
Kedves Látogatóink!

Sok új ötlettel készültünk a 2016-os év első időszakára is, melynek 
kiemelt eseménye lesz április közepén az ötödik alkalommal megren-
dezésre kerülő másfél napos WeKerLefeszt Művészeti Találkozó. 
A Magyar Kultúra Napján bábszínház várja a kicsiket, ezen kívül figyel-
mükbe ajánljuk a farsangi táncházat, az extrém sportokat bemutató 
délutánt, a téltemetést, a tavaszi magbörzét, a húsvéti készülődést és 
a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja alkalmából a mesés-könyves 
napot. 
2016 első felében ellátogatnak hozzánk a 2015-ben legjobbnak ítélt 
meseillusztrátorok képei, de lesz extrém sport fotó kiállításunk, illetve 
tárlat nyílik a Budapest Bábszínház anyagaiból.
Most meghirdetett pályázati felhívásunk kortól függetlenül mindenkinek 
szól. Az egyetlen feltétel a fák szeretete, hiszen a kerület legszebb fáját 
kell kiválasztani!
A hétvégi rendezvényeinken kívül tanfolyamainkról, klubjainkról, szol-
gáltatásainkról és könyvtárunkról is találnak rövid leírást füzetünkben. 
Bővebb információkat olvashatnak a programokról és a foglalkozások 
vezetőiről a honlapunkon, a wkk.kispest.hu oldalon, és megtalálnak 
bennünket a facebookon is. A hetente kiküldött hírlevelünkre felirat-
kozva, naprakészen tudják követni eseményeinket.
Jó lapozgatást kívánunk!

a WKK munkatársai

TARTALOMJEGYZÉK
Hétvégi rendezvények 3. oldal

WEKKA 9. oldal

Programok hétköznapra 

 Babáknak 10. oldal

 Óvodásoknak és iskolásoknak 12. oldal

  Tanfolyamok felnőtteknek 18. oldal

  Klubok felnőtteknek 24. oldal

Pályázat 27. oldal

Kiállítások 27. oldal

Könyvtár 28. oldal

Szolgáltatások 30. oldal

Kapcsolat 31. oldal

Előszó                                     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
Január 16. Bölcsődenyitogató
Január 23.  Magyar Kultúra Napja gyerekeknek  
 bábszínház, kiállítás, kézműves foglalkozás
Január 30. WEKKA műhely
Január 30. Bűnmegelőzési tájékoztató
Február 6. Szíves farsang – a Kultúrházak éjjel-nappal 
 rendezvényhez csatlakozva
Február 13. Kihívások napja – Hogyan lettem extrém? 
Február 20. WEKKA műhely
Február 20.  Tavaszi magbörze
Február 20.  Haladó sajtkészítő tanfolyam I. rész
Február 27. Téltemetés
Március 19. Virágvasárnapi varázslat – bábszínház és kézműveskedés
Március 19. Haladó sajtkészítő tanfolyam II. rész
Április 2.  Mesélő nap – a Gyerekkönyvek Nemzetközi Napja 
 alkalmából
Április 9. Óvodaválasztás
Április 9. WEKKA műhely
Április 9.  Tavaszi tisztító program I. rész
Április 16-17. V. WEKERLEfeszt  Művészeti Találkozó
Április 23. Öko baba-mama vásár – a Föld Napja alkalmából
Április 23.  Tavaszi tisztító program II. rész
Április 30.  Moldvai-csángó táncház felnőtteknek a Fakutyával

JElMAGYARÁzAT    EsEMÉNYNAPTÁR
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BÖLCSŐDENYITOGATÓ 
Január 16., szombat 10.00-12.00
A kerületben működő hat bölcsőde nagy szeretettel várja azokat a 
kicsiket, akiknek szülei dolgoznak, és a bölcsőde gondozó szárnyaira 
szeretnék bízni gyermeküket.  A bölcsik szakképzett gondozónői isme-
rik a babák testi-lelki szükségleteit, és céljuk, hogy a kicsik jól érezzék 
magukat náluk, valamint a szülők is nyugodtak legyenek afelől, hogy 
csemetéjük a legjobb helyen van. Ennek érdekében rendezzük meg 
a bölcsődei tájékoztatónkat, ahol az anyukák, apukák megismerhetik 
a kerületi bölcsődéket, azok vezetőit, és kötetlen beszélgetésben a 
bölcsik szokásait. A pici gyermekeket játszószőnyeg várja! 
Meghívott vendégeink: Brinza Istvánné, a Kispesti Egyesített Bölcsődék 
vezetője és a kerületi bölcsődék vezetői.
A részvétel díjtalan!

MAGYAR KULTÚRA NAPJA GYEREKEKNEK  
Január 23., szombat 10.00-12.00

BÁBSZÍNHÁZ: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack 
Az Álomzug Társulás előadása.
Minden lány álmodozik valamiről. A királylányok például arany meg 
ezüst ruháról. Ám Hajnalka királykisasszony csodálatos gyümölcsöket 
lát álmában. Ezekhez és az álom megfejtéséhez egy beszélő malac szí-
vén keresztül vezet az út…
A magyar népmesét bábra és bábosra igazította: Papp Melinda.
A bábokat, díszleteket, jelmezeket megálmodta: Fekete Dóra és Tóth 
Kriszta. Az álmokat életre hívta: Fekete Dóra, Pestalits Benjámin és 
Néder Norbert. A dallamokat világra csalogatta: Bogárdi Aliz. Megren-
dezte: Papp Melinda. Játssza és meséli: Tóth Kriszta. A játékot muzsi-
kával fűszerezi: Gózon Éva
A bábelőadás után kézműveskedni várjuk a gyerekeket. Nemezből ké-
szítünk szőlőt, almát, barackot.
Falainkat a Budapest Bábszínház plakátjai díszítik! 
A LIBRI kedvezményes mesekönyvvására.  
Belépődíj gyereknek:  900 Ft/fő, felnőtteknek 1 100 Ft/fő

BŰNMEGELŐZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Január 30., szombat 15.00-16.30
Aggódik, mert a szomszédban többször történt lopás? Ismeretlenek 
elvitték a biciklijét? Egyszerű, olcsó, de hatékony eszközöket keres a 
betörések, lopások ellen? A Kispesti Rendőrkapitányság ingyenes bűn-
megelőzési és vagyonvédelmi előadásra hívja a wekerlei lakosokat, 
időseket és fiatalokat egyaránt, ahol a Wekerletelepen történt bűn-
cselekmények megelőzésének lehetőségeire hívják fel a figyelmet. 

HÉTVÉGI RENDEzVÉNYEK
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Az előadást követően személyes kérdések, javaslatok megbeszélésére 
is lehetőség nyílik. Előadó: Marticsek János rendőr alezredes, a Buda-
pest XIX. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője
A részvétel díjtalan!

SZÍVES FARSANG   
Február 6., szombat 16.00-20.00 
Idei mulatságunk estébe hajlóan – a Kultúrházak éjjel-nappal ese-
ményhez csatlakozva –, a szívek szeretettel való egymásra találása kö-
rül forog, puszirablással, tánccal, varázssüti készítéssel, szívből szóló 
énekléssel.
16.00-18.00 „Test”:   Táncház Halmos Katával és a Fakutya zenekarral
Közben „Szellem”:     Puszirablók – Vig Balázs író játékos foglalkozása  
                   5-11 éveseknek
17.00-19.00 „Szív”:   Szeretetsüti- és képkészítés
19.00-20.00 „Lélek”: Kis esti ének – a Wekerlei népdalkörrel, 
                   minden korosztálynak
Belépődíj gyereknek:  900 Ft/fő, felnőtteknek 1 100 Ft/fő
Az esti éneklésre a belépés ingyenes!
 
KIHÍVÁSOK NAPJA – HOGYAN LETTEM EXTRÉM?  
Február 13., szombat 15.00-20.00
Kitartást, rendkívüli bátorságot és erőfeszítést igénylő terepsportok 
bemutatkozása.  Beszélgetések különleges erőpróbákról és világjárásról 
a természet tiszteletével.
Vetített képes előadásokkal bemutatkoznak: 
15.00-15.50 Kiss András kenu edző és rafting túra vezető, testnevelő, 
gyógytestnevelő tanár, mozgásterapeuta és túravezető. 45 éve van 
vízen, de még mindig nem elegendő számára. Freestyle kenuzik, 
könyvet barkácsol, előadásokat tart. Web: kenuklub.wordpress.com
16.00-16.50 Tóth Viktor Duatlon, Triatlon, Spartan Race versenyző, 
edző és versenyszervező. „Aki tudja, mit bír a tested és a lelked, és el 
is visz addig.”  Web: triatlonedzo.hu, terepsport.hu 
17.00-17.50 Komjáti Viktória utazó blogger, aki tudja, hogyan utazz az 
ujjaddal. Bejárta autóstoppal Európát, eljutott Marokkóig. Előadása: 
„Izlandi kalandozások – csajos nomádkodás a tűz és a jég szigetén”. 
Web: wanderlust.hu
18.00-18.50 Kővágó Károly falmászó edző és a BigWall-Alpin ügyveze-
tője. Előadása: „Mindenkinek a saját csúcsa a legmagasabb”. 
Web: bigwall.hu
19.00-19.50 Kovács György hivatásos búvármester. 
Előadása: „Víz alatti világ egy búvár szemével”.
Tóth Timon sport- és természetfotós fotókiállítása: Extrém látószögből 
– Mozgás a természetben.  
A részvétel díjtalan!
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TAVASZI MAGBÖRZE   
Február 20., szombat 14.00-18.00
Felkészülés a kertészkedésre, vetőmag- és tapasztalat-cserebere! 
Hozza el magjait, palántáit csereberélni! Ha több vetőmagja van, mint 
amit idén el tud használni; ha nincs vetőmagja, de kertészkedne; ha 
van egy-két elfeledett régi zöldségfajtája; ha csak érdekli a sokféleség, 
az ökologikus gazdálkodás.
A börzén csak saját vetőmagokkal lehet részt venni, bolti, csávázott 
magok nem cserélhetők. Saját vetőmag hiányában adomány ellenében 
lehet részt venni a csereberében! 
Bővebb információ: atalakulowekerle.blogspot.hu
Az Átalakuló Wekerle csoport és a WKK közös szervezésében.
A részvétel díjtalan!

SAJTKÉSZÍTÉS HALADÓKNAK (kétrészes kurzus)  
Első rész: február 20., szombat 14.00-17.00
Második rész: március 19., szombat 15.00-17.00
Elsősorban azoknak javasoljuk, akik korábban az alaptanfolyamot már 
elvégezték.  Ezúttal a félkemény házi trappista sajt készítését sajátítjuk 
el. Megtudhatjuk, hogyan készül a tejszín, és hogyan készül a tejszín-
ből a vaj.  A tanfolyamon a hagyományos paraszti kultúrában kialakult 
receptek alapján, de modern konyhai eszközök segítségével, kézi mun-
kával készíthetünk sajtot. Az elkészült sajtot a tanfolyam résztvevői 
otthon érlelhetik meg, majd a második alkalommal együtt vizsgáljuk 
meg az eredményt. 
Jegyzetelni érdemes! 
Vezeti: Hortig Rezső sajtkészítő
Előzetes regisztrációt feltétlenül kérünk a Wekerlei Kultúrház hon-
lapján vagy telefonszámain!
Részvételi díj: 2 400 Ft/fő/2 alkalom

TÉLTEMETÉS 
Február 27., szombat 16.00-19.00
A Wekerlei Társaskörrel közös szervezésben megvalósuló, immár ha-
gyománnyá vált eseményen igyekszünk minél messzebb űzni a telet. 
Ennek érdekében zajkeltő eszközöket fabrikálunk, tavaszcsalogató éne-
keket dalolunk, kiszebábot készítünk, és a bábbal együtt a Kós Károly 
téren tűzre dobjuk az elmúlt idők minden búját, baját! Ha ügyesek 
leszünk, akkor hamar eljön a tavasz! 
A WTE és a WKK közös rendezvénye. 
A részvétel díjtalan, de hangos!

HÉTVÉGI RENDEzVÉNYEK
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VIRÁGVASÁRNAPI VARÁZSLAT  
Március 19., szombat 10.00-12.00
BÁBSZÍNHÁZ: Icinke-Picinke tündér, avagy hol lakik a varázslat? – 
Bánky Eszter és Kovács Judit előadásában. 
Icinke-Picinke – a frissen született tündérjelölt – mindenáron varázs-
pálcát akar szerezni, mert varázslat nélkül nem tündér a tündér. Ta-
lálkozik az erdő lakóival, akik mind-mind segítségre szorulnak, de a 
szeleburdi, oktondi kis tündér csak magára tud figyelni – varázspálcát 
mindenáron! –, s bizony hányattatott útja végén nagyon elcsodálkozik 
azon, hogy hol is lakik a hőn áhított varázslat… egy segítő kéz, egy 
megértő mosoly, a figyelem vagy az empátia sokszor a legnagyobb 
csoda.
A bábelőadás után kézműveskedés és közös játék: tojásgyűjtő kosár-
kák készítése, melyekbe majd az udvaron elrejtett tojásokat lehet 
összegyűjteni. A nagyobbakkal borostyánkoszorú ajtódísz készítése. 
Belépődíj gyereknek:  900 Ft/fő, felnőtteknek 1 100 Ft/fő
Támogató: Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány (WEKKA) 

MESÉLŐ NAP   
Április 2., szombat 16.00-19.00
Programunk a Gyerekkönyvek Nemzetközi Napja alkalmából a me-
sekönyvek világába hívogat. Vendégeinkkel és előadóinkkal közösen 
próbáljuk megfogalmazni, milyen is a jó gyermekkönyv, és miért fontos, 
hogy már a legkisebbek kezébe is igényes műveket adjunk. A szülőknek 
előadásokkal, míg a kisebbeknek könyvészeti bemutatóval és mesés 
kézműves foglalkozásokkal készülünk. 
Foglalkozásaink: Hogyan készül a könyv? Közös rajzfolyam készítése, 
diavetítés, mesélés, könyvecske és könyvjelző készítése.
Előadóink: Révész Emese művészettörténész, Gévai Csilla író és illuszt-
rátor, Kovács Eszter főszerkesztő, a Pozsonyi Pagony Kiadó alapítója.
Kiállítások: Az Aranyvackor 2015 meseírói és illusztrációs pályázat díj-
nyerteseinek tárlata, valamint válogatás régi és új mesekönyvekből.
A LIBRI kedvezményes mesekönyvvására.
Együttműködő: Pozsonyi Pagony Kiadó. 
Támogató: Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány (WEKKA)
Részvételi díj: 500 Ft/fő

HÉTVÉGI RENDEzVÉNYEK
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ÓVODAVÁLASZTÁS    
Április 9., szombat 10.00-12.00
Annyi jó óvoda van, de melyik mit kínál? Csak körzetes óvoda jöhet 
szóba? Hogyan zajlik a jelentkezés? Ilyen és hasonló kérdésekre kap-
hatnak választ a szülők a tájékoztatón. 
Akik ebben segítenek nekünk: Bertók Zoltánné, az önkormányzat 
Humánszolgáltatási Irodájának óvodapedagógiai vezető főtanácsosa 
és a kerület óvodáinak vezetői. 
A részvétel díjtalan!

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

V. WEKERLEFESZT MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ   
Április 16-17., szombat-vasárnap 
Ötödik alkalommal jelentkezik a WEKERLEfeszt! Interaktív művészeti 
találkozó a helyi művészek részvételével: betekintés a műhelytitkokba, 
beszélgetések, közös alkotások, koncertek, gyermek és felnőtt prog-
ramok.
Szombaton 15.00-21.00 óráig: MODERNfeszt: Wekerlei Galéria 
képzőművészeti tárlatának megnyitója. Kortárs képzőművészet: fes-
tők, grafikusok, fotósok, filmesek, zörejezők és jazz zenészek bemu-
tatkozása. Művészekről szóló portréfilm. Hogyan készülnek a filmek 
hangeffektjei? Egy óra egy festővel. Blues és képzőművészet találkozása. 
Záróműsor: meglepetés jazz koncert.
Vasárnap 10.00-13.00 óráig: GYEREKfeszt: Gyerekszemmel, gyerek-
szájjal gyerekeknek. Gyermek-tárlatvezetés. A Tatay Bábszínház elő-
adása és „Kukucs” a bábszínfalak mögé. Óriás művészeti társasjáték. 
Zenebona, hangszerbemutató. Kézműves foglalkozások művészek 
vezetésével.
Vasárnap 15.00-21.00 óráig: KLASSZIKfeszt: Klasszikus zene és iroda-
lom egy szalon hangulatában. Verses-zenés előadás a nőiségről. A ma-
gyar zongora – dokumentumfilm és hangszerbemutató a cimbalomról. 
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A WEKERLEfeszt Művészeti Találkozó záróműsora: 
Eichinger-Csurkulya project koncertje.
A részvétel díjtalan!
Támogató: Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány (WEKKA) 

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

MOLDVAI-CSÁNGÓ TÁNCHÁZ   
Április 30., szombat 19.30-22.00
A Táncművészet Világnapja alkalmából. 
„Bárcsak ez a mulatság, tartana, míg a világ!
Három éjjel, három nap, nem elég a lábamnak!”
Felnőtt táncház a 2000-ben alakult, moldvai csángó magyar népzenét 
játszó Fakutya Együttessel.
Lehet ülni, nézni, végig táncolni, egyet nem lehet: kihagyni!
Tánc- és énektanítás: Halmos Kata  |  +36 20 222 8111 |  
halmos.kata@gmail.com
Belépődíj:  1 000 Ft/fő 
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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 programja

KREATÍV ALKOTÓ MŰHELY 

Brösztl Éva kézműves műhelye havonta egyszer 
6-14 éves gyerekeknek. Ingyenesen látogatható műhelyfoglalkozás, 

ahol az ügyes apró kezek közül csodás tárgyak kerülnek ki.
Kérjük jelentkezéskor a korhatár figyelembe vételét, mivel a foglalko-
zásokon való tevékenység kisebb gyerekeknek nehézséget okozhat!

Időpontok, témák:
Január 30., szombat 10.00-12.00

Vicces tárolók PET palackból  

Február 20., szombat 10.00-12.00 
Jegyzet és tolltartó DVD tokból

Április 9., szombat 10.00-12.00
Tavaszi ajtódísz koszorú CD lemezből

A részvétel díjtalan, 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!  
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WEKKA - Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány

  6-14 éves   



Általános információ: 
Tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb információ 

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

Bővebben tájékozódhat weboldalunkon: wkk.kispest.hu.

BÁBOS MESEKUCKÓ
Kedd 10.30-11.30 (első alkalom: január 5.)
A bábos mesekuckó teljesen a kisgyerekek igényeire épül. Azt a három 
dolgot nyújtja a gyerekeknek és a szülőknek, amire a legjobban szük-
ségük van. Ez pedig a mese, a mozgás, és az alkotás öröme, valamint 
az Én kifejezése.
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 5 000 Ft/5 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Babos Eszter | +36 70 606 3072 | bbs@baboseszter.com | 
babosmesekucko.hu | babostarsulat.hu

BORIBABA TORNA  
Szerda 9.00-10.30  (első alkalom: január 6.)
A Boribaba foglalkozásokon énekek, mondókák mellett sajátíthatják 
el – szülők és babák – a mozgásos feladatokat, melyhez különböző 
speciális mozgásfejlesztő eszközöket használunk.  
Részvételi díj: 1 700 Ft/alkalom vagy 15 000 Ft/10 alkalom 
(a bérlet minden Boribaba-rendezvényre és foglalkozásra érvényes)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Katona Bori | +36 30 523 0869 | katona.bori@t-online.hu

BORIBABA TORNA  
Szerda 10.30-12.00  (első alkalom: január 6.)
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

NYÁRI TÁBOROK
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BABÁKNAK

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

1,5-3 éves   

 1-2 éves   

 2-3 éves   



KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA   
Kedd 10.15-10.45  
(első alkalom: január 5.)
Höcögés, göcögés, kacagás! Lovagoltatás, lógázás, hintáztatás, 
cirókázás élő hangszerjátékkal, népdalokkal, népi mondókákkal, ölbéli 
játékokkal, sétáltatókkal színesítve.
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom/család vagy 4 000 Ft/5 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkas Katalin óvodapedagógus | +36 20 967 7628 | 
k8t@freemail.hu | kerekito.hu
Előzetes jelentkezés nem szükséges!

KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA
Kedd 10.45-11.15 
(első alkalom: január 5.)
Mondókás Móka Kerekítő Manó kis jeleneteivel fűszerezve 
és sok színes labdával. 
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom/család vagy 4 000 Ft/5 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkas Katalin óvodapedagógus | +36 20 967 7628 | 
k8t@freemail.hu | kerekito.hu
Előzetes jelentkezés nem szükséges!
 

NYÁRI TÁBOROK
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PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

 0-3 éves   

 0-3 éves   

BABÁKNAK



Általános információ: 
Tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb információ 

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

Bővebben tájékozódhat weboldalunkon: wkk.kispest.hu. 

APRÓ MAROK FAZEKAS MŰHELY 
1-es csoport: szerda 15.30-16.30  (első alkalom: január 6.)
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 3 000 Ft/4 alkalom 
2-es csoport: szerda 16.30-18.00 (első alkalom: január 6.)
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 kipróbálhatod! 
Ezen a szakkörön csupa öröm és meglepetés vár téged! Elkészítheted 
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

AKRODANCE 
1-es csoport: szerda 16.15-17.15
2-es csoport: szerda 17.15-18.45  (első alkalom: január 6.)
Akrodance alapok és akrobatika oktatása, mely egyszerre fejleszti a 
hajlékonyságot, koordinációt, ügyességet, egyensúlyérzéket, és erősíti 
az izmokat. Óráinkon akrobatikus alapelemeket, majd később ugrásokat, 
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: január 4.)
Vidám órák, ahol jó zenékre mozoghatsz, megszeretheted a hip-hopot 
vagy csak magát a táncot.
Részvételi díj: 5 500 Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Dávid Fruzsina (Fru) | +36 30 236 3132 | fruzsinadavid@gmail.com
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PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

óVODÁsOKNAK És IsKOlÁsOKNAK

5-12 éves   

6-12 éves   

10-18 éves   



BOKÁZÓ
Kedd 17.00-17.45 (első alkalom: január 12.)
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 
Kedd és péntek 17.45-18.45 (első alkalom: január 5.)
Brazil harcművészet, zenével kísért játékos, akrobatikus sport. 
Részvételi díj: 2 000 Ft/alkalom, 7 000 Ft/hó/gyerek, 
                          8 000 Ft/hó/felnőtt
Vezeti: Mestre V.T. okleveles capoeira-mester, aki a brazíliai FECAES 
Capoeira-szövetség ajánlásával 2005 óta oktat Magyarországon.
Jelentkezés és bővebb információ foglalkozásvezetőnél:
Mestre V.T. | +36 20 201 9525 | info@acdp.hu | acdp.hu
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

HANGSZERVARÁZS ZENETANODA – ROSALES ZENEOVI  
LARGO 
Szerda 16.00-16.30 (első alkalom: január 13.)
Kiscsoportos, játékos zenei fejlesztő foglalkozás. 
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom, 9 000 Ft/10 alkalom, 24 000 Ft/év 
Foglalkozásvezető: Sipos Katalin hegedűtanár, zenepedagógus
Előzetes jelentkezés: Nagy Mária az Operaház zenekari művésze 
és gyerekprogramok játékmestere | +36 30 936 2040 | 
hangszervarazs@gmail.com

HANGSZERVARÁZS ZENETANODA – ROSALES ZENEOVI  
MODERATO 
Szerda 16.40-17.20 (első alkalom: január 13. ) 
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

NYÁRI TÁBOROK
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óVODÁsOKNAK És IsKOlÁsOKNAK

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

6-60 éves   

3-4 éves   

3-7 éves   

4-5 éves   



HANGSZERVARÁZS ZENETANODA – ROSALES ZENEOVI  
ALLEGRO – Moderato folytatása
Szerda 17.30-18.15 (első alkalom: január 13.)
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

JÁTÉKOS ANGOL
Hétfő 16.30-17.15  (első alkalom: január 4.)
Játékos, mozgásos foglalkozás angolul. A gyermek tevékenység közben 
tudja a legkönnyebben elsajátítani az angol szavakat és kifejezésmódot, 
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

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

KUKUCSKÁLÓ – ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS 
Csütörtök 16.45-17.45 (első alkalom: február 4.)
Ingyenes bemutató óra: január 28.  
Játékos, készségfejlesztő, iskolai előkészítő foglalkozás nagycsoportos 
óvodásoknak. 
Egy bizonyos korban, pillanatban megérnek a gyerekek az iskolára, 
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óVODÁsOKNAK És IsKOlÁsOKNAK

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

5-7 éves   

4-7 éves   

6-12 éves   

ÚJ! 
5-7 éves   



amikor már nem elég pusztán a játék, hanem szükségük van arra, hogy 
feladatokat oldhassanak meg önállóan. A Kukucskálón az óvoda és az 
iskola közötti átmenetet szem előtt tartva, játékos keretek között fej-
lődhetnek a nagyobb ovisok iskolai tanuláshoz szükséges képességei. 
Amit hozni kell: grafitceruza, színes ceruza
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom, bérlet: 4 000 Ft/5 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Békési Gabriella | +36 20 517 7290 | nagyovisok@gmail.com

MAZSOLA AEROBIK 
Csütörtök 17.30-18.15 (első alkalom: január 14.)
Aerobik alaplépéseire épülő táncos, zenés, játékos, mesefigurával és 
vidámsággal tarkított foglalkozás.
Részvételi díj: 3 000 Ft/hó 
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Vajda Andrea fejlesztő óvodapedagógus, gyermek aerobic oktató | 
+36 30 475 1255 | mazsola.aerobic@gmail.com

MŰVÉSZPALÁNTÁK  
Szombat  9.00-11.00
Alkalmak: január 30., február 6., 13., 20., 27., március 5., 12., 
                   április 30.
Kreatív szemléletet fejlesztő, komplex táncművészeti foglalkozás, 
melynek első felében magas szintű modern, kortárs és balett tánc-
oktatás zajlik. A táncórát egy komplex művészeti szemléletfejlesztés 
követi, melyet kreatív módszerekkel valósítunk meg. 
A művészpalántákat nevelgetik: Rosivall Petra és Kiss Boglárka táncosok. 
A tanfolyam minimum 6 fő jelentkezésével indul.
Részvételi díj: 2 000 Ft/alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | mozdulatok@gmail.com
 
ÖRÖKMOZGÓ GYERMEKTORNA  
Kedd 16.30-17.15  (első alkalom: január 5.)
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!
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PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

4-7 éves   

10-13 éves   

3-5 éves   

ÚJ! 



PINDUR PIRUETT  
Kedd 18.00-18.45 (első alkalom: január 5.) 
Mozgásfejlesztés, balett alapok elsajátítása, helyes testtartás kialakí-
tása, hajlékonyság növelése, koordinációs- és koncentrációs képesség 
illetve az egyensúlyérzék fejlesztése játékos formában vidáman és 
mosolyogva.
Részvételi díj: 950 Ft/alkalom vagy 3 500 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | pindur.piruett@gmail.com 
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

ROBOTIKA MÉRNÖK SZAK – KÖR 
Szerda 16.30-18.00  (első alkalom: január 6)
A robotok köztünk vannak. Gyere, építs, programozz velünk egy jó 
hangulatú társaságban! Alakítsd a jövődet, formáld a jövőnket!
Az Abacusan Stúdió Robotika szakkörére olyan diákokat várunk, akiket 
érdekelnek a műszaki feladatok, a programozás – a robotika. 
Programozható robotépítő és konstrukciós készleteink felhasználásával, 
differenciált tematikával, a gyermekek kreativitására építve vezetjük 
be őket ebbe az izgalmas világba.
Részvételi díj (magában foglalja a robotkészletek és a számítógépek 
használatát is): 8 000 Ft/hó
Foglalkozásvezető: Büti István, Sugár Sára  | info@abacusan.hu | 
+36 20 378 7630 
Jelentkezés: goo.gl/forms/ptgowKSYyV | abacusan.hu | 
facebook.com/abacusan

TÚL AZ ÓPERENCIÁN  
Péntek 16.30-17.15 (első alkalom: január 15.)
Meseterápiás foglalkozás, mely az iskolaérettséghez és az iskola kezdő 
éveiben szükséges önbizalomhoz, kitartáshoz, akaraterőhöz segít hozzá 
egy-egy népmesén keresztül.
„Hol jársz itt, ahol a madár se jár?” – szól a mesében a kérdés. Ahhoz, 
hogy felnőttkorban ezt megválaszolhassuk, gyermekként sok élményt 
és tapasztalatot kell a tarisznyába pakolni. A foglalkozás népmeséken 
keresztül szólaltatja meg azokat a lelki és testi egészséghez szükséges 
tulajdonságokat, melyek segítenek a gyermekeknek az eligazodásban 
életük során. Sok játékkal, énekkel és bábbal várunk benneteket túl az 
Óperencián. Ne higgyétek e sorokat, járjatok utána!
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom, 5 000 Ft/bérlet/5 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Tatai Veronika | +36 30 348 9594 | tatai.vzs@gmail.com
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3-4 éves   

9-15 éves   
ÚJ! 

5-8 éves   



TÜNDÉRTÁNC    
Csütörtök 16.30-17.15  (első alkalom: január 7.) 
Ötvözzük a balett, jazz és modern tánc elemeit. Nagy hangsúlyt fekte-
tünk a testtudat és a helyes testtartás kialakítására, az ahhoz szükséges 
izmok megerősítésére, 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: január 7.)
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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5-7 éves   



Általános információ:
A tanfolyamokra előzetes jelentkezés szükséges. 

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

A MEGTÉVESZTÉS MŰVÉSZETE    
Péntek 18.00 – 19:00 (első alkalom: január 8.)
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

CAPOEIRA GYEREKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK 
Kedd és péntek 17.45-18.45 
(első alkalom: január 5.)
Brazil harcművészet, zenével kísért játékos, akrobatikus sport. 
Részvételi díj: 2 000 Ft/alkalom, 7 000 Ft/hó/gyerek, 
                          8 000 Ft/hó/felnőtt
Vezeti: Mestre V.T. okleveles capoeira-mester, aki a brazíliai FECAES 
Capoeira-szövetség ajánlásával 2005 óta oktat Magyarországon.
Jelentkezés és bővebb információ foglalkozásvezetőnél:
Mestre V.T. | +36 20 201 9525 | info@acdp.hu | acdp.hu
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
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FAZEKAS TANFOLYAM KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK 
Szerda 18.00-20.00 
(első alkalom: január 6.)
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 (10 hét alatt 
lejárható), az anyagköltség külön fizetendő, de a bérlet ára tartalmazza 
a tanfolyamon elkészített tárgyak terrakotta és mázas égetését.
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Szabóné Farkas Judit fazekas-szakoktató | +36 70 284 7579 | 
sz.f.judit@gmail.com 
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

FAZEKAS TANFOLYAM FELNŐTTEKNEK  
Csütörtök 18.00-20.00 (első alkalom: január 7.)
A csoport megfelelő létszám esetén indul. A szerdai és csütörtöki fel-
nőtt csoportok között nincs átjárhatóság.
Részvételi díj: 2 500 Ft/alkalom vagy 15 000 Ft/8 alkalom (10 hét alatt 
lejárható), az anyagköltség külön fizetendő, de a bérlet ára tartalmazza 
a tanfolyamon elkészített tárgyak terrakotta és mázas égetését.
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Szabóné Farkas Judit fazekas-szakoktató | +36 70 284 7579 | 
sz.f.judit@gmail.com

FITTÁNC 
Szerda 19.00-20.00  (első alkalom: január 6.)
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!

FOTÓS TANFOLYAM NEM CSAK KEZDŐKNEK  
Szerda 18.30-20.00  (első alkalom: március 2.)
Kreatív megoldások a fotográfiában.
A fotográfia technikai alapjaitól a kreatív megközelítésig. A részvétel 
alsó korhatára 16 év, és saját fényképezőgép használatát igényli. 
A tanfolyam lezárásaként a résztvevők munkáiból kiállítás nyílik. 
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Részvételi díj: 15 000 Ft/10 alkalom 
A tanfolyam indulását a jelentkezők számától függően 2016. március 
9-re tervezzük.  Ingyenes bemutatóóra: március 2-án 18.30-tól
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Szita János fényképész | +36 20 993 2292 | szitajanos@szitajanos.hu | 
szitajanos.hu

GERINCJÓGA  
Csütörtök 18.20-19.20  (első alkalom: január 14.)
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!

KANGA-TRÉNING Kezdő kurzus
Kedd 14.00-15.30
Ingyenes bemutatóóra: január 12. (első alkalom: január 19.) 
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. 
Fitt anyuka, boldog baba!
A tréningen várandósok is részt vehetnek. 
A 90 perces órákból 50-55 perc a torna.
Részvételi díj: 18 000 Ft/8 alkalom
Amennyiben ismerőst hoz, a kedvezményes részvételi díj: 14 000 Ft
A kezdő tanfolyamon kihagyott órák pótlására van lehetőség.
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a tanfolyamvezetőnél:
Tatorján Anna (Panni) | +36 30 327 4474 | panni@kangatraining.hu 

KANGA-TRÉNING Haladó csoport
Péntek 10.00-11.30 (első alkalom: január 8.)  
A haladó Kanga-tréninget azoknak a kismamáknak ajánljuk, akik már 
részt vettek a Kanga-tréning kezdő kurzusán.  Edzés az anyáknak, játék 
a babáknak. A tréning megerősíti a terhesség és szülés alatt meggyen-
gült izmokat, formálja a kritikus területeket, fejleszti az állóképességet. 
A haladó tanfolyam a kezdő kurzust elvégzett anyukáknak szól, az ott 
elsajátított elméletre és gyakorlatra épül, kicsit intenzívebb mozgást 
jelent. Fitt anyuka, boldog baba!
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A 90 perces órákból 50-55 perc a torna.
Részvételi díj: 1 750 Ft/alkalom vagy 7 850 Ft/5 alkalom 
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a tanfolyamvezetőnél:
Tatorján Anna (Panni) | +36 30 327 4474 | panni@kangatraining.hu 

KEMPO – BUSHIDO NAP LÁNYAI ÖNVÉDELMI KLUB
Szerda 20.10-21.10   (első alkalom: január 6.)
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 ma-
gabiztossá tesz, és esélyt ad arra, hogy a mindennapi életben megoldjuk 
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! 

KETTLEBELL  
Hétfő 19.30-20.30, csütörtök 19.30-20.30, péntek 8.30-9.30 
(első alkalom: január 4.)
Funkcionális erőnléti edzés egyéneknek és csoportoknak. 
Részvételi díj: 10 000 Ft/hó (heti 2 alkalom) 
       13 000 Ft/hó (heti 3 alkalom)
Előzetes jelentkezés a foglalkozásvezetőnél: Schmidt-Vig Katalin 
fitness és testépítő edző, SFG1 kettlebell instruktor | +36 70 376 0494 | 
kettlebellkata@gmail.com
Kérjük, előzetesen jelentkezzen e-mailben a foglalkozásvezetőnél! 
Folyamatos csatlakozási lehetőség! 

MAMINBABA – BABAHORDOZÓS LATIN FITNESS 
Hétfő és szerda 10.00-11.00  (első alkalom: január 4.)
Szórakoztató, csinosító mozgásforma kisbabás és várandós anyukáknak 
tüzes latin zenére. 
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/4 alkalom 
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Mokos Mariann | +36 20 999 9424 | 
maminbabamariannal@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
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PILATES  
Kedd 19.00-20.00, csütörtök 10.30-11.30 
(első alkalom: január 5.)
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!

SZABÁS-VARRÁS KEZDŐ
Kedd 18.00-20.00  (Indul: január 26.)
A varrás alapjainak elsajátítása, egyszerűbb darabok elkészítése. Kézi 
és gépi öltések, alapműveletek. Cél az alkotás megszerettetése egyéni 
tempóhoz és adottságokhoz alkalmazkodva. 
Varrógépet biztosítunk, de a résztvevők hozhatják a saját gépeiket is. 
Előzetes regisztrációt kérünk a Wekerlei Kultúrház honlapján vagy 
telefonszámain!
Részvételi díj: 18 000 Ft/12 alkalom/24 óra
Bővebb információ foglalkozásvezetőnél: Bozóné Kobory Melinda 
varrónő | +36 70 271 4961 | melindavarroda@t-online.hu 

SZABÁS-VARRÁS HALADÓ
Csütörtök 18.00-20.00
A csoport megfelelő létszám esetén indul.
Ide várunk mindenkit, aki már biztosan bánik a varrógéppel, és szeretne 
egyéni, személyre szabott ruhadarabokat elkészíteni.
Varrógépet biztosítunk, de a résztvevők hozhatják a saját gépeiket is. 
Előzetes regisztrációt kérünk a Wekerlei Kultúrház honlapján vagy 
telefonszámain!
Részvételi díj: 18 000 Ft/12 alkalom/24 óra
Bővebb információ foglalkozásvezetőnél: Bozóné Kobory Melinda 
varrónő | +36 70 271 4961 | melindavarroda@t-online.hu 

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM HALADÓKNAK  
Csütörtök 20.00-21.00  (első alkalom: január 7.)
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: január 8.)
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: január 8.)
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: január 5.)
A torna jó hatással van a keringésre, ezáltal minden szervre. 
A csontritkulás megelőzésének alapja a rendszeres testmozgás, mely 
ebben a korban kiemelt figyelmet érdemel.
Részvételi díj: 850 Ft/ alkalom, heti 2 alkalom esetén 5 400 Ft/hó, 
heti 1 alkalom esetén 2 700 Ft/hó  
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Szőr Ferencné Éva | +36 20 921 1775 | vicanci@fer-vill.hu

ÚJJÁSZÜLETÉS JÓGA 
Kedd 8.45-9.45 és kedd 19.00-20.00
(első alkalom: január 5.)
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: január 4.)
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: január 4.)
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.
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 500 Ft/hó
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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: január 5.)
A csatlakozáshoz a foltvarrásban való alapszintű jártasság szükséges.
Vezetik: Szentpály Éva és Steigerwald Éva
Részvételi díj: 200 Ft/alkalom
Bővebb információ: Szentpály Éva | +36 30 923 7720 | 
foltvarro1@gmail.com és Steigerwald Éva | +36 30 504 0180 
Folyamatos csatlakozási lehetőség! 

INTEGRÁLT SZÜLŐI KLUB 
Minden hó harmadik péntekén 17.00-18.30 
(január 15., február 19., március 18., április 15.)
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
A részvétel díjtalan!

SZELLEMI MŰHELY
Páros hét péntek 18.00-20.00
(első alkalom: január 15.)
Ha nyitott az élet kérdéseinek a test-lélek-szellem hármas egységén 
keresztül való megközelítésére! Interaktív előadássorozat, ahol minden 
alkalommal feldolgozunk egy témát, majd kiegészítjük az éppen aktuális 
események fényében, végül meditáció keretében ráhangolódunk 
önmagunkra és az előttünk álló megoldási lehetőségekre. 
A témákról bővebben a honlapunkon olvashatnak.
A beszélgetések vezetői: Balog Csaba, Csendes Györgyi és Szabóné 
Pintér Nóra terapeuták
Bővebb információ: Szabóné Pintér Nóra Antónia | +36 20 960 8164 | 
holdlap@gmail.com  
A részvétel díjtalan! 
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WEKERLEI ÖKO BABA-MAMA KLUB
Páros hét csütörtök 10.00-12.00 (első alkalom: január 7.)
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
A részvétel díjtalan!

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

WEKERLEI NÉPDALKÖR
Péntek 17.00-19.00  (első alkalom: január 15.)
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 díjtalan! 
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
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A KERÜLET LEGSZEBB FÁJA 
A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár versenyfelhívása kispesti lakosoknak 
minden korosztályban.
Segíts nyerni a május 7-én megrendezendő Madarak és fák napjára 
annak a kispesti fának, amelyet legjobban szeretsz vagy legszebbnek 
találsz a XIX. kerületben! Válaszolj 7 kérdésre, és küldd el a Wekerlei 
Kultúrháznak a palyazat.wkk@gmail.com e-mail címre!
A legtöbb értékeléssel bíró, „nyerő fa” kitüntető táblát és figyel-
met kap. A rá szavazóknak pedig meglepetést tartogatunk. Biztasd 
rokonaidat, barátaidat is, hogy szavazzanak az általad kiszemelt fára, 
hogy nyerhessetek! Ha nem ismered a fafajtákat, utánanézhetsz a 
wkk.kispest.hu oldalon, az Olvasósarok menüpontban, ahol megtalá-
lod a kispesti köztereken található leggyakoribb fatípusokat. 
Egy személytől egy javaslatot fogadunk el.  
Légy büszke a fádra! 
Kérdéssor (a wkk. kispest.hu-n, a pályázatok alatt is megtalálható): 
1.) Kispesti utca/tér/köz, ahol a fa található?
2.) Házszám, amely előtt/közelében vagy amelynek kertjében a fa áll?
3.) A fa helyének pontosítása (csak ha szükséges)?
4.) A fa típusa?
5.) Beküldő neve?
6.) Beküldő telefonos elérhetősége?
7.) Beküldő e-mail címe?
Leadási határidő: január 18., hétfő és április 23., szombat között
Várjuk a fára beküldött szavazatokat emailen vagy személyesen! 
Eredményhirdetés május 7-én, szombaton a WKK fás rendezvényén.

Január 11-ig: Madárlesen – a Richter Gedeon Nyrt. és a WKK környe-
zetvédelmi pályázatára beérkezett madártetetők tárlata
Január 16-február 8.: Tárlat a Budapest Bábszínház plakátjaiból
Február 13-március 14.: Extrém látószögből - Mozgás a természetben 
– fotókiállítás Tóth Timon sport- és természetfotós felvételeiből  
Február 20-március 14.: Kisközösségek átalakulásban – plakátkiállítás
Március 19-április 11.: Aranyvackor 2015 – a gyermekirodalmi 
és illusztrációs pályázat nyertes alkotásainak tárlata
Április 16-május 2.: Wekerlei Galéria – Az V. WeKerLefeszt Művészeti 
Találkozó kiállítása helyi képzőművészek alkotásaiból

PÁlYÁzATI FElHÍVÁs

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

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

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

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

Azoknak az olvasóinknak, akik a kölcsönzött könyveket nem juttatják 
vissza időben a könyvtárba, késedelmi díjat kell fizetni. 
A 7 napos türelmi idő lejárta után a késedelmi díj: 5 Ft/könyv/nap. 
Köszönjük a megértésüket!
Elveszett olvasójegyet – érvényes tagság esetén – 100 Ft ellenében 
pótoljuk. 
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PROGRAMOK A KÖNYVTÁRBAN
A programok ingyenesek!

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

REJTVÉNYFEJTŐK KLUBJA
Minden hónap első csütörtökén 17.00-19.00

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

PÉNTEK ESTI MESÉK 
Minden hónap utolsó péntekén 17.30-18.30 

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

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

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

TÉGY EGY KÖNYVET – VÉGY EGY KÖNYVET! 
Köztéri könyvtároló szekrény a XIX. kerületi Kós Károly tér és Pannónia 
út sarkán. 
Új olvasnivalóra vágyik? Vannak otthon feleslegessé vált kiadványai? 
Szeretné olvasmányélményeit mással is megosztani? 
A könyvtárolónkban cserélhet könyvet vagy folyóiratot. 
A tároló a könyvtár nyitva tartási idejével megegyezik. 
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TEREMBÉRLÉS 
Termeink szabad kapacitás esetén kibérelhetők születésnapi zsúrokra, 
családi és munkahelyi összejövetelekre.
Időpont egyeztetés: Brösztl Éva  gazdasági ügyintéző | 
+36 20 971 3080 | gazdasagi.wkk@gmail.com 

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

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

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

ELEMGYŰJTŐ PONT
A kidobásra szánt, használt elemeit ne dobja el, hozza be hozzánk a 
gyűjtőbe! Ezzel hozzájárul a környezeti ártalmak csökkentéséhez.
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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-tól, zárás a rendezvények függvényében 
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 reklám munkatárs
kommunikacio.wkk@gmail.com

Abuné Grasselli Edit könyvtáros
wekerlei.konyvtar@gmail.com

Brösztl Éva gazdasági ügyintéző
gazdasagi.wkk@gmail.com

Dávid Zsuzsa információs
info.wkk@gmail.com

Kovács Veronika információs
info.wkk@gmail.com

Molnár Tiborné, Marika technikai munkatárs 
Csorba Imre technikai munkatárs

Lőrinczi Zoltán gondnok
gondnoksag.wkk@gmail.com

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Felelős kiadó: Szabó Mária igazgató


