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Szeptember 3. Kiállításmegnyitó: ART – az Alkotó Rajz 
Tanfolyam tárlata

Szeptember 7. Kiállításmegnyitó: 
10 éves a Babos Bábos Társulat

Szeptember 14. WEKKA kreatí v alkotóműhely
Szeptember 21. Időkapuk Wekerlén a Wekerlei Napokon
Szeptember 28. Mihály-napi búcsú
Szeptember 28. Laczó Zoltán Vince lemezbemutató beszélgetése
Október 5. Kiállításmegnyitó: SZÉP-korú-MŰVÉSZET

pályázati  alkotások
Október 11. Gerincterápiás előadások
Október 12. Wekerlei zsebszínház:  A Nap és a Hold meséi
Október 18. Környezetvédelmi vetélkedő: 

Zöldőrök fl óráért, faunáért
Október 19. WEKKA kreatí v alkotóműhely
Október 19. Babakoncert
Október 19. Táplálkozástudomány a konyhában I. rész
Október 26. Varázslat Wekerlén – Molnár Szabolcs és 

Hajnal Máté bűvész és mentalista műsora
Október 26. Kiállításmegnyitó: Absztrakt mesék

Kuizs Lilla képzőművész kiállítása
November 9-10. CÉGÉR Wekerlei Filmfeszti vál
November 16. Táplálkozástudomány a konyhában II. rész
November 16. WEKKA kreatí v alkotóműhely
November 16. Babaszínház: Miau
November 23. Nemzeteket bemutató nap: 

Izgalmas Izland
November 30. Adventi  készülődés
November 30. Szeretett el – ajándékgyűjtés és csomagolás 

kispesti  rászoruló gyermekek részére
December 7. Babakoncert
December 8. Mikulás bábszínháza: Az igazi Mikulás
December 13. Kiállításmegnyitó: Foltmágusok Wekerlén
December 14. Karácsonyi kézműves vásár
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MESEKUCKÓ LAKÓI
Szeptember 7., szombat 16.00-17.30
10 éves a WKK-ból útjára indult Babos Bábos Társulat!
Szeretné kipróbálni a különböző bábtechnikákat? Most közelebbről 
megismerheti  a bunraku, wayang, marionett , kesztyű  és asztali 
bábok, valamint az árnyjátékok animációjának  technikáit. A rend-
hagyó kiállításmegnyitón a Babos Bábos Társulat honlapján talál-
ható kvízjáték nyereményinek díjkiosztója, születésnapi ünneplés 
és mese várja a látogatókat. 
A részvétel díjtalan!

WEKKA KREATÍV ALKOTÓMŰHELY 
A Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány – WEKKA által támogatott  
műhelyfoglalkozás.
Időpontok és témák:
Szeptember 14., szombat 10.00-12.00
Téma:  Őszi ajtódísz készítése
Jelentkezés: szeptember 2-től
Október 19., szombat 10.00-12.00
Téma: Madáretető egyszerűen
Jelentkezés: október 7-től
November 16., szombat 10.00-12.00
Téma: Nálunk léteznek unikornisok!
Jelentkezés: november 4-től

A helyek korlátozott  száma miatt  előzetes regisztráció szükséges 
a WKK honlapján vagy telefonszámain a megadott  időpontt ól. 
Kérjük, hogy a gyerekek olyan ruhában jöjjenek, amit nem sajnál-
nak, ha festékes vagy ragasztós lesz.
Foglalkozásvezető: Brösztl Éva kézműves, játékanimátor 
A részvétel díjtalan, adományokat anyagköltségre elfogadunk! 

7-13 éves

5-99 éves
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IDŐKAPUK WEKERLÉN 
A WEKERLEI NAPOKON 
Szeptember 21., szombat 10.30-13.00 és 15.00-17.30
Gyülekező: WTE iroda előtt  (XIX. ker. Kós Károly tér 10.) 
negyedórával az indulás előtt 
Izgalmas, négy állomásból álló időutazás a Wekerlén! 
A Wekerlei Napok keretében, a Wekerlei Kultúrház szervezésé-
ben élményútra várjuk a családokat a 111 éves Wekerletelepen. 
Útvonal:

1. Gasterea-kapu – „Jobb a magyar konyha, mint a deák
konyha” 
Vajon mit és hogyan készített  az egykori wekerlei vendéglő 
szakácsa? Kegyelmedék mivel óhajtják enni a cvibakot? 
Netán csurditóst vagy csuszpájzot gusztálnának?

2. Viselet-kapu – Az öltözködés írott  és íratlan szabályai 
Ha pontosan tudtuk, hogy mit illendő viselnünk a reggeli 
órákban majd a délelőtti   sétához, illetve a délutáni órákban 
viziteléshez, már nagyot nem véthett ünk az öltözködés szi-
gorú szabályai ellen. De mi az a comisale, fi chu és fontange?... 
a helyzet bonyolódik! 

3. Rendes-kapu – Háztartási alapismeretek
Minden munkálat a sparhelt begyújtásával kezdődik. Ezen 
megfőhet reggeli téánk, lágytojásunk. A felmelegített  
vizet kiváló állapotban kínálhatjuk a mosdótálba. Ezután 
portörlés, söprögetés, a rézedények fényesítése követ-
kezik, közben a háztartási napló gondos vezetéséről se 
feledkezzünk meg! 

4. Mutatványos-kapu – Csak tessék, csak tessék! 
Mélyen ti sztelet nagyérdemű publikum! Itt   látható 
a csoda, s este már nem kell vacsora! Bűvész, 
művész, erőművész! A férfi , aki ismerhett e Madár-
fejű Lajcsikát, Hemperer Boriskát! A világlátott  
ember, ki átléptea bolha árnyékát! A belépés díjtalan, 
a kilépés bizonytalan!

A délelőtti   és délutáni időpontokban 30 fős csoportok indulhat-
nak a négyállomásos útvonalon. A csoportok kísérő segítségé-
vel járják végig az interaktí v állomásokat, mely igazi időutazó 
élményt nyújt majd a családoknak.  
Korosztály: 5 éven felülieknek ajánljuk. A gyerekek mellé szülők 
vagy nagyszülők kísérete szükséges!
A részvétel díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges 
augusztus 26. és szeptember 13. között  a wkk.kispest.hu honlapon 
a programnál vagy a 282-9895-ös telefonszámon. 
Az Időkapuk Wekerlén élményutat Kispest Önkormányzata 
és a Wekerlei Társaskör Egyesület támogatja.
A Wekerlei Napok a Wekerlei Társaskör Egyesület szervezésében 
valósul meg. 
A Wekerlei Napokról további részletek: wekerletelep.hu 
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MIHÁLY-NAPI BÚCSÚ 
Szeptember 28., szombat 11.00-18.00
Helyszín: XIX. ker. Templom tér – WKK sátor 
Téma: Idő-járás
Szent Mihály ünnepe időjósló nap is, hiszen ekkor derül ki, milyen 
ősz köszönt ránk. Ámde nem mindegy, hogyan jósolunk, és melyik 
jelből mit olvasunk ki! A WKK sátrában egy-két jövendölési módot 
és fejtési fortélyt sajátí thatunk el, hogy ne érjen felkészületlenül 
bennünket az időnek az ő járása.  
A rendezvény a KMO Művelődési Ház szervezésében valósul meg.
A részvétel díjtalan!

VERSENYMŰVEK – LEMEZBEMUTATÓ 
BESZÉLGETÉS ÉS DEDIKÁLÁS
Szeptember 28., szombat  16.00-17.00
Laczó Zoltán Vince, Wekerlén élő zeneszerző második szerzői 
CD lemezének bemutatója.
A lemezbemutató délutánon Laczó Zoltán Vincével és a felvé-
tel szólistáival, Zentai Károly zongoraművésszel, valamint Csáki 
András gitárművésszel Magyar Kornél műsorvezető beszélget, 
miközben a művészek tolmácsolásában néhány zenei részlet is 
elhangzik. A program második felében lehetőség nyílik kérdések 
feltevésére, eszmecserére és a lemez dedikálására.
A részvétel díjtalan!

SZÉP-KORÚ-MŰVÉSZET
Október 5., szombat 15.00 -17.30 
A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár felhívást intézett  a Kispesten 
élő, 65 évet betöltött , amatőr alkotók részére. 
Az Idősek napja alkalmából a beérkezett  alkotásokból kiállítást 
rendezünk, melynek ünnepi megnyitójára invitáljuk az alkotókat 
és az érdeklődőket. Az ünnepi kiállításmegnyitót követően 
előadásokkal várjuk vendégeinket.

15.00 A SZÉP-korú-MŰVÉSZET kiállításmegnyitója 
 A tárlatot megnyitja: Vinczek György alpolgármester
15.30 Az alkotás jótékony hatása a szellemi frissesség
 megtartásában – Horváth Tamás senior tréner előadása
16.30 Technikák – játék a színekkel, formákkal, anyagokkal  
 Skoda Éva festőművész interaktí v workshopja 
A részvétel díjtalan!

65+ éves
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GERINCTERÁPIÁS ELŐADÁSOK
Október 11., péntek 18.00-19.30
Előadás és tanácsadás a gerincproblémák természetes módsze-
rekkel történő hatékony kezeléséről, gyógyításáról (lumbágó, 
hátf ájás, kar-, láb-, csípő fájdalom, zsibbadás). Új szellemiségben 
kialakított  terápia a mozgásprobléma, fájdalom megoldására.
Előadó: Romhányiné Kovács Mária gerincterapeuta, 
gyógytestnevelő
A részvétel díjtalan!

WEKERLEI ZSEBSZÍNHÁZ – A NAP ÉS A HOLD MESÉI
Október 12., szombat 16.30-17.30
A Színes Falu Csoport zenés bábjátéka.
Az afrikai mesék alapján készült bábelőadásból megtudhatjuk, 
hogyan segített  három állat, a gepárd, a krokodil és a bozótpat-
kány a Holdnak, hogy elfoglalhassa végre a helyét az égbolton. 
A három állat történetéből azt is megtudjuk, hol élnek, mivel táp-
lálkoznak, milyen kapcsolatban vannak más társaikkal.
A bábok és a színpadkép kialakításánál fontos szempont volt, 
hogy az afrikai motí vumok mind a bábokon, mind a díszleten 
fellelhetőek legyenek. Az előadást afrikai zenék színesíti k.
Játsszák: Tatai Zsolt és Krista Anita bábszínészek
Belépődíj: 1 200 Ft/fő
Jegyek elővételben is kaphatóak!

ZÖLDŐRÖK FLÓRÁÉRT, FAUNÁÉRT
KERÜLETI KÖRNYEZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ
Október 18., péntek 14.00-16.30 
Tematikus versenyállomások Wekerletelep parkjaiban,  
játékos ismeretterjesztő verseny iskolás csoportoknak. 
A versenyre 6-8 fős csapatok jelentkezését várjuk a kispesti  álta-
lános iskolák 6. és 7. osztályosaiból.
A diákok értékes ajándékokat nyerhetnek az osztályaik számára. 
Jelentkezés és információ: Kiss-Szitár Orsolya, 
szervezes.wkk@gmail.com, +36 1 282 9895
Támogató: Richter Gedeon Nyrt.
A részvétel díjtalan!
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BABAKONCERT 
Október 19., szombat 16.30-17.30 
(Következő időpont: december 7.)
Az első zenei élmény meghatározó lehet egy kisgyermek életé-
ben. A babakoncert – melyen Cippolino, az olasz bábfi gura szól 
a babákhoz – a kicsik életkori szükségleteihez igazodva teremti  
meg a zenehallgatás semmihez sem hasonlítható élményét. 
A zene után a gyerekek megismerkedhetnek a darabokban meg-
szólaló hangszerekkel. 
Előadók: Bede Fanni Anna – fuvola, Gelencsér Gábor – cselló 
és művészbarátaik
A helyek korlátozott  száma miatt  a koncertre előzetes regisztrá-
ció 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 koncerteket megelőzően október 9., 
szerda 17.00-18.00, október 10., csütörtök 10.00-11.00, október 16., 
szerda 17.00-18.00 és október 17., csütörtök 10.00-11.00 óra 
között  a Wekerlei Kultúrházban.
Belépődíj: elővételben felnőtt eknek 1 800 Ft, a babák a vendégeink!
A koncert napján a helyszínen felnőtt eknek 2 800 Ft, a babák 
a vendégeink!

EGÉSZSÉGRŐL KÍVÜL-BELÜL 
TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNY A KONYHÁNKBAN 
Sorozatunkban most a kiegyensúlyozott  táplálkozással foglalko-
zunk, mely kihat a betegségek megelőzésére, a teljesítményünk-
re, a külső megjelenésünkre. A hétköznapokban bennünket érő 
információ özön és számtalan irányzat közt nem könnyű eligazodni. 
Szakértő segítségével tárjuk fel, hogy mi a fontos az élelmiszer-
vásárlás, az alapanyagok kiválasztása, az elkészítés és az étke-
zési szokások terén. Gyakorlati  tanácsok, feliratok értelmezése, 
egyszerű receptek, tapasztalatok megosztása. 
Időpontok és témák:

Október 19. szombat  10.00-12.00 
Hogyan együnk jól? – A kiegyensúlyozott  táplálkozás ismérvei 
a konyhánkban, vásárláskor, mindennapi életünkben. 
Mit és hogyan érdemes beszerezni, elkészíteni és fogyasztani? 

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN
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November 16. szombat 14.00-16.00 
Mi van az uzsonnás dobozban? – A gyerekek étkezési szokása-
iról, szülői megoldásokról és arról a tudatosságról, amely már 
gyermekkorban elsajátí tható.
November 16. szombat 16.30-18.30 
Két hét alatt  10 kiló? – A sikeres fogyás áhított  ti tka, avagy 
divatdiéták, tévhitek és cáfolatuk.

Előadó: Bodon Judit dieteti kus, a hazai vezető online gasztroma-
gazin, a Nosalty.hu Életmód és Fogyókúra rovatainak szerkesztője, 
a Rózsakert Medical Center terápiás dieteti kusa, a „Gyerünk, 
anyukám” online edzésprogram dieteti kus mentora, a Fruccola 
étt ermek dieteti kus tanácsadója
A részvétel Kispest Önkormányzata egészségügyi pályázati  
támogatásának köszönhetően díjtalan!
A helyek korlátozott  száma miatt  az alkalmakra előzetes regisz-
tráció szükséges a wkk.kispest.hu honlapon a programnál vagy 
a 282 9895 telefonszámon!

VARÁZSLAT WEKERLÉN 
Október 26., szombat 17.00-18.00
Bűvész és mentalista show.
Mindazoknak, akik mernek a szemüknek hinni, fürkészve kezeket 
nézni, ámulva és bátran megmártózni a varázslatok világában. 
Ezen a bűvös délutánon meghökkentő és egyben szórakoz-
tató műsorszámokkal várja a családokat Hajnal Máté bűvész 
és Molnár Szabolcs mentalista. Látványos mutatványok, eltűnő 
és megjelenő tárgyak, gondolatátvitel, humor, kártyatrükkök 
a modern bűvészet eszköztárával tálalva. 
És aki szeretne maga is részese lenni ennek a különleges világnak, 
netán kipróbálná magát mentalistaként, folytathatja a varázsla-
tot keddenként a bűvésztanfolyamon.
Belépődíj: gyerekeknek (18 év alatt ) 1 200 Ft, felnőtt eknek 1 500 Ft
Jegyek elővételben is vásárolhatóak.

8-99 éves
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III. CÉGÉR WEKERLEI FILMFESZTIVÁL 
HELYTÖRTÉNETI ÉS IPARTÖRTÉNETI FILMSZEMLE
November 9-10., szombat-vasárnap 
Amatőr és profi  alkotók dokumentumfi lmjei az alábbi kategóriákban:  

• Települések történetét bemutató ismerett erjesztő fi lmek
• Településszociológiai dokumentumfi lmek
• Portréfi lmek
• Ipartörténeti  fi lmek 
• Kispesti  anzix – Junior kategória

A zsűri elnöke: Péterff y András Balázs Béla-díjas fi lmrendező, 
operatőr
Az előzsűri által beválogatott  fi lmek vetí tése: november 9-10. , 
szombat-vasárnap
Eredményhirdetés: november 10., vasárnap
További részletek a wkk.kispest.hu és a wekerletelep.hu oldalakon.
A fi lmfeszti vál az NKA és Kispest Önkormányzata támogatásával, 
valamint a Wekerlei Társaskör Egyesület és a Wekerlei Kultúrház 
és Könyvtár együtt működésében valósul meg. 
A részvétel díjtalan!

BABASZÍNHÁZ: MIAÚ 
November 16., szombat 10.30-11.10
Élőzenés babaelőadás ti pegőknek Vlagyimir Szutyejev meséje 
nyomán.
„Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kiskutya. Egy barna 
szőrű, hosszú fülű kiskutya, aki éppen kedvenc párnáján pihent. 
Aludt és mindenféle csodálatos dologról álmodott . Álmodott  
csontocskáról, fi nom csontocskáról, meg egy labdáról, amivel 
jókat lehet játszani. Ám egyszer csak valami furcsa hang zavarta 
meg az álmát...” 
Játsszák: Revuczky Nóra és Sólyom Tamás 
Az előadás zenéjét Sólyom Tamás írta.
A 20 perces előadást követően 20 percben további cicákat 
és egyéb érdekes állatokat keresünk a gyerekekkel. Megnézheti k 
a bábokat, kipróbálhatják a nekik való hangszereket, megfoghatják 
az előadás során használt kellékeket, érdekes és puha tárgyakat.  
A műfaj sajátossága és a terem korlátozott  befogadóképessége 
miatt  előzetes jegyvásárlás szükséges!
Belépődíj: felnőtt eknek 1 300 Ft, a babák a vendégeink! 

0-4 éves
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NEMZETEK KÖZELÍTŐJE
IZGALMAS IZLAND 
November 23., szombat 14.00-21.00 
Izland izgalmas, mert milyen is lehet egy vulkán tetején lakni, a nem 
túl kegyes időjárással dacolni, ősi sagakat olvasni, manókkal osztoz-
ni, és mindezek ellenére szépen élni. Az egyik legfrissebb felmérés 
szerint Izland a negyedik legboldogabb ország a világon!
Ismerett erjesztő előadások 14.30-19.00:

• Izlandon élni: Izland geológiai érdekességei, éghajlati  sajtosságai
• Izlandi lélekről: a sagak üzenete és világa, mitológia, 

 hiedelmek és néprajz
• Izlandinak lenni: fi lmek, könyvek, zene, oktatás, hétköznapok

Programok gyerekeknek 14.30-19.00: 
• Kézműves foglalkozások: halas dísz, manók, bárányok és 

 izlandi motí vumos egyszerű ékszerek készítése
• Telepesek (életkép-játszóház): a vikingek életét, hajózását,  

 a telepesek világát idéző játszóház

19.00 Filmvetí tés: Kosok – többszörösen díjnyertes izlandi fi lm 
Bárdos Csaba fi lmesztéta felvezetésével
A rendezvény ideje alatt  folyamatosan 14.00-19.00: 

• Izlandi keresőjáték: a kiállításon szereplő érdekességek 
 felkutatása és gyűjtése 

• Izlandi névalkotás: az izlandi hagyományoknak megfelelő  
 névadás

• Kötetlen beszélgetés a Skandináv Ház Alapítvány munkatársaival  
 az aktualitásokról, tapasztalatokról

• Kiállítás: izlandi tárgyak, érdekességek, fotók és pályázati  rajzok
• Izlandi ízek büféje: eredeti receptek alapján készült

 különleges ételek
A programhoz kapcsolódó pályázat: Az izlandi manók ti tkos élete 
– gyermekrajz-pályázat 6-14 éveseknek
Részletek a pályázatoknál!
Együtt működő partnerünk: Skandináv Ház Alapítvány
Támogatók: Kispest Önkormányzata, WEKKA – Wekerlei Kulturá-
lis Közhasznú Alapítvány
A belépés díjtalan!
Részletek és friss információk a wkk.kispest.hu honlapon.

Fotó: Darab Zsuzsa
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RENDEZVÉNYEK

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 
November 30., szombat 14.00-18.00
Az adventi  időszak meghitt ségéhez, az ünnepvárás izgalommal 
telítődő időszakához szeretnénk programunkkal hozzájárulni, 
közös koszorúkötésre, lélek- és ott hondíszítésre hívjuk látogató-
inkat. A készülődéshez – szakmai segítséggel – díszítőtechnikákat 
és új trendeket lehet elsajátí tani, miközben a gyermekeket 
mézeskalács-sütés és díszítés várja.
A szükséges alapanyagok a helyszínen, kedvezményes áron 
megvásárolhatóak.
Kapcsolódó program: 
SZERETETTEL– ajándékgyűjtés és csomagolás kispesti  rászoruló 
gyermekek részére (Részletek lentebb olvashatóak.)
Támogató: WEKKA – Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány 
A belépés díjtalan!

SZERETETTEL –  KÖZÖS AJÁNDÉKCSOMAGOLÁS 
KISPESTI RÁSZORULÓ GYERMEKEK RÉSZÉRE 
November 30., szombat 14.00-18.00
Ajándékgyűjtés és izgalmas csomagolási technikák elsajátí tása.
Hogy az adventi  időszak ne csak az ott honuk, hanem lelkünk dísz-
be öltöztetéséről is szóljon, közös jótékonykodásra invitáljuk láto-
gatóinkat. Arra biztatunk mindenkit, hogy programunkra hozzon 
magával egy maximum cipősdobozban is elférő, 2-14 éveseknek 
szánt ajándékot, ép, jó állapotban lévő mesekönyvet, játékot, 
melyet majd a kispesti, rászoruló gyermekeknek adunk át. 
Az ajándékokat együtt  csomagoljuk be, miközben különféle izgal-
mas tradicionális és újszerű csomagolástechnikákat sajátí tunk el.
A programon kívül ajándékok gyűjtése nem áll módunkban!
Együtt működő partner: Kispesti  Szociális Szolgáltató Centrum
A belépés díjtalan!

BABAKONCERT 
December  7., szombat 16.30-17.30 
Az első zenei élmény babáknak!
Előadók: Bede Fanni Anna – fuvola, Gelencsér Gábor – cselló 
és művészbarátaik
A helyek korlátozott  száma miatt  a koncertre előzetes regiszt-
ráció 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!

5+ éves

6-99 éves

0-3 éves
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Elővételi jegyek vásárolhatók a koncerteket megelőzően 
november 27., szerda 17.00-18.00, november 28., csütörtök 
10.00-11.00, december 4., szerda 17.00-18.00 és december 5., 
csütörtök 10.00-11.00 óra között  a Wekerlei Kultúrházban. 
Belépődíj: elővételben felnőtt eknek 1 800 Ft, a babák a vendégeink!
A koncert napján, a helyszínen felnőtt eknek 2 800 Ft, a babák 
a  vendégeink!

MIKULÁS BÁBSZÍNHÁZA: 
AZ IGAZI MIKULÁS
December 8., vasárnap 16.30-17.30
Az Ameti st Bábszínház zenés, élőszereplős mesejátéka.
Az erdő kis lakói izgatott an várják a Mikulást. Igaz, hogy csak 
az embergyerekeknek hoz ajándékot? Vagy a kíváncsi állatkák is 
kapnak valamit? Sok-sok játék, kaland, móka, s végül hoppon ma-
rad a ravaszdi róka! A történet végén megérkezik az igazi Mikulás is.
Bábszínpadra írta: Bodnár Zoltán (Kolibri Színház)
Rendezte: Niklesz Ildikó
Zenéjét szerezte: Tamási László
Minden gyermekjegy mellé 1 db üres Mikulás zacskót biztosítunk, 
melyet a szülőnek kell megtöltenie a gyermekének szánt megle-
petéssel. Kérjük, mindenképpen ezt az egységes zacskót használ-
ják, hogy mindenki öröme felhőtlen legyen! 
A kész csomagokat november 18. és 30. között  a kultúrházba 
kérjük behozni, hogy időben kerülhessen bele a Mikulás zsákjába!
Belépődíj: 1 000 Ft/gyerek és 1 400 Ft/felnőtt 
A részvételhez előzetes jelentkezés és jegyvásárlás feltétlenül 
szükséges november 4. és 23. között !

KARÁCSONYI KÉZMŰVES VÁSÁR
December 14., szombat 14.00-19.00
Helyi és környékbeli kézművesek portékáinak vására, ahol az ünnepi 
dekorációkon kívül egyedi ajándékok között  válogathatnak a látogatók. 
Részletek: wekerletelep.hu/wekerlei-kezmuves-vasar 
A Wekerlei Társaskör Egyesület és a WKK közös rendezvénye. 
A belépés díjtalan!
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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.

BÁBOS MESEKUCKÓ 
Kedd 10.30-11.30 (első alkalom: szeptember 10.)
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 
Szerda 8.30-10.00 (első alkalom: szeptember 11.)
A Boribaba foglalkozásokon énekek, mondókák mellett  sajátí t-
hatják el – szülők és babák – a mozgásos feladatokat, melyekhez 
különböző speciális mozgásfejlesztő eszközöket használunk.  
Szerda 10.00-11.30 (első alkalom: szeptember 11.)
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

1,5-3 éves

1-2 éves

2-3 éves
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KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA
Kedd 10.15-10.45 (első alkalom: szeptember 17.)
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!

LABDÁZÓ 
Csütörtök 16.00-16.45 (első alkalom: szeptember 19.)
Gurítjuk, eldobjuk, elkapjuk a színes, kicsi, nagy és pött yös 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

0-3 éves

2-4 éves
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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.

AKROZZ VELEM... 
I. csoport: péntek 16.15-17.40  (első alkalom: szeptember 13.)
II. csoport: péntek 17.50-19.15
Akrobati ka foglalkozáson alap-, és haladó akrobati kai 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 akrobati ka,- aerobik-, és fi tball oktató, az Állami 
Arti staképző Intézet volt növendéke| +36 70 882 6555 | 
zoltan55angi@gmail.com

APRÓ MAROK FAZEKAS MŰHELY
I. csoport: szerda 15.30-16.30 (első alkalom: szeptember 11.)
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 4 100 Ft/4 alkalom (5 hét alatt  
felhasználható)
II. csoport: szerda 16.30-18.00 (első alkalom: szeptember 11.)
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

BŰVÉSZTANFOLYAM GYEREKEKNEK 
Csütörtök 17.00-18.30 (első alkalom: szeptember 19.)
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 bűvész-
kedés alapjaitól egészen a komolyabb mutatványokig minden-
re, 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, 

8-14 éves

6-14 éves

8+ éves
ÚJ! 

15



6-14 éves

7-14 évesÚJ! 
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Molnár Szabolcs és Hajnal Máté már évek óta hivatásos bűvé-
szek! 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 tanfolyamot 8 éves kortól ajánljuk!
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

CIRKUSZOLJ VELEM...
I. csoport (kezdő): szerda 16.15 -17.45 (első alkalom: szeptember 11.)
II. csoport (haladó): szerda 17.50-19.20 
Ügyességi és akrobati ka foglalkozás. Akrobati ka alap elemek-, 
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 kap-
nak.)
Maximális létszám: csoportonként 15 fő
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
Zoltán Angelika akrobati ka-, aerobik- és fi tball oktató, az Állami 
Arti staképző Intézet volt növendéke| +36 70 882 6555 | 
zoltan55angi@gmail.com

DIVATTÁNC
Kedd 18.00-18.45 (első alkalom: szeptember 10.)
A divatt ánc gyűjtőfogalom, mely magában foglalja mindazon 
táncokat, melyek egy adott  korszak legnépszerűbb táncainak és 
zenéinek felhasználásával születnek meg (pl. hip-hop,jazz, show). 

ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK
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Ennek megfelelően a gyerekek többféle tánc stí lusjegyeivel 
és különböző technikákkal ismerkedhetnek meg. A csoportos 
koreográfi ák 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!

DANCE AROBIK – 
BETTINA FITNESS ISKOLA
Kedd 17.30-18.30 (első alkalom: szeptember 10.)
Változatos felépítésű, közepes intenzitású, táncos mozgás- és 
állóképesség fejlesztés felső tagozatosoknak. Jó zenék, vidám 
hangulatú edzések. Szükséges felszerelés: elaszti kus nadrág 
és felső ruházat, kényelmes tornacipő. 
Tanfolyamvezető: Orbay Zita edző
Részvételi díj: 4 500 Ft/hó
Az első bemutató alkalom mindenkinek díjtalan!
Jelentkezés és bővebb információ a vezető edzőnél:
Ambrus Betti  na csoportos fi tness instruktor, gyerekfi tness oktató 
és táncos, a Betti  na Fitness Iskola alapítója és szakmai vezetője | 
+36 70 547 7074 | bettinaambrus@gmail.com | 
Facebook oldal: Betti  na Fitness

GYEREK KANGOO 
Hétf ő 17.30-18.30 és péntek 17.30-18.30 
(első alkalom: szeptember 9.)
A kangoo cipőben végzett  edzés vidám, lendületes, a teljes testet 
átmozgatja. A cipő funkcionális használatához szükséges a mini-
mum 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)
Cipőbérlés: 500 Ft/alkalom (új jelentkezők részére a cipőbérlés 
első alkalommal ingyenes)
Előzetes jelentkezés a foglalkozásvezetőnél:
Sövegjártó Petra aerobik, kangoo jumps, gyerek kangoo, 
gyerek fi tness oktató | petra.kangoo@gmail.com | 
facebook.com/petra.kangoo | petrakangoo.hu 

10-14 éves

6+ éves

ÚJ! 
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7-8 éves
ÚJ! 
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GYEREK KEMPO 
Hétf ő 16.15-17.15 (első alkalom: szeptember 9.)
Kezdő gyerekedzések 4-8 évesek részére, ahol megtanulhatják az 
önvédelem, a ti sztelet, az álló- és földharc, a fegyelem, a forma-
gyakorlat, 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 a foglalkozásvezetőnél: 
Berki Katalin | +36 30 694 6601 | katalinn.toth@gmail.com

GYERMEKFITNESZ ÉS TÁNC
BETTINA FITNESS ISKOLA 
Hétf ő 16.10-17.40
Kedd 16.30-17.20
Zenés, táncos foglalkozás a mozgáskoordináció, ritmusérzék, 
vázizomzat, testt artás fejlesztésével, alap tornagyakorlatok, 
akrobati ka alapok elsajátí tása.

• Mini csoport (3-4 évesek): hétf ő 16.10-16.40 
 (első alkalom: szeptember 9.)

Tanfolyamvezető: Ambrus Betti  na vezető edző
Új csatlakozóknak az első alkalom díjtalan! 

• Kezdő csoport (4,5-7 évesek): kedd 16.30-17.20 
(első alkalom: szeptember 10.)
Tanfolyamvezető: Orbay Zita edző
Új csatlakozóknak az első alkalom díjtalan! 

• Haladó csoport (6-9 évesek): hétf ő 16.45-17.40 + heti  egy
tornatermi edzés külső helyszínen 
(első alkalom: szeptember 9.) 
Csatlakozás kizárólag előképzett séggel! 
Tanfolyamvezető: Ambrus Betti  na 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 Betti  na csoportos fi tness instruktor, gyerekfi tness oktató 
és táncos, a Betti  na Fitness Iskola alapítója és szakmai vezetője | 
+36 70 547 7074 | betti  naambrus@gmail.com | 
Facebook oldal: Betti  na Fitness
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HANGSZERVARÁZS ZENETANODA  
ROSALES ZENEOVI  
DÚR-MOLL – iskolaelőkészítő a zene segítségével  
Szerda 13.15-16.00 (első alkalom: október 2.)
Finommotorika fejlesztése a furulyakezelés, zenei játékok, 
feladatlapok és a kott aolvasás 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
Szerda 16.20-18.00 (első alkalom: október 2.)
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

KÉPREGÉNY-KÉSZÍTŐK KÖRE
Szerda 16.30-18.00 (első alkalom: szeptember 18.)
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 

4-5 éves

6-12 éves
ÚJ! 
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PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK

PINDUR PIRUETT
Csütörtök 16.30-17.30 (első alkalom: szeptember 12.)
Mozgás öröme és a tánc szépsége a testt udat és a helyes testt ar-
tás 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 
I. csoport: szerda 16.30-18.00 (5-8. osztályosok) 
(első alkalom: szeptember 11.)
II. csoport: péntek 16.30-18.00 (3-6. osztályosok) 
(első alkalom: szeptember 13.)
Programozás robotépítő és konstrukciós készlet felhasználásával, 
diff erenciált temati kával. Folyamatosan lehet csatlakozni!
Részvételi díj (magában foglalja a robotkészletek és a számítógépek 
használatát is): 48 000 Ft/félév (részletf izetési lehetőség)
Foglalkozásvezetők: az Abacusan Stúdió gyakorlott  foglalkozás-
vezetői  
További információ és jelentkezés: 
info@abacusan.hu | +36 20 372 2628 |abacusan.hu | 
facebook.com/abacusan

4-6 éves

9-15 éves



PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK

TINI KANGOO 
Szerda 18.30-19.30 és péntek 18.30-19.30
(első alkalom: szeptember 11.)
Koreográfi ák tanulása, haladó játékok és tartásjavító, erősítő 
gyakorlatok. Kiváló állóképesség-fejlesztés, miközben a ti nédzserek 
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)
Cipőbérlés: 500 Ft/alkalom (új jelentkezők részére a cipőbérlés 
első alkalommal ingyenes)
Előzetes jelentkezés a foglalkozásvezetőnél: 
Sövegjártó Petra aerobik, kangoo jumps, gyerek kangoo, gyerek 
fi tness oktató | petra.kangoo@gmail.com | 
facebook.com/petra.kangoo | petrakangoo.hu 

VONZART TÁNC STÚDIÓ – VONZÁS KTSE
Csütörtök 17.00-17.50 Klasszikus balett  és jazz tánc, modern tánc
                  18.00-18.50  Ír tánc, sztepp, néptánc

(első alkalom: szeptember 12.)
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 | vonzartt anc@gmail.com
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PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

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 (első alkalom: szeptember 6.)
Az Aviva torna speciális gyakorlatainak hatására a fokozott  vér-
keringés több hormont és oxigént visz a szervekbe, ennek ered-
ményeként indulhat meg a gyógyulási folyamat, a hormonális 
egyensúly helyreállása, és annak szinten tartása. 
Részvételi díj: 1 700 Ft/alkalom, vagy 6 400 Ft/4 alkalmas bérlet 
(5 hét alatt  lejárható)
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 18.00-20.45 (első alkalom: szeptember 11.)
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 fi zetendő, de a bérlet 
ára tartalmazza a tanfolyamon elkészített  tárgyak terrakott a 
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!



PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK

FELNŐTT KANGOO 
Szerda 19.30-20.30 és péntek 19.30-20.30 
(első alkalom: szeptember 11.)
Az aerobic alaplépéseit variálva koreográfi át sajátí tunk el, 
követhető módon, állandó lehetőséget biztosítva új résztvevők 
csatlakozására. A 45-50 perc ugrálást erősítő gyakorlatok követi k, 
fókuszban a „kényes” testt ájak: has, comb, popsi, core izmok.
Amit hozni kell: hosszú szárú, nedvszívó zokni, szénsavmentes 
ásványvíz, törölköző. 
Részvételi díj: 1 100 Ft/alkalom, AYCM kártya elfogadóhely
Cipőbérlés: 500 Ft/alkalom (új jelentkezők részére a cipőbérlés 
első alkalommal ingyenes) 
Előzetes jelentkezés a foglalkozásvezetőnél:
Sövegjártó Petra aerobik, kangoo jumps, gyerek kangoo, gyerek 
fi tness oktató | petra.kangoo@gmail.com | 
facebook.com/petra.kangoo | petrakangoo.hu

HATHA JÓGA 
Csütörtök 19.15-20.15 
Első ingyenes bemutató óra: szeptember 12.
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!

ÚJ! 
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PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK

KANGATRAINING  
Hétf ő  10.00-11.00  (első alkalom: szeptember 16.)
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 
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a tanfolyamvezetőnél: 
Tatorján Anna (Panni) | +36 30 327 4474 | panni@kangatraining.hu

KETTLEBELL 
• Hétf ő 8.00-9.00 (Edzz velem! csak haladóknak)

(első alkalom szeptember 2.)
• Hétf ő 18.45-19.45 (vezetett  edzés kezdő csoportnak) 
• Hétf ő 19.45-20.45 (vezetett  edzés szuperhaladó csoportnak)
• Szerda 8.00-9.00 (Edzz velem! csak haladóknak)
• 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 bérlett el 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 fi tness és testépítő edző, SFG1 kett lebell 
instruktor | +36 70 376 0494 | kett lebellkata@gmail.com
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!
Kérjük, előzetesen jelentkezzen e-mailben a foglalkozásvezetőnél! 
Folyamatos csatlakozási lehetőség! 

MOBIL FOTÓS TANFOLYAM (kezdőknek)
Kedd 18.00-20.00 (első alkalom: október 15.)
A tanfolyamon megtanulhatjuk a mobiltelefon tudatosabb 
kezelését, hogy a családtagokról  még jobb képet készíthessünk, 
vagy akár egy temati kus Instagram oldal indítására is alkalmasak 
legyenek a fotóink.  Mindent megnézünk, kipróbálunk, amelyre 
egy profi  is fi gyel. Kompozíció, fények, struktúra, történet… 
Több gyakorlatt al! A mobilja mindig legyen feltöltve!
A tanfolyam egyben bevezető a haladó szintű MOBIL FOTÓS 
TANFOLYAM II-be, amit terveink szerint egy kiállítással fogunk zárni 
a legjobb mobilos képeinkkel.



PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK

Részvételi díj: 21 000 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.

MOBIL FOTÓS TANFOLYAM II. (haladóknak)
Kedd 18.00-20.00 (október 1. és 8.)
A kezdő mobil fotós tanfolyam korábbi résztvevőinek most lehe-
tőségük lesz a már megszerzett  ismereteiket tovább mélyíteni. 
A telefon fényképezőgépének a használatán túl most már kizá-
rólag a térrendezésen, az ott hon is könnyedén megvalósítható 
ti ppeken-trükkökön és képszerkesztésen lesz a hangsúly. 
Csak gyakorlat! A mobilja mindig legyen feltöltve!
A tanfolyamot terveink szerint egy kiállítással fogjunk zárni a legjobb 
mobilos képeinkkel. 
Részvételi díj: 5 000 Ft/2 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.

PILATES 
Kedd 19.00-20.00 és csütörtök 10.30-11.30  
(első alkalom: szeptember 10 és 12.)
A pilates módszer lényege a „központ” megerősítése, a gerinc 
mozgékonyságának növelése, az izomerő és a testt udat fejleszté-
se, 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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Fotó:Éltető  Anna (a kép mobiltelefonnal készült)
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PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK

TORNA NYUGDÍJON TÚL
Kedd és csütörtök 8.00-9.00 és 9.00-10.00 
(első alkalom: október 1.)
A torna jó hatással van a keringésre és a csontritkulás megelőzé-
sének 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
Hétf ő 17.45-18.45 (első alkalom: szeptember 9.)
A programot azoknak ajánljuk, akik valamilyen okból kifolyólag nem 
végezhetnek erős megterheléssel járó sportokat. Lehet ez életkori 
sajátosság, betegségből adódó mozgáskoordinációs probléma, 
születési rendellenességből, vagy valamilyen szerzett  betegség-
ből adódó mozgásnehézség. A Székes Zumba és Zumba Gold várja 
a segédeszközzel közlekedő, vagy fogyni vágyó túlsúllyal küzdőket is. 
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 

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



PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

KLUBOK

ALFA AGYKONTROLL KLUB 
Hétf ő 19.00-21.00 (első alkalom: szeptember 9.)
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 (első alkalom: szeptember 10.)
Az évek óta sikeresen működő klubban gyönyörű alkotások szü-
letnek (babák, táskák, játékok, állatok, dísztárgyak, faliszőnyegek, 
faliképek). A résztvevők egyéni ötleteket, technikákat tanulnak 
egymástól. A klub tagja a Magyar Foltvarró Céhnek.  A csatlako-
záshoz 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 
(első alkalom: szeptember 10.)
A 2014-ben alakult zártkörű alkotókör tagjai között  számos népi 
iparművész alkot. Munkáik között  hagyományos és modern ék-
szerek is megtalálhatóak. A közösen, gyöngyfűzéssel töltött  idő, 
az úgynevezett  „gyöngyös idő”, amolyan lecsendesülés a hétköz-
napok rohanásában.
Vezeti : Máté Sándorné Anikó 
A részvétel díjtalan!  

ÚJ! 
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PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

KLUBOK

ZÖLDSZARVÚ ÖKO BABA-MAMA KLUB 
Minden páros hét csütörtökön 10.00-12.00 
(első alkalom: szeptember 5.)
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
Weboldal: 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 (első alkalom: szeptember 3.)
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 (első alkalom: szeptember 26.)
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!



PÁLYÁZAT

AZ IZLANDI MANÓK TITKOS ÉLETE 
GYERMEKRAJZ-PÁLYÁZAT 6-14 ÉVESEKNEK
Az izlandiak hisznek a manók létezésében! Látni ugyan csak igen 
ritkán látják őket – akkor sem hisznek a szemüknek – de a manók 
ott  vannak mindenhol, teszik a mindennapi dolgukat, mint bár-
ki más, és vigyáznak az emberekre. Épp ezért nem csoda, hogy 
az izlandiak képesek voltak egy autóutat is máshova építeni, meg 
ne zavarják a manók életét. Mert a békés együtt élés a záloga 
az emberek és manók boldogságának. 
Pályázatunk kapcsán arra vagyunk kíváncsiak, ki hogyan képzeli 
el az izlandi manók ti tkos életét. A legjobban sikerült pályaművek 
alkotóit megjutalmazzuk, műveiket kiállítjuk. 
Korosztály: I. kategória: 6-9 évesek 
                    II. kategória: 10-14 évesek

Formai követelmény: A/3 vagy A/4-es méretben, szabadon 
választott  technikával
Beküldési határidő: 2019. október 21.
Az elkészült alkotás hátoldalán olvashatóan kérjük feltüntetni 
a pályázó nevét, életkorát, a mű címét és a szülő vagy pedagógus 
elérhetőségeit (e-mail cím, telefonszám)! 
A díjátadóra és a kiállítás megnyitójára november 23-án, 
az Izgalmas Izland című rendezvényünkön kerül sor a Wekerlei 
Kultúrházban. 
A kiállítás után a rajzok átvehetők 2019. december 9. és 
2020. január 20. között . További megőrzésükre nincsen lehető-
ségünk!
Támogató: Skandináv Ház Alapítvány, WEKKA – Wekerlei Kulturá-
lis Közhasznú Alapítvány
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KIÁLLÍTÁSOK

Minden kiállításnak meséje van! –  Szívesen fogadunk gyermek-
csoportokat tárlatvezetésre előzetes időpont-egyeztetés alapján. 

Szeptember 3 – szeptember 14.
ART – ALKOTÓ RAJZ TANFOLYAM
Kiállítás a tanfolyam növendékeinek munkáiból.
Felkészítő művésztanár: Urmai Ungurán László grafi kus
Megnyitó: szeptember 3., kedd 18.00 óra

Szeptember 7 – szeptember 28.
MESEKUCKÓ LAKÓI 
10 éves a Babos Bábos Társulat! 
A rendhagyó kiállításmegnyitón díjkiosztó, születésnapi ünnep-
lés várja a látogatókat. A rendezvényről részletek az 3. oldalon 
olvashatóak! 
Megnyitó: szeptember 7., szombat  16.00 
A kiállítást megnyitja: Szenti rmai László, a Magyar Bábjátékos 
Egyesület elnöke
Köszöntőbeszédet mond: dr. Józsa Éva DLA Szabad Művészetek 
doktora, bábművész

Október 5 – október 22.
SZÉP-KORÚ-MŰVÉSZET
A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár SZÉP-korú-MŰVÉSZET című 
felhívására beérkezett  alkotások tárlata. 
Az ünnepi kiállításmegnyitót követően előadásokkal várjuk 
vendégeinket.
Megnyitó: október 5., szombat 15.00 
A rendezvény részletei a 5. oldalon olvashatóak.



KIÁLLÍTÁSOK

Október 26 – november 18. 
ABSZTRAKT MESÉK
Kuizs Lilla wekerlei képzőművész kiállítása.
A kiállításon a nagyméretű, absztrakt olajfestmények mellett  
mesés utazások inspirálta akverellek is megtekinthetőek. 
Megnyitó: október 26., szombat 16.00 
A kiállítást megnyitja: Skoda Éva képzőművész

November 23 – december 7.
IZGALMAS IZLAND
Kiállítás a nemzeteket bemutató rendezvénysorozat kísérő prog-
ramjaként izlandi hangulatt al, érdekességekkel, a rajzpályázat 
kiemelt alkotásainak felsorakoztatásával, valamint Darab Zsuzsa 
fotográfus varázslatos izlandi képeivel.
Megnyitó: november 23., szombat 14.00  

December 13 – január 15.
FOLTMÁGUSOK WEKERLÉN
A WKK egyik foltvarró klubjának csoportos tárlata.
A kiállításon a wekerlei Foltmágusok rongyokból varázsolt 
csodáit lehet megtekinteni; terítőket, takarókat, gyerekjátékokat 
és szebbnél szebb használati  tárgyakat.
Megnyitó: december 13., péntek 14.00

A kiállítások az intézmény nyitvatartási idejében díjtalanul 
megtekinthetőek!

Kuizs Lilla: Himalája
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SZOLGÁLTATÁSOK

ANGOL GYERMEKRUHA VÁSÁR
Havonta egyszer pénteken 9.00-12.00 
Időpontok: szeptember 13., október 18., november 15., december 13.
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 ismerett erjesztő házikókat talál, 
melyben az adott  kiállításhoz, programhoz, jeles napokhoz kap-
csolódó 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 kész-
ségfejlesztő 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 kapcso-
lódó információs táblák találhatóak. 

OLVASÓSAROK
Az emeleti  folyosónkon kialakított  olvasósarokban újságot 
lapozgatva, ismerett erjesztő 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 kibé-
relhetők születésnapi zsúrokra, családi és munkahelyi össze-
jövetelekre. 
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:
Hétf ő: 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 órától 
a kölcsönzés szünetel!
Szombat: minden hónap első és harmadik szombatján 9.00-13.00 

A könyvtár állománya jelenleg mintegy 8 500 kötetből áll. 
Gyűjtőköre elsősorban gyermek- és ifj úsági könyvek, valamint 
szépirodalom és bestseller. A könyvtár honlapján és facebook 
oldalán megtekintheti k és regisztrálhatnak az aktuális progra-
mokra. A könyvtárba beiratkozott  olvasóink számára díjmentes 
internetezési lehetőséget biztosítunk. 

BEIRATKOZÁSI DÍJAK: 
- Felnőtt eknek: 1 200 Ft/év
- Diákoknak: 600 Ft/év
- Nyugdíjasoknak: 600 Ft/év
- 16 év alatt  és 65 év felett  ingyenes a beiratkozás
Elveszett  olvasójegyet – érvényes tagság esetén – 100 Ft ellené-
ben pótoljuk.

Azoknak az olvasóinknak, akik a kölcsönzött  könyveket nem jut-
tatják vissza időben a könyvtárba, késedelmi díjat kell fi zetniük. 
A 7 napos türelmi idő lejárta után a késedelmi díj 5 Ft/könyv/nap. 
Köszönjük a megértésüket!
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KÖNYVTÁR

PROGRAMOK, KLUBOK A KÖNYVTÁRBAN
A részvétel a foglalkozásokon díjtalan, 

de előzetes regisztrációhoz kötött !
Az aktuális időpontokról a könyvtár honlapján 

és facebook oldalán tájékozódhatnak.

NÉPRAJZI FILMKLUB 
Havonta egyszer szerdán 17.30-18.30
A Dr. Kós Károly Néprajztudós Közhasznú Alapítványnak köszön-
hetően néprajzi és egyéb érdekes témájú fi lmeket, dokumen-
tumfi lmeket tekinthetnek meg.

PÉNTEK ESTI MESÉK GYEREKEKNEK
Általában a hónap utolsó péntekén 17.00-18.30
Meseolvasás, bábozás, papírszínház, diavetí tés, kézműves foglal-
kozások alkalmakhoz és ünnepkörökhöz kapcsolódóan.

SANZON KLUB
Havonta-kéthavonta, általában a hónap első péntekén 
A 13 éve hazánkban élő, ifj ú korától zenélő Bernard Huther francia 
zenésszel kalandozunk a francia dallamok világában alkalmakhoz, 
ünnepközökhöz kapcsolódóan. 

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

WEKERLEI VILÁGJÁRÓK
Turiszti kai klub vetí tett  képes élménybeszámolókkal. Utazzon ve-
lünk a világ körül! Az előadók személyes élményein és tapasztala-
tain keresztül ismerhet meg távoli, érdekes országokat, kultúrákat, 
embereket, épített  és természeti  szépségeket. 
Az aktuális időpontokról a honlapon és facebook oldalon 
tájékozódhat.



KÖNYVTÁR

EXTRA SZOLGÁLTATÁSOK A KÖNYVTÁRBAN
A szolgáltatások díjmentesek!

CSALÁDI TÁRSASJÁTÉKOK
Játszani szerető 9-99 éves fi ataloknak és örök ifj aknak ajánljuk 
szórakoztató stratégiai, műveltségi, táblás és más társasjátéka-
inkat.
A játékok családok, baráti  társaságok részére a helyszínen 
a könyvtár nyitvatartási idejében díjmentesen igénybevehetőek. 
Játékaink: Identi ty (pszichológiai társasjáték), Story Cubes (díj-
nyertes sztoris játék 6-99 éveseknek), Alias Party (beszélgetős 
játék 11-99 éveseknek), Carcassonne (díjnyertes, takti kai játék 
8-99 éveseknek), Dixit (díjnyertes, beszélgetős játék 8-99 éve-
seknek), Quatro (díjnyertes, stratégiai játék 8-99 éveseknek), 
Cluedo (nyomozós játék 8-99 éveseknek), Scrabble (szójáték 
10-99 éveseknek), Acti vity. 

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK ÖNÉLETRAJZOT?
Előzetes időpont-egyeztetés szerint.
Állást keres, vagy munkahelyet váltana és szüksége van egy hatá-
sos, személyre és álláslehetőségre szabott  önéletrajzra, moti vációs 
levélre? Szeretné megismerni az álláskereső portálok által nyújtott  
lehetőségeket? A hatékony önéletrajz és moti vációs levél készítése 
nem lehetetlen. A könyvtár munkatársai segítenek ebben.

KÖNYVES AJÁNDÉKNAPOK
Évente 2-3 alkalommal megrendezett  ajándéknapok, ahol gye-
rekek és felnőtt ek díjmentesen válogathatnak a készlet erejéig 
az ajándékkönyvek közül. Jöjjön el és vigyen haza néhány jó könyvet, 
amelyeket vissza sem kell hoznia!
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KÖNYVTÁR

KÖNYVTÁRI ÉS IRODALMI RENDHAGYÓ ÓRÁK
Könyvtár- és olvasásnépszerűsítő foglalkozások óvodásoknak 
és általános iskolás csoportoknak. Rendhagyó irodalmi órák külön-
leges alkalmakhoz és jeles ünnepekhez kapcsolódóan. A progra-
mokra előzetes egyeztetés alapján jelentkezhetnek az óvodás, 
iskolás csoportok.

PAPÍRSZÍNHÁZ GYERMEKCSOPORTOKNAK
Japán kamishibai technikára épülő mesemondás óvodásoknak 
és kisiskolásoknak. A csoportok 18 érdekes mese közül választ-
hatnak. 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 ott hon feleslegessé vált kiadványai, vagy ha szeretné 
olvasmányélményeit mással is megosztani, 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!



KAPCSOLAT

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:
Hétf ő - 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 gépko-
csijával 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

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 média szerkesztő  
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 Atti  la műszaki szakalkalmazott  
gondnoksag.wkk@gmail.com

Molnár Tiborné, Marika üzemviteli alkalmazott 

Csorba Imre üzemviteli alkalmazott 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Felelős kiadó: Szabó Mária intézményvezető


