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ESEMÉNYNAPTÁR

Március 6.		 WEKKA	kreatív	alkotóműhely

Március 6.  Ünnepváró – kalácskészítés fortélyai

Március 20. Babaszínház: Pihi-puhi

Március 27.  Cippolino babakoncertje

Március 27.	 Ünnepváró	–	tojásírás,	tűnemezelés

Április 10. Óvodaválasztó

Április 10.	 WEKKA	kreatív	alkotóműhely

Április 17. WekerleFeszt

Április 18. 	 WekerleFeszt	-	Műteremlátogatások

Április 24.  Csillagles 

Április 30.  Májusfa állítás

Május 8.	 Wekereli	Zsebszínház:	A	szőrdisznócska		
  Fabók Mancsi Bábszínháza

Május 15. Cippolinó babakoncertje

Május 29-30. Wekerlei Székelykapu Napok

Június 5.  Szakcsiben zongorastúdió évadzáró   
  koncertje
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RENDEZVÉNYEK

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN

 Az esetleges januári-februári programjainkról  
tájékozódjon a wkk.kispest.hu honlapunkon,  

vagy a Facebook oldalunkon!

WEKKA KREATÍV ALKOTÓMŰHELY
Időpontok és témák:
Március 6., szombat 10.00-12.00

Téma: Tavaszra hangolódás: Tündéri tündérkert készítése
Regisztrácó: február	22-től		a	honlapon 

Április 10., szombat 10.00-12.00
Téma: Barátaink az állatok: Cicás vagy kutyás díszpárna-
huzat készítése textilfestéssel.
Regisztrácó: 	március	29-től	a	honlapon	

A	 helyek	 korlátozott	 száma	 miatt	 előzetes	 regisztráció	
szükséges a wkk.kispest.hu oldalon. 
Amennyiben regisztrált, de nem tud részt venni, kérjük min-
denképp 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 programot a Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány 
támogatja.

A részvétel díjtalan! 

7-13	éves
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PROGRAMOK HÉTVÉGÉN

RENDEZVÉNYEK

ÜNNEPVÁRÓ – a kalácskészítés fortélyai 
Március 6., szombat 15.00-17.00

Ahhoz, hogy ne csupán az ünnep toppanjon be hozzánk, 
hanem mi is megérkezzünk az ünnepbe, több ünnepváró 
műhellyel szeretnénk a készülődést, hangolódást meg
könnyíteni.
Egy	 házi	 készítésű	 ünnepi	 kalács	 a	 húsvét	 díszbe	 öltöz-
tetésének	ékessége.	Nem	is	beszélve	az	ízéről	és	illatáról,	
amely emléket hagy a lelkekben. Ám ahhoz, hogy valóban 
szépre	sikeredjen,	már	időben	el	kell	lesni,	ki	kell	tapasztalni	
fortélyait.	Ehhez	nyújt	segítséget	kalácskészítő	műhelyünk.	

Műhelyvezető: Ékes Gáborné Virgi
A	 helyek	 korlátozott	 száma	 miatt	 előzetes	 regisztráció	
szükséges a wkk.kispest.hu oldalon. 

Belépődíj:	1	000	ft/fő

BABASZÍNHÁZ: PIHI PUHI
Március 20., szombat 16.30-17.10

Az Aranyszamár Bábszínház előadása.
Egy fantáziavilágot keltünk életre, ahol minden egy picit 
más, és másképp viselkedik. A gyermeki környezet ele-
mei elevenednek meg a párnákon, a párnákkal. Kilépnek  
a	textúrából,	és	“önállóan”	is	megmutatkoznak.	Az	előadás	
közben hangok, effektek, zenei foszlányok szólalnak meg. 
Szeretnénk a világ kerek, puha, néhol árnyas oldalát megmu-
tatni, párnák segítségével.

A Pihiket játsszák: Baranyai Anita és Érsek-Csanádi Gyöngyi
A Puhikat megálmodta: Szalay György
A Puhikat elkészítette: Schuller Mária, Ábrahám Ági

A	 műfaj	 sajátossága	 és	 a	 terem	 korlátozott	 befogadó-
képessége	miatt	előzetes	jegyvásárlás	szükséges!

Belépődíj:	felnőtteknek	1	500	Ft,	babáknak	600	Ft

18+ éves

0-3	éves
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RENDEZVÉNYEK

CIPPOLINO BABAKONCERTJE
Március 27., szombat 16.30-17.30 
(Következő	időpont:	május	15.)

Az	 első	 zenei	 élmény	meghatározó	 lehet	 egy	 kisgyermek	
életében. A babakoncert – melyen Cippolino, az olasz báb-
figura	szól	a	babákhoz	–	a	kicsik	életkori	szükségleteihez	
igazodva teremti meg a zenehallgatás semmihez sem  
hasonlítható élményét. A zene után a gyerekek megis-
merkedhetnek 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 fel-
nőtt	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	
március	 24-én,	 szerdán	 17.00-18.00	 óra	 között	 és	 25-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!

0-3	éves

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN



18+ éves
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ÜNNEPVÁRÓ – tojásírás és tűnemezelés 
Március 27., szombat 10.00-13.00
Ahhoz, hogy ne csupán az ünnep toppanjon be hozzánk, 
hanem mi is megérkezzünk az ünnepbe, több ünnepváró 
műhellyel szeretnénk a készülődést, hangolódást meg
könnyíteni.
A	 húsvéti	 készülődés	 következő	 fázisa	 az	 elcsendesülést	
késztető,	odafigyelést	követelő,	időt	és	gondosságot	igénylő	
elfoglaltságok végzése, mint a tojásírás varázslatos szokása 
vagy	a	tűnemezelés	puha	szépsége.	
A	 helyek	 korlátozott	 száma	 miatt	 előzetes	 regisztráció	
szükséges a wkk.kispest.hu oldalon. 

Műhelyvezetők:	Kákos	Andrea	–	tűnemez,	
Kiss-Szitár Orsolya – tojásírás

Belépő:	2	000	Ft/fő

ÓVODAVÁLASZTÓ               
Április 10., szombat  10.00-12.00

Milyenek	az	óvodák	Wekerletelepen	és	környékén?	Hol,	milyen	
szolgáltatások várják a csemetéket? A tájékoztatón megtud-
hatják	a	szülők	az	általános	tudnivalókat,	és	megismerhetik	
a	környékbeli	óvodák	vezetőit	és	az	egyes	óvodák	kínálatát.	
Meghívott vendégeink: Vinczek György alpolgármester, 
Blázy	 Krisztina	 az	 önkormányzat	 Humánszolgáltatási	 és	
Szociális	Irodájának	vezetője,	és	a	wekerlei	óvodavezetők.	
A	beszélgetés	során	lehetőség	nyílik	a	személyes	kérdések	
megválaszolására is.

A részvétel díjtalan!

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN

RENDEZVÉNYEK
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X. WEKERLEFESZT MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ
Április 17-18., szombat-vasárnap 

Művészetről, művészektől, nem csak művészeknek!

Az idei WekerleFeszt mottója a KILÉPÉS. 

Mióta az elmúlt tavasszal át kellett gombolnunk életünk 
szövetét, újra és újra kilépésre késztetnek minket a törté-
nések. Kilépésre a mindennapok nyugtató rutinjából, 
kilépésre	sémáink	kényelméből,	kilépésre	gondolati	síkjaink	
pályáiról, kilépésre önmagunkból. 

PROGRAMOK
Április 17., szombat 14.00-21.00 

14.00		 Wekerlei Galéria képzőművészeti tárlat   
  megnyitója	–	helyi	képzőművészek	közös		
  tárlata
14.45-15.50	 Kortárs – Irodalom és zene Holl Zsuzsa  
	 	 színművész	és	Hrutka Róbert	zenész	előadása
16.00-16.45	 Felicidade – latin-amerikai gitárzene, 
  Bándi Gergely	gitárművész	koncertje	
17.00-17.50	 Improvizáció veled – Szakcsi Lakatos 
  Benjamin zongoraművész	interaktív	
  koncertje 
18.00-19.40	 Horváth Péter portré	–	filmvetítés	és		 	
  beszélgetés Varga Géza	rendezővel	és	a	film	
	 	 „főszereplőjével”,	Horváth Péter	fotóművésszel
20.00-21.00	 Csurkulya József	cimbalomművész	és		 	
  barátai - koncert

A részvétel programokon díjtalan!

14+ éves

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN
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PROGRAMOK HÉTVÉGÉN

MŰHELYLÁTOGATÁSOK FELNŐTTEKNEK
Április 18., vasárnap 10.00-20.00

Az	elmúlt	évek	nagy	sikerű	műterem-látogatásai	során	bep-
illantást	nyerhettünk	a	közelünkben	élő	és	alkotó	művészek	
életébe, alkotó tereibe, személyesebbé téve ezzel az 
alkotásokhoz és alkotóhoz való kapcsolatunkat. 
Közkívánatra ebben az évben újra ellátogatunk már ismert 
és	új	műtermekbe.

10.00-11.00		 Ruttkay Sándor grafikusművész	(műterem)		
	 	 A	műterem	nem	a	kerületben	található!
14.00-15.30		 Harasztÿ István Munkácsy-, Kossuth- és   
	 	 Príma-díjas		kinetikus	szobrász		(galéria)
16.00-17.00		 Szalma Edit	meseillusztrátor	(műterem)
17.30-18.30		 Mazalin Natália festőművész	(műterem)
19.00-20.00		 Skoda Éva festőművész		(műterem	galéria)

A	 műtermek	 korlátozott	 befogadóképessége	 miatt	
előzetes	 regisztráció	 szükséges	 2021. március 16-tól  
a	wkk.kispest.hu	honlapunkon	vagy	a	282-9895-ös	telefon-
számon! 
Regisztrációja után kérjük, fáradjon be a WKK épületébe 
(XIX.	 ker.	 Petur	 u.	 7.),	 és	 vegye	 át	 a	 műterem-látogatásra	 
feljogosító szelvényét, mely további információkat tartalmaz.

A WekerleFeszt támogatói: Budapest Főváros XIX. Kerület 
Kispest Önkormányzata, Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapít-
vány – WEKKA

A részvétel programokon díjtalan!
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RENDEZVÉNYEK

CSILLAGLES
Április 24., szombat 19.00-21.00

A Csillagászati nap alkalmából a WKK kertjében a Magyar 
Csillagászati Egyesület szakemberének segítségével egy 
óriás	 távcsőn	 keresztül	 megleshetjük	 a	 tavaszi	 égboltot,	 
és	égi	kísérőnket,	a	Holdat.
Merüljünk	 el	 hűséges	 kísérőnk	 változatos	 felszínvilágában,	
gondolatban tegyünk sétát a hegyek-völgyek-kráterek szab-
dalta	 vidéken!	 Ez	 a	 táj	 évmilliók	 emlékét	 őrzi,	 mégis	 egy	
egyszerű	távcsővel	is	megfigyelhető.	Eddig	csak	12	ember	
járt	a	Holdon	–	lehet,	hogy	most	mi	lehetünk	a	következők?	
Távcsöves	 bemutatónkon	 bármilyen	 csillagászattal,	 űr-
kutatással kapcsolatos kérdésére választ kaphat Molnár 
Pétertől, a Magyar Csillagászati Egyesület munkatársától.

Belépődíj:		200	Ft/fő

MÁJUSFA ÁLLÍTÁS
Április 30., péntek 18.00-20.00

Bizony	nagy	büszkeség	volt,	ha	május	első	napjára	a	lányos	
ház	 előtt	 felszalagozott	 májusfa	 díszelgett.	 A	 fácskának	
szép sudárnak, üdének, egészségesnek kellett lennie.  
S minél több és színesebb szalag díszítette, annál hival-
kodóbban hirdette: éled a természet, lobban a szerelem és 
az élet ünnep! Elevenítsük fel együtt a „Májfa” állításának 
hagyományát! 

Énekeljünk együtt Halmos Katával és a Wekerlei Népdalkörrel, 
és hallgassunk meséket, történeteket Babos Eszter mese-
mondó	előadásában	a	reményről,	a	hitről	és	a	szerelem	erejéről.

Kérjük, hozzon magával egy színes szalagot, a szívében 
reményt és örömöt!
A részvétel díjtalan!

4+ éves

3-99 éves

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN



RENDEZVÉNYEK

4+ éves

0-3	éves
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PROGRAMOK HÉTVÉGÉN

WEKERLEI ZSEBSZÍNHÁZ:
A SZŐRDISZNÓCSKA 
Május 8., szombat. 16.30 -17.30

Fabók Mancsi Bábszínházának előadása.
Egyszer, mikor olyan nagy szárazság volt, hogy a halak már 
háromévesek voltak, s még mindig nem tanultak meg úszni, 
hát	 csak	 elkezdett	 esni	 az	 eső.	 Lett	 erre	 olyan	 nagy	 sár,	
hogy a király szekere megfeneklett belé. Még az volt a sze-
rencse,	hogy	arra	sétált	egy	rusnya,	bűzledező,	röffentgető	 
szőr	disznyócska…

Jöjjenek csak, s tekintsék meg, miként lesz varázslat útján a 
benső	szépség	szemmel	látható,	s	a	Szóló	Szőlő,	Mosolygó	
Alma	és	Csengő	Barack	kézzel	fogható!

Díszlet: Grosschmid	Erik	(Blattner	Géza-díjas)
Bábok: Palya Gábor
Az előadást megalkották és játsszák: Fabók Mariann és 
Keresztes Nagy Árpád

Belépődíj:	1	600	Ft/fő

CIPPOLINO BABAKONCERTJE
Május 15., szombat 16.30-17.30 

Részletek a márciusi programnál!

Elővételi	jegyek	vásárolhatók	a	koncertet	megelőzően	május	
12-én,	szerdán	17.00-18.00	óra	között	és	13-án,	csütörtökön	
10.00-11.00	óra	között	a	Wekerlei	Kultúrházban.
Jegyvásárlással kapcsolatos további információ: 
gfannianna@gmail.com 
Belépődíj:	 elővételben	 felnőtteknek	 1	 800	 Ft,	 a	 babák	 a	
vendégeink!
A	 koncert	 napján,	 a	 helyszínen	 felnőtteknek	 2	 800	 Ft,	 a	
babák a vendégeink!
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XVII. WEKERLEI SZÉKELYKAPU NAPOK
Május 29-30., szombat-vasárnap

Helyszín: XIX. ker. Wekerletelep, Kós Károly tér

Tiéd	a	színpad!	–	május	29-én,	szombaton	10.00	és	14.00	
között a nagyszínpadon a Wekerlei Kultúrház szervezésében 
ismét	a	gyerekeké	a	főszerep.	Fellépnek	a	kerület	óvodáinak	
és	iskoláinak	csoportjai,	valamint	a	helyi	amatőr	gyermek-
csoportok. 
Szombaton	10.00-18.00	között	gyermeknapi	foglalkozással	
készülünk a WKK sátrában. 
A	Vasárnapi	Pikniken	az	irodalomkedvelők	keressék	a	Wekerlei	
Könyvtár kitelepülését!     
Részletek: wekerletelep.hu
A részvétel díjtalan!     
A Wekerlei Székelykapu Napok főszervezője a Magyar  
Kollégium Kulturális Egyesület és a Wekerlei Társaskör 
Egyesület.

SZAKCSIBEN ZONGORASTÚDIÓ ÉVZÁRÓ KONCERTJE
Június 5., szombat 17.00-19.00

Az évadzáró növendékhangversenyen a hallgatók mellett 
fellépnek	előadóművészek,	művésztanárok.
Szeretettel várjuk mindazokat, akik látni, hallani, érezni 
szeretnék, hogyan bontakozhat ki a tehetség a szabad és 
támogató	pedagógia	során,	hogy	évről	évre	mennyit	fejlőd-
het egy-egy növendék a zenei alkotói munka segítségével.  

Belépődíj: 1	500	Ft/fő

Jegyárusítással kapcsolatos további információ:  
Szakcsi	Lakatos	Benjamin	|	szakcsiben@gmail.com	
Jegyek az előadás napján a helyszínen is vásárolhatók.

RENDEZVÉNYEK

PROGRAMOK HÉTVÉGÉN
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PROGRAMOK BABÁKNAK

Általános információ:
Tanfolyamokkal	kapcsolatos	bővebb	információ

és	jelentkezés	a	foglalkozás	vezetőjénél.
Bővebben	tájékozódhat	a	wkk.kispest.hu	oldalon.

A foglalkozásokat ABC sorrendben találja meg.

BABÁS MESEKUCKÓ
A legkisebbeknek
Kedd 9.30-10.00 
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 
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

KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA
Höcögés, göcögés, kacagás!
Kedd 10.15-10.45 és 10.45-11.15  
Részvételi díj: 1	100	Ft/alkalom/család,	
vagy	4	500	Ft/5	alkalom/család
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkas	Katalin	óvodapedagógus	|	+36	20	967	7628	|	
kisbencejatszo@gmail.com	|	kerekito.hu	
Előzetes jelentkezés nem szükséges!

LABDÁZÓ
Gurítjuk, eldobjuk, elkapjuk
Csütörtök 16.00-16.45 
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

9-18 
hónapos

1,5-3	éves

0-3	éves

2-4 éves
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ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK

Általános információ:
Tanfolyamokkal	kapcsolatos	bővebb	információ

és	jelentkezés	a	foglalkozás	vezetőjénél.
Bővebben	tájékozódhat	a	wkk.kispest.hu	oldalon.

A foglalkozásokat ABC sorrendben találja meg.

AKROZZ VELEM... 
I. csoport:	péntek	16.15-17.40	
II. csoport:	péntek	17.50-19.15
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

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

BŰVÉSZTANFOLYAM GYEREKEKNEK
Nem csak trükkökkel 
Csütörtök 18.00-19.00 

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

8-14 éves

6-14	éves

8+ éves

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP



6-10	éves

6-10	éves
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CIRKUSZOLJ VELEM... 
Ügyesség és akrobatika
I. csoport (kezdő): szerda	16.15	-17.45	
II. csoport (haladó): szerda	17.50-19.20	
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

FÜRGE-JÓGA-LÁBAK
Ovis csoport (3-6 év): csütörtök	16:15-17:00	-	4500	Ft/hó
Iskolás csoport (6-10 év): csütörtök	17:15-18:00	-	4500	Ft/hó

Élmény alapú, változatos, varázslatos gyermekjóga 
foglalkozás óvodásoknak és iskolásoknak a Bettina Fitness 
iskola szervezésében. 

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|	+36	70	547	7074	|
bettinaambrus@gmail.com	|	Facebook	oldal:	Bettina	Fitness

GYEREK KANGOO
Sport és móka 
Hétfő 17.30-18.30 és péntek 17.30-18.30 

Amit hozni kell: hosszú szárú, nedvszívó zokni, szénsavmentes 
ásványvíz,	 törölköző.	 A	 cipő	 funkcionális	 használatához	
szükséges,	a	minimum	30-as	lábméret	és	23	kg-os	testsúly.
Részvételi díj: 1	 200	 Ft/1	 alkalom,	 bérlet: 3	 300	 Ft/3	 al-
kalom,	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.

6-14	éves
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ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK

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

GYEREK KEMPO 
Önvédelem és tisztelet
Hétfő 16.15-17.15 

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

GYERMEKFITNESZ ÉS TÁNC 
BETTINA FITNESS ISKOLA

Zenés, táncos foglalkozás a mozgáskoordináció, ritmus-
érzék, testtartás fejlesztésével, alap tornagyakorlatok és 
akrobatika elsajátításával. 

Mini csoport (3-4 évesek):	hétfő	16.10-16.40	-	3	800	Ft/hó
Kezdő csoport (4,5-7 évesek): kedd	16.30-17.20	-	4	500	Ft/hó
Haladó csoport (6-10 évesek):	hétfő	16.45-18.10	és	szerda	
17.00-18.00	-	10	500	Ft/hó

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

Folyamatos csatlakozási lehetőség, új jelentkezőknek az első  
alkalom ingyenes!

ROBOTIKA MÉRNÖK SZAKKÖR 
Péntek 16.30-18.00 
Részvételi díj: (magában foglalja a robotkészletek és  
a	számító	gépek	használatát	is)	48	000	Ft/félév	
Részletfizetési lehetőség van.
Foglalkozásvezetők: az Abacusan Stúdió gyakorlott 
foglalkozásvezetői		
További információ és jelentkezés: 
info@abacusan.hu	|	+36	20	372	2628	|	abacusan.hu	|	
facebook.com/abacusan

4-8 éves

3-9 éves

9-15	éves

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP



10-14	éves

7-18	éves
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TINIJÓGA LÁNYOKNAK
Tartásjavítás, stresszkezelés 

Hétfő 15.00-16.00 
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
Sport és vidámság
Szerda 18.30-19.30 és péntek 18.30-19.30 

Amit hozni kell: hosszú szárú, nedvszívó zokni, szénsav-
mentes	ásványvíz,	törölköző.	
Részvételi díj: 1	 200	 Ft/1	 alkalom,	 bérlet: 3	 300	 Ft/3	 al-
kalom,	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	Sportclub	 tagjainak	 további	 ked-
vezmény, 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

VONZART TÁNC STÚDIÓ – VONZÁS KTSE
Csütörtök 17.00-17.50   Klasszikus balett és jazz tánc, 
            modern tánc                      
Csütörtök 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

10-14	éves
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TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK

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 ALKOTÓMŰHELY KEZDŐKNEK 
ÉS HALADÓKNAK 
Szerda 18.00-20.45 
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!

INTEGRÁLT ZUMBA GOLD
Speciális tánc
Hétfő 18.00-19.00 
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	
Az intézmény akadálymentesített (bejárat a Vereckei köz 
felől).
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

KANGATRAINING 
Regeneráció, edzés, hordozás  
Hétfő  10.00-11.00  
Részvételi díj: bérlet	kezdőknek:	20	000	Ft/	8	alkalom,	bérlet	
haladóknak:	9	000	Ft/5	alkalom,	vagy	17	000	Ft/10	alkalom	
Jelentkezés és bővebb információ a tanfolyamvezetőnél: 
Tatorján	Anna	(Panni)	|	+36	30	327	4474	|	
panni@kangatraining.hu

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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KAPCSOLÓDÓ NEVELÉS  
Szeretet és határok
Kedd 18.00-20.30 
(Hatalkalmas kurzus:	április	6.,	13.,	20.,	27.,	május	4.,	11.)

Ingyenes bemutatkozó alkalom: március	23.,	kedd	18.00-19.30
Téma: A	szülői	türelem	titka	
Részvételi díj: 45	 000	 Ft	 (hatalkalmas	 kurzus	 ára,	 mely	
tartal	maz	egy	írott	tananyagot	is)
Részletes információ és előzetes jelentkezés a foglalkozás -
vezetőnél:
Balogh Fruzsina Kapcsolódó Nevelés oktató, pedagógus 
(kétgyermekes	anyuka)	|	+36	30	398	5968	|	
balogh.fruzsina@yahoo.com	|	kapcsolodoneveles.hu	|	
facebook.com/osszekapcsolo	|

KETTLEBELL
Erőnléti edzés
Hétfő 18.45-19.45	(vezetett	edzés	kezdő	csoportnak)	
Hétfő 19.45-20.45	(vezetett	edzés	szuperhaladó	csoportnak)	
Csütörtök 18.30-19.30 (vezetett	edzés	kezdő	csoportnak)	
Csütörtök 19.30-20.30 (vezetett edzés szuperhaladó 
csoportnak)	

Részvételi díj:
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! 

MOBIL FOTÓS TANFOLYAM (kezdőknek)
Szerda 18.00-20.00 (első alkalom: április 7.)

A hatalkalmas, megújult tanfolyamon megtanulhatjuk a 
mobil telefon tudatosabb kezelését. A program- és a manuális  
módokkal is meg fogunk ismerkedni, hogy a családtagokról  

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK

ÚJ! 

ÚJ! 
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még jobb képet készíthessünk, vagy akár egy tematikus  
Instagram oldal indítására is alkalmasak legyenek a fotóink.  
Mindent	megnézünk,	kipróbálunk,	amelyre	egy	profi	is	figyel.	
Kompozíció,	 fények,	 struktúra,	 történet…	Még	 több	gyakor-
lattal! A mobilja mindig legyen feltöltve!

Részvételi díj: 21	000	Ft/6	alkalom	

Jelentkezés és bővebb információ a tanfolyamvezetőnél:  
Éltető	Anna	fotográfus,	színházi	fotós,	Instagram	blogger	|	
+36	30	367	7712	|	elteto.anna@gmail.com	|	eltetoanna.hu	

A tanfolyam kellő számú jelentkező esetén indul.

TORNA NYUGDÍJON TÚL
Kedd és csütörtök 8.00-9.00 és 9.00-10.00 

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

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 intémények   
 számára
•	 Távoktatás

További információ: shetland.hu

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
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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 fej lesztése; 
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, gyöngy-
fűzéssel	töltött	idő,	az	úgynevezett	„gyöngyös	idő”,	amolyan	
lecsendesülés a hétköznapok rohanásában.

Vezeti: Máté Sándorné Anikó 
A részvétel díjtalan!  

KLUBOK
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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 tapasztalatain-
kat, ismereteinket, és válaszokat kapjunk kérdéseinkre, nem 
csak hordozás és mosható pelenka témában. A klubban 
lehetőség	nyílik	sokféle	hordozóeszköz	és	mosható	pelen-
ka 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, barát-
nőt,	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!

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

KLUBOK
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KIÁLLÍTÁSOK

Március 2 – április 6.
A KUFLIKUPAC ÉS VIDÉKE

Dániel András illusztrátor kiállítása 

a	Kuflik	fura	lények,	egyaránt	hasonlítanak	a	kukacokra	és	a	
kiflikre.	Szeretnek	együtt	hempergőzni	a	réten,	heverészve	
naplementét	nézni,	szaladgálni	az	illatos	mezőkön.	Ha	többet	
szeretnél	tudni	egy	átlagosnak	nem	mondható	Kufli	életéről,	
gyere és nézd meg kiállításunkat!

Április 17. – május 25.
WEKERLEFESZT GALÉRIA 

A X. WekerleFeszt Művészeti Találkozó	 képzőművészeti	
tárlata	kispesti	művészek	részvételével.	

Megnyitó: 	április	17.	14.00	óra

A kiállítást megnyitja:	Hemrik	László	művészeti	író	–	Ludwig	
Múzeum 

Május 28. – június 18. 
DOMUS  FABRIKUSZ

Kiállítás a kerületi általános iskolák technika óráin készült 
alkotásokból. 
A kiállítás szakmai rendezője: Feketéné Németh Annamária, 
a Kispesti Kós Károly Általános Iskola  technika tanára.

A kiállítások az intézmény nyitvatartási idejében 
díjtalanul megtekinthetők!

Részlet Dániel András illusztrációjából
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FELEJTŐFA
A	felejtőfa	Európa	más	országaiban	már	 ismert	„cumifák”	
mintájára jött létre a WKK kertjében. Amennyiben gyerme-
kük 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 2013ban.

INFORMÁCIÓS HÁZIKÓK
Az	 épület	 különböző	 pontjain	 ismeretterjesztő	 házikókat	
talál, melyben az adott kiállításhoz, programhoz, jeles na-
pokhoz kapcsolódó információkat, történeteket olvashat. 
Az	 információs	házikók	célja	a	népszerű	közismereti	 tájé-
koztatás.

MADÁRBARÁT PIHENŐKERT
Az	 épülethez	 madárbarát,	 szépen	 gondozott	 pihenőkert	
tartozik,	mely	2011-ben	a	Magyar	Madártani	Egyesület	köz-
reműködésével	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

SZOLGÁLTATÁSOK
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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

Klubfoglalkozások alkalmával péntekenként 16.00 órától 
a kölcsönzés szünetel!

Szombat:	9.00-13.00
Minden hónap első és harmadik szombatján.

A	 könyvtár	 állománya	 jelenleg	 mintegy	 9000	 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

Elveszett	 olvasójegyet	 -	 érvényes	 tagság	 esetén	 -	 100	 Ft	 
ellenében pótoljuk.
Azoknak az olvasóinknak, akik a kölcsönzött könyveket 
nem	 juttatják	vissza	 időben	a	könyvtárba,	késedelmi	díjat	
szükséges	 fizetniük.	 A	 7	 napos	 türelmi	 idő	 lejárta	 után	 a	
kése	delmi	díj	10	Ft/könyv/	nap.	

Köszönjük a megértésüket!
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PROGRAMOK, KLUBOK A KÖNYVTÁRBAN
A	részvétel	a	foglalkozásokon	díjtalan,	de	előzetes	

regisztrációhoz kötött!

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

PÉNTEK ESTI MESÉK GYEREKEKNEK
Általában a hónap utolsó péntekén 17.00-18.30
Meseolvasás,	 bábozás,	 papírszínház,	 diavetítés,	 kézműves	
foglalkozások alkalmakhoz és ünnepkörökhöz kapc-
solódóan.

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.

KÖNYVTÁR
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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	 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.
Segítünk	 megírni	 személyre	 és	 álláslehetőségre	 szabott,	
hatékony önéletrajzát és motivációs levelét!

KÖNYVES AJÁNDÉKNAPOK
Évente 2-3 alkalommal megrendezett ajándéknapok, 
ahol	 gyerekek	 és	 felnőttek	 válogathatnak	 díjmentesen	 
az ajándékkönyvek közül, a készlet erejéig.

KÖNYVTÁRI ÉS IRODALMI RENDHAGYÓ ÓRÁK
Könyvtár-	 és	 olvasásnépszerűsítő	 foglalkozások	 külön-
leges alkalmakhoz és jeles ünnepekhez óvodás és iskolás 
csoportoknak.
A programokra előzetes egyeztetés alapján jelentkezhet-
nek a csoportok.

PAPÍRSZÍNHÁZ GYERMEKCSOPORTOKNAK
Japán	kamishibai	technikára	épülő	mesemondás	óvodások-
nak	és	kisiskolásoknak.	Már	közel	30	érdekes	mese	közül	
választhatnak	az	érdeklődők.
Előzetes egyeztetés alapján várjuk a kicsiket.

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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WEKERLEI KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR

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	igazo-
dva
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 gép-
kocsijával	 lehetőleg	 ne	 a	Petur	 utcában	parkoljon,	 hanem	 
a szomszédos Corvin körúti, Pannónia Általános Iskola és  
a	Kispesti	Árnyas	Óvoda	előtti	parkolóban!	Köszönjük!

KAPCSOLAT
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KAPCSOLAT

MUNKATÁRSAK:

Kiss-Szitár Orsolya szakmai vezető, 
művelődésszervező

igazgato.wkk@gmail.com, szervezes.wkk@gmail.com

Bonecsuk Mónika művelődésszervező
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 információs
info.wkk@gmail.com

Enyedi Zsuzsanna információs
info.wkk@gmail.com

Ág Attila gondnok
gondnoksag.wkk@gmail.com

Rövid Alexandra üzemviteli alkalmazott

Csorba Imre üzemviteli alkalmazott

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!


