
Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat!

A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár 2015 második negyedévében is 
változatos programkínálattal szeretné színesebbé tenni a tavaszi és a 
nyári napokat. Műsorfüzetünkben a rendszeres hétköznapi, gyermek és 
felnőtt programok mellett megtalálják az immár negyedik alkalommal 
megrendezésre kerülő Wekerlefeszt Művészeti Találkozó részletes 
programját, az ökotudatos, gyermeknap előtti rendezvényünk ajánlóját 
és a Petur utcai épületünk átadásának 35. évfordulója alkalmából 
megrendezett „születésnapi” eseményünk részleteit. Mindezek mellett 
megtudhatják, milyen táborokkal készülünk az idei nyári szünetre. 
A programokról bővebben olvashatnak megújult honlapunkon, a 
wkk.kispest.hu oldalon.
Szeretettel várjuk Önöket tanfolyamainkon, rendszeres foglalkozá-
sainkon, alkalmi rendezvényeinken és a gyerekeket a nyári 
táborainkra!

a WKK munkatársai

TARTALOMJEGYZÉK

Hétvégi rendezvények 3. oldal
WEKKA    8. oldal
Nyári táborok 9. oldal
Programok hétköznapra 
  Babáknak 17. oldal
  Óvodásoknak és iskolásoknak 19. oldal
   Tanfolyamok felnőtteknek 23. oldal
   Klubok felnőtteknek 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

Április 18-19.  WEKERLEfeszt Művészeti Találkozó
Május 8.  Anyák napi „ki vagyok?”
Május 9.  WEKKA kreatív alkotó műhely
Május 9.  Alkotó Muzsikusok Társaságának koncertje
Május 16.  Ökoskodás – bábszínház és ökotudatos programok
 gyerekeknek
Május 29-31.  Wekerlei Székelykapu Napok
Május 31.  Kerületi Gyermeknap
Június 6.  Házünnep – 35 éve a Petur utcában
Június 13.  WEKKA kreatív alkotó műhely
Június 13.  Ruhacserebere
Június 17-augusztus 28. Nyári táborok

A kultúrház július 27. és augusztus 9. között ZÁRVA tart. 

JeLMAGYARÁzAt    eSeMÉNYNAPtÁR
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IV. WEKERLEFESZT – MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ  
Művészeti kalandpark – Kalandozz velünk!
Április 18-19., szombat-vasárnap
Negyedik alkalommal jelentkezik a Wekerlefeszt, a wekerlei és kispesti 
művészek körképe: interaktív művészeti találkozó több mint 50 neves 
kerületi művész aktív részvételével és több mint 30 képzőművész 
alkotásaival. Betekintés a műhelytitkokba, beszélgetések, közös 
alkotások, koncertek, gyermek és felnőtt programok.

RÉsZLETEs PROGRAM:

„MODERNfeszt” 
Április 18., szombat délután
16.00 Wekerlei Galéria képzőművészeti tárlat megnyitója 
Megnyitja: Gajda Péter Kispest polgármestere
16.30 Helikocka születése – Skoda Éva festőművész előadása
16.30-18.30 Performance-ok, szabadtéri festés, beszélgetések 
Herman Levente, Szőke Péter Jakab, Gaál József festőművészekkel
18.30 A szecesszió és erdélyi építészet szimbiózisa a 
Wekerletelepen – Molnár László és Szeghi Gábor építészek előadása
18.30 Variációk hűtőszekrényre – Somogyvári Rudolf és Freisinger 
Balázs a szolnoki Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztiválra bekerült 
dokumentumfilmjének levetítése
20.00 Mag Jazz Quartet koncertje – Lőrinczy Zsolt (gitár), 
Vincze Pál (zongora), Furiák László (bőgő), Müller Tamás (dob) 
16.30-18.00 és 18.30-20.00 Üvegékszer kompozíció készítése 
kézműves foglalkozás két csoportban Soltész Melinda üvegművésszel 
A foglalkozáson való részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!

„GYEREKfeszt” 
Április 19., vasárnap délelőtt
10.00-11.00 Mesék hetedhét országból – Juhász Magda költő, meseíró 
zenés meséje Udvary Károly közreműködésével
10.30-12.00 Hazánk házai Wekerlén – makettkészítés M. Port Irén 
építésszel 6-14 éves gyerekeknek
11.00-12.00 Perdülj, fordulj! – gyimesi gyermektáncház Halmos Kata, 
Geröly Tamás és Gombai  Tamás zenészekkel
11.30-13.00 Festett üvegablakok az építészetben – üvegfestés 
Homoki Anikó üvegművésszel
Egész délelőtt kézműves foglalkozások:
 Textiljátékok készítése Udvari Hajnalka textilművésszel
 Vándorlegény útnak indul – meseforgó készítése 
 Pleszkán Orsi mesefestővel
 Füzetanimáció készítése Pál Csaba festőművésszel

HÉtvÉGI ReNDezvÉNYeK
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HÉtvÉGI ReNDezvÉNYeK

„KLASSZIKfeszt”  
Április 19., vasárnap délután
15.00-20.00 Wekerle Szalon – klasszikus zene és más klasszikus 
műfajok délutánja
16.00-16.30 Wekerlei életmesék – mese- és történetíró pályázat 
eredményhirdetése
17.30-18.00 Préda László trombitaművész hangszerbemutatója
18.00-18.30 Homokanimáció – Cakó Ferenc animációs filmrendező 
élő homokanimációja
20.00-20.30  Wekerlefeszt 2015 – Somogyvári Rudolf rendező 
filmetűdje a két nap történéseiről
Foglalkozások:
17.00-18.00 Az ábrázolás szabályrendszere – Csekei Tóth Eszter 
ikonfestő foglalkozása
15.00-17.00 Préda László trombitaművész karmesteri pálcát farag
A délután megszerkesztésében közreműködik: Pápay György irodalmi 
szerkesztő
A délután moderátora: Zámbori Soma színművész
A délután zenei anyagának szerkesztésében közreműködött: Gelencsér 
Gábor és Székely Péter zenészek
Fellépő zenészek: Baksa Endre – zongora, Bizják Dóra – zongora, 
Dikácz Gabriella – gordonka, Gelencsér Gábor – gordonka, Geszti 
Tamás – hegedű, Metzker Pál – hegedű, Molnár Orsolya – hegedű, 
Munia Zoltán – oboa, Naszályi Éva - hegedű, Préda László – trombita, 
Ruda Borbála – hegedű, Sipos Katalin – hegedű, Somogyi Erika – ének, 
Szeitzné Tóth Erzsébet – gordonka, Tody Ilona Éva – zongora, Kispesti 
Vegyeskar Gyöngyvirág kórus – Borhy Csilla kórusvezető, Triola 
együttes (Sáska Gábor – fagott, Simándi Éva – fuvola, Székely Péter – 
klarinét), Zentai Károly – zongora
Próza, vers: Galai Mária, Juhász Magda költő és meseíró, Juhos-Kiss 
János költő, Szőke Zoltán színművész,  Zámbori Soma színművész
A Wekerlei Galéria című tárlaton kiállító képzőművészek: Árvay 
Zolta, Bereczky Ildikó, Cakó Ferenc, Cserny Tímea, Duffek Tivadar, 
Gaál József, Haraszty István, Haraszty Zsófia, Hegyi Ibolya, Herman 
Levente, Hernádi Paula, Homoki Anikó, Horváth Tamás, Katona 
Áron Sándor, Kristóf Lajos, Lach Sándor, Mazalin Natália, Mészáros 
Gábor, Molnár Krisztina, Nyitrai Ferenc, Pál Csaba, Pleszkán Orsolya, 
Skoda Éva, Soltész Melinda, Szőke Péter Jakab, Thomai Ioannidou, T. 
Szilágyi Ágnes, Tihanyi Viktor, Udvari Hajnalka, Urmai Ungurán László, 
Wekerlei Varga Géza, Zsombor Ede
A részvétel ingyenes!
Támogatók: a másik bolt; Bp., Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzata; Borháló 
Borkereskedés; Éléskamra Reform és Bio Étterem; Koller Bácsi Cukrászdája; 
Vadász Cukrászda; Vetrece Kávéház; Wekerle Étterem; Wekerlei Kávézó; WEKKA 
– Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány

4

14-99 éves   



ANYÁK NAPI „KI VAGYOK?”     
Május 8., péntek 17.00-19.00 
Nevelés, kapcsolatok, szerepek és értékek a családban.
Nőként sokféle szerepben működünk, melyeket nem könnyű 
összeegyeztetni. Erőforrásaink, szükségleteink tudatosítása révén 
valódi támaszai lehetünk szeretteinknek, miközben mi magunk is 
örömteli, teljes életet élünk. Sőt, ezt meg is taníthatjuk nekik!
Mi is az a coaching, és hogyan támogathat bennünket, nőket, édes-
anyákat? Erről szól a beszélgetés Szabó Márta okleveles coach-csal.
A részvétel ingyenes!

AZ ALKOTÓ MŰVÉSZEK TÁRSASÁGÁNAK KONCERTJE 
Május 9., szombat 16.30-18.30 
Kamarazenei koncert irodalommal fűszerezve 
a Tavaszi AMT Napok hangversenysorozat keretében. 
A hangversenyen az Alkotó Muzsikusok Társasága tagjainak a művei 
szólalnak meg. A társaság tagjai olyan művészek, akik életük valamely 
szakaszában profi zenészként dolgoztak vagy dolgoznak, emellett 
zeneszerzők vagy irodalmi, illetve képzőművészeti tevékenységet 
folytatnak.
A hangversenyen fellépnek: Bátki Fazekas Zoltán – ének (aki nemcsak 
énekel, hanem verseiből is elmond néhányat), Székely Edit és Illés Eszter 
– fuvola, Áts Ákos – klarinét, Csáki András – gitár (Príma Primissima-
díjas), Simonova Jaroszláva – gordonka, Mocsári Emma – zongora. 
Elhangzik: Bujtás József, Fehér György Miklós, Gallai Attila, Laczó 
Zoltán Vince, Mérész Ignác, Szendi Ágnes és Szánthó Lajos egy-egy 
műve. 
A részvétel ingyenes!
 
ÖKOSKODÁS 
Bábszínház és ökotudatos programok az Időtetrisz csapatával.
Május 16., szombat 10.00-13.00
10.00-10.45 A beszélő fa – élőszereplős, bábos mesejáték 
Törőcsik Eszter és Sz. Nagy Mária előadásában 3-6 éveseknek 
Tudnak a fák beszélni? El tudják mondani, ha valami bajuk van? 
Emil, a csodabogár-csodalégy szerint: igen. Al Berta, a vakondlány 
viszont azt állítja: Emil hazudik, a fák nem beszélnek. Az öreg diófa 
másik két lakója Emilnek hisz. Kinek van igaza? Meg lehet-e érteni egy 
öreg és beteg diófát?  És, ha megértettük, meg is tudjuk menteni? 
A bábszínházra a részvételi díj egységesen: 900 Ft/fő
Öko kézműveskedés:
11.00-12.30 Időtetrisz sarok: Pólóból szatyrot – egyedi szatyor 
készítése  5-14 éveseknek. Hozz magaddal egy megunt pólót, 
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megmutatjuk, mit készíthetsz belőle! Vezeti: Kovács Andrea blogger 
– Időtetrisz
11.00-12.30 Környezettudatos mismásolás a 3-8 évesekkel maradék 
anyagok felhasználásával (hajgumi, karkötő, papírjátékok készítése) 
Ha tudsz, hozz magaddal feleslegessé vált, színes harisnyát!  
12.30-13.30 Családi krumpli – Együtt a család! Játék a 
semmiből együtt, egymásra figyelve, és a mindennapi csodák 
megtörténnek. Játsszunk a gyerekekkel, és vigyünk haza egy 
zsáknyi ötletet arra, hogy napi 10 perc odafordulással hogyan 
töltődhet fel az egész család! Blaskó Ágnes dramatista várja a 
4-8 éves gyerekeket szüleikkel. (max. 15 család részvételével) 
12.30 Ha én egyszer nagy leszek című gyermekrajz és prózaíró pályázat 
kiállításának megnyitója és díjátadója
A bábszínházon kívüli programok mindenki számára díjtalanok! 

XI. WEKERLEI SZÉKELYKAPU NAPOK 
Május 29-31. péntek-vasárnap
Helyszín: XIX. ker. Wekerletelep, Kós Károly tér
Tied a színpad! – május 30-án, szombaton délelőtt a nagyszínpadon 
a Wekerlei Kultúrház szervezésében ismét a gyerekeké a főszerep. 
Fellépnek a kerület óvodáinak és iskoláinak csoportjai, valamint a helyi 
amatőr gyermekcsoportok. Néptánc, modern tánc, sportbemutatók. 
Az Életfa terén, a WKK sátrában a fény jegyében ablakdíszeket 
készítünk.
A Wekerlei Székelykapu Napokat a Magyar Kollégium 
Kulturális Egyesület és a Wekerlei Társaskör Egyesület szervezi. 
A részvétel ingyenes!

KERÜLETI GYERMEKnAP 
Május 31. vasárnap 10.00-17.00
Helyszín: XIX. ker. Központi Játszótér (XIX. ker. Nagy Sándor 
József utca, Petőfi utca és Üllői út által határolt terület) 
WKK sátraiban: népi játékok készítése Csiki Lóránt népi 
játszóházvezetővel, baba játszósátor a legkisebbeknek
Az esemény a XIX. ker. Önkormányzat szervezésében valósul meg.

HÁZÜNNEP – 35 éve a Petur utcában  
Június 6., szombat 16.00-19.00 
Ünnepeljük együtt a Wekerlei Kultúrház születésnapját!
A WKK épülete előtt egykor kenyérért álltak sorban az emberek. 
A pékség megszűnése után 1980. június 3-án a Petur utcai házat 
átalakítva felavatták jogelődünk, a Tőke László Úttörőház részére. 
Az egykori sütőüzem helyén mi a kultúra közvetítésével szeretnénk 
táplálékot nyújtani; mesével, színházzal, zenével, közös alkotással. 
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A jeles nap alkalmából közösen szeljük fel az erre az alkalomra 
nekünk sütött születésnapi kenyeret. A gyerekeket bábelőadás, lisztes 
játszóház és perecsütés várja.
Programok:
16.00-16.30 Elmúlt 35 év – kiállításmegnyitó
 Fellép: Halmos Kata népdalénekes
 Házkenyér felszelése – közös kóstolás (Támogató: Panelpék)
 Játékok és fejtörők a ház történetéről
16.30-17.15 Az élet kenyere – születésnapi ősbemutató bábszínház 
Tatai Vera és Tatai Zsolt bábművészekkel 
16.30-19.00 Pék-játék, lisztes játszóház – aratástól a kenyérsütésig
Kézi malom használata, közös szitálás, őrlés, dagasztás, nyújtás. 
A kertben felállított kemencében mindenki kisütheti a saját maga 
perecet.
16.30-19.00 Óriás malom – társasjáték liszteszsákkal
A részvétel ingyenes!

RUHACSEREBERE 
Június 13., szombat 14.00-17.00
Egy délután csak hölgyeknek! Minden női ruhásszekrény mélyén 
rejtőznek olyan jó minőségű, divatos darabok, melyeket csak nagyon 
ritkán vagy talán sosem veszünk fel. A ruhacserebere alkalmat teremt 
arra, hogy ezek a holmik gazdát cserélhessenek. Kizárólag jó minőségű 
női ruhákat és kiegészítőket várunk!
Részletek: http://wekerletelep.hu/ruhacserebere
A Wekerlei Társaskör Egyesület és a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár 
közös rendezvénye.
A részvétel ingyenes!
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WEKKA 
Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány

KREATÍV ALKOTÓ MŰHELY 
A WEKKA önálló programja. 
Brösztl Éva kézműves műhelye havonta egyszer.

Időpontok:
Május 9., szombat 10.00-12.00 
Memóriajáték készítése befőttes üveg tetejéből 
Június 13., szombat 10.00-12.00 
Papírszínházi mese – Készíts magadnak dobozszínházat!

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, mindenképpen jelezze.
Váltóruha vagy póló viselését javasoljuk!

Az 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.

WeKKA
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nYÁRI TÁBOROK
Táboraink kis létszámú, nappali jellegű, tematikus táborok. Kertvárosi 
környezetben, jó levegőn, madárbarát, gondozott kertben, mosolygós 
munkatársakkal várjuk a gyerekeket. A táborokat szakképzett 
pedagógusok és szakemberek vezetik. A tematikus foglalkozások 
mellett közös kerti játékok, séták, csocsózás, társas játékozás színesítik 
a programokat.
Általános tudnivalók:
A foglalkozások naponta 9.00 órától 16.00 óráig tartanak. 
Tábornyitás: 8.00 Zárás: 17.00.
Napi háromszori étkezést biztosítunk: könnyű tízórai, ebéd a Wekerle 
Étteremben, uzsonna (péksütemény, szendvics). 

A táborok helyszíne: Wekerlei Kultúrház és Könyvtár (épület és kert)

A jelentkezés módja: a Wekerlei Kultúrházban személyesen 10 000 Ft 
előleg befizetésével. Ez alól kivételt képez a Csűrdöngölő néptánc 
tábor és a Kalandozó sporttábor, ahol a vezetőknél kell jelentkezni és 
részvételi díjat fizetni!
A részvételi díj második részletét a táborok megkezdése előtt 
legkésőbb 2 héttel kérjük befizetni!
A Wekerlei Kultúrház július 27. és augusztus 7. között ZÁRVA tart, 
ezért az augusztus 10-én kezdődő táborokra legkésőbb július 24-ig 
várjuk a teljes részvételi díjat.
A tábor megkezdéséhez egészségügyi szülői nyilatkozat 
kitöltése szükséges, mely letölthető a honlapunkról vagy személyesen 
átvehető a kultúrházban.
Testvérkedvezmény a táborokra: 5 000 Ft, mely a testvérnek jár, 
amennyiben ugyanabban a táborban vesz részt.
A négynapos Korong Matyi újra mesél fazekas tábor testvér-
kedvezménye: 4 000 Ft
A testvérkedvezményt a DekorÁlom táborra a magas anyagköltség 
miatt nem tudjuk biztosítani.
A részvételi díjat kizárólag orvosi igazolás ellenében tudjuk  
visszatéríteni.

NYÁRI tÁBOROK
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KOROnG MATYI ÚJRA MEsÉL 
Június 16-19. (4 napos!)
Fazekas tábor
A magyar népmesékből merítünk ihletet saját alkotásaink megvaló-
sításához, hagyományos és újszerű kézműves technikák segítségével. 
Fazekaskodunk és más természetes anyagokkal dolgozunk.
Részvételi díj: 18 000 Ft/fő/4 nap
Vezetik: Farkas Judit fazekas (+36 70 284 7579, sz.f.judit@gmail.com), 
Solawa Éva kosárfonó

BŐRT SZABUNK-VARRUNK, FOROG A KORONGUNK  
Június 22-26. 
Fazekas-bőrös tábor 
Hagyományos jellegű kézműves tábor, amelyben délelőtt agyagozunk, 
korongolunk, festünk, délután pedig bőrdíszműves ötleteinket, 
munkáinkat valósítjuk meg, visszaidézve a régi mesterségek hangulatos 
és titokzatos világát.
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezetik: Farkas Judit fazekas (+36 70 284 7579, sz.f.judit@gmail.com),
Maléth Anikó népi játszóházvezető (+36 20 450 0580, 
aniko.maleth@ t-online.hu) 

DEKOR-ÁLOM  
Június 22-26.            
Lakásdekor tábor 
Vidám, alkotással teli napokat ígérő tábor, amely lehetőséget nyújt, 
hogy a gyerekek rádöbbenjenek fantáziájuk gazdagságára, arra, hogy 
mennyire kreatívak, és milyen ügyesen bánnak a kézműves eszközökkel. 
Alkalom nyílik majd különböző kézműves technikák kipróbálására. 
A kultúrház madárbarát kertjében ügyességi feladatokra és tréfás 
versenyekre is jut idő. A tábor idején elkészült kincseket a végén a 
gyerekek hazavihetik.
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Brösztl Éva játszóházvezető, játék animátor 
(+36 70 336 5559, csiriviri.hu@gmail.com, www.csiriviri.hu)

NYÁRI tÁBOROK
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7-12 éves  
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8-14 éves  



VIGYÁZZ! KÉSZ! TÁNC!
Június 29-július 3. 
Modern tánctábor 
Kezdjük tánccal a nyarat! A tábor alatt a gyerekek többféle táncstílussal 
ismerkednek meg, kipróbálhatják magukat a balett, a jazz és a modern 
tánc világában. A délelőttönként a tánctréning mellett fontos szerepet 
kap az erősítés, a nyújtás és a koreográfia-tanulás is. A mozgás mellett 
a délutáni kézműves foglalkozásokon a kreativitásukat is fejlesztjük.
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Rosivall Petra táncoktató 
(+36 30 617 6755, mozdulatok@gmail.com)

CSILLAGKERESŐ  
Június 29-július 3. 
Dráma tábor 
Fedezzük fel magunkban közösen „csillagainkat”! A táborban 
a szerepjáték, a kézműves foglalkozás és a kirándulás mellett a 
gyerekek kipróbálhatják magukat ügyességi játékokban és sportos 
sorversenyeken is.
Amire szükség lesz: utazáshoz jegy vagy bérlet, sportoláshoz alkalmas 
váltóruha, cipő és megfelelő mennyiségű innivaló.
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Zoltán Angelika életvezetési tanácsadó (+36 70 512 6002, 
zoltan55angi@gmail.com)
 
KALANDOZÓ I. TURNUS  
Június 29-július 3. 
Sporttábor
Vidám nyári tábor a mozgás és a sport jegyében.  A hét folyamán a 
gyerekek belekóstolnak különböző kalandos sportágakba. Kalandtúrára 
indulnak a Mátyás-hegyi barlangba, ellátogatnak a Csillebérci 
Kalandparkba, eveznek, kerékpároznak, túráznak, a térképolvasás 
és a tájékozódás szabályaival ismerkednek, és jó levegőn, kellemes 
környezetben piknikeznek, bográcsoznak. (A napi programok az 
időjárás függvényében módosulhatnak.)
Részvételi díj: 23 500 Ft /fő/5 nap (az összeg tartalmazza a 
háromfogásos ebédet, gyümölcsöt, uzsonnát, italt) Részletfizetésre, 
testvérkedvezményre van lehetőség!
Jelentkezés és fizetés a táborvezetőnél:
Kanócz Richárd testnevelő (+36 70 368 8492, csirifoci@gmail.com)

NYÁRI tÁBOROK
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9-13 éves  

8-12 éves  

6-13 éves  



SZÍN-PAD-TÁRSAK  
Július 6-10. 
Színjátszó tábor 
Egy vidám hét a színház varázslatos világában!
Komplex foglalkozások a meseírástól a karakterformálásig, a 
jelmeztervezéstől a díszletépítésig, melyek során egy színdarab 
létrehozásának lépéseivel ismerkedünk meg.  Az alkotás folyamatában 
a főszerep azé a játékosságé, fantáziáé és kreativitásé, ami minden 
gyermek sajátja.
Péntek délután az alkotók színpadra állnak, hogy bemutassák 
szüleiknek a közösen létrehozott színdarabot.
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Mészáros Zsolt drámatanár 
(+36 30 700 2084, meszizso@gmail.com)

TRENDVARÁZSLÓK 
Július 6-10. 
Divattervező tábor 
A táborban a gyerekek megtudhatják, hogyan álmodják meg a 
tervezők a divatot! 
Megismerkednek az aktuális trendekkel, ruhákat terveznek, 
kiegészítőket készítenek. A divatrajzolás során sokféle ábrázolási 
technikát, művészeti eszközt kipróbálnak, és saját tervezői mappát 
készítenek. Közben kicsit jobban megismerik magukat és egymást, 
megbeszélik mikor, mit, mivel és hogyan viseljünk. 
A tábor kiállítással és divatbemutatóval zárul.
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Bene Júlia ruhatervező, rajztanár 
(+36 70 317 5199, benejulibene@gmail.com)

ÍGY JÁTsZOTTAK nAGYsZÜLEInK    
Július 6-10. 
Fazekas-bőrös tábor 
Ebben a különleges táborban természetes anyagokból készítünk 
használati tárgyakat, játékokat, ahogyan azt nagymamáink, 
nagypapáink tették. Fazekaskodunk, fúrunk-faragunk, nemezelünk, és 
még sütni is fogunk! 
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap 
Vezetik: Farkas Judit fazekas (+36 70 284 7579, 
sz.f.judit@gmail.com), Maléth Anikó népi játszóházvezető 
(+36 20 450 0580, aniko.maleth@t-online.hu) 

NYÁRI tÁBOROK
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6-11 éves  

7-12 éves  

10-15 éves  



PAMACS  
Július 13-17. 
Festős-kézműves tábor
Egy tábor azoknak az ovis korból már kinőtt, alkotó kedvű gyerekeknek, 
akik szívből szeretnek mázolni-csurgatni-fröcskölni-kenni, vágni-
tépni-ragasztani, színezni-dörzsölni, gyúrni-lapítani, és kedvük van 
a képzőművészeti technikák és stílusok között kalandozni. Szívesen 
ismerkednek híres festőkkel, képzeletben elrepülnek a régmúlt időkbe 
és a jövőbe, a fantázia birodalmába és a természet világába. A tábor 
közösen megrendezett kiállítással zárul.
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Bene Júlia rajztanár (+36 70 317 5199, benejulibene@gmail.
com)

„CIRKUSZOLJ” VELEM!   
Július 13-17.  
Acrodance cirkusz tábor
A cirkusztáborban a gyerekek bepillanthatnak a porond kulisszatitkaiba, 
kipróbálhatják a zsonglőrködést, és egy-két akrobatikus elemet 
is megtanulhatnak. Az egyik napon a Fővárosi Nagycirkuszba is 
ellátogatunk. 
Amire szükség lesz: 3 db teniszlabda és kényelmes, edzésre alkalmas 
ruha, BKV jegyek vagy bérlet az utazásokhoz, naponta megfelelő 
mennyiségű innivaló.
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Zoltán Angelika akrobatika-, aerobik- és fit ball edző, az Állami 
Artistaképző Intézet volt növendéke 
(+36 70 512 6002, zoltan55angi@gmail.com)

NYÁRI tÁBOROK
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6-10 éves  

7-13 éves  



CSŰRDÖNGÖLŐ
Július 20-24. 
Ovis néptánc tábor 
Zenével és alkotással teli napok, táncos lábú és mozogni vágyó 
ovisoknak! A résztvevő apróságok megismerkednek a magyar néptánc 
alaplépéseivel, népdalokkal, népi gyermekjátékokkal, mellette 
különböző kézműves foglalkozásokon vesznek részt: agyagoznak, 
gyöngyöt fűznek, dísztárgyakat készítenek. 
Részvételi díj: 23 000 Ft/fő/5 nap (az összeg tartalmazza a reggelit, 
ebédet, uzsonnát, illetve a táborozás anyagköltségét) 
Jelentkezés és fizetés a táborvezetőnél:
Bényi Attila néptánc oktató (+36 30 222 9662, ba2004@freemail.hu)

KALANDOZÓ II. TURNUS 
Július 20-24. 
Sporttábor
Vidám nyári tábor a mozgás és a sport jegyében.  A hét folyamán a 
gyerekek kipróbálnak különböző kalandos sportágakat. Kalandtúrára 
indulnak a Mátyás-hegyi barlangba, ellátogatnak a Csillebérci 
Kalandparkba, eveznek, kerékpároznak, túráznak, ismerkednek a 
térképolvasás és a tájékozódás szabályaival, és jó levegőn, kellemes 
környezetben piknikeznek, bográcsoznak. (A napi programok az 
időjárás függvényében módosulhatnak.)
Részvételi díj: 23 500 Ft/fő/5 nap (az összeg tartalmazza 
háromfogásos ebédet, gyümölcsöt, uzsonnát, italt) Részletfizetésre, 
testvérkedvezményre van lehetőség!
Jelentkezés és fizetés a táborvezetőnél:
Kanócz Richárd testnevelő (+36 70 368 8492, csirifoci@gmail.com)

VARÁZSMESE 
Augusztus 10-14.
Dráma tábor
A varázsmese nem akármilyen mese! Különlegessége, hogy minden 
szereplője a gyermek maga, aki felfedezheti magában a benne élő 
királyt, tündért, sárkányt és mostohát, és megalkothatja a saját 
varázsmeséjét! Várunk mindenkit, akit érdekel a mese és a varázslat, 
aki szeret játszani és közösen alkotni. A kis táborozók alkotásaiból az 
utolsó napon kiállítást rendezünk – vagy ha szeretnék, egy közösen 
alkotott mesét is eljátszunk.
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Szedlmayer Bea meseterapeuta 
(+36 30 231 6128, szedl.bea@gmail.com)

NYÁRI tÁBOROK
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8-12 éves  

4-7 éves  



MESTERSÉGEK DÍCSÉRETE  
Augusztus 10-14. 
Játékkészítő tábor
A táborban helyet kapnak az egyszerűbb és az összetettebb kézműves 
technikák, a szabadtéri közös játék, a tárgyakon keresztül életre kelnek 
a mesék. 
A gyerekek a hallott és megbeszélt történeteken keresztül 
megismerhetik nagyszüleik, dédszüleik korának szokásait, felfedezhetik 
az egyszerű paraszti világ bölcsességét.
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Csiki Lóránt népi játszóházvezető (+36 20 433 9567, 
csikilorant@vnet.hu)

KREATÍV KANGOO 
Augusztus 24-28.   
Kangoo és kézműves tábor
A kangoo játékos, vidám, lendületes, fiúknak és lányoknak egyaránt 
ajánlott mozgásfajta. A speciális cipő egyedi kialakításának 
köszönhetően ízületkímélően fejleszti a gyermekek kondicionális és 
koordinációs képességét. Délelőtt 2 x 45 percben ugrálunk, és más 
sportos játékokat játszunk, délután pedig kisebb sport- és játékszereket 
(pl. kislabdát, ugráló kötelet) – vagy akinek ahhoz van éppen kedve, 
egyéb szépséges kiegészítőket – készítünk természetes anyagokból. 
Utolsó nap délutánján a szülőknek kangoo bemutatót tartunk.
A cipő funkcionális használatához szükséges a minimum 30-as 
lábméret és 20 kg-os testsúly. 
Amit hozni kell: hosszú szárú, nedvszívó zokni, kényelmes ruházat, 
szénsavmentes ásványvíz, kis törölköző. 
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő/5 nap
Egy hétre a kangoo cipő bérlés ára: 3 700 Ft/fő, melyet a tábor első 
napjának reggelén kell befizetni a táborvezetőnek.
Vezetik: Sövegjártó Petra aerobic és kangoo jumps oktató 
(petra.kangoo@gmail.com, +36 30 422 3122), Kákos Andrea népi 
játszóházvezető (+36 20 464 8969, dudasandi67@vipmail.hu)
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KERÜLETI nAPKÖZIs TÁBOR 
Június 22-augusztus 19.
Mindennap hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óráig. 
Ügyelet: 6.00-8.00 és 16.00-18.00 óra között.

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

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

Első étkezési befizetés ideje: június 16-án, kedden 7.00-9.00 óra 
között és 17.00-19.00 óra között.

Pótbefizetés: június 22-én, hétfőn 7.00-9.00 óra között. Pótbefizetés 
esetén a gyermek keddtől vehet részt a táborban.

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

Részvételi díj: az iskolában fizetendő étkezés díja. 

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

KeRÜLetI NAPKÖzIS tÁBOR
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Általános információ: 
Tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb információ 

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

Bővebben tájékozódhat weboldalunkon: wkk.kispest.hu. 

BABAAnGOL 
Szombat 10.00-10.45 
(elmarad: május 2., május 16.)
Tudás, készségfejlesztés, baba-mama, baba-papa kapcsolatok 
fejlesztése, önfeledt játékok angollal fűszerezve. Dr. Duró Zsuzsa 
tehetségfejlesztési szakértő ajánlásával. 
Részvételi díj: 2 200 Ft/család/alkalom, 10 500 Ft/család/5 alkalom
Foglalkozásvezetők: Perecz Szilvia és Tóth Szilvi angol tanár
Jelentkezés: toth.szilvia.maria@gmail.com | +36 30 999 6728
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

BABOS BÁBOS MESEKUCKÓ 
Kedd 10.30-11.30 
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 
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 
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

BABÁKNAK
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CSIRI-BIRI BABATORNA  
Péntek 10.00-10.45 
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 | 
keller.veronika@vipmail.hu
Bővebb információ a csiri-biri.hu weboldalon. 
Előzetes jelentkezés nem szükséges!

KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA 
Kedd 10.15-10.45 és 10.45-11.15
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!

PINDUR TALPAK 
Hétfő 9.15-10.00 
Az Örökmozgó gyermektorna manó változata. Játékos, színes, 
eszközöket (labda, karika, babzsák) használó óra, mely a szülők aktív 
részvételével zajlik. Futás, ugrálás, kúszás, mászás és különböző 
járásmódok megismerése, gyakorlása és fejlesztése.
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom vagy 3 000 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Rosivall Petra | +36 30 617 6755 mozdulatok@gmail.com

BABÁKNAK
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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 
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom vagy 2 700 Ft/4 alkalom 
2-es csoport: szerda 16.30-18.00 
Részvételi díj: 1 100 Ft/alkalom vagy 3 700 Ft/4 alkalom 
A részvételi díjak tartalmazzák az anyagköltséget, az égetés, és a 
mázazás költségeit.
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: Szabóné 
Farkas Judit fazekas, népi játszóház vezető | +36 70 284 7579 | 
sz.f.judit@gmail.com

CSILLAGKERESŐ 
Páratlan hét péntek 17.00-19.00 
Szituációs gyakorlatok, szerepjátékok, beszélgetések, kreatív 
tevékenységek, melyek segítségével ismerkedünk önmagunkkal. 
Részvételi díj: 4 500 Ft/2 alkalom/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: Zoltán 
Angelika életvezetési tanácsadó, lélekgyógyász | +36 70 512 6002 | 
zoltan55angi@gmail.com

TÜKÖRJÁTÉK 
Hétfő 16.30-17.30 
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 | +36 70 770 0523 | isziandi@gmail.com

ÓvODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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ZEnE
HANGSZERVARÁZS ZENETANODA – ROSALES ZENEOVI  
DÚR-MOLL – zeneiskola előkészítő
Szerda 13.00-15.45 
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 
Kiscsoportos, játékos zenei fejlesztő foglalkozás 3-4 éveseknek. 
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom, 9 000 Ft/10 alkalom, 
24 000 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  
MODERATO 
Szerda 16.40-17.20 
Zenei fejlesztő foglalkozás furulyaiskolával, fejlesztő füzetekkel. 
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom, 7 000 Ft/5 alkalom, 
13 000 Ft/10 alkalom, 33 000 Ft/éves bérlet
Foglalkozásvezető: Sipos Katalin hegedűtanár, zenepedagógus
Előzetes jelentkezés: Nagy Mária az Operaház zenekari művésze és 
gyerekprogramok játékmestere | +36 30 936 2040 | 
hangszervarazs@gmail.com

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

MOZGÁs
AKRODANCE – VONZÁS KTSE 
Szerda 17.30-19.00 
Akrodance alapok és akrobatika oktatás.
Részvételi díj: 5 400 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  
Részvételi díj: 5 500 Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Dávid Fruzsina (Fru) | +36 30 236 3132 | fruzsinadavid@gmail.com

CAPOEIRA GYEREKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK 
Kedd és péntek 17.45-18.45 
Brazil harcművészet, 
zenével kísért, játékos-akrobatikus sport. 
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom, 6 000 Ft/hó/gyerek, 
6 500 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 VT | +36 20 201 9525 | info@acdp.hu | www.acdp.hu

JÁTÉKOs AnGOL 
Hétfő 16.30-17.15 
Játékos, mozgásos foglalkozás angolul. 
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom, 3 200 Ft/4 alkalom 
(15% testvérkedvezmény)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Hamvas Szilvia angoltanár, játékpedagógus | hszilvia@indamail.hu

KAnGOO  
Szerda 18.30-19.30 
Játékos, lendületes kangoo, mely fiúknak és lányoknak egyaránt 
ajánlott. A cipő funkcionális használatához szükséges a minimum 30-
as lábméret és 20 kg-os testsúly. 
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Amit hozni kell: hosszú szárú, nedvszívó zokni, szénsavmentes 
ásványvíz, törölköző. 
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom, bérlet: 4 000 Ft/5 alkalom 
(érvényesség: 6 hét) 
Cipőbérlés: 500 Ft/alkalom (új jelentkezők részére a cipőbérlés első 
alkalommal ingyenes) 
Jelentkezés a foglalkozásvezetőnél: Sövegjártó Petra aerobik oktató, 
kangoo jumps oktató, gyerek kangoo oktató, gyerek fitness oktató | 
petra.kangoo@gmail.com | www.facebook.com/petra.kangoo

MAZsOLA AEROBIK 
Hétfő és csütörtök 17.30-18.15 
Aerobik stílusok zenével és koreográfiával, játékosan, sok mesefigurával 
és állatotokkal.
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 
Kedd 16.30-17.15 
Játékos mozgásos feladatok különböző eszközökkel, tornaszerekkel.
Részvételi díj: 950 Ft/alkalom, bérlet: 3 500 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | mozdulatok@gmail.com
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

PINDUR PIRUETT 
Kedd 18.00-18.45 és szerda 16.30-17.15 
Balett alapok, testtudat és helyes testtartás, koordinációs képesség, 
koncentrációs és egyensúlyérzék fejlesztése.
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom, bérlet: 3 300 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 
A balett, jazz- és modern tánc elemeinek ötvözése. 
Részvételi díj: 950 Ft/alkalom, bérlet: 3 400 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!
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VONZART TÁNC STÚDIÓ – VONZÁS KTSE  
Csütörtök 17.00-17.50, 18.00-18.50, 19.00-19.50 
Klasszikus balett, modern tánc, ír tánc, sztepp, 
társastánc, néptánc oktatása. 
Részvételi díj: 
Egy hónapra heti 1x50 perc: 3 900 Ft/4 óra (4x50 perc)
Egy hónapra heti 2x50 perc: 6 800 Ft/8 óra (8x50 perc)
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Zoltán Anna táncművész, koreográfus | +36 70 316 6345 | 
vonzarttanc@gmail.com | www.vonzart.hu
Az új jelentkezők ingyenes próbaórán vehetnek részt!

Általános információ:
A tanfolyamokra előzetes jelentkezés szükséges. 

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

KREATÍV

FAZEKAS TANFOLYAM KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK 
Szerda 18.00-20.00 
Az álomtól a megvalósulásig. 
Fazekas technikák elsajátítása és önálló alkotási folyamat.
Részvételi díj: 2 500 Ft/alkalom vagy 14 000 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 
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
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MOZGÁs
CAPOEIRA GYEREKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK 
Kedd és péntek 17.45-18.45 
Brazil harcművészet, zenével kísért játékos, akrobatikus sport. 
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom, 6 000 Ft/hó/gyerek, 
6 500 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!

GERINCJÓGA  
Szerda 19.45-20.45 
Mozgásterápia, a test fizikai és idegrendszeri egészségének 
helyreállítására. 
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/4 alkalom
Vezeti: Tóth Zília |+36 20 541 4205 | big_eye_z@yahoo.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

KETTLEBELL  
Hétfő 19.30-20.30, csütörtök 19.30-20.30, péntek 8.30-9.30 
Funkcionális erőnléti edzés egyéneknek és csoportoknak. 
Részvételi díj: 10 000 Ft/hó (heti 2 alkalom)
             bérlet: 27 000 Ft/3 hónapos
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 
Szórakoztató, csinosító mozgásforma kisbabás és várandós 
anyukáknak tüzes latin zenére. 
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 5 000 Ft/6 alkalom 
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Mayerné Mokos Mariann | +36 20 999 9424 | 
maminbabamariannal@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
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PILATEs  
Hétfő 10.30-11.30, kedd 19.00-20.00 
és csütörtök 10.30-11.30
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 3 800 Ft/4 alkalom 
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | mozdulatok@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

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

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

TORNA NYUGDÍJON TÚL  
Kedd és csütörtök 8.00-9.00 és 9.00-10.00 
Részvételi díj: 850 Ft/ alkalom, heti 2 alkalom esetén 5 400 Ft/hó, 
heti 1 alkalom esetén 2 700 Ft/hó  
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Szőr Ferencné Éva | +36 20 921 1775 | vicanci@fer-vill.hu

ÚJJÁSZÜLETÉS JÓGA 
Kedd 8.45-9.45 és kedd 19.00-20.00 
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 FITNESS 
Szerda 19.15-20.15 
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom, 4 500 Ft/5 alkalom, 
8 000 Ft/10 alkalom   
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Zólyomi Julianna Zumba® oktató | +36 30 358 0436 | 
zumbazj@gmail.com     
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
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ZUMBA GOLD 
Hétfő 18.00-19.00 
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 3 600 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 
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!

KLUBOK
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FOLTVARRÓ KLUB 
Kedd 9.00-12.00 
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 
(április 17., május 22., június 19.)
A testi és érzékszervi fogyatékos gyermekek szüleinek klubja, önerőből 
megvalósuló önsegítő kör.  
A csatlakozás folyamatos, előzetes egyeztetés nem szükséges.
Vezeti: Pádár Andrea szülő | +36 70 358 8300 | 
andreapadar80@gmail.com | www.integraltszulokklubja.tk

MOSHATÓ PELUSOS BABA-MAMA KLUB 
Páros hét csütörtök 10.00-11.30 
A Mosható Pelusos Baba-Mama Klub célja, hogy megosszuk egymással 
tapasztalatainkat, ismereteinket, és válaszokat kapjunk kérdéseinkre, 
nem csak ebben témában. 
A részvétel ingyenes! Előzetes bejelentkezés nem szükség.
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!
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
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Április 18-május 13.: Akkord – képzőművészeti tárlat 
a IV. Wekerlefeszt Művészeti Találkozó alkalmából

Május 16-június 1.: Ha én egyszer nagy leszek! – a WKK által 
meghirdetett gyermekpályázat anyagainak kiállítása

Június 6-június 27.: Házünnep. Elmúlt 35 év – a Wekerlei Kultúrház 
és Könyvtár születésnapi kiállítása
 
Június 29-augusztus 28.: Nyárország állatai – az Apró marok fazekas 
csoport pályázati munkái

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 
ingyenes internetezési lehetőséget biztosítunk.

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

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

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 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 
honlapján olvasható).

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

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

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



SzOLGÁLtAtÁSOK

30

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 tartási idejében bármikor ingyenesen igénybe vehető. A 
játszószobában ügyességi és készségfejlesztő játékok, bábok, 
összerakó játékok, babakonyha, 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 
színes 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 gép előzetes egyeztetés alapján három napra letéti díj ellenében 
kölcsönözhető.
Feltétel: szigetelési képzésben való részvétel (a Wekerlei Társaskör 
Egyesület Zöld Hajtás Klubjának szervezésében). 
Érdeklődni: wekerleszigeteles@gmail.com. Kölcsönzés a Wekerlei 
Kultúrház gondnokánál, Lőrinczi Zoltánnál.

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: Zárva

NYÁRI NYITVA TARTÁS június 15. és augusztus 30. között:
H-P: 7.30-20.00
SZO-V: ZÁRVA

Július 27. és augusztus 9. között a WKK nyári szünet miatt zárva tart.

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

A hírlevelünkre feliratkozhat a wkk.kispest.hu oldalon.

Kérjük, hogy az utcában lakók nyugalmának érdekében gépkocsijával 
lehetőleg ne a Petur utcában parkoljon, hanem a közeli  Pannónia 
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 
Takács Imre technikai munkatárs

Lőrinczi Zoltán gondnok
gondnoksag.wkk@gmail.com

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Felelős kiadó: Szabó Mária igazgató


