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40 éves a WKK – születésnapi program
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WEKKA KREATÍV ALKOTÓMŰHELY

7-13 éves

A Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány – WEKKA által
támogatott műhelyfoglalkozás.
Időpontok és témák:
Január 11., szombat 10.00-12.00
Téma: 3D téli tájkép
Jelentkezés: 2019. december 20-tól
Február 8., szombat 10.00-12.00
Téma: Farsangi készülődés, mókázás
Jelentkezés: január 27-től
Március 14., szombat 10.00-12.00
Téma: Tavaszi ajtódísz
Jelentkezés: március 2-től
Április 4., szombat 10.00-12.00
Téma: Pompon állatkák
Jelentkezés: március 23-tól
Május 9., szombat 10.00-12.00
Téma: Nyárra hangolódás
Jelentkezés: április 27-től
A helyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció
szükséges a WKK honlapján vagy telefonszámain a megadott időponttól. Amennyiben jelentkezett, és nem tud
részt venni, kérjük, mindenképpen jelezze! Kérjük, jelentkezéskor a korhatár figyelembe vételét. A gyerekeknek
olyan ruhában érdemes jönni, amit nem sajnálnak,
ha festékes vagy ragasztós lesz.
Foglalkozásvezető: Brösztl Éva kézműves, játékanimátor
A részvétel díjtalan, adományokat anyagköltségre
elfogadunk!

Programok hétvégén
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BOLONDOS INDIÁNNYÁR

Január 18., szombat 16.30-18.30

családi

Rendhagyó fotókiállítás-megnyitó.
Katona Bori és Nagy Gábor Zsolt újabb közös fotókiállítással
készülnek, a képek a Holdfényligetben átélt nyári, családi
táborok varázslatos hangulatát idézik meg. Szeretettel
várjuk az egykori és leendő Boribabákat, a családokat,
a kíváncsiakat és mindenkit aki örömmel velük tartana
ebben a bolondos-kalandos nyáridézésben a rendhagyó
megnyitón.
Lesz indiános arcfestés, álomfogó-készítés, vadregényes
történetek, kötetlen beszélgetések és vidám székely mesebeszéd minden korosztály részére.
További részletek a kiállításról a gabori.hu oldalon találhatóak.
A részvétel díjtalan!
16+ éves

BALANSZ – A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 25., szombat 16.00

Csávás-Ruzicska Tünde wekerlei keramikusművész kiállítása
és művészcsaládjának bemutatása.
A rendhagyó kiállításmegnyitó délutánján bepillanthat egy
Wekerlén élő művészcsalád életébe. Szem- és fültanúja
lehet annak, hogyan kapcsolódik egymáshoz a népzene,
néptánc, kerámiaművészet és egy merőben új irányzat,
amelyben a fine-dining és a kortárs kézműves kultúra,
a “new craft” egymásra talált. A délután folyamán
vendégünk lesz Ruzicska Tünde keramikusművész és férje,
Csávás Attila népzenész.
A magyar kultúra napja alkalmával ismét pódium
beszélgetésre invitáljuk az érdeklődőket, hogy együtt
ismerhessük meg egy helyi művészcsalád életét.
A kiállítást megnyitja: Janisch Kornélia keramikusművész
A részvétel díjtalan!
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MEDVEFARSANG FAKUTYÁVAL

Február 1., szombat 16.30-18.00

családi

Február másodika jeles dátum az időjóslásban, hiszen
ha ezen a napon a barlangjából kijövő medve meglátja
az árnyékát, hosszú télre számíthatunk, ha nem, akkor
a tavasz eljövetelét várhatjuk. Mulatságunkkal segítsünk
a medvéknek vidáman kelni, mert akármilyen is lesz
az időjárás, legalább a jókedvünk velünk legyen! Akik
segítségünkre kelnek a vígságban, és elhúzzák a medve
talpalávalókat: Halmos Kata és a Fakutya Együttes.
Aki medvének öltözik, az kap egy kis medveséget!
Aki másnak öltözik, az mást kap…
Belépődíj: 1 300 Ft/gyerek (2 éves kortól), 1 700 Ft/felnőtt
BÖLCSŐDENYITOGATÓ
Február 8., szombat 10.00-12.00
A kerületben működő hat bölcsőde vezetői nagy szeretettel
várják ezen a délelőttön azokat szülőket, akik a bölcsőde
gondozó szárnyaira szeretnék bízni gyermeküket. A szakképzett kisgyermeknevelők célja, hogy a kicsik jól érezzék
magukat náluk, és a szülők is nyugodtak legyenek afelől,
hogy csemetéjük a legjobb helyen van. A tájékoztatón
megismerhetik a kerületi bölcsődéket, azok vezetőit és
a bölcsődék szokásait. A tájékoztató 10 órától kezdődik,
majd kötetlen beszélgetéssel zárul.
A pici gyermekeket játszószőnyeg várja!
Meghívott vendégeink: Brinza Istvánné, a Kispesti Egyesített
Bölcsődék vezetője és a kerületi bölcsődék vezetői
A részvétel díjtalan!
18+ éves

VARRÓS WORKSHOP

Február 8., szombat 14.00-18.00
Varrós workshop az alapoktól: varrógép használata, gépi
alapvarrások elsajátítása az első önálló kis produktumig.
Mindez Boros Mária könnyűipari mérnök segítő útmutatásai
mentén. A részvételi díj tartalmazza a varrógéphasználatot
és az alapanyagokat. Ha az első alkalom után tovább
szeretnék mélyíteni tudásukat, újabb foglalkozások keretében
megtehetik. A workshop minimum 6 fővel indul.
A részvételi díj: 7 500 Ft/fő, a jelentkezés elfogadása
3 000 Ft előleg befizetésével lehetséges
Jelentkezés a wkk.kispest.hu honlapon, a programnál.
Programok hétvégén
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FÉNNYEL SZŐTT SZERELEM

18+ éves

Február 15., szombat 18.00-19.00
Miben rejlik a szerelem? Hamiskás, cukormázas
rajongás vagy romboló vadság, csak egy apró finom jel vagy
a tabuk nélküli megsemmisülés? És hogyan lehet mindezt
filmre vinni?
Bárdos Csaba filmesztéta előadása a filmkockák által
vetített szerelemről a korszakok erkölcsének és a divatok
elvárásainak tükrében.
Belépődíj: 500 Ft/fő
Az előadás a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat része!

CIPPOLINO BABAKONCERTJE

0-3 éves

Február 22., szombat 16.30-17.30
(Következő időpont: május 16.)
Az első zenei élmény meghatározó lehet egy kisgyermek
életében. A babakoncert – melyen Cippolino, az olasz
bábfigura szól a babákhoz – a kicsik életkori szükségleteihez igazodva teremti meg a zenehallgatás semmihez
sem hasonlítható élményét. A zene után   a gyerekek meg
ismerkedhetnek a darabokban megszólaló hangszerekkel.
Előadók: Bede Fanni Anna (fuvola), Gelencsér Gábor (cselló)
és művészbarátaik
A helyek korlátozott száma miatt a koncertre előzetes
regisztráció feltétlenül szükséges a gfannianna@gmail.com
e-mail címen!
Kérjük, hogy a jelentkezésnél tüntesse fel, hogy hány felnőtt
és hány gyermek érkezik a koncertre. Ha mégsem tud részt
venni a koncerten, kérjük azt is mindenképpen jelezze
a fenti címen!
Elővételi jegyek vásárolhatók a koncertet megelőzően
február 19-én, szerdán 17.00-18.00 óra között és 20-án,
csütörtökön 10.00-11.00 óra között a Wekerlei Kultúrházban.
Jegyvásárlással kapcsolatos további információ:
gfannianna@gmail.com
Belépődíj: elővételben felnőtteknek 1 800 Ft, a babák
a vendégeink!
A koncert napján, a helyszínen felnőtteknek 2 800 Ft, a
babák a vendégeink!
Programok hétvégén
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TÉLTEMETÉS

családi

Február 29., szombat 16.00-17.30
Az immár hagyományos télkergető és gondűző programon
zajkeltő eszközöket, kiszebábot és népi hangszereket lehet
készíteni, a rossz idő és a problémák minél távolabb való kergetéséhez. Természetesen idén is lesz tűz, kántálás, ének,
dobok és óriási kiszebáb, melyek segítségével tisztességgel
temethetjük el a telet.
16.00-17.30 Zajkeltő eszközök készítése, kiszebáb-készítés
a WKK-ban
17.30
Télűző menet indulása a Petur u. 7. szám
elől a Kós Károly térre
18.00
Máglya meggyújtása a Kós Károly téren,
kiszeégetés, tavaszköszöntés
A rendezvény a Wekerlei Társaskör Egyesület és a WKK
közös szervezésben valósul meg.
A részvétel díjtalan, de hangos!

GERINCTERÁPIÁS ELŐADÁS

Március 6., péntek 18.00-20.00

Előadás és tanácsadás a gerincproblémák természetes
módszerekkel történő hatékony kezeléséről, gyógyításáról
(lumbágó, hátfájás, kar-, láb-, csípő fájdalom, zsibbadás).
Új szellemiségben kialakított terápia a mozgásprobléma,
fájdalom megoldására.
Előadó: Romhányiné Kovács Mária gerincterapeuta,
gyógytestnevelő  
A részvétel díjtalan!
Programok hétvégén
7

Rendezvények

NŐK 24 ÓRÁN TÚL

Március 7., szombat 16.00-18.00
Kiállításmegnyitó és előadás a Nők napja alkalmából.
Gabi, Petra és Ildi. Sokszereplős, mindenevő háziboszik.
Mindenből kifőzik a legjobbat. Legyen az asztalra való étek,
kreatív játék a gyerekekkel vagy a festés, varrás, virágkötés.
Ehhez szépérzék, lélek és rendületlen energia szükséges.
NŐK. Csupa nagybetűvel. ANYÁK, még nagyobbal.
FELESÉGEK, de szívből. Hármójuk kiállítása bemutatja, mire is
lehetünk képesek, ha merünk álmodni, és odaszánjuk magunkat.
Elekné Ilovai Gabriella, Gyurcsó Józsa Petra és Halász
Ildikó kiállítása.
A megnyitóhoz kapcsolódóan Halmos Borbála #NŐ című
könyvét mutatja be, és beszélget az érdeklődőkkel arról,
ő hogyan járt végig egy rögös utat nőként.
A részvétel díjtalan!

FŰBEN-FÁBAN FINOMSÁG

14+ éves

Március 14., szombat 16.30-18.30
Azt tudjuk, hogy a füvekben és a fákban orvosság lakozik,
de hogy még finomak is lehetnek!
Halmos Mónika fitoterapeuta, food-stylist, az ehető virágok
szakértője, olyan előadással készül, amely feltárja számunkra a növényvilág másik, szó szerint finom arcát, hogy
ne csupán csodálni, hanem ízlelni is tudjuk őket.
Belépődíj: 1 500 Ft/fő

Programok hétvégén
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WEKERLEI ZSEBSZÍNHÁZ:
HÓFEHÉR ÉS RÓZSAPIROS

3-9 éves

Március 21., szombat 10.30-11.20
A Batyu Színház bábjátéka.
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, volt
egyszer egy szegény özvegyasszony. Nem volt egyebe, csak
egy házacskája, a házacska előtt egy kertecske, s abban két
rózsafácska: fehér rózsa nyílt az egyiken, piros a másikon.
Mesénk szereplője két rózsafából született leányka, egy kedves
özvegyasszony, egy jóságos medve és egy gonosz törpe.
Írta és rendezte: Kontha Nelli
Zene: Csák Péter
Játssza: Gergelyi Júlia
Belépődíj: 1 200 Ft/fő
Jegyek elővételben is kaphatóak!
18+ éves

JAZZ ÉS MÁSOK

Március 28., szombat 16.30-17.30
Bede Fanni Anna (fuvola) és Lakatos Benjamin (zongora)
koncertje.
Az előadók olyan zeneműveket válogattak össze, melyek
számukra a jazzt – mint műfajt – jelentik. Közismert
és kevésbé ismert dallamok csendülnek fel: filmzenék,
klasszikus dallamok, valamint Szakcsi Lakatos Béla művei.
A koncerten a formáció saját, személyes zenei elképzelései, variációi is megjelennek.   Az egyes zeneművek
között történetek, anekdoták, rövid ismertetők teszik
bensőségesebbé a hangulatot.  
Belépődíj: 1 500 Ft/fő
Jegyek elővételben is kaphatóak!

ÓVODAVÁLASZTÓ
Április 4., szombat 10.00-12.00
Milyenek az óvodák Wekerletelepen és környékén? Hol, milyen
szolgáltatások várják a csemetéket? A tájékoztatón
megtudhatják a szülők az általános tudnivalókat, és meg
ismerhetik a környékbeli óvodák vezetőit, kínálatukat.
Meghívott vendégeink: Ikladiné dr. Petres Veronika,
az önkormányzat Humánszolgáltatási és Szociális Irodájának
vezetője, wekerlei óvodavezetők. A beszélgetés során sor
kerül a személyes kérdések megválaszolására is.
A részvétel díjtalan!
Programok hétvégén
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IX. WEKERLEFESZT MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ

Április 18-19., szombat-vasárnap
Művészetről, művészektől, nem csak művészeknek!
„Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.”
(Weöres Sándor)
A IX. WekerleFeszt Művészeti Találkozó alapgondolata
az öröm. Az öröm, mely oly sokféle lehet, magában
foglalhatja a boldogságot, bátorságot, céljaink elérését,
a teljesség érzését, az alkotást. Az idei WekerleFeszt
programjait igyekeztünk e téma köré fonni. Örömmel tettük!
ÖRÖMPROGRAM
Április 18., szombat 10.00-21.00
3+ éves

GyerekFeszt
10.00-11.00

11.10-12.00

Lurkoncert – filmzenei koncertélmény
3-9 éves gyerekeknek
Közreműködik: Bede Fanni Anna (fuvola),
Szakcsi Lakatos Benjamin (zongora)
és művészbarátaik
Játsszunk a színekkel! – Kuizs Lilla
képzőművész közös akciófestésre várja
az alkotni vágyó gyerekeket
14+ éves

ÖrömFeszt
14.00

Wekerlei Galéria képzőművészeti tárlat
megnyitója
–
helyi
képzőművészek
közös tárlata
14.45-15.30 Felicidade – latin-amerikai gitárzene,
Bándi Gergely gitárművész koncertje
15.40-16.40 Játszótér – Végh Lajos képzőművész Digital
Sand (digitális homokanimáció) előadása
17.00-17.50
Improvizáció veled – Szakcsi Lakatos
Benjamin zongoraművész interaktív koncertje
18.00-19.40 Horváth Péter portré – filmvetítés és
beszélgetés Varga Géza rendezővel és
a film „főszereplőjével”, Horváth Péter
fotóművésszel
20.00-21.00 Na végre! – Beleznay Endre színművész
önálló estje
A részvétel programokon díjtalan!
Programok hétvégén
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MŰHELYLÁTOGATÁSOK FELNŐTTEKNEK
Április 19., vasárnap 10.00-20.00
Az elmúlt évek nagy sikerű műterem-látogatásai során
bepillantást nyerhettünk a közelünkben élő és alkotó
művészek életébe, alkotó tereibe, személyesebbé téve
ezzel az alkotásokhoz és alkotóhoz való kapcsolatunkat.
Közkívánatra ebben az évben újra ellátogatunk már ismert
és új műtermekbe.
10.00-11.00

Ruttkay Sándor grafikusművész (műterem)
A műterem nem a kerületben található!

14.00-15.30

Harasztÿ István Munkácsy-, Kossuthés Príma-díjas  kinetikus szobrász  (galéria)

16.00-17.00

Nikmond Beáta Munkácsy-díjas
szobrászművész (műterem galéria)

17.30-18.30

Szalma Edit meseillusztrátor (műterem)

17.30-18.30

Mazalin Natália festőművész (műterem)

19.00-20.00

Skoda Éva festőművész  (műterem galéria)

A műtermek korlátozott befogadóképessége miatt
előzetes regisztráció szükséges 2020. március 16-tól
a wkk.kispest.hu honlapunkon vagy a 282-9895-ös
telefonszámon!
Regisztrációja után kérjük, fáradjon be a WKK épületébe
(XIX. ker. Petur u. 7.), és vegye át a műteremlátogatásra
feljogosító szelvényét, mely további információkat tartalmaz.
A WekerleFeszt támogatói: Budapest Főváros XIX. Kerület
Kispest Önkormányzata, Wekerlei Kulturális Közhasznú
Alapítvány – WEKKA
A részvétel programokon díjtalan!
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KAJAKKAL A VÉGTELENBE

14+ éves

Április 25., szombat 16.30-18.30
Előadás egy extrém útról a Föld napja alkalmából.
Vajon mi késztet egy sikeres fiatal közgazdászt arra, hogy
hátat fordítva munkahelynek, karriernek a víz és az ismeretlen
végtelenjét válassza? Szabó Norbert Ádám egy napon
ráébredt, hogy az ő útja másfelé vezet, és barátjával, valamint
kicsiny páros kajakukkal elindult az óceán felé. E kalandos
útról, élményekről, gondolatokról és tervekről mesél
nekünk.
Belépő: 500 Ft/fő
3-99 éves

MÁJUSFA ÁLLÍTÁS

Május 2., szombat 17.00-19.00
Bizony nagy büszkeség volt, ha május első napjára a lányos
ház előtt felszalagozott májusfa díszelgett. A fácskának
szép sudárnak, üdének, egészségesnek kellett lennie.
S minél több és színesebb szalag díszítette, annál
hivalkodóbban hirdette: éled a természet, lobban a szerelem
és az élet ünnep! Elevenítsük fel együtt a „Májfa” állításának
hagyományát! Énekeljünk együtt Halmos Katával és
a Wekerlei Népdalkörrel, és hallgassunk meséket,
történeteket Tatai Veronika színművész előadásában
a reményről, a hitről és a szerelem erejéről.
Kérjük, hozzon magával egy színes szalagot, a szívében
reményt és örömöt!
A részvétel díjtalan!
6+ éves

RELATÍV SZÉPSÉG

Május 9., szombat 16.00-18.00
Egy nem mindennapi kiállítás és hozzá kapcsolódó
foglalkozás, előadás fogyatékkal élőknek, fogyatékkal élőkről.
A szépség relatív, az emberség nem: ahogy mindenki lehet
szép, úgy mindenki lehet a társadalom elfogadott, egyenjogú
tagja. A szépségipar és a fogyatékkal élők világa is
ugyanolyan zárt világ, de ez nem kell, hogy törvényszerű
legyen: a címlapokon nem csak topmodellek lehetnek, és
a fogyatékkal élők sem csak a világtól elrejtve élhetnek.
A fotókiállítás célja az emberek látásmódjának, gondol
kodásának tágítása, társadalmi érzékenyítés, a sztereotípiák
lerombolása.
Programok hétvégén
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Rendezvények

Légy részese a tárlatnak, legyél te is címlapfotón!
A rendezvényen az első három bátor jelentkező modell
lehet, lencse elé állhat, miután profi sminkmesterek széppé
varázsolták.
Kézműves foglalkozás: karkötő, nyaklánc készítése különböző
anyagok felhasználásával
A néma – az ÉNO Gyöngyszemek Alapítvány zenés színházi
előadása
Közreműködő partnerünk: Reflektor Egyesület
Céljuk, hogy fókuszba helyezzék a társadalom fontos
problémáit, kérdésekeit az alkotó és előadóművészeti
formákon keresztül. Hisszük, hogy az egyéni problémák és
a társadalmi problémák között van összefüggés, amelyeken
olyan értékek fejlesztésével, mint nyitottság, elfogadás,
megértés, lehet változtatni.
A kiállításmegnyitón közreműködik: Kiss Koppány színész,
dalszövegíró, énekes
Együttműködő partnerünk: Kispesti Szociális Szolgáltató
Centrum
A részvétel díjtalan!

CIPPOLINO BABAKONCERTJE

0-3 éves

Május 16., szombat 16.30-17.30
Részletek a február 22-i programnál!
Elővételi jegyek vásárolhatók a koncertet megelőzően május
13-án, szerdán 17.00-18.00 óra között és 14-én, csütörtökön
10.00-11.00 óra között a Wekerlei Kultúrházban.
Jegyvásárlással
kapcsolatos
további
információ:
gfannianna@gmail.com
Belépődíj: elővételben felnőtteknek 1 800 Ft, a babák a
vendégeink!
A koncert napján, a helyszínen felnőtteknek 2 800 Ft, a
babák a vendégeink!
4+ éves

CSILLAGLES

Május 16., szombat 19.00-21.00
A Csillagászati nap alkalmából a Magyar Csillagászati
Egyesület szakembereinek segítségével egy óriás távcsőn
keresztül megleshetjük a bolygókat, csillagokat a WKK
kertjéből.
A részvétel díjtalan!
Programok hétvégén
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Rendezvények

SZAKCSIBEN – ZONGORAOKTATÁS ÉVADZÁRÓ
KONCERTJE

Május 23., szombat 17.00-19.00

Az évadzáró növendékhangversenyen a hallgatók mellett
fellépnek előadóművészek, művésztanárok.
Szeretettel várjuk mindazokat, akik látni, hallani, érezni
szeretnék, hogyan bontakozhat ki a tehetség a szabad és
támogató pedagógia során, hogy évről évre mennyit fejlődhet
egy-egy növendék a zenei alkotói munka segítségével.  
Belépődíj: 1 500 Ft/fő
Jegyárusítással kapcsolatos további információ:
Szakcsi Lakatos Benjamin | szakcsiben@gmail.com
Jegyek az előadás napján a helyszínen is vásárolhatók.

XVI. WEKERLEI SZÉKELYKAPU NAPOK

Május 23-24., szombat-vasárnap
Helyszín: XIX. ker. Wekerletelep, Kós Károly tér
Tiéd a színpad! – május 23-án, szombaton 10.00 és
14.00 között a nagyszínpadon a Wekerlei Kultúrház
szervezésében ismét a gyerekeké a főszerep. Fellépnek
a kerület óvodáinak és iskoláinak csoportjai, valamint
a helyi amatőr gyermekcsoportok.
Szombaton 10.00-18.00 között kreatív foglalkozással
várunk mindenkit a WKK sátrában. A Vasárnapi Pikniken
az irodalomkedvelők keressék a Wekerlei Könyvtár
kitelepülését!
A részvétel díjtalan!
Részletek: wekerletelep.hu
A Wekerlei Székelykapu Napok fő szervezője a Magyar
Kollégium Kulturális Egyesület és a Wekerlei Társaskör
Egyesület.
0-99 éves

40 éves a WKK

Június 6., szombat 16.00
Kerek 40 éve lakunk már a wekerlei Petur utcában, még
ha múltunk régebbre is nyúlik vissza. Szeretettel várjuk
múltidéző és jövőt fürkésző, meglepetésekkel tarkított
születésnapunkra. Itt vagyunk, alkotunk, gondolkodunk,
csodálunk, szeretünk és együtt vagyunk.
A titkos részletek folyamatosan jelennek meg honlapunkon.
A részvétel díjtalan, de számunkra fontos!
Programok hétvégén
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programok babáknak

Általános információ:
Tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb információ
és jelentkezés a foglalkozás vezetőjénél.  
Bővebben tájékozódhat a wkk.kispest.hu oldalon.
A foglalkozásokat ABC sorrendben találja meg.
1,5-3 éves

BÁBOS MESEKUCKÓ

Kedd 10.30-11.30

A Bábos Mesekuckó védjegyes baba-mama foglalkozás
komplexen tartalmazza mindazt, amire a babának és mamájának szüksége van. Tartalmazza a bábos mesét kicsikre
hangolva, mesetornát, zene-bonát és kézműveskedést,
mindezt anya óvó karjaiban.
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom vagy 6 000 Ft/5 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Babos Eszter | +36 70 606 3072 | info@babosmesekucko.hu |
babosmesekucko.hu | babostarsulat.hu

BORIBABA TORNA

1-2 éves

Szerda 8.30-10.00

A Boribaba foglalkozásokon énekek, mondókák mellett
sajátíthatják el – szülők és babák – a mozgásos feladatokat, melyekhez különböző speciális mozgásfejlesztő
eszközöket használunk.
2-3 éves

Szerda 10.00-11.30
Ovi előkészítő foglalkozás, játékos mozgásfejlesztés,
koncentrációt és kézügyességet fejlesztő gyakorlatokkal.
Részvételi díj: 2 200 Ft/alkalom vagy 20 000 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

Programok hétköznap
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KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA

0-3 éves

Kedd 10.15-10.45
Höcögés, göcögés, kacagás! Lovagoltatás, lógázás,
hintáztatás, cirókázás élő hangszerjátékkal, népdalokkal,
népi mondókákkal, ölbéli játékokkal, sétáltatókkal
színesítve.
Kedd 10.45-11.15
Mondókás Móka Kerekítő Manóval és ejtőernyővel, sok
színes labdával.
Részvételi díj: 1 100 Ft/alkalom/család vagy 4 500 Ft
/5 alkalom/család
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkas Katalin óvodapedagógus | +36 20 967 7628 |
kisbencejatszo@gmail.com | kerekito.hu
Előzetes jelentkezés nem szükséges!

2-4 éves

LABDÁZÓ

Csütörtök 16.00-16.45
Gurítjuk, eldobjuk, elkapjuk a színes, kicsi, nagy és pöttyös
labdákat.
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 5 500 Ft/6 alkalmas
bérlet
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkas Katalin óvodapedagógus | +36 20 967 7628 |
kisbencejatszo@gmail.com | labdazo.hu

Programok hétköznap
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Általános információ:
Tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb információ
és jelentkezés a foglalkozás vezetőjénél.  
Bővebben tájékozódhat a wkk.kispest.hu oldalon.
A foglalkozásokat ABC sorrendben találja meg.

8-14 éves

AKROZZ VELEM...

I. csoport: péntek 16.15-17.40
II. csoport: péntek 17.50-19.15
Akrobatika foglalkozáson alap-, és haladó akrobatikai
elemeket tanulunk, erősítünk és nyújtunk.
A foglalkozás maximális létszáma: csoportonként 15 fő.
Részvételi díj: 5 900 Ft, 4 x 85 perc (Akik a Cirkuszolj velem
foglalkozásra is járnak, a havidíjból 1 000 Ft kedvezményt
kapnak!)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Zoltán Angelika akrobatika,- aerobik-, és fitball oktató,
az Állami Artistaképző Intézet volt növendéke
| +36 70 882 6555 | zoltan55angi@gmail.com

APRÓ MAROK FAZEKAS MŰHELY

I. csoport: szerda 15.30-16.30

6-14 éves

Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 4 100 Ft/4 alkalom
(5 hét alatt felhasználható)
II. csoport: szerda 16.30-18.00
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom vagy 5 200 Ft/4 alkalom
(5 hét alatt felhasználható)
A hely, ahol kisinas lehetsz egy igazi fazekasműhelyben.
A részvételi díjak tartalmazzák az anyagköltséget, valamint
havonta 2 db tárgy mázas kiégetését.
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Szabóné Farkas Judit fazekas, népi játszóházvezető
| +36 70 284 7579 | sz.f.judit@gmail.com

Programok hétköznap
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ÁKOMBÁK

3-7 éves

Kedd 16.30-17.30
ÚJ!
A foglalkozás célja, hogy már a legkisebbekkel is meg
szerettessük a rajzolást, az alkotás örömét. Az alkotófolyamat
során fokozatosan fejlődik a kézügyességük és a fantáziájuk.
Egy közösségen belül létrehozni valamit és barátokra lelni,
csodálatos élmény.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom
A részvételi díj tartalmazza az anyagköltséget.
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Major-Takács Eszter animációs filmrajzoló | +36 30 318 9945 |
majorteszter@gmail.com

BŰVÉSZTANFOLYAM GYEREKEKNEK

8+ éves

Csütörtök 17.00-18.30

Gondoltál már valaha arra, hogy milyen jó lenne megtanulni
„varázsolni”? Esetleg valamivel kitűnni a tömegből? Vagy
csak szeretnél egy jó hobbit? Jó helyen jársz! Megtanítunk
a bűvészkedés alapjaitól egészen a komolyabb mutatványokig
mindenre, hogy akár egy baráti vagy családi összejövetelen
is el tudd kápráztatni közönségedet. De ha ennél tovább
mennél, és ebből  szeretnél megélni, akkor is itt a helyed,
ugyanis két leendő tanárod, Molnár Szabolcs és Hajnal Máté
már évek óta hivatásos bűvészek! A tanfolyam keretein
belül nem csak a fogásokra tanítunk meg, de ellesheted
a bűvészkellékek elkészítésének fortélyait is. Mindemellett
fellépési lehetőségeket is biztosítunk a tanfolyamon résztvevő
növendékeinknek!
A foglalkozást vezeti: Molnár Szabolcs mentalista bűvész
és Hajnal Máté bűvész
Részvételi díj: 11 000 Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Molnár Szabolcs | +36 30 335 5956 | molnar.buvesz@gmail.com
| molnarbuvesz.hu

Programok hétköznap
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CIRKUSZOLJ VELEM...

I. csoport (kezdő): szerda 16.15 -17.45
II. csoport (haladó): szerda 17.50-19.20

6-14 éves

Ügyességi és akrobatika foglalkozás. Akrobatika alapelemek-,
egyensúlyozás-, zsonglőr alapok oktatása.
Részvételi díj: 6 200 Ft, 4 x 1,5 óra (Akik az Akrozz Velem
foglalkozásra is járnak, a havidíjból 1 000 Ft kedvezményt
kapnak!)
Maximális létszám: csoportonként 15 fő
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Zoltán Angelika akrobatika-, aerobik- és fitball oktató,
az Állami Artistaképző Intézet volt növendéke
| +36 70 882 6555 | zoltan55angi@gmail.com

DANCE AEROBIK
BETTINA FITNESS ISKOLA

7-14 éves

Kedd 17.30-18.30
Változatos felépítésű, közepes intenzitású, táncos
mozgás- és állóképesség-fejlesztés felső tagozatosoknak.
Jó zenék, vidám hangulatú edzések. Szükséges felszerelés:
elasztikus nadrág és felső ruházat, kényelmes tornacipő.
Tanfolyamvezető: Popovics Helga edző
Részvételi díj: 4 500 Ft/hó
A január 14-ig csatlakozó új tagoknak az első alkalom
ingyenes!
Jelentkezés és bővebb információ a vezető edzőnél:
Ambrus Bettina csoportos fitness instruktor, gyerekfitness
oktató és táncos, a Bettina Fitness Iskola alapítója és szakmai vezetője | +36 70 547 7074 | bettinaambrus@gmail.com |
Facebook oldal: Bettina Fitness
Programok hétköznap
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DIVATTÁNC

8-12 éves

Kedd 18.00-18.45
A divattánc gyűjtőfogalom, mely magában foglalja
mindazon táncokat, melyek egy adott korszak
legnépszerűbb táncainak és zenéinek felhasználásával
születnek meg (pl. hip-hop, jazz, show). Ennek megfelelően a gyerekek többféle tánc stílusjegyeivel és
különböző technikákkal ismerkedhetnek meg. A csoportos koreográfiák tanulása során fejlődik a gyerekek
mozgáskultúrája,
állóképessége,
koordinációs
és
koncentrációs képessége.
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy bérlet 4 000 Ft/4 alkalom
(a bérlet egész tanévben felhasználható)
Jelentkezés és bővebb információ foglalkozásvezetőnél:
Rosivall Petra diplomás táncoktató | +36 30 617 6755 |
pindur.piruett@gmail.com
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!
6+ éves

GYEREK KANGOO

Hétfő 17.30-18.30 és péntek 17.30-18.30
A kangoo cipőben végzett edzés vidám, lendületes, a teljes testet átmozgatja. 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: 1 100 Ft/alkalom, bérlet: 4 500 Ft/5 alkalom,
8 000 Ft/10 alkalom (érvényesség: 6 hét) OTP Szépkártya elfogadóhely
Cipőbérlés: 500 Ft/alkalom (új jelentkezők részére a
cipőbérlés első alkalommal ingyenes)
Előzetes jelentkezés szükséges a foglalkozásvezetőnél:
Sövegjártó Petra aerobik, kangoo jumps, gyerek kangoo,
gyerek fitness oktató | petra.kangoo@gmail.com |
facebook.com/petra.kangoo | petrakangoo.hu

GYEREK KEMPO

7-8 éves

Hétfő 16.15-17.15
Kezdő gyerekedzések 4-8 évesek részére, ahol megtanul
hatják az önvédelem, a tisztelet, az álló- és földharc,
a fegyelem, a formagyakorlat, a küzdelem és a kitartás
alapjait. A mozgásfejlesztés mellett a játékra is marad idő.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom, 3 800 Ft/ bérlet (4 alkalom)
Jelentkezés és bővebb információ foglalkozásvezetőnél:
Berki Katalin | +36 30 536 6710 | katalinn.toth@gmail.com
Programok hétköznap
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GYERMEKFITNESZ ÉS TÁNC
BETTINA FITNESS ISKOLA	

3-9 éves

Hétfő 16.10-17.40
Kedd 16.30-17.20

Zenés, táncos foglalkozás a mozgáskoordináció,
ritmusérzék, vázizomzat, testtartás fejlesztésével, alap
tornagyakorlatok, akrobatika alapok elsajátítása.
Mini csoport (3-4 évesek): hétfő 16.10-16.40
Tanfolyamvezető: Ambrus Bettina vezető edző
Kezdő csoport (4,5-7 évesek): kedd 16.30-17.20
Tanfolyamvezető: Popovics Helga edző
Haladó csoport (6-9 évesek): hétfő 16.45-17.40
+ heti egy tornatermi edzés külső helyszínen
Csatlakozás kizárólag előképzettséggel!
Tanfolyamvezető: Ambrus Bettina vezető edző
Csatlakozás férőhely függvényében folyamatos.
Részvételi díj:
Mini csoport: 3 800 Ft/hó (1 hó = 4 alkalom)
Kezdő csoport: 4 500 Ft/hó (1 hó = 4 alkalom)
Haladó csoport: 8 200 Ft/hó (1 hó = 8 alkalom)
Jelentkezés és bővebb információ a vezető edzőnél:
Ambrus Bettina csoportos fitness instruktor, gyerekfitness
oktató és táncos, a Bettina Fitness Iskola alapítója és szakmai vezetője | +36 70 547 7074 | bettinaambrus@gmail.com |
Facebook oldal: Bettina Fitness
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5-7 éves
HANGSZERVARÁZS ZENETANODA
ROSALES ZENEOVI
DÚR-MOLL – iskolaelőkészítő a zene segítségével

Szerda 13.15-16.00
Finommotorika fejlesztése a furulyakezelés, zenei játékok,
feladatlapok és a kottaolvasás módszerén keresztül.
Részvételi díj: 4 500 Ft/alkalom, 21 000 Ft/5 alkalom,
39 000 Ft/10 alkalom, 99 000 Ft/éves bérlet
Előzetes jelentkezés:
Nagy Mária az Operaház nagykövete és gyerekprogramok
játékmestere | +36 30 936 2040 | hangszervarazs@gmail.com

HANGSZERVARÁZS MODERATO

4-5 éves

HANGSZERVARÁZS ALLEGRO

5-7 éves

KÉPREGÉNY-KÉSZÍTŐK KÖRE

6-12 éves

Szerda 16.20-17.00
Zenei játékok, matricázás, színezés, furulyaiskolával és
fejlesztő füzetekkel.
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom, 7 000 Ft/5 alkalom,
13 000 Ft/10 alkalom, 33 000 Ft/éves bérlet
Előzetes jelentkezés:
Nagy Mária az Operaház nagykövete és gyerekprogramok
játékmestere | +36 30 936 2040 | hangszervarazs@gmail.com
Szerda 17.05-18.05
A Moderato folytatása 5-7 éveseknek. A furulyakezelés és a
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
Előzetes jelentkezés:
Nagy Mária az Operaház nagykövete és gyerekprogramok
játékmestere | +36 30 936 2040 | hangszervarazs@gmail.com
Szerda 16.30-18.00
Játékos rajzolás a képregény műfaj keretei között.
Te írod, te hozod a témát, és te is rajzolod.
A végén valódi képregényfüzetet készítünk a történetedből!
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/hó
A részvételi díjak tartalmazzák az anyagköltséget.
Az első bemutató foglalkozás díjtalan!
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Kőhalmi Adél illusztrátor |+36 70 667 1386 |
kohalmiadel@gmail.com
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ÚJ! KICSITÁNC

7-9 éves

Péntek 16.15-17.15 (első alkalom: január 17.)
A foglalkozás a hagyományos népi játék és néptánc jegyében
telik, ugyanakkor mégis kicsit a mai kor gyermekére szabva.
Az itt elsajátított játékok és – olykor különböző eszközökkel
járt – táncok számos készséget és képességet fejlesztenek.
Mindez természetesen korántsem didaktikus módon, de
szinte észrevétlenül, játékos formában, az egymással való
játék és táncolás örömét átélve történik.
Részvételi díj: 1 200 Ft/óra, 4 000 Ft/4 alkalom (6 hét alatt
lejárható)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Hanusz Zsuzsanna diplomás táncoktató | +36 20 396 8283 |
hanusz.zsuzsi@gmail.com
Az első alkalom minden új csatlakozó számára ingyenes!
4-6 éves

PINDUR PIRUETT

Csütörtök 16.30-17.30
Mozgás öröme és a tánc szépsége a testtudat és a helyes
testtartás kialakításával.
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/4 alkalom
(a bérlet egész tanévben felhasználható)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Rosivall Petra diplomás táncoktató | +36 30 617 6755 |
pindur.piruett@gmail.com
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

ROBOTIKA MÉRNÖK SZAK – KÖR

9-15 éves

I. csoport: szerda 16.30-18.00 (5-8. osztályosok)
II. csoport: péntek 16.30-18.00 (3-6. osztályosok)
Programozás robotépítő és konstrukciós készlet felhasználásával,
differenciált tematikával.
Folyamatosan lehet csatlakozni!
Részvételi díj: (magában foglalja a robotkészletek és
a számítógépek használatát is) 48 000 Ft/félév
(részletfizetési lehetőség)
Foglalkozásvezetők: az Abacusan Stúdió gyakorlott
foglalkozásvezetői  
További információ és jelentkezés:
info@abacusan.hu | +36 20 372 2628 | abacusan.hu |
facebook.com/abacusan
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10-14 éves

TINI KANGOO

Szerda 18.30-19.30 és péntek 18.30-19.30
Koreográfiák tanulása, haladó játékok és tartásjavító,
erősítő gyakorlatok. Kiváló állóképesség-fejlesztés, miközben
a tinédzserek is jól szórakoznak.
Amit hozni kell: hosszú szárú, nedvszívó zokni, szénsavmentes
ásványvíz, törölköző.
Részvételi díj: 1 100 Ft/alkalom, bérlet: 4 500 Ft/5 alkalom,
8 000 Ft/10 alkalom (érvényesség: 6 hét)
OTP Szépkártya elfogadóhely
Cipőbérlés: 500 Ft/alkalom (új jelentkezők részére
a cipőbérlés első alkalommal ingyenes)
Előzetes jelentkezés szükséges a foglalkozásvezetőnél:
Sövegjártó Petra aerobik, kangoo jumps, gyerek kangoo,
gyerek fitness oktató | petra.kangoo@gmail.com |
facebook.com/petra.kangoo | petrakangoo.hu

VONZART TÁNC STÚDIÓ – VONZÁS KTSE
Csütörtök

7-18 éves

17.00-17.50 Klasszikus balett és jazz tánc,
modern tánc
18.00-18.50 Ír tánc, sztepp, néptánc

További táncos lehetőségek 1-2 stúdiós év után és 9 év
felett a sportegyesület versenyző csapataiban.
Részvételi díj:
4 500 Ft/4 óra/hó (4 x 50 perc, heti 1 x 50 percben)
7 400 Ft/8 óra/hó (8 x 50 perc, heti 2 x 50 percben)
Bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Zoltán Anna táncművész, nívódíjas oktató, a látványtáncok
mestere | +36 70 316 6345 | vonzarttanc@gmail.com
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Általános információ:
Tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb információ
és jelentkezés a foglalkozás vezetőjénél.  
Bővebben tájékozódhat a wkk.kispest.hu oldalon.
A foglalkozásokat ABC sorrendben találja meg.

FAZEKAS TANFOLYAM ÉS MŰHELY
KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK

Szerda 18.00-20.45
Ahol az alkotás valódi élménnyé válik!
Részvételi díj: 3 500 Ft/alkalom vagy 24 000 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!

FELNŐTT KANGOO

Szerda 19.30-20.30 és péntek 19.30-20.30
A kangoo cipő fantasztikus ereje abban rejlik, hogy elnyeli
a becsapódás 80%-át, így az edzések gerinc és ízületkímélőek. Az aerobic alaplépéseit variálva koreográfiát
sajátíthatnak el, követhető módon felépülő koreográfiával,
állandó lehetőséget biztosítva új résztvevők csatlakozására. A 45-50 percet ugrálást erősítő gyakorlatok
követik, fókuszban a “kényes’ testtájak: has, comb, popsi,
core izmok. Ha szeretne jó zenére, kötetlen társaságban
kellemesen elfáradni, a felnőtt kangoo tetszeni fog.
Amit hozni kell: hosszú szárú, nedvszívó zokni, szénsavmentes
ásványvíz, törölköző.
Részvételi díj: 1 100 Ft/alkalom, AYCM és OTP Szépkártya
elfogadóhely
Cipőbérlés: 500 Ft/alkalom (új jelentkezők részére
a cipőbérlés első alkalommal ingyenes)
Előzetes jelentkezés szükséges a foglalkozásvezetőnél:
Sövegjártó Petra aerobik, kangoo jumps, gyerek kangoo,
gyerek fitness oktató | petra.kangoo@gmail.com |
facebook.com/petra.kangoo | petrakangoo.hu
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HATHA JÓGA

Csütörtök 19.15-20.15
A hatha a harmónia jógája, amely egységet teremt a test,
a lélek és az elme között. Minden további jógairányzat alapja,
az ősi, tradicionális út.
Ezen az órán a gyakorlás mélyebb megélése, a tudatos
jelenlét megtapasztalása a cél. Különösen ajánljuk azoknak, akik régóta tervezik, hogy elkezdenek jógázni, de
nem tudják, hogyan kezdjenek hozzá, továbbá mindazoknak, akik óvatos, gyengéd átmozgatásra és ellazulásra,
stresszoldásra vágynak.
Részvételi díj: 1 600 Ft/alkalom vagy 5 500 Ft/4 alkalmas
bérlet (amit 5 hét alatt lehet lejárni)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Vadai Mónika jógaoktató és természetgyógyász |
+36 20 976 5084 | info@motherandchild.co.nz | anyagyermek.hu
és motherandchild.co.nz
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

KANGATRAINING

Hétfő 10.00-11.00
Lendülj újra formába szülés után, regenerálódj tudatosan,
hatékony és biztonságos gyakorlatokkal! Regeneráció,
edzés, hordozás jó hangulatban. Várandósoknak is!
Részvételi díj: bérlet kezdőknek: 20 000 Ft/ 8 alkalom, bérlet
haladóknak: 9 000 Ft/5 alkalom vagy 17 000 Ft/10 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a tanfolyamvezetőnél:
Tatorján Anna (Panni) | +36 30 327 4474 | panni@kangatraining.hu
Programok hétköznap
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KETTLEBELL
Hétfő 18.45-19.45 (vezetett edzés kezdő csoportnak)
Hétfő 19.45-20.45 (vezetett edzés szuperhaladó csoportnak)
Csütörtök 18.30-19.30 (vezetett edzés kezdő csoportnak)
Csütörtök 19.30-20.30 (vezetett edzés szuperhaladó
csoportnak)
Funkcionális erőnléti edzés egyéneknek és csoportoknak.
Részvételi díj:
Edzz velem!: 1 000 Ft/alkalom (Vasgolyós bérlettel
rendelkezőknek 500 Ft/alkalom)
Vezetett edzés bérlet: 13 000 Ft/hónap
Vezetett edzés alkalmi jegy: 2 000 Ft/alkalom
Előzetes jelentkezés a foglalkozásvezetőnél:
Schmidt-Vig Katalin fitness és testépítő edző, SFG1 kettlebell
instruktor | +36 70 376 0494 | kettlebellkata@gmail.com
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!
Kérjük, előzetesen jelentkezzen e-mailben a
foglalkozásvezetőnél!
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

PILATES

Kedd 19.00-20.00 és csütörtök 10.30-11.30
A pilates módszer lényege a „központ” megerősítése,
a gerinc mozgékonyságának növelése, az izomerő és a testtudat fejlesztése, illetve mozgásszervi problémák hatékony
kezelése.
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 4 500 Ft/4 alkalom
(a bérlet egész tanévben felhasználható)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | mozdulatok@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!
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ÚJ! RENDHAGYÓ RAJZÓRÁK
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI UTAZÁSSAL

Szombat 15.00-17.00 (első alkalom: január 18.)

Alkotási folyamatok a művészettörténeten keresztül. A rendhagyó rajzkörben óráról órára, egy-egy művészettörténeti
alkotás megismerő elemzése után a hallgatók lerajzolják
a művészeti alkotást. Skoda Éva festőművész segítségével
fejleszthetik rajztudásukat, önálló szabadságot kapva
továbbgondolásra, parafrázisok rajzolására is. Rajztáblákat
biztosítunk, kérjük, a rajzoláshoz szükséges 2, 3, 4 „B”
ceruzákat és az A3-as méretű rajzpapírt mindenki hozza
magával.
A tanfolyamot vezeti: Skoda Éva festőművész, a Kispesti
Helikon Kulturális Egyesület elnöke
Részvételi díj: 2 000 Ft/alkalom
Jelentkezés és bővebb információ :
Skoda Éva festőművész | +36 30 904 6001 | skodaeva@yahoo.com

TORNA NYUGDÍJON TÚL

Kedd és csütörtök 8.00-9.00 és 9.00-10.00
A torna jó hatással van a keringésre és a csontritkulás
megelőzésének alapja.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom
heti 2 alkalom esetén 6 000 Ft/hó
heti 1 alkalom esetén 3 000 Ft/hó
A korlátozott férőhely miatt az új csatlakozóknak előzetes
jelentkezés szükséges!
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Szőr Éva | +36 20 921 1775 |  vicanci65@gmail.com

SZÉKES ZUMBA ÉS ZUMBA GOLD

Hétfő 17.45-18.45
A programot azoknak ajánljuk, akik valamilyen okból
kifolyólag nem végezhetnek erős megterheléssel járó
sportokat. Lehet ez életkori sajátosság, betegségből
adódó mozgáskoordinációs probléma, születési rend
ellenességből vagy valamilyen szerzett betegségből adódó
mozgásnehézség. A Székes Zumba és Zumba Gold várja
a segédeszközzel közlekedő vagy fogyni vágyó túlsúllyal
küzdőket is.
Programok hétköznap
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A székes programot választók részére (akik széken ülve
tudják végezni a gyakorlatokat) a program díjtalan.
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom vagy 5 200 Ft/bérlet (4 alkalom)
Támogató: Kispest Önkormányzata
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkasné Erzsébet instruktor, tánc- és mozgásterapeuta,
kineziológus | +36 30 996 4166 | erzsi.zumba@gmail.com

ÚJ! SZENIOR ÖRÖMTÁNC

Szerda 14.00-15.00 (első alkalom: január 15.)

Ez a mozgásforma rendkívül kedvelt az idősödő korosztály
körében, mert olyan kikapcsolódást nyújt, ami egyben testmozgásnak is tökéletes. Az órákon mindig új táncokat is
tanulunk, a rövid koreográfiák megjegyzése frissen tartja az
agyat. Nem igényel előzetes tánctudást, és nem kell hozzá
táncpartner!
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom vagy 6 000 Ft/ 10 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Purzsás Mária tanár, táncoktató, | +36 20 552 6396 |
Az első bemutató óra díjtalan!

TŰZZOMÁNC TANFOLYAM

Péntek 17.00-20.00 (első alkalom: február 7.)
ÚJ!
A nyolcalkalmas tanfolyamon scrafitó és rekeszzománc
technikával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Minden
alkalommal az aznap elkészített tárgyat, főleg ékszert haza is
vihetik.
Részvételi díj: 32 000 Ft/ 8 alkalom. Az összeg az első
alkalommal egy összegben fizetendő!
A részvételi díj tartalmazza a kemence használatot,
az anyagköltséget, a szerszámok használatát.
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Kiss Zoltán tűzzománckészítő | +36 20 230 4323 |
kisszoli.aha@gmail.com
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ÚJ! ZUMBA FITNESS ANITÁVAL

Péntek 19.45-20.45
A Zumba Kolumbiából származó, könnyen elsajátítható,
latin ritmusokra épülő tánc, mely fitness program is egyben.
A mozdulatok az aerobic és különböző táncok lépéseiből
tevődnek össze. Nem kell koreográfiákat előre betanulnia
és izgulnia, hogy sikerült-e mindezt megjegyeznie! Elég az
oktató mozdulatait követni, és az sem probléma, ha elvéti
a lépést. A lényeg, hogy élvezzük együtt a mozgást!
Amit mindenképp hozzon magával: víz, törölköző, váltócipő,
jókedv és ne felejtse otthon a barátnőjét sem!
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 5 500 Ft/5 alkalmas
bérlet (6 hétig érvényes)
Anyja-lánya/fia (állandó) AKCIÓ 17 éves korig: 1 800 Ft/alkalom
vagy 8 500 Ft/5 alkalmas bérlet (6 hétig érvényes)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Diós Anita Zumba Fitness Instruktor | +36 30 600 8287 |
anitazumba.hu
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

NYELVOKTATÁS
NYELVOKTATÁS
SHETLAND U.K. NYELVISKOLA

Nyelvoktatás minden szinten, minden korosztálynak, szinte
minden nyelven.
Speciális ajánlatok:
• Németből és angolból EURO nyelvvizsga lehetőség
• Szintentartó társalgási csoportok
• Sportnyelv, irodalmi szövegeket feldolgozó speciális
tanfolyamok
• Üzleti nyelvoktatás
• Kihelyezett tanfolyamok vállalatok és intézmények
számára
• Távoktatás
További információ: shetland.hu
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ALFA AGYKONTROLL KLUB

Hétfő 19.00-21.00
Az agykontroll tanfolyamon tanultak gyakorlása; probléma
megoldó, egészségjavító meditációkkal az életünk
minőségének javítása; önismeretünk, személyiségünk
fejlesztése; egymás segítése.
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 5 000 Ft/4 alkalmas
bérlet
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkasné Erzsébet okl. mentálhigiénés kineziológus, család
terapeuta | +36 30 996 4166 | farkasn.erzsi@gmail.com |
kineziologia1.hu/agykontroll
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

FOLTMÁGUSOK WEKERLÉN
FOLTVARRÓ KLUB

Kéthetenként kedden 9.00-12.00
Az évek óta sikeresen működő klubban gyönyörű alkotások
születnek (babák, táskák, játékok, állatok, dísztárgyak,
faliszőnyegek, faliképek). A résztvevők egyéni ötleteket,
technikákat tanulnak egymástól. A klub tagja a Magyar
Foltvarró Céhnek. A csatlakozáshoz a foltvarrásban való
alapszintű jártasság szükséges.
Vezeti: Botos Kata
Bővebb információ: Botos Kata | okoskata2012@gmail.com |
A részvétel díjtalan!

GYÖNGY NŐVÉREK
Minden páratlan hét kedden 17.00-20.00
A 2014-ben alakult zártkörű alkotókör tagjai között számos
népi iparművész alkot. Munkáik között hagyományos és
modern ékszerek is megtalálhatóak. A közösen, gyöngyfűzéssel töltött idő, az úgynevezett „gyöngyös idő”, amolyan
lecsendesülés a hétköznapok rohanásában.
Vezeti: Máté Sándorné Anikó
A részvétel díjtalan!
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ZÖLDSZARVÚ ÖKO BABA-MAMA KLUB

Minden páros hét csütörtökön 10.00-12.00

Témáink: mosható pelenka és babahordozó tanácsadás,
valamint kölcsönzés, öko háztartás és egészséges életmód.
Szervező: Tokai-Kovács Anita | +36 30 964 4152
Hordozási tanácsadók:
Bíró-Pentaller Anna | +36 20 233 5089
Jókay Nikolett | +36 70 506 5208
Molnár Lejla | +36 30 339 1002
Rácz Zsuzsanna | +36 4673033
Előzetes bejelentkezés nem szükséges.
A részvétel díjtalan!

WEKERLEI FOLTOSOK – FOLTVARRÓ KLUB

Kéthetenként kedden 9.00-12.00

A csatlakozáshoz a foltvarrásban való alapszintű jártasság
szükséges.
Vezeti: Steigerwald Éva
Bővebb információ: Steigerwald Éva | +36 30 504 0180
A részvétel díjtalan!

WEKERLEI NÉPDALKÖR

Csütörtök 18.00-20.00

Mindenkinek, aki szeret énekelni, szereti a népdalokat,
és szereti a Wekerlét.
Foglalkozásvezető: Halmos Kata népdalénekes
| +36 20 222 8111 | halmos.kata@gmail.com
A részvétel díjtalan! Folyamatos csatlakozási lehetőség!
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kiállítások
Január 18. – február 29.

BOLONDOS INDIÁNNYÁR

Nyarat idéző Boribaba pillanatok az Alpokalján található
Holdfényligetből Nagy Gábor Zsolt képeivel. A képekből ízelítő
látható a www.gabori.hu weboldalon.
Rendhagyó kiállításmegnyitó: január 18., szombat 16.30
Január 25. – február 29.

BALANSZ

Csávás-Ruzicska Tünde keramikusművész kiállítása A magyar
kultúra napja alkalmából.
A rendhagyó kiállításmegnyitó délutánján bepillanthatunk
a  Wekerlén élő művészcsalád életébe.
Megnyitó: január 25., szombat 16.00
A kiállítást megnyitja: Janisch Kornélia keramikusművész
Március 7. – március 28.

NŐK 24 ÓRÁN TÚL

Elekné Ilovai Gabriella, Gyurcsó Józsa Petra és Halász Ildikó
amatőr alkotók kiállítása.
A kiállítás célja, hogy bemutassuk a nők, háziasszonyok,
édesanyák rendkívüli sokoldalúságát.
Megnyitó: március 7., szombat 16.00
Április 18. – május 7.

WEKERLEFESZT GALÉRIA

A IX. WekerleFeszt Művészeti Találkozó képzőművészeti
kiállítása kispesti művészek részvételével.
Megnyitó: április 18., szombat 14.00
Május 9. – május 26.

RELATÍV SZÉPSÉG		

A szépség relatív, az emberség nem. Csodálatos címlapfotók
másképpen élő emberekről.
A kiállításmegnyitón közreműködik: Kiss Koppány színész,
dalszövegíró, énekes
Megnyitó: május 9., szombat 16.00
Május 27. – június 15.

BICIKLIZIK AZ EGÉR!

A kiállítás a kerületi általános iskolák technika óráin készült
alkotásokat mutatja be.
Az idei év témája a közlekedési eszközök, járműmakettek megjelenítése technika órákon régen és most. Gurulva, úszva, szárnyalva
– a fantázia szárnyán is. A kiállítás különlegessége Sivók Zoltán
pedagógus technika tantárgyi muzeális gyűjteménye.
A kiállítás szakmai rendezője: Feketéné Németh Annamária,
a Kispesti Kós Károly Általános Iskola technika tanára.
A kiállítások az intézmény nyitvatartási idejében
díjtalanul megtekinthetők!
33

Szolgáltatások

ANGOL GYERMEKRUHA VÁSÁR

Havonta egyszer pénteken 9.00-12.00
Időpontok: január 17., február 14., március 13., április 17.,
május 15., június 12.
Használt angol gyermekruhák, kiegészítők és játékok vására
havonta egyszer pénteken.

FELEJTŐFA

A felejtőfa Európa más országaiban már ismert „cumifák”
mintájára jött létre a WKK 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 WKK összefogásával valósult meg 2013-ban.

INFORMÁCIÓS HÁZIKÓK

Az épület különböző pontjain ismeretterjesztő házikókat
talál, melyben az adott kiállításhoz, programhoz, jeles napokhoz kapcsolódó információkat, történeteket olvashat. Az információs házikók célja a népszerű közismereti tájékoztatás.

JÁTSZÓSZOBA

Épületünkben baba játszószoba működik, mely a kultúrház
nyitvatartási idejében – a programok helyigényéhez igazodva –
ingyenesen igénybe vehető. A játszószobában ügyességi és
készségfejlesztő játékok, bábok, összerakó játékok, babakonyha,
plüss állatok és még sok kedves tárgy várja a gyerekeket.
Látogatása csak szülői felügyelet mellett lehetséges!

MADÁRBARÁT PIHENŐKERT

Az épülethez madárbarát, szépen gondozott pihenőkert tartozik,
mely 2011-ben a Magyar Madártani Egyesület közre
működésével jött létre. A kertben 13 odú és etető, valamint
az ezekhez kapcsolódó információs táblák találhatóak.

OLVASÓSAROK

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

TEREMBÉRLÉS

Termeink nyitvatartási időben, szabad kapacitás esetén
kibérelhetők születésnapi zsúrokra, családi és munkahelyi
összejövetelekre.
Időpont egyeztetés: Brösztl Éva  gazdasági ügyintéző  
+36 20 971 3080 | gazdasagi.wkk@gmail.com
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WEKERLEI KÖNYVTÁR
KAPU EZER VILÁGRA
Cím: 1192 Budapest, Kós Károly tér 9.
(bejárat a Thököly u. felől)
Telefon: +36 1 282 9634
E-mail: wekerlei.konyvtar@gmail.com
Honlap: wekerleikonyvtar.hu, konyvtar.kispest.hu
Facebook: facebook.com/wekerleikonyvtar
A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA:
Hétfő: 15.00-19.00
Kedd: 9.00-14.00
Szerda: 11.00-18.00
Csütörtök: 9.00-14.00
Péntek: 11.00-18.00
Pénteken a klubfoglalkozások alkalmával 16 órától
a kölcsönzés szünetel!
Szombat: minden hónap első és harmadik szombatján
9.00-13.00
A könyvtár állománya jelenleg mintegy 8 800 kötetből áll.
Gyűjtőköre elsősorban gyermek- és ifjúsági könyvek, valamint
szépirodalom és bestseller. A könyvtár honlapján és facebook oldalán megtekinthetik és regisztrálhatnak az aktuális
programokra. A könyvtárba beiratkozott olvasóink számára
díjmentes internetezési lehetőséget biztosítunk.
BEIRATKOZÁSI DÍJAK:
•
•
•
•

Felnőtteknek: 1 200 Ft/év  
Diákoknak: 600 Ft/év
Nyugdíjasoknak: 600 Ft/év
16 év alatt és 65 év felett ingyenes a beiratkozás

Azoknak az olvasóinknak, akik a kölcsönzött könyveket
nem juttatják vissza időben a könyvtárba, késedelmi díjat
kell fizetniük.
A 7 napos türelmi idő lejárta után a késedelmi díj
10 Ft/könyv/nap. Köszönjük a megértésüket!
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PROGRAMOK, KLUBOK A KÖNYVTÁRBAN
A részvétel a foglalkozásokon díjtalan,
de előzetes regisztrációhoz kötött!

NÉPRAJZI FILMKLUB

A Dr. Kós Károly Néprajztudós Közhasznú Alapítványnak
köszönhetően néprajzi és egyéb érdekes témájú filmeket,
dokumentumfilmeket tekinthetnek meg.

PÉNTEK ESTI MESÉK GYEREKEKNEK

Általában a hónap utolsó péntekén 17.00-18.30
Meseolvasás, bábozás, papírszínház, diavetítés, kézműves foglalkozások alkalmakhoz és ünnepkörökhöz kap
csolódóan.

FRANCIA DALLAMOK VILÁGA

A 13 éve hazánkban élő, ifjú korától zenélő Bernard
Huther francia zenésszel kalandozunk a francia dallamok
világában élőzenével, tangóharmonikával, alkalmakhoz és
ünnepközökhöz kapcsolódóan.

VERSBARÁTOK KLUBJA

Általában a hónap második péntekén 16.00-17.00
Klubvezető: Juhász Magda
Költőkre és aktuális irodalmi eseményekre, ünnepekre emlékezünk közös versfelolvasással és versmegosztással.
Célunk a versmondó kultúra ápolása, a versszeretők,
irodalomszeretők összefogása. A klubtagok közül többen
saját verseikkel is megajándékozzák a jelenlévőket.

WEKERLEI VILÁGJÁRÓK

Turisztikai klub vetített képes élménybeszámolókkal. Utazzon velünk a világ körül! Az előadók személyes élményein
és tapasztalatain keresztül ismerhet meg távoli, érdekes
országokat, kultúrákat, embereket, épített és természeti
szépségeket.
Az aktuális időpontokról a könyvtár honlapján
és facebook oldalán tájékozódhat.
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EXTRA SZOLGÁLTATÁSOK A KÖNYVTÁRBAN
A szolgáltatások díjmentesek!

CSALÁDI TÁRSASJÁTÉKOK

Minden hónap első hétfőjén 16.00-18.30 között
A megjelölt időponton kívül is ajánljuk a játszani szerető
fiataloknak és örök ifjaknak a szórakoztató, stratégiai,
műveltségi, táblás és más társasjátékainkat. A játékok
családok, baráti társaságok részére a helyszínen a könyvtár
nyitvatartási idejében díjmentesen vehetőek igénybe.
Játékaink: Identity (pszichológiai társasjáték), Story
Cubes (díjnyertes sztoris játék 6-99 éveseknek), Alias
Party (beszélgetős játék 11-99 éveseknek), Carcassonne
(díjnyertes, taktikai játék 8-99 éveseknek), Dixit (díjnyertes,
beszélgetős játék 8-99 éveseknek), Quatro (díjnyertes,
stratégiai játék 8-99 éveseknek), Cluedo (nyomozós játék
8-99 éveseknek), Scrabble (szójáték 10-99 éveseknek),
Activity.

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK ÖNÉLETRAJZOT?

Előzetes időpont-egyeztetés szerint.

Állást keres vagy munkahelyet váltana, és szüksége van egy
hatásos, személyre és álláslehetőségre szabott önéletrajzra,
motivációs levélre? Szeretné megismerni az álláskereső
portálok által nyújtott lehetőségeket? A hatékony önéletrajz
és motivációs levél készítése nem lehetetlen. A könyvtár
munkatársai segítenek ebben.

KÖNYVES AJÁNDÉKNAPOK
Évente 2-3 alkalommal megrendezett ajándéknapok, ahol
gyerekek és felnőttek díjmentesen válogathatnak a készlet
erejéig az ajándékkönyvek közül. Jöjjön el és vigyen haza
néhány jó könyvet, amelyeket vissza sem kell hoznia!
Az aktuális időpontokról a könyvtár honlapján
és facebook oldalán tájékozódhat.
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KÖNYVTÁRI ÉS IRODALMI RENDHAGYÓ ÓRÁK
Könyvtár- és olvasásnépszerűsítő foglalkozások óvodásoknak
és általános iskolás csoportoknak. Rendhagyó irodalmi órák
különleges alkalmakhoz és jeles ünnepekhez kapcsolódóan.
A programokra előzetes egyeztetés alapján jelentkezhetnek az óvodás, iskolás csoportok.

PAPÍRSZÍNHÁZ GYERMEKCSOPORTOKNAK
Japán kamishibai technikára épülő mesemondás
óvodásoknak és kisiskolásoknak. A csoportok 18 érdekes
mese közül választhatnak. Előzetes egyeztetés alapján
várjuk a csoportokat.

TÉGY EGY KÖNYVET – VÉGY EGY KÖNYVET!

Köztéri könyvtároló szekrény a XIX. kerületi Kós Károly tér
és Thököly utca sarkán, a Kós Károly tér 9. számú épület
tövében, a Wekerlei Könyvtár mellett.
A WKK kezdeményezésére – az országban elsőként –
2012 év eleje óta működik a nagy népszerűségnek örvendő,
ingyenesen használható könyvszekrény. Ha új olvasnivalóra
vágyik, vagy vannak otthon feleslegessé vált kiadványai,
vagy ha szeretné olvasmányélményeit mással is meg
osztani, könyvtárolónkban cserélhet könyvet, folyóiratot.
A tárolót a WKK munkatársai gondozzák, a helyi lakosok és
arra járók vigyázzák, óvják.
Köszönjük a gondoskodást az olvasás szeretetének jegyében!
A tároló nyitvatartása folyamatos!
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WEKERLEI KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR – WKK
Wekerlei Kultúrház főépület: 1192 Budapest, Petur u. 7.
Wekerlei Könyvtár: 1192 Budapest, Kós Károly tér 9.
Telefon: +36 1 282 9895, +36 1 358 0690
Mobil: +36 20 971 3080
E-mail: wekerleikulturhaz@kispest.hu
Honlap: wkk.kispest.hu
Facebook: facebook.com/wekerleikulturhaz
Instagram: instagram.com/wekerleikulturhaz

A WKK NYITVATARTÁSA:
Hétfő - péntek: 8.00-21.00
Szombat: nyitás 8.00 órától, zárás a programokhoz igazodva
Vasárnap: rendezvénytől függően
Pénztár nyitvatartása: hétköznap 8.30-20.00, szombaton
8.30-13.00, illetve az aktuális rendezvényhez igazodva
A hírlevelünkre feliratkozhat a wkk.kispest.hu oldalon.
Levelet írhat nekünk közvetlenül a honlapunkról is.
Kérjük, hogy az utcában lakók nyugalmának érdekében
gépkocsijával lehetőleg ne a Petur utcában parkoljon, hanem
a szomszédos Corvin körúti, Pannónia Általános Iskola és
a Kispesti Árnyas Óvoda előtti parkolóban! Köszönjük!
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MUNKATÁRSAK :
Szabó Mária intézményvezető
igazgato@wkk.kispest.hu, igazgato.wkk@gmail.com
Kiss-Szitár Orsolya közművelődési szakember
szervezes.wkk@gmail.com
Bonecsuk Mónika közművelődési szakember
muvelodes.wkk@gmail.com
Dávida Katalin médiaszerkesztő
kommunikacio.wkk@gmail.com
Kocsisné Burkus Vénusz könyvtáros
wekerlei.konyvtar@gmail.com
Ékes Gáborné könyvtáros
wekerlei.konyvtar@gmail.com
Brösztl Éva gazdasági ügyintéző
gazdasagi.wkk@gmail.com
Dávid Zsuzsa ügyviteli alkalmazott
info.wkk@gmail.com
Enyedi Zsuzsanna ügyviteli alkalmazott
info.wkk@gmail.com
Ág Attila műszaki szakalkalmazott
gondnoksag.wkk@gmail.com
Molnár Tiborné, Marika üzemviteli alkalmazott
Csorba Imre üzemviteli alkalmazott
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Felelős kiadó: Szabó Mária intézményvezető
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