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Január 19.

A magyar kultúra napja – kiállításmegnyitó

Január 26.

WEKKA kreatív alkotóműhely

Február 2.

Bölcsődenyitogató – tájékoztató szülőknek

Február 2.

Citrom Cirkusz farsang – Rutkai Bori Banda koncert

Február 2.

Hobbi arcfestő tanfolyam felnőtteknek (kezdő)

Február 9.

Immunerősítő receptek és házi praktikák
workshop felnőtteknek

Február 16.

WEKKA kreatív alkotóműhely

Február 23.

Élményfestés játékműhely

Február 23.

Téltemetés

Március 2.

Wekerlei Zsebszínház: A kesztyű

Március 9.

Magvas nap – Tavaszi magbörze

Március 23.

WEKKA kreatív alkotóműhely

Március 23.

Hobbi arcfestő tanfolyam felnőtteknek (kezdő)

Március 23.

Gyógynövények, fűszerek a kiskertben, balkonon
interaktív előadás

Március 30.

Szemétszedés a Mont Blanc csúcsán
vetített képes előadás

Április 2.

Óvodaválasztó – tájékoztató szülőknek

Április 6.

Wekerlei Zsebszínház: Zsiga föstő fest

Április 13.

VIII. WekerleFeszt Művészeti Találkozó

Április 27.

WEKKA kreatív alkotóműhely

Április 27.

Babakoncert

Május 4.

Anyák napi só – műhelyfoglalkozás

Május 11.

Élményfestés játékműhely

Május 11.

Hobbi arcfestő tanfolyam felnőtteknek (haladó)

Május 18-19. Wekerlei Székelykapu Napok
Május 25.

Wekerlei Zsebszínház: Vitéz László vándorúton

Június 1.

WEKKA kreatív alkotóműhely

gyermeknapi bábszínház

RENDEZVÉNYEK
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

KATT – Getto Márton fotókiállítása
Január 19., szombat 16.00
A rendhagyó kiállításmegnyitó délutánján betekintést nyerhetünk
egy művészcsalád életébe. Szem- és fültanúi lehetünk, hogyan
kapcsolódik egymáshoz generációkon átívelve az építőművészet,
a képzőművészet és a zene. Közös beszélgetésre hívjuk az érdeklődőket egy kis zenélés, verselés mellett.
A délután folyamán vendégünk lesz Getto Tamás Ybl-díjas építész,
Getto Ferenc intermédia művész, Getto József szobrászművész és
Getto Márton fotós. A kiállítást megnyitja: Getto Katalin esztéta.
A részvétel díjtalan!

WEKKA KREATÍV ALKOTÓMŰHELY

A WEKKA közhasznú alapítvány által támogatott,
díjtalanul látogatható kreatív műhelyfoglalkozások.

7-13 éves

Időpontok és témák:
Január 26., szombat 10.00-12.00
Varázslatos téli mesék – mécsestartó és díszes üveg készítése
Jelentkezés: 2019. január 14-től
Február 16., szombat 10.00-12.00
Itt a farsang áll a bál – farsangi kép készítése
Jelentkezés: 2019. január 28-tól
Március 23., szombat 10.00-12.00
Tavaszi zsongás – cserepes virág készítése dekorgumiból
Jelentkezés: 2019. március 11-től
Április 27., szombat 10.00 -12.00
Anyák napi készülődés – textiltáska festése
Jelentkezés: 2019. április 15-től

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN
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Június 1., szombat 10.00-12.00
Nyárra hangolódás
Jelentkezés: 2019. május 20-tól
A helyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció szükséges a
WKK honlapján vagy telefonszámain a megadott időponttól.
Kérjük, hogy a gyerekek olyan ruhába jöjjenek, amit nem sajnálnak, ha festékes vagy ragasztós lesz.
Foglalkozásvezető: Brösztl Éva kézműves, játék animátor
A részvétel díjtalan, adományokat anyagköltségre elfogadunk!

BÖLCSŐDENYITOGATÓ

Február 2., szombat 10.00-12.00
A kerületben működő hat bölcsőde nagy szeretettel várja azokat
a kicsiket, akiknek a szülei dolgoznak, és a bölcsőde gondozó szárnyaira szeretnék bízni gyermeküket. A szakképzett kisgyermeknevelők ismerik a gyermekek testi-lelki szükségleteit, és céljuk, hogy
a kicsik jól érezzék magukat náluk, valamint a szülők is nyugodtak
legyenek afelől, hogy csemetéjük a legjobb helyen van. 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!

CITROM CIRKUSZ FARSANG – RUTKAI BORI BANDA KONCERT

Február 2., szombat 16.30-17.30
„Csinnadratta reszeli a szelet,
Citrom Cirkusz emeli az eget”

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN

RENDEZVÉNYEK
Az idei farsangon cirkuszi társulatot alapítunk, és együtt mulatunk
a Rutkai Bori Bandával, akik a sokat énekelt számaik mellé elhozzák
új lemezük dalait is, igazi családi diszkó hangulatban. Aki szeretne,
öltözzék mágusnak, fakírnak, kötéltáncosnak, lónak, oroszlánnak,
jegyszedőnek vagy bármely cirkuszi szereplőnek, de az se baj, ha a
helyszínen készítene inkább álarcot, és ha önmaga szeretne lenni,
nos, akkor is szívesen látjuk. Egy mókázós, együtt-táncolós délutánra
készülünk, és aki lesz olyan bátor, hogy kicsiny produkcióval érkezik, az piciny jutalmat is kap. Persze a taps mellé.
Belépő: 1 500 Ft/fő
Jegyek elővételben kaphatóak!

HOBBI ARCFESTŐ TANFOLYAM – kezdő és haladó szinten

Kezdő szint:
Február 2., szombat 14.00-19.00
Március 23., szombat 14.00-19.00
4 óra oktatás + 1 óra szabad gyakorlás és konzultáció. A két időpont egymástól független!
Haladó szint:
Május 11., szombat 14.00-19.00
3 óra oktatás + 2 óra szabad gyakorlás és konzultáció.
Elvarázsolná gyermekét egy mesebeli világba, farsangra vagy születésnapra, óvodai, iskolai rendezvényre? A tanfolyamot olyan kreatív szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak ajánljuk, akik szívesen kipróbálnák az arcfestést vagy alaposabb tudásra vágynak.
Amit hozni kell: 3 db hegyes, műszőr arcfestő ecset (2-es, 4-es és
8-as számú).
A gyakorláshoz szükséges egyéb festékeket és eszközöket biztosítjuk. Műanyag gyakorlófejen és egymáson fogunk gyakorolni (a
sminket célszerű lemosni). A haladó tanfolyamon előképzettség
nem feltétel, de ajánlott. A tanfolyam elvégzése után bármikor segítséget kérhet az oktatótól.

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN
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A részvételhez előzetes jelentkezés és a díj befizetése szükséges
a vezetőnél: Brösztl Éva csillám- és arcfestő, játék animátor |
+36 70 336 5559 | evabrosztl@gmail.com
Részvételi díj: 8 500 Ft/fő/alkalom
Részletes tematika olvasható a wkk.kispest.hu honlapon.

6

IMMUNERŐSÍTŐ RECEPTEK ÉS HÁZI PRAKTIKÁK

Február 9., szombat 15.00-18.00
Javában télben vagyunk még, talán a medve sem bújt elő a barlangjából, de nemsokára jön az évszakváltás és vele az immunrendszer gyengülése is. Mit tehetünk, hogyan erősítsük magunkat, gyermekeinket? Milyen készítményeket tudunk elrakni, főzni
otthon? Ezen a műhelyfoglalkozáson megbeszéljük, hogyan tudjuk támogatni a szervezetünket, és közösen elkészítünk néhány
immunerősítőt, amit megkóstolunk, és amiből haza is viszünk a
család számára.
Vezeti: Vadai Mónika, orvosi gyógynövényszakértő, természetgyógyász | +36 20 976 5084 | info@motherandchild.co.nz |
www.anyagyermek.hu | www.motherandchild.co.nz
Részvételi díj: 500 Ft/fő
Előzetes jelentkezés szükséges a wkk.kispest.hu honlapon vagy a
WKK telefonszámain!

GERINCTERÁPIÁS ELŐADÁSOK

Időpontok: február 22. és április 26., péntek 18.00-19.30
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
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ÉLMÉNYFESTÉS JÁTÉKMŰHELY

5-12 éves

Február 23., szombat 10.00-11.00
Téma: Böjtelő hava – Télutó – Jégbontó hava
Játszva barangolunk a télutó erdejében, kis utat építve magunknak.
Megfestjük az erdőt, amely már nyújtózkodik és ébredezik. Ezúttal
Fekete István Az erdő ébredése című elbeszélése visz minket tova.
Festés, rajztudás nem szükséges, váltóruha viszont igen!
Részvételi díj: 1 500 Ft/gyerek (az anyagköltséget is tartalmazza)
Előzetes jelentkezés szükséges a foglalkozásvezetőnél:
Bertók Zsuzsanna | +36 20 459 3504 | zsuzsi.jatekmuhely@gmail.com

TÉLTEMETÉS

Február 23., szombat 16.00-19.00
Az elmúlt évek folyamán Wekerletelep saját hagyományává érett
a téltemetés. Ez a télkergertő ünnep hangos kántálásra, gondűző
cédulák írására, kiszebáb készítésre hívogat. A kövérré hizlalt kiszebábot közösen kísérjük az utolsó útjára, melynek végén tűzre
dobjuk, hogy vele együtt távozzon minden rossz, de úgy, hogy vis�sza se forduljon! Később a tűz melegénél hívogatjuk a tavaszt és
vele együtt az újjászületést.
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!

WEKERLEI ZSEBSZÍNHÁZ: A KESZTYŰ

4-10 éves

Március 2., szombat 10.30-11.15
Az Álomzug Társulás bábjátéka.
Utazótáskával, napernyővel és térképpel a kezében egy bolondos,
furcsa hölgy járja a világot… Ahol az órája teaidőt mutat, megpihen egy kicsit, és bőröndjéből különleges tárgyak, figurák kerülnek
elő. Az előadás a mindannyiunk által ismert mesét dolgozza fel,
melyben az erdő apró állatai otthonra találnak, és barátságban
élnek egy elhagyott kesztyű öt ujjában. Ugye beugrik Mosó Masa
mosodájának meséje?
Játssza: Tóth Krisztina

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN
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Az előadás után Major-Takács Eszter animációs film-rajzoló kézműves foglalkozással egybekötött kiállításmegnyitójára várjuk a
gyerekeket: optikai játék, pörgettyűs kesztyű készítése.
Belépődíj: 1 200 Ft/fő
Jegyek elővételben is kaphatóak!
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MAGVAS NAP – TAVASZI MAGBÖRZE

Március 9., szombat 14.00-18.00
Felkészülés a kertészkedésre, vetőmag- és tapasztalat-cserebere!
Ha palántát cserélne, ha több vetőmagja van, mint amit idén el
tud használni; ha nincs vetőmagja, de kertészkedne; ha van egykét elfeledett régi zöldségfajtája; ha csak érdekli a sokféleség és az
ökologikus gazdálkodás.
A gyerekeket kézműves foglalkozással várjuk, ahol újrahasznosító
ötletekkel kertcsinosító apróságokat készíthetnek, például fűszernövény táblát és szélforgót.
A börzén csak saját vetőmagokkal lehet részt venni, bolti, csávázott magok nem cserélhetők. Saját vetőmag hiányában adomány
ellenében lehet részt venni a börzén!
Bővebb információ: wekerle.atalakulo.hu
A börze az Átalakuló Wekerle csoport és a WKK közös szervezésében
valósul meg.
A belépés díjtalan!

GYÓGYNÖVÉNYEK, FŰSZEREK A KISKERTBEN,
BALKONON

Március 23., szombat 15.00-17.00
A magyar kertekben nagy hagyományú fűszernövények illatukkal
és virágaikkal gyönyörködtetnek minket, és mindemellett frissen
szedve teának, fűszerezésre, saláták ízesítésére kiválóak. Hogyan
termesszük otthon?
Témáink:
- középkori kolostorkertek gyógynövényei
- mediterrán eredetű fűszercserjéink a kiskertben
- levendula, zsálya, rozmaring, izsóp, ruta, évelő borsikafű, citromfű
nevelése
- a veteményeskert gyógynövényei
- követésre érdemes példák
- társítások, jó szomszédok a kertben és a fazékban
- rovarriasztó és csalogató növények

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN
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- árnyékos, nyirkos élőhelyek gyógynövényei, nadálytő, menta,
turbolya, lestyán
- a gyógynövények szaporítása, magvetés, tőosztás, dugványozás
- a Hold járása, hatása a növényekre
- a biokert életgazdagsága: a kert és a kertész egészségének záloga
Az előadás után élőben is megismerkedünk az illatos örökzöld fűszercserjékkel, és az időszerű tavaszi tennivalókról, szaporításról,
dugványozásról is lesz gyakorlati bemutató.
Előadó: Lechner Judit kertészmérnök, biotermelő
Részvételi díj: 500 Ft/fő

SZEMÉTSZEDÉS A MONT BLANC CSÚCSÁN
avagy 3 800 méter ereszkedés az első kukáig

Március 30., szombat 16.00-17.30
Zichó Viktor, Kovács Benedek és Török Bence hegymászók vetített
képes előadása.
Mit csinál 12 fiatal egy menedékházban 4 300 méter magasan? Söprögetnek. Miért kell ott söpörni? Hogyan kerül a szemét a hegyre, és
hogyan kerül le onnan, ha a kukásautó hólánccal sem tud feljönni.
Minden hegymászó szeretne feljutni a Mont Blanc 4 808 méter
magas csúcsára. Sőt, a mászókon kívül az átlagemberek bakancslistáján is állandó szereplő ez a hegy. A legnépszerűbb Gouter útvonalon egymást érik a hegyi vezetők csoportjai és a vezető nélküli mászók. A forgalom miatt újabb és nagyobb menedékházak
épültek a hegyen, az alsó szakaszon felvonó és vonat közlekedik,
ami még nagyobb tömeget csábít a hegyre. Érdemes-e ilyen körülmények mellett klasszikus, önellátó stílusban mászni? Vissza lehet
fordítani a tömeggel járó, részben akaratlan természetkárosítást?
A kérdésekre választ kaphatunk a fiatal hegymászók személyes élményein alapuló előadáson.
A részvétel díjtalan!

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN
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ÓVODAVÁLASZTÓ
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Április 2., kedd 16.30-18.30
Milyenek az óvodák Wekerletelepen és környékén? Hol, milyen
szolgáltatások várják a csemetéket? A tájékoztatón megtudhatják
a szülők az általános tudnivalókat, és megismerhetik 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!

WEKERLEI ZSEBSZÍNHÁZ: ZSIGA FÖSTŐ FEST

Április 6., szombat 10.30-11.30
4-10 éves
A Tintaló Társulás bábszínházi előadása.
Jó dolga volt Zsiga föstőnek. Naphosszat festegethetett hófehér
palettája segítségével hófehér házakat, fákat, bokrokat. Hófehér
életét semmi meg nem zavarhatta. De mi van, ha Bazsarózsa Mária, Zsiga föstő felesége mégis valami másra vágyna… hogy mire?
Maga sem tudja. Zsiga föstő pedig igyekszik, igyekszik…
Lázár Ervin meséjét megfestette a Tintaló Társulás
Játssza: Törőcsik Eszter színművész
Az előadás az V. Gyermekszínházi Szemlén „A műfaj kimagasló előadása” diplomáját nyerte.
Belépődíj: 1 500 Ft/fő
Jegyek elővételben is kaphatóak!
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VIII. WEKERLEFESZT MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ

Április 13., szombat 14.00-21.00
A VIII. WekerleFeszt Művészeti Találkozó alapvetése a modern trendek keresése, legfőképpen a zene világában kutakodva. Ez nem pusztán a jelen fiatalságának és fiatalságáról szól. Életkortól független,
hiszen mindannyian voltunk lánglelkű, tettre kész ifjak, akik modern
irányzatok felé fordultak, vagy épp ők maguk teremtették meg az új
irányzatokat zenében, képzőművészetben, irodalomban. Beteljesült
vagy beteljesületlen vágyak, tervek. Megértett vagy meg nem értetett művészet. Az avantgárdok, az undergroundok és az alternatívak.
Program:
14.00 Wekerlei Galéria képzőművészeti tárlat megnyitója – helyi
képzőművészek közös tárlata
14.45-15.30 Rattlefish Project – teraszkoncert a blouse zene jegyében
Ongjerth Dávid (gitár, dobro gitár, mandolin, ének)
Sain Mátyás (szájharmonika)
15.30-16.30 Útkeresések, új utak a művészetben – kerekasztalbeszélgetés Pál Csaba Munkácsy-díjas képzőművész, Pápay György
irodalmi szerkesztő, Csonka Gábor hegedűművész és Hemrik László,
a Ludwig Múzeum múzeumpedagógiai osztálya vezetőjének közreműködésével.
17.00-17.40 Modern trendek klasszikus alapokon – ifj. Mohácsi
Vilmos (nagybőgő), Horváth László (hegedű),
Óberfrank-Kuti István (hegedű) koncertje
18.00-18.40 Jazz és mások – Bede Fanni Anna (fuvola), Lakatos
Benjamin (zongora) koncertje
19.00-19.50 Zoohacker – egy zenetanár, zenetörténész, zenész,
DJ workshopja: hangszeres prezentáció az elektronikus zene és
az akusztikus hangszerek találkozásáról (doromb, tilinkó, futujara
és a szintetizátor)
20.00-21.00 Contempo – lemezbemutató koncert
Pozsár Eszter (fuvolák, szaxofon), Eichinger Tibor (gitár),
Csurkulya József (cimbalom)
Támogatók: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata, Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány – WEKKA
A részvétel a programokon díjtalan!

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN
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RENDEZVÉNYEK
BABAKONCERT

12

0-3 éves

Április 27., szombat 16.30 -17.30
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
megismerkedhetnek a darabokban megszólaló hangszerekkel.
Előadók: Bede Fanni Anna (fuvola) és művészbarátai
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 jelezze a fenti címen!
Belépődíj: felnőtteknek 1 500 Ft, a babák a vendégeink

ANYÁK NAPI SÓ – MŰHELYFOGLALKOZÁS

10+ éves

Május 4., szombat 15.00-18.00
„Úgy szeretlek, mint a sót!”
Az anyák napi műhelyfoglalkozáson a só ajándékká varázsolásának
lépéseit sajátíthatjuk el. Itt másnapra el lehet készíteni egy üvegnyi fűszersót vagy egy illatos fürdősót, csak természetes anyagokból, amelyekkel méltón kényeztethetjük az édesanyákat.
Előadó: Buschor Judit természetgyógyász, fitoterapeuta
Részvételi díj: 1 000 Ft/fő
Jelentkezés szükséges a wkk.kispest.hu oldalunkon vagy a WKK
telefonszámain, illetve személyesen.
Mivel a workshop befogadó képessége korlátozott, a jelentkezést
csak a részvételi díj befizetésével tudjuk véglegesíteni.

ÉLMÉNYFESTÉS JÁTÉKMŰHELY

5-12 éves

Május 11., szombat 10.00-11.00
Téma: Tavaszutó – Fagyosszentek
Kik is azok a fagyosszentek? S vajon mit üzennek? Szó lesz az időjárás változásáról, és az elemekkel is fogunk ismerkedni. Még az is
lehetséges, hogy nálunk bizony kisüt a Nap, és a fagy is elmarad!
Festés, rajztudás nem szükséges, váltóruha viszont igen!
Részvételi díj: 1 500 Ft/gyerek (az anyagköltséget is tartalmazza)
Előzetes jelentkezés szükséges a foglalkozásvezetőnél:
Bertók Zsuzsanna | +36 20 459 3504 |
zsuzsi.jatekmuhely@gmail.com
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RENDEZVÉNYEK
XV. WEKERLEI SZÉKELYKAPU NAPOK

Május 18-19., szombat-vasárnap
Helyszín: XIX. ker. Wekerletelep, Kós Károly tér
Tied a színpad! – május 18-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 pedig könyvtárunkkal
találkozhatnak az irodalomkedvelők.
A részvétel díjtalan!
Részletek: wekerletelep.hu
A Wekerlei Székelykapu Napokat a Magyar Kollégium Kulturális
Egyesület és a Wekerlei Társaskör Egyesület szervezi.

WEKERLEI ZSEBSZÍNHÁZ:
VITÉZ LÁSZLÓ VÁNDORÚTON

3+ éves

A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából.
Május 25., szombat 16.30-17.30
Mi vár rátok? Kincs helyett kilincs, malom helyett majom, öreg
remete helyett a fekete feneke. Vitéz László vándorútja során barátokat keres, de helyettük találkozik a remetével, a csendőrrel, az
ördögökkel... Vajon barátra talál, mire az út végére ér?
Az előadás a Korngut-Kemény Alapítvány engedélyével jött létre.
Játssza: Tatai Zsolt
A bábszínházi előadást szép idő esetén az udvaron tartjuk!
Az előadás után bábkészítésre várjuk a pajtikákat!
Részvéti díj: 800 Ft/felnőtt, a gyerekek a vendégeink

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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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.
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BÁBOS MESEKUCKÓ

1,5-3 éves

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: 1 200 Ft/alkalom vagy 5 000 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.
Szerda 10.00-11.30
2-3 éves
Ovi előkészítő foglalkozás, játékos mozgásfejlesztés,
koncentrációt és kézügyességet fejlesztő gyakorlatokkal.
Részvételi díj: 2 000 Ft/alkalom vagy 18 000 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
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BABÁKNAK
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: 1 000 Ft/alkalom/család vagy 4 500 Ft/5 alkalom/
család
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkas Katalin óvodapedagógus | +36 20 967 7628 |
k8t@freemail.hu | kerekito.hu
Előzetes jelentkezés nem szükséges!

LABDÁZÓ

2-4 éves

Csütörtök 16.00-16.45
Gurítjuk, eldobjuk, elkapjuk a színes, kicsi, nagy és pöttyös labdákat.
Részvételi díj: 1 100 Ft/alkalom vagy 5 500 Ft/6 alkalmas bérlet
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkas Katalin óvodapedagógus | +36 20 967 7628 |
k8t@freemail.hu | labdazo.hu

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK
Általános információ:
Tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb információ
és jelentkezés a foglalkozás vezetőjénél.
Bővebben tájékozódhat a wkk.kispest.hu oldalon.
A foglalkozásokat ABC sorrendben találja meg.
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AKROZZ VELEM...

8-14 éves

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: 5 500 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 70 512 6002 |
zoltan55angi@gmail.com

APRÓ MAROK FAZEKAS MŰHELY

6-14 éves

I. csoport: szerda 15.30-16.30
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom, vagy 3 800 Ft/4 alkalom
(5 hét alatt felhasználható)
II. csoport: szerda 16.30-18.00
Részvételi díj: 1 400 Ft/alkalom, vagy 4 900 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
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ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK
CIRKUSZOLJ VELEM...

6-14 éves

I. csoport (kezdő): szerda 16.15 -17.45
II. csoport (haladó): szerda 17.50-19.20
Ügyességi és akrobatika foglalkozás. Akrobatika alapelemek,
egyensúlyozás, zsonglőr alapok oktatása.
Részvételi díj: 5 900 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 70 512 6002 |
zoltan55angi@gmail.com

GYEREK KANGOO

6+ éves

Hétfő 17.30-18.30 és péntek 17.30-18.30
Fiúknak és lányoknak egyaránt ajánlott vidám, energizáló sport. 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,
7 000 Ft/10 alkalom (érvényesség: 6 hét)
Cipőbérlés: 500 Ft/alkalom (új jelentkezők részére a cipőbérlés
első alkalommal ingyenes)
Előzetes jelentkezés a foglalkozásvezetőnél: Sövegjártó Petra
aerobik, kangoo jumps, gyerek kangoo, gyerek fitness oktató |
petra.kangoo@gmail.com | facebook.com/petra.kangoo |
petrakangoo.hu

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK
GYERMEKFITNESZ ÉS TÁNC
BETTINA FITNESS ISKOLA
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3-7 éves

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: Mezővári Kata edző
Haladó csoport: hétfő 16.45-17.40 + heti egy tornatermi edzés
külső helyszínen. Csatlakozás kizárólag előképzettséggel!
Tanfolyamvezető: Ambrus Bettina vezető edző
A zenés, táncos foglalkozás a mozgáskoordináció, ritmusérzék,
vázizomzat, testtartás fejlesztésével.
Csatlakozás férőhely függvényében folyamatos.
Részvételi díj:
Mini csoport: 3 300 Ft/hó (1 hó = 4 alkalom)
Kezdő csoport: 4 200 Ft/hó (1 hó = 4 alkalom)
Haladó csoport: 7 900 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

HANGSZERVARÁZS ZENETANODA
ROSALES ZENEOVI

5-7 éves

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

Szerda 16.20-18.00
Zenei játékok, matricázás, színezés, furulyaiskolával és fejlesztő
füzetekkel.
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ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK
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
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PINDUR PIRUETT

4-6 éves

ROBOTIKA MÉRNÖK SZAK – KÖR

9-15 éves

Csütörtök 17.00-17.45
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
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Rosivall Petra diplomás táncoktató | +36 30 617 6755 |
pindur.piruett@gmail.com
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!
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): 45 000 Ft/félév (részletfizetési lehetőség)
Foglalkozásvezetők: az Abacusan Stúdió gyakorlott foglalkozásvezetői
További információ és jelentkezés: info@abacusan.hu |
+36 20 372 26 28 |abacusan.hu | facebook.com/abacusan
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ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK
TINI KANGOO
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10-14 éves

Szerda 18.30-19.30
Péntek 18.30-19.30
A fiúknak és lányoknak egyaránt ajánlott órák, koreográfiák tanulásával, haladó játékokkal és tartásjavító, erősítő gyakorlatokkal.
Amit hozni kell: hosszú szárú, nedvszívó zokni, szénsavmentes ásványvíz, törölköző.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom, bérlet: 4 000 Ft/5 alkalom,
7 000 Ft/10 alkalom (érvényesség: 6 hét)
Cipőbérlés: 500 Ft/alkalom (új jelentkezők részére a cipőbérlés
első alkalommal ingyenes)
Előzetes jelentkezés a foglalkozásvezetőnél: Sövegjártó Petra
aerobik, kangoo jumps, gyerek kangoo, gyerek fitness oktató |
petra.kangoo@gmail.com | facebook.com/petra.kangoo |
petrakangoo.hu

TÁNCMŰHELY

7-10 éves

Kedd 18.00-18.45
Komplex mozgásfejlesztés. A táncé a főszerep, de bevonjuk a jógát, a stretchinget és a művészi tornát is.
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ foglalkozásvezetőnél:
Rosivall Petra diplomás táncoktató | +36 30 617 6755 |
pindur.piruett@gmail.com
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

VONZART TÁNC STÚDIÓ
VONZÁS KTSE

7-18 éves

Csütörtök 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: 4 300 Ft/4 óra/hó (4 x 50 perc, heti 1 x 50 percben)
7 200 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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TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
Általános információ:
A tanfolyamokra előzetes jelentkezés szükséges.
Bővebb információ és jelentkezés a foglalkozás vezetőjénél.
Bővebben tájékozódhat a wkk.kispest.hu oldalon.
A foglalkozásokat ABC sorrendben találja meg.

AVIVA TORNA

Péntek 8.45-9.45
A hormonális egyensúly helyreállásáért és szinten tartásáért, speciális gyakorlatok segítségével.
Részvételi díj: 1 700 Ft/alkalom vagy 6 000 Ft/4 alkalmas bérlet
(amit 5 hét alatt lehet lejárni)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Galai Mária AVIVA oktató, fitnesz tréner | +36 70 705 3304 |
vitalstylesports@gmail.com | vitalistornak.hu

FAZEKAS TANFOLYAM ÉS MŰHELY
KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK

Szerda 18.00-20.00
Ahol az alkotás valódi élménnyé válik!
Részvételi díj: 2 600 Ft/alkalom vagy 18 000 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!

GERINC-HATHA JÓGA

Csütörtök 19.15-20.15
Angol és magyar nyelven!
A hatha jóga speciális testhelyzeteinek felhasználásával helyreállítjuk a test és az idegrendszer egészségét. Az óra angolul és
magyarul zajlik. A nyugodt, relaxált tudatállapotban a nyelvtudás
erőfeszítés nélkül rögzül és mélyül az agyban.
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TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
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Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom vagy 5 200 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!

KANGA ANYA TORNA

Péntek 10.00-10.45
Anya Torna azoknak a kisgyermekes anyukáknak, akik mozgásra
vágynak, miközben gyermekük is velük van. 40-45 percben formáljuk
a kritikus területeket, és erősítjük a gátizmokat.
Szülés után 7-8 hónappal kezdhető el.
Részvételi díj: az első óra ingyenes, utána 1 750/alkalom
vagy 8 000/5 alkalom vagy 15 000/10 alkalom
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a tanfolyamvezetőnél:
Tatorján Anna (Panni) | +36 30 327 4474 | panni@kangatraining.hu

KANGATRAINING

Péntek 11.00-12.00
Lendülj újra formába szülés után, miközben a babád is veled van!
Regeneráció, edzés, hordozás jó hangulatban.
Várandósoknak is!
Részvételi díj: bérlet kezdőknek: 18 000 Ft/ 8 alkalom,
bérlet haladóknak: 8 000 Ft/5 alkalom vagy 15 000 Ft/10 alkalom
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a tanfolyamvezetőnél:
Tatorján Anna (Panni) | +36 30 327 4474 | panni@kangatraining.hu
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TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
KETTLEBELL

Hétfő 18.45-19.45 (kezdő csoport)
Hétfő 19.45-20.45 (szuperhaladó csoport)
Csütörtök 18.30-19.30 (kezdő csoport)
Csütörtök 19.30-20.30 (szuperhaladó csoport)
Funkcionális erőnléti edzés egyéneknek és csoportoknak.
Részvételi díj: 12 000 Ft/hónap
Előzetes jelentkezés a foglalkozásvezetőnél: Schmidt-Vig Katalin
fitness és testépítő edző, SFG1 kettlebell instruktor |
+36 70 376 0494 | kettlebellkata@gmail.com
Kérjük, előzetesen jelentkezzen e-mailben a foglalkozásvezetőnél!
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

MAMINBABA
HORDOZÓS LATIN FITNESS

Hétfő 10.30-11.30
Szórakoztató, csinosító mozgásforma kisbabás és várandós anyukáknak, tüzes latin zenére.
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 5 200 Ft/5 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Benkő Petra | +36 20 355 2983 | bepetra82@gmail.com |
facebook.com/MaminbabaPetra
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

MOBIL FOTÓS TANFOLYAM I.

Kedd 18.00-20.00 (március 5 - április 9.)
A tanfolyamon megtanulhatjuk a mobiltelefon tudatosabb kezelését, hogy a családtagokról még jobb képet készíthessünk, vagy
akár egy tematikus Instagram oldal indítására is alkalmasak legyenek fotóink. Mindent megnézünk, kipróbálunk, amelyre egy profi
is figyel. Kompozíció, fények, struktúra, történet…
A tanfolyam egyben bevezető az április végén induló, haladó szintű MOBIL FOTÓS TANFOLYAM II-be, amit majd egy kiállítással fogunk zárni a legjobb mobilos képeinkkel.
Részvételi díj: 19 000 Ft/6 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a tanfolyamvezetőnél:
Éltető Anna fotográfus, színházi fotós, Instagram blogger |
+36 30 367 7712| elteto.anna@gmail.com | eltetoanna.hu
A tanfolyam kellő számú jelentkező esetén indul.

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
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
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | mozdulatok@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

24

A!

ÚJR

SZABÁS-VARRÁS KEZDŐKNEK

Hétfő 18.00-20.00 (várható kezdés: február 25.)
A varrás alapjainak elsajátítása, egyszerűbb darabok elkészítése.
Kézi és gépi öltések, alapműveletek egyéni tempóhoz és adottságokhoz alkalmazkodva. Varrógépet biztosítunk, de a résztvevők
hozhatják a saját gépeiket is.
Előzetes regisztrációt kérünk a WKK honlapján vagy telefonszámain mivel a tanfolyam csak megfelelő létszámú jelentkezővel indul!
A jelentkezést kizárólag a tanfolyami díj befizetésével véglegesítjük.
Részvételi díj: 18 000 Ft/12 alkalom/24 óra
Bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: Bozóné Kobory Melinda
varrónő | +36 70 271 4961 | bokomeli@gmail.com

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM

Péntek 19.30-20.30
Az 5 latin és 5 standard tánc között mindenki megtalálhatja a számára ideálisat. Pár nélküli jelentkezőket is várunk!
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom vagy 4 500 Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Dávid Viktória Eszter táncoktató | +36 20 351 2826 |
davidria92@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
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: 900 Ft/alkalom, heti 2 alkalom esetén 5 600 Ft/hó,
heti 1 alkalom esetén 2 800 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

ZUMBA GOLD

Hétfő 17.45-18.45
Zumba-Gold® az idősebb korosztályba tartózóknak és azoknak
szól, akik a Fitness zumbát nem tudják vagy nem szeretnék végezni.
Az egyszerű és könnyen utánozható koreográfiákat latin-amerikai
zenékre, pár nélkül táncoljuk. A program terápiás és prevenciós
jelleggel is rendelkezik.
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom vagy 5 200 Ft/bérlet (4 alkalom)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkasné Erzsébet instruktor, tánc- és mozgásterapeuta,
kineziológus | +36 30 996 4166 | erzsi.zumba@gmail.com

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

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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KLUBOK
ALFA AGYKONTROLL KLUB
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Hétfő 19.00-21.00
Az agykontroll tanfolyamon tanultak gyakorlása; problémamegoldó, 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, családterapeuta
+36 30 996 4166 | farkasn.erzsi@gmail.com |
kineziologia1.hu/agykontroll
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

FOLTOLÓGUSOK – FOLTVARRÓ KLUB

Kéthetenként kedden 9.00-12.00
A csatlakozáshoz a foltvarrásban való alapszintű jártasság szükséges.
Vezeti: Botos Kata
Bővebb információ: Botos Kata | okoskata2012mail.com
A részvétel díjtalan!

NYITNI-KÉK BABA-MAMA KLUB

Páros hét pénteken 9.00-11.00
Ismerkedés, tapasztalatcsere, beszélgetés, mindez úgy, hogy közben a gyerekek is jól érzik magukat.
Szervező: Kékesi Krisztina coach, mentálhigiénés szakember |
+36 30 280 3057 | Facebook: Nyitni-kék Baba-Mama Klub
A részvétel díjtalan!
Előzetes bejelentkezés szükséges!

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

KLUBOK
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: Zsombori Nóra | +36 30 738 5412
Hordozási tanácsadó: Luczay Réka | +36 20 975 7507 |
zoldszarvu.hu
Facebook csoport: Zöldszarvú Baba-Mama Klub
A részvétel díjtalan!
Előzetes bejelentkezés nem szükséges.

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!

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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KIÁLLÍTÁSOK
2019. január 19 - február 28.

KATT
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Getto Márton fotós kiállítása A magyar kultúra napja alkalmából.
A rendhagyó kiállításmegnyitó délutánján betekintést nyerhetünk
Getto Márton fotós és művészcsaládja életébe. A délután folyamán vendégünk lesz Getto Tamás Ybl-díjas magyar építész, Getto
Ferenc intermédia művész, Getto József szobrászművész és Getto
Márton fotós. A kiállítást megnyitja: Getto Katalin esztéta.
Megnyitó: január 19., szombat 16.00 óra
2019. március 2 - április 5.

ÁLLATI PANASZOK

Major-Takács Eszter animációs film-rajzoló meseillusztrációi.
A 10.30-kor kezdődő A kesztyű című bábelőadás után kézműves
foglalkozással egybekötött kiállításmegnyitót tartunk.
Megnyitó: március 2., szombat 11.30

2019. március 2 - április 5. Lépcsőház galéria

BORIBABA PILLANATOK

A WKK-ban 14 éve együtt mozgó és érző Boribaba családok pillanatai jelennek meg, képekké varázsolva mindazt, ami a Boribaba
foglalkozás küldetése: a kisgyermekeket segítő mozgásfejlesztés
közös élménnyé formálása és e közösség reményt tápláló ereje.
A fotókat készítette: Nagy Gábor Zsolt

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

KLUBOK

2019. április 1 - május 12.

WEKERLEFESZT GALÉRIA

A VIII. WekerleFeszt Művészeti Találkozó képzőművészeti kiállítása
kispesti művészek részvételével.
Megnyitó: április 13., szombat 14.00
2019. május 15 - június 15.

FLÓRA FABRIKA

A kiállítás a kerületi általános iskolák technika óráin készült alkotásokat mutatja be.
Az idei év témája a természet, növények és virágok. A gyermeki
fantázia hiteles közvetítője a természet egyszerű tökéletességének
és kimeríthetetlen csodáinak.
A kiállítás szakmai rendezője: Feketéné Németh Annamária, a Kispesti Kós Károly Általános Iskola technika tanára
A kiállítások az intézmény nyitvatartási idejében díjtalanul megtekinthetők!

SZOLGÁLTATÁSOK

ANGOL GYERMEKRUHA VÁSÁR

Havonta egyszer pénteken 9.00-12.00
Időpontok: január 18., február 22., március 22., április 26.,
május 17., június 14.
Használt angol gyermekruhák, kiegészítők és játékok vására.

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.

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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SZOLGÁLTATÁSOK
JÁTSZÓSZOBA
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Épületünkben baba játszószoba működik, mely a kultúrház nyitvatartási idejében – a nagyrendezvények kivételével – 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 közreműködésével
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” így 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

KÖNYVTÁR
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 Klubfoglalkozások alkalmával 16.00 órától a
kölcsönzés szünetel!
Szombat: minden hónap első és harmadik szombatján 9.00-13.00
A könyvtár állománya jelenleg mintegy 8500 kötetből áll. Gyűjtőköre elsősorban gyermek- és ifjúsági könyvek, valamint szépirodalom és bestseller. A könyvtár új honlapján lehetőség van a könyvek
előjegyzésére és hosszabbítására. A könyvtárba beiratkozott olvasóink számára ingyenes internetezési lehetőséget biztosítunk.

BEIRATKOZÁSI DÍJAK:

Felnőtteknek: 1 200 Ft/év, diákoknak és nyugdíjasoknak: 600 Ft/év
(Az árak 2019. február 5-től érvényesek!)
16 év alatt és 65 év felett ingyenes a beiratkozás.
Elveszett olvasójegyet – érvényes tagság esetén – 100 Ft ellenében
pótoljuk.
Azoknak az olvasóinknak, akik a kölcsönzött könyveket nem juttatják vissza időben a könyvtárba, késedelmi díjat szükséges fizetniük. A 7 napos türelmi idő lejárta után a késedelmi díj 5 Ft/könyv/
nap. Köszönjük a megértésüket!

31

KÖNYVTÁR
PROGRAMOK, KLUBOK A KÖNYVTÁRBAN
A részvétel a foglalkozásokon díjtalan,
de előzetes regisztrációhoz kötött!
Az aktuális időpontokról a könyvtár honlapján
és Facebook oldalán tájékozódhat.
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NÉPRAJZI FILMKLUB

Időpont: havonta egyszer csütörtökön 17.00-18.00
A Dr. Kós Károly Néprajztudós Közhasznú Alapítványnak köszönheÚJ! tően néprajzi és egyéb érdekes témájú filmeket, dokumentumfilmeket tekinthetnek meg.

PÉNTEK ESTI MESÉK GYEREKEKNEK

Időpont: általában a hónap utolsó péntekén 17.00-18.30
Meseolvasás, bábozás, papírszínház, kézműves foglalkozások alkalmakhoz és ünnepkörökhöz kapcsolódóan.

VERSBARÁTOK KLUBJA

Időpont: minden 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.

EXTRA SZOLGÁLTATÁSAINK A KÖNYVTÁRBAN
A szolgáltatások ingyenesek!

CSALÁDI TÁRSASJÁTÉKOK

Játszani szerető 9-99 éves fiataloknak és örök ifjaknak ajánljuk új,
szórakoztató stratégiai, műveltségi, táblás és más társasjátékainkat.

KÖNYVTÁR
A játékok családok, baráti társaságok részére a helyszínen a könyvtár nyitvatartási idejében díjmentesen igénybe vehetőek.
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 válogathatnak díjmentesen az ajándékkönyvek
közül, a készlet erejéig. Jöjjön el, és vigyen haza néhány jó könyvet,
amelyeket vissza sem kell hoznia!

KÖNYVTÁRI RENDHAGYÓ ÓRÁK

Könyvtári és olvasásnépszerűsítő foglalkozások óvodásoknak és
általános iskolás csoportoknak előzetes egyeztetés alapján.
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KÖNYVTÁR
MAGYAR OPERA 200
ÚJ! A Magyar Állami Operaház a hazai operakultúra 200 évének re-

mekeit tartalmazó CD-gyűjteményt jelentetett meg Magyar Opera
200 címmel. A 35 válogatott művet tartalmazó CD gyűjtemény kikölcsönözhető a könyvtárban.
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PAPÍRSZÍNHÁZ GYERMEKCSOPORTOKNAK

Japán kamishibai technikára épülő mesemondás kicsiknek.
A csoportok 18 mese közül választhatnak.

SANZON KLUB
ÚJ! Időpont: kéthavonta, a hónap első péntekén (január, március, május)

Vezeti: Bernard Huther
A 13 éve hazánkban élő Bernard francia zenész ifjú korától zenél. Fiatalon az Astari nevű zenekart vezetette. Franciaországban
számos fellépésen vett részt olyan híres előadókkal, mint Yves
Montand. Élvezzük együtt Bernard Huther élőzenés előadását, kalandozzunk a francia sanzonok világában!

TÉGY EGY KÖNYVET – VÉGY EGY KÖNYVET!

Köztéri könyvtároló szekrény a XIX. kerületi Kós Károly tér és Pannónia út sarkán, a Kós Károly tér 15. szám előtt.
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 megosztani, könyvtárolónkban cserélhet könyvet vagy folyóiratot.
A tárolót a WKK munkatársai mellett önkéntesek gondozzák, a helyi lakosok és arra járók vigyázzák és óvják. Köszönjük a gondoskodást az olvasás szeretetének jegyében!
Nyitvatartás: folyamatosan

KAPCSOLAT
Wekerlei Kultúrház és Könyvtár – WKK
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:

H-P: 8.00-21.00
Szombat: nyitás 8.00-tól, zárás a programokhoz igazodva
Vasárnap: rendezvénytől függően
Pénztár nyitva tartása: 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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KAPCSOLAT
MUNKATÁRSAK:
Szabó Mária igazgató
igazgato@wkk.kispest.hu, igazgato.wkk@gmail.com
Kiss-Szitár Orsolya művelődésszervező
szervezes.wkk@gmail.com
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Bonecsuk Mónika művelődésszervező
muvelodes.wkk@gmail.com
Pamuk Andrea kommunikációs munkatárs
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 információs
info.wkk@gmail.com
Kovács Veronika információs
info.wkk@gmail.com
Ág Attila gondnok
gondnoksag.wkk@gmail.com
Molnár Tiborné, Marika technikai munkatárs
Csorba Imre technikai munkatárs
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Felelős kiadó: Szabó Mária igazgató

