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Horváth Imre:

Mit
kívánjak
nyárra?
Homokvárhoz: kupacot,
Horgászoknak: kukacot,
Hegymászóknak: nagy hegyet,
hűs fagyihoz: friss tejet,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt – száz napot!

Kedves Szülők, kedves Gyerekek!
A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. egyhetes tematikus
nyári táborait és tanfolyamait ajánljuk figyelmükbe. A kerület három
kulturális intézményébe, továbbá pesthidegkúti sportközpontunk táboraiba
és nyári kurzusaira várjuk az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket.
A Marczibányi Téri Művelődési Központ, a Klebelsberg Kultúrkúria és
a Berczik Sára Budai Táncklub táborai és tanfolyamai az évközi művészetpedagógiai, ismeretterjesztő, mozgásfejlesztő és nyelvi foglalkozások
tematikájára épülnek. Tábor- és kurzusvezetőink az év során velünk
együttműködő tanárok, művészek, illetve a kulturális intézmények
felkészült munkatársai. A Pokorny József Sport és Szabadidőközpontban,
három sportágban mindennapos edzést és változatos szabadidős
programokat kínálnak a gyerekeknek a sportcentrum szakemberei.
Szeretettel várjuk régi és leendő táborozóinkat!

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
honlap: www.marczi.hu

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
INFORMÁCIÓK
A MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT TÁBORAIRÓL
• Táboraink leírása mellett megtalálják, hogy milyen életkorú
gyermeknek ajánljuk, ezt kérjük, vegyék figyelembe.
• Az étkezésben tízórait és ebédet biztosítunk, melynek költségét
az egész napos táborok részvételi díja tartalmazza.
• Az egész napos táborok napi időtartamán túl reggel 8 órától
és délután 17 óráig ügyeletet tartunk.
• Táboraink minimum 10 befizetett jelentkező esetén indulnak.
• Annak a családnak, aki három hetet fizet be, 10% kedvezményt adunk.
• Aki május hónapban kifizeti a tábor részvételi díját 10%
kedvezményt kap.
• Velencei táborunkban testvérkedvezményt biztosítunk.
• Táboraink tematikáját a honlapunkon olvashatják, amelynek
megvalósulását a gyermeklétszám és összetétel módosíthatja.
• A tábor első napján kérjük a szülő által kitöltött és aláírt
Egészségügyi Nyilatkozatot a táborvezetőnek leadni szíveskedjenek.

• A táborokra május 4-től személyesen Vankó Krisztinánál,
a művelődési központ titkárságán, naponta 9.00-16.00 óra között
lehet jelentkezni. Információ: +36 1 212-4885.
• Jelentkezést elektronikus úton is fogadunk a matitkar@marczi.hu
címen. Jelentkezési lap letölthető a www.marczi.hu oldalról.
• A tábori jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.
• A részvételi díj befizetése készpénzzel, bankkártyával
és átutalással is lehetséges.
Átutalási információk:
Kedvezményezett: II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Számlaszám:
12001008-01351837-00100005
Kérjük a megjegyzés rovatba a gyermek és a tábor nevét feltüntetni
szíveskedjenek!

PLICCS-PLACCS SULI TÁBOR

6-7

6-10 éveseknek

JÚNIUS 15-19. naponta 9.00-16.00
Részvételi díj: 23 000 Ft

Ha az ovis korból már kinőttél, de az alkotó kedved megmaradt,
ha szívből szeretsz mázolni-csurgatni-fröcskölni-kenni, vágni-tépni
-ragasztani, színezni-dörzsölni, gyúrni-lapítani, akkor gyere!
Képzőművészeti technikák és stílusok között kalandozunk, híres
festőket ismerünk meg, közben képzeletben elrepülünk a régmúlt
időkbe és a jövőbe, a fantázia birodalmába és a természet világába.
A tábor végén közös nagy kiállítást rendezünk.
Táborvezető: Bene Júlia rajztanár (+36 70 317-5199, pliccsplaccs@gmail.com)

MESTERSÉGEM CÍMERE TÁBOR 8-13 éveseknek

JÚNIUS 15-19. és AUGUSZTUS 24-28. naponta 9.00-16.00
Részvételi díj: 23 000 Ft

Táborunk hetében minden napra jut egy-egy különleges
kézműves mesterség, amivel megismerkedünk:
agyagozás, nemezelés, batikolás, ékszerkészítés
és még sok egyéb izgalmas tevékenység.
Táborvezető: Pilinger Zsuzsanna kézműves, drámajáték-vezető
(+36 70 608-7992, pilingerzsuzsa@gmail.com)

TŰZZOMÁNC TÁBOR 8-16 éveseknek

JÚNIUS 15–19. és JÚLIUS 6-10.
naponta 9.00–13.00

Részvételi díj: 13 000 Ft + anyagköltség

A tűzzománc technikájának
megismerése a zománcképektől
az ékszerekig.
Táborvezetők: Dékány Margó
(+36 30 433-6788, dekanym@indamail.hu)
és Dékány Dóra kézművesek

KAKTUSZ SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR 11-15 éveseknek
JÚNIUS 22–26. naponta 9.00–16.00
Részvételi díj: 23 000 Ft

Tanuljunk egymástól, tanuljunk egymásról!
Közös gondolkodás és játék: Ki vagyok én? Milyen vagyok?
Milyen a világ körülöttem?
Tudjunk meg többet a színházon keresztül magunkról, a minket
körülvevő világról és felfedezéseinket meséljük el színházi nyelven.
Táborvezetők: Juszcák Zsuzsa (+36 70 335-6285,
juszcak.zsuzsa@marczi.hu) és Sereglei András drámatanárok

8-9

IDŐSZALAG TÁBOR 8-10 éveseknek

JÚNIUS 22-26. naponta 9.00-16.00
Részvételi díj: 23 000 Ft

Gondoltál-e már arra, hogy milyen
lenne más korban, más földrészen
élni? Ha titokban időutazást tervezel,
most megvalósíthatod! Időutazóként
egyszer itt, másszor ott bukkanunk fel.
Régmúlt korok, és távoli kontinensek
világát barangoljuk be.
A tábor ideje alatt felidézzük, milyen
volt a mai civilizáció előtti időszak.
Ellátogatunk a fáraók földjére.
Honfoglalás kori legendákat tanulmányozunk. Régen élt gyerekek játékait
játsszuk. Utazásunkhoz segítségül
hívjuk a történelmet, a képzőművészetet, a színház és a filmek világát is.
Táborvezető:
Vágola Éva pedagógus, bábszínész
(+36 30 646-7650, vagolaeva@gmail.com)

PLICCS-PLACCS OVI TÁBOR 4-7 éveseknek

10-11

JÚNIUS 22-26. naponta 9.00-13.00
Részvételi díj: 13 000 Ft

KERÁMIA TÁBOR 7-14 éveseknek

JÚNIUS 22-26., JÚNIUS 29-JÚLIUS 3.
és AUGUSZTUS 24-28. naponta 9.00-16.00
Részvételi díj: 23 000 Ft + anyagköltség

„Hagyjunk nyomot a papíron!" – tenyérrel, ujjal, lábbal, ecsettel, dugóval, szivaccsal, fogkefével... A táborban sokféle festőeszközt és technikát kipróbálunk, nyomdázunk, mázolunk, fröcskölünk, pöttyözünk,
de előkerül a gyurma, a színes papír, az olló és a ragasztó is.
Közben együtt játszunk, bábozunk, mesélünk, énekelünk,
és a játszótérre is kimegyünk.
Táborvezetők: Bene Júlia rajztanár (+36 70 317-5199, pliccsplaccs@gmail.com)

KÉPZELT ÉS VALÓS
DOLGAINK AGYAGBÓL
Olyan tárgyakat készítünk, amit
később otthon is megelégedetten
és örömmel nézegethetünk.
A kreativitás fejlesztése mellett,
a fantázia és a képzelőerő
aktív használatára bíztatjuk
a gyerekeket, célunk, hogy
élményeket szerezzenek
a tárgyak elkészítése által.
Táborvezetők: Urbán Krisztina
(+36 70 317-5767;
krisztina.urban@freemail.hu)
és Habony Fruzsina
fazekasmesterek

DIRIDONGÓ TÁBOR 4-9 éveseknek

12-13

JÚNIUS 29-JÚLIUS 3. naponta 9.00-16.00
Részvételi díj: 23 000 Ft

Idei táborunkban a természet hangjait idézzük meg dalban, mozgással,
sok-sok zenés játékkal és kreatív hangszerekkel! Életre kel az erdő
susogása, a patak csobogása, a tenger morajlása, a vihar csattanása,
a nád hajladozása. Meghallgatjuk, hogyan fogalmazták meg ezeket
a hanghatásokat a zeneszerzők a zene nyelvén. Ismét elkészül zenés
füzetünk az új dalokkal és rajzokkal.
Táborvezető: Donáth Zsuzsanna ének-zene tanár
(+36 20 546-5757, donath.zsuzsi@upcmail.hu)

HONFOGLALÁS TÁBOR 8-10 éveseknek

JÚNIUS 29-JÚLIUS 3. naponta 9.00-16.00
Részvételi díj: 23 000 Ft

Ha szeretnél honfoglaló
íjjal lőni és szarvasra
vadászni, ha szívesen megismerkednél a rovásírással,
ha szeretnéd tudni, hogy
a táltosok hogyan gyorsították
fel az időt, ha szeretnéd
felidézni a magyarok híres
harci technikáját,
ha szeretnéd kipróbálni
a sámán dobon való dobolást
és a regölést, akkor itt
a helyed közöttünk.
Táborvezető: Vágola Éva
pedagógus, bábszínész
(+36 30 646-7650,
vagolaeva@gmail.com)

CREA(C)TIVITY TÁBOR 8-12 éveseknek

14-15

JÚNIUS 29-JÚLIUS 3. naponta 9.00-16.00
Részvételi díj: 23 000 Ft

A Crea(c)tivity tábor az Activity játékhoz hasonló tevékenységekre épül.
Elsősorban a színjátszásban használt gyakorlatok és játékok adják a foglalkozások nagy részét, emellett közös és egyéni rajzolós feladatok, képrejtvények, valamint a verbális fejlesztést célzó szójátékok, beszélgetős
játékok segítségével fejlesztjük a résztvevők kreativitását. Ebbe a sorba
illesztjük a minden nap alkalmazott relaxációs technikákat, mivel ellazult
állapotban nyitottabbak leszünk a szokatlan összefüggésekre, az új meglátásokra – ha úgy tetszik, kreatívabbakká válunk.
Táborvezető: Lukács Gabriella drámapedagógus
(+36 30 996-3233, lg@szinjatszoter.hu)

KREATÍV ALKOTÓ TÁBOR 8-12 éveseknek

JÚNIUS 29-JÚLIUS 3. naponta 9.00-16.00
Részvételi díj: 23 000 Ft

VIZUÁLIS BARANGOLÁS
A NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐBEN!
Hallottál már Mikkamakkáról,
Vacskamatiról, Bruckner Szigfridről?
Esetleg Mamintiről?
Ha szeretnél velük tölteni
egy vidám hetet, sok játékkal,
izgalmas alkotással,
akkor csatlakozz hozzánk!
Táborvezetők:
Vadászy Eszter (+36 30 272-7022,
vadaszyeszter@gmail.com)
és Féder Márta
a Csipesz Alkotóműhely pedagógusai

16-17

KÉKFESTŐ TÁBOR 10-14 éveseknek

MESE TÁBOR I. 6-10 éveseknek

JÚLIUS 6-10. naponta 9.00-16.00

JÚLIUS 6-10. naponta 9.00-16.00

Részvételi díj: 23 000 Ft

Részvételi díj: 23 000 Ft

Mesélünk a kékfestőinasról,
a szegény szabólegényről,
a kelengyevarrásról és
a tűbefűzés fortélyairól.
Régi játékokat
elevenítünk fel
és az egykori takácsok,
kékfestők, szűrszabók
mintakincsét használjuk
a varrogatásokhoz.
Táborvezetők:
Bauer Eszter néprajzkutató
(+36 70 335-6287,
bauer.eszter@marczi.hu),
Füri Erika mindentvarró

A táborban minden nap mesélünk.
A közös játékok során megelevenednek a mese részletei.
A mesékhez kapcsolódóan
kézműves technikákkal
kellékeket, eszközöket,
díszleteket, bábokat,
jelmezeket készítünk.
A hétvégén az elkészült
alkotásokból kiállítást
szervezünk, kis bemutatót
tartunk.
Táborvezető: Krista Anita
bábkészítő, bábszínész
(+36 30 470-6615,
anitaguriga@gmail.com)

KIS TÜNDÉR TÁBOR 4-7 éveseknek
JÚLIUS 6-10. naponta 9.00-16.00
Részvételi díj: 23 000 Ft

Szeretettel várunk minden kedves „kis tündért", akinek lételeme
a mozgás, a zene és szívesen alkot különböző kézműves technikákkal.
Délelőtt és délután Bercik Sára módszerén alapuló művészi torna
során sajátítják el a gyerekek a harmonikus mozgás alapjait.
Napközben kézműveskedünk, alkotunk, a héten készített munkákból
kiállítást rendezünk.
Táborvezető: Kilián Brigitta óvodapedagógus
(+36 20 450-5822, brigitta.kilian@gmail.com)

18-19

MADÁR- ÉS TERMÉSZETISMERETI TÁBOR 7-14 éveseknek

JÚLIUS 6-10. ÉS JÚLIUS 13-17. naponta 9.00-16.00
Részvételi díj: 23 000 Ft

Ismerkedés a madarak
világával és életterükkel
filmvetítéssel,
kézműveskedéssel,
gyakorlati módon,
és a környéken tett rövid
kiránduláson keresztül.
Táborvezető:
Horváth Gábor
madarász, környezeti nevelő
(horvathgabor@pullus.hu; +36 20 398-4566)

ÉKSZERKÉSZÍTŐ TÁBOR 10-15 éveseknek
JÚLIUS 13-17. naponta 9.00-13.00

20-21

TEXTIL TÁBOR 9-12 éveseknek

JÚLIUS 13-17. naponta 9.00-16.00

Részvételi díj: 13 000 Ft

Egyedi ékszerek készítése
hagyományos és hétköznapi
alapanyagokból, ismert
és újszerű technikákkal,
melyek magukon viselik
készítőjük személyiségét.
Mindenki egyénre szabott
segítséget kap, hogy a számára
kiemelten fontos tevékenységen
keresztül tanulhasson,
fejlődhessen.
Táborvezető:
Vadászy Eszter ékszerkészítő
(+36 30 272-7022,
vadaszyeszter@gmail.com)

Részvételi díj: 23 000 Ft

A Textil Barlangban mosolygó manót, villám
táskát, kifogyhatatlan pénztárcát, ujjbábot,
rongybabát, alvópárnát és egyéb színes, vidám
tárgyakat készítünk csipkék, gombok, rojtok,
bojtok felhasználásával.
Táborvezető:
Krista Anita bábkészítő, bábszínész
(+36 30 470-6615, anitaguriga@gmail.com)

KINCSKERESŐ TÁBOR 9-12 éveseknek
JÚLIUS 20-24. naponta 9.00-16.00
Részvételi díj: 23 000 Ft

Hogyan nőttek fel a falusi gyerekek régen? Kalandozunk a falu
világában az ünnepek és a hétköznapok táján. Megismerünk
mesterségeket – agyagozunk, szövünk, hímzünk, gyékényezünk,
régi minták felhasználásával alkotunk kincseket.
Táborvezetők: Bauer Eszter néprajzkutató
(+36 70 335-6287, bauer.eszter@marczi.hu)

22-23

RÉBUSZ TÁBOR 9-13 éveseknek

JÚLIUS 20-24. naponta 9.00-16.00
Részvételi díj: 23 000 Ft

„Aki eljön, kap egy hét gondolkodási időt.”
Logikai feladatok, rejtvények, logisztorik, memória- és
figyelemjátékok, nyelvi játékok, összerakós, szétszedős,
tekerős, stratégiai játékok, versenyek, játékkészítés.
Táborvezető: Kósa Tamás matematika tanár
(+36 30 547-9103, kosa@lauder.hu)

SZÉKFOGLALÓ TÁBOR 10-13 éveseknek
JÚLIUS 20-24. naponta 9.00-16.00
Részvételi díj: 23 000 Ft

24-25

SZÍNSÁRKÁNY TÁBOR 6-12 éveseknek

JÚLIUS 20-24. naponta 9.00-16.00
Részvételi díj: 23 000 Ft

Kalandok az Óperenciás-tengeren túl
Kalandos utazás képzőművészeti alkotások kíséretében a fantázia,
a mesék világba, ahol különös csodákban lesz részünk, vizuális
alkotással, kreatív mozgással és drámajátékkal.
A tábor célja a kreativitás többoldalú fejlesztése különböző
művészeti technikák felhasználásával.
Angol és francia nyelven beszélő gyerekeket is fogadnak.
Táborvezetők: Drinóczky Viktória mentálhigiénés szakember, kreatív mozgás
tanár és gyermek pszichodráma vezető (+36 30 559-7624, dvikk@t-online.hu)
és Madocsai Dániel tanító, gyerek pszichodráma vezető

Foglalj helyet magadnak egy hétre alkotó, drámajátékos,
színházas táborunkban. Tarts velünk, ha érdekel a színház
világa, szívesen játszol csapatban, szeretsz
szerepelni, történeteket kitalálni, rajzolni és mesélni.
Táborvezető: Beczők Bianka
díszlet- és jelmeztervező asszisztens, TIE hallgató
(+36 70 941-9927, bibanka@gmail.com)

SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR 10-12 éveseknek

26-27

MESE TÁBOR II. 6-12 éveseknek

JÚLIUS 27–31. naponta 9.00-16.00

JÚLIUS 27-31. naponta 9.00-16.00

Részvételi díj: 23 000 Ft

Az ötnapos tábor alapvetően egy szerkesztett színházi játék megalkotásáról, összerakásáról szól, így az utolsó napon egy demonstrációt
mutatunk be – akár csak a saját örömünkre, magunk számára.

Részvételi díj: 23 000 Ft
„Ez a város meseváros, senki földjével határos.”
Meseváros a miénk, meséből rakjuk, szőjük, építjük. Lakóit a képzelőerőnk szárnyán hívjuk magunkhoz. Táborunkban bábozunk, dramatizálunk, mesét írunk, teret építünk, festünk, mázolunk, és rajzolunk.

Táborvezetők: Milák Melinda és Sallai Ferenc drámapedagógusok
(+36 20 667-2544; sallai.ferenc@marczi.hu)

Táborvezető: Krista Anita bábkészítő, bábszínész
(+36 30 470-6615, anitaguriga@gmail.com)

DIVAT TÁBOR 10-15 éveseknek

JÚLIUS 27-31. és AUGUSZTUS 24-28. naponta 9.00–16.00

Részvételi díj: 23 000 Ft

		
		
		
		
		
		

A táborban megismerkedünk az aktuális trendekkel,
ruhákat tervezünk, kiegészítőket készítünk, belekóstolunk a divatrajzolásba, sokféle művészeti eszközt
és technikát kipróbálunk, valamint elkészítjük saját
trend-táskánkat és tervezői mappánkat.
A tábor kiállítással és divatbemutatóval zárul.

		Táborvezető: Bene Júlia rajztanár, ruhatervező
		
(+36 70 317-5199, pliccsplaccs@gmail.com)

HORGOLÓ TÁBOR 10-14 éveseknek

AUGUSZTUS 3-7. naponta 9.00-13.00
Részvételi díj: 13 000 Ft

28-29

PALETTA VIZUÁLIS ALKOTÓ TÁBOR 10-16 éveseknek

AUGUSZTUS 3-7. naponta 9.00-13.00
Részvételi díj: 13 000 Ft + anyagköltség

Megismerkedünk a horgolás technikájával, a horgolótű
használatával, a fonalak sokféleségével és ennek ismeretében
különböző használati tárgyakat, játékot, kiegészítőket
és ékszereket készítünk.
Táborvezető: Vadászy Eszter ékszerkészítő
(+36 30 272-7022, vadaszyeszter@gmail.com)

Palettánkon többféle vizuális-festős
technika szerepel: textilfestés,
selyemfestés, jávai batik, akvarell,
tus, pasztell technikák,
nagyméretű lepedő murálok készítése.
Ha szeretsz festeni, rajzolni
és különleges módszereket megismerni,
gyere és próbáld ki ezeket!
Kezdőket és gyakorlottabb alkotókat
egyaránt várunk.
Táborvezető: Pilinger Zsuzsa
textiltechnikus, kézműves
(+36 70 608-7992, pilingerzsuzsa@gmail.com)

SZÍNJÁTÉK DRÁMA-STÚDIÓ TÁBORA 14-18 éveseknek
AUGUSZTUS 24-28. naponta 10.00-16.00
Részvételi díj: 26 000 Ft

Akarsz egy hétig „margitos” lenni?
Személyiség- és kreativitás-fejlesztés, kommunikációs
készségfejlesztés, beszédtechnika, improvizáció, ének,
mozgás, színpadi alapismeretek, játék, játék, játék...
Táborvezető: Földessy Margit a Színjáték Dráma-Stúdió művészeti vezetője
(szindra25@gmail.com)

30-31

RENGETEG TÁBOR 10-16 éveseknek

AUGUSZTUS 10-16. | Helyszín: VELENCE
Részvételi díj: 35 000 Ft, testvéreknek 32 000 Ft/fő

Egy hét a világ. Úgyhogy ebbe a hétbe mindent
belerakunk, ami csak lehetséges. Aki volt már
velünk táborban az tudja: itt elfelejthetsz mindent,
mert csak a játék számít és azok, akik játsszák.
Játékot, pedig annyit tudunk… A színjátszós alkotómunka
mellett számtalan olyan délutáni és esti programot
kínálunk, ami nélkül egyszerűen nem múlhat el a nyár:
lesz számháború, festékcsata, vízi olimpia, éjszakai
állatjáték, tábortűz… A táborvezetők tapasztalt, összeszokott
drámapedagógusok, akik egyben évek óta gyermekszínjátszó
csoportok vezetői is. Ez a hét tényleg a játékról szól.
Táborvezető: Sallai Ferenc drámapedagógus
(+36 20 667-2544, sallai.ferenc@marczi.hu)

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA
1028 Budapest, Templom utca 2-10.
honlap: www.kulturkuria.hu

INFORMÁCIÓK A KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA TÁBORAIRÓL
• Táboraink leírása mellett megtalálják, hogy milyen életkorú
gyermeknek ajánljuk, ezt kérjük, vegyék figyelembe.
• Az étkezésben tízórait és ebédet biztosítunk, melynek költségét
az egész napos táborok részvételi díja tartalmazza.
• A programokról, valamint a szükséges felszerelésekről részletes
leírást honlapunkon olvashatnak: www.kulturkuria.hu.
• Táboraink minimum 10 befizetett jelentkező esetén indulnak.
• A tábor első napján kérjük a szülő által kitöltött és aláírt
Egészségügyi Nyilatkozatot a táborvezetőnek leadni szíveskedjenek.
JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
• A táborokra a Kultúrkúriában személyesen vagy a táborvezetőnél,
a megadott elérhetőségeken lehet jelentkezni.
• Jelentkezési lapot és egészségügyi nyilatkozatot igényelni
a táborvezetőnél illetve a Kulturkúriában, Nagyné Tóth Kinga
szervezőnél lehet (+36 20 249-1580, kingat@kulturkuria.hu).
• A jelentkezés a kitöltött jelentkezési lap leadásával és az előleg
vagy a teljes részvételi díj befizetésével válik érvényessé.
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OLASZ INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK 15 éves kortól

JÚNIUS 8-12. naponta 15.00-18.15 KÖZÉPHALADÓ-HALADÓ CSOPORT
JÚNIUS 15-19. naponta 15.00-18.15 ÚJRAKEZDŐ-KÖZÉPHALADÓ CSOPORT
JÚNIUS 22-26. naponta 9.00-12.15 KÖZÉPHALADÓ CSOPORT

Jelentkezési határidő: JÚNIUS 1.
Részvételi díj: 26 000 Ft/20 óra

A kurzuson nincs könyv, a tematikákhoz igazodva, a tanulók egy
olvasmányokból, nyelvtani magyarázatokból és feladatokból
álló "kurzuskönyvet" kapnak. Ahogyan korábban is, minden nap
átveszünk egy nyelvtani és egy téma mentén haladó lexikai anyagot.
Információ és jelentkezés: Tarnay Annamária nyelvtanár
(+36 30 495-2693, atarnay@hotmail.com)

SZÍNJÁTÉK DRÁMA-STÚDIÓ TÁBORA 9-14 éveseknek
JÚNIUS 15-19. naponta 10.00-16.00
Jelentkezési határidő: MÁJUS 15.
Részvételi díj: 26 000 Ft
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KREATÍV NAPKÖZIS TÁBOR 4-9 éveseknek

JÚNIUS 22-26. naponta 8.30-15.00

Jelentkezés és az előleg befizetésének határideje: április 17.
Részvételi díj: 29 000 Ft | Előleg: 15 000 Ft

Akarsz egy hétig
„margitos” lenni?
Személyiség- és kreativitás-fejlesztés,
kommunikációs készségfejlesztés,
beszédtechnika, improvizáció, színpadi
alapismeretek, játék, játék, játék...
Az utolsó napon a szülőknek bemutatót
tartunk a héten tanultakból.

Komplex, kreativitást fejlesztő program
óvodásoknak és kisiskolásoknak, amely
játszva segít a különböző készségek és
képességek alapjainak elsajátításában,
valamint fejlesztésében.
Foglalkozások:
– kézműves foglalkozás,

Táborvezető: Földessy Margit a Színjáték
Dráma-Stúdió művészeti vezetője
Munkatársak: Szabados Tímea és Kunics
Olivér asszisztensek
Információ és jelentkezés:
Nagyné Tóth Kinga szervező
(+36 20 249-1580, kingat@kulturkuria.hu)

– képességfejlesztő torna,
játékos sportfoglalkozás,

oktató: Szűcs Tímea keramikus

oktató: Abonyi Barbara
gyógytestnevelő tanár

– a judo alapjainak elsajátítása,
oktató: Bácskay Zsolt testnevelő tanár,
judo edző (I.DAN)
Információ: Bácskay Zsolt (+36 20 951-4414)
Jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga szervező
(+36 20 249-1580, kingat@kulturkuria.hu)

ÉKSZERKÉSZÍTŐ DESIGN TÁBOR 8 éves kortól
JÚNIUS 29-JÚLIUS 3. naponta 8.00-16.00

Jelentkezés és az előleg befizetésének határideje: JÚNIUS 18.
Részvételi díj: 25 000 Ft (az alapanyagok árát is tartalmazza)
Előleg: 10 000 Ft
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ÖNBIZALOM NÖVELŐ KREATÍV RAJZTÁBOR 12-16 éveseknek

JÚNIUS 29-JÚLIUS 3. naponta 9.00-16.00

Jelentkezés és az előleg befizetésének határideje: JÚNIUS 18.
Részvételi díj: 30 000 Ft (a rajzfelszerelést is tartalmazza,
amit a résztvevők a tábor végén hazavihetnek) | Előleg: 15 000 Ft

A hét folyamán sokféle technikával és alapanyagból alkotunk gyönyörű ékszereket.
Mindenki megálmodhatja saját ékszereit,
és megtanulhatja elkészíteni megálmodott
gyűrűit, fülbevalóit, nyakláncait, karkötőit.
Az elkészült darabokat mindenki hazaviheti
és büszkén hordhatja!
A tábor során készülő ékszerek fajtái: féldrágakő,
drót, textil, kerámia és gyöngy ékszerek.

A tábor alapjául a speciálisan „kiskamaszok” részére,
egyedileg összeállított jobb agyféltekés rajztanfolyam
szolgál. A tematika segítségével közel élethű portrét
tudnak majd készíteni a gyermekek. A hét folyamán
számtalan rajzos feladat segíti a kreatív gondolkodást,
a figyelem összpontosítását. A rajzfeladatok között olyan
mozgásformákat tanulnak meg, melyeket a későbbiekben
stressz csökkentésre és vizsgadrukk leküzdésére
használhatnak. Kineziológiai módszerekkel a két agyfélteke hatékonyabb kihasználását sajátíthatják el. Irányított
beszélgetések segítségével megtanulják, hogyan tudják
önbizalmukat a mindennapokban megerősíteni, hogyan
oldhatják magukban a szorongást, hogyan élhetnek
kiegyensúlyozott, boldog életet.

Információ és jelentkezés: Reök Cecília iparművész
(+36 20 299-1040, reokcecilia@kulturkuria.hu)

Táborvezető: Dankó Péter rajzoktató, építőmérnök
(+36 70 320-2792, peter@kismuvesz.hu, www.kismuvesz.hu)

NYÁRI FESTŐ TÁBOR Korhatár nélkül, kezdőknek
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JÚLIUS 6-10. naponta 10.00-15.00

Jelentkezés és az előleg befizetésének határideje: JÚNIUS 15.
Részvételi díj: 21 000 Ft (az étkezés árát nem tartalmazza)
Előleg: 10 000 Ft

A foglalkozásokon a résztvevők nem
csak a művészettel, de saját magukkal,
belső világukkal is megismerkedhetnek. Óráinkon nem a száraz tananyag
leadására, hanem az egyéni készségek,
képességek felismerésére törekszünk,
többféle technika segítségével.
Az első órára semmilyen festőeszközt
nem kell hozni!
Táborvezető: Magyar Ari festőművész
(+36 30 210-2131, magyarari@t-online.hu)
Jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga szervező
(+36 20 249-1580, kingat@kulturkuria.hu)

ZÖLDÁG HORGÁSZ TÁBOR 10-14 éveseknek

JÚLIUS 6-10. naponta 9.00-16.00

Jelentkezés és az előleg befizetésének határideje: JÚNIUS 29.
Részvételi díj: 16 000 Ft (az etetőanyag árát is tartalmazza)
Előleg: 8000 Ft

A Magyar Országos
Horgász Szövetség és
a Klebelsberg Kultúrkúria
szervezésében.
Horgászat, elméleti
és gyakorlati horgászoktatás, képes előadások
a vízi élővilágról, horgászati
ismeretekről, növény és
állatismereti játékok.
Információ és jelentkezés:
Reök Cecília szervező
(+36 20 299-1040,
reokcecilia@kulturkuria.hu)

SÜNI ZENEBÖLCSIS „VÍZIMÓKA” FOGLALKOZÁSOK
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KÉZMŰVES TÁBOR 9 éves kortól

JÚLIUS 6-10. naponta 8.00-16.00

2-7 éveseknek, szülői kísérettel

JÚLIUS 6-10. naponta 10.00-11.00
Jelentkezés a férőhelyek függvényében folyamatosan. | Heti bérlet 6000 Ft,
testvéreknek 4500 Ft | Napijegy 2000 Ft, testvéreknek 1500 Ft
(Kísérő szülőknek nem számolunk fel díjat!)
Előleg: 1000 Ft

Zene-festés-mozgás és móka a víz témakörében.
Tematikus napjaink a zene, mondóka, mese, játék, kreativitás alapjaira
építenek. Lesz kézműves, hangszeres, torna és „mindent bele” napunk.
Hétfő: Zenélés vízzel. Lehet ilyet? Dalok, mondókák, játék a vízzel.
Kedd: Vízizene, saját akváriumunk elkészítése (festés, ragasztás,
zenehallgatás).
Szerda: Szünnap, vizes házi feladattal.
Csütörtök: Kék Duna keringő, hangszerek, pólófestés.
Péntek: vízipisztoly, vízi ügyességi játékok, mozgás, sport.
Foglalkozásvezető: Dudinszky Nóra fuvolatanár, a Süni zenebölcsi vezetője
(www.sunizene.hu) (+36 70 452-8895, info@sunizene.hu)

Jelentkezés és az előleg befizetésének határideje: JÚNIUS 19.
Részvételi díj: 25 000 Ft (az alapanyagok árait is tartalmazza)
Előleg: 10 000 Ft

A gyerekek különböző tárgyak
elkészítése során ismerkedhetnek meg a decoupage
technikával. A tárgyakat előre
megtervezzük, beindítva,
kihasználva ezzel a gyermekek
óriási fantáziáját.
Rövid környékbeli séták alkalmával gyűjtünk dekorációs
anyagot a munkákhoz.
Táborvezető:
Öveges Tímea (+36 20 526-0628,
oveges.timea@kulturkuria.hu)

TEKERGŐK NAPKÖZIS SPORTTÁBOR 8-14 éveseknek
JÚLIUS 6-10. naponta 8.00-17.00
Jelentkezési határidő: JÚNIUS 26.
Részvételi díj: 28 000 Ft
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ZÖLDÁG KERÁMIA TÁBOR 10 éves kortól
JÚLIUS 13-17. naponta 9.00-16.00

Jelentkezés és az előleg befizetésének határideje: JÚLIUS 6.
Részvételi díj: 16 000 Ft (az alapanyagok árát is tartalmazza)
Előleg: 8000 Ft
Rengeteg sport izgalmas
programokkal fűszerezve.
Biciklitúrák, foci, tollaslabda, asztali tenisz,
röplabda és kosárlabdázási
lehetőségek, valamint
vetélkedők, számháborúk,
kézműveskedés,
vízibomba csata,
lasergame.
Táborvezetők:
Tamás Gábor
(+36 20 384-5231),
Bedő Domonkos
(+36 30 651-3977)
Online jelentkezés:
http://nyari-sporttabor.hu,
https://www.facebook.com
/Tekergok

Marokedénytől
a korongozásig:
játékos foglalkozás agyaggal,
tárgykészítés felrakással,
lapmunkával és korongozással,
díszítés természetes
földfestékek, színezékek
és anyagok felhasználásával,
üveggyöngyös díszítés, natúr
színtelen mázzal történő kiégetés.
Táborvezető:
Mózes Rita keramikus
Információ és jelentkezés:
Reök Cecília szervező
(+36 20 299-1040,
reokcecilia@kulturkuria.hu)

NYÁRI GUZSALYAS MŰHELY 7-12 éveseknek
JÚLIUS 13-17. naponta 9.00-16.00

Jelentkezés és az előleg befizetésének határideje: JÚNIUS 26.
Részvételi díj: 25 000 Ft (az alapanyagok árát is tartalmazza)
Előleg: 10 000 Ft

A kézműves műhelyben a gyerekek
megismerkednek a szövés, kosárfonás,
nemezelés, selyemfestés, gyöngyfűzés,
kavicsfestés titkaival, valamint egyéb textil,
fonal, papír stb. felhasználásával
kombinált technikával készíthetnek
kedves tárgyakat.
Az elkészített műveket a gyerekek hazavihetik.
Foglalkozásvezető:
Roskóné Mogyorósi Mária kézműves oktató
Információ és jelentkezés:
Nagyné Tóth Kinga
(+36 20 249-1580, kingat@kulturkuria.hu)
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HIP-HOP TÁBOR A DYNAMIC TÁNCISKOLA SZERVEZÉSÉBEN
7 éves kortól

JÚLIUS 13-17. naponta 9.00-16.00

Jelentkezés és az előleg befizetésének határideje: JÚNIUS 12.
Részvételi díj: 23 000 Ft | Előleg: 10 000Ft

Napi 2x másfél óra tánc,
vetélkedők,
játékok, kirándulás.
Az utolsó napon bemutatót
tartunk a szülőknek
a héten tanultakból.
Táborvezető:
Kéri Tamás
tánctanár
Információ és jelentkezés:
Patay-Telek Szilvia
a Dynamic Tánciskola vezetője
(+36 20 326-6628,
dynamictanc@gmail.com)
www.dynamictanc.hu

GYERMEK FITNESS FIT-KID SPORTTÁBOR
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A FITNESS TEAM BUDAPEST SZERVEZÉSÉBEN

6 éves kortól fiúknak és lányoknak

JÚLIUS 20-24. naponta 8.30-16.00
Jelentkezés és az előleg befizetésének határideje: JÚNIUS 30.
Részvételi díj: 30 000 Ft | Előleg: 10 000Ft

A tábor ideje alatt lazaság és hajlékonyság,
állóképesség fejlesztése történik.
A gyerekek táncos koreográfiát tanulnak
be, labda és ügyességi játékokra is
sor kerül, valamint kézműves
foglalkozásokon és szabadtéri
programokon is részt vesznek.
Táborvezető:
Agácz Rita Fit-kid edző
(+ 36 30 584-8889,
agacz.rita@gmail.com)

NYÁRON IS JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN Korhatár nélkül

JÚLIUS 7., 14., 21., 28., AUGUSZTUS 4., 11., 18., 25.
alkalmanként 9.30-11.00
Jelentkezési határidő: július 1.
Részvételi díj: 10 000Ft/8 alkalom, 2000 Ft/alkalom

A jógafoglalkozásokon az egész testet
átmozgató gyakorlatok különösen jó
hatásúak a gerincre. A hátizom megerősítésével jobb lesz a testtartás, ami a könynyebb, tudatosabb légzést is segíti.
A mai ember számára az egyik legnagyobb
veszélyt a stressz, az idegesség, a túlhajszoltság jelenti. Ebben segít JÓGAINDRA,
ami a „jógik tudatos alvása”. Ez a speciális
lazítás megszünteti az idegességet, megnyugtatja a gondolatokat és érzelmeket,
valamint belső egyensúlyt teremt.
Foglalkozásvezető:
Bolla Magdolna jógaoktató (+36 30 402-4657)
Jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga
(+ 36 20 249-1580, kingat@kulturkuria.hu)

POKORNY JÓZSEF SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONT
1028 Budapest, Szabadság u. 51-57.
honlap: www.pokornysportkozpont.hu

INFORMÁCIÓK A POKORNY JÓZSEF SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONT
TÁBORAIRÓL
• Az étkezésben tízórait és ebédet biztosítunk, melynek költségét
a táborok részvételi díja tartalmazza.
• A programokról, valamint a szükséges felszerelésekről részletes
leírást honlapunkon olvashatnak: www.pokornysportkozpont.hu
• Táboraink minimum 10 befizetett jelentkező esetén indulnak.
• A tábor első napján kérjük a szülő által kitöltött és aláírt
Egészségügyi Nyilatkozatot a táborvezetőnek leadni szíveskedjenek.
JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
• A táborokra a sportközpontban személyesen vagy a táborvezetőnél,
a megadott elérhetőségeken lehet jelentkezni.
• Jelentkezési lapot és egészségügyi nyilatkozatot igényelni
a táborvezetőnél lehet.
• A jelentkezés a kitöltött jelentkezési lap leadásával és az előleg
vagy a teljes részvételi díj befizetésével válik érvényessé.
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Napi sportprogramok:
tenisz, foci és karate.
Heti két alkalommal
erdei túra
és kézműves foglalkozások.
Szabadidős foglalkozások:
pingpong, petanque,
tollaslabda, sakk,
kártya.
Táborvezető: Sáry Balázs karate oktató
a sportközpont vezetője
Információ, jelentkezés: +36 20 282-3346, info@pokornysportkozpont.hu,
horvath.livia@pokornysportkozpont.hu

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR 8 éves kortól

JÚNIUS 15-AUGUSZTUS 10.
HETI TURNUSOK (HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG) naponta 7.30-17.00
Jelentkezés, valamint az előleg befizetésének határideje: JÚNIUS 30.
Részvételi díj: 25 000 Ft/fő/turnus | Testvéreknek 10% kedvezmény.
Előleg: 10 000 Ft

BERCZIK SÁRA BUDAI TÁNCKLUB
1027. Budapest, Kapás u. 55.
honlap: www.budaitancklub.hu

INFORMÁCIÓK
A BERCZIK SÁRA BUDAI TÁNCKLUB
NYÁRI INTENZÍV
TÁNCKURZUSAIRÓL
• Felvilágosítás és jelentkezés:
+36 1 201-7992, +36 70 335-6283,
budaitancklub@marczi.hu
www.budaitancklub.hu
• Részvételi díj:
I. és II. Kurzus: 25 000 Ft
(az étkezés árát is tartalmazza)
III. Kurzus: 8 000 Ft
Jelentkezési és fizetési határidő:
MÁJUS 31.
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I. KURZUS Két korcsoportban, 7 éves kortól a felnőtt korosztályig

AUGUSZTUS 24-28. HÉTFŐ-PÉNTEK 8.30-16.30

Klasszikus balett:
Bárány Ilona
(zongorakísérettel)
Jazz tánc:
Puskás Judit
Sztepp:
Bárány Ilona
Streching:
Puskás Judit
Modern tánc kompozíció:
Puskás Judit
Gyermek tánc:
Bábel Brigitta
Klasszikus balett kompozíció:
Bárány Ilona

II.KURZUS 14 éves kortól a felnőtt korosztályig

AUGUSZTUS 24-28. HÉTFŐ-PÉNTEK 8.30-16.30

Klasszikus balett: Bábel Brigitta (zongorakísérettel)
Streching: Bábel Brigitta
Modern-kortárs tánc tréning: Alexy Alexandra
Modern-kortárs tánc kompozíció: Alexy Alexandra
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III.KURZUS 14 éves kortól a felnőtt korosztályig

AUGUSZTUS 24-28. HÉTFŐ-PÉNTEK 18.00-21.00

Modern tánc tréning: Pétery Melinda
Modern tánc kompozíció: Pétery Melinda

LEGO® STORE TÁBOR 6-12 éveseknek

Nincs még programod nyárra? 1 millió LEGO® kockával, számtalan
LEGO®-s aktivitással, kül- és beltéri programokkal és feledhetetlen
élményekkel vár a LEGO® Store tábor!

Táborvezető: Berkovits Stefánia

HELYSZÍNEK ÉS TURNUSOK:
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
JÚLIUS 6-10. NAPONTA 8.00-16.00 és JÚLIUS 13-17. NAPONTA 8.00-16.00
Jelentkezés és a részvételi díj befizetésének határideje: JÚNIUS 26.
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA
JÚLIUS 20-24. NAPONTA 8.00-16.00
Jelentkezés és a részvételi díj befizetésének határideje: JÚLIUS 10.

Jelentkezés és információ:
Kocsi Tünde (+36 30 612-7340,
kocsi.tunde@momart.hu),
Veres Dalma (+36 1 781-6843,
veres.dalma@momart.hu)
www.legostore.hu
Részvételi díj:
40 000 Ft
Május 15-ig
kedvezményesen:
36 000 Ft
(a férőhelyek
függvényében)
IMPRESSZUM
Nyári táborok a II. kerületben 2015
– a II. Kerületi Kulturális Közhasznú
Nonprofit Kft. kiadványa
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: +36 1 212-2820
Fax: +36 1 212-4885
Felelős kiadó: Dolhai István
Szerkesztő: Makofka Tünde
Tervezőszerkesztő: Féder Márta
Megjelent: 5000 példányban
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június 12.

péntek

19:00

Tóth Vera
és Charlie

Halász Judit
június 13.

szombat

18:00

a Benkó

június 13.

szombat

egész
június 13.

szombat

10:30

dixieland Band

jubileumi
koncertje

Minden prograM ingyenes.

jú12. és 13.
IS
MILLENÁR

nap

Családi nap
Ízek utcája, sziaMarczi! játszóház,
ugrálóvárak, mászófal, főzőverseny

díszvendég:

Hollókő
w w w. M a s o d i K K e r u L e T. H u

Templomkerti

esték

J ótéko ny s ági e stek
a máriarem etei b a z i l i k a jav ár a
1 0 2 9 Bu d ap e st , Tem p l o m ker t 1 .

Műv é s z ek
a temp l o m ér t
2015

Fővédnök:
Dr. Láng Zsolt
polgármester

Háziasszony:
Schmitt Pálné
Makray Katalin

június 20.
Misét celebrál:
Esterházy László
c. prépost,
esperes plébános

Csillagok között – Turay Ida Színház
Szereplők: Hűvösvölgyi Ildikó
Bencze Ilona
Vásári Mónika
Rendezte: Árkosi Árpád

július 4.

Fellép Szulák Andrea

július 18.

A Csepel Táncegyüttes műsora

július 25.

Körtvélyessy Zsolt előadóestje
Közreműködik:
Szabó Sándor tárogatóművész

augusztus 8.

Dr. Bagdy Emőke előadása

Főtámogató: II. Kerületi Önkormányzat

www.marczi.hu
www.kulturkuria.hu
www.budaitancklub.hu
www.pokornysportkozpont.hu

