
A Wekerlei Kultúrház 35 éve működik a műemlékvédett, egyedi 
arculatú Wekerletelepen.  Az intézmény jogelődje, az ország első 
úttörőháza, Kispest lakótelepi részen állt. A jelenlegi, Petur utcai 
épület átadásának 35. évfordulóját 2015. június 3-án ünnepeljük. 
Ekkor avatták fel a hajdani pékség épületét az úttörőház részére. Azóta 
az intézmény folyamatosan szolgálja a kisgyermekes családokat, az 
óvodás és iskolás korosztályt, és emellett számos felnőtt programot 
is kínál. Az évforduló alkalmából kiemelt rendezvénnyel várjuk majd 
látogatóinkat.
2015 áprilisában kerül sor a IV. Wekerlefeszt Művészeti Találkozó 
megrendezésére, ahol wekerlei és kispesti művészekkel személyesen 
találkozhatnak az ide látogatók, sőt, alkothatnak is velük együtt.
Programjaink között 2015 első félévében is találnak bábszínházakat, 
tematikus és zöld rendezvényeket, valamint új foglalkozásokat. 
A WKK arculatát folyamatosan fejlesztjük. Ennek része új honlapunk 
(wkk.kispest.hu), ahol bővebben olvashatnak programjainkról, 
feliratkozhatnak hírlevelünkre, bizonyos programokra előzetesen 
regisztrálhatnak és szavazhatnak is.
A Kós Károly téren található könyvtárunk továbbra is várja az irodalmat, 
olvasást kedvelőket. A mellette álló „Tégy egy könyvet - Végy egy 
könyvet!” köztéri könyvtároló szekrény a könyvtár nyitva tartásával 
megegyezően működik. Köszönjük, hogy vigyáznak rá!
Vonzerőnknek elsősorban a barátságos hangulatot, a színvonalas 
családi és ökotudatos rendezvényeket tartjuk. Szeretettel 
várjuk egy modern, de adottságaiból kifolyólag emberléptékű, 
akadálymentesített intézményben.
Megközelítésünk: a Határ úti metró állomástól 5-10 percnyi gyalogos 
séta vagy 1 megálló a 194-es busszal. 

TARTALOMJEGYZÉK
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   Tanfolyamok felnőtteknek 15. oldal
   Klubok felnőtteknek 19. oldal
 Pályázati felhívások 20. oldal
 Kiállítások 21. oldal
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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 17.  WEKKA műhely
 Január 17.  Bölcsőde nyitogató
 Január 24.  Bábszínház: Pom pom meséi 
 Január 31.  Otthonos bábok, bábos otthonok
 Február 7.  Mackócsalogató táncház 
 Február 13.  Kreatív gondolkodási tréning
 Február 14.  WEKKA műhely
 Február 14.  Ruhacserebere
 Február 21.  Téltemetés
 Február 28.  Sajtkészítés házilag
 Március 7.  Magbörze
 Március 14.  WEKKA műhely
 Március 14.  Babaszínház: Egérke utazása 
 Március 14.  Kreatív gondolkodási tréning
 Március 21.  Sajtkészítés házilag
 Március 24.   Óvodaválasztási tanácsadás
 Március 28.  Bárányos húsvéti készülődés
 Április 11.  WEKKA műhely
 Április 18-19.  Wekerlefeszt Művészeti Találkozó
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BÖLCSŐDE NYITOGATÓ
Január 17., szombat 10.00-11.30
Bölcsődei tájékoztatóra várjuk azokat az anyukákat, apukákat, akik 
az idén szeretnék babájukat a bölcsőde gondozó szárnyaira bízni. 
A délelőtt folyamán megismerhetik a kerületi bölcsődéket és azok 
vezetőit, és kötetlen beszélgetés közben a bölcsik szokásait is. A pici 
gyermekeket játszószőnyeg várja! 
Meghívott vendégünk: Brinza Istvánné, az Egyesített bölcsődék 
vezetője.  A részvétel ingyenes!

BÁBsZÍnHÁZ: POM POM mESéI 
Január 24., szombat 10.30-11.30 és 16.30-17.30  (két előadás)
Az Aranyszamár Bábszínház élőszereplős és bábos előadása a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából.
Ki ne ismerné Pom Pomot és barátait, Órarugógerincű Felpattanót, 
Festéktüsszentő Hapci Benőt, Madárvédő Golyókapkodót, Radírpókot 
vagy épp a szeretetreméltó, kerekded Gombóc Artúrt. Csukás István 
nagyszerű meséje humoros és tanulságos történet barátságról, 
önbecsülésről és arról, hogy boldogok csak akkor leszünk, ha 
megtanuljuk azt mások hasznára fordítani.
A mesejáték után kézműveskedéssel várjuk a gyerekeket! Készítsünk 
együtt saját Pom Pomot!
Belépődíj gyerekeknek: 900 Ft, felnőtteknek: 1 200 Ft
Családi jegy: 3 600 Ft/2 gyerek + 2 felnőtt vagy 3 gyerek + 1 felnőtt
A helyek korlátozott száma miatt a jegyek elővételben is kaphatók!

OTTHOnOs BÁBOK, BÁBOs OTTHOnOK
Január 31., szombat 10.00-13.00
Mesés családi délelőtt. Mit és hogyan érdemes bábozni és mesélni 
otthon? Beszélgetés dr. Józsa éva, a szabad művészetek doktora, 
egyetemi docens vezetésével a mesékről. Babos Eszter Otthonos 
bábok - Bábos otthonok című könyvének bemutatója és vására. 
mesés-bábos programok: bábos mesekuckó foglalkozás, egyszerű 
bábkészítés szülőknek és gyerekeknek, bábpróba: mindenki 
kipróbálhatja, kezére húzhatja a bábokat.
Belépődíj: 500 Ft/fő,   Családonként minden belépődíjhoz jár egy 500 
Ft-os kedvezmény kupon a könyvvásárlásra.

mACKÓCSALOGATÓ  
Február 7., szombat 16.00-18.00
Mackócsalogató táncház, farsangi mulatság és wekerlei „őshonos” 
mackók kiállítása.
A néphiedelem szerint február 2-án (gyertyaszentelő napján) kijön 
az odvából a medve. Ha meglátja az árnyékát, akkor visszabújik, 
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és alszik tovább, mert hosszú lesz a tél. Ha viszont borús idő van, 
akkor kinn marad, mert rövidesen jön a tavasz! Bár ezt a hiedelmet 
a meteorológusok nem igazolták, ezen a napon évről évre izgatottan 
várjuk, mit jósolnak nekünk a medvék. 
A farsangi jelmezes táncházban a medvetalpalávalót a Fakutya 
Együttes húzza. Vezeti: Halmos Kata. A kézműves foglalkozáson 
fénycsalogató gyertyamártással várjuk a gyerekeket és szüleiket!
mackókiállítás: 2015. január 5. és február 2. között várjuk azokat a 
kedves mackókat, akiket gazdijaik szívesen kiállítanának a kultúrházban 
a wekerlei „őshonos” mackók tárlatán. A kiállítás február 7-től március 
2-ig tart, ezután a mackók visszakerülnek otthonaikba. A legidősebb 
mackó „családját” jutalmazzuk. További részletek a Pályázatoknál!
Belépődíj: 900 Ft/fő 

KREATÍV GONDOLKODÁSI TRéNING  (2 tréning)
Február 13., péntek 17.30-20.30   
Március 14. szombat 14.00-17.00
A kreativitás nem csak a tehetségesek, a zsenik kiváltsága, hanem 
nagyon is fejleszthető, sőt tanulható tulajdonság. Az elmélet 
nemzetközi hírű kidolgozója Edward de Bono orvosprofesszor. 
A tréning az elmélet gyakorlati megvalósításához segít egy olyan 
módszer megismertetetésével, mely alkalmas lehet a problémák 
hatékonyabb kezelésére. Jelentkezés és részletes információ a 
programvezetőnél: Beke László kommunikációs tréner 
+36 20 232 6383 | bekelac@gmail.com  Részvételi díj: 2 000 Ft/fő

RUHACsEREBERE 
Február 14., szombat 13.00-16.00
Egy délután csak hölgyeknek! Minden hölgy ruhásszekrényében 
található jó minőségű, divatos, de nem hordott ruhadarab. Itt a helye, 
itt gazdát cserélhet! Kizárólag jó minőségű ruhát várunk! 
Részletek: http://wekerletelep.hu/ruhacserebere
A Wekerlei Társaskör Egyesület és a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár 
közös rendezvénye. A részvétel ingyenes!

TÉLTEMETÉs  
Február 21., szombat 16.00-19.00
Újra messze hangzó dobpergéssel és égig érő tűzzel űzzük el a telet. 
A kultúrházban elkészítjük közösen a nagy kiszebábot, dobokat, 
csörgőket, aztán átvonulunk a Kós Károly térre, ahol a nagy máglyán 
a bábbal együtt elégetjük minden gondunkat, és közösen hívjuk a 
tavaszt. A télűző menet 17.30-kor a Petur utcából indul. A máglya 
hagyomány szerint 18.00-kor gyullad meg a Kós Károly téren.
A részvétel ingyenes! A Wekerlei Társaskör Egyesület és a Wekerlei 
Kultúrház és Könyvtár közös rendezvénye.
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SAJTKéSZÍTéS HÁZILAG 
Február 28., szombat 14.00-16.00
március 21., szombat 14.00-16.00
A két időpontra is meghirdetett tanfolyamon a régi paraszti kultúrában 
kialakult receptek alapján, de modern konyhai eszközök segítségével, 
kézi munkával készíthetünk sajtot. Az elkészült „műveket” haza lehet 
vinni. Vezeti: Hortig Rezső sajtkészítő 
Előzetes regisztrációt kérünk a Wekerlei Kultúrház honlapján vagy 
telefonszámain!
Részvétei díj: 1 200 Ft/fő 

ZÖLD SZOmBAT – mAGBÖRZE
Március 7., szombat 14.00-18.00
Mag- és palántavásár, cserebere, gyógynövények és fűszernövények 
vására. Előadások: „Szelíd”, azaz  természetes kertészet. 
Gyógynövények, tavaszi növények a kertben. „Festőnövény” 
bemutató. Talajunk típusai és története. Bio-kertész tanácsadás. 
Gyerekeknek magvetés és cserépdíszítés.
A részletes program a wkk.kispest.hu oldalon olvasható.
A részvétel ingyenes!
A program az Átalakuló Wekerle csoport és a WKK közös szervezése.

BABAsZÍnHÁZ: EGÉRKE UTAZÁsA 
Ismerkedés a közlekedéssel 
Március 14., szombat 10.00-10.40
A legkisebbeknek szóló előadások készítői figyelembe veszik a 
korcsoport sajátosságait: kerülik a hirtelen hang- és fényeffektusokat, 
és a produkciók tempóját úgy választják meg, hogy a kicsiknek legyen 
idejük a mozgások, változások elmélyült szemlélésére.
Az Egérke utazása című darabban Egérke minden bátorságát 
összeszedve, földön, vízen, levegőben keresi elveszettnek hitt 
gyönyörű-gömbölyű kis sajtocskáját. Az előadást Bartók Béla 
Gyermekeknek című műve kíséri.
A bábelőadás 25 perces, majd 15 perces közös játék következik a 
bábokkal, textíliákkal és az előadó bábszínésszel, érsek-Csanádi 
Gyöngyivel.
A műfaj sajátossága és a terem korlátolt befogadóképessége miatt 
előzetes jegyvásárlás szükséges!
Belépődíj: felnőtteknek 1 200 Ft forint, a babák a vendégeink!

HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEK
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BÁRÁNYOS HÚSVéTI KéSZÜLŐDéS 
március 28., szombat 16.30-18.30
16.30-tól: Angyalbárányok – magyar népmese az évkerék Társulat 
előadásában. Interaktív, élőszereplős mesejáték.
17.30-tól: Tojásírás nagylánykáknak és legényeknek (6 éves kortól)
17.30-tól: Kézműves foglalkozás kisebbeknek: bárányka készítés 
(4 éves kortól)
Az Angyalbárányok című mese a húsvéti készülődés útravalója lehet.  
A mese szépségével előkészít bennünket az ünnep fogadására. 
A húsvéti tojásokat a néphagyomány szerint írókával festik, azaz 
„írják”. A múltban mindegyik írott mintának jelentése volt, mellyel a 
locsolkodás viszonzásaként üzentek a fiúknak.
Belépődíj: 900 Ft/fő 
Minden belépőjegyhez egy főtt tojás jár, de otthonról kifújt tojásokat 
is lehet hozni!
A helyek korlátozott száma miatt jegyek elővételben is kaphatóak!

ÓVODAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS SZÜLŐKNEK 
március 24., kedd 16.30-18.30
Megpróbálunk eligazítást nyújtani a jogszabályok között, valamint a 
kerületi óvodák kínálatában. Akik ebben segítenek nekünk: Bertók 
Zoltánné óvodapedagógiai vez. főtanácsos, az önkormányzat 
Humánszolgáltatási Irodájának munkatársa és a kerület óvodáinak 
vezetői. A részvétel ingyenes!

IV. WEKERLEFESZT – mŰVéSZETI TALÁLKOZÓ 
művészeti kalandpark – Kalandozz velünk!
Április 18-19., szombat-vasárnap
Immáron negyedik alkalommal jelentkezik a Wekerlefeszt! 
Interaktív művészeti találkozó több mint 50 művész részvételével: 
betekintés a műhelytitkokba, beszélgetések, közös alkotások, 
koncertek, gyermek és felnőtt programok.
Szombaton 16.00 órától: Wekerlei Galéria. „Akkord” képzőművészeti 
tárlat megnyitója.
Szombat 16.00-21.00: ModernFeszt. Kortárs képzőművészet: 
festők, grafikusok, táncosok, fotósok, filmesek, dzsessz zenészek és 
építészek. 
Vasárnap 10.00-12.00: GyerekFeszt. Gyermek táncház neves művészek 
közreműködésével. Hangszerbemutató, képzőművészek foglalkozásai 
gyerekeknek. Építőművészet gyereknyelven. Gyermekirodalom: 
meseolvasás, gyermekversek.
Vasárnap 15.00-20.00: KlasszikFeszt. Komolyzene, kóruszene, 
irodalom, költészet, színészet, festészet együtt. 
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:
Január 17., szombat 10.00-12.00: Agyagmanók és tündérek kertje – 
agyagozás a fazekas műhelyben
Február 14., szombat 10.00-12.00: Itt a farsang, áll a bál – farsangi 
álarc vagy kép készítése 
Március 14., szombat 10.00-12.00: Tavaszi bonsai – fás életkép 
készítése filcből (Minimális varrás tudás szükséges!)
Április 11., szombat 10.00-12.00: Fali zsebes tartó farmer anyagból 
(Minimális varrás tudás szükséges!)

Anyagköltség: 400 Ft/fő

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 (főleg az agyagozáshoz)!

Az WEKKA több programot is támogat a Wekerlei Kultúrház ingyenes 
rendezvényei közül.
Amennyiben van lehetősége, kérjük, támogassa adományával az 
alapítványt!
Számlaszám: 10918001-00000071-63610011
Telephelye: 1192 Budapest, Petur u. 7.

WEKKA
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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 (A honlapon jelölt szombatokon, havonta 
egyszer 9.00 órától) (Első alkalom: január 24.)
Tudás, készségfejlesztés, baba-mama, baba-papa kapcsolatok 
fejlesztése, önfeledt játékok angollal fűszerezve. Elősegíti a könnyebb 
szocializációt és kapcsolatteremtést, későbbiekben a magabiztosabb 
nyelvtudást. A játékok során nemcsak a nyelvérzék fejlődik, hanem 
egyéb készségek is. 
Részvételi díj: 2 200 Ft/család/alkalom, 10 500 Ft/család/5 alkalom
Vezetik: Perecz Szilvia és Tóth Szilvi angol tanár
Jelentkezés: toth.szilvia.maria@gmail.com | +36 30 999 6728

BABOS BÁBOS mESEKUCKÓ 
Kedden 10.30-11.30 (Első alkalom: január 13.)
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
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Babos Eszter | +36 70 606 3072 |www.babosmesekucko.hu | 
www.babostarsulat.hu

BORIBABA TORNA
Szerda 9.00-10.30 (Első alkalom: január 7.)
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)
Előzetes 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 7.)
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)

BABÁKNAK

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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Előzetes jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Katona Bori | +36 30 523 0869 | katona.bori@t-online.hu

CSIRI-BIRI BABATORNA  
Péntek 10.00-10.45 (Első alkalom: január 9.)
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
(Első alkalom: január 6.)
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 
(Első, ingyenes bemutató óra: január 12.)
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, bérlet: 3 000 Ft/4 alkalom
Jelentkezés 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 (Első alkalom: január 7.)
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom vagy 2 700 Ft/4 alkalom 
2-es csoport: szerda 16.30-18.00 (Első alkalom: január 7.)
Részvételi díj: 1 100 Ft/alkalom vagy 3 700 Ft/4 alkalom 
A részvételi díjak tartalmazzák az anyagköltséget és az égetés, 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 
Páros hét péntek 17.00-19.00 
(Első alkalom: január 9.)
Szituációs gyakorlatok, szerepjátékok, beszélgetések, kreatív 
tevékenységek, melyek segítségével ismerkedünk önmagunkkal. 
A foglalkozás vezetője egyénileg kialakított módszereket és tematikát 
alkalmaz, melynek alapja a gyerekek önbecsülésének fejlesztése.
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 
Összjáték, kommunikáció és drámajáték 
Hétfő 16.30-17.30 (Első alkalom: január 5.)
Együtt lépdelünk az önismeret, társismeret és kapcsolatteremtés 
útjain. Koncentráció, feszültségoldás, verbális és metakommunikáció 
megélése a drámapedagógia eszközeivel. 
Részvételi díj: 1 100 Ft/1 alkalom, bérlet: 4 000 Ft/hó/4 alkalom
Foglalkozásvezető: Győrffy Andrea | +36 70 770 0523 | 
isziandi@gmail.com
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ZEnE

HANGSZERVARÁZS ZENETANODA – ROSALES ZENEOVI  
DÚR-mOLL ZENEOVI – zeneiskola előkészítő
Szerda 13.00-15.45 (Első alkalom: január 14.)
A furulyakezelés és a kottaolvasás továbbfejlesztése játékos módszerrel. 
Komplex, intenzív foglalkozás a muzsikaszó varázslatával. A tanoda 
által szerkesztett zenei feladatlapok utat mutatnak a kottaolvasásig, 
mellette a furulya használatával a finommotorikát is fejlesztjük. 
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 ZENEOVI
Szerda 16.00-16.30 (Első alkalom: január 14.)
Kiscsoportos, játékos zenei fejlesztő foglalkozás 3-4 éveseknek. 
Sok játék várja a zenét szerető és ismerni vágyó gyerekeket, a 
furulyázáshoz alkalmazott dalokkal, mozgással, élő zenével, mesével 
és hangszerhasználattal.
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 ZENEOVI
Szerda 16.40-17.20 (Első alkalom: január 14.)
Zenei fejlesztő foglalkozás furulyaiskolával, fejlesztő füzetekkel. A 
hangszerrel való ismerkedést saját szerkesztésű, a korosztálynak írt 
furulyaiskolával kezdjük. Fejlesztő feladatokat tartalmazó füzetek 
és matrica album segítségével jutunk el a kottaolvasás alapjaihoz, 
mindezt játékosan.
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
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HANGSZERVARÁZS ZENETANODA – ROSALES ZENEOVI  
ALLEGRO ZENEOVI – moderato folytatása
Szerda 17.30-18.15 (Első alkalom: január 14.)
A furulyakezelés és kottaolvasás továbbfejlesztése játékos módszerrel. 
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom, 7 000 Ft/5 alkalom, 13 000 Ft/10 
alkalom, 33 000 Ft/éves bérlet
Foglalkozásvezető: Sipos Katalin hegedűtanár, zenepedagógus
Előzetes jelentkezés: Nagy Mária az Operaház zenekari művésze 
és gyerekprogramok játékmestere | + 36 30 936 2040 | 
hangszervarazs@gmail.com

MOZGÁs

AKRODANCE – VONZÁS KTSE 
Szerda 17.30-19.00 (Első alkalom: január 7.)
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: 5 400 Ft/4 x 1,5 óra/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 5.)
Vidám órák, ahol jó zenékre mozoghatsz, megszeretheted a hip-hopot 
és magát a táncot. 
Részvételi díj: 5 500 Ft/hó
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Dávid Fruzsina (Fru) | +36 30 236 3132 | fruzsinadavid@gmail.com

CAPOEIRA GYEREKEKNEK éS FELNŐTTEKNEK 
Kedd 17.45-18.45 és péntek 17.45-18.45 
(Első alkalom: január 6.)
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
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JÁTÉKOs AnGOL 
Hétfő 16.30-17.15 (Első alkalom: január 5.)
Játékos, mozgásos foglalkozás angolul. A gyerekek legkönnyebben a 
mindennapi tevékenység közben tudják elsajátítani az angol szavakat 
és kifejezésmódokat. 
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom, 3 200 Ft/4 alkalom 
(15% testvérkedvezmény)
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Hamvas Szilvia angoltanár, játékpedagógus | +36 70 278 2331| 
hszilvia@indamail.hu

KAnGOO  
Szerda 18.30-19.30 (Első alkalom: január 7.)
A kangoo cipő speciális kialakításának köszönhetően ízületkímélően 
fejleszti a gyermekek kondicionális és koordinációs képességét. Az óra 
játékos, lendületes, fiúknak és lányoknak egyaránt ajánlott. 
A cipő funkcionális használatához szükséges a minimum 30-as 
lábméret és 20 kg-os testsúly. Amit hozni kell: hosszú szárú, nedvszívó 
zokni, szénsavmentes ásványvíz, törölköző. 
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom, bérlet: 4 000 Ft/5 alkalom 
(érvényesség: 6 hét) 
Cipőbérlés: 500 Ft/alkalom (új jelentkezők részére a cipőbérlés első 
alkalommal ingyenes) 
Előzetes 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

LIBBENTŐ 
Kedd 16.30-17.30 (Első alkalom: január 6.)
A magyar néptánc alapjainak elsajátítása játékosan. Az órákat számos 
magyar népi gyermekjáték, illetve ismert és kevésbé ismert népdal 
teszi még színesebbé.
Részvételi díj: 850 Ft/1 alkalom, bérlet: 3 000 Ft/4 alkalom
Foglalkozásvezető: Gelencsér Fanni Anna | +36 20 973 1743 | 
libbentotanc@gmail.com
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

mAZSOLA AEROBIK 
Hétfő és csütörtök 17.30-18.15 
(Első alkalom: január 5.)
A zenék és koreográfiák által belekóstolunk különböző aerobik stí-
lusokba, közben találkozunk rengeteg állattal, mesefigurával. A komp-
lexebb koreográfiákat is mindig biztonságos elemekkel építjük fel. 
Részvételi díj: 6 000 Ft/hó 
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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 (Első alkalom: január 6.)
A különböző eszközökkel, tornaszerekkel végzett játékos mozgásos 
feladatok során fejlődik az állóképesség, egyensúlyozási képesség, 
mozgásvezérlés, javul a teljesítmény.
Részvételi díj: 950 Ft/alkalom, bérlet: 3 500 Ft/4 alkalom
Jelentkezés 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 (Első alkalom: január 6.)
Balett alapok elsajátítása, testtudat és helyes testtartás kialakítása, 
a koordinációs képesség, koncentrációs és egyensúlyérzék fejlesztése.
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom, bérlet: 3 300 Ft/4 alkalom
Jelentkezés a foglalkozásvezetőnél: Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | 
pindur.piruett@gmail.com 
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

TÜNDéRTÁNC 
Csütörtök 16.30-17.15 (Első alkalom: január 8.)
A balett, jazz- és modern tánc elemeinek ötvözése. A testtudat és a 
helyes testtartás kialakítása, az ahhoz szükséges izmok megerősítése, 
a hajlékonyság növelése. 
Részvételi díj: 950 Ft/alkalom, bérlet: 3 400 Ft/4 alkalom
Jelentkezés a foglalkozásvezetőnél: Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | 
pindur.piruett@gmail.com 
Az 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 8.)
Klasszikus balett, modern tánc, ír tánc, sztepp, társastánc, néptánc 
oktatása. Az új jelentkezők ingyenes próba órán vehetnek részt!
Részvételi díj: 
Egy hónapra heti 1x 50 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 | 
allegrodance@t-online.hu | www.vonzart.hu
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Általános információ:
A tanfolyamokra előzetes jelentkezés szükséges. 

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

KREATÍV

FAZEKAS TANFOLYAm KEZDŐKNEK éS HALADÓKNAK 
Szerda 18.00-20.00 
(Első alkalom: január 7.)
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!

FOTÓS TANFOLYAm NEm CSAK KEZDŐKNEK   
Szerda 18.30-20.00 
Kreatív megoldások a fotográfiában. A fotográfia technikai alapjaitól a 
kreatív megközelítésig. 
16 éves kortól ajánljuk. Saját fényképezőgép szükséges.
Részvételi díj: 12 000 Ft/10 alkalom 
A tanfolyam 2015. márciustól indul, a jelentkezők számától függően. 
március 4-én ingyenes bemutató órát tartunk!
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Szita János fényképész | +36 20 993 2292 | szitajanos@szitajanos.hu 
| www.szitajanos.hu

sZABÁs-VARRÁs TAnFOLYAM 
Szerda 18.00-20.00 
Igény szerint indítunk kezdő vagy haladó csoportokat. 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
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MOZGÁs

CAPOEIRA GYEREKEKNEK éS FELNŐTTEKNEK 
Kedd 17.45-18.45 és péntek 17.45-18.45 
(Első alkalom: január 6.) 
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

GERINCJÓGA  
Szerda 19.45-20.45 (Első alkalom: január 7.)
A gerincjóga egy olyan modern mozgásterápia, melynek célja a 
test fizikai és idegrendszeri egészségének helyreállítása anatómiai 
alapmozgásokra épülő, biztonságos gyakorlatsorokkal. A gerincjóga a 
teljes fizikumot módszeresen kezeli, valamint hatékonyan egészíti ki a 
személyre szabott, célirányos gyógyító eljárásokat.
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 19.15-20.15 és péntek 8.30-9.30 (Első alkalom: január 5.)
Gravitációs edzés saját súllyal és súlyzókkal. A Kettlebell segítségével 
látványosan javul az állóképesség, az erőnlét, fejlődik az izomzat, 
és égnek a fölösleges kilók. Nőknél pozitív hatással van a legtöbb 
nőgyógyászati területre is.
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 és szerda 10.00-11.00 (Első alkalom: január 5.)
Szórakoztató, csinosító mozgásforma kisbabás és várandós anyukáknak 
tüzes latin zenére. A „kinti” babák ezalatt saját vagy kölcsönzött 
hordozó eszközökben, anyukájukra kötve élvezik a latin ritmusokat, a 
még pocakban lévők pedig lágyan ringatóznak. 
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Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 5 000 Ft/6 alkalom 
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Mayerné Mokos Mariann | +36 20 9999 424 | 
maminbabamariannal@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

PILATES  
Kedd 19.00-20.00 és csütörtök 10.30-11.30 
(Első alkalom: január 8.) 
A módszer lényege a „központ” megerősítése, a gerinc mozgékony-
ságának növelése, az izomerő és a testtudat fejlesztése, illetve 
mozgásszervi problémák hatékony kezelése. A gyakorlatok nem egy 
adott testrészre, hanem az egész test működésére hatnak.  
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 3 800 Ft/4 alkalom 
Jelentkezés a foglalkozásvezetőnél: Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | 
mozdulatok@gmail.com

TÁRSASTÁNC TANFOLYAm HALADÓKNAK  
Csütörtök 20.00-21.00 (Első alkalom: január 8.)
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/hó
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Foglalkozásvezető neve: Dávid Viktória Eszter | +36 20 351 2826 | 
davidria92@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

TÁRSASTÁNC TANFOLYAm KÖZéPHALADÓKNAK 
Péntek 20.00-21.00 (Első alkalom: január 9.)
Társastáncok megismerése, tánclépések elsajátítása táncban kicsit 
már jártasaknak.
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/hó
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Foglalkozásvezető neve: 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 6.)
Teljes testet átmozgató torna, mely 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  
Foglalkozásvezető: Szőr Ferencné Éva | +36 20 921 1775 | 
vicanci@fer-vill.hu

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
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ÚJJÁSZÜLETéS JÓGA 
Kedd 8.45-9.45 és kedd 19.00-20.00 
(Első alkalom: január 6.)
Hajlékonyság- és rugalmasságfejlesztés, stresszoldás.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 3 600 Ft/4 alkalom
Előzetes 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 (Első alkalom: január 7.)
Életöröm, jókedv, remek zenék! A Zumba® rád is jó hatással lesz!
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom, 4 500 Ft/5 alkalom, 
       8 000 Ft/10 alkalom   
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Zólyomi Julianna Zumba® oktató | +36 30 358 0436 | 
zumbazj@gmail.com     Folyamatos csatlakozási lehetőség!

ZUmBA GOLD 
Hétfő 18.00-19.00 (Első alkalom: január 12.)
A latin alapokra épülő tánc-fitness az eredeti Zumba program változata, 
melyet idősebbek is végezhetnek és azok is, akik az erőteljes mozgást 
nem részesítik előnyben.
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

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
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ALFA AGYKOnTROLL KLUB 
Hétfő 19.00-21.00 (Első alkalom: január 12.)
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 500 Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkasné Erzsébet okl. mentálhigiénés kineziológus, családterapeuta 
| +36 30 996 4166 | farkasn.erzsi@gmail.com | 
www.wekerlei-alfaklub.5mp.eu    
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

FOLTVARRÓ KLUB 
Kedd 9.00-12.00 (Első alkalom: január 6.)
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 
Havonta egyszer pénteken 17.00-18.30 
Időpontok: január 23., február 20., március 20. 
A testi és érzékszervi fogyatékos gyermekek szüleinek klubja önerőből 
megvalósuló önsegítő kör.  A klubban a sérült gyermekeket nevelők, a 
családtagok és érdeklődők részvételével beszélgetünk a hogyanokról. 
Célunk, hogy minél szélesebb körben elérjük az érintetteket. 
Szeretnénk abban segíteni, hogy a szülők merjék felvállalni gyermekük 
másságát, és megtalálják a számukra legmegfelelőbb lehetőségeket.
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 (Első alkalom: január 8.)
A Mosható Pelusos Baba-Mama Klub célja, hogy megosszuk egymással 
tapasztalatainkat, ismereteinket, és válaszokat kapjunk kérdéseinkre, 
nem csak ebben témában. A klubban lehetőség van sokféle mosható 
pelus megismerésére, megtapogatására, babára próbálásra és otthoni 
kipróbálásra, kölcsönzésre is. Kezdőket, érdeklődőket ugyanúgy 
várunk, mint tapasztalt anyukákat! Szívesen látunk minden kismamát, 
védőnőt, bébiszittert, no meg a babákat is!
A részvétel ingyenes! Előzetes bejelentkezés nem szükség.
Szervező: Zsombori Nóra | +36 30 738 5412 | 
nora.zsombori@gmail.com | www.babespotty.hu

KLUBOK
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WEKERLEI KERTBARÁT KÖR 
minden hónap utolsó péntekje 18.00-20.00 
(Első alkalom: január 30.)
Ökológiai szemléletű kertész közösség találkozóhelye. Wekerle 
tenyérnyi kertjeiből nőtt ki ez a kezdeményezés, de minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. Kert megléte nem feltétel!
Folytatjuk különböző témákban a beszélgetéseket, figyelmet szentelve 
annak, hogy a tél a tervezgetés időszaka, a tavasz pedig a kerti munkák 
kezdete. Elkezdjük forgatni a vetési naptárat. Természetesen, a 
terepnapokat sem hanyagoljuk el. 
További részletek az előadásokról a wkk.kispest.hu és 
atalakulowekerle.blogspot.hu oldalon olvashatók. A részvétel a 
klubnapokon ingyenes, az előadások részvételi díjáról a honlapokon 
tájékozódhat! 
Jelentkezés: atalakulo.wekerle@gmail.com | +36 30 490 6709
Szervező: Wekerlei Kertbarát Kör
 

mACKÓCSALOGATÓ
Várjuk kölcsönbe azokat a wekerlei „őshonos” macikat, akiket 
február 7. és március 2. között kiállíthatunk a Wekerlei Kultúrházban. 
Február 7-én, a Mackócsalogató táncház alkalmával megnyitjuk a 
Mackókiállítást. A legidősebb mackó „családját” jutalmazzuk. 
Kérjük, hogy a tárgyak leadásakor a mackó nevét és „életkorát”, 
valamint a gazdája nevét és életkorát egy papíron tűzzék fel a játékra! 
Egy gazditól csak egy mackót tudunk elfogadni!
macileadás ideje: 2015. január 5-től február 2-ig

HA Én EGYsZER nAGY LEsZEK...
Rajz és prózaíró pályázat gyerekeknek.
Hogyan képzeled el a leendő családodat, ha felnőtt leszel? Hol fogsz 
élni? Mivel fogsz foglalkozni? 
Ha már gondoltál ilyenekre, akkor rajzold le vagy írd le nekünk!
Korosztályi kategória:  6-10 éves (alsó tagozat), 
 11-14 éves (felső tagozat)
Formai követelmények: A/4-es méretű rajzokat/festményeket várunk 
vagy 1 oldalas írásokat
Leadási határidő: 2015. április 10.
A májusi 16-i „elő gyermeknapi” rendezvényünkön a beérkezett 
anyagokból kiállítás nyílik. A résztvevőket jutalmazzuk.

KLUBOK
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Január 5-február 2.: mesék képei - Képek meséi  – Kállai Nagy Krisztina 
grafikus, meseillusztrátor képei

Február 7-március 2.: Wekerlei „őshonos” mackók kiállítása  – 
A kiállítás február 7-én, a Mackócsalogató rendezvényen nyílik meg.

március 7-március 23.: mesevirágom – Pleszkán Orsi mesefestő 
kiállítása

március 28-április 13.: Húsvét anno  – Régi képeslapok az 1900-as 
évek elejétől Sivók Zoltán gyűjteményéből 

Április 18-május 13.: Akkord – képzőművészeti tárlat a IV. Wekerlefeszt 
Művészeti Találkozó alkalmából

Cím: 1192 Budapest, Kós Károly tér 15.                               
Tel: +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.

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

2015. január 5-től késedelmi díjat kell fizetni azoknak az olvasóinknak, 
akik a kölcsönzött könyveket nem juttatják vissza időben a könyvtárba. 
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. 

KIÁLLÍTÁSOK
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PROGRAMOK A KÖnYVTÁRBAn
A programok ingyenesek!

REJTVéNYFEJTŐK KLUBJA
Minden hónap első csütörtökén 17.00-19.00

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

PéNTEK ESTI mESéK A VARÁZSSZŐNYEGEN
Minden hónap utolsó péntekén 17.30-18.30 

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. 

KÖNYVTÁR
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TEREMBÉRLÉs 
Termeink kibérelhetők születésnapi zsúrokra, családi és munkahelyi 
összejövetelekre.
Időpont egyeztetés: gazdasagi.wkk@gmail.com | +36 20 971 3080

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 Nyeliskola 
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.

SZOLGÁLTATÁSOK
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WKK
Wekerlei Kultúrház és Könyvtár

Cím: 1192 Budapest, Petur u. 7.
A WKK NYITVA TARTÁSA:
Hétfő: 8.00-21.00
Kedd: 8.00-21.00
Szerda: 8.00-21.00
Csütörtök: 8.00-21.00
Péntek: 8.00-21.00
Szombat: 8.30-20.00
Vasárnap: Zárva

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!

MUnKATÁRsAK:
Szabó mária igazgató

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

Pamuk Andrea kommunikációs és reklámszervező
kommunikacio.wkk@gmail.com

Szitár Orsolya művelődésszervező
szervezes.wkk@gmail.com

Bonecsuk mónika művelődésszervező
muvelodes.wkk@gmail.com

Abuné Grasselli Edit könyvtáros
wekerlei.konyvtar@gmail.com

Brösztl éva gazdasági ügyintéző
gazdasagi.wkk@gmail.com
Dávid Zsuzsa információs

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

KAPCSOLAT
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