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ESEMÉNYNAPTÁR
RENDEZVÉNYEK IDŐRENDBEN
Augusztus 31.		 ART – kiállításmegnyitó
Szeptember 14.		 Őrzők vára – kiállításmegnyitó
Szeptember 15.		 Időkapuk Wekerlén a Wekerlei Napokon
Szeptember 22.		 WEKKA kreatív alkotóműhely
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Szeptember 22.		 Élményfestés játékműhely
Szeptember 22.		 Babakoncert
Szeptember 29.		 Egy csepp nyár
Szeptember 29.		 Kamrafeltöltő workshop
Szeptember 29.		 Mihály-napi búcsú
Október 6.		 Kerékpárral Új-Zélandról Magyarországra
Október 6. 		 Kamrafeltöltő workshop
Október 12.		 Gerincterápiás előadás
Október 13. 		 Erdő a városban – vetélkedő
Október 27.		 WEKKA kreatív alkotóműhely
Október 27.		 Wekerlei zsebszínház: Pici Bonbon
November 10-11.

CÉGÉR Wekerlei Filmfesztivál

November 17.		 Portugál nap
November 23.		 Gerincterápiás előadás
November 24.		 WEKKA kreatív alkotóműhely
November 24. 		 Karácsonyi kerámiák – workshop
November 24.		 Babakoncert
November 30. 		 Foltvarrással várom a karácsonyt
		 kiállításmegnyitó
December 1.		 Egy csepp nyár
December 1.		 Adventi készülődés
December 8. 		 Élményfestés játékműhely
December 8.		 WEKKA kreatív alkotóműhely
December 8.		 Mikulás bábszínháza: A csudálatos Mikulás
December 15.		 Babakoncert
December 15.		 Van titka a jó házasságnak?

CSALÁDI ÉS GYERMEKPROGRAMOK
CSALÁDI, GYERMEKÉS KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK

6+ éves

IDŐKAPUK WEKERLÉN A WEKERLEI NAPOKON

Szeptember 15., szombat 10.30-12.00 és 15.00-16.30
Kiindulási helyszín: WTE iroda előtt (XIX. ker. Kós Károly tér 10.)
Izgalmas, négy állomásból álló időutazás a Wekerlén! A Wekerlei
Napok keretében, a Wekerlei Kultúrház szervezésében élményútra
várjuk a családokat a 110 éves Wekerletelepen. Ismerjük meg
együtt a telepen régen működő szolgáltatásokat, mesterségeket,
az itt élők mindennapjait, életük néhány fontos helyszínét!
A délelőtti és délutáni időpontokban 20 fős csoportok indulhatnak
az É-K és a Nyugati útvonalakon. A csoportok együtt, kísérő segítségével járják végig az interaktív állomásokat, ahol korabeli
hangulattal, játék animátorok és színészek vezetésével zajlanak a
foglalkozások, játékok.
Korosztály: 6-14 éves gyerekek, szülők vagy nagyszülők kísérete
szükséges!
A részvétel díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges augusztus
27. és szeptember 13. között a wkk.kispest.hu honlapon a programnál vagy 282-9895-es telefonon.

Útvonalak:

Észak-keleti út:
1. Pereckapu – a pékség
Hogyan működött a pékség? Készíts perecet a hosszú útra!
2. Játékkapu – a régi játékok tere
Mivel játszottak a gyerekek? Ugróiskolázzunk, kapókázzunk, együtt!
3. Mesterkapu – Cipőt a cipésztől!
A jó cipő alapanyaga a kiváló minőségű bőr. Légy te is bőrműves!
4. Zrumikapu – Múltból a jövőbe!
Fotószínház – fotózkodj korabeli ruhákban, korabeli tárgyakkal
Kádár Ferkó vándorfotográfussal!
Nyugati út:
1. Cserkészkapu – a cserkészmozgalom
Ügyeskedj és játssz együtt a 133. számú Szent György Cserkészcsapattal!
2. Ábécéskapu – „Iskola, iskola, ki a csuda jár oda?”
A pedellus rendre utasít. Meg ne pisszenj! Sorakozás, felelés, és
még az sem mindegy, hogyan ülsz a padban.

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN

3

CSALÁDI ÉS GYERMEKPROGRAMOK

4

3. Postakürtkapu – Légy te a postamester!
A postahivatal, ahol rengeteg feladat vár: küldemények becsomagolása, levelek hajtogatása, wekerlei anzix megírása.
4. Zrumikapu – Múltból a jövőbe!
Fotószínház – fotózkodj korabeli ruhákban, korabeli tárgyakkal
Kádár Ferkó vándorfotográfussal!
Az Időkapuk Wekerlén élményutat a Budapest Főváros XIX. Kerület
Kispest Önkormányzata és a Wekerlei Társaskör Egyesület támogatja.
A Wekerlei Napok a Wekerlei Társaskör Egyesület szervezésében valósul
meg. A rendezvény további részletes programja a wekerletelep.hu
honlapon olvasható.

MIHÁLY-NAPI BÚCSÚ

Szeptember 29., szombat 11.00-18.00
Helyszín: XIX. ker. Templom tér – WKK sátor
Ez időtájt külhonból városunkba érkezik két alkimista, az aranycsinálás szakavatott magiszterei, akik nem csupán a varázslathoz, a
gyógyfüvekhez és egyéb bűbájossághoz értenek, de szívesen próbára
teszik a legbátrabbakat.
Várjuk a WKK sátrában a bátor és kíváncsi jelentkezőket.
A rendezvény a KMO Művelődési Ház szervezésében valósul meg.
A részvétel díjtalan!

ERDŐ A VÁROSBAN – KÖRNYEZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ
Október 13., szombat 9.00-12.00
Játékos ismeretterjesztő verseny szervezett csoportoknak.
Erdei tanösvény, játékos feladatok, élményút.
A versenyre 8-10 fős csapatok jelentkezését várjuk
a kerületi általános iskolák 5. és 6. osztályosaiból.
A diákok értékes ajándékokat nyerhetnek az osztályaik számára.
A rendezvény munkanapos szombatra esik!
Támogató: Richter Gedeon Nyrt.
A részvétel díjtalan!
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CSALÁDI ÉS GYERMEKPROGRAMOK
WEKERLEI ZSEBSZÍNHÁZ: PICI BONBON

2-5 éves

Október 27., szombat 10.30-11.30
(30 perc előadás + 30 perc közös tánc)
A Góbi Rita Társulat táncszínházi játéka.
Góbi Rita (táncművész, koreográfus, táncpedagógus) táncelőadása
a legkisebbek számára. A darab játékos módon mutatja meg a bölcsődés és óvodás korosztálynak az ajándékozás folyamatát, és azt a
különleges kapcsolatot, mely létrejön az ajándékozó és a megajándékozott között. Zene, mozgás és kép harmonikus egysége vezeti a
nézők figyelmét, hogy közelről élhessék át az előadás apró csodáit.
Tánc és koreográfia: Góbi Rita, Zene: Gyulai Csaba, Jelmez, díszlet:
Földi Kinga, Kreatív producer: Bakk Ágnes
Az előadás 2017-ben a IX. Gyerek- és Ifjúsági Színházi Szemle hivatalos programjában is szerepelt.
Támogatók: EMMI, NKA, Műhely Alapítvány, SÍN Kulturális Központ,
gaborgobi.com
Belépődíj: 900 Ft Jegyek elővételben is kaphatóak!

PORTUGÁL NAP

November 17., szombat 14.00-20.00
Ebben az évben a „luzitán életérzést” szeretnénk megismertetni, azt
a keserédes elvágyódást, a napsütötte szívfájdalmat, amely a portugál nép sajátja. A kalandozásban segítségünkre lesznek a történelmi
és ismeretterjesztő előadások, mese, zene, ízek és hangulatok.
Ismeretterjesztő előadások felnőtteknek:
- Portugália ifjú szemmel – diákélmények
- Felfedezések és kalandozások
- Portugál életérzés, művészet, gasztronómia, foci
Programok gyerekeknek:
- Mese: Aragóniai Szent Erzsébet legendája – Tatay Színház előadása
- Kézműves foglalkozások: parafa hajó, azulejo „csempeékszer”,
fekete kakas készítése
- Aktivitás: Felfedezős családi játék térképpel, kérdésekkel, kereséssel. Élet a felfedező hajókon – interaktív játék
Záróműsor – koncert:
Pátkai Rozina és Ifjabbik Tóth István – Bossa Nova Mesék
A rendezvény ideje alatt folyamatosan:
- Európa kalandorai – kiállítás portugál hangulatban
- Portugál ízek büféje
A belépés díjtalan!
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CSALÁDI ÉS GYERMEKPROGRAMOK
A részletes programot keresse a wkk.kispest.hu oldalon!
Együttműködők: Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium
Támogató: Budapest Főváros XIX. Kerület Önkormányzata,
WEKKA – Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány
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KARÁCSONYI KERÁMIÁK
AJÁNDÉKKÉSZÍTŐ WORKSHOP

7+ éves

November 24., szombat 15.00-18.00
Amibe kezünk munkája és lelkünk gondoskodása belegyúródik,
biztosan boldogságcsalogató ajándékká válik. E gondolatból született fazekas workshopunk ötlete, ahol a részvevők Szabóné Farkas
Judit fazekas oktató, a Népművészet Ifjú Mestere segítségével
alkothatják meg kerámia karácsonyi ajándékaikat, díszeiket.
Részvételi díj: 3 000 Ft/fő + az égetési költség
Létszám: 10 fő
Előzetes regisztráció szükséges a wkk.kispest.hu oldalunkon, vagy
a WKK telefonszámain.

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

December 1., szombat 14.00-18.00
A már hagyománnyá vált közös adventi koszorúkötés a WKK-ban
kihagyhatatlan része az ünnepi készülődésnek. Az érdeklődők az
asztal vagy ajtódísz készítése mellett a gyermekekkel mézeskalácsot is süthetnek. A szükséges alapanyagok a helyszínen kedvezményes áron megvásárolhatók.
A program támogatója: WEKKA – Wekerlei Kulturális Közhasznú
Alapítvány
A belépés díjtalan!

MIKULÁS BÁBSZÍNHÁZA:
A CSUDÁLATOS MIKULÁS

3-10 éves

December 8., szombat 11.00 -12.00
A Mesekocsi Bábszínház zenés, élőszereplős mesejátéka.
Krampuszi és Krampusza jól tudja, hogy a rengeteg ajándék becsomagolásához sok-sok idő kell. Az idő azonban fogy. Közeleg a nap,
amikor a Mikulás útnak indul, hogy meglátogassa a világ összes gyermekét. Hiába az igyekezet, hiába a gyerekek közreműködése, egyetlen segítség maradt: a csudálatos ajándékcsomagoló készülék.
A sok-sok kaland közepette hozzánk is megérkezik a Mikulás.
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SOROZATOK GYEREKEKNEK
Minden gyermekjegy mellé 1 db üres Mikulás-zacskót 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 19. és 30. között a kultúrházba kérjük behozni, hogy időben kerülhessen bele a Mikulás zsákjába!
Belépődíj: 1 000 Ft/gyerek és 1 300 Ft/felnőtt
A részvételhez előzetes jelentkezés és jegyvásárlás feltétlenül
szükséges november 5. és 24. között!

SOROZATOK GYEREKEKNEK
WEKKA KREATÍV ALKOTÓMŰHELY

7-13 éves

A WEKKA közhasznú alapítvány által támogatott műhelyfoglalkozás.
Időpontok és témák:
Szeptember 22., szombat 10.00-12.00
Téma: „A nyár élményei” kép elkészítése vegyes technikával és különleges díszítésekkel
A foglalkozásra hozni kell: 1 db kis alakú, kb. 9 x 11 cm, nyári élményedről szóló fényképet, melyen te is rajta vagy, ezt majd az
alkotásodba beleépítjük.
Jelentkezés: szeptember 3-tól
Október 27., szombat 10.00-12.00
Téma: Mókás bábok fakanálból és különféle vicces alapanyagokból
Jelentkezés: október 8-tól
November 24., szombat 10.00-12.00
Téma: Titkos szőrmók napló készítése, hozzá illő mesés, süthetőgyurma figurás ceruzával
Jelentkezés: november 5-től
December 8., szombat 10.00 -12.00
Téma: Varázslatos karácsonyi készülődés
Jelentkezés: november 19-től
A helyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció szükséges a
WKK honlapján vagy telefonszámain a megadott időponttól.
Kérjük, hogy a gyerekek olyan ruhába jöjjenek, amit nem sajnálnak, ha festékes vagy ragasztós lesz.
Foglalkozásvezető: Brösztl Éva kézműves
A részvétel díjtalan, adományokat anyagköltségre elfogadunk!

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN
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SOROZATOK GYEREKEKNEK
BABAKONCERT
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0-3 éves

Időpontok:
Szeptember 22., szombat 16.30-17.30
November 24., szombat 16.30-17.30
December 15., szombat 16.30-17.30
Az első zenei élmény meghatározó lehet egy kisgyermek életében.
A babakoncert – melyen Cippolino, az olasz bábfigura szól a babákhoz – a kicsik életkori szükségleteihez igazodva teremti meg a
zenehallgatás semmihez sem hasonlítható élményét. A zene után
a gyerekek megismerkedhetnek a darabokban megszólaló hangszerekkel.
Előadók: Bede Fanni Anna – fuvola, Gelencsér Gábor – cselló
és művészbarátaik
A belépőjegyek a helyszínen, az előadás előtt vásárolhatók meg.
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!
Belépődíj: felnőtteknek 1 500 Ft, a babák a vendégeink

ÉLMÉNYFESTÉS JÁTÉKMŰHELY

5-12 éves

Szeptember 22., szombat 10.00-11.15
Téma: Szent Mihály hava – Őszelő
Leveleken lépkedünk, terméseket gyűjtünk, erdőt járunk, perdülünkfordulunk, és a papíron már indul is az ecsetvonás. Közben magyar
költők versei vezetnek tovább az ösvényen! Az őszi színek és a képzelet szárnya lesz az útitársunk.
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SOROZATOK GYEREKEKNEK
December 8., szombat 10.00-11.15
Téma: Álom hava – Télelő
A téli ünnepkör meglepetésekkel és várakozással teli. Ilyen lesz ez a
foglalkozás is. Megfestjük a téli tájat, az alvó természetet. A szeretetteljes, örömteli ünnepet pedig versekkel és zenével hívogatjuk.
A foglalkozásokat vezeti: Bertók Zsuzsanna foglalkozásvezető
és Medgyesi Viktória önkéntes animátor
Részvételi díj: 1 500 Ft/gyerek (az anyagköltséget is tartalmazza)
Előzetes jelentkezés szükséges a foglalkozásvezetőnél:
Bertók Zsuzsanna | +36 20 459 3504 |
zsuzsi.jatekmuhely@gmail.com

EGY CSEPP NYÁR
EGÉSZ NAPOS KOMPLEX GYERMEKPROGRAM

Időpontok:
6-12 éves
Szeptember 29., szombat 9.00-16.00
December 1., szombat 9.00-16.00
Idézzük fel a táborok hangulatát!
Minden alkalommal más témával készülünk, meghívott művészekkel
és alkotókkal együtt mesélünk, zenélünk, táncolunk, bűvészkedünk, jógázunk, bábelőadást nézünk, kézműveskedünk egész nap.
Az ár tartalmazza a programokat és a háromszori étkezést.
Előzetes jelentkezés szükséges a mozdulatok@gmail.com e-mail
címen.
Foglalkozásvezető: Rosivall Petra okleveles táncoktató
Részvételi díj: 4 900 Ft/fő/nap Testvérkedvezmény: 10 %
Bővebb információ és részletek: Rosivall Petra diplomás táncoktató
mozdulatok@gmail.com | +36 30 617 6755

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN
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PROGRAMOK FELNŐTTEKNEK

PROGRAMOK FELNŐTTEKNEK
KAMRAFELTÖLTŐ WORKSHOP
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A tavalyi évben útjára indított Egészségről kívül-belül sorozatunk
új állomásán az ősz nagy kihívásával, a kamrafeltöltés praktikáival
ismerkedhetünk.
Időpontok és témák:
Szeptember 29., szombat 15.00-18.00
I. alkalom – Gyümölcsöző
A lekvárkészítés szépségei, a kandírozás és az aszalás fortélyai, házi
gumicukor készítés (titkos recept alapján), a cukorral vagy anélkül dilemmája, a kupak vagy celofán kérdése. No, és mi az a szárazdunszt?
Október 6., szombat 15.00-18.00
II. alkalom – Zöldségező
Savanyítás, de nem keserűen, házi „vegeta” készítése, a klasszikus
erjesztés csodája, zöldségből édesség, tárolás a frissesség titka.
És mindez egyszerűen!
Mialatt kötetlen beszélgetés folyik, elkészül a lekvár vagy a savanyúság is, amelyből a résztvevők hazavihetnek a saját kamrájukba.
Előadó: Osgyáni Elvira gazdasszony
A program díjtalan, de korlátozott létszámban és előzetes regisztráció alapján látogatható!
Regisztráció: a wkk.kispest.hu oldalon a programnál vagy a WKK
telefonszámain.
Támogató: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
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PROGRAMOK FELNŐTTEKNEK
KERÉKPÁRRAL ÚJ-ZÉLANDRÓL MAGYARORSZÁGRA

Október 6., szombat 16.00-17.30
Hosszú az út hazáig. Vetítéssel egybekötött élménybeszámoló két
fiatal lány izgalmas, 15 országon átívelő, 11 hónapos utazásáról.
Mi minden történt velük a kerékpárral megtett mintegy 14 000 kilométer alatt? Kikkel találkoztak, miket láttak, mit ettek, hol és hogyan aludtak? Hogyan jutott eszükbe ezt az útvonalat kiválasztani,
és hogyan készültek fel rá? Sok jó kis sztorit hallhat, és fantasztikus
képeket láthat az, aki eljön Both Emese beszámolójára.
A részvétel díjtalan!

GERINCTERÁPIÁS ELŐADÁS

Időpontok:
Október 12., péntek 18.00-19.30
November 23., péntek 18.00-19.30
Előadás és tanácsadás a gerincproblémák természetes módszerekkel történő hatékony kezeléséről, gyógyításáról (lumbágó,
hátfájás, kar-, láb,- csípő fájdalom, zsibbadás). Új szellemiségben
kialakított terápia a mozgásprobléma, fájdalom megoldására.
Előadó:
Romhányiné
Kovács
Mária
gerincterapeuta,
gyógytestnevelő. A részvétel díjtalan!

CÉGÉR - WEKERLEI FILMFESZTIVÁL
HELYTÖRTÉNETI ÉS IPARTÖRTÉNETI FILMSZEMLE

November 10-11., szombat-vasárnap
Az első filmszemle sikere után a Wekerlei Társaskör Egyesület
hagyományteremtő módon újra meghirdeti a CÉGÉR elnevezésű
filmszemlét.
A filmszemle helyszíne: Wekerlei Kultúrház

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN
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Amatőr és profi alkotók dokumentumfilmjeit várjuk az alábbi öt
témában szeptember 9-ig:
• Települések történetét bemutató ismeretterjesztő filmek: Városokról, vidéki településekről készült filmek (max. 50 perc)
• Településszociológiai dokumentumfilmek: Városok, falvak társadalmáról készült filmtanulmányok (max. 50 perc)
• Portréfilmek: A településeken élő jeles és emblematikus személyekről készített dokumentumfilmek (max. 50 perc)
• Ipartörténeti filmek: gyárakról, üzemekről, termékekről, ipari tevékenységekről és különböző szakmákról készített ismeretterjesztő
filmek (max. 50 perc)
• Kispesti anzix: Kispestet és/vagy Wekerlét bemutató rövidfilmek
(max. 10 perc)
A film készülhet bármilyen mozgókép rögzítésre alkalmas eszközzel.
A zsűri elnöke: Péterffy András Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőr
Az előzsűri által beválogatott filmek vetítése: november 10-11.,
szombat délután 14.00-20.00 és vasárnap 10.00 órától.
Eredményhirdetés: november 11., vasárnap
Részletek a wkk.kispest.hu és a wekerletelep.hu oldalakon.
A filmfesztivál az NKA és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata támogatásával, a Wekerlei Társaskör Egyesület és a
Wekerlei Kultúrház és Könyvtár együttműködésében valósul meg.
A részvétel díjtalan!

VAN TITKA A JÓ HÁZASSÁGNAK?

December 15., szombat 17.00-18.30
Beszélgetés a 2018-as év Házasság hetének nagyköveteivel:
Dr. Fazekas Rita mediátorral és Zámbori Soma színművésszel.
Van titka a jó házasságnak? Meghívott vendégeink úgy gondolják,
hogy közös alapértékeik vannak. Az alapértékeket, közös célokat
felállítani soha nem késő. Kötetlen beszélgetés, mit és hogyan teszünk, tehetünk párunkkal együtt házasságunk építése érdekében.
A részvétel díjtalan!

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN

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

1,5-3 éves

Kedd 10.30-11.30 (első alkalom: szeptember 11.)
A bábos mesekuckó védjegyes baba-mama foglalkozás, mely azt a
három dolgot nyújtja a gyerekeknek és a szülőknek, amire a legjobban szükségük van: a mesét, a mozgás és az alkotás örömét, az
én kifejezését.
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 5 000 Ft/5 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Babos Eszter | +36 70 606 3072 | info@babosmesekucko.hu |
babosmesekucko.hu | babostarsulat.hu

BORIBABA TORNA

1-2 éves

Szerda 8.30-10.00 (első alkalom: szeptember 5.)
A Boribaba foglalkozásokon énekek, mondókák mellett sajátíthatják
el – szülők és babák – a mozgásos feladatokat, melyekhez különböző speciális mozgásfejlesztő eszközöket használunk.
Szerda 10.00-11.30 (első alkalom: szeptember 5.)
2-3 éves
Ovi előkészítő foglalkozás, játékos mozgásfejlesztés,
koncentrációt és kézügyességet fejlesztő gyakorlatokkal.
Részvételi díj: 1 800 Ft/alkalom vagy 16 000 Ft/10 alkalom
(a bérlet minden Boribaba-rendezvényre és foglalkozásra érvényes)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Katona Bori | +36 30 523 0869 | katona.bori@t-online.hu

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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BABÁKNAK
KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA

14

0-3 éves

Kedd 10.15-10.45 (első alkalom: szeptember 18.)
Höcögés, göcögés, kacagás! Lovagoltatás, lógázás, hintáztatás,
cirókázás élő hangszerjátékkal, népdalokkal, népi mondókákkal,
ölbéli játékokkal, sétáltatókkal színesítve.
Kedd 10.45-11.15
Mondókás Móka Kerekítő Manóval és ejtőernyővel, sok színes
labdával.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom/család vagy 4 500 Ft/5 alkalom/
család
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkas Katalin óvodapedagógus | +36 20 967 7628 |
k8t@freemail.hu, kerekito.hu
Előzetes jelentkezés nem szükséges!

LABDÁZÓ

2-4 éves

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

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

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...

8-14 éves

Akrobatika foglalkozás 8 éves kortól.
(első alkalom: szeptember 14.)
Első csoport: péntek 16.15-17.40
Második csoport: péntek 17.50-19.15
Az órákon alap-, és haladó akrobatikai elemeket tanulunk (bukfenc
variációk, kézenállás, híd variációk, bógnik, spárgák, erőelemek...)
erősítünk és nyújtunk (gimnasztikai nyújtó-, lazító-, erősítő gyakorlatok). A foglalkozás maximális létszáma: csoportonként 15 fő
Részvételi díj: 5 500 Ft, 4 x 85 perc (Akik a Cirkuszolj velem foglalkozásra is járnak, a havidíjból 1 000 Ft kedvezményt kapnak!)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Zoltán Angelika akrobatika,- aerobik-, és fitball oktató, az Állami
Artistaképző Intézet volt növendéke| +36 70 512 6002 |
zoltan55angi@gmail.com

APRÓ MAROK FAZEKAS MŰHELY

6-14 éves

I. csoport: szerda 15.30-16.30
(első alkalom: szeptember 12.)
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom
vagy 3 800 Ft/4 alkalom
(5 hét alatt felhasználható)
II. csoport: szerda 16.30-18.00
(első alkalom: szeptember 12.)
Kisinas lehetsz egy igazi fazekasműhelyben.
Részvételi díj: 1 400 Ft/alkalom
vagy 4 900 Ft/4 alkalom
(5 hét alatt felhasználható)
A részvételi díjak tartalmazzák az anyagköltséget, valamint havonta
2 db tárgy mázas kiégetését.
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Szabóné Farkas Judit fazekas, népi játszóházvezető
+36 70 284 7579 | sz.f.judit@gmail.com

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK
CIRKUSZOLJ VELEM...

16

6-14 éves

Ügyességi és akrobatika foglalkozás.
(első alkalom: szeptember 12.)
1-es csoport (kezdő): szerda 16.15 -17.45
2-es csoport (haladó): szerda 17.50-19.20
Akrobatika alap elemek-, egyensúlyozás-, zsonglőr alapok oktatása, mely egyszerre fejleszti a hajlékonyságot, koordinációt, ügyességet, egyensúlyérzéket, és erősíti az izmokat. Az egyensúlyozás
és a zsonglőrködés továbbá fejleszti a gyerekek figyelem és a koncentráló képességét is.
Részvételi díj: 5 900 Ft, 4 x 1,5 óra (Akik az Akrozz Velem foglalkozásra is járnak, a havidíjból 1 000 Ft kedvezményt kapnak.)
Maximális létszám: csoportonként 15 fő
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Zoltán Angelika akrobatika-, aerobik- és fitball oktató, az Állami
Artistaképző Intézet volt növendéke| +36 70 512 6002 |
zoltan55angi@gmail.com

GYEREK KANGOO

6+ éves

Hétfő 17.30-18.30 és péntek 17.30-18.30
(első alkalom: szeptember 7.)
Fiúknak és lányoknak egyaránt ajánlott. A cipő funkcionális használatához szükséges a minimum 30-as lábméret és 20 kg-os testsúly.
Amit hozni kell: hosszú szárú, nedvszívó zokni, szénsavmentes
ásványvíz, törölköző
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom, bérlet: 4 000 Ft/5 alkalom,
7 000 Ft/10 alkalom (érvényesség: 6 hét)
Cipőbérlés: 500 Ft/alkalom (új jelentkezők részére a cipőbérlés
első alkalommal ingyenes)
Előzetes jelentkezés a foglalkozásvezetőnél: Sövegjártó Petra
aerobik, kangoo jumps, gyerek kangoo, gyerek fitness oktató |
petra.kangoo@gmail.com | facebook.com/petra.kangoo
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ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK
GYERMEKFITNESZ ÉS TÁNC
BETTINA FITNESS ISKOLA

3-7 éves

Első ingyenes órák minden csoportnak: szeptember 10. és 11.
Mini csoport (3-4 évesek): hétfő 16.10-16.40
Tanfolyamvezető: Ambrus Bettina vezető edző
Kezdő csoport (4,5-7 évesek): kedd 16.30-17.20
Tanfolyamvezető: Mezővári Kata edző
Haladó csoport: hétfő 16.45-17.40 + heti egy tornatermi edzés
külső helyszínen. Csatlakozás kizárólag előképzettséggel!
Tanfolyamvezető: Ambrus Bettina vezető edző
A zenés, táncos foglalkozáson fejlesztjük a mozgáskoordinációt,
ritmusérzéket, vázizomzatot a tánc alapjainak elsajátítása közben.
Idővel megtanuljuk többek között a spárgát, lábkihúzást, cigánykereket, hidat, bukfencet, kézenállást is. Javítjuk a testtartást és
a helytelenül rögzült mozgásokat, esztétikus mozgásminták elsajátításával.
Később a csatlakozás férőhely függvényében folyamatos.
Részvételi díj:
Mini csoport: 3 300 Ft/hó (1 hó = 4 alkalom)
Kezdő csoport: 4 200 Ft/hó (1 hó = 4 alkalom)
Haladó csoport: 7 900 Ft/hó (1 hó = 8 alkalom)
Jelentkezés és bővebb információ a vezetőedzőnél:
Ambrus Bettina csoportos fitness instruktor, gyerekfitness oktató
és táncos, a Bettina Fitness Iskola alapítója és szakmai vezetője |
+36 70 547 7074 | bettinaambrus@gmail.com |
Facebook oldal: Bettina Fitness

HANGSZERVARÁZS ZENETANODA
ROSALES ZENEOVI

5-7 éves

DÚR-MOLL – iskolaelőkészítő a zene segítségével		
Szerda 13.15-16.00 (első alkalom: október 3.)
Finommotorika fejlesztése a furulyakezelés, zenei játékok,
feladatlapok és a kottaolvasás módszerén keresztül.
Részvételi díj: 4 500 Ft/alkalom, 21 000 Ft/5 alkalom,
39 000 Ft/10 alkalom, 99 000 Ft/éves bérlet
Előzetes jelentkezés: Nagy Mária az Operaház nagykövete
és gyerekprogramok játékmestere | +36 30 936 2040 |
hangszervarazs@gmail.com
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ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK
HANGSZERVARÁZS MODERATO 			4-5 éves

18

Szerda 16.20-18.00 (első alkalom: október 3.)
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

JÁTÉKOS ANGOL

4-7 éves

Hétfő 16.30-17.15
Első ingyenes bemutató óra: szeptember 3-án.
A gyermek tevékenység közben tudja a legkönnyebben elsajátítani az angol szavakat és kifejezésmódot, ugyanúgy, ahogy az anyanyelvét is. A csoport létszáma maximum 10 fő.
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/4 alkalom (15% testvérkedvezmény)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Hamvas Szilvia angoltanár, játékpedagógus | hamvasszilvia@
gmail.com. Előzetes bejelentkezés feltétlenül szükséges.

MESEVIRÁGOM MESÉS VILÁGA
ÚJ! Kedd 17.00-18.00

5-8 éves

(első alkalom: szeptember 18.)
Közös mesélés és útkeresés a mesék birodalmában egy varázslatos bőrönd segítségével. Bármi előkerülhet belőle, akár a csillagos
ég is. Alkotó tevékenységünk eredményeként mindenki hazaviheti
magával azt a mesét, amit együtt bejártunk.
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 4 400 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Pleszkán Orsi | +36 30 323 4571 | orsi@meseviragom.hu
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ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK
MOZGÁSFEJLESZTÉS
ALAPOZÓ FEJLESZTÉS

5-10 éves

Hétfő, szerda 14.00-15.00 (első alkalom: október 1.)
Komplex, mozgásfejlesztésen alapuló, idegrendszert fejlesztő foglalkozás. A foglalkozásokra megkésett mozgás és/vagy beszédfejlődésű óvodásokat és tanulási problémás (diszlexiás, diszgráfiás,
diszkalkuliás) és figyelemzavaros iskolás gyerekeket várunk.
Részvételi díj: 1 600 Ft/alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Romhányi Réka gyógytestnevelő, mozgásterapeuta, fejlesztő pedagógus | +36 70 945 0896 | romhanyi.reka@gmail.com

PINDUR PIRUETT

4-6 éves

Csütörtök 17.00-17.45 (első alkalom: szeptember 13.)
A játékok mellett nagy hangsúlyt fektetünk a testtudat és a helyes
testtartás kialakítására, az ahhoz szükséges izmok megerősítésre,
a hajlékonyság növelésére. A gyakorlatok során javul a gyermek
koordinációs és koncentrációs képessége, fejlődik egyensúlyérzéke, nő az önbizalma és mindez úgy, hogy közben jól érzi magát.
Cél, hogy a gyerekek megismerjék a közös munka élményét, a
mozgás örömével és a tánc szépségével.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 3 800 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Rosivall Petra diplomás táncoktató | +36 30 617 6755 |
pindur.piruett@gmail.com
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

ROBOTIKA MÉRNÖK SZAK – KÖR

9-15 éves

I. csoport: szerda 16.30-18.00 (5-8. osztályosok)
(első alkalom: szeptember 19.)
II. csoport: péntek 16.30-18.00 (3-6. osztályosok)
A robotok köztünk vannak! Programozható robotépítő és konstrukciós készlet felhasználásával, differenciált tematikával programozunk, építkezünk, fejlesztjük a gyerekek kreativitását. Folyamatosan lehet csatlakozni.
Részvételi díj (magában foglalja a robotkészletek és a számítógépek használatát is): 45 000 Ft/félév (részletfizetési lehetőség)
Foglalkozásvezetők: az Abacusan Stúdió gyakorlott foglalkozásvezetői További információ és jelentkezés: info@abacusan.hu |
+36 20 372 26 28 |abacusan.hu | facebook.com/abacusan
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TINI KANGOO

10-14 éves

TÁNCMŰHELY

7-10 éves

VONZART TÁNC STÚDIÓ - VONZÁS KTSE

7-18 éves

Szerda 18.30-19.30 és péntek 18.30-19.30
(első alkalom: szeptember 5.)
A fiúknak és lányoknak egyaránt ajánlott órákon koreográfiát tanulunk, haladó játékokat játszunk, és tartásjavító, erősítő gyakorlatokat hajtunk végre. Amit hozni kell: hosszú szárú, nedvszívó zokni,
szénsavmentes ásványvíz, törölköző.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom, bérlet: 4 000 Ft/5 alkalom,
7 000 Ft/10 alkalom (érvényesség: 6 hét)
Cipőbérlés: 500 Ft/alkalom (új jelentkezők részére a cipőbérlés
első alkalommal ingyenes)
Előzetes jelentkezés a foglalkozásvezetőnél: Sövegjártó Petra
aerobik, kangoo jumps, gyerek kangoo, gyerek fitness oktató |
petra.kangoo@gmail.com | facebook.com/petra.kangoo |
www.petrakangoo.hu
Kedd 18.00-18.45 (első alkalom: szeptember 11.)
Komplex mozgásfejlesztés. Az órán a táncé a főszerep, de szerepet kap a jóga, a stretching és a művészi torna is. A foglalkozás
során fejlődik a gyermekek testtudata, koordinációs képessége,
hajlékonysága, izomzata, egyensúlyérzéke, ritmusérzéke. A tréning során tanultakat az óra végi koreográfiában gyakorolhatják
a gyerekek.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom vagy 3 800 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ foglalkozásvezetőnél: Rosivall
Petra diplomás táncoktató | +36 30 617 6755 | pindur.piruett@
gmail.com Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!
Csütörtök 17.00-17.50 Klasszikus balett és jazz tánc, modern tánc
18.00-18.50 Ír tánc, sztepp, néptánc
(első alkalom: szeptember 6.)
További táncos lehetőségek 1-2 stúdiós év után és 9 év felett a
sportegyesület versenyző csapataiban.
Részvételi díj: 4 300 Ft/4 óra/hó (4 x 50 perc, heti 1 x 50 percben)
7 200 Ft/8 óra/hó (8 x 50 perc, heti 2 x 50 percben)
Bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: Zoltán Anna táncművész,
nívódíjas oktató, a látványtáncok mestere | +36 70 316 6345 |
vonzarttanc@gmail.com
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TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
Általános információ:
A tanfolyamokra előzetes jelentkezés szükséges.
Bővebb információ és jelentkezés a foglalkozás vezetőjénél.
Bővebben tájékozódhat a wkk.kispest.hu oldalon.
A foglalkozásokat ABC sorrendben találja meg.

AVIVA TORNA

Szerda 19.45-20.45 és péntek 8.45-9.45
(első alkalom: szeptember 5.)
Az AVIVA-torna lényege: a speciális gyakorlatok hatására a fokozott vérkeringés több hormont, oxigént visz a szervekbe. Ennek
eredményeként indul meg a gyógyulási folyamat, a hormonális
egyensúly helyreállása és annak szinten tartása.
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom, vagy 5 200 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 | http://vitalistornak.hu/

FAZEKAS TANFOLYAM ÉS MŰHELY
KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK

Szerda 18.00-20.00 (első alkalom: szeptember 12.)
Ahol az alkotás valódi élménnyé válik!
Részvételi díj: 2 600 Ft/alkalom vagy 18 000 Ft/8 alkalom (9 hét
alatt lejárható), az anyagköltség külön fizetendő, de a bérlet ára
tartalmazza a tanfolyamon elkészített tárgyak terrakotta és mázas
égetését.
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Szabóné Farkas Judit fazekas-szakoktató | +36 70 284 7579 |
sz.f.judit@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
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TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
FAZEKAS OKJ TANFOLYAM
ÚJ! A fazekas OKJ tanfolyam gyakorlati, szakmai néprajzi, szakmael-

22

méleti képzésből áll, és a fazekas szakmát adó vizsgára készíti fel
a hallgatókat.
Választható gyakorlati időpontok:
Hétfő 16.30-20.30 és egy alkalommal havonta szombat délelőtt
vagy szerda 9.00-14.00
A két éves képzés tematikájáról és áráról további információ a
Fazekas Központ honlapján található: www.fazekaskozpont.com
Tanfolyamvezető: Szabóné Farkas Judit fazekas szakoktató, a Népművészet Ifjú Mestere
Jelentkezés és érdeklődés a Fazekas Központ honlapján vagy
e-mail címén: info@fazekaskozpont.hu.

GERINC-HATHA JÓGA
ÚJ! Csütörtök 19.15-20.15

Első ingyenes bemutató óra: szeptember 27.
Angol és magyar nyelven!
A gerincjóga modern mozgásrendszer, amely a hatha jóga speciális
testhelyzeteit használja a fizikai test és az idegrendszer egészségének helyreállítására biztonságos, az anatómiai alapmozgásokra
épülő gyakorlatsorokkal. Az óra a jelenlevők nyelvtudásától függően
angolul vagy vegyesen, angolul és magyarul zajlik. Remek lehetőség
olyan jógázni vágyók számára, akik szeretnének az angol nyelvvel
megismerkedni, vagy akik gyakorolni és mélyíteni kívánják az angol
nyelvtudásukat. Az óra alatti nyugodt, relaxált tudatállapotban a
nyelvtudás erőfeszítés nélkül rögzül és mélyül az agyban…
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom vagy 5 200 Ft/4 alkalmas bérlet
(amit 5 hét alatt lehet lejárni)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Vadai Mónika jógaoktató és természetgyógyász | +36 20 976 5084
| info@motherandchild.co.nz |www.anyagyermek.hu és www.
motherandchild.co.nz. Folyamatos csatlakozási lehetőség!
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TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
KANGA ANYA TORNA

Péntek 10.00-10.45 (első alkalom: szeptember 7.)
Ha kisgyermekes anyukaként intenzívebb mozgásra vágysz, miközben gyermeked is veled van, akkor az Anya Torna a megfelelő mozgásforma. 40-45 percben formáljuk a kritikus területeket (comb,
popsi, has) és erősítjük a gátizmokat.
Szülés után 7-8 hónappal kezdhető el.
Részvételi díj: az első óra ingyenes, utána 1 750/alkalom
vagy 8 000/5 alkalom vagy 15 000/10 alkalom
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a tanfolyamvezetőnél:
Tatorján Anna (Panni) | +36 30 327 4474 | panni@kangatraining.hu

KANGATRAINING

Péntek 11.00-12.00 (első alkalom: szeptember 7.)
Lendülj újra formába szülés után, miközben a babád is veled van!
Regeneráció, edzés, hordozás, jó hangulat, remek társaság.
Várandósoknak is!
Részvételi díj: bérlet kezdőknek: 18 000 Ft/ 8 alkalom,
bérlet haladóknak: 8 000 Ft/5 alkalom vagy 15 000 Ft/10 alkalom
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a tanfolyamvezetőnél:
Tatorján Anna (Panni) | +36 30 327 4474 | panni@kangatraining.hu

KETTLEBELL

Hétfő 18.45-19.45 (kezdő csoport) (első alkalom: szeptember 3.)
Hétfő 19.45-20.45 (szuperhaladó csoport)
Csütörtök 18.30-19.30 (kezdő csoport)
Csütörtök 19.30-20.30 (szuperhaladó csoport)
Funkcionális erőnléti edzés egyéneknek és csoportoknak.
Részvételi díj: 12 000 Ft/hónap
Előzetes jelentkezés a foglalkozásvezetőnél: Schmidt-Vig Katalin
fitness és testépítő edző, SFG1 kettlebell instruktor
+36 70 376 0494 | kettlebellkata@gmail.com
Kérjük, előzetesen jelentkezzen e-mailben a foglalkozásvezetőnél!
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
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TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
MAMINBABA
HORDOZÓS LATIN FITNESS
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Hétfő 10.30-11.30 (első alkalom: szeptember 3.)
Szórakoztató, csinosító mozgásforma kisbabás és várandós anyukáknak, tüzes latin zenére.
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 5 200 Ft/5 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Benkő Petra | +36 20 355 2983 | bepetra82@gmail.com
www.facebook.com/MaminbabaPetra/
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

MEGÚJULÁS NŐI JÓGA

Kedd 8.45-9.45 (első alkalom: szeptember 11.)
A jóga a fizikai testet egészségben tartja; a lelket, az érzelmeket, a
stresszt uralja; a szellemet, a tudatos teremtő gondolatokat rendezi.
Részvételi díj: 1 100 Ft/alkalom vagy 4 000 Ft/4 alkalom
(5 hét alatt lejárható)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Kováts Krisztina jógaoktató | +36 30 740 5627 | kriszjoga@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
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TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
MOBIL FOTÓS TANFOLYAM
ÚJ! Kedd 18.00-20.00 (október 16 - november 27.)

A mai mobiltelefonok korában átértelmeződött a fotózásról alkotott képünk. A képeket általában már nem rendezzük albumokba,
bármikor törölhetjük, vagy akár a közösségi oldalakon közzé tehetjük. A tanfolyam célja, hogy a mobiltelefonnal még jobb képet
készítsünk, tudatosabban kezeljük a készüléket, és akár egy tematikus Instagram oldal indítására is alkalmasak legyenek a fotóink.
Mire figyel egy profi? Kompozíció, fények, struktúra, történet…
A portréfotózás mellett az ételfotózásba, esemény- és épületfotózásba is belekóstolunk!
Részvételi díj: 19 000 Ft/6 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a tanfolyamvezetőnél:
Éltető Anna fotográfus, színházi fotós, Instagram blogger |
+36 30 367 7712| elteto.anna@gmail.com | eltetoanna.hu
A tanfolyam kellő számú jelentkező esetén indul.

PILATES

Kedd 19.00-20.00 és csütörtök 10.30-11.30
(első alkalom: szeptember 11. és 13.)
A pilates mozgásanyaga hasonlít a jógához, a tánchoz és a gimnasztikához, de sok egyedi gyakorlatot is tartalmaz. Egyszerre elegáns, nyugodt, egyszerű és mégis összetett. A módszer lényege a
„központ” megerősítése, a gerinc mozgékonyságának növelése, az
izomerő és a testtudat fejlesztése, illetve
mozgásszervi problémák hatékony kezelése.
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 4 500 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Rosivall Petra | +36 30 617 6755 | mozdulatok@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!
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TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
SÍR A ZSÍR
ÚJ! Hétfő és szerda 9.00-10.00
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(első alkalom: szeptember 10. és 12.)
Teljes testet átmozgató alakformáló edzés. A 60 perces tréningen
kardió, erősítő és nyújtó gyakorlatokat végzünk, kiemelt figyelmet
fordítva a tartásjavításra. A foglalkozások célja az egészség megőrzése, az általános fittségi állapot javítása, miközben testünk is
formálódik. Folyamatos csatlakozási lehetőség.
Amit hozni kell: sportcipő, törölköző
Részvételi díj: 1 400 Ft/alkalom, bérlet: 4 800 Ft/4 alkalom,
8 000 Ft/8 alkalom (érvényesség: 4 hét)
Új jelentkezők részére első alkalommal 1 000 Ft a részvételi díj!
Előzetes jelentkezés, információ a foglalkozásvezetőnél:
Sövegjártó Petra aerobik, kangoo jumps, gyerek kangoo, gyerek
fitness oktató | petra.kangoo@gmail.com |
facebook.com/petra.kangoo | www.petrakangoo.hu

SZÉKES ZUMBA GOLD

Mozgásukban korlátozottak számára!
Minden hónap második hétfőjén 15.00-16.00
(első alkalom: október 8.)
A székes zumba a Zumba® fitness és ezen belül a Zumba Gold®
azon speciális ága, amelyet a mozgásunkban korlátozottak számára állítottak össze. A speciális órán a lábainkat tehermentesítve,
széken ülve, illetve a széket támasztéknak használva táncolják a
koreográfiákat. Ajánljuk azoknak, akik születési rendellenességből
vagy szerzett betegségből adódó mozgási nehézséggel, egészségügyi
problémával küzdenek.
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TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
Az intézmény akadálymentesített (bejárat a Vereckei köz felöl).
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!

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM

Péntek 19.30-20.30 (első alkalom: szeptember 7.)
Az 5 latin és 5 standard tánc között mindenki megtalálhatja a számára ideális táncot.
Pár nélküli jelentkezőket is várunk!
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom vagy 4 500 Ft/hó
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Dávid Viktória Eszter táncoktató | +36 20 351 2826 |
davidria92@gmail.com
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

TORNA NYUGDÍJON TÚL

Kedd és csütörtök 8.00-9.00 és 9.00-10.00
(első alkalom: október 2.)
A torna jó hatással van a keringésre, ezáltal minden szervre. A
csontritkulás megelőzésének alapja a rendszeres testmozgás,
mely ebben a korban kiemelt figyelmet érdemel.
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom, heti 2 alkalom esetén 5 600 Ft/hó,
heti 1 alkalom esetén 2 800 Ft/hó
A korlátozott férőhely miatt az új csatlakozóknak előzetes jelentkezés szükséges! Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: Szőr Éva | +36 20 921 1775 | vicanci@fer-vill.hu

ZUMBA GOLD

Hétfő 17.45-18.45 (első alkalom: szeptember 3.)
Zumba-Gold® az idősebb korosztályba tartózóknak és azoknak
szól, akik a Fitness zumbát nem tudják vagy nem szeretnék végezni. Gold zumbázáskor az egyszerű és könnyen utánozható koreográfiákat feltétel nélküli, elfogadó, kritikamentes légkörben
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TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
latin-amerikai zenékre, pár nélkül táncoljuk. A program terápiás és
prevenciós jelleggel is rendelkezik.
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom vagy 5 200 Ft/bérlet (4 alkalom)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkasné Erzsébet instruktor, tánc- és mozgásterapeuta,
kineziológus | +36 30 996 4166 | erzsi.zumba@gmail.com
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NYELVOKTATÁS
SHETLAND U.K. NYELVISKOLA

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

KLUBOK
ALFA AGYKONTROLL KLUB

Hétfő 19.00-21.00
(első alkalom: szeptember 3.)
Az agykontroll tanfolyamon tanultak gyakorlása; problémamegoldó, egészségjavító meditációkkal az életünk minőségének javítása;
önismeretünk, személyiségünk fejlesztése; egymás segítése.
Részvételi díj: 1 300 Ft/alkalom vagy 5 000 Ft/4 alkalmas bérlet
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkasné Erzsébet okl. mentálhigiénés kineziológus, családterapeuta
+36 30 996 4166 | farkasn.erzsi@gmail.com |
kineziologia1.hu/agykontroll
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
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KLUBOK

FOLTOLÓGUSOK – FOLTVARRÓ KLUB

Kéthetenként kedden 9.00-12.00
(első alkalom: szeptember 11.)
A csatlakozáshoz a foltvarrásban való alapszintű jártasság szükséges.
Vezeti: Botos Kata
Bővebb információ: Botos Kata | okoskata2012mail.com
A részvétel díjtalan!

NYITNI-KÉK BABA-MAMA KLUB

Páros hét pénteken 9.00-11.00
(első alkalom: szeptember 7.)
Ismerkedés, tapasztalatcsere, beszélgetés, mindez úgy, hogy közben a gyerekek is jól érzik magukat. Gyere, építsünk együtt egy
wekerlei anyaközösséget!
Szervező: Kékesi Krisztina coach, mentálhigiénés szakember |
+36 30 280 3057 | Facebook: Nyitni-kék Baba-Mama Klub
A részvétel díjtalan!
Előzetes bejelentkezés szükséges.

ZÖLDSZARVÚ ÖKO BABA-MAMA KLUB

Minden páros hét csütörtökön 10.00-12.00
(első alkalom: szeptember 20.)
Mindenki számára nyitott klubunk témái: mosható pelenka és
babahordozó tanácsadás, valamint kölcsönzés, öko háztartás és
egészséges életmód.
Szervező: Zsombori Nóra | +36 30 738 5412 |
nora.zsombori@gmail.com
Hordozási tanácsadó: Luczay Réka | +36 20 975 7507
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 4.)
A csatlakozáshoz a foltvarrásban való alapszintű jártasság szükséges.
Vezeti: Steigerwald Éva
Bővebb információ: Steigerwald Éva | +36 30 504 0180
A részvétel díjtalan!
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KLUBOK
WEKERLEI NÉPDALKÖR
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Csütörtök 18.00-20.00 (első alkalom: szeptember 20.)
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!

KIÁLLÍTÁSOK

2018. augusztus 31 - szeptember 13.

ART – Alkotó Rajz Tanfolyam

Kiállítás a tanfolyam növendékeinek munkáiból.
Felkészítő művésztanár: Urmai Ungurán László grafikus
Megnyitó: augusztus 31., péntek 19.00
2018. szeptember 14 - november 7.

ŐRZŐK VÁRA

Mészáros Gábor fényképész kiállítása a Wekerle egyik legszebb
épületéről, a Kispesti Rendőrkapitányságról.
Megnyitó: szeptember 14., péntek 15.00
2018. november 12 - november 28.

PORTUGÁLIA – EURÓPA KALANDORA

A kiállítás a nemzeteket bemutató rendezvénysorozat – PORTUGÁLIA
NAP – kísérőprogramja.
Megnyitó: november 17., szombat 14.00
2018. november 30 - 2019. január 15.

FOLTVARRÁSSAL VÁROM A KARÁCSONYT

A Wekerlei Kultúrházban működő Wekerlei Foltosok – foltvarró
klub kiállítása.
Megnyitó: november 30., péntek 16.00
A kiállítások nyitva tartási időben díjtalanul megtekinthetőek!
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SZOLGÁLTATÁSOK
ANGOL GYERMEKRUHA VÁSÁR

Havonta egyszer pénteken 9.00-12.00
Időpontok: szeptember 14., október 12., november 16., december 14.
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.

JÁTSZÓSZOBA

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

MADÁRBARÁT PIHENŐKERT

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

OLVASÓSAROK

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

TEREMBÉRLÉS

Termeink nyitva tartási 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
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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 NYITVA TARTÁSA (2018. szeptember 3-tól érvényes):
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
Szombat: minden hónap első és harmadig szombatján 9.00-13.00
Klubfoglalkozások ideje alatt, egyes pénteki napokon 16 órától a
kölcsönzés szünetel.
A könyvtár állománya jelenleg mintegy 8000 kötetből áll. Gyűjtőköre elsősorban gyermek- és ifjúsági könyvek, valamint szépirodalom
és bestseller. A könyvtár saját honlapján lehetőség van a könyvek
előjegyzésére és hosszabbítására. A könyvtárba beiratkozott olvasóink számára ingyenes internetezési lehetőséget biztosítunk.
BEIRATKOZÁSI DÍJAK:
Felnőtt: 1 000 Ft/év, diák és nyugdíjas: 500 Ft/év
16 év alatt és 65 év felett ingyenes.
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: 5 Ft/könyv/nap.
Köszönjük a megértésüket! Elveszett olvasójegyet – érvényes tagság
esetén – 100 Ft ellenében pótoljuk.

KÖNYVTÁR
PROGRAMOK A KÖNYVTÁRBAN
HOGYAN KÉSZÍTSÜNK ÖNÉLETRAJZOT?

Előzetes időpont egyeztetés szerint.
Állást keres, vagy munkahelyet váltana, és szüksége van egy hatásos, személyre és álláslehetőségre szabott önéletrajzra, motivációs
levélre? Szeretné megismerni az álláskereső portálok által nyújtott
lehetőségeket? A hatékony önéletrajz és motivációs levél készítése nem lehetetlen! A könyvtár munkatársai segítenek ebben.
A szolgáltatás ingyenesen, de előzetes időpont egyeztetés
szükséges!

CSALÁDI TÁRSASJÁTÉKOK

A játékok családok, baráti társaságok részére a helyszínen, a
könyvtár nyitva tartási idejében díjmentesen igénybe vehetőek.
Játszani szerető örök ifjaknak ajánljuk új, szórakoztató és gondolkodtató társasjátékainkat:
Story Cubes (történetmesélős játék 6-99 éveseknek), Alias Party
(beszélgetős játék 11-99 éveseknek), Carcassonne (díjnyertes
taktikai játék 8-99 éveseknek), Dixit (díjnyertes beszélgetős játék
8-99 éveseknek), Quatro (díjnyertes stratégiai játék 8-99 éveseknek,
Cluedo (nyomozós játék 8-99 éveseknek), Scrabble (szójáték 10-99
éveseknek).

KLUBOK A KÖNYVTÁRBAN

A részvétel minden klubfoglalkozáson díjtalan!

PÉNTEK ESTI MESÉK GYEREKEKNEK

Meseolvasás, bábozás, papírszínház, kézműves foglalkozások alkalmakhoz és ünnepkörökhöz kapcsolódóan.
A pontos időpontokról a könyvtár és a kultúrház honlapján és
facebook oldalán tájékozódhat.
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KÖNYVTÁR
VERSBARÁTOK KLUBJA

Minden hónap második péntekén 16.00-17.00
Különböző témák szerinti közös versfelolvasás, versmegosztás.
Klubvezető: Juhász Magda

WEKERLEI VILÁGJÁRÓK
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Turisztikai klub vetített képes élménybeszámolókkal. Az aktuális
időpontokról a könyvtár és a kultúrház honlapján és facebook oldalain tájékozódhat.

FOGLALKOZÁSOK GYERMEKCSOPORTOKNAK

A részvétel ingyenes, de előzetes időpont egyeztetés szükséges!

KÖNYVTÁRI RENDHAGYÓ ÓRÁK

Könyvtári és olvasásnépszerűsítő foglalkozások óvodásoknak és
általános iskolások csoportoknak.

PAPÍRSZÍNHÁZ GYERMEKCSOPORTOKNAK

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

TÉGY EGY KÖNYVET – VÉGY EGY KÖNYVET!

Köztéri könyvtároló szekrény a XIX. kerületi Kós Károly tér
és Pannónia út sarkán, a Kós Károly tér 15. szám előtt.
A WKK kezdeményezésére az országban elsőként 2012 év eleje óta
működik a nagy népszerűségnek örvendő, ingyenesen használható
könyvszekrény.
Ha új olvasnivalóra vágyik, vagy vannak otthon feleslegessé vált
kiadványai, vagy ha szeretné olvasmányélményeit mással is megosztani, könyvtárolónkban cserélhet könyvet vagy folyóiratot.
A tárolót a WKK munkatársai mellett önkéntesek gondozzák, a helyi
lakosok és az arra járók vigyázzák és óvják.
Köszönjük a gondoskodást az olvasás szeretetének jegyében!
Nyitva tartás: H-P 8.00-18.00

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 NYITVA TARTÁSA:
H-P: 8.00-21.00
Szombat: nyitás 8.00-tól, zárás a programokhoz igazodva
Vasárnap: rendezvénytől függően
Pénztár nyitva tartása: hétköznap 8.30-20.00,
szombaton 8.30-13.00, illetve az aktuális rendezvényhez igazodva
A hírlevelünkre feliratkozhat a wkk.kispest.hu oldalon.
Levelet írhat nekünk közvetlenül a honlapunkról is.
Kérjük, hogy az utcában lakók nyugalmának érdekében gépkocsijával lehetőleg ne a Petur utcában parkoljon, hanem a szomszédos
Corvin körúti Pannónia Általános Iskola és a Kispesti Árnyas Óvoda
előtti parkolóban! Köszönjük!
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KAPCSOLAT
MUNKATÁRSAK:
Szabó Mária igazgató
igazgato@wkk.kispest.hu, igazgato.wkk@gmail.com
Kiss-Szitár Orsolya művelődésszervező szervezes.wkk@gmail.com
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Bonecsuk Mónika művelődésszervező
muvelodes.wkk@gmail.com
Pamuk Andrea kommunikációs munkatárs
kommunikacio.wkk@gmail.com
Kocsisné Burkus Vénusz könyvtáros
wekerlei.konyvtar@gmail.com
Brösztl Éva gazdasági ügyintéző
gazdasagi.wkk@gmail.com
Dávid Zsuzsa információs
info.wkk@gmail.com
Kovács Veronika információs
info.wkk@gmail.com
Ág Attila gondnok
gondnoksag.wkk@gmail.com
Molnár Tiborné, Marika technikai munkatárs
Csorba Imre technikai munkatárs
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Felelős kiadó: Szabó Mária igazgató

