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Szeptember 26. Kajakkal a végtelenbe – előadás egy
extrém útról
Szeptember 26. Varrós workshop
Október 3.

Wekerlei Zsebszínház: Rémusz bácsi
meséi

Október 3.

Jazz és mások – koncert felnőtteknek

Október 3.

Csillagles – szabadtéri csillagszemle
szakértő csillagász segítségével

Október 10.

WEKKA kreatív alkotóműhely

Október 10.

Kalligráfiai workshop

Október 10.

Gyógynövények titkos élete – 		
egészségmegőrző elődadás

Október 17.

MiniFeszt – WekerleFeszt kicsiben

November 7-8.

Cégér Wekerlei Filmfesztivál

November 14.

Wekerlei Zsebszínház:
Aranyszőrű bárányka
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Cippolino Babakoncertje

2

RENDEZVÉNYEK
Kedves Látogatóink!
Gazdag programokat terveztünk 2020 tavaszára, például
a nekünk kedves művészeti fesztivált vagy a most először
bevezetendő Májusfa állítást. Mindezek elmaradtak,
tavasszal megállj-t parancsolt az élet, és újragondolásra,
újratervezésre késztetett bennünket.
A tavasszal elmaradt programok egy részét átszerveztük
őszre, de az újragondolás része lett a lemondás is. Így,
ebben az őszi szezonban lesznek fájóan hiányzó rendezvények. Mégsem bánjuk, mert a tanulás része az elfogadás,
a hála azokért a dolgokért, amelyek vannak, megmaradtak,
lesznek. Továbbra is nagyon fontosak számunkra a látogatók, a nyüzsgő ház, a velünk kapcsolatban álló tanfolyam
vezetők, az előadók, a körülöttünk élő művészek. Bízunk a
kultúraközvetítés küldetésének nemességében, a művészet
örökkévalóságában és a közösség gyógyító erejében.
Újraterveztünk, és régi szeretettel, nyitott szívvel várunk
mindenkit a WKK-ban!
Szabó Mária
igazgató

WEKKA KREATÍV ALKOTÓMŰHELY

7-13 éves

A Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány – WEKKA által
támogatott műhelyfoglalkozás.
Időpontok és témák:
Szeptember 12., szombat 10.00-12.00
Téma: Vendégváró ajtódísz
Jelentkezés: augusztus 31-től a honlapon
Október 10., szombat 10.00-12.00
Téma: Az unikornisok visszatérnek
Jelentkezés: szeptember 28-tól a honlapon
November 21., szombat 10.00-12.00
Téma: Téli asztali díszek és ajándékok
Jelentkezés: november 9-től a honlapon
A helyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció
minden
képpen szükséges a WKK honlapján vagy telefon
számain a megadott időponttól. Amennyiben jelentkezett, és
nem tud részt venni, mindenképp jelezze!
Kérjük a korhatár figyelembe vételét!
Kérjük, hogy a gyerekek olyan ruhában jöjjenek, amit nem
sajnálnak, ha az festékes vagy ragasztós lesz.
Foglalkozásvezető: Brösztl Éva kézműves, játékanimátor
A részvétel díjtalan, adományokat anyagköltségre elfogadunk!

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN
3

RENDEZVÉNYEK
5-99 éves

IDŐKAPUK WEKERLÉN A WEKERLEI NAPOKON

Szeptember 19., szombat 10.30-12.30 és 15.00-17.00
Izgalmas, négy állomásból álló időutazás a Wekerlén!
Gyülekező: WTE iroda előtt (XIX. ker. Kós Károly tér 10.)
negyedórával az indulások előtt
A Wekerlei Napok keretében, a Wekerlei Kultúrház
szervezésében élményútra várjuk a családokat a 112 éves
Wekerletelepen. Az idén az 1920-30-as évek kapui nyílnak
meg előttünk, a kapukon átlépve a világháborúk közötti
korszak életképei elevenednek meg előttünk!
Útvonal:
1. Omnibusz kapu – a tömegközlekedés hajnalán
„Éjjel az omnibusz tetején emlékszel kicsikém, de csuda volt.
Lent nyikorogtak a kerekek, s felettünk nevetett a telihold.”
Micsoda csodákat, a mozgásban szabadságot, gyorsaságot, a közös utazás során barátságot, szerelmet
hozott a nagyváros életébe a dinamikusan fejlődő
tömegközlekedés.
2

Sikkes kapu – a pesti hölgy divatja
„Már egy modern kis nőnek van igénye épp elég. Csak
annyit kérek tőled, vegyél egy Colognét!”
Mert aki sikkes, abban egyben van a kellem és a báj,
benne éled az igény a divatos és modern külcsín iránt.

3. Casino kapu – a játék örök és nem csak a gyerekeké!
Az első kaszinók nem a szerencsejáték színterei voltak,
a helyszín sokkal inkább a közösséget, a közösség
építését szolgálta. Nagy beszélgetések, baráti kártya
partik, társasjátékok, könyvklubok helyszínei voltak.
4. Mozi kapu – a mozgófényképszínház
„Hallod-e Rozika te, gyerünk a moziba be…!”
Az 1920-as, 30-as évek kedvelt szórakozása, mely
független volt nemtől, kortól és társadalmi státusztól. Hisz a „mozgó”-ban az álmok valóra váltak. Sírtak,
nevettek és rajongtak Jávor Pálért, Turay Idáért, Kabos
Gyulárt és Karády Katalinért.

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN
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A délelőtti és délutáni időpontokban 30 fős csoportok
indulhatnak a négyállomásos útvonalon. A csoportok kísérő
segítségével járják végig az interaktív állomásokat, mely igazi
időutazó élményt nyújt majd a családoknak.  
Korosztály: családi program, kérjük, hogy a gyerekeket
családtagok kísérjék.
A részvétel díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges
augusztus 24. és szeptember 16. között a wkk.kispest.hu
honlapon a programnál vagy 282-9895-ös telefonszámon.
Az Időkapuk Wekerlén élményutat a Wekerlei Társaskör
Egyesület támogatja.
A Wekerlei Napok a Wekerlei Társaskör Egyesület
szervezésében valósul meg.
A Wekerlei Napokról további részletek: wekerletelep.hu

MIHÁLY-NAPI BÚCSÚ

Szeptember 26., szombat 11.00-18.00
Helyszín: XIX. ker. Templom tér
A kispesti előadók részvételével megrendezendő kerületi
búcsúra a WKK ismét remek gyerekprogrammal készül.
A sátrunkba érkező kíváncsi látogatók csillagközi űrutazókkal
találkozhatnak. Lesz itt kozmosz alapismereti gyorstalpaló,
űrvihar a feketelyuk körül, zsebszótár galaktikus nyelvekhez
és asztronauta alkalmassági vizsga.
A rendezvény a KMO Művelődési Központ szervezésében
valósul meg.
Keressék a kultúrház sátrát a rendezvényen!
A részvétel díjtalan!

Elmaradt tavaszi program új időpontban!
KAJAKKAL A VÉGTELENBE

14+ éves

Szeptember 26., szombat 16.30-18.30
Előadás egy extrém útról.
Vajon mi késztet egy sikeres fiatal közgazdászt arra,
hogy hátat fordítva munkahelynek, karriernek a víz
és az ismeretlen vég
telenjét válassza? Szabó Norbert Ádám egy napon ráébredt, hogy az ő útja másfelé vezet, és barátjával, valamint kicsiny páros
kajakukkal elindultak az óceán felé. E kalandos útról,
élményekről, gondolatokról és tervekről mesél nekünk.
Belépődíj: 500 Ft/fő
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18+ éves

VARRÓS WORKSHOP

Szeptember 26., szombat 14.00-18.00
Varrós workshop az alapoktól – varrógép használata, gépi
alapvarrások elsajátítása – az első önálló kis produktumig
Boros Mária könnyűipari mérnök segítő útmutatásai mentén.
A részvételi díj tartalmazza a varrógéphasználatot és az alapanyagokat. Akik az első alkalom után tovább szeretnék mélyíteni
tudásukat, újabb foglalkozások keretében megtehetik.
A workshop minimum 6 fővel indul, előképzettséget nem
igényel, részletek a wkk.kispest.hu oldalon olvashatóak.
Részvételi díj: 7 500 Ft/fő, a jelentkezés elfogadása 3 000 Ft
előleg befizetésével .
A workshop ára tartalmazza a szükséges alapanyagokat
és eszközöket.
Jelentkezés: Boros Mária tanfolyamvezetőnél.
A jelentkezés linkje megtalálható honlapunkon, a programnál.
4-9 éves

WEKERLEI ZSEBSZÍNHÁZ: RÉMUSZ BÁCSI MESÉI
Október 3., szombat 10.30-11.20

A Nefelejcs Bábszínház előadása
Az Idősek világnapja alkalmából ezzel a mesével köszöntjük
a nagyszülőket, és várjuk őket unokáikkal, hogy
együtt idézhessük fel a régi mesék bensőséges
hangulatát. Hiszen ki ne emlékezne Rémusz bácsi
történeteire? Szeretnénk, ha a gyerekek is meg
szeretnék
a furfangos nyulat és a ravaszdi rókát, akik most
a szurokbabáról mesélnek nekünk.
Joel Chandler meséjéből fordította Erdélyi Zelma.
Zene: Erdélyi D. Barnabás
A Nyúl és Róka Tóth Zsuzsa műhelyében készültek.
Belépődíj: 1 500 Ft/fő
Nagyszülő-unoka kedvezményes belépődíj: 1 200 Ft /fő
Jegyek elővételben szeptembertől kaphatóak!
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Elmaradt tavaszi program új időpontban!
JAZZ ÉS MÁSOK

18+ éves

Október 3., szombat 16.30-17.30

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

Elmaradt tavaszi program új időpontban!
CSILLAGLES

4+ éves

Október 3., szombat 19.00-21.00

A Világűr hete alkalmából a Magyar Csillagászati Egyesület
szakembereinek segítségével egy óriás távcsőn keresztül
megleshetjük a bolygókat, csillagokat a WKK kertjéből.
A szürkület beálltával az őszi égbolt érdekesebb csillagait
kémlelhetjük. A nyári és kora őszi csillagképek, kettős
csillagok, csillaghalmazok és Naprendszerünk két óriásbolygója, a Jupiter és a gyűrűs Szaturnusz is látható lesz.
A rendezvényen Molnár Péter csillagász beszél a látható
égitestekről.
A rendezvényen a részvétel díjtalan, és csak tiszta,
esőmentes idő esetén tudjuk megtartani!
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KALLIGRÁFIA WORKSHOP

18+ éves

Október 10., szombat 15.00-18.00
A kalligráfia szépírást jelent. Az írás ünneplőruhája.
Ez a workshop kóstolót ad ebből a művészetből és képessé
teheti résztvevőit díszes névbeírások, alkalmi etikett címkék,
egyedi képeslapok, meghívók ékes megalkotására, mellyel
megajándékozhatnak másokat és önmagukat.
A workshop folyamán mindenki elkészíthet egy karácsonyi
ajándékkísérő kártyát.
A workshopot vezeti: Lukácsy Tibor könyvműves
Részvételi díj:  2 500 Ft/fő
A helyek korlátozott száma miatt regisztráció szükséges
a wkk.kispest.hu oldalon!
Részletes információ: Lukácsy Tibor könyvműves |
lukacsy.tibor@t-online.hu

EGÉSZSÉGRŐL KÍVÜL-BELÜL:
A GYÓGYNÖVÉNYEK TITKOS ÉLETE

14+ éves

Október 10., szombat 16.30-18.30

Hogyan gyűjtsük, tároljuk a gyógynövényeket? Hogyan
őrizhetjük meg legjobban varázserejüket? Gyógynövények
a konyhában – előadás és kóstoló gyógynövényes finomságokból, ahogyan még nem próbálták!
Előadó: Halmos Mónika fitoterapeuta, food-stylist, az ehető
virágok szakértője, a Rózsakunyhó Alkotóműhely vezetője,
író, szerkesztő
A részvétel díjtalan Kispest Önkormányzatának egészségügyi
pályázata jóvoltából!
A helyek korlátozott száma miatt regisztráció szükséges
a wkk.kispest.hu oldalon.
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Elmaradt tavaszi program új időpontban!
MINIFESZT – WEKERLEFESZT KICSIBEN
Október 17. szombat

A   IX.   WekerleFeszt   Művészeti Találkozót ez év áprilisára
terveztük. Elmaradt. A világ kilépett az általunk jól ismert
medréből. Megváltoztak a dolgok, meg kellett állnunk.
Új, merőben más élethelyzettel kellett szembenéznünk!
Nyár elején örömmel tártuk ki kapuinkat és újra terveztünk:
rendhagyó évben rendhagyó WekerleFesztet, ahol most
elsősorban a gyerekeknek szeretnénk kedvezni.

GYEREKFESZT

3-9 éves

Október 17., szombat 10.00-13.00
10.00-10.30 Hiányzik a világ – kiállításmegnyitó a Kispesti
Kóficok Napközis Tábor által meghirdetett
		
pályázatra beérkezett alkotásokból
10.30-11.30 Lurkoncert – filmzenei koncertélmény
		
Közreműködik: Bede Fanni Anna (fuvola),
		
Szakcsi Lakatos Benjamin (zongora)
és művészbarátaik
11.40-13.00
Játsszunk a színekkel! – Kuizs Lilla képzőművész
		
közös akciófestésre várja az alkotni vágyó 		
		
gyerekeket
14+ éves

NYITOTT ÓRÁK
15.00 – 16.40
		
		
17.00 – 18.00
		

WAX Rendhagyó rajzórák művészettörténeti
utazással – Skoda Éva festőművész
vezetésével
A láthatóvá tett gondolat – kötetlen előadás
és beszélgetés az írás múltjáról és jövőjéről
Lukácsy Tibor könyvműves interaktív előadása

A nyitott órák látogatása díjtalan, de előzetes regisztrációhoz
kötött. Kérjük, regisztráljon a wkk.kispest.hu oldalon.
A WekerleFeszt támogatói: Wekerlei Kulturális Közhasznú
Alapítvány – WEKKA
A rendezvény minden programja díjtalan!
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14+ éves

IV. CÉGÉR WEKERLEI FILMFESZTIVÁL
HELYTÖRTÉNETI ÉS IPARTÖRTÉNETI FILMSZEMLE
November 7-8., szombat-vasárnap

A Wekerlei Társaskör Egyesület által elindított filmfesztivál
egyedülálló az országban. Immáron negyedik alkalommal
kerül sor amatőr és profi alkotók dokumentumfilmjeinek
versenyére a WKK-ban, az alábbi kategóriákban:
• Települések történetét bemutató ismeretterjesztő filmek
• Településszociológiai dokumentumfilmek
• Portréfilmek
• Ipartörténeti filmek
• Kispesti anzix – Junior kategória
A zsűri elnöke: Péterffy András Balázs Béla-díjas
filmrendező, operatőr
Az előzsűri által beválogatott filmek vetítése:
november 7-8., szombat-vasárnap
Eredményhirdetés: november 8., vasárnap
További részletek a wkk.kispest.hu és a wekerletelep.hu
oldalakon.
A filmfesztivál az NKA és Kispest Önkormányzata
támogatásával, valamint a Wekerlei Társaskör Egyesület
és a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár együttműködésében
valósul meg.
A részvétel díjtalan!
4-9 éves

WEKERLEI ZSEBSZÍNHÁZ:
ARANYSZŐRŰ BÁRÁNYKA

November 14., szombat 10.30-11.20
Fülöp Joci Bábszínházának előadása
Harminc perc nevetésre várjuk a kicsinyeket és a nagyobbacskákat az Óperenciás tengeren túlra, az Üveghegy mögé.
Itt éldegél a szépséges özvegyasszony legalább olyan szép
fiacskája, Jankó. Ő indul el szokásos vándorútjára, ahol nem
szokványos érdekességben lesz része, ahogy a nézőknek is.
Játssza: Fülöp Joci színművész
Belépődíj: 1 200 Ft/fő
Jegyek elővételben is kaphatóak!
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EGÉSZSÉGRŐL KÍVüL-BELÜL:
A JÓL TARTOTT HÁZTARTÁS

14+ éves

November 14., szombat 15.00-17.00
A vegyszermentes háztartás alapjai. Visszatérés nagy
anyáink világába vagy tudatos életmód? Szakértő
előadónk segítségével visszakanyarodunk azokhoz a régi,
ám jól bevált módszerekhez, amelyek természetes alap
anyagok használatával, épp olyan eredményesen tisztítanak és fertőtlenítenek, mint modern társaik. Az előadás
alkalmával résztvevőink megtanulhatnak otthoni vegyszermentes tisztítószereket készíteni, önmagunk és környezetünk
kímélése érdekében.
Előadó: Buschor Judit természetgyógyász, terapeuta,
a Naturpolc egészségtár vezetője, natúrkozmetikai szakértő
Az előadás befogadóképessége korlátozott, így előzetes
regisztráció szükséges a wkk.kispest.hu oldalon.
A részvétel díjtalan Kispest Önkormányzatának egészség
ügyi pályázata jóvoltából!

CIPPOLINO BABAKONCERTJE

0-3 éves

November 14., szombat 16.30-17.30
(Következő időpont: december 19.)
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 hason
lítható élményét. A zene után a gyerekek megismerkedhetnek
a darabokban megszólaló hangszerekkel.
Előadók: Bede Fanni Anna (fuvola), Gelencsér Gábor (cselló)
és művészbarátaik
A helyek korlátozott száma miatt a koncertre előzetes
regisztráció feltétlenül szükséges a gfannianna@gmail.com
e-mail címen!
Kérjük, hogy a jelentkezésnél tüntesse fel, hogy hány felnőtt
és hány gyermek érkezik a koncertre. Ha mégsem tud részt venni
a koncerten, kérjük azt is mindenképpen jelezze a fenti címen!
Elővételi jegyek vásárolhatók a koncertet megelőzően
november 11-én, szerdán 17.00-18.00 óra között és 12-én,
csütörtökön 10.00-11.00 óra között a Wekerlei Kultúrházban.
Jegyvásárlással kapcsolatos további információ:
gfannianna@gmail.com
Belépődíj: elővételben felnőtteknek 1 800 Ft, a babák a vendégeink!
A koncert napján, a helyszínen felnőtteknek 2 800 Ft,
a babák a vendégeink!
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RENDEZVÉNYEK
VARÁZSLAT WEKERLÉN

8-99 éves

November 21., 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
szórakoztató 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 varázslatot csütörtökönként a bűvésztanfolyamon.
Belépődíj: gyerekeknek (18 év alatt) 1 200 Ft, felnőtteknek 1 500 Ft
Jegyek elővételben szeptembertől vásárolhatóak.

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

November 28., szombat 14.00-18.00

5+ éves

Hagyományos ünnepváró készülődésünk megújult formában
igyekszik segíteni az adventi koszorú készítését, az ajtók,
ablakok vagy akár az ajándékok díszítését. Az ötletek megvalósításához teret, eszközöket és szakértő segítséget
adunk. A gyerekek kipróbálhatják a mézeskalács készítést.
A koszorúkhoz és díszekhez szükséges kellékek és a mézes
alapanyaga a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható.
A részvételi díjtalan!
Közreműködő partner: WEKKA – Wekerlei Kulturális Közhasznú
Alapítvány
Kapcsolódó program:

SZERETETTEL– ajándékgyűjtés és csomagolás kispesti
rászoruló gyermekek részére
(Részletek lentebb olvashatóak.)
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RENDEZVÉNYEK
5+ éves

SZERETETTEL – közös ajándékcsomagolás
kispesti rászoruló gyermekek részére
November 28., szombat 14.00-18.00

Ajándékgyűjtés és izgalmas csomagolási technikák elsajátítása.
A tavalyi gyűjtés sikerén felbuzdulva most újból közös
jótékonykodásra invitáljuk látogatóinkat.
Arra biztatunk mindenkit, hogy programunkra hozzon magával
egy maximum cipős dobozban 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 újból
különféle izgalmas, tradicionális és újszerű csomagolástechnikákat sajátítunk el.
A programon kívül ajándékok gyűjtése nem áll módunkban!
A program együttműködő partnere: Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrum
A részvétel díjtalan!

3-10 éves

MIKULÁS BÁBSZÍNHÁZA: A FURFANGOS KRAMPUSZ
December 5., szombat 10.30-11.30
A Maskara Társulat előadása
Panni és Patrik, a két vásott kölyök elhatározza, hogy
megszerzik a Mikulás zsákját, s ketten osztoznak majd
az ajándékokon. Arra azonban nem számítanak, hogy
a finomságokat egy csavaros eszű krampusz védelmezi.
Sikerül-e megvédeni a gyerekeknek szánt csomagokat?
Egy dolog biztos, hogy a kalandok közepette a Mikulás is
megérkezik!
Minden gyermekjegy mellé 1 db üres Mikulászacskót
biztosítunk, melyet a szülőnek kell megtöltenie a gyermekének
szánt meglepetéssel. Kérjük, mindenképpen ezt az egységes
zacskót használják, hogy mindenki öröme felhőtlen legyen!
A kész csomagokat november 16. és 28. között a kultúr
házba 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 2. és 21. között!
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RENDEZVÉNYEK
KARÁCSONYI KÉZMŰVES VÁSÁR

14+ éves

December 5., 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!

CIPPOLINO BABAKONCERTJE

0-3 éves

December 19., szombat 16.30-17.30
Részletek a november 14-i programnál!
Elővételi jegyek vásárolhatók a koncertet megelőzően december
16-án, szerdán 17.00-18.00 óra között és 17-én, csütörtökön
10.00-11.00 óra között a Wekerlei Kultúrházban.
Jegyvásárlással kapcsolatos további információ:
gfannianna@gmail.com
Belépődíj: elővételben felnőtteknek 1 800 Ft, a babák
a vendégeink!
A koncert napján, a helyszínen felnőtteknek 2 800 Ft,
a babák a vendégeink!
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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.

ÚJ!

9-18
hónapos

BABÁS MESEKUCKÓ
Kedd 9.30-10.00 (első alkalom: szeptember 8.)
Babás Mesekuckó a legkisebbeknek.
A foglalkozás során bábok segítségével ismerkedünk
a körülöttünk lévő világgal, dalokkal. A mondókás, dalos
“bábismerkedőktől” szép lassan eljutunk az egyszerűbb
mesékig, és a foglalkozás utolsó részében kicsit megmozgatjuk a babákat.
A szeptemberi első, bemutatkozó alkalom ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
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

BÁBOS MESEKUCÓ, az értékes együttlét!
Kedd 10.30-11.20 (első alkalom: szeptember 8.)

1,5-3 éves

A Bábos Mesekuckó komplex baba-mama foglalkozás, ahol
hétről hétre egy új mese kel életre bábok által, melyet anya
ölébe bújva nézhetnek a kicsik. Ezt követően mindig mozgunk, éneklünk, dalolunk és készítünk valamit, ami a látott
meséhez kapcsolódik.
A szeptemberi első, bemutatkozó alkalom ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
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
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1-2 éves

BORIBABA TORNA

Szerda 8.30-10.00 (első alkalom: szeptember 9.)
A Boribaba foglalkozásokon énekek, mondókák mellett
sajátíthatják el – szülők és babák – a mozgásos feladatokat,
melyekhez különböző speciális mozgásfejlesztő eszközöket
használunk.
2-3 éves
Szerda 10.00-11.30
Ovi előkészítő foglalkozás, játékos mozgásfejlesztés, koncentrációt és kézügyességet fejlesztő gyakorlatokkal.

Részvételi díj: 2 200 Ft/alkalom vagy 20 000 Ft/10 alkalom
(a bérlet minden Boribaba-rendezvényre és foglalkozásra
érvényes)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Katona Bori | +36 30 523 0869 | katona.bori@t-online.hu

KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA

0-3 éves

Kedd 10.15-10.45 (első alkalom: szeptember 15.)
Höcögés, göcögés, kacagás! Lovagoltatás, lógázás, hintáztatás, cirókázás élő hangszerjátékkal, népdalokkal, népi
mondókákkal, ölbéli játékokkal, sétáltatókkal színesítve.
Kedd 10.45-11.15
Mondókás Móka Kerekítő Manóval és ejtőernyővel, sok
színes labdával.
Részvételi díj: 1 100 Ft/alkalom/család
vagy 4 500 Ft/5 alkalom/család
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkas Katalin óvodapedagógus | +36 20 967 7628 |
kisbencejatszo@gmail.com | kerekito.hu
Előzetes jelentkezés nem szükséges!
2-4 éves

LABDÁZÓ

Csütörtök 16.00-16.45 (első alkalom: szeptember 17.)
Gurítjuk, eldobjuk, elkapjuk a színes, kicsi, nagy és pöttyös
labdákat.
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 5 500 Ft/6 alkalmas
bérlet
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkas Katalin óvodapedagógus | +36 20 967 7628 |
kisbencejatszo@gmail.com | labdazo.hu
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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.
8-14 éves

AKROZZ VELEM...

I. csoport: péntek 16.15-17.40 (első alkalom: szeptember 11.)
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: 6 100 Ft, 4 x 85 perc (Akik a Cirkuszolj velem
foglalkozásra is járnak, a havi díjból 1 000 Ft kedvezményt
kapnak!)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Zoltán Angelika akrobatika,- aerobik-, és fitball oktató,
az Állami Artistaképző Intézet volt növendéke |
+36 70 882 6555 | zoltan55angi@gmail.com
6-14 éves

APRÓ MARKOK FAZEKAS MŰHELY

I. csoport: szerda 15.30-16.30 (első alkalom: szeptember 9.)
Részvételi díj: 1 600 Ft/alkalom vagy 4 500 Ft/4 alkalom
(5 hét alatt felhasználható)
II. csoport: szerda 16.30-18.00 (első alkalom: szeptember 9.)
Részvételi díj: 2 000 Ft/alkalom vagy 5 600 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

8+ éves

Csütörtök 17.00-18.00 (első alkalom: szeptember 10.)
Egy bűvésztanfolyam, ami nem csak bűvészkedni tanít
meg! A trükkökön túl megtanítjuk a gyerekeket szerepelni és előadni közönség előtt. Fejlesztjük a kézügyességét,
figyelőképességét és a kitartását is. Mindezt úgy, hogy olyan
képességet adunk a kezébe, amivel ki tud tűnni a tömegből, és
a jövőben a barátokat és családtagokat is szórakoztathatja.
A két oktató, Molnár Szabolcs és Hajnal Máté, már évek
óta hivatásos bűvészek. A tanfolyam keretein belül nem
csak bűvésztechnikai fogásokra tanítanak meg, de még
a bűvészkellékek elkészítésének fortélyaira is.
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A tanfolyamon résztvevő növendékeknek fellépési lehetőséget
biztosítunk.
A foglalkozást vezeti: Molnár Szabolcs mentalista bűvész
és Hajnal Máté bűvész
Részvételi díj: 10 000 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Molnár Szabolcs | +36 30 335 5956 | molnar.buvesz@gmail.com |
molnarbuvesz.hu | hajnalmate.hu

BŰVÉSZTANFOLYAM HALADÓKNAK

8+ éves

Csütörtök 18.00-19.00 (első alkalom: szeptember 10.)
A haladó bűvésztanfolyamon csak azok a növendékek vehetnek részt, akik az előző évadban már jártak bűvésztanfolyamra.
A foglalkozást vezeti: Molnár Szabolcs mentalista bűvész
és Hajnal Máté bűvész
Részvételi díj: 10 000 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Molnár Szabolcs | +36 30 335 5956 | molnar.buvesz@gmail.com |
molnarbuvesz.hu | hajnalmate.hu
6-14 éves

CIRKUSZOLJ VELEM...

I. csoport (kezdő): szerda 16.15 -17.45
(első alkalom: szeptember 9.)
II. csoport (haladó): szerda 17.50-19.20
Ügyességi és akrobatika foglalkozás. Akrobatika alapelemek-,
egyensúlyozás-, zsonglőr alapok oktatása.
Részvételi díj: 6 400 Ft, 4 x 1,5 óra (Akik az Akrozz Velem
foglalkozásra is járnak, a havidíjból 1 000 Ft kedvezményt
kapnak!)
Maximális létszám: csoportonként 15 fő
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Zoltán Angelika akrobatika-, aerobik-  és fitball oktató,
az Állami Artistaképző Intézet volt növendéke |
+36 70 882 6555 | zoltan55angi@gmail.com
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6-10 éves

DIVATTÁNC

Kedd 18.00-18.45 (első alkalom: szeptember 15.)
A divattánc gyűjtőfogalom, mely magában foglalja mindazon
táncokat, melyek egy adott korszak legnépszerűbb táncainak
és zenéinek felhasználásával születnek meg (pl. hip-hop, jazz,
show). Ennek megfelelően a gyerekek többféle tánc stílus
jegyeivel és különböző technikákkal ismerkedhetnek meg.
A csoportos koreográfiák tanulása során fejlődik a gyerekek
mozgáskultúrája, állóképessége, koordinációs és koncentrációs
képessége.
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy bérlet 4 500 Ft/4 alkalom
(a bérlet egész tanévben felhasználható)
Jelentkezés és bővebb információ foglalkozásvezetőnél:
Rosivall Petra diplomás táncoktató | +36 30 617 6755 |
mozdulatok@gmail.com
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

ÚJ!

6-10 éves

FEJ-KÉZ-LÁB

Kedd 17.00-18.00 (első alkalom: szeptember 15.)
Ritmusjáték alsó tagozatosoknak.
Geröly Tamás zenetanár 30 éves zenepedagógusi munkája során többször is előfordult, hogy – gyógypedagógus
javaslatára – diszlexiás, figyelem összpontosítási gondokkal
küzdő gyermeket vittek a szülők hozzá. Egy alkalommal az
apuka is beiratkozott, hogy otthon tudjon segíteni a fiának ....  
A foglalkozást természetesen nem csak terápiás céllal ajánljuk.
Kiugró eredmény esetén tehetséggondozás.
Részvételi díj: 1 500 Ft/óra
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Geröly Tamás Sándor, jazz dobos, a Bartók Béla Konzervatórium
tanára | +36 30 652 3062| derszu54@gmail.com
Az első bemutatkozó óra ingyenes.
Folyamatos csatlakozási lehetőség, új jelentkezőknek az első
alkalom ingyenes!
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ÚJ!

FÜRGE JÓGA LÁBAK – OVIS JÓGA

3-6 éves

Csütörtök 16.15-17.00 (első alkalom: szeptember 10.)
Élmény alapú, változatos, varázslatos gyermekjóga
foglalkozás a Bettina Fitness iskola szervezésében.
Fókuszban a koncentrációs képesség fejlesztése,
a feszültségoldás, a tartásjavítás és a helyes mozgásminták
elsajátítása. Az életkornak megfelelő játékos ászanák és
természetes mozgások (kúszás, mászás stb.) segítségével
gyakoroljuk a figyelem tudatos irányítását, egyensúlyozunk
és erősödünk is. A foglalkozások mesés kerete fejleszti az
érzelmi intelligenciát, az óra végi relaxáció pedig elősegíti
az érzelemszabályozást, stresszkezelést, és önbizalmat ad.
Iskolába készülőknek különösen ajánlott.
Az első alkalom (szeptember 10.) ingyenes.
Részvételi díj: 4 500 Ft/hó (1 hó = 4 alkalom)
A csoport maximális létszáma 12 fő.

ÚJ!

Jelentkezés és bővebb információ:
Ambrus Bettina csoportos fitness instruktor, gyermekfitness
és gyermekjóga oktató, a Bettina Fitness iskola szakmai
vezetője | +36 70 547 7074 | bettinaambrus@gmail.com |
Facebook oldal: Bettina Fitness

FÜRGE JÓGA LÁBAK – KISISKOLÁS JÓGA

6-10 éves

Csütörtök 17.15-18.00 (első alkalom: szeptember 10.)
Élmény alapú, változatos, varázslatos gyermekjóga
foglalkozás a Bettina Fitness iskola szervezésében.
Fókuszban a koncentrációs képesség fejlesztése mellett
a feszültségoldás, a kiegyensúlyozottság megteremtése.
Az életkornak megfelelő ászanák segítségével gyakoroljuk
a figyelem tudatos irányítását, egyensúlyozunk, erősödünk,
és kompenzáljuk az iskolások ülő életmódjából eredő
tartáshibákat, mozgáshiányt. A foglalkozások mesés kerete
fejleszti az érzelmi intelligenciát, az óra végi relaxáció pedig
elősegíti az érzelemszabályozást, stresszkezelést, fejleszti
a kudarctűrő képességet, és önbizalmat ad.
Az első alkalom (szeptember 10.) ingyenes.
Részvételi díj: 4 500 Ft/hó (1 hó = 4 alkalom)
A csoport maximális létszáma 12 fő.
Jelentkezés és bővebb információ:
Ambrus Bettina csoportos fitness instruktor, gyermekfitness
és gyermekjóga oktató, a Bettina Fitness iskola szakmai
vezetője | +36 70 547 7074 | bettinaambrus@gmail.com |
Facebook oldal: Bettina Fitness
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6-10 éves

GYEREK KANGOO

Hétfő 17.30-18.30 és péntek 17.30-18.30
(első alkalom: szeptember 4.)
A kangoo cipőben végzett edzés vidám, lendületes, a teljes
testet átmozgatja. A foglalkozás során játékos feladatok és
rövid zenés koreográfiák váltják egymást. A kangoo cipő
speciális kialakítása elnyeli a becsapódás erejét, így kíméli
az ízületeket. A cipő funkcionális használatához szükséges
a minimum 30-as lábméret és 23 kg-os testsúly.
Amit hozni kell: hosszú szárú, nedvszívó zokni, szénsavmentes ásványvíz, törölköző.
Részvételi díj: 1 200 Ft/1 alkalom, bérlet: 3 300 Ft/3 alkalom,
5000 Ft/5 alkalom, 9000 Ft/10 alkalom (a bérletek érvényességi
ideje 6 hét) Cipőbérlés: 600 Ft/alkalom
Állandó akció: első alkalommal a cipőbérlés ingyenes, a bérlet
folyamatos megújítása esetén kedvezmény a cipőbérlésből,
Win-win Sc tagjainak további kedvezmény, OTP Szép kártya
elfogadóhely.
Előzetes jelentkezés szükséges a foglalkozásvezetőnél:
Sövegjártó Petra aerobik, kangoo jumps, gyerek kangoo,
gyerek fitness oktató | petra.kangoo@gmail.com |
petrakangoo.hu | facebook és instagram: Petra Kangoo
4-8 éves

GYEREK KEMPO

Hétfő 16.15-17.15 (első alkalom: szeptember 7.)
Kezdő gyerekedzések, ahol megtanulhatják az önvédelem,
a tisztelet, az álló- és földharc, a fegyelem, a formagyakorlat,
a küzdelem és a kitartás alapjait. A mozgásfejlesztés mellett
a játékra is marad idő.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom, 3 800 Ft/ bérlet (4 alkalom)
Jelentkezés és bővebb információ foglalkozásvezetőnél:
Berki Katalin | +36 30 536 6710 | katalinn.toth@gmail.com
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GYERMEKFITNESZ ÉS TÁNC
BETTINA FITNESS ISKOLA

3-9 éves

Zenés, táncos foglalkozás a mozgáskoordináció, ritmusérzék,
vázizomzat, testtartás fejlesztésével, alap tornagyakorlatok,
akrobatika alapok elsajátítása. Folyamatos csatlakozási
lehetőség.
Mini csoport (3-4 évesek): hétfő 16.10-16.40
(első alkalom: szeptember 7.)
Tanfolyamvezető: Ambrus Bettina vezető edző
Kezdő csoport (4,5-7 évesek): kedd 16.30-17.20
(első alkalom: szeptember 8.)
Tanfolyamvezető: Popovics Helga edző
Haladó csoport (6-9 évesek): hétfő 16.45-17.40
+ heti egy tornatermi edzés külső helyszínen
Csatlakozás kizárólag előképzettséggel!
Tanfolyamvezető: Ambrus Bettina vezető edző
Részvételi díj:
Mini csoport: 3 800 Ft/hó (1 hó = 4 alkalom)
Kezdő csoport: 4 500 Ft/hó (1 hó = 4 alkalom)
Haladó csoport: 8 200 Ft/hó (1 hó = 8 alkalom)
Jelentkezés és bővebb információ a vezető edzőnél:
Ambrus Bettina csoportos fitness instruktor, gyermekfitness
és gyermekjóga oktató, a Bettina Fitness iskola 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 (első alkalom: október 7.)
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
Előzetes jelentkezés: Nagy Mária az Operaház nagykövete
és gyerekprogramok játékmestere | +36 30 936 2040 |
hangszervarazs@gmail.com

HANGSZERVARÁZS MODERATO

4-5 éves

Szerda 16.20-17.00 (első alkalom: október 7.)
Zenei játékok, matricázás, színezés, furulyaiskolával és fejlesztő
füzetekkel.
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom, 7 000 Ft/5 alkalom,
13 000 Ft/10 alkalom
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Előzetes jelentkezés: Nagy Mária, az Operaház nagykövete
és gyerekprogramok játékmestere | +36 30 936 2040 |
hangszervarazs@gmail.com
5-7 éves

HANGSZERVARÁZS ALLEGRO

Szerda 17.05-18.05 (első alkalom: október 7.)
A Moderato folytatása 5-7 éveseknek. A furulyakezelés
és a kottaolvasás továbbfejlesztése játékos módszerrel.

ÚJ!

Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom, 7 000 Ft/5 alkalom, 13 000
Ft/10 alkalom
Előzetes jelentkezés: Nagy Mária, az Operaház nagykövete
és gyerekprogramok játékmestere | +36 30 936 2040 |
hangszervarazs@gmail.com
4-6 éves

KEZES - LÁBAS

Kedd 16.00-17.00 (első alkalom: szeptember 15.)
Játékos ismerkedés a ritmussal ovisoknak heti egy órában.
Családbarát foglalkozás, mely maradandó élményt nyújt
gyereknek, szülőnek egyaránt.
Ritmikus játékok hangkeltő eszközökkel és bokára köthető
csörgőkkel.
Kiugró eredmény esetén tehetséggondozás.
Részvételi díj: 1 500 Ft/óra
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Geröly Tamás Sándor, jazz dobos, a Bartók Béla Konzervatórium
tanára | +36 30 652 3062| derszu54@gmail.com
Az első bemutatkozó óra ingyenes.
Folyamatos csatlakozási lehetőség, új jelentkezőknek
az első alkalom ingyenes!
9-15 éves

ROBOTIKA MÉRNÖK SZAK – KÖR

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 felhasz
nálásával, differenciált tematikával. Folyamatosan lehet
csatlakozni!
Részvételi díj: (magában foglalja a robotkészletek és a számító
gépek használatát is) 48 000 Ft/félév
(részletfizetési lehetőség)
Foglalkozásvezetők:
foglalkozásvezetői  

az

Abacusan

Stúdió

gyakorlott

További információ és jelentkezés:
info@abacusan.hu | +36 20 372 2628 | abacusan.hu |
facebook.com/abacusan
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10-14 éves

TINIJÓGA LÁNYOKNAK

Hétfő 15.00-16.00 (első alkalom: szeptember 7.)
A Tinijóga órákon tanult helyes testtartás, tudatos stresszkezelés, vetélkedés nélküli fejlődés és vidám csapat hozzájárulnak ennek a nehéz és változásokkal teli életszakasznak
a könnyebb, kiegyensúlyozottabb megéléséhez.  Tudatos figyelem gyakorlása segíti a kamaszt abban, hogy a közösségi
médiából záporozó külső ingerek és ebből eredő megfelelési
kényszer helyett önmagára találjon, saját célokat tűzzön ki,
és ne másokhoz hasonlítsa magát.
Mindemellett a növekvő koncentrációs készségnek, a lelki
egyensúlynak és hatékony feszültségkezelésnek köszönhetően a tanulást is megkönnyíti.
A Tinijóga segít a 10-14 éves kamaszoknak (és szüleiknek)
könnyebben ,,átvészelni” ezt a sokszor rendkívül stresszes,
külső és belső konfliktusokkal teli időszakot.
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom, vagy bérlet 4 000 Ft/hó
(4 alkalom)
Jelentkezés és bővebb információ:
Dr. Varga Zita gyermekfogorvos és jógaoktató  |
vargazitajoga@gmail.com  | Facebook: Varga Zita Tinijóga

TINI KANGOO

10-14 éves

Szerda 18.30-19.30 és péntek 18.30-19.30
(első alkalom: szeptember 2.)
Koreográfiák tanulása, haladó játékok és tartásjavító, erősítő
gyakorlatok. Kiváló állóképesség-fejlesztés, miközben a
tinédzserek is jól szórakoznak. A kangoo cipő speciális
kialakítása elnyeli a becsapódás erejét, így kíméli az ízületeket.
Amit hozni kell: hosszú szárú, nedvszívó zokni, szénsavmentes ásványvíz, törölköző.
Részvételi díj: 1 200 Ft/1 alkalom,
bérlet: 3 300 Ft/3 alkalom,
5000 Ft/5 alkalom,
9000Ft/10 alkalom (a bérletek érvényességi ideje 6 hét)
Cipőbérlés: 600 Ft/alkalom
Állandó akció: első alkalommal a cipőbérlés ingyenes, a bérlet
folyamatos megújítása esetén kedvezmény a cipőbérlésből,
Win-win Sportclub tagjainak további kedvezmény, OTP Szép
kártya elfogadóhely
Előzetes jelentkezés szükséges a foglalkozásvezetőnél:
Sövegjártó Petra aerobik, kangoo jumps, gyerek kangoo,
gyerek fitness oktató | petra.kangoo@gmail.com |
petrakangoo.hu | facebook és instagram: Petra Kangoo
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VARRÓS WORKSHOP GYEREKEKNEK

10-14 éves

Hétfő 16.30-18.30 (első alkalom: október 5.)
Varrós workshop indul kifejezetten gyerekek számára, ahol
elsajátíthatják az önálló varrás kezdeti fogásait, és alkalomról alkalomra alkothatnak valami izgalmasat és egyedit,
egyszerre fejlesztve kézügyességet, kreativitást, koncentráló
képességet.
A tematika a wkk.kispest.hu oldalon olvasható.
Az alkalmakra külön kell regisztrálni a webes felületen keretül.
Igény szerint a tanfolyam rendszerességgel folytatódni fog.
Előképzettség nem szükséges.
Részvételi díj: 3 500 Ft/alkalom (2 óra)
Jelentkezés és bővebb információ: Boros Mária tanfolyamvezetőnél. A jelentkezés linkje megtalálható honlapunkon,
a programnál.
7-18 eves

VONZART TÁNC STÚDIÓ – VONZÁS KTSE

Csütörtök 17.00-17.50 Klasszikus balett és jazz tánc,
modern tánc (első alkalom: szeptember 10.)
18.00-18.50 Ír tánc, sztepp, néptánc
További táncos lehetőségek 1-2 stúdiós év után és 9 év felett
a sportegyesület versenyző csapataiban.
Részvételi díj:
4 500 Ft/4 óra/hó (4 x 50 perc, heti 1 x 50 percben)
7 400 Ft/8 óra/hó (8 x 50 perc, heti 2 x 50 percben)
Bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Zoltán Anna táncművész, nívódíjas oktató, a látványtáncok
mestere | +36 70 316 6345 | vonzarttanc@gmail.com
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Általános információ:
Tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb információ
és jelentkezés a foglalkozás vezetőjénél.
Bővebben tájékozódhat a wkk.kispest.hu oldalon.
A foglalkozásokat ABC sorrendben találja meg.

FAZEKAS TANFOLYAM ÉS MŰHELY
KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK

Szerda 18.00-20.45 (első alkalom: szeptember 9.)
Ahol az alkotás valódi élménnyé válik!
Részvételi díj: 3 500 Ft/alkalom vagy 25 000 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 |+36702847579|
sz.f.judit@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

HATHA JÓGA

Csütörtök 19.15-20.15 (első alkalom: szeptember 10.)
A hatha a harmónia jógája, amely egységet teremt a test,
a lélek és az elme között. 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!

INTEGRÁLT ZUMBA GOLD

Hétfő 17.45-18.45 (első alkalom: október 5.)
Az Integrált Zumba Gold® a Zumba®fitness és ezen belül
a Zumba Gold® azon speciális ága, amit kifejezetten azok
számára állítottak össze, akiknek a mozgása már nem olyan
rugalmas, illetve bizonyos mértékben korlátozott is.
Az intézmény akadálymentesített (bejárat a Vereckei köz
felől).
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Részvételi díj: 500 Ft/alkalom a Bp., Főv. XIX. Ker. Kispest
Önkormányzata támogatásával
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkasné Erzsébet instruktor, tánc- és mozgásterapeuta,
kineziológus | +36 30 996 4166 | erzsi.zumba@gmail.com |
kineziologial.hu /zumba-gold
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

KANGATRAINING

Hétfő 10.00-11.00 (első alkalom: szeptember 7.)
Lendülj újra formába szülés után, regenerálódj tudatosan,
hatékony és biztonságos gyakorlatokkal! Regeneráció,
edzés, hordozás jó hangulatban. Várandósoknak is!

ÚJ!

Részvételi díj:
bérlet kezdőknek: 20 000 Ft/ 8 alkalom,
bérlet haladóknak: 9 000 Ft/5 alkalom
vagy 17 000 Ft/10 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a tanfolyamvezetőnél:
Tatorján Anna (Panni) | +36 30 327 4474 |
panni@kangatraining.hu

KAPCSOLÓDÓ NEVELÉS

Kedd 18.00-20.30
(hatalkalmas kurzus: november 3.,10.,17.,24.,december 1., 8.)
Ingyenes bemutatkozó alkalmak:
Szeptember 22., kedd 18.00-19.30
Téma: Hiszti
Október 13., kedd 18.00-19.30
Téma: Határszabás szeretettel
Tehetetlenül állunk a nagy hisztik előtt? Üt, rúg, harap, köpköd,
csúnyán beszél, esetleg nem eszik? Millió évnek tűnik, mire
reggelente elindulunk otthonról? Szeretnénk határt szabni
kiabálás és büntetés nélkül? Szeretnénk közelebb érezni
magunkat a gyerekeinkhez a nehéz pillanatok után is?
Üdv a klubban! Segítünk! Ezen a tanfolyamon megérthetjük,
mi történik a nehéz helyzetekben gyermekeinkkel, és velünk,
szülőkkel is, és mit tehetünk azért, hogy az egész családi
életünket újrahangoljuk. A tanfolyam során a résztvevők
megismerkednek a Kapcsolódó Nevelés öt gyakorlati eszközével és alkalmazásukkal. A hatalkalmas kurzus alatt
legtöbben azt tapasztaljuk, minden megmozdul: stresszmentesebbek a napok, gördülékenyebbek az elindulások,
megérkezések, étkezések és esték, kevesebb a küzdelem.
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Annak érdekében, hogy hatékonyan tanulhassunk új eszközöket, és a hétköznapok feszültségeit is letehessük, ebbe
a csoportba csak a szülőket várjuk.
Részvételi díj: 45 000 Ft (hatalkalmas kurzus ára, mely tartalmaz egy írott tananyagot is)
Részletes információ és előzetes jelentkezés a foglalkozás
vezetőnél:
Balogh Fruzsina Kapcsolódó Nevelés oktató, pedagógus
(két gyermekes anyuka) |+36 30 398 5968 |
balogh.fruzsina@yahoo.com | kapcsolodoneveles.hu |
facebook.com/osszekapcsolo |

KETTLEBELL

Hétfő 18.45-19.45 (vezetett edzés kezdő csoportnak)
(első alkalom: szeptember 7.)
Hétfő 19.45-20.45 (vezetett edzés szuperhaladó csoportnak)
(első alkalom: szeptember 7.)
Csütörtök 18.30-19.30 (vezetett edzés kezdő csoportnak)
(első alkalom: szeptember 3.)
Csütörtök 19.30-20.30 (vezetett edzés szuperhaladó
csoportnak) (első alaklom: szeptember 3.)

Funkcionális erőnléti edzés egyéneknek és csoportoknak.
Részvételi díj:
Eddz velem!: 1 000 Ft/alkalom (Vasgolyós bérlettel
rendelkezőknek 500 Ft/alkalom)
Vezetett edzés bérlet: 13 000 Ft/hónap
Vezetett edzés alkalmi jegy: 2 000 Ft/alkalom
Előzetes jelentkezés a foglalkozásvezetőnél:
Schmidt-Vig Katalin fitness és testépítő edző, SFG1 kettlebell
instruktor | +36 70 376 0494 | kettlebellkata@gmail.com
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!
Kérjük, előzetesen jelentkezzen e-mailben a foglalkozás
vezetőnél!
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
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ŐS SESSION

Kedd 18.00-19.00 (első alkalom szeptember 15.)
Az Ős Session egy énekkel, tapssal, tánccal kombinált aktív
közösségi együttlét. Az afrikai egyidejűség és komplexitás
alapvető gyakorlatait izgalmas, ritmikai feladatokba tömörítő
foglalkozás, utánzáson alapuló, ismétlődő jelleggel működtetve. A zenei képzettség előny, de anélkül is várjuk a zene és
a ritmus szerelmeseit.
A figyelem-összpontosítás sikerélményt, az pedig felszabadultságot és boldogságérzést eredményez. Önbizalmat
ad. Képesség és személyiségfejlesztő hatású.
Kiugró eredmény esetén tehetséggondozás.
Részvételi díj: 2 000 Ft/óra
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Geröly Tamás Sándor, jazz dobos, a Bartók Béla Konzervatórium
tanára | +36 30 652 3062| derszu54@gmail.com
Az első bemutatkozó óra ingyenes. Folyamatos csatlakozási
lehetőség, új jelentkezőknek az első alkalom ingyenes!

PILATES

Kedd 19.00-20.00 és csütörtök 10.30-11.30
(első alkalom: szeptember 8.)
A pilates módszer lényege a „központ” megerősítése,
a gerinc mozgékonyságának növelése, az izomerő és a testtudat fejlesztése, illetve mozgásszervi problémák hatékony
kezelése.
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom vagy 5 000 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!

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 meg
előzésének 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
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SZENIOR ÖRÖMTÁNC

Szerda 14.00-15.00 (első alkalom: szeptember 16.)
Ez a mozgásforma rendkívül kedvelt az idősödő korosztály
körében, mert olyan kikapcsolódást nyújt, ami egyben testmozgásnak is tökéletes. Az órákon mindig új táncokat is
tanulunk, a rövid koreográfiák megjegyzése frissen tartja
az agyat.
Nem igényel előzetes tánctudást, és nem kell hozzá
táncpartner!
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom vagy 6 000 Ft/ 10 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Purzsás Mária tanár, táncoktató | +36 20 552 6396
Az első bemutatóóra díjtalan!

WAX – RENDHAGYÓ RAJZÓRÁK
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI UTAZÁSSAL

Szombat 15.00-17.00 (első alkalom: október 3.)
Hatalkalmas kurzus. Alkotási folyamatok a művészettörténeten keresztül. A 6x2 órában különböző anyagok
használatával készítünk alkotásokat, kutatva a művész titkait
és gondolatait.
Skoda Éva festőművész segítségével fejleszthetik rajztudásukat, önálló szabadságot kapva továbbgondolásra,
parafrázisok rajzolására is. Rajztáblákat biztosítunk, kérjük,
a rajzoláshoz szükséges 2, 3, 4 „B” ceruzákat és az A3-as
méretű rajzpapírt mindenki hozza magával.
A tanfolyamot vezeti: Skoda Éva festőművész, a Kispesti
Helikon Kulturális Egyesület elnöke
Részvételi díj: 12 000 Ft/ hat alkalom
Jelentkezés és bővebb információ: Skoda Éva festőművész |
+36 30 904 6001 | skodaeva@yahoo.com

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
ZUMBA FITNESS ANITÁVAL

Péntek 19.45-20.45
(első alkalom: szeptember 11.)
A Zumba Kolumbiából származó, könnyen elsajátítható,
latin ritmusokra épülő tánc, mely fitness program is egyben.
A mozdulatok az aerobic és különböző táncok lépéseiből
tevődnek össze.
Amit mindenképp hozzon magával: víz, törölköző, váltócipő,
jókedv és ne felejtse otthon a barátnőjét sem!
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom vagy 6 000 Ft/5 alkalmas
bérlet (6 hétig érvényes)
Anyja-lánya/fia (állandó) AKCIÓ 17 éves korig: 2 000 Ft/alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Diós Anita Zumba Fitness Instruktor | +36 30 600 8287 |
anitazumba.hu
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

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
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KLUBOK

ALFA AGYKONTROLL KLUB

Hétfő 19.00-21.00 (első alkalom: szeptember 7.)
Az agykontroll tanfolyamon tanultak gyakorlása; probléma
megoldó, egészségjavító meditációkkal az életünk minő
ségének 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
Páratlan héten kedden 9.00-12.00
(első alkalom: szeptember 8.)

Az évek óta sikeresen működő klubban gyönyörű alkotások
születnek (babák, táskák, játékok, állatok, dísztárgyak,
faliszőnyegek, faliképek). A csatlakozáshoz a foltvarrásban
való alapszintű jártasság szükséges.
Vezeti: Botos Kata
Bővebb információ: Botos Kata | okoskata2012@gmail.com |
A részvétel díjtalan!

GYÖNGY NŐVÉREK

Minden páratlan hét kedden 17.00-20.00
(első alkalom: szeptember 8.)
A 2014-ben alakult zártkörű alkotókör tagjai között számos
népi iparművész alkot. Munkáik között hagyományos
és modern ékszerek is megtalálhatóak. A közösen, gyöngyfűzéssel töltött idő, az úgynevezett „gyöngyös idő”, amolyan
lecsendesülés a hétköznapok rohanásában.
Vezeti: Máté Sándorné Anikó
A részvétel díjtalan!

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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KLUBOK
ZÖLDSZARVÚ ÖKO BABAMAMA KLUB

Minden páros hét csütörtökön 10.00-12.00
(első alkalom: szeptember 3.)
Témáink: mosható pelenka és babahordozási tanácsadás,
hordozóeszköz és pelenka kölcsönzés, öko-háztartás és
egészséges életmód.
A klub célja, hogy megosszuk egymással tapasztalatainkat,
ismereteinket, és válaszokat kapjunk kérdéseinkre, nem csak
hordozás és mosható pelenka témában. A klubban lehetőség
nyílik sokféle hordozóeszköz és mosható pelenka megismerésére, tapogatására, próbálására és otthoni kipróbálásra, kölcsönzésre is. Kezdőket és érdeklődőket ugyanúgy
várunk, mint tapasztalt, veterán “mosis anyukat”!
Szívesen látunk minden anyukát, kismamát és apukát, barátnőt, védőnőt, babysittert, bárki érdeklődőt, no meg persze
a babákat is!
Szervező: Tokai-Kovács Anita | +36 30 9644152
Hordozási tanácsadók:
Bíró-Pentaller Anna | +36 20 2335089
Jókay Nikolett | +36 70 5065208
Rácz Zsuzsanna | +36 30 4673033
Facebook csoport: Zöldszarvú Baba-Mama Klub
Weboldal: zoldszarvu.hu
A részvétel díjtalan! Előzetes bejelentkezés nem szükséges.

WEKERLEI FOLTOSOK – FOLTVARRÓ KLUB

Páros kedden 9.00-12.00 (első alkalom: szeptember 15.)
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 17.)
Mindenkinek, aki szeret énekelni, szereti a népdalokat, és
szereti Wekerlét.
Foglalkozásvezető: Kudász-Halmos Kata népdalénekes |
+36 20 222 8111 | halmos.kata@gmail.com
A részvétel díjtalan! Folyamatos csatlakozási lehetőség!
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KIÁLLÍTÁSOK
Szeptember 1. – szeptember 18.

ART – Alkotó Rajz Tanfolyam
Kiállítás a tanfolyam növendékeinek munkáiból.
Felkészítő művésztanár: Urmai Ungurán László
Megnyitó: szeptember 1., kedd 18.00 óra
Szeptember 21. – október 9.

HOL VOLT, HOL NEM VOLT …
Szimonidesz Hajni festőművész, illusztrátor kiállítása
Szimonidesz Hajni az évről évre megrendezett Aranyvackor
gyerekirodalmi és illusztrációs pályázat többszöri díjazottja,
a Holnap, Kolibri és Könyvmoly Kiadó kedvelt illusztrátora.

Szimonidesz Hajni: Mi lesz veled cica?
című könyv illusztrációja

Október 17. – november 21.

HIÁNYZIK A VILÁG – víruskarantén gyerekszemmel
A tárlat képei, rajzai és térbeli alkotásai a koronavírus idő
szaka alatt készültek a Kispesti   Kóficok   Napközis Tábor
felhívására. A gyerekek rendkívül aktívan, 185 alkotással
pályáztak.
Megnyitó: október 17., szombat 10.00, a GyerekFeszten.
A kiállítást megnyitja: Skoda Éva festőművész
November 28. – 2021. Január 15.

GYÖNGY NŐVÉREK
Már tradíciónak számító adventi kiállításaink sorában most
a Gyöngy Nővérek alkotói klub mutatkozik be.   Munkáik
között hagyományos és modern gyöngyékszerek is megtalálhatóak. Aprólékos kidolgozású művészi értékű munkáik
szívet-lelket gyönyörködtetnek.
A kiállítások az intézmény nyitvatartási idejében
díjtalanul megtekinthetők!
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SZOLGÁLTATÁSOK
FELEJTŐFA
A felejtőfa Európa más országaiban már ismert „cumifák”
mintájára jött létre a WKK kertjében. Amennyiben gyermekük
most van leszokóban a cumiról, az információs pultnál
kérhető színes szalaggal felakaszthatja azt a felejtőfára.
A kezdeményezés Kispest Önkormányzata, a Helen Doron
Nyelviskola és a WKK összefogásával valósult meg 2013-ban.

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

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

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

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

TEREMBÉRLÉS
Termeink nyitvatartási időben, szabad kapacitás esetén
kibérelhetők születésnapi zsúrokra, családi és munkahelyi
összejövetelekre.
Időpont egyeztetés: Brösztl Éva  gazdasági ügyintéző |
+36 20 971 3080 | gazdasagi.wkk@gmail.com
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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
Pénteken a klubfoglalkozások alkalmával 16 órától a
kölcsönzés szünetel!
Szombat: minden hónap első és harmadik szombatján
		
9.00-13.00
A könyvtár állománya jelenleg közel 9.000 kötetből áll.
Gyűjtőköre elsősorban gyermek-  és ifjúsági könyvek,
valamint szépirodalom és bestseller. A könyvtár honlapján és
Facebook oldalán megtekinthetik és regisztrálhatnak
az aktuális programokra. A könyvtárba beiratkozott olvasóink
számára díjmentes internetezési lehetőséget biztosítunk.
Beiratkozási díjak:
•
•
•
•

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

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

NÉPRAJZI FILMKLUB

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

PÉNTEK ESTI MESÉK GYEREKEKNEK

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

FRANCIA DALLAMOK VILÁGA

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

VERSBARÁTOK KLUBJA

Általában a hónap második péntekén 16.00-17.00
Klubvezető: Juhász Magda
Költőkre és aktuális irodalmi eseményekre, ünnepekre
emlékezünk közös versfelolvasással és versmegosztással.

WEKERLEI VILÁGJÁRÓK

Turisztikai klub vetített képes élménybeszámolókkal.
Az aktuális időpontokról a könyvtár honlapján
és Facebook oldalán tájékozódhat.
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KÖNYVTÁR
EXTRA SZOLGÁLTATÁSOK A KÖNYVTÁRBAN
A szolgáltatások díjmentesek!

CSALÁDI TÁRSASJÁTÉKOK

Minden hónap első hétfőjén 16.00-18.30 óra között
A megjelölt időponton kívül is ajánljuk a játszani szerető
fiataloknak és örök ifjaknak a szórakoztató, stratégiai,
műveltségi, táblás és más társasjátékainkat. A játékok
családok, baráti társaságok részére a helyszínen a könyvtár
nyitvatartási idejében díjmentesen vehetőek igénybe.

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK ÖNÉLETRAJZOT?

Előzetes időpont-egyeztetés szerint.

Segítjük megírni személyre és álláslehetőségre szabott,
hatékony önéletrajzát és motivációs levélét.

KÖNYVES AJÁNDÉKNAPOK

Évente 2-3 alkalommal megrendezett ajándéknapok, ahol
gyerekek és felnőttek díjmentesen válogathatnak a készlet
erejéig az ajándékkönyvek közül.
Az aktuális időpontokról a könyvtár honlapján és Facebook
oldalán tájékozódhat.

KÖNYVTÁRI ÉS IRODALMI RENDHAGYÓ ÓRÁK

Könyvtár- és olvasásnépszerűsítő foglalkozások óvodásoknak
és általános iskolás csoportoknak.
A programokra előzetes egyeztetés alapján jelentkezhetnek
az óvodás és iskolás csoportok.

PAPÍRSZÍNHÁZAS MESÉK CSOPORTOKNAK

Japán kamishibai technikára épülő mesemondás óvodásoknak
és kisiskolásoknak, 18 érdekes mese.
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 bejárata mellett.
A WKK kezdeményezésére – az országban elsőként – 2012
év eleje óta működik a nagy népszerűségnek örvendő,
ingyenesen használható könyvszekrény. Ha új olvasnivalóra
vágyik, vagy vannak otthon feleslegessé vált kiadványai,
vagy ha szeretné olvasmányélményeit mással is megosztani,
a könyvtárolónkban cserélhet könyvet, folyóiratot.
A tárolót a WKK munkatársai gondozzák, a helyi lakosok
és arra járók vigyázzák, óvják.
Köszönjük a gondoskodást az olvasás szeretetének jegyében!
A tároló nyitvatartása folyamatos.
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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:
Hétfő - péntek: 8.00-21.00
Szombat: nyitás 8.00 órától, zárás a programokhoz igazodva
Vasárnap: rendezvénytől függően
Pénztár nyitvatartása: hétköznap 8.30-20.00, szombaton
8.30-13.00, illetve az aktuális rendezvényhez igazodva
A hírlevelünkre feliratkozhat a wkk.kispest.hu oldalon.
Levelet írhat nekünk közvetlenül a honlapunkról is.
Kérjük, hogy az utcában lakók nyugalmának érdekében gépkocsijával lehetőleg ne a Petur utcában parkoljon, hanem
a szomszédos Corvin körúti, Pannónia Általános Iskola és
a Kispesti Árnyas Óvoda előtti parkolóban! Köszönjük!
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KAPCSOLAT
MUNKATÁRSAK:
Szabó Mária intézményvezető
igazgato@wkk.kispest.hu, igazgato.wkk@gmail.com
Kiss-Szitár Orsolya közművelődési szakember
szervezes.wkk@gmail.com
Bonecsuk Mónika közművelődési szakember
muvelodes.wkk@gmail.com
Dávida Katalin médiaszerkesztő
kommunikacio.wkk@gmail.com
Kocsisné Burkus Vénusz könyvtáros
wekerlei.konyvtar@gmail.com
Ékes Gáborné könyvtáros
wekerlei.konyvtar@gmail.com
Brösztl Éva gazdasági ügyintéző
gazdasagi.wkk@gmail.com
Dávid Zsuzsa ügyviteli alkalmazott
info.wkk@gmail.com
Enyedi Zsuzsanna ügyviteli alkalmazott
info.wkk@gmail.com
Ág Attila műszaki szakalkalmazott
gondnoksag.wkk@gmail.com
Rövid Alexandra üzemviteli alkalmazott
Csorba Imre üzemviteli alkalmazott
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Felelős kiadó: Szabó Mária intézményvezető
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