.buvesz@gmail.com | www.molnarbuvesz.hu

NYÁRI tÁBOROK
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TÚL AZ ÓPERENCIÁN 
Péntek 16.30-17.15 (első alkalom: szeptember 11.)
Meseterápiás foglalkozás. A foglalkozáson olyan népmeséket hall-
hatnak a gyerekek, és aktívan részt is vehetnek benne, melyek az ő 
korosztályuk számára gyógyító, segítő szerepet töltenek be. Egy mese 
egy hónapig van terítéken, mialatt a mese különböző gyógyító rétegeit 
érintjük játékon, mozgáson, zenén, látványon keresztül.
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Tatai Veronika | +36 30 348 9594 | tatai.vzs@gmail.com

TÜKÖRJÁTÉK 
Hétfő 16.30-17.30 (első alkalom: szeptember 7.)
Összjáték, kommunikáció és drámajáték. Önismeret, társismeret és 
kapcsolatteremtés. Koncentráció, feszültségoldás a drámapedagógia 
eszközeivel. 
Részvételi díj: 1 100 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/hó/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Győrffy Andrea drámapedagógus| +36 70 770 0523 | 
isziandi@gmail.com  A foglalkozás 6 fő jelentkezésével indul.

ZENE
HANGSZERVARÁZS ZENETANODA – ROSALES ZENEOVI  
DÚR-MOLL – zeneiskola előkészítő
Szerda 13.00-15.45 (első alkalom: október 7.)
A furulyakezelés és a kottaolvasás továbbfejlesztése játékos módszerrel. 
Részvételi díj: 4 500 Ft/alkalom, 21 000 Ft/5 alkalom, 
39 000 Ft/10 alkalom, 99 000 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  
LARGO 
Szerda 16.00-16.30 (első alkalom: október 7.)
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
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HANGSZERVARÁZS ZENETANODA – ROSALES ZENEOVI  
MODERATO 
Szerda 16.40-17.20 (első alkalom: október 7.) 
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 (első alkalom: október 7.)
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

MOZGÁS
AKRODANCE – VONZÁS KTSE
1-es csoport: szerda 16.15-17.15
2-es csoport: szerda 17.15-18.45 
(első alkalom: szeptember 9.)
Akrodance alapok és akrobatika oktatása, mely egyszerre fejleszti a 
hajlékonyságot, koordinációt, ügyességet, egyensúlyérzéket, és erősíti 
az izmokat. Óráinkon akrobatikus alapelemeket, majd később ugráso-
kat, erőelemeket tanulunk. Továbblépési lehetőség az egyesülethez.
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 
(első alkalom: szeptember 4.)
Vidám órák, ahol jó zenékre mozoghatsz, megszeretheted a hip-hopot 
vagy csak magát a táncot.
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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
(első alkalom: szeptember 22.)
Játékos néptánctanítás. Hegyre föl, völgybe le, patak partján, erdő 
mélyén táncra perdülünk, dalra fakadunk, mesét kerekítünk.
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!

CAPOEIRA GYEREKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK 
Kedd és péntek 17.45-18.45 
(első alkalom: szeptember 8.)
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 | www.acdp.hu
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

JÁTÉKOS ANGOL
Hétfő 16.30-17.15 
(első alkalom: szeptember 7.)
Játékos, mozgásos foglalkozás angolul. A gyermek tevékenység közben 
tudja a legkönnyebben elsajátítani az angol szavakat és kifejezésmó-
dot, ugyanúgy, ahogy az anyanyelvét is.
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom, 3 200 Ft/4 alkalom (15% testvérked-
vezmény)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Hamvas Szilvia angoltanár, játékpedagógus | hszilvia@indamail.hu
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KANGOO  
Szerda 18.30-19.30 és péntek 18.00-19.00 
(első alkalom: szeptember 9.)
Ingyenes bemutató órák: szeptember 4. és 11.
A játékos és lendületes kangoo fiúknak és lányoknak egyaránt aján-
lott. A cipő funkcionális használatához szükséges a minimum 30-as 
lábméret és 20 kg-os testsúly. 
Amit hozni kell: hosszú szárú, nedvszívó zokni, szénsavmentes ásvány-
víz, törölköző. 
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom, bérlet: 4 000 Ft/5 alkalom, 
7 000 Ft/10 alkalom (érvényesség: 6 hét) 
Cipőbérlés: 500 Ft/alkalom (új jelentkezők részére a cipőbérlés első 
alkalommal ingyenes) 
Előzetes jelentkezés a foglalkozásvezetőnél: Sövegjártó Petra aerobik, 
kangoo jumps, gyerek kangoo, gyerek fitness oktató | 
petra.kangoo@gmail.com | www.facebook.com/petra.kangoo

MAZSOLA AEROBIK 
Hétfő és csütörtök 17.30-18.15 
(első alkalom: szeptember 14.)
Aerobik alaplépéseire épülő táncos, zenés, játékos, mesefigurával és 
vidámsággal tarkított foglalkozás.
Részvételi díj: 6 000 Ft/hó 
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Vajda Andrea fejlesztő óvodapedagógus, gyermek aerobic oktató |
 +36 30 475 1255 | mazsola.aerobic@gmail.com

ÖRÖKMOZGÓ GYERMEKTORNA 
Kedd 16.30-17.15 
(első alkalom: szeptember 8.)
Különböző eszközökkel, tornaszerekkel végzett játékos torna. A mozgá-
sos feladatok során fejlődik az állóképesség, egyensúlyozási képesség, 
mozgásvezérlés, térérzékelés, javul a teljesítmény. Legfontosabb cél: a 
mozgás megszerettetése. A szülők aktív segítő részvétele, amennyiben 
a gyermek igényli, megengedett.
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!

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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PINDUR PIRUETT
Kedd 18.00-18.45 
(első alkalom: szeptember 8.)
A mozgás örömének, a tánc szépségének megtapasztalása mellett 
nagy hangsúlyt kap a testtudat és a helyes testtartás kialakítása, az 
ahhoz szükséges izmok megerősítése, a hajlékonyság növelése. 
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!

TÜNDÉRTÁNC
Csütörtök 16.30-17.15 
(első alkalom: szeptember 10.)
Ötvözzük a balett, jazz és modern tánc elemeit. Nagy hangsúlyt fekte-
tünk a testtudat és a helyes testtartás kialakítására, az ahhoz szüksé-
ges izmok megerősítésre, a hajlékonyság növelésére. 
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 
(első alkalom: szeptember 10.)
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 |
Jelentkezéseket egy csoportban max. 18 főig fogadunk.
További táncos lehetőségek 1-2 stúdiós év után és 10 év felett a sport-
egyesület versenyző csapataiban.

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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Általános információ:
A tanfolyamokra előzetes jelentkezés szükséges. 

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

KREATÍV
A MEGTÉVESZTÉS MŰVÉSZETE
Péntek 18.30-19.30 
(ingyenes bemutató órák: szeptember 18., 25.) 
A foglalkozás október 16-án indul!
Elmúlt 18, és még nem talált magának kreatív elfoglaltságot? Ismer-
kedjen meg az egyik legkreatívabb és legmodernebb művészeti ággal! 
Ezen a foglalkozáson megtanulhatja a legnagyobb bűvészek és szem-
fényvesztők által őrzött titkokat is. A bűvészet fortélyainak elsajátítása 
pozitív hatással van az élet számos területére. Tanulja meg a bűvészet 
pszichológiáját, és legyen sikeresebb a kommunikációban, társasági 
életben és az ismerkedésben is!
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom vagy 4 500 Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Molnár Szabolcs bűvész, mentalista| +36 30 335 5956 | 
molnar.buvesz@gmail.com | www.molnarbuvesz.hu

FAZEKAS TANFOLYAM KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK 
Szerda 18.00-20.00 
(első alkalom: szeptember 2.)
A felnőtt fazekas tanfolyamon olyan fazekas technikákat lehet elsajá-
títani, melyek segítségével az alkotás, valódi élménnyé válik. Itt nem 
csupán elképzelni lehet egy szép tárgyat, hanem megvalósítani is, így 
teremtve meg saját világunkat.
Részvételi díj: 2 500 Ft/alkalom vagy 15 000 Ft/8 alkalom (9 hét alatt 
lejárható), az anyagköltség külön fizetendő, de a bérlet ára tartalmaz-
za 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!

FAZEKAS TANFOLYAM FELNŐTTEKNEK  
Csütörtök 18.00-20.00 (első alkalom: szeptember 3.)
A csoport megfelelő létszám esetén indul. A szerdai és csütörtöki fel-
nőtt csoportok között nincs átjárhatóság.
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Részvételi díj: 2 500 Ft/alkalom vagy 15 000 Ft/8 alkalom (9 hét alatt 
lejárható), az anyagköltség külön fizetendő, de a bérlet ára tartalmazza 
a tanfolyamon elkészített tárgyak terrakotta és mázas égetését.
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Szabóné Farkas Judit fazekas-szakoktató | +36 70 284 7579 |
sz.f.judit@gmail.com

MOZGÁS
CAPOEIRA GYEREKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK 
Kedd és péntek 17.45-18.45 
(első alkalom: szeptember 8.)
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 | www.acdp.hu
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

FITBALETT
Szerda 19.00-20.00 (első alkalom: szeptember 9.)
A zene varázsa, a mozgás öröme, a tánc szépsége. A balett alapok el-
sajátításával és változatos táncos gyakorlatok végzésével fejlesztjük 
a koordinációs képességet és az egyensúlyérzéket, javítjuk a tartást, 
mozgósítjuk a régen elfeledett izmokat, finomítjuk a testtudatot.
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!

GERINCJÓGA  
Csütörtök 18.20-19.20 
(első alkalom: szeptember 17.)
Mozgásterápia jógagyakorlatokkal a test fizikai és idegrendszeri egész-
ségének helyreállítására. 
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Vajda Andrea jógaoktató, fejlesztő pedagógus |  +36 30 475 1255 |
mazsola.aerobic@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
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KANGA-TRÉNING
Péntek 10.00-11.30 
(első ingyenes bemutató óra: szeptember 25.)
A Kanga-tréning Európa első számú szülés utáni regenerációs mozgás-
programja. Edzés az anyáknak, játék a babáknak. A tréning megerősíti 
a terhesség és szülés alatt meggyengült izmokat, formálja a kritikus 
területeket, fejleszti az állóképességet. A tanfolyam során az anyukák 
megtanulják a szülés utáni, otthon is végezhető biztonságos edzés 
alapjait, majd a haladó Kanga órákon tovább sportolhatnak. 
A tréningen várandósok is részt vehetnek. 
A 90 perces órákból 50-55 perc a torna.
Részvételi díj: bevezető áron 14 000 Ft/8 alkalom 
Amennyiben ismerőst hoz, a kedvezményes részvételi díj: 10 000 Ft.
Haladó Kanga (novembertől): a kezdő tanfolyamot elvégzettek ré-
szére. 1 750 Ft/alkalom vagy bérletlehetőség, melyek felhasználása 
korlátlan idejű, és a kezdő tanfolyamon kihagyott órák pótlására is 
lehetőséget nyújt.
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  (első alkalom: szeptember 16.)
Női önvédelem. A Zen Bu Kan Kempo egy igen összetett harcművészeti 
stílus, melyben mindenki megtalálhatja azt, ami a legjobbat hozza ki 
belőle, és sikerélményekkel erősíti. A kempo szerteágazó tudásanya-
gából itt azokat a készségeket és technikákat tanuljuk meg, melyekre 
egy mai nőnek szüksége van: önvédelem, állóképesség, helyzetfelis-
merés és lélekjelenlét. Speciális edzésprogramot nyújtunk, mely 
magabiztossá tesz, és esély ad arra, hogy a mindennapi életben meg-
oldjuk a kényes helyzeteket.
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 3 500 Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Berki Katalin kempo oktató | +36 30 694 6601 | 
bushidolanyai@gmail.com | www.bushidolanyai.freewb.hu
Folyamatos csatlakozási lehetőség! 
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes! 
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KETTLEBELL  
Hétfő 19.30-20.30, csütörtök 19.30-20.30, péntek 8.30-9.30 
(első alkalom: szeptember 3.)
Funkcionális erőnléti edzés egyéneknek és csoportoknak. 
Részvételi díj: 10 000 Ft/hó (heti 2 alkalom) vagy 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! 
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

MAMINBABA – BABAHORDOZÓS LATIN FITNESS 
Hétfő 10.15-11.15 és szerda 10.00-11.00 
(első alkalom: szeptember 7.)
Szórakoztató, csinosító mozgásforma kisbabás és várandós anyukák-
nak tüzes latin zenére. 
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/4 alkalom 
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: Mokos 
Mariann | +36 20 999 9424 | maminbabamariannal@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

PILATES  
Hétfő 10.30-11.30, kedd 19.00-20.00, csütörtök 10.30-11.30 
(első alkalom: szeptember 7.)
A pilates mozgásanyaga hasonlít a jógához, a tánchoz és a gimnasztiká-
hoz, de sok egyedi gyakorlatot is tartalmaz. Egyszerre elegáns, nyugodt, 
egyszerű és mégis összetett. A módszer lényege a „központ” megerősí-
tése, a gerinc mozgékonyságának növelése, az izomerő és a testtudat 
fejlesztése, illetve mozgásszervi problémák hatékony kezelése.  
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 (első alkalom: szeptember 3.)
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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TÁRSASTÁNC TANFOLYAM KEZDŐKNEK
Péntek 19.00-20.00 
(első alkalom: szeptember 4.)
Minden kikapcsolódni vágyó pár és pár nélküli jelentkező részére. Az 
5 latin és 5 standard tánc között mindenki megtalálhatja a számára 
ideális táncot. Tökéletes aktív pihenési lehetőség, hiszen a tánc a sport 
mellett az érzelmek és érzések legjobb kifejezőeszköze.
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: szeptember 4.)
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!

TORNA NYUGDÍJON TÚL  
Kedd és csütörtök 8.00-9.00 és 9.00-10.00 
(első alkalom: október 6.)
A torna jó hatással van a keringésre, ezáltal minden szervre. A csont-
ritkulás 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: szeptember 8.)
A jóga a test-lélek-szellem harmóniájára törekszik. A fizikai testet 
egészségben tartja; a lelket, az érzelmeket, a stresszt uralja; a szellem 
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!
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ZUMBA GOLD
Hétfő 18.00-19.00 (első alkalom: szeptember 7.)
Zumba-Gold® kifejezetten az idősebb korosztályba tartózóknak és 
azoknak szól, akik a Fitness zumbát nem tudják vagy nem szeretnék 
végezni. Gold zumbázáskor az egyszerű és könnyen utánozható ko-
reográfiákat feltétel nélküli, elfogadó, kritikamentes légkörben latin-
amerikai zenékre, pár nélkül táncoljuk. A program terápiás és preven-
ciós jelleggel is rendelkezik.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkasné Erzsébet instruktor, tánc- és mozgásterapeuta, kineziológus 
+36 30 996 4166 | erzsi.zumba@gmail.com |
www.zumba-gold.5mp.eu
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

ALFA AGYKONTROLL KLUB
Hétfő 19.00-21.00 (első alkalom: szeptember 7.)
Programunk: Az agykontroll tanfolyamon tanultak gyakorlása; prob-
lémamegoldó, egészségjavító meditációkkal az életünk minőségének 
javítása; önismeretünk, személyiségünk fejlesztése; egymás segítése. 
Testi-lelki egészség megőrzését segítő előadások, kirándulások, nyári 
táborok szervezése.
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Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 500 Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkasné Erzsébet okl. mentálhigiénés kineziológus, családterapeuta 
+36 30 996 4166 | farkasn.erzsi@gmail.com |
www.wekerlei-alfaklub.5mp.eu  
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

FOLTVARRÓ KLUB 
Kedd 9.00-12.00 
(első alkalom: augusztus 25. és szeptember 1.)
A csatlakozáshoz a foltvarrásban való alapszintű jártasság szükséges.
Vezetik: Szentpály Éva és Steigerwald Éva
Részvételi díj: 300 Ft/alkalom
Bővebb információ: Szentpály Éva | +36 30 923 7720 | 
foltvarro1@gmail.com
Steigerwald Éva | +36 30 504 0180 
Folyamatos csatlakozási lehetőség! 

INTEGRÁLT SZÜLŐI KLUB 
Minden hó harmadik péntekén 17.00-18.30 
(szeptember 18., október 16., november 20., december 18.)
A testi és érzékszervi fogyatékos gyermekek szüleinek klubja, önerőből 
megvalósuló önsegítő kör. Az aktuális témák a wkk.kispest.hu oldalon 
olvashatók.
A csatlakozás folyamatos, előzetes egyeztetés nem szükséges.
Vezeti: Pádár Andrea szülő | +36 70 358 8300 | 
andreapadar80@gmail.com | www.integraltszulokklubja.tk

WEKERLEI ÖKO BABA-MAMA KLUB
Páros hét csütörtök 10.00-12.00
(első alkalom: szeptember 17.)
Mindenki számára nyitott klubunk témái: mosható pelenka tanács-
adás és kölcsönzés, öko háztartás, babahordozók. Alkalmanként meg-
hívott vendégelőadók is részt vesznek.
Facebook csoport: Wekerlei Öko Baba-Mama Klub
A részvétel ingyenes! Előzetes bejelentkezés nem szükséges.
Szervező: Zsombori Nóra | +36 30 738 5412 | 
nora.zsombori@gmail.com | www.babespotty.hu

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

WEKERLEI NÉPDALKÖR
Péntek 17.00-19.00 (első alkalom: szeptember 25.)
Mindenkinek, aki szeret énekelni, szereti a népdalokat és szereti 
Wekerlét.
„Addig élek, amíg élek,
Amíg bennem zeng a lélek,
Zeng a lélek, zeng a szó,
Zeng a szerelemajtó...”
Foglalkozásvezető: Halmos Kata népdalénekes | +36 20 222 8111 | 
halmos.kata@gmail.com
A részvétel ingyenes!
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

MADÁRLESEN
A Richter Gedeon Nyrt. és a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár 
kétfordulós környezetvédelmi pályázata 8-12 éves gyerekeknek

Első forduló: CSUPA MADÁR 
Feladat: Madarakról szóló, játékos feladatlap otthoni kitöltése. 
A feladatlapok átvehetők szeptember 7-től nyomtatott formában az 
iskolatitkárságokon és a WKK-ban, vagy elektronikusan letölthetőek 
a wkk.kispest.hu weboldalról.
Korosztály: 8-12 éves gyerekek és szüleik
A leadási határidő: 2013. október 9., hétfő
A leadás helye: Wekerlei Kultúrház (1192 Budapest, Petur utca 7.)
A kitöltött feladatlapokat zárt borítékban, „MADÁRLESEN” címmel, a 
pályázó nevének, életkorának és a szülők, pedagógus vagy a gyermek 
elérhetőségeinek (e-mail cím, telefonszám) feltüntetésével kérjük le-
adni! 
A teszt eredménye beszámít a végeredménybe!
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Második forduló: KÉSZÍTS MADÁRETETŐT!
Feladat: Készíts otthon madáretetőt, akár anya, apa, a nagyszülők 
vagy a nagytestvérek segítségével! Anyagfelhasználás szerint a kö-
vetkező két kategóriában lehet indulni:
1.) természetes anyagból készült etető
2.) újrahasznosított anyagból készült etető
Leadási határidő: 2013. november 6. 
A leadás helye: Wekerlei Kultúrház 
Leadáskor az elkészült pályamű mellé kérjük feltüntetni a kategóriát 
(1. vagy 2.), a pályázó nevét, életkorát és a szülők, pedagógus vagy a 
gyermek elérhetőségeit (e-mail cím, telefonszám)! 
A verseny végeredménye a pályázók két fordulón elért eredményé-
nek összesítéséből alakul ki. 
A legjobb pályamunkákból kiállítás nyílik. 
Eredményhirdetés és kiállításmegnyitó: november 21-én 16.00 óra-
kor a Madárlesen című rendezvényen, a Wekerlei Kultúrházban. 
Nyeremények a Richter Gedeon gyógyszercég támogatásával: MP3, 
MP4, roller, társasjáték, fülhallgató, könyvek, madárhatározók.
A kiállítás után a pályázati munkák átvehetők a WKK-ban január 11. és 
30. között. További megőrzésükre helyszűke miatt nincs módunk!
Közreműködő: Magyar Madártani Egyesület (MME) 

SZÍNES CERUZÁVAL A FÖLD KÖRÜL 
SVÉD MESÉK NYOMÁBAN
Svéd napi rajzpályázat 6-12 éves gyerekeknek

Hallottatok már a svéd gyerekversekről? Ismeritek Harisnyás Pippi, 
Nils Holgersson, Pettson és Findusz, Háztetey Károly és Juharfalvi Emil 
történeteit? Válasszatok ki egy olyan svéd gyerekverset vagy mese-
hőst, amit/akit szívesen lerajzolnátok! Az elkészült műveket küldjé-
tek el nekünk! A legjobbakat a novemberben megrendezésre kerülő 
Svéd napon kiállítjuk, alkotóikat megjutalmazzuk. 
Korosztály: 6-12 éves gyerekek
Formai követelmény: A/3 vagy A/4-es méretben, szabadon választott 
technikával
Beküldési határidő: 2015. november 2., hétfő
A díjátadóra és a kiállítás megnyitóra november 14-én, a Svéd napon 
kerül sor a Wekerlei Kultúrházban. 
A leadott rajzok átvehetők a WKK-ban november 23. és december 19. 
között. További megőrzésükre nincs lehetőségünk!

PÁLYÁzAtI FeLHÍvÁSOK
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Szeptember 7-től: Az én rajz terem – a Hungária Általános Iskola és 
Kollégium kiállítása. Felkészítő tanár: Erdős Zoltán rajztanár 
Október 3-tól: Játékos emlékek – régi játék kiállítás
November 14-től: Svéd mesék nyomában – kiállítás a Svéd napi rajz-
pályázat műveiből 
November 21-től: Madarak a természetfotós szemével – Fény-Kép-
Vadászok természetfotó kiállítása, a Magyar Madártani Egyesület 
búbosbanka kiállítása 

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 előjegyzésére és 
hosszabbítására. A könyvtárban beiratkozott olvasóink számára ingye-
nes 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 tü-
relmi idő lejárta után a késedelmi díj: 5 Ft/könyv/nap. Köszönjük a 
megértésüket!
Elveszett olvasójegyet – érvényes tagság esetén – 100 Ft ellenében 
pótoljuk. 

KÖNYvtÁR
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PROGRAMOK A KÖNYVTÁRBAN
A programok ingyenesek!

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 A VARÁZSSZŐNYEGEN
Minden hónap utolsó péntekén 17.30-18.30 

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 könyvtáro-
lónkban cserélhet könyvet vagy folyóiratot. 
A tároló a könyvtár nyitva tartási idejével megegyezik. 
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TEREMBÉRLÉS 
Termeink 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. 

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

ABLAKSZIGETELŐ GÉP KÖLCSÖNZÉSE 
A kölcsönzéssel kapcsolatban az Átalakuló Wekerle csoport facebook 
oldalán vagy Kertész Krisztiánnál a +36 20 330 5167 mobilszámon le-
het érdeklődni.

ELEMGYŰJTŐ PONT
A kidobásra szánt, használt elemeit ne dobja el, hozza be hozzánk a 
gyűjtőbe! Ezzel hozzájárul a környezeti ártalmak csökkentéséhez.
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WKK
Wekerlei Kultúrház és Könyvtár
Cím: 1192 Budapest, Petur u. 7.

A WKK NYITVA TARTÁSA:
H-P: 8.00-21.00
Szombat: 8.30-20.00
Vasárnap: rendezvénytől függően

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 
Általános Iskola előtti parkolóban!  Köszönjük!
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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 reklámszervező
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 
Lőrinczi Zoltán gondnok

gondnoksag.wkk@gmail.com

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Felelős kiadó: Szabó Mária igazgató


