ESEMÉNYNAPTÁR JELMAGYARÁZAT
Április 7.

WEKKA kreatív alkotóműhely
Vintage ékszerkészítő workshop
Wekerlei Zsebszínház: Boribon cicája
Április 13.
Óvodaválasztó
Gyermekfejlődési előadássorozat
Április 14-15. VII. WekerleFeszt Művészeti Találkozó
Április 20.
Gerincterápiás előadás
Április 21.
Egy csepp nyár
Babakoncert – két előadás
Április 28.
Élményfestés játékműhely
Sajtkészítő tanfolyam
Május 5.
Firkababa workshop
Állati jó bemutató – mókás állatosdi
Május 11.
Gerincterápiás előadás
Május 12.
WEKKA kreatív alkotóműhely
Május 19.
Babakoncert – két előadás
Május 26-27. Wekerlei Székelykapu Napok
Június 18 - augusztus 24. Nyári táborok

mozgásos foglalkozás
kézműveskedés
zene vagy zenei fejlesztés
táncos foglalkozás
táncház
művészeti program
színház
mese
önismereti, drámás foglalkozás
ismeretterjesztés
spirituális jellegű foglalkozás
zöld program
közösségi program
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Április 14-15.
Wekerletelep 110 éves születését ünnepeljük 2018-ban, így a rendezvény
mottójaként idén az „Időtlenség” fogalmát választottuk. A több mint egy
évszázada otthonként szolgáló városrész őriz egyfajta állandóságot, melyet az itt lakók most is éreznek, tapasztalnak.
A fesztivál során az ide látogatók sok érdekes kultúrtörténeti csemegét
is megtudhatnak a telep történelmével kapcsolatban.
Program:

12+ éves   

Április 14., szombat 14.00-21.00
14.00 Wekerlei Galéria képzőművészeti tárlat megnyitója – helyi képzőművészek közös tárlata
A kiállítást megnyitja Hemrik László művészeti író – Ludwig Múzeum
15.00 Dobbanj! – ritmikus játék felnőtteknek Geröly Tamás jazzdobossal
15.30 Időtlen vagy időszerű? – művészeti fórum
A fórumon részt vevő érdeklődőkkel, művészekkel, műbarátokkal az
idő aspektusából közelítünk a műalkotás értékvilágához, a témaválasztás
szabadságához és a genius loci állandó változásához. A beszélgetést
moderálja: Hemrik László művészeti író – Ludwig Múzeum
16.00 Apáról fiúra – ifjú tehetségek egykoron és ma. A közel egy órás
blokkban fiatal tehetségeket sorakoztatunk fel.
Somogyi Roxána – zongora, Ékes Adél – gitár, Ékes Ágoston – gitár,
Gombai Franciska – ének, Balla Tünde – próza
17.20 A dalárdától a kortárs kórusművekig – Laczó Zoltán Vince és
Bella Máté wekerlei kortárs zeneszerzők műveit mutatja be az FMK női
kara. Vezényel: Lovas Gabriella. Zongorán közreműködik: Luty Johanna.
18.30 Ne félj a művésztől! – improvizációs színház az IttésMost
Társulattal
A művész is ember, de még milyen… milyen is? Együtt sírós, nevetős
előadás, melyben a nézők gyakran rendezők, és a színház nem pusztán
nekik szól, pontosabban fogalmazva jelen esetben róluk szól.
20.00 Gombai – Ökrös – Geröly Trió koncertje
Improvizációk a magyar hangszeres népzene stílusában.
Gombai Tamás – hegedű, Ökrös Csaba – hegedű,
Geröly Tamás – ütőhangszerek
A részvétel a szombati programokon díjtalan!

Április 15., vasárnap
A 2017-es WekerleFeszt újítása volt a műterem-látogatás, amely minden résztvevőnek maradandó élményt nyújtott. Ebben az évben is folytatjuk a műterem látogatások sorát új műhelyek és műteremlakások
felvonultatásával. Az idei év újdonságát a Wekerlei Társaskör Egyesülettel közösen szervezett Wekerlei Séták adják, melyeket különleges
művészeti élményekkel gazdagítunk.
MŰHELYLÁTOGATÁSOK FELNŐTTEKNEK

16+ éves   

11.00-12.30 Cserny Timi Pookah grafikusművész (műterem galéria)
14.00-15.30 Szőke Péter Jakab festőművész  (műterem galéria)
16.00-17.30 Bereczky Ildikó grafikusművész  (műterem galéria)
17.00-18.30 Ruzicska Tünde keramikusművész (műhely)
18.00-19.30 Pál Csaba grafikus-, festőművész  (műterem galéria)
A műtermek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztráció
szükséges március 19-től a wkk.kispest.hu honlapunkon vagy a 2829895-ös telefonszámon! A regisztrációs szelvény jelentkezés után átvehető a WKK információs pultjánál, a XIX. ker. Petur u. 7. szám alatt.

WEKERLEI SÉTÁK – MŰVÉSZET LÉPTEN-NYOMON
16+ éves   
A séta során a műemlékvédett Wekerletelep látnivalói
mellett az útvonalon helyi művészek produkcióival találkozhatunk.
Sétákra jelentkezni és regisztrálni a http://www.wekerleisetak.hu/
oldalon lehet majd.
Séták időpontjai: 10.00 óra és 15.00 óra
Séták kiindulási helyszíne: Wekerlei Társaskör irodája
(XIX. ker. Kós K. tér 10.)
Séták részvételi díja: 2 500 Ft/fő – támogatói jegy, mellyel a WTE
munkáját segíti
A WekerleFeszt támogatói: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata, Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány (WEKKA)
Együttműködő partner: Wekerlei Társaskör Egyesület
A részvétel a kétnapos rendezvény programjain díjtalan,
kivéve a vasárnapi Wekerlei Sétákat!
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WEKKA KREATÍV ALKOTÓMŰHELY

7-13 éves   

VINTAGE ÉKSZERKÉSZÍTŐ WORKSHOP

12+éves   

Április 7., szombat 10.00-12.00
A WEKKA közhasznú alapítvány által támogatott műhelyfoglalkozás.
Téma: Anyák napi készülődés – süti tartó készítése
A helyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció szükséges a WKK
honlapján vagy telefonszámain március 19-től.
Foglalkozásvezető: Brösztl Éva kézműves
A részvétel díjtalan, adományokat anyagköltségre elfogadunk!
Köszönjük, ha adója 1%-át alapítványunknak adja.
Adószámunk: 18280290-1-43
Április 7., szombat 15.00-18.00
Soltész Melinda üvegművész műhelyfoglalkozása 12 éven felülieknek.
A neves iparművész segítségével a résztvevők maguk készíthetik el
egyedi, vintage stílusú üvegékszerüket. A műhelyfoglalkozáson romantikus, különleges nyomatok és színes, vintage üvegek felhasználásával
két medál készül, melyeket kiégetés után ékszerszerelékkel együtt,
postai úton kapnak meg az alkotók. A workshop a közelgő Anyák napjára (virág helyett vagy akár mellé) is különleges ajándék lehet.
Részvételi díj: 8 000 Ft (teljes anyagköltséggel és az égetéssel)
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges a hot.art.goes@gmail.com
címen. (A jelentkezés csak az előleg befizetése után válik véglegessé.)

WEKERLEI ZSEBSZÍNHÁZ: BORIBON CICÁJA

Április 7., szombat 16.30-17.30
3-8 éves   
A Nefelejcs Bábszínház zenés bábelőadása.
Boribon és Annipanni egy éhes cicát találnak a hazafelé úton. Nagy az
öröm, amikor kiderül: a kiscica Boribonnal marad. De vajon mi legyen
a neve?
Előadásunk Marék Veronika: Jó éjszakát Annipanni és Boribon cicája
című mesekönyvei alapján készült. A dalok szövegének nagy részét is
Marék Veronika írta. Hangszerelte: Erdélyi D. Barnabás.
Belépő: 1 300 Ft/ fő
Jegyek elővételben is kaphatóak!

ÓVODAVÁLASZTÓ

Április 13., péntek 15.30-17.30
Melyik óvodát válasszuk a kerületben? Hol, milyen szolgáltatások várják a csemetéket? A tájékoztató első felében az általános tudnivalókról,
jogi kérdésekről beszél Ikladiné dr. Petres Veronika, az önkormányzat
Humánszolgáltatási és Szociális Irodájának vezetője. Ezek után a kispesti önkormányzati és egyházi fenntartású óvodák vezetői mutatják
be az intézményeket. A beszélgetés során sor kerül a személyes kérdések
megválaszolására is.
A részvétel díjtalan!

RENDEZVÉNYEK
GYERMEKFEJLŐDÉSI ELŐADÁSSOROZAT

Április 13., péntek 18.00-19.30
Téma: A tanulási problémák és kezelésük
Gyermekünk testi, értelmi és érzelmi fejlődése egy fejlesztőpedagógus
szemével.
Mi az a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia? Figyelemzavaros a gyerekem?
„Minden délután két órát gyakorlunk, és mégsem megy!”
Előadó: Romhányi Réka Alapozó- és homloklebeny mozgásterapeuta,
fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő-testnevelő tanár, két kisgyermek
édesanyja
Az előadáson és az azt követő tanácsadáson a részvétel díjtalan!

GERINCTERÁPIÁS ELŐADÁS

Április 20., péntek 18.00-19.30
Előadás és tanácsadás. A gerincproblémák természetes módszerekkel
történő hatékony kezelése, gyógyítása (lumbágó, hátfájás, kar-, láb-,
csípő fájdalom, zsibbadás). Új szellemiségben kialakított terápia a mozgásprobléma, fájdalom megoldására.
Előadó: Romhányiné Kovács Mária gerincterapeuta, gyógytestnevelő
A részvétel díjtalan!

EGY CSEPP NYÁR

6-12 éves   

EGÉSZ NAPOS KOMPLEX GYERMEKPROGRAM
Április 21., szombat 9.00-16.00
Idézzük fel a táborok hangulatát!
Minden alkalommal más témára meghívott művészekkel és alkotókkal
együtt mesélünk, zenélünk, táncolunk, bűvészkedünk, jógázunk, bábelőadást nézünk, kézműveskedünk egész nap. Az egyes szombatok
önmagukban is látogathatóak. Az ár tartalmazza a programokat és a
háromszori étkezést (reggeli és uzsonna helyben, ebéd a Wekerle
Étteremben).
Előzetes jelentkezés szükséges a mozdulatok@gmail.com e-mail címen.
Foglalkozásvezetők: Rosivall Petra és Rosivall Kinga
Részvételi díj: 4 900 Ft/fő/nap Testvérkedvezmény: 10 %
Bővebb információ és részletek: Rosivall Petra diplomás táncoktató |
mozdulatok@gmail.com | +36 30 617 6755

BABAKONCERT – KÉT ELŐADÁS!

0-3 éves   

Április 21., szombat 10.00-10.45 és 11.00-11.45
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

5

RENDEZVÉNYEK

6

A belépőjegyek a helyszínen, az előadás előtt vásárolhatók meg.
A helyek korlátozott száma miatt a koncertre előzetes regisztráció
feltétlenül szükséges a wkk.kispest.hu oldalon a programoknál.
Kérjük, hogy a regisztrációnál ügyeljen a következőkre: a felnőtt neve
szerepeljen a jelentkezőnél, a létszámnál pedig az, hogy összesen
hányan jönnek. Amennyiben mégsem tud részt venni a koncerten,
kérjük azt is jelezze!
Belépő: felnőtteknek 1 500 Ft, a babák a vendégeink

ÉLMÉNYFESTÉS JÁTÉKMŰHELY

5-12 éves   

Április 28., szombat 10.00-11.15
Téma: Szent György hava
Április a tavasz legszeszélyesebb hónapja. Az időjárás bolondos és kiszámíthatatlan. A négy főelemmel dolgozunk: Föld, Víz, Tűz és Levegő.
A játékok is ehhez kapcsolódnak és a bolondozáshoz, ami elmaradhatatlan áprilisban.
Festés, rajztudás nem szükséges, váltóruha viszont igen.
Részvételi díj: 1 500 Ft/gyerek (az ár az anyagköltséget is tartalmazza)
Előzetes jelentkezés szükséges a foglalkozásvezetőnél:
Bertók Zsuzsanna | +36 20 459 3504 | zsuzsi.jatekmuhely@gmail.com   

SAJTKÉSZÍTŐ TANFOLYAM

Április 28., szombat 15.00-17.00
Az interaktív előadáson megtudhatjuk, hogyan készíthetünk sajtot házilag, a régi paraszti kultúrában kialakult receptek alapján, de modern
konyhai eszközök segítségével. A résztvevők az elkészült „művet”
azonnal meg is kóstolhatják.
Vezeti: Hortig Rezső sajtkészítő
A részvételhez előzetes regisztrációt kérünk a wkk.kispest.hu oldalon
vagy a 282-9895-ös telefonszámon!
Részvétei díj: 1 200 Ft/fő

FIRKABABA WORKSHOP

5-12 éves   

Május 5., szombat 10.00-12.00
5-12 éves gyerekeknek és egy felnőtt kísérőjüknek (szülő, nagyszülő).
Ezen a délelőttön kitaláljuk, megrajzoljuk, feldíszítjük, kitömjük és
összevarrjuk a család új kedvencét: FirkaBabát, akit a gyerek nevével
ellátott márkajelzéssel még egyedibbé varázsolunk.
Fehér és mintás vásznak, színes textilfilcek, strasszok, szalagok,
pompomok, a képzeletünk, na meg persze a foglalkozás mosolygós
vezetője, Váraljai Emese lesznek a segítségünkre abban, hogy egy
gyerekrajzból pihe-puha kabalapárna születhessen.
Részvételi díj: 3 500 Ft/1 gyermek + 1 kísérő
(1 db FirkaBabát tudnak együtt elkészíteni)
A workshop létszáma kötött, ezért előzetes regisztrációt kérünk a honlapon. A jelentkezés a teljes részvételi díj befizetésével válik érvényessé.
Kérjük, hogy április 30-ig ezt tegyék meg, hogy a gyerekek nevével ellátott márkajelzés elkészülhessen.

RENDEZVÉNYEK
ÁLLATI JÓ BEMUTATÓ – MÓKÁS ÁLLATOSDI

3+ éves   

Május 5., szombat 16.30 -17.30
Különleges vendégek érkeznek hozzánk, akik nagyon szeretnének közönségükkel közelebbről megismerkedni. Az egyikük igen aprócska, a másiknak mintha álarca lenne, míg a harmadiknak csodás bundája van.
De lesz köztük fürge és csinos, kevésbé illatos és egy igaz barát is.  Egyszóval, kis és nagy állatokkal várunk mindenkit egy állati jó bemutatóra!
A részvétel díjtalan, hiszen ez az anyák napi és előgyereknapi ajándékunk! Támogató: Wekerlei Kulturális Közhasznú Alapítvány (WEKKA)

GERINCTERÁPIÁS ELŐADÁS

Május 11., péntek 18.00-19.30
Előadás és tanácsadás. A gerincproblémák természetes módszerekkel
történő hatékony kezelése, gyógyítása (lumbágó, hátfájás, kar-, láb-,
csípő fájdalom, zsibbadás). Új szellemiségben kialakított terápia a mozgásprobléma, fájdalom megoldására.
Előadó: Romhányiné Kovács Mária gerincterapeuta, gyógytestnevelő
A részvétel díjtalan!

WEKKA KREATÍV ALKOTÓMŰHELY

7-13 éves   

BABAKONCERT – KÉT ELŐADÁS!

0-3 éves   

Május 12., szombat 10.00-12.00
A WEKKA közhasznú alapítvány által támogatott műhelyfoglalkozás.
Téma: Készülődés a nyárra – ékszerek készítése
A helyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció szükséges a
WKK honlapján vagy telefonszámain április 23-tól.
Foglalkozásvezető: Brösztl Éva kézműves
A részvétel díjtalan, adományokat anyagköltségre elfogadunk!
Köszönjük, ha adója 1%-át alapítványunknak adja.
Adószámunk: 18280290-1-43
Május 19., szombat 10.00-10.45 és 11.00 – 11.45
Részleteket lásd az április 21-i eseménynél.
A koncerteket szép idő esetén az udvaron tartjuk!

XIV. WEKERLEI SZÉKELYKAPU NAPOK

Május 26-27., szombat-vasárnap
Helyszín: XIX. ker. Wekerletelep, Kós Károly tér
Tied a színpad! – május 26-án, szombaton 10.00 és 14.00 között a
nagyszínpadon a Wekerlei Kultúrház szervezésében ismét a gyerekeké
a főszerep. Fellépnek a kerület óvodáinak és iskoláinak csoportjai,
valamint a helyi amatőr gyermekcsoportok.
Szombaton 10.00-19.00 között a WKK sátrában a kenyérsütés lesz
a téma, a vasárnapi pikniken könyvtárunk sátra várja az irodalom kedvelőket.     A részvétel díjtalan! Részletek: wekerletelep.hu.
A Wekerlei Székelykapu Napokat a Magyar Kollégium Kulturális Egyesület és a Wekerlei Társaskör Egyesület szervezi.
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NYÁRI TÁBOROK
Táboraink kislétszámú, nappali jellegű, tematikus táborok. Kulturált,
kertvárosi környezetben, jó levegőn és madárbarát, gondozott kerttel
várjuk a gyerekeket. A táborokat szakképzett pedagógusok és szakemberek vezetik. A tematikus foglalkozások mellett közös kerti játékok,
séták, csocsózás, társasjátékozás színesítik a programokat.
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:
A foglalkozások naponta 9.00 órától 16.00 óráig tartanak.
Tábornyitás: 8.00 Zárás: 17.00.
Napi háromszori étkezést biztosítunk: tízóraira, uzsonnára szendvics
vagy pékáru; ebéd a Wekerle Étteremben. Igény esetén húsmentes
étellel tudunk készülni, egyéb étrendekre vonatkozó igényt sajnos nem
áll módunkban teljesíteni.
A táborok helyszíne: Wekerlei Kultúrház (épület és kert)
A jelentkezés módja: saját szervezésű táboroknál április 9-től személyesen a Wekerlei Kultúrházban, a tábor teljes részvételi díjának
befizetésével. A tábori befizetésekhez jelentkezési lap kitöltése szükséges, mely letölthető a honlapunkról vagy személyesen átvehető a
kultúrházban.
Nem saját szervezésű táboroknál a táborvezetőnél kell jelentkezni és
az általuk megadott módon fizetni: Csűrdöngölő néptánc tábor, Kalandozó sporttáborok, Sakkmatyi tábor, Robotika tábor, Bűvész tábor,
Alapozó terápiás – Kenderkóc tábor.
A Wekerlei Kultúrház július 23. és augusztus 6. között ZÁRVA tart, a
befizetéseket július 16-ig fogadjuk.
Testvérkedvezmény a táborokra: 2 000 Ft, mely a testvérnek jár, amen�nyiben ugyanabban a táborban vesz részt. A testvérkedvezményt a
DekorÁlom táborra a magas anyagköltség miatt nem tudjuk biztosítani.
A részvételi díjat kizárólag orvosi igazolás ellenében tudjuk visszatéríteni, amennyiben a tábor első napjáig ezt az igényt jelzik. A tábor megkezdése után már nem áll módunkban a részvételi díjat visszafizetni.

KORONG MATYI ÚJRA MESÉL

7-14 éves  

DEKOR-ÁLOM

8-14 éves  

Június 18-22.
Várunk benneteket a magyar népmesék csodálatos világában! Meséinkkel elkalandozunk képzeletünk birodalmába, és teret adhatunk alkotó fantáziánknak a fazekaskodás segítségével.
Részvételi díj: 24 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Farkas Judit fazekas, a népművészet ifjú mestere
(+36 70 284 7579, sz.f.judit@gmail.com)
Június 18-22.
Kreatív lakásdekor alkotó és játék tábor.
Szeretnéd feldobni a szobádat, és körbevenni magad saját készítésű
alkotásokkal? Lakásdekor és ajándékkészítés, játéknap, boszorkánykonyha, 3D süti sütés.

NYÁRI TÁBOROK
Készülj, mert ez alatt a néhány nap alatt rádöbbensz majd, hogy milyen
gazdag a fantáziád, mennyire kreatív vagy, és milyen ügyesen bánsz a
kézműves eszközökkel, anyagokkal és technikákkal! A sok-sok általad
készített kincset, lakásdekorációt és újrahasznosított különlegességet
a tábor végén hazaviheted.
Tábor idejére kérjük, mindenki hozzon magával: 1 db váltóruha
(kézműveskedéshez) és egy megfestésre alkalmas pólót.
Ha elfáradunk az alkotásban, kimegyünk a kertbe, és ügyességi játékokat, tréfás versenyeket rendezünk.  A tábor végén még egy ajándék
vár rád: arcfestés vagy csillámtetoválás közül választhatsz.
Ennél a tábornál testvérkedvezményt, sajnos, nem tudunk biztosítani.
Részvételi díj: 25 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Brösztl Éva játszóházvezető, játék animátor (+36 70 336 5559,
csiriviri.hu@gmail.com, www.csiriviri.hu)

ALKOTÓ TÁNCTÁBOR – BARANGOLÁS A KONTINENSEKEN:
AFRIKA

6-10 éves  
Június 18-22.
Kreatív tánctábor a Bettina Fitness iskola szervezésében.
Gyere és barangoljunk együtt Afrikába! Ismerjük meg ezt a csodálatos
kontinenst, fedezzük fel a szavannák növény- és állatvilágát, Afrika
sajátosságait és érdekességeit! Amire számíthatsz: elsősorban soksok tánc, mozgás, zene, interaktív játékok és jó hangulat. Pihenésként
Afrikához kapcsolódó mesenézés, játékos ismeretterjesztés, rajzolás,
festés, ügyeskedés.
Részvételi díj: 24 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Ambrus Bettina csoportos fitness instruktor, gyerekfitness
oktató és táncos, a Bettina Fitness iskola alapítója és szakmai vezetője
(+36 70 547 7074,  bettinaambrus@gmail.com, www.bettinafitness.com)

CIRKUSZ TÁBOR

7-12 éves  

avagy betekintés a Cirkusz világába
I. turnus: június 25-29.
II. turnus: július 9-13., III. turnus augusztus 6-10.
Bizonyára jártál már Cirkuszban, ahol megcsodálhattad az ott fellépő
artistákat. És talán az is megfordult a fejedben, hogy kipróbálnád,
vajon tudnál-e labdákat, buzogányokat a levegőbe repíteni és zsonglőrözni? Aztán érdekel-e, hogy milyen egyensúlyozni egy görgőn? Itt
lehetőséged nyílik kipróbálni ezeket az eszközöket, és megtanulhatsz
egy-két akrobatikus elemet is, ha elég ügyes vagy.
Programok a táboron belül:
Cirkusz tábor I. turnus: látogatás a Bókay Kalandparkba.
Cirkusz tábor II. és III. turnus: egy előadás megtekintése a Fővárosi Nagycirkuszban  (A belépők árát a részvételi díj tartalmazza!)
Amire szükségünk lesz: 3 db teniszlabda, kényelmes, edzésre alkalmas
ruha, az utazáshoz jegy vagy bérlet, naponta megfelelő mennyiségű
innivaló.
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Részvételi díj: 25 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Zoltán Angelika akrobatika-, aerobik- és fit ball edző, az Állami
Artistaképző Intézet volt növendéke (+36 70 512 6002,
zoltan55angi@gmail.com)

BŰVÉSZ TÁBOR
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8-14 éves  

Június 25-29.
Szeretnéd elkápráztatni a barátaidat, családodat? Netán szeretnél profi
bűvész lenni? A táborban naponta új mutatványokat tanulunk a bűvészet minden ágából. A trükköket együtt gyakoroljuk, és mindenki képes
lesz külön-külön előadni. A bűvészet fejleszti a kézügyességet, kreativitást, a beszédkészséget. A tábor utolsó napjának délutánján egy műsort
adunk elő, és bemutatjuk a hét folyamán elsajátított mutatványokat.
A résztvevők profi eszközökből álló kellékcsomagot kapnak, amelyet a
tábor után hazavihetnek. Szabadidős programok: társasozás, sportolás,
készségfejlesztő játékok, amelyek a bűvészet gyakorlásánál is segítségére lehetnek a bűvésztanoncoknak.
Részvételi díj: 26 000 Ft/fő/5 nap A tanfolyam ára tartalmazza a napi
háromszori étkezést és a bűvészkellék csomag árát. A csomagban lévő
trükkös kellékek használatát a táborban megtanuljuk.
Jelentkezés és fizetés a táborvezetőnél:
Molnár Szabolcs mentalista bűvész (+36 30 335 5956,
molnar.buvesz@gmail.com, www.molnarbuvesz.hu)

ALKOTÓ TÁNCTÁBOR – BARANGOLÁS A KONTINENSEKEN:
DÉL-AMERIKA
6-10 éves  
Június 25-29.
Kreatív tánctábor a Bettina Fitness iskola szervezésében.
Gyere és barangoljunk együtt Dél-Amerikában! Ismerjük meg ezt a
csodálatos kontinenst, fedezzük fel az esőerdők növény és állatvilágát,
Dél-Amerika sajátosságait és érdekességeit! Amire számíthatsz: elsősorban sok-sok tánc, mozgás, zene, interaktív játékok és jó hangulat.
Pihenésként Dél-Amerikához kapcsolódó mesenézés, játékos ismeretterjesztés, rajzolás, festés, ügyeskedés.
Részvételi díj: 24 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Ambrus Bettina csoportos fitness instruktor, gyerekfitness oktató
és táncos, a Bettina Fitness iskola alapítója és szakmai vezetője
(+36 70 547 7074,  bettinaambrus@gmail.com, www.bettinafitness.com)

ELTÁNCOLT TÖRTÉNETEK – Harry Potter varázslatos világa

Július 2-6.
7-10 éves  
Komplex mesés, zenés, tánc- és alkotótábor.
Gyere és táncolj át velünk egy mágikus világba, segíts mozgásban elmesélni Harry Potter történetét, válj egy teljes hétre mugliból táncoló
varázsló tanonccá! A sok tánc mellett tanulunk varázstrükköket, főzünk
varázsitalt, készítünk varázspálcát, varázsló süveget és Roxforttá varázsoljuk a tábort. Pénteken egy bűvös táncos előadással zárjuk az együtt
töltött izgalmas hetet.

NYÁRI TÁBOROK
Találkozzunk a 9 és 3/4. vágánynál!
Részvételi díj: 24 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Rosivall Petra táncoktató (+36 30 617 6755,
mozdulatok@gmail.com) Segítő: Kiss Boglárka

ALAPOZÓ TERÁPIÁS – „KENDERKÓC” TÁBOR

6-8 éves  

Július 2-6.
Mozgásfejlesztő és népi kismesterségek tábor.
A tábor során két csoportban (7-7 fő) foglalkozunk a gyerekekkel. Az
egyik csoport délelőtt kézműves foglalkozáson, a másik csoport ez idő
alatt mozgásfejlesztésen vesz részt. Délután a foglalkozások fordítva
zajlanak. A „kenderkóc” foglalkozások alkalmával öt népi kismesterséggel – gyertyamártással, kosárfonással, fazekassággal, szövéssel, fonással (takács) és csuhézással vagy gyékényezéssel – ismerkedhetnek
meg a gyerekek, melyek során célunk az önismeretük, önkifejezésük,
kreatív fantáziájuk kibontakoztatása, valamint a finommotorikus mozgásuk fejlesztése. A mozgásfejlesztő foglalkozásokon speciális gyakorlatok végzésével idegrendszerük érését is támogatjuk, így fejlődik figyelemtartásuk, koncentrációjuk és minden olyan részképesség, mely
a sikeres iskolai teljesítményhez szükséges.
Táborvezetők: Kulcsár Irén óvodapedagógus, tehetséggondozó
szakember,„Kenderkóc” műhelyvezető, Páll Edina alapozó-és homloklebeny mozgásterapeuta, testnevelő-edző
A tábor megkezdéséhez egészségügyi szülői nyilatkozat kitöltése szükséges, mely átvehető személyesen a kultúrházban vagy letölthető a
wkk.kispest.hu oldalon a táboroknál.
Részvételi díj: 35 000Ft/5 nap (Mindennap négy étkezést biztosítunk.)
Részletek, jelentkezés és fizetés: Romhányi Réka homloklebeny mozgásterapeuta, fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő-testnevelő tanár
(+36 70 945 0896, romhanyi.reka@gmail.com)

KALANDOZÓ SPORTTÁBOR

6-13 éves  

I. turnus: július 2-6.
II. turnus: július 9-13.
Érkezés: 7.30-8.30, távozás: 16.00-17.00
Korosztály: 1. csapat: 6-8 év, 2. csapat 9-13 év
Korosztályonként a maximális létszám: 20 fő
Programok:
1. nap: Sportágak napja (különböző sportágak alapjainak megismerése, pl. free-style roller, slake-line, floorball, petangue, falmászás…) vagy
túrázás a Budai-hegyekben (tájékozódás, fáradtság esetén  gyermekvasút, természetjárás, piknik)
2. nap: Kalandtúra a Mátyás-hegyi barlangban („csúszós-mászós”,
overállos barlangtúra a hegy „gyomrában”)
3. nap: Kalandpark a Római-parton (felejthetetlen élmények földön és
levegőben, függés, mászás, kalandos környezet, biztonságos pályák)

11

NYÁRI TÁBOROK

12

4. nap: „Vizes nap” a Dunán (kenuzás, kajakozás, sárkányhajózás, bográcsozás)
5. nap: Műugrás a Hajós-Alfréd uszodában (ugrás, csobbanás...)
A napi programok az időjárás és egyéb körülmények függvényében
módosulhatnak. A heti sportteljesítményt értékeljük, díjazzuk.
A tábor megkezdéséhez egészségügyi szülői nyilatkozat kitöltése szükséges, mely átvehető személyesen a kultúrházban vagy letölthető a
wkk.kispest.hu oldalon a táboroknál.
Részvételi díj: 25 000 Ft (az összeg tartalmazza: ebéd, gyümölcs,
uzsonna, ital + a turnus végén „kalandozós” ajándék)
Részletfizetésre, testvérkedvezményre van lehetőség.
Jelentkezés és fizetés a táborvezetőnél: Kanócz Richárd testnevelő
(+36 70 368 8492, csirifoci@gmail.com)

CIRKUSZ TÁBOR

7-12 éves  

SZÍN-PAD-TÁRSAK

6-11 éves  

II. turnus: július 9-13.
(részletes leírást lásd az I. turnusnál)

Július 9-13.
első osztálytól
Színjátszó tábor a kitalálástól a színházig.
Egy vidám hét a színház varázslatos világában! Komplex foglalkozások a
meseírástól a karakterformálásig, a jelmeztervezéstől a díszletépítésig,
melyek során egy színdarab létrehozásának lépéseivel ismerkedünk
meg.  Az alkotás folyamatában a főszerep azé a játékosságé, fantáziáé
és kreativitásé, ami minden gyermek sajátja.
Péntek délután az alkotók színpadra állnak, hogy bemutassák szüleiknek
a közösen létrehozott színdarabot.
Részvételi díj: 24 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Mészáros Zsolt drámatanár
(+36 30 700 2084, meszizso@gmail.com)

CSŰRDÖNGÖLŐ NÉPTÁNC TÁBOR		

4-7 éves  

Július 16-20.
Ovis néptánc tábor táncos lábú és mozogni vágyó ovisoknak.
A résztvevő apróságok megismerkednek a magyar néptánc alaplépéseivel, népdalokkal, népi gyermekjátékokkal. Mellette különböző kézműves foglalkozásokon ügyeskedhetnek: só-liszt gyurmázás, papírbáb
és dísztárgyak készítése.
A tábor megkezdéséhez egészségügyi szülői nyilatkozat kitöltése szükséges, mely átvehető személyesen
a kultúrházban vagy letölthető a wkk.kispest.hu oldalon a táboroknál.
Részvételi díj: 25 000 Ft/fő/5 nap
Vezetik: Bényi Attila néptánc és testnevelő tanár
és Garainé Nagy Katalin óvodapedagógus
Jelentkezés és fizetés a táborvezetőnél:
Bényi Attila (+36 30 222 9662, ba2004@freemail.hu)

NYÁRI TÁBOROK
BŐRNYŰVŐK ÉS GELENCSÉREK

7-14 éves  

Július 16-20.
Fazekas-bőrműves tábor.
Népművészeti örökségeinkre épülő kézműves tábor, amelyben délelőtt
agyagozunk, korongolunk, délután bőrdíszműves ötleteinket valósítjuk
meg.
Részvételi díj: 24 000 Ft/fő/5 nap
Vezetik: Farkas Judit fazekas (+36 70 284 7579,  sz.f.judit@gmail.com)
és Maléth Anikó népi játszóházvezető és bőrdíszműves

CIRKUSZ TÁBOR

7-12 éves  

CSERÉP ÉS PAPÍR TÁBOR

7-14 éves  

ABACUSAN KÖLYÖK MÉRNÖK TÁBOR

8-14 éves  

III. turnus: augusztus 6-10.
(részletes leírást lásd az I. turnusnál)

Augusztus 6-10.
Fazekas-papírműves tábor.
A tábor ideje alatt olyan tárgyakat készítünk agyagból és papírból, amiket együttesen is tudunk használni. Egyik ilyen titokzatos nevű párosunk lesz: a kalamáris és a merített papír.
Részvételi díj: 24 000 Ft/fő/5 nap
Vezetik: Farkas Judit fazekas (+36 70 284 7579, sz.f.judit@gmail.com)
és Maléth Anikó népi játszóházvezető és bőrdíszműves

Augusztus 6-10.
Érdekelnek a robotok? Programoztál már? Vagy még nem? Szeretnéd
megtervezni és megépíteni saját okos házadat, farmodat? Kíváncsi
vagy, hogyan működik a körhinta, a darus autó, a kerekeskút vagy a
tolóajtó?
Szeretsz építeni? Szeretnél napelemes gépeket építeni? Szeretnéd tudni, hogyan lesz a margarinos tégelyből, joghurtos pohárból, mustáros
vagy ketchupos flakonból, alufólia papírhengeréből izgalmas szerkezet?
Szeretnél barkácsolni?
Részvételi díj: 37 500 Ft – számos kedvezmény lehetőségével, melyekről tájékozódhat az abacusan.hu honlapon.
A tábor megkezdéséhez egészségügyi szülői nyilatkozat kitöltése szükséges, mely átvehető személyesen a kultúrházban vagy letölthető a
wkk.kispest.hu oldalon a táboroknál.
Fizetés módja: utalás, Abacusan Stúdió CIB Banknál vezetett 1070073268019792- 52000001 számú bankszámlájára
További információ:
https://abacusan.hu/tehetseg/tabor/kolyokmernok/#more-2072
,
info@abacusan.hu, +36 70 317 7206
Jelentkezés: abacusan.hu/tehetsegtabor/kolyokmernok aloldalon
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SAKKMATYI TÁBOR

5-10 éves  

MESTERSÉGÜNK CÍMERE

7-14 éves  

SPIELKISTE – JÁTÉKLÁDA

8-13 éves  

Augusztus 13-17.
A Sakkmatyi Képességfejlesztő és Tehetségkutató Sakkiskola táborában a gyerekek a sakktáblás játékok módszerével ismerkednek meg
számtalan egyszerű, izgalmas, könnyen érthető logikai játékon keresztül.
Emellett tudatosan fejlesztjük a figyelmet, a probléma-megoldó képességet, a memóriát, kreativitást, tervalkotást, döntéshozatalt, önbizalmat.
Részvételi díj: 26 000 Ft/fő/5 nap (A részvételi díj tartalmazza a napi
háromszori étkezést – tízórai, ebéd és uzsonna – és foglalkozások
anyagköltségét.)
Jelentkezés és fizetés a táborvezetőnél: Tóth Rita (+36 30 444 2303,
tothrita@sakkovi.hu)
A tábor megkezdéséhez egészségügyi szülői nyilatkozat kitöltése szükséges, mely átvehető személyesen a kultúrházban vagy letölthető a
wkk.kispest.hu oldalon a táboroknál.
Vezetik: Tóth Rita, a Sakkmatyi budapesti régiójának vezetője és minősített oktatója és Paray László, a Sakkmatyi minősített oktatója

Augusztus 13-17.
Várunk benneteket a népi kismesterségek varázslatos világába! Ha kíváncsi vagy rá, mi az ördöglakat, mire való a dudi föld és milyen hangszer a kotkodácsoló, itt a helyed! Délelőtt nemezelünk, varrunk, barkácsolunk, délután pedig fazekaskodunk.
Részvételi díj: 24 000/fő/5 nap
Vezeti: Farkas Judit fazekas (+36 70 284 7579, sz.f.judit@gmail.com)
és Maléth Anikó népi játszóházvezető és bőrdíszműves
Augusztus 13-17. 		
Német nyelvű színjátszó tábor.
Játssz színházzal nyelvet! – Spiel mit Theater Sprache! A gyerekek a
színház világában játékosan bővíthetik német nyelvtudásukat. Közösen
rendezünk meg egy német nyelvű színdarabot, amit a tábor végén bemutatunk a szülőknek. A résztvevők nyelvi szintjüknek megfelelő nehézségű szövegeket kapnak, így kezdők és haladók jól tudnak együtt
alkotni. A tábor többi elfoglaltságát – az ebédet, a szabadban való
játékot – szintén németül élhetik át a gyerekek.
Részvételi díj: 24 000 Ft/fő/5 nap
Vezeti: Galai Mária drámatanár (+36 70 705 3304,
galaimaria89@gmail.com)

NYÁRI TÁBOROK – NAPKÖZIS TÁBOR
KREATÍV KANGOO

6-13 éves  

Augusztus 21-24.
Kangoo és kézműves tábor.
A kangoo játékos, vidám, lendületes, fiúknak és lányoknak egyaránt
ajánlott mozgásfajta. Délelőtt 2 x 45 percben ugrálunk és más sportos
játékokat játszunk, délután kisebb játékszereket vagy egyéb szépséges
kiegészítőket készítünk természetes anyagokból.
A cipő funkcionális használatához szükséges a minimum 30-as lábméret
és 20 kg-os testsúly.
Amit hozni kell: hosszú szárú, nedvszívó zokni, kényelmes ruházat,
szénsavmentes ásványvíz, kis törölköző.
Egy hétre a kangoo cipő bérlése ára: 4 000 Ft/fő/hét, melyet a tábor
első napjának reggelén kell befizetni a táborvezetőnek.
Részvételi díj: 19 200 Ft/fő/4 nap
Vezetik: Sövegjártó Petra aerobic és kangoo jumps oktató,
gyerek kangoo oktató (petra.kangoo@gmail.com,
www.facebook.com/petra.kangoo)
és Kákos Andrea népi játszóházvezető (dudasandi67@vipmail.hu)

KISPESTI KÓFICOK KERÜLETI NAPKÖZIS TÁBOR

7-15 éves  

Június 25 - augusztus 24.
Mindennap hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óráig.
Ügyelet: 6.00-8.00 és 16.00-18.00 óra között.
Helyszín: Vass Lajos Általános Iskola (1193 Bp., Csokonai u. 9.)
A tábort a XIX. kerületi önkormányzat biztosítja a kispesti általános iskolába járó gyermekek számára. A táborba jelentkezhetnek: végzett első
osztályosoktól nyolcadik osztályos gyerekekig, akik a kerületben élnek,
bejelentett lakcímmel rendelkeznek vagy kerületi iskolában tanulnak.
Napi háromszori étkezést biztosítunk. Ételelvitelre nincs lehetőség.
Jelentkezés módja: tanulói adatlap kitöltésével, melyet az első ebédbefizetés alkalmával kell leadni a Vass Lajos Általános Iskolában a tábori
titkárnak! Az adatlap az általános iskolák titkárságán lesz elérhető, illetve letölthető a wkk.kispest.hu oldalon, a nyári táboroknál.
Első étkezési befizetés ideje készpénzben: június 12-én, kedden és
13-án, szerdán 16.00-18.00 között.
Pótbefizetés: június 25-én, hétfőn 7.00-9.00 óra között. Pótbefizetés
esetén a gyermek keddtől vehet részt a táborban.
További étkezési befizetések: minden tábori hetet megelőző csütörtökön 16.00-18.00 óra között és pénteken 7.00-9.00 óra között a Vass
Lajos Általános Iskolában a tábori titkárnál.
Részvételi díj: az iskolában fizetendő étkezés díja (kerületi, nem alapítványi, nem egyházi fenntartású iskolákba járók részére: 627 Ft/fő,
kerületben lakó „külsősöknek”: 1 070 Ft/fő alsósok részére, 1 078 Ft/fő
felsősök részére)
Programok: naponta uszodalátogatás, kézműves foglalkozások, múzeumlátogatás, budapesti séták, könyvtárlátogatás, sport- és szabadtéri
játékok, versenyek, kirándulások
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BABÁKNAK
Általános információ:
Tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb információ  és jelentkezés
a foglalkozás vezetőjénél.  A foglalkozásokhoz folyamatosan lehet
csatlakozni. Bővebben tájékozódhat a wkk.kispest.hu oldalon.

BÁBOS MESEKUCKÓ

16

1,5-3 éves   

Kedd 10.30-11.30
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
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: 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

KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA

0-3 éves   

LABDÁZÓ

2-4 éves   

Kedd 10.15-10.45
Höcögés, göcögés, kacagás! Lovagoltatás, lógázás, hintáztatás,
cirókázás élő hangszerjátékkal, népdalokkal, népi mondókákkal, ölbéli
játékokkal, sétáltatókkal színesítve.
Kedd 10.45-11.15
Mondókás Móka Kerekítő Manóval és ejtőernyővel, sok színes labdával.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom/család vagy 9 000 Ft/10 alkalom/család
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Farkas Katalin óvodapedagógus | +36 20 967 7628 |
k8t@freemail.hu kerekito.hu  Előzetes jelentkezés nem szükséges!
Csütörtök 16.00-16.45
Gurítjuk, eldobjuk, elkapjuk a színes, kicsi és nagy, pöttyös és csörgős
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
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.

AKROZZ VELEM...

8+ éves   

Péntek 16.15-17.35
Akrobatika foglalkozás. Az órákon alap- és haladó akrobatikai elemeket
tanulunk, erősítünk és nyújtunk.
Részvételi díj: 5 200 Ft/4 alkalom (Akik a Cirkuszolj velem foglalkozásra
is járnak, a havidíjból 1 000 Ft kedvezményt kapnak!)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Zoltán Angelika akrobatika, aerobik és fitball oktató,  
az Állami Artistaképző Intézet volt növendéke | +36 70 512 6002 |
zoltan55angi@gmail.com

APRÓ MAROK FAZEKAS MŰHELY

6-14 éves  

I. csoport: szerda 15.30-16.30
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom vagy 3 800 Ft/4 alkalom
(5 hét alatt felhasználható)
II. csoport: szerda 16.30-18.00
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

CIRKUSZOLJ VELEM...

6-12 éves  

I. csoport: szerda 16.15 -17.45
II. csoport: szerda 17.50 -19.20
Zsonglőr-, egyensúlyozás-, és akrobatika foglalkozás.
Részvételi díj: 5 900 Ft/4x1,5 óra.
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

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK
GYEREK KANGOO
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6+ éves   

Hétfő 17.30-18.30 és péntek 17.30-18.30
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

GYERMEKFITNESZ ÉS TÁNC
BETTINA FITNESS ISKOLA

4-7 éves   

I. csoport: hétfő 16.30-17.15
Tanfolyamvezető: Ambrus Bettina vezető edző
II. csoport: kedd 16.30-17.15
Tanfolyamvezető: Mezővári Kata edző
Vidám, zenés-táncos foglalkozás, változatos feladatok, mozgáskoordináció, ritmusérzék és vázizomzat fejlesztése a tánc alapjainak elsajátítása közben.
Részvételi díj: 3 900 Ft/hó
A beiratkozás minden esetben előzetes jelentkezéshez kötött!
Jelentkezés és bővebb információ az iskola vezetőjénél:
Ambrus Bettina, a Bettina Fitness iskola alapítója és vezető edzője, csoportos fitnesz instruktor, gyermekfitnesz oktató | +36 70 547 7074 |
bettinaambrus@gmail.com | Facebook: Bettina Fitness

HANGSZERVARÁZS ZENETANODA
ROSALES ZENEOVI

5-7 éves   

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

HANGSZERVARÁZS MODERATO 			 4-5 éves   

Szerda 16.20-17.05
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

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK
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
A gyermek tevékenység közben tudja a legkönnyebben elsajátítani az
angol szavakat és kifejezésmódot, ugyanúgy, ahogy az anyanyelvét is.
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

KLASSZIKUS BALETT

10-16 éves   

Kedd 17.30-18.30
Minden tánc alapja a klasszikus balett, de a mindennapjainkat is megszépíti, hiszen kialakítja a helyes testtartást és a szép izomzatot, valamint fejleszti a ritmusérzéket. A klasszikus balettet bárki elkezdheti,
mindenki számára megtanulható mozgásrendszer.
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom, vagy 4 400 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: Frányó
Andrea táncművész | +36 20 337 3838 | andrea.franyo0@gmail.com
Új csatlakozóknak az első alkalom ingyenes!

MINI PIRUETT

4-6 éves   

Csütörtök 17.30-18.15
Balett alapokkal a jazz- és moderntánc világában, kisebb koreográfiák
elsajátításával.
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!

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK
MOZGÁSFEJLESZTÉS
ÚJ! ALAPOZÓ FEJLESZTÉS

20

5-10 éves   

Kedd 15.45-16.45 és péntek 16.00-17.00
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

2,5-4 éves   

Csütörtök 16.30-17.15
Mozgásfejlesztés balett alapok elsajátításával.
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
II. csoport: szerda 17.30-19.00
III. csoport: péntek 16.30-18.00
A robotok köztünk vannak! Programozható robotépítő és konstrukciós
készlet felhasználásával, differenciált tematikával programozunk, építkezünk.
Részvételi díj (magában foglalja a robotkészletek és a számítógépek
használatát is): 8 000 Ft/hó
Foglalkozásvezető: Sugár Sára, Balázs András | info@abacusan.hu
+36 70 317 7206. Jelentkezés: https://goo.gl/yPZ4Wv | abacusan.hu |
facebook.com/abacusan

TINI KANGOO

10-14 éves   

Szerda 18.30-19.30 és péntek 18.30-19.30
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
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TINI PIRUETT

7-10 éves   

Kedd 18.00-18.45
Klasszikus balett alapoktól a kortárstáncig.
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!

VONZART TÁNC STÚDIÓ
VONZÁS KTSE		

7-18 éves   

Csütörtök 17.00-17.50 Klasszikus balett és jazz tánc, modern tánc
18.00-18.50 Ír tánc, sztepp, néptánc
További táncos lehetőségek 1-2 stúdiós év után és 10 év felett a sportegyesület versenyző csapataiban.
Részvételi díj: 4 200 Ft/4 óra/hó (4 x 50 perc, heti 1 x 50 percben)
                          7 000 Ft/8 óra/hó (8 x 50 perc, heti 2 x 50 percben)
Bővebb információ a foglalkozásvezetőnél:
Zoltán Anna táncművész, látványtáncok mestere | +36 70 316 6345 |
vonzarttanc@gmail.com

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
ÚJ! Szerda 19.45-20.45 és péntek 8.45-9.45

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.
Igény esetén szerda esti (19.45-20.45) csoport is indul!
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:
Galai Mária AVIVA oktató, fitnesz tréner | +36 70 705 3304 |
vitalstylesports@gmail.com | http://vitalistornak.hu/

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
AVIVA TERHESTORNA
ÚJ! Kedd 19.00-20.00

22

Ápolja akkor is fittségét, míg szíve alatt hordja születendő gyermekét,
és tornázzon velünk AVIVA-terhestornát!
A torna lényegi részét az Aviva-torna várandósoknak kifejlesztett gyakorlatsora adja. A torna segíti a testet, izomzatot, mélyizmokat a másállapot könnyebb viselésében, és a szülésre való felkészülésben.
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom, vagy 5 200 Ft/ 4 alkalmas bérlet
(amit 5 hét alatt lehet lejárni)
Jelentkezés és bővebb információ a foglalkozás vezetőjénél:
Galai Mária AVIVA-oktató | +36 70 705 3304 |
vitalstylesports@gmail.com | http://vitalistornak.hu/

FAZEKAS TANFOLYAM KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK

Szerda 18.00-20.00
Ahol az alkotás valódi élménnyé válik!
Részvételi díj: 2 600 Ft/alkalom vagy 17 500 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!

KANGA ANYA TRÉNING
ÚJ! Péntek 10.00-10.45

Ha kisbabával nehéz már a hordozós torna, mert a baba inkább felfedezné a világot, minthogy a hordozóban pihenjen, vagy már a délelőtti
alvás marad el, és az édesanyának is fontos a mozgás, az Anya Torna a
megfelelő mozgásforma!
40-45 perc intenzív mozgás, megcélozva a kritikus területeket (comb,
popsi, has) és erősítve a gátizmokat.
A szülés után legkorábban 7-8 hónappal már elkezdhető.
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
A Kangatraining Európa első számú szülés utáni regenerációs mozgásprogramja. Edzés az anyáknak, játék a babáknak. A tréningen várandósok is részt vehetnek.
Részvételi díj: bérlet kezdőknek: 18 000 Ft/8 alkalom,
bérlet haladóknak: 8 000 Ft/5 alkalom vagy 15 000 Ft/10 alkalom
A kezdő tanfolyamon kihagyott órák pótlására van lehetőség.
Előzetes jelentkezés és bővebb információ a tanfolyamvezetőnél:
Tatorján Anna (Panni) | +36 30 327 4474 | panni@kangatraining.hu
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ÓVODÁSOKNAK
ÉS ISKOLÁSOKNAK
TANFOLYAMOK
FELNŐTTEKNEK
KETTLEBELL

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

MAMINBABA
HORDOZÓS LATIN FITNESS

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

MEGÚJULÁS NŐI JÓGA

Kedd 8.45-9.45
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!

PILATES

Kedd 19.00-20.00 és csütörtök 10.30-11.30
A pilates mozgásanyaga hasonlít a jógához, a tánchoz és a gimnasztikához, de sok egyedi gyakorlatot is tartalmaz.
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!

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
TÁRSASTÁNC TANFOLYAM
KEZDŐKNEK		
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Péntek 19.00-20.00
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!

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM
KÖZÉPHALADÓKNAK

Péntek 20.00-21.00
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!

TORNA NYUGDÍJON TÚL

Kedd és csütörtök 8.00-9.00 és 9.00-10.00
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
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 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  

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP

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

FOLTOLÓGUSOK – FOLTVARRÓ KLUB

Kéthetenként kedden 9.00-12.00
A csatlakozáshoz a foltvarrásban való alapszintű jártasság szükséges.
Vezeti: Szentpály Éva
Bővebb információ: Szentpály Éva | +36 30 287 5507 |
foltvarro1@gmail.com
A részvétel díjtalan!

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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KLUBOK
NYITNI-KÉK BABA-MAMA KLUB
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Páros hét pénteken 9.00-11.00
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
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
A csatlakozáshoz a foltvarrásban való alapszintű jártasság szükséges.
Vezeti: Steigerwald Éva
Bővebb információ: Steigerwald Éva | +36 30 504 0180
A részvétel díjtalan!

WEKERLEI NÉPDALKÖR

Csütörtök 18.00-20.00
Mindenkinek, aki szeret énekelni, szereti a népdalokat, és szereti a
Wekerlét.
Foglalkozásvezető: Halmos Kata népdalénekes | +36 20 222 8111 |
halmos.kata@gmail.com
A részvétel díjtalan!
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
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KIÁLLÍTÁSOK

PÁLYÁZAT

Április 7-ig

HÁROM-ÉLET-ÚT

„Színekbe ágyazott érzelmek”
Császár Sándor, Balgha sándor és Szőgyéni Sándor kispesti alkotók kiállítása
Április 14 - május 19.

WEKERLEI GALÉRIA

A VII. WekerleFeszt Művészeti Találkozó Időtlenség című kiállítása helyi
képzőművészek alkotásaiból
Május 25 - június 16.

APRÓ VILÁG NAGY ÁLMOKKAL

A gyermeki képzelet birodalmába kalandozhatunk a kerületi általános iskolák makettjei és az Eötvös József Általános Iskola 2017-es
mogyoróskai képzőművészeti táborának grafikái, festményei segítségével. A kiállítás rendezői: Feketéné Németh Annamária  tecnika tanár
(Kós Károly Általános Iskola) Albertné Olasz Júlia rajztanár (Eötvös József Általános Iskola)
A nyár folyamán

A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET
NYÁRI SZABADEGYETEMÉNEK SZAKMAI KIÁLLÍTÁSA
Wekerletelep 110. évfordulója alkalmából
Együttműködő partner: Wekerlei Kultúrház és Könyvtár

A kiállítások nyitva tartási időben díjtalanul megtekintők!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Otthonom Wekerle

A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár 110 napos felhívása
Wekerletelep 110. születésnapja alkalmából.
Wekerletelep az elmúlt 11 évtizedben küldetéséhez híven számos családnak adott élhető, szerethető otthont.  Az építők előtti tisztelgésről
szól pályázatunk, ahová 110 napon keresztül olyan régi és új családi
képeket vagy egymondatos gondolatokat várunk, amelyek tükrözik az
alkotók otthonteremtő szándékát, Wekerletelep bensőséges hangulatát. Célunk: 110 db fotó, kép és gondolat összegyűjtése, melyből egy
nagy közös alkotást készítünk, és az októberi rendezvényünkön intézményünkben kiállítjuk.
A képeket és gondolatokat a WKK facebook oldalán is közzé tesszük
110 napon keresztül.

PROGRAMOK HÉTKÖZNAP
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PÁLYÁZAT
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SZOLGÁLTATÁSOK

• Mit várunk pontosan? Rövid, egymondatos gondolatot vagy családi
fotót. Minden beküldőtől maximum 1 mondatot VAGY maximum 2 képet várunk. A fotók ne épületfotók legyenek, hanem az otthon melegségét Wekerle otthonos hangulatát átadó képek!
• Meddig várjuk? Természetesen 110 napig: április 3-tól július 21-ig
• Hogyan várjuk? A gondolatokat és a fotókat e-mailben
a palyazat.wkk@gmail.com címre kérjük elküldeni. Amennyiben a fotót nem tudja otthonában befotózni vagy szkennelni, a kultúrházban
(1192 Bp., Petur u. 7.) szívesen segítünk.
• Kérjük a pályázók elérhetőségét is megadni (név, e-mail, telefonszám)
Beküldött anyagával automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy képét vagy
gondolatát felhasználhassuk, és közzétehessük az intézmény honlapján
és facebook oldalán.
Alkossunk közösen egy közösségi képet!

SZOLGÁLTATÁSOK
ANGOL GYERMEKRUHA VÁSÁR

Havonta egyszer pénteken 9.00-12.00
Időpontok: április 20., május 18., június 15.
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.

SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁR

KÖZVETÍTÉS KONFLIKTUSOKBAN – MEDIÁCIÓS SZOLGÁLAT

Minden hónap első péntekje 17.00-20.00
Megoldhatatlannak tűnő konfliktusa van a párjával, gyermekével, rokonaival vagy a munkahelyén a főnökével, munkatársaival, vagy nem
tud megegyezni a szomszédjával? Vegye igénybe az ingyenes mediátori
szolgáltatást!
Előzetes jelentkezés szükséges: a WKK telefonszámain vagy a
mediacio@atalakulo.hu e-mail címen. Jelentkezése után egy mediátor
kolléga meg fogja keresni, hogy megbeszéljék a részleteket és időpontot
egyeztessenek. A részétel díjtalan!

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” 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

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
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KÖNYVTÁR
A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:
Hétfő:
Kedd-péntek:
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      ------           15.00-19.00
9.00-13.00 és 15.00-18.00

A könyvtár állománya jelenleg több mint 7 600 kötetből áll. Gyűjtőköre
elsősorban gyermek- és ifjúsági könyvek, valamint szépirodalom és bestseller. A könyvtár saját honlapján lehetőség van a könyvek előjegyzésére
és hosszabbítására.  A könyvtárban 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.

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!

KLUBOK A KÖNYVTÁRBAN

A részvétel minden klubfoglalkozásra díjtalan!

ANGOL NYELVI KLUB

Alap-, közép- vagy felsőfokú nyelvtudással
Minden hónap utolsó hétfőjén 17.00-18.00
Beszélgessünk egymással angolul! Nincs kivel és nincs hol angolul
beszélgetnie? A klub kötetlen beszélgetést, nyelvgyakorlást biztosít a
részvevők számára. Ha csak kicsit vagy akár nagyon jól beszél angolul,
akkor is csatlakozhat a klubhoz. Várjuk az érdeklődők ötleteit személyesen a könyvtárban vagy a könyvtár e-mail, telefon és facebook elérhetőségein!

CSALÁDI TÁRSASJÁTÉK KLUB

Minden hónap első keddjén 17.00-18.30
Játszani szerető 9-99 éves fiataloknak és örök ifjaknak.
Scrabble, Activity,  műveltségi és sok más táblás játék várja, hogy kipróbálják!

KÖNYVTÁR

KAPCSOLAT

KÍVÁNCSIAK KLUBJA

Minden hónap harmadik keddjén 16.00-17.30
A témákból: a magyar nyelv, a csokoládé története, a magyar borokról,
Mária kegyhelyek, érdekes templomaink, arborétumaink.

PÉNTEK ESTI MESÉK GYEREKEKNEK

Minden hónap utolsó péntekén 17.30-18.30

VERSBARÁTOK KLUBJA

Minden hónap második péntekén 16.00-17.00
Különböző témák szerinti közös versfelolvasás, versmegosztás.

ITTHON OTTHON VAN?

Minden hónap második keddjén 16.00-17.00
Hazánk rejtett kincseinek felfedezése.

WEKERLEI VILÁGJÁRÓK

Turisztikai klub minden hónap utolsó keddjén 16.00-17.00

FOGLALKOZÁSOK GYERMEKCSOPORTOKNAK

A részvétel ingyenes, de előzetes időpont egyeztetés szükséges!

KÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁSOK KISISKOLÁSOKNAK
Olvasásnépszerűsítő program általános iskolások számára.

PAPÍRSZÍNHÁZ CSOPORTOKNAK

A japán kamishibai technikára épülő mesemondás kicsiknek.
A könyvtár új papírszínházi mesékkel bővült. A csoportok 13 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 áll.
Új olvasnivalóra vágyik? Vannak otthon feleslegessé vált kiadványai?
Szeretné olvasmányélményeit mással is megosztani? A könyvtárolónkban cserélhet könyvet vagy folyóiratot. Nyitva: 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.
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KAPCSOLAT

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
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A WKK NYITVA TARTÁSA:
H-P: 8.00-21.00
Szombat: nyitás 8.00-tól, zárás a programokhoz igazodva
Vasárnap: rendezvénytől függően
Nyári nyitva tartás (iskolai szünet ideje alatt):
Hétköznap 7.00-18.00, hétvégén zárva.
A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár 2018. július 23. és augusztus 6.
között ZÁRVA tart!
A hírlevelünkre feliratkozhat a wkk.kispest.hu oldalon. Levelet írhat
nekünk közvetlenül 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!

MUNKATÁRSAK:
Szabó Mária igazgató - igazgato@wkk.kispest.hu,
igazgato.wkk@gmail.com
Kiss-Szitár Orsolya művelődésszervező - szervezes.wkk@gmail.com
Bonecsuk Mónika művelődésszervező -  muvelodes.wkk@gmail.com
Pamuk Andrea kommunikációs munkatárs
kommunikacio.wkk@gmail.com
Abuné Grasselli Edit könyvtáros,
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

