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KEDVES SZÜLŐK,  
KEDVES GYEREKEK!

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 
egyhetes tematikus nyári táborait és tanfolyamait 
ajánljuk figyelmükbe. A kerület három kulturális 
intézményének táboraiba és nyári kurzusaira várjuk 
az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket. 
A Marczibányi Téri Művelődési Központ, a Klebels-
berg Kultúrkúria és a Berczik Sára Budai Táncklub 
táborai és tanfolyamai az évközi művészet-pedagó-
giai, ismeretterjesztő, mozgásfejlesztő és nyelvi fog-
lalkozások tematikájára épülnek. Tábor- és kurzus-
vezetőink az év során velünk együttműködő tanárok, 
művészek, illetve a kulturális intézmények felkészült 
munkatársai. 

Szeretettel várjuk régi és leendő táborozóinkat!

IMPRESSZUM

Nyári táborok a II. kerületben 2017 – a II. Kerületi Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. kiadványa
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Telefon: 06 1 212-2820; Fax: 06 1 212-4885 

Felelős kiadó: Dolhai István
Szerkesztő: Makofka Tünde
Tervezőszerkesztő: Szász Julianna 
Megjelent: 3000 példányban
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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 költsé-
gét az egész napos táborok részvételi díja tartalmazza. A diétás 
étrend igényeket (kivéve a vegetariánust!) is tudjuk biztosítani.

•  Az egész napos táborok napi időtartamán túl reggel 8.00 órától 
és délután 17.00 óráig ügyeletet biztosítunk. 

•  Táboraink minimum 10 befizetett jelentkező esetén indulnak.
•  Velencei táborunknál testvérkedvezményt adunk.
•  Táboraink részletes tematikáját a www.marczi.hu honlapunkon 

olvashatják, amelynek megvalósulását a gyermeklétszám és 
összetétel módosíthatja.

•  További információ az egyes táborokról a táborvezetőtől kérhe-
tő, a táboroknál feltüntetett elérhetőségeken. 

•  A táborok első napján kérjük a szülő által kitöltött és aláírt 
Egész ségügyi Nyilatkozatot a táborvezetőnek leadni szíves-
kedjenek.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

•  A táborokra május 2-tól várjuk a jelentkezéseket.  
Elektronikus úton: A Jelentkezési lap letölthető a www.marczi.hu 
oldalról, amelyet kitöltve az akrisztina.vanko@gmail.com email 
címre kérünk eljuttatni.  
Személyesen: Vankó Krisztinánál, a művelődési központ titkársá-
gán, hétköznapokon 9.00–15.00 óra között lehet jelentkezni. 

•  A tábori jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik érvényes-
sé. A részvételi díjat legkésőbb a tábor megkezdése előtt  
2 héttel kérjük rendezni.

•  A részvételi díj befizetése készpénzzel, bankkártyával és átuta-
lással 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 feltüntet-
ni szíveskedjenek!
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MESTERSÉGEM  
CÍMERE  
KÉZMŰVES TÁBOR
8–12 éveseknek
JÚNIUS 19–23. és  
AUGUSZTUS 21–25.  
naponta 9.00–16.00 óráig

Táborunk hetében minden 
napra jut egy-egy különleges 
kézműves mesterség, amivel 
megismerkedünk: agyagozás, 
nemezelés, batikolás, ékszer-
készítés és még más izgalmas 
tevékenységek.
Táborvezető: Pilinger Zsuzsanna 
kézműves, drámajáték-vezető 
(+36 70 608-7992,  
pilingerzsuzsa@gmail.com)  
+ 2 fő asszisztens
Részvételi díj:  
25 000 Ft + anyagköltség

KAKTUSZ SZÍNHÁZI JÁTSZÓ TÁBOR
11–15 éveseknek 
JÚNIUS 19–23. naponta 9.00–16.00 óráig

A színjátszás által többet tudhatunk meg magunkról és a világról, a színját-
szás által többet mondhatunk el magunkról és a világról.
Közös gondolkodás és játék Ki vagyok én? Milyen vagyok? Milyen a világ 
körülöttem, és milyen lehetne? Találkozási pontokat, kapcsolatot keresünk 
saját életünk, a világ és a színház között. A közös játék, az alkotás öröme, az 
együttműködés a színházi munkánk alapja. 
Játszó- és alkotótársakat várunk, hogy felfedezzük magunk körül a világot 
és benne magunkat. A tábor tematikája a részt vevő fiatalok saját élményei-
re, tapasztalataira, valamint közösen választott irodalmi alkotásra épül.
Táborvezetők: Juszcák Zsuzsa (+36 70 335-6285, juszcak.zsuzsa@marczi.hu) és 
Sereglei András drámatanárok 
Részvételi díj: 25 000 Ft



DIVAT TÁBOR 
10–15 éveseknek 
JÚNIUS 19–23. és JÚLIUS 24–28.  
naponta 9.00–16.00 óráig

Színek-formák-anyagok-trendek-stílusok
Megtudhatod, hogyan álmodják meg a 
tervezők a divatot és te is megpróbálkoz-
hatsz ezzel! 
A táborban megismerkedünk az aktuális 
trendekkel, ruhákat tervezünk, újrahasz-
nosítunk. Belekóstolunk a textilterve-
zésbe, divatrajzolásba, melynek során 
sokféle ábrázolási technikát, művészeti 
eszközt kipróbálunk, és saját tervezői 
mappát készítünk. Közben kicsit jobban 
megismerjük magunkat és egymást, 
megbeszéljük mikor mit mivel és hogyan 
viseljünk. 
Táborvezető: Bene Júlia rajztanár, ruhatervező 
(+36 70 317-5199, pliccsplaccs@gmail.com)
Részvételi díj: 25 000 Ft + anyagköltség

TŰZZOMÁNC TÁBOR
8–16 éveseknek 
JÚNIUS 19–23. és JÚLIUS 10–14.  
naponta 9.00–13.00 óráig

A zománc, mint látványos és dekoratív 
technika lehetőséget ad arra, hogy már első 
nap alkotásoddal a kezedben mehess haza. 
De aki nem éri be az első sikerekkel, bátran 
elmélyülhet a következő kihívásokban, mert 
ez egy nemes és évezredes múltra visszate-
kintő művészet, mely a mai korra is tartogat 
felfedeznivalót. Várjuk a kezdő és haladó 
tűzzománcozókat is! A táborban a résztvevők 
megismerkedhetnek a fém előkészítésével, 
a zománcozási eljárásokkal és a zománco-
zás történetével is. Készítünk majd kisebb 
használati tárgyakat, ékszereket és zománc-
festményt, mindenkinek saját tehetségéhez 
és alkotókedvéhez mérten. 
Táborvezető: Páthi Diána (+36 30 459-3289, 
dihtap@gmail.com)
Részvételi díj: 14 000 Ft + anyagköltség
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ZENÉS BARANGOLÁS  
A MŰVÉSZETEK BIRODALMÁBAN

Élménytábor kreatív kifejezőeszközökkel 
6–10 éveseknek
JÚNIUS 19–23. naponta 9.00–16.00 óráig

Érzelmi intelligencia fejlesztése kreatív 
eszközök által (könnyen megszólaltat-
ható kis hangszerekkel, mozgással, 
rajzzal, festéssel, szerepjátékokkal). 
Kalandozás a zene-mozgás és képi 
megjelenítés birodalmában. A gyerekek 
kreatív kifejezőeszköz-tárának bővítése.
Táborvezetők: Mihályi Éva hegedűművész, 

zene-mozgásterapeuta (+36 30 620-1372, 
eva40mihalyi@gmail.com) és Németh Tamás 

pedagógus, művészetterapeuta
Közreműködik: Sönfeld Mátyás pedagógus, 

zeneterapeuta, hangszerkészítő
Részvételi díj: 25 000 Ft
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CREA(C)TIVITY TÁBOR
8–12 éveseknek
JÚNIUS 26–30. naponta 9.00–16.00 óráig

A Crea(c)tivity tábor az Activity játékhoz hasonló 
tevékenységekre épül. Elsősorban a színjátszás-
ban használt gyakorlatok és játékok adják a 
foglalkozások idejének nagy részét, emellett kö-
zös 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 techniká-
kat, mivel hosszú évek tapasztalata alapján, ella-
zult 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)
Részvételi díj: 25 000 Ft



PALETTA VIZUÁLIS  
ALKOTÓ TÁBOR
10–14 éveseknek 
JÚNIUS 26–30. naponta 9.00–13.00 óráig

Palettánkon többféle vizuális-festős technika 
szerepel: akvarell/tus/pasztell technikák, selyem-
festés, érdeklődéstől függően 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)
Részvételi díj: 14 000 Ft + anyagköltség

MADÁR- ÉS TERMÉSZETISMERETI TÁBOR
7–14 éveseknek 
JÚNIUS 26–30. ÉS JÚLIUS 10–14.  
naponta 9.00–16.00 óráig

Ismerkedés a madarak világával és életterükkel  
gyakorlati, filmes-vetítős, kézműves módon, 
és rövid, a környéken tett kiránduláson keresztül. 
Táborvezető:  
Horváth Gábor madarász,  
környezeti nevelő  
(horvathgabor@pullus.hu) 
Részvételi díj: 25 000 Ft
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KERÁMIA TÁBOR, AVAGY  
KÉPZELT ÉS VALÓS DOLGAINK 
AGYAGBÓL
I. JÚNIUS 26–30.  
 naponta 9.00–16.00 óráig, 7–14 éveseknek 
II. JÚLIUS 3–7.  
 naponta 9.00–16.00 óráig,  7–14 éveseknek 
III. JÚLIUS 31–AUGUSZTUS 4.  
 naponta 9.00–13.00 óráig, 10–16 éveseknek
IV. AUGUSZTUS 21–25.  
 naponta 9.00–16.00 óráig, 7–14 éveseknek 

Olyan tárgyakat készítünk, amelyeket később 
otthon is megelégedetten és örömmel nézeget-
hetünk. Célunk: élmények szerzése a tárgyak 
elkészítése során, a kreativitás fejlesztése, 
fantáziavilág és képzelőerő aktív használata.                                                                      
Táborvezetők: Urbán Krisztina (+36 70 317-5767, 
krisztina.urban@outlook.hu) és Habony Fruzsina
Részvételi díj: 25 000 Ft + anyagköltség (I., II., IV. tábor)
Részvételi díj: 14 000 Ft + anyagköltség (III. tábor) 14 | 15

KAKTUSZ – LAPOZÓ DRÁMA TÁBOR
11–15 éveseknek
JÚLIUS 3–7. NAPONTA 9.00–16.00 óráig

Kortárs irodalmi alkotások értelmezése játé-
kokkal, közösen létrehozott színházi formákkal.
Egy helyzet, egy figura, egy alkotás vagy akár 
egy probléma ürügyén, annak játékos gya-
korlati elemzése során együtt haladunk, hogy 
megértsünk valamit a világból, az élő emberi 
közösség semmihez nem hasonlítható jelen-
ségeiből. Kortárs irodalmi alkotások alapján 
saját véleményünk és kérdéseink megfogalma-
zása. A tábor tematikája Finy Petra, Dragomán 
György, Háy János, Lackfi János, Szabó T. Anna, 
Tóth Krisztina műveinek motívumaira épül.
Táborvezetők: Juszcák Zsuzsa drámatanár 
(+36 70 335-6285, juszcak.zsuzsa@marczi.hu),  
és Zétényi Karolina e.h.
Asszisztensek: Bessenyi Brigitta és Nadrai Zita
Részvételi díj: 25 000 Ft



TÁRSAS-JÁTÉK ÖNISMERETI,  
ÖNFEJLESZTŐ TÁBOR
13–14 éveseknek 
JÚLIUS 3–7. naponta 9.00–13.00 óráig

Az élet egy társas játék. Ebben a táborban jó játékossá vál-
hatsz. A hét folyamán lépésről-lépésre közelebb juthatsz a 
titkos szabályok megismeréséhez: ismerkedhetsz önmagaddal, 
megtapasztalhatod az érzelmek erejét, a szavak hatalmát, és 
megtanulhatod azt, hogy lehetsz jó csapatjátékos. Ezen kívül mit 
vihetsz haza? Egy önismereti társasjátékot, amit közösen fogunk 
elkészíteni. Játszótársakat keresünk. Tarts velünk!
A hét témái: önmagunk jobb megismerése, az érzelmek világa, 
kommunikáció – önkifejezés és mások megértése, együttműködés. 
Táborvezetők: Vágola Éva pedagógus, tréner (+36 30 646-7650, 
vagolaeva@gmail.com) és Bíró Katalin pszichiáter, tréner
Részvételi díj: 16 000 Ft

RÉBUSZ TÁBOR
9–13 éveseknek
JÚLIUS 3–7. naponta 9.00–16.00 óráig

MOTTÓ „Aki eljön, kap egy hét gondolkodási időt.”
Logikai feladatok, rejtvények, logisztorik, memória- és figyelem-
játékok, nyelvi játékok, összerakós, szétszedős, tekerős, stratégi-
ai játékok, versenyek, bajnokságok, játékkészítés. 
Táborvezető: Kósa Tamás matematika tanár  
(+36 30 547-9103, kosa@lauder.hu)
Részvételi díj: 25 000 Ft
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TINTAFOLT ALKOTÓ TÁBOR
8–12 éveseknek 
JÚLIUS 3–7. naponta 9.00–16.00 óráig

Képzőművészeti műfajokkal és alkotásokkal ismerkedünk meg és a 
gyerekek maguk is alkotóvá válnak. Kortárs mesék világát, szerep-
lőit, tárgyait teremtjük meg változatos technikákat alkalmazva és 
izgalmas anyagokat felhasználva. A hét során nagy szerepet kap a 
kreativitás, az ökotudatos szemlélet és a közösségteremtés.
Táborvezető: Vadászy Eszter vizuális nevelés szakos pedagógus  
(+36 30 272-7022, vadaszyeszter@gmail.com)
Részvételi díj: 25 000 Ft
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ALEhopp TÁBOROK
Akrobatika – Légtorna – Egyensúlyozás – 
Zsonglőrködés 
Az ALEhopp! egy olyan izgalmas helyszín, 
ahol a foglalkozások azt a célt szolgálják, 
hogy kicsik és nagyok örömmel, elvárások 
nélkül fejlődhessenek. Javul a mozgáskoor-
dinációjuk, egyensúlyérzékük, testtartásuk, 
erősödik izomzatuk, fejlődik testtudatuk. Ezek 
mind kihatással vannak a mentális fejlődé-
sükre és közérzetükre.

ALEhopp Cirkusz Tábor
6–16 éveseknek 
JÚLIUS 3–7. naponta 9.00–16.00 óráig
JÚLIUS 17–21. naponta 9.00–16.00 óráig

ALEhopp Légtorna Tábor
8–16 éveseknek 
JÚLIUS 10–14. naponta 9.00–16.00 óráig 

Táborvezető: Losonczi György  
(+36 30 934-4981, glosonczi@gmail.com)
Részvételi díj: 32 000 Ft 



PLICCS-PLACCS TÁBOR 
5–9 éveseknek 
JÚLIUS 10–14.  
naponta 9.00–16.00 óráig

Ha szívből szeretsz mázolni-csurgatni-
fröcskölni-kenni, vágni-tépni-ragasztani, 
színezni-dörzsölni, gyúrni-lapítani, akkor 
itt a helyed! Képzőművészeti technikák 
és stílusok között kalandozunk, híres 
festőket ismerünk meg, közben képze-
letben elrepülünk a régmúlt időkbe és 
a jövőbe, a fantázia birodalmába és a 
természet világába. 
Táborvezetők: Bene Júlia rajztanár  
(+36 70 317-5199, pliccsplaccs@gmail.com)
Részvételi díj: 25 000 Ft
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ÉKSZERKÉSZÍTŐ TÁBOR  
9–13 éveseknek 
JÚLIUS 10–14. naponta 9.00–13.00 óráig

Egyedi ékszerek készítése hagyományos és hétköznapi alapanya-
gokból, 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 vizuális nevelés szakos pedagógus  
(+36 30 272-7022, vadaszyeszter@gmail.com)
Részvételi díj: 14 000 Ft + anyagköltség
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VARÁZSCERUZA TÁBOR
12–14 éveseknek 
JÚLIUS 17–21. naponta 9.00–13.00 óráig

Hogyan, és mivel rajzoljam meg azt, amit szeretnék?  
Egyáltalán: hogyan kell jól rajzolni? 
Ezekre a kérdésekre keressük a választ. A táborban megis-
merjük a művészi rajz technikáit és alapanyagait. Kipróbáljuk, 
hogyan lehet hatásosan, kifejezően bánni az egyes eszközökkel. 
A gyakorlati munka során megértik a gyerekek a szokásos rajzi 
problémákat, a kompozíciót és a teret is. Eljutunk a ceruzától a 
szénig… és tovább. 
Táborvezető: Császár Gábor, képzőművész, a Madách Imre Gimnázium 
tanára (+36 30 551-7873, csaszarg67@gmail.com)
Részvételi díj: 14 000 Ft + anyagköltség

BÁBOS TÁBOR 
8–12 éveseknek 
JÚLIUS 17–21. naponta 9.00–16.00 óráig

Várunk minden bábozás iránt érdeklődő fiatalt! Történeteket 
mesélünk, bábot tervezünk és készítünk. Megismerkedünk a 
különböző bábmozgatási fajtákkal, a bábkészítés lehetőségeivel. 
Majd bábjainkkal és a fantázia segítségével életre keltjük törté-
neteinket, bábozunk és játszunk! 
Táborvezető: Krista Anita bábkészítő, bábszínész (+36 30 470-6615, 
anitaguriga@gmail.com)
Részvételi díj: 25 000 Ft
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GYÖNGYÖS-KÉZMŰVES 
TÁBOR 
8–10 éveseknek 
JÚLIUS 24–28.  
naponta 9.00–13.00 óráig

A hét során olyan kézműves tech-
nikákkal ismerkedhetnek meg a 
gyerekek, melyeknek meghatározó 
alapanyaga a gyöngy, a fonal. Hagyo-
mányos kézimunkaformákon keresz-
tül (fűzés, csomózás, fonás, sodrás, 
varrás) kreatív, mai tárgyakat terve-
zünk, készítünk már ismert és újszerű 
alapanyagok hozzáadásával. 
Táborvezető: Vadászy Eszter vizuális  
nevelés szakos pedagógus  
(+36 30 272-7022, vadaszyeszter@gmail.com)
Részvételi díj: 14 000 Ft + anyagköltség

KINCSKERESŐ TÁBOR 

7–13 éveseknek 
JÚLIUS 17–21. naponta 9.00–16.00 óráig
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 fel-
használásával alkotunk kincseket.

9–14 éveseknek 
JÚLIUS 24–28. NAPONTA 9.00–16.00 ÓRÁIG
Milyen is lehetett a régi világ falun? Régi 
mesterségeket elevenítünk fel, az egykori 
takácsok, szűrszabók, kékfestők minta-
kincseit használjuk a festegetésekhez, 
varrogatásokhoz. 

Táborvezető: Bauer Eszter néprajzkutató  
(+36 20 479-3150, bauer.eszter@marczi.hu)
Részvételi díj: 25 000 Ft + anyagköltség
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ECSETCSELEK TÁBOR 
12–14 éveseknek 
JÚLIUS 31–AUGUSZTUS 4. naponta 9.00–13.00 óráig

Hogyan kell festeni? Milyen ecsetet vegyek? Mivel fessek? 
Egyáltalán milyen festékek vannak? Ha ilyen és ehhez hasonló 
kérdéseid vannak, akkor itt a helyed. Ez a tábor azok számára 
lesz segítség, akiket érdekel a festészet, de még nem tudják, ho-
gyan kezdjenek hozzá, vagy talán már próbálták, de elbizonytala-
nodtak. A festészetet persze nem lehet egyszerre „megtanulni”. 
Amit lehet: jól elkezdeni. Ezt a jó kezdetet biztosítja a tábor.  
Táborvezető: Császár Gábor, képzőművész, a Madách Imre Gimnázium 
tanára (+36 30 551-7873, csaszarg67@gmail.com)
Részvételi díj: 14 000 Ft + anyagköltség

MESE TÁBOR
6–10 éveseknek 

JÚLIUS 24–28.  
naponta 9.00–16.00 óráig
A táborban minden nap mesélünk. A kö zös 
 játékok során megelevenednek a mese 
részletei. A mesékhez kapcsolódóan 
kézműves technikákkal kellékeket, esz-
közöket, díszleteket, bábokat, jelmezeket 
készítünk. 

JÚLIUS 31–AUGUSZTUS 4.  
naponta 9.00–16.00 óráig
Meseváros a miénk, meséből rakjuk, sző-
jük, építjük. Lakóit a képzelőerőnk szár-
nyán hívjuk magunkhoz. Táborunkban bá-
bozunk, dramatizálunk, mesét írunk, teret 
építünk, festünk, mázolunk, és rajzolunk.

Táborvezető: Krista Anita bábkészítő, bábszínész 
(+36 30 470-6615, anitaguriga@gmail.com)
Részvételi díj: 25 000 Ft



SZÍNJÁTÉK DRÁMA-STÚDIÓ 
TÁBORA
14–18 éveseknek 
AUGUSZTUS 21–25.  
naponta 10.00–16.00 óráig

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)
Részvételi díj: 30 000 Ft
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SIKER-KALAUZ TINIKNEK 
TÁBOR 
14–18 éveseknek 
JÚLIUS 31–AUGUSZTUS 4.  
naponta 9.00–13.00 óráig

Mitől leszel sikeres az életben? Van vala-
milyen univerzális titok? A tábor folyamán 
megtudhatod, mert megismerkedhetsz 
olyan módszerekkel, melyek segítenek 
elérni a céljaidat. Olyan készségeket 
sajátíthatsz el, melyek megkönnyítik, hogy 
sikeressé válj az élet bármely területén. 
Milyen témákat érintünk? Személyes 
hatékonyság, az idő kezelése, önérvénye-
sítés, feszültségcsökkentés a mindenna-
pokban, csapatjáték. A siker rajtad múlik. 
Tarts velünk!
Táborvezetők: Vágola Éva pedagógus, tréner 
(+36 30 646-7650; vagolaeva@gmail.com) és 
Bíró Katalin pszichiáter, tréner
Részvételi díj: 16 000 Ft
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JÚNIUS 19–23. KAKTUSZ SZÍNHÁZI JÁTSZÓ TÁBOR 6
MESTERSÉGEM CÍMERE KÉZMŰVES TÁBOR 7
DIVAT TÁBOR 8
TŰZZOMÁNC TÁBOR 9
ZENÉS BARANGOLÁS A MŰVÉSZETEK BIRODALMÁBAN 10

JÚNIUS 26–30. CREA(C)TIVITY TÁBOR 11
MADÁR- ÉS TERMÉSZETISMERETI TÁBOR 12
PALETTA VIZUÁLIS ALKOTÓ TÁBOR 13
KERÁMIA TÁBOR 14

JÚLIUS 3–7. KERÁMIA TÁBOR 14
KAKTUSZ – LAPOZÓ DRÁMA TÁBOR 15
TÁRSAS-JÁTÉK ÖNISMERETI, ÖNFEJLESZTŐ TÁBOR 16
RÉBUSZ TÁBOR 17
ALEhopp TÁBOR 18
TINTAFOLT ALKOTÓ TÁBOR 19

JÚLIUS 10–14. TŰZZOMÁNC TÁBOR 9
MADÁR- ÉS TERMÉSZETISMERETI TÁBOR 12
ALEhopp TÁBOR 18
PLICCS-PLACCS TÁBOR 20
ÉKSZERKÉSZÍTŐ TÁBOR  21

JÚLIUS 17–21. ALEhopp TÁBOR 18
VARÁZSCERUZA TÁBOR 22
BÁBOS TÁBOR 23
KINCSKERESŐ TÁBOR 24

JÚLIUS 24–28. DIVAT TÁBOR 8
KINCSKERESŐ TÁBOR 24
GYÖNGYÖS TÁBOR 25
MESE TÁBOR 26

JÚLIUS 31–AUGUSZTUS 4. KERÁMIA TÁBOR 14
MESE TÁBOR 26
ECSETCSELEK TÁBOR 27
SIKER-KALAUZ TINIKNEK TÁBOR 28

AUGUSZTUS 21–25. MESTERSÉGEM CÍMERE KÉZMŰVES TÁBOR 7
KERÁMIA TÁBOR 14
SZÍNJÁTÉK DRÁMA-STÚDIÓ TÁBORA 29M
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10–14 éveseknek 
AUGUSZTUS 14–19.

Egy hét a világ. Úgyhogy ebbe a hétbe min-
dent belerakunk, ami csak le het séges. Aki 
volt már velünk táborban az tudja: itt elfe-
lejthetsz mindent, mert csak a játék számít 
és azok, akik játsszák. Játékot pedig annyit 
tudunk… A színjátszós alkotómunka mellett 
számtalan, olyan délutáni és esti progra-
mot kínálunk, ami nélkül egyszerűen nem 
múlhat el a nyár: számháború, festékcsata, 
vízi olimpia, éjszakai játék, CTF, 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)
Részvételi díj: 37 000 Ft
Testvéreknek: 33 300 Ft
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INFORMÁCIÓK A KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA TÁBORAIRÓL

•  Napközis táboraink, nyári foglalkozásaink programjának 
rövid ismertetőiből tájékozódni tudnak azok időtartamáról 
és részvételi díjairól. Táboraink leírása mellett megtalálják, 
hogy milyen életkorú gyermeknek ajánljuk, ezt kérjük, vegyék 
figyelembe.

•  Az étkezésben tízórait és ebédet biztosítunk, melynek költ-
ségét az egész napos táborok részvételi díja tartalmazza. 
A diétás étrend igényeket (kivéve a vegetariánust!) is tudjuk 
biztosítani.

•  A foglalkozások tematikájáról, valamint a szükséges felsze-
relésekről részletes leírást honlapunkon olvashatnak:  
www.kulturkuria.hu, amelynek megvalósulását a gyermek-
létszám és összetétel módosíthatja.

•  Táboraink minimum 10 befizetett jelentkező esetén indulnak.
•  A táborok első napján kérjük a szülő által kitöltött és aláírt 

Egészségügyi Nyilatkozatot a táborvezetőnek leadni szíves-
kedjenek.

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

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

•  A táborokról információt kapni, jelentkezni, jelentkezési 
lapot és egészségügyi nyilatkozathoz adatlapot igényelni,  
a műsorfüzetben megjelölt személyeknél, illetve a 
Kultúrkúria részéről Nagyné Tóth Kinga szervezőnél lehet 
(+36 20 249-1580, kingat@kulturkuria.hu).

•  A jelentkezés a kitöltött jelentkezési lap leadásával valamint 
a részvételi díj befizetésével válik érvényessé, és érkezési 
sorrendben történik. A részvételi díjat legkésőbb a tábor 
megkezdése előtt 2 héttel kérjük befizetni.

•  A részvételi díj visszafizetésére nincs mód, kivételt képez, 
ha a lemondás indoka betegség és erről orvosi igazolást is 
hoznak.



OLASZ INTENZÍV KURZUS
15 éves kortól
JÚNIUS 12–16.  
 naponta 9.00–12.30 óráig  
 KÖZÉPHALADÓ-HALADÓ (B2) CSOPORT
JÚNIUS 19–23.  
 naponta 9.00–12.30 óráig  
 KEZDŐ-ÚJRAKEZDŐ (A1-A2) CSOPORT   
JÚNIUS 19–23.  
 naponta 15.00–18.30 óráig  
 NYELVVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ (B2) CSOPORT

A 20 órás kurzusokra speciálisan összeállított, 
olvasmányokból és feladatokból álló kurzuskönyv 
készül, amelyet a diákok a tanfolyam első napján 
kapnak kézbe. 
Információ és jelentkezés: Tarnay Annamária nyelv-
tanárnál  
(+36 30 495-2693, atarnay@hotmail.com)
Részvételi díj: 28 000 Ft/20 órás kurzus 34 | 35
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SZÍNJÁTÉK DRÁMA-STÚDIÓ 
TÁBORA
9–14 éveseknek
JÚNIUS 19–23.  
naponta 10.00–16.00 óráig

Akarsz egy hétig „margitos” lenni?
Személyiség- és kreativitás-fejlesztés,  
kommunikációs készségfejlesztés, 
beszédtechnika, improvizáció, színpadi 
alapismeretek, játék, játék, játék... Az 
utolsó napon táborzáró impró bemutatót 
tartunk a szülőknek.
Táborvezető: Földessy Margit a Színjáték 
Dráma-Stúdió művészeti vezetője
Információ és jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga 
(+36 20 249-1580, kingat@kulturkuria.hu)
Részvételi díj: 30 000 Ft 

ZÖLDÁG KERÁMIA TÁBOR
8 éves kortól
JÚNIUS 19–23. naponta 8.00–16.00 óráig 

Marokedénytől a korongozásig: játékos 
foglalkozás agyaggal, tárgykészítés játék a 
textúrákkal, különböző lenyo ma tok hasz-
nálata. Hurkatechnika, lap e dénykészítés, 
korongozás. A táborban dísz és használati 
tárgyakat is készítünk: sütinyomó pecsét, 
mintás nyújtófa, szélcsengő, szappan-ce-
ruzatartó, samottos agyagból főzőedény, 
mécsestartó. Díszítés természetes földfes-
tékkel – engóbbal – színezékek és anyagok 
felhasználásával, üveggyöngyös díszítés, 
natúr színtelen mázzal történő kiégetés
Táborvezető: Pintér- Varga Beáta fazekas oktató
Információ és jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga 
(+36 20 249-1580, kingat@kulturkuria.hu)
Részvételi díj: 25 000 Ft

 



JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN
Korhatár nélkül
ALKALMAK: JÚNIUS 20., 27. JÚLIUS 4., 11., 18., 25.
ALKALMANKÉNT: 9.30–11.00 óráig

A jógafoglalkozásokon az egész testet átmozgató gyakorlatok 
különösen jó hatásúak a gerincre. A hátizom megerősítésével 
jobb lesz a testtartás, ami a könnyebb, 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)
Részvételi díj: 10 000 Ft/8 alkalom, 2000 Ft/alkalom

GERINCTORNA
21 éves kortól
JÚNIUS 20–JÚLIUS 31. 
keddi és csütörtöki napokon 
8.30–9.30 óráig

A foglalkozásokon finoman 
átmozgatjuk az egész testet, 
az ízületeket, izmokat és a 
gerincet.
Foglalkozásvezető, információ 
és jelentkezés: Jurás Zoltán 
testnevelő, gyógytestnevelő és 
gyógymasszőr (+36 20 447-4520)
Részvételi díj: 1000Ft/alkalom, 
5000Ft/6 alkalom, 10 000Ft/ 
12 alkalom
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SPORT ÉS KREATÍV  
NAPKÖZIS TÁBOR 
4–9 éveseknek
JÚNIUS 26–30.  
naponta 8.00–16.00 óráig

Komplex, kreativitást fejlesztő program óvodások - 
nak és kisiskolásoknak, amely játszva segít a kü - 
lönböző készségek és képességek alapjainak elsa - 
játításában, valamint fejlesztésében.
Foglalkozások:
–  kézműves foglalkozás, oktató: Szűcs Tímea 

keramikus
–  képességfejlesztő torna, játékos sportfoglalko zás, 

oktató: Abonyi Barbara gyógytestnevelő tanár
–  a judo alapjainak elsajátítása, oktató:  

Bácskay Zsolt testnevelő tanár, judo edző (I.DAN)
Táborvezető: Bácskay Zsolt (+36 20 951-4414) 
Jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga (+36 20 249-1580, 
kingat@kulturkuria.hu)
Részvételi díj: 30 000 Ft

ÉKSZERKÉSZÍTŐ  
DESIGN TÁBOR
8 éves kortól
JÚNIUS 26–30.  
naponta 9.00–13.00 óráig

A hét folyamán sokféle technikával és 
alapanyagból alkotunk gyönyörű éksze-
reket öko-design szemlélettel. Minden-
ki megálmodhatja saját ékszereit, és 
megtanulhatja, hogyan készítheti el saját 
gyűrűit, fülbevalóit, nyakláncait, karkötőit. 
Az elkészült darabokat mindenki hazavi-
heti és büszkén hordhatja! A tábor során 
készülő ékszerek fajtái: féldrágakő, drót, 
textil, kerámia és gyöngy díszek.
Foglalkozásvezető Varga Tímea iparművész 
Információ és jelentkezés: Reök Cecília  
(+36 20 299-1040, reokcecilia@kulturkuria.hu)
Részvételi díj: 12 000 Ft (az alapanyagok árát is 
tartalmazza) 40 | 41



ZÖLDÁG HORGÁSZ TÁBOR
10–14 éves haladó gyermekhorgászok – fiúk és lányok – részére 
JÚLIUS 3–7. naponta 9.00–16.00 óráig

A Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége és a Klebelsberg 
Kultúrkúria szervezésében
Azon 10–14 éves lányok és fiúk jelentkezését várjuk, akiket már 
„meglegyintett” a horgászat szele, és van már horgászati élmé-
nye, minimális tapasztalata. Előzetes alap horgászati tapasztalat 
szükséges, elvárt. A tábor ideje alatt az elméleti oktatás mellett a 
fő hangsúly a gyakorlati képzésen van. A kurzus végén horgászati 
alapismeretekből lehetőség lesz vizsgát tenni, melyet bizonyítvány-
nyal ismerünk el. 
Program: horgászat, elméleti és gyakorlati horgászoktatás, képes 

előadások a vízi élővilágról, horgászati ismeretekről, növény és ál-
latismereti játékok. A tábor ideje alatt az elméleti oktatás mellett 
a fő hangsúly a gyakorlati képzésen van. 

Helyszín: A Hidegkúti Horgásztó és a Klebelsberg Kultúrkúria
Információ és jelentkezés: Reök Cecília (+36 20 299-1040, 

reokcecilia@kulturkuria.hu)
Részvételi díj: 20 000 Ft 
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GYERMEK FITNESS SPORTTÁBOR 
6 éves kortól fiúknak és lányoknak 
JÚLIUS 3–7. és JÚLIUS 24–28. naponta 8.00–16.00 óráig 

A tábor ideje alatt lazaság és hajlékonyság, állóképesség fejlesztése 
történik. A gyerekek táncos koreográfiát tanulnak be, labda és ügyes-
ségi játékokra is sor kerül, valamint kézműves foglalkozásokon és 
szabadtéri programokon is részt vesznek. 
Táborvezető: Agácz Rita Fitness edző (+ 36 30 584-8889)
Jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga (+36 20 249-1580, kingat@kulturkuria.hu)
Részvételi díj: 30 000 Ft 

TEKERGŐK NAPKÖZIS 
SPORTTÁBOR
8–17 éveseknek
JÚLIUS 3–7.  
naponta 8.00–17.00 óráig 

Rengeteg sport, más izgalmas 
programokkal fűszerezve. Bicik-
litúrák, foci, tollaslabda, asztali 
tenisz, röplabda 
és kosárlabdázási lehetőségek, 
va la mint vetélkedők, számhábo-
rúk, kéz műveskedés.
Táborvezetők: Tamási Gábor és  
Bedő Domonkos
Információ és jelentkezés:  
Tamási Gábor (+36 20 384-5231,  
www.nyari-sporttabor.hu,  
www.facebook.com/Tekergok)
Részvételi díj: 28 000 Ft 
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FESTŐ TÁBOR
Korhatár nélkül, kezdőknek
JÚLIUS 3–7. naponta 10.00–14.00 óráig

Szeretettel várjuk a festeni, alkotni vágyókat. A foglalkozásokon 
lehetőség nyílik számtalan technika megismerésére és gyakorlá-
sára. A hét zárásaként, pénteken házi kiállítás keretében mutatjuk 
be az alkotásokat. Az első órára semmilyen festőeszközt nem kell 
hozni.
Táborvezető: Magyar Ari festőművész (+36 30 210 2131)
Jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga (+36 20 249-1580, kingat@kulturkuria.hu)
Részvételi díj: 21 000 Ft

ÜVEGFESTŐ TÁBOR
8 éves kortól
JÚLIUS 3–7.  
naponta 9.00–13.00 óráig

A táborban az üvegfestés 
technikáit lehet elsajátí-
tani. Szép színes pohara-
kat, vázákat, díszeket és 
tolltartókat lehet készíteni 
öko-design szemlélettel.  
Az elkészült alkotások 
haza is vihetők, lehet őket 
használni vagy az otthont 
díszíteni velük.
Táborvezető: Varga Tímea 
iparművész
Információ és jelentkezés: 
Reök Cecília (+36 20 299-1040, 
reokcecilia@kulturkuria.hu)
Részvételi díj: 12 000 Ft 46 | 47
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SÜNIZENE „HERCEGEK ÉS HERCEGNŐK” HETE
2–7 éveseknek, szülői kísérettel
JÚLIUS 3–7. naponta 10.00–11.00 óráig

Tematikus napjaink a zene, mondóka, mese, játék, kreativitás alap-
jaira építenek. Ha az időjárás engedi, programjaink a Kúria udvarán 
zajlanak.
HÉTFŐ  ismerkedés, korona- és kardkészítés,  

zenélés ritmushangszerekkel
KEDD  pólófestés, játék, buborékfújás, udvari kórus  

megszervezése
SZERDA  szünnap házi feladattal
CSÜTÖRTÖK  hangszerkészítés, királyi zenekar megalakítása,  

óriásplakát elkészítése 
PÉNTEK bál, mulatság, tánc, hétpróba, vízipisztoly, torna
Foglalkozásvezető: Dudinszky Nóra fuvolatanár, a Süni zenebölcsi vezetője
Információ és jelentkezés: Dudinszky Nóra (+36 70 452-8895, info@sunizene.hu, 
www.sunizene.hu) 
Jelentkezés a férőhelyek függvényében folyamatosan. 
Részvételi díj:  Heti bérlet: 6000 Ft, testvérkedvezmény 20%
Napijegy: 2000 Ft, testvéreknek 1500 Ft
Előleg: 1000 Ft (Kísérő szülőknek nem számolunk fel díjat!)
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SELYEMFESTŐ TÁBOR
8 éves kortól
JÚLIUS 10–14. 
naponta  
9.00–13.00 óráig

A hét folyamán a selyemfestés 
technikáit lehet elsajátítani. 
Szép, színes képeket, díszeket, 
sálakat készíthetsz öko-design 
szemlélettel. Az elkészült 
alkotások haza is vihetők, lehet 
viselni őket vagy az otthont 
díszíteni velük.
Táborvezető: Varga Tímea 
iparművész
Információ és jelentkezés: 
Reök Cecília  
(+36 20 299-1040, 
reokcecilia@kulturkuria.hu)
Részvételi díj: 12 000 Ft 

NAPRAFORGÓ TÁBOR
6–10 éveseknek
JÚLIUS 10–14. naponta 8.00–16.00 óráig

Minden nap más programmal várjuk a gyerekeket. 
Kézműveskedünk, sportolunk, kirándulunk és játszunk.
Táborvezető: Nagyné Tóth Kinga pedagógus
Információ és jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga 
(+36 20 249-1580, kingat@kulturkuria.hu)
Részvételi díj: 25 000 Ft
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INDIAI TÁNCOK 
RADZSASZTÁNBÓL
18 éves kortól
JÚLIUS 10–14.  
naponta 16.30–18.00 óráig

Teljesen kezdő és haladó táncosoknak 
egyaránt, a tanítás egyénre szabott. 
Az órákon Radzsasztán (Észak-India) 
varázslatos hangulatát idézzük meg 
a pörgő ritmusú, dallamos zenével, 
valamint a zenék hangulatának meg-
felelő tánccal. Ez a tánctípus, segít 
abban, hogyan kontroláljuk és hozzuk 
összhangba a különböző testrészek 
finom, lüktető mozgását, és alakítsuk 
csábítóan nőies tánccá.
Foglalkozásvezető: Ábrahám Judit tánc-
művész.
Információ és jelentkezés:  
Nagyné Tóth Kinga  
(+36 20 249-1580, kingat@kulturkuria.hu)
Részvételi díj: 15 000 Ft

KLÉBI TÁBOROK NAPTÁR
június 12–16. OLASZ INTENZÍV KURZUS 34.

június 19–23. OLASZ INTENZÍV KURZUS 34.

SZÍNJÁTÉK DRÁMA-STÚDIÓ TÁBORA 36.

ZÖLDÁG KERÁMIA TÁBOR 37.

június 26–30. SPORT ÉS KREATÍV NAPKÖZIS TÁBOR 40.

ÉKSZERKÉSZÍTŐ DESIGN TÁBOR 41.

július 3–7. ZÖLDÁG HORGÁSZ TÁBOR 42.

GYERMEK FITNESS SPORTTÁBOR 44.

TEKERGŐK NAPKÖZIS SPORTTÁBOR 45.

FESTŐ TÁBOR 46.

ÜVEGFESTŐ TÁBOR 47.

SÜNIZENE 48.

július 10–14. SELYEMFESTŐ TÁBOR 50.

NAPRAFORGÓ TÁBOR 51.

INDIAI TÁNCOK RADZSASZTÁNBÓL 52.

július 24–28. GYERMEK FITNESS SPORTTÁBOR 44.



INFORMÁCIÓK A BERCZIK SÁRA  
BUDAI TÁNCKLUB KURZUSÁRÓL

•  Részvételi díj: 25 000 Ft, amely  
az étkezést is tartalmazza.

•  Jelentkezés és a részvételi díj  
befizetésének határideje:  
MÁJUS 31. 

•  Jelentkezési lap kérhető a táncklub 
információjában.

•  Felvilágosítás és jelentkezés: 
+36 1 201-7992, +36 70 335-6283, 
budaitancklub@marczi.hu 
www.budaitancklub.hu

BERCZIK SÁRA BUDAI TÁNCKLUB
1027. Budapest, Kapás u. 55.
honlap: www.budaitancklub.hu
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XIV. NYÁRI INTENZÍV  
TÁNCKURZUS
2017. augusztus 21–25. (hétfő-péntek)
7 éves kortól a felnőtt korosztályig

 
A kurzus két korcsoportban kerül megren-
dezésre. Várjuk jelentkezését a táncművé-
szetekben már jártas érdeklődőknek 7 éves 
kortól a felnőtt korosztályig.

OKTATOTT MŰFAJOK:
Klasszikus-balett – Bárány Ilona (zongorakí-
sérettel)
Jazz tánc – Puskás Judit
Sztepp – Bárány Ilona
Streching – Puskás Judit
Modern tánc kompozíció – Puskás Judit
Klasszikus-balett kompozíció – Bárány Ilona 



2017. JÚNIUS 9-10. II. KERÜLET NAPJA
 

JÚNIUS 10. SZOMBAT

9.30 KOVÁCSOVICS FRUZSINA 
10.30 ALMA ZENEKAR 

ESTI KONCERT: 
TALAMBA 
ÜTŐEGYÜTTES 
10.00-18.00 
CSALÁDI NAP: 
KIRAKODÓVÁSÁR, LÉGVÁRAK,
ÍZEK UTCÁJA, FŐZŐVERSENY, 
SZIAMARCZI! 
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ

AZ ÖNKORMÁNYZAT FESZTIVÁLJÁRA A BELÉPÉS DÍJTALAN, 
A HELYSZÍN EBBEN AZ ÉVBEN IS A MILLENÁRIS.

JÚNIUS 9. PÉNTEK

18.30 RADICS GIGI 
20.00 TÁTRAI BAND
 



Fővédnök:
Dr. Láng Zsolt polgármester
Háziasszony: 
Schmitt Pálné Makray Katalin
Házigazda:
Esterházy László kanonok, 
esperes plébános
Állandó program:
18:00 Szentmise
19:00 Templomkerti Esték 
          előadás

Főtámogató: 
II. Kerületi Önkormányzat

Templomkerti esték
Művészek a templomért 2017
Jótékonysági estek a máriaremetei bazilika javára
1029 Budapest, Templomkert 1.

A rendezvény programjai ingyenesek, de a templom céljaira felajánlásokat elfogadnak.

EgéSZSégbEn, 
boLDogan éLni
Prof. Dr. Bagdy Emőke

RuSZ MiLán: PóLiKa
Cigány sorsdráma – zarándokszínház
Varga Klári, Gyorgyev Bránimír, Rusz Milán és Suki István

biZáncTóL buDáig
Szent Efrém Férfikar
Művészeti vezető: bubnó TaMáS Liszt Ferenc-díjas, 
Magyarország érdemes művésze

MagyaRbóL jELES 
Kiss Kata Zenekar

TáncRaPSZóDia 
Magyar Nemzeti Táncegyüttes
Művészeti vezető: ZSuRáfSZKy ZoLTán Kossuth-díjas, 
Kiváló művész

A templomban 2017. május 13-tól látható lesz 
Rieger Tibor szobrászművész Mindszenty biborosról készült alkotásának 

gipszváltozata, melynek kőszobrát 2017. szeptember 16-án áldja meg 
Dr. Erdő Péter biboros, primás, esztergom-budapesti érsek úr a templom előtt.

május 27. 
szombat

június 25. 
vasárnap

július 8. 
szombat

augusztus 18. 
péntek

szeptember 16. 
szombat
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www.marczi.hu
www.kulturkuria.hu
www.budaitancklub.hu


