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Szolgáltatások
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Süni
zenebölcsi

Énekszóval és a fuvola varázslatos
hangjával, mozgással, mondókákkal
és jó társasággal várjuk a szülőket
és gyermekeiket Sünizenére.
Időpont: szerda 10.00-10.30
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom
5 000 Ft/5 alkalmas bérlet
(3 hónapig felhasználható)
Első foglalkozás: január 9.
Információ és beiratkozás:
Dudinszky Nóra fuvolatanár
+36 70/452 8895
info@sunizene.hu
www.sunizene.hu
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Kisgyerek

Kisgyerek

fél éves kortól 4 éves korig

Csiri-biri
babatorna

1-3 éves korig
Már járni tudó, izgő-mozgó kistornászoknak
Időpont: csütörtök 9.30-10.15
Részvételi díj: 1 700 Ft/alkalom
15 000 Ft/bérlet (10 alkalom, 1 éven belül felhasználható)
Testvéreknek 50% kedvezmény!
Folyamatos csatlakozási lehetőség, előzetes jelentkezés nem szükséges.
Első foglalkozás: január 3.
Információ és beiratkozás: Orszáczky Ildikó, a Csiri-biri torna vezetője
+36 30/389 5500, info@csiri-biri.hu, www.csiri-biri.hu
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Játékos
torna
óvodás gyermekeknek

A talajtorna, ritmusgimnasztika, balett,
aerobic és a tánc mozgásanyagából
táplálkozik, de mindegyiktől különbözik,
így kialakítva a sportág egyedi jellegét
és megjelenítési formáját.

Ügyesség, kitartás, állóképesség és mozgáskoordináció fejlesztése sok játékkal.
A foglalkozást megfelelő számú jelentkezés esetén indítjuk el.
Időpont: péntek 16.00-16.50 | Jelentkezési határidő: január 28.
Tervezett első foglalkozás: február 1.
Részvételi díj: 4 000 Ft/ 4 alkalom (6 hétig járható le) | 1 500 Ft/alkalom
Információ és jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga
+36 20/249 1580 | kingat@kulturkuria.hu

Időpontok:
Középhaladók: hétfő, szerda 15.45-16.45
Haladók: hétfő, szerda 16.45-18.15
Részvételi díj:
9 000 Ft/heti egy alkalom
12 000 Ft/heti 2 alkalom
Első foglalkozás: január 7.
Információ és jelentkezés:
Agácz Rita Fit-Kid edző
+36 30/859 1148
agacz.rita@gmail.com
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Gyerek

Gyerek

Gyermek
fitness
4-11 éves korig
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Úton a jövőhöz

Óvodásoknak és kisiskolásoknak

A gyerekek az algoritmikus gondolkodás, a robotika
alapjainak megismerésén és a saját számítógépes játékok
elkészítésén keresztül sajátítják el a programozás alapjait.
Ezt a tudást a későbbiek során jól hasznosíthatják az élet
sok más területein is. Például a reáltantárgyak tananyagát
könnyebben értik meg, a logikus gondolkodásuk illetve
a problémamegoldó képességük
nagy mértékben fejlődik.

A fegyelem és a gondolkodás fejlesztése
drámajátékokba illesztett koncentrációs motorikus
és stresszoldó gyakorlatokkal. A tréninggel sikeresen
kezelhetők a magatartás zavarok és a tanulási
nehézségek. A foglalkozást megfelelő számú
jelentkező esetén indítjuk el!
Jelentkezési határidő: január 22.
Tervezett első foglalkozás:
január 24. csütörtök 15.30-16.30
Részvételi díj: 12 600 Ft/fő/ 6 alkalom
Információ és jelentkezés:
Galai Mária drámatanár, fitness tréner
+ 36 70/705 3304
vitalistornak@gmail.com

Programozás oktatás gyerekeknek
7–14 éves korig
(igény esetén középiskolás/gimnazista diákoknak is)

Gyerek

Gyerek

Mozgásos mentális
tréning (MMT)
gyerekeknek

Időpont: szombat 10.00-11.30
Tervezett első foglalkozás: február 2.
A foglalkozásra előzetes jelentkezés
szükséges! Igény esetén hétköznapokon
is tartunk foglalkozásokat.
Részvételi díj: 10.000 Ft / 4 alkalom/hó
Információ és beiratkozás:
Révész Barnabás, ügyvezető
+36-31-783-0000 | revesz.barnabas@rok.hu
valamint az Oktatási Központ munkatársainak
elérhetőségein: +36-1-781-0000 | info@rok.hu
9

Gyerek

Klasszikus mozgás, klasszikus zenére.
A foglalkozásokon a gyerekek
elsajátítják a klasszikus balett alapjait,
valamint tartásjavító gimnasztikát,
művészi tornát is végeznek, kiegészítő
feladatként pedig táncos koreográfiát
tanulnak.

Időpontok:
5-6 évesek: kedd 17.00-17.50,
péntek 16.00-16.50
7-8 évesek: péntek 17.00-17.50
9-12 évesek: péntek 18.00-18.50
Beiratkozás: január 25.
Azoknak akik az I. félévben már jártak: 16.00-17.30
Az új jelentkezőknek: 17.30-18.00.
Első foglalkozás:
keddi csoportnak: január 22.
		
pénteki csoportnak: január 25.
Részvételi díj:
keddi csoportnak: 22 800 Ft/19 alkalom
		
pénteki csoportnak: 21 600 Ft/18 alkalom
Információ és beiratkozás: Exner Judit
+ 36 30/952 0280 | judit.exner@t-online.hu
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Judo
4-18 éves korig

A judonak rendkívül jó személyiségfejlesztő hatása van. A tanfolyami
képzés keretein belül nem csak fizikai és technikai képzés zajlik, hanem
a mentális fejlesztés is nagy hangsúlyt kap (önfegyelem, akaraterő, kitartás).
Óvodás korban a judo alapjait sajátítják el a gyerekek. Az iskolások
három csoportban dolgoznak tudásszintjüknek, illetve életkoruknak
megfelelően. A judokáknak lehetőségük van évenként övvizsgát tenni.
A tanfolyam 2018. szeptember 3-tól 2019. május 31-ig tart,
66 edzést foglal magában.
Óvodás csoport: hétfő, szerda 16.15-17.00
Iskolások 1. csoport: hétfő, szerda 17.15-18.00
Iskolások 2. csoport: hétfő, szerda 18.00-19.00
Iskolások 3. csoport: hétfő, szerda 19.00-20.00
Részvételi díj egy tanévre: 3x23 000 Ft
(Befizetés 22 alkalmanként: szeptember, december és március hónapban)
Első foglalkozás: január 7.

Gyerek

Balett

Információ: Bácskay Zsolt testnevelő tanár, judo edző, I. DAN
+ 36 20/951 4414
Jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga
+36 20/249 1580 | kingat@kulturkuria.hu
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A Brazil Jiu Jitsu az egyik leggyorsabban
fejlődő, földharc központú küzdősport irányzat,
amely az ütés-rúgás nélküli hatékony önvédelem
mellett rendkívüli módon erősíti az ízületeket
és az izomzatot.
Időpontok: kedd, csütörtök 15.50-16.50
Részvételi díj: 10 000 Ft/hó
Első foglalkozás: január 8.
Információ és beiratkozás:
Szentes János (Carlson Gracie barna öv)
+36 20/339 2197 | szentesj@yahoo.com
www.cg1025.hu
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Kyokushin
Karate
6-18 éves korig
A Kyokushin Karate egy álló stílusú,
megreformált karate irányzat, amely
előtérbe helyezi a valós küzdelmet és
a hatékonyságot. A fizikai képességek
fejlesztése mellett célja az emberi
értékek megőrzése és az ifjúság egészséges életmódra való nevelése, a test
és lélek harmóniájának elérése.
Időpontok: kedd, csütörtök 17.00-18.00
Részvételi díj: 10 000 Ft/hó
Első foglalkozás: január 8.
Információ és beiratkozás:
Szentes János (5. DAN) mester
+36 20/339 2197
szentesj@yahoo.com
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Gyerek

Gyerek

Brazil
Jiu
Jitsu
6-18 éves korig

Csillagszemű
Táncegyüttes

14

7-13 éves korig

Szeretettel várunk minden gyermeket, aki szeretne megismerkedni a magyar néptánc és népzene hagyományaival. A tanfolyamokat előzetes egyeztetés nélkül ki lehet
próbálni, majd amikor a gyermek biztos benne, hogy
szeretne táncolni, csak akkor kerül sor a beiratkozásra.
Bátran érdeklődjön a próbavezető tanárnál!

Mai zenék, laza stílus!
Gyere, próbáld ki és legyél vagány!
Időpontok:
Haladó csoport: hétfő 16.30-17.30
Első foglalkozás: január 7.
Kezdő csoport: hétfő 17.30-18.30
Első foglalkozás: január 7.
Részvételi díjak: 7 500 Ft /fő/hó
Az órákat tartja: Pászti Petra tánctanár
Információ és beiratkozás:
Patay-Telek Szilvia táncpedagógus
+36 20/326 6628
dynamictanc@gmail.com

Időpontok:
Csütörtök 16.30-17.30
Részvételi díj: 25.000 Ft/félév
Harmadik testvértől: 17.000,- Ft/félév
Első foglalkozás: január 3.
Jelentkezés folyamatosan.
Próbavezető tanárok:
Tolnai Sarolta, Balogh Ákos
Információ és beiratkozás:
Balogh Ákos | +36 30/303 8576
info@csillagszemu.hu
www.csillagszemu.hu

Gyerek

Gyerek

Hip-hop
tánctanfolyam
a Dynamic Tánciskola
szervezésében

Magyar néptáncoktatás
óvodáskorú gyermekeknek
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Szín-játék-ország
Színjáték Dráma-Stúdió
Földessy Margit vezetésével
8-14 éves korig

16

Gyerek

Gyerek

Személyiség- és kreativitásfejlesztés, kommunikációs készségfejlesztés, beszédtechnika, improvizáció, színpadi alapismeretek,
játék, játék, játék.
Időpont: szerda 15.00-17.00
Részvétel díj: 40 000 Ft/17 alkalom
Első foglalkozás: január 30. (január 30 – június 5.)
Jelentkezési határidő: január 23.
Foglalkozásvezetők: Földessy Margit színművész,
a Színjáték Dráma-Stúdió művészeti vezetője;
Szabados Tímea és Benesovits Áron asszisztensek
Információ és jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga
+ 36 20/249 1580 | kingat@kulturkuria.hu
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Kisiskolás és junior csoportok kezdő szinttől a nyelvvizsgáig

Gyerek

A kisiskolások érdeklődéséhez igazított angol nyelvi óráink
sok játékot, mozgást, kézműves foglalkozást, közös éneklést
ölelnek fel-természetesen angol óravezetéssel!
Heti 1x2 tanóra, vagy heti 1x60 perc.
A nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam minden szinten
rendelkezésre áll az érdeklődők számára, sőt bármilyen,
Magyarországon akkreditált és nemzetközi nyelvizsgára
is felkészítünk.
Időpontok: hétfő: 16.15-17.15 | kedd: 14.15-15.15
csütörtök: 15.00-16.30, 16.30-17.30, 17.30-18.30.
Részvételi díj: 37 000 Ft/ 90 perc /10 hét.(január 7-március 7.)
27 000 Ft/60 perc/10 hét
2 000 Ft/45 perc | 2 700 Ft/60 perc | 3 700 Ft/90 perc
Beiratkozás, szintfelmérés: január 3., 16.00-17.00
Első foglalkozás: január 7.
Információ és beiratkozás : Studniczky-Gólya Orsolya angol nyelvtanár
+36 20/770 3075 | info@yourplace.hu | www.yourplace.hu
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Német nyelvtanulás
gyerekeknek
drámajátékokkal
7-14 éves korig

Tanuljunk németül gyorsan, hatékonyan, játékokkal!
Az élményszerű nyelvtanulás a legjobb módszer
az idegennyelv elsajátítására. Ezen a tanfolyamon
a nyelvoktatás beszédközpontú, német nyelvű
drámajátékokkal, a mindennnapi életben jól
hasznosítható szituációs gyakorlatokkal történik.

Gyerek

Gyermek angol
nyelvtanfolyam
A YourPlace nyelvstúdió
tanfolyama

Ingyenes próbaalkalom: január 15. kedd 16.00-17.30
A próbaalkalomra előzetes jelentkezés szükséges!
Jelentkezési határidő: január 11. péntek
A foglalkozást megfelelő számú jelentkező esetén
indítjuk el! A foglalkozásra előzetes jelentkezés
szükséges!
Tervezett első foglalkozás: január 22. kedd 16.00-17.30
Jelentkezési határidő: január 18.
Részvételi díj: 21 000 Ft/10 alkalom
Információ és jelentkezés:
Galai Mária drámatanár, fitness tréner
+36 70/ 705 3304 | vitalistornak@gmail.com
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Felnőtt

Gyerek

Fazekas műhelyünkbe várunk minden olyan gyermeket
és felnőttet, akik szeretnének megismerkedni az ősi
eredetű kézműves mesterség, a fazekasság alapjaival.
Időpontok: szombat 10.00-12.30
Január 12.
Mécsesek, aromalámpák
Február 2.
Plakettek, házszámtáblák
Március 2.
Virágok készítése
Április 6.
Korongozás
Május 4.
Állatfigurák, ujjbábok formázása
Az egyes alkalmakra 3 nappal az adott foglalkozás
előtt előzetes jelentkezés szükséges!
Együtt alkotni vágyó szülők-gyerekek ill. barát-barátnő
bérletvásárlása esetén (2 fő) a második bérlet árára
10% kedvezményt adunk.
Részvételi díj: 12 500 Ft/4 alkalom, 3 500 Ft/alkalom
A részvételi díj az anyagárat és az égetési díjat is tartalmazza.
Műhelyvezető:
Szűcs Tímea népi Iparművész, fazekas oktató
Jelentkezés: kingat@kulturkuria.hu
Információ: Nagyné Tóth Kinga szervező
+36 20/249 1580
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Kézműves kuckó
Alkossunk együtt,
felnőttek-gyerekek!
7-99 éves korig

Kreatív technikákat próbálhatsz ki velem különböző korok, kultúrák
kézműves mesterségein keresztül. Együtt alkotni vágyók (szülők-gyerekek ill.
barát-barátnő) bérletvásárlása, illetve jegyvásárlása esetén(2 fő) a második
bérlet, illetve jegy árára 10% kedvezményt adunk.
Időpontok: szombat 10.00-12.30 | Nemez-foglalkozások: 10.00-13.30
Január 19. Transzparens papírból hópehely-csillag hajtogatás
Február 9. Nemezelés-homlokot-fület melegítő fejpánt ill.színes farsangi maszk
Március 9. Zsinór nemezelése - kelta fonással készített kokárda
Április 27. Origami - tavaszköszöntő sakura-virágok, dobozkák
Május 11. Nemezelés - virágos hajdísz, telefontok
Papír-foglalkozás részvételi díja: 3 000 Ft/2,5 óra/fő/alkalom
Nemez-foglalkozás díja: 4 500 Ft/3,5 óra/fő/alkalom
Bérlet ára: 17 000 Ft/5 alkalom/fő
Jelentkezési határidő: az első alkalom előtt min. 1 héttel.
Az egyes alkalmakra előzetes jelentkezés szükséges a foglalkozás előtt
minimum 3 nappal! A részvételi díj az anyagok árat is tartalmazza.
A foglalkozásokat vezeti: Hunyadvári Szilvia iparművész
Jelentkezés: kingat@kulturkuria.hu
Információ: Nagyné Tóth Kinga szervező | + 36 20/249 1580

Gyerek

7-99 éves korig

Felnőtt

Fazekas műhely
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Felnőtt

Felnőtt

Angol nyelvtanfolyam
OMA LINGVÁRIUM tanfolyama
Junior és felnőtt csoportok | Kezdő szinttől a nyelvvizsgáig

Időpontok:
hétfő 11.00-13.00 | kedd 8.30-10.30, 11.00-13.00 | csütörtök 8.30-10.30
Első foglalkozás: január 14.
Beiratkozás és szintfelmérés:
2019. január 7. 10.00-11.00
januàr 8. 8.30-9.30
januàr 9. 17.30-18.30
Tandíj: 1 750 Ft/tanóra
Információ és beiratkozás: Sándor Anikó angol nyelvtanár
+36 1/214 8666 | +36 30/231 8631
czsaniko@gmail.com | www.lingvarium-oma.hu
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Német beszédcentrikus foglalkozások
18 éves kortól

Haladó csoport: kedd:11.30-12.30
Tervezett csoportok: kezdő és középhaladó szint
Részvételi díj: 2 000 Ft/60 perc (tanfolyami díj)
A foglalkozást megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk el!
Tervezett első foglalkozás: január 15.
Információ: Ujj Regina német nyelvtanár
+36 70/777 9010 | regina.ujj@gmail.com. | www.online-nemet.hu
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Társastánc
a Dynamic Tánciskola
szervezésében
18 éves kortól

Olasz
nyelvtanfolyam
15 éves kortól

Időpontok:
Középhaladó csoport: hétfő és szerda 9.00-10.30
Részvételi díj: 39 000 Ft/30 óra
Első foglalkozás: január 7.
Információ és beiratkozás:
Tarnay Annamária olasz nyelvtanár
+36 30/495 2693 | atarnay@hotmail.com
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Időpontok:
Középhaladó csoport hétfő 19.30-20.30,
Haladó csoport hétfő 20.30-22.00
Első foglalkozás: január 7.
Szuperhaladó csoport: vasárnap 17.00-18.30
Középhaladó csoport: vasárnap 18.45-20.15
Első alkalom: január 7.
Részvételi díj: 8 000 Ft /fő/4 alkalom
Információ és beiratkozás:
Patay-Telek Szilvia
táncpedagógus
portot
+36 20/326 6628
Kezdő cso ítunk,
ind
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Felnőtt

Felnőtt

A tanfolyam során rövid idő alatt elsajátíthatóak a rocky, salsa,
cha-cha-cha, angol- és bécsi keringő, valamint a többi társastánc alapjai.
A könnyed, jó hangulat garantált. Az első alkalom bemutató óra.
A középhaladó és haladó csoportokhoz is van lehetőség csatlakozni.
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Várandós torna

Női torna

Ápolja akkor is fittségét, míg szíve alatt hordja születendő gyermekét.
Időpont: péntek 17.30-18.30
Részvételi díj: 6 800 Ft/4 alkalom, 1 900 Ft/alkalom
Tervezett első foglalkozás: január 25.
Jelentkezési határidő: január 23.
A foglalkozást megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk el!
Információ és jelentkezés: Galai Mária AVIVA oktató, fitness tréner
+36 70/705 3304 | vitalistornak@gmail.com

Ízületkímélő, alakformáló, erősítő gyakorlatok sok nyújtással,
a Pilates Akadémián végzett személyi edző segítségével.

18 éves kortól

Felnőtt

Felnőtt

Időpontok: szerda, péntek 8.15-9.15
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom | 10 000 Ft/11 alkalom
Első foglalkozás: január 9.
Információ és beiratkozás: Tóth Irén edző
+36 70/617 7161
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A foglalkozásokon finoman átmozgatjuk az egész testet,
végzünk néhány egyszerű erősítő gyakorlatot, és sokat nyújtunk.
Minden felnőttnek ajánlott!
Időpontok: kedd, csütörtök 8.30-9.30
Első foglalkozás: január 8.
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom | 6 000 Ft/6 alkalom | 12 000 Ft/12 alkalom
Az órákat tartja Jurás Zoltán testnevelő, gyógytestnevelő, gyógymasszőr
Jelentkezés és további információ: Jurás Zoltán | +36 20/447 4520
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Felnőtt

Felnőtt

Gerinctorna
21 éves kortól

Gerinctorna Plusz
21 éves kortól

Alapos bemelegítés után célzottan erősítjük a comb, a kar, a mell,
a hát és a has izmait, majd alapos nyújtás következik. Szintén minden
felnőttnek ajánlom, de különösen azoknak, akik szeretnének újra
"formába lendülni".
Időpontok: hétfő 8.30-9.30 | péntek 8.15-9.15
Részvételi díj: 1 200 Ft / alkalom | 6 000 Ft / 6 alkalom | 12 000 Ft / 12 alkalom
Első foglalkozás: január 7.
Az órákat tartja: Jurás Zoltán testnevelő, gyógytestnevelő, gyógymasszőr
Jelentkezés és további információ: Jurás Zoltán +36 20/447 4520
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Baba-mama torna

Időpont: szerda 10.00-10.45
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom
Tervezett első foglalkozás: február 6.
Az órákat tartja: Bolla Magdolna jógaoktató
A torna szülés után hat héttel kezdhető el! Előzetes jelentkezés szükséges!
A foglalkozást megfelelő számú jelentkezés esetén indítjuk el!
Jelentkezés és információ: Nagyné Tóth Kinga szervező
+ 36 20/ 249 1580 | kingat@kulturkuria.hu

Felnőtt

Felnőtt

Torna, ahol a mamák együtt tornáznak babájukkal.
Vidám együttlétet és kikapcsolódást nyújt a babák
és a mamák számára. A torna elsősorban az anyukák fizikai
regenerálódását szolgálja. Az órákra érdemes hozni törölközőt,
folyadékot, a babák számára pelenkát, játékot.

Senior női torna
55 éves kortól

Retro zenékre, jó hangulatban.
Időpont: szerda 18.30-19.30
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom.
Az első foglalkozásra előre be kell jelentkezni!
Jelentkezés és beiratkozás: Tamási Judit sportedző + 36 70/364 9419
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AVIVA torna
nőknek
Betanító órák tervezett foglalkozásai:
január 26 és február 2. szombat 9.30-13.30,
melyekre a jelentkezési határidő: január 24.
Részvételi díj: 15 000 Ft/fő/alkalom/4 óra
Gyakorló órák: csütörtök 16.30-17.30,
péntek 18.30-19.30
Tervezett első foglalkozás: február 7 és 8.
Jelentkezési határidő: február 5.
Részvételi díj: 6 800 Ft/4 alkalom,
1 900 Ft/alkalom.
A foglalkozásokat megfelelő számú
jelentkező esetén indítjuk el.
Információ és jelentkezés:
Galai Mária AVIVA oktató
+ 36 70/705 3304
vitalistornak@gmail.com

Felnőtt

Felnőtt

A hormonális egyensúly megtartásáért és
a női szervek jó működéséért, a fogamzóképesség fokozásáért.

Step Aerobic
Alakformáló női torna step padon. Egyszerű lépések,
erősítő gyakorlatok, lazító-nyújtó mozgásfolyamatok.
Időpontok: hétfő és szerda 8.00-9.00
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom
Az első foglalkozásra előre be kell jelentkezni!
Jelentkezés és beiratkozás:
Tamás Judit sportedző | +36 70/364 9419
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10-70 éves korig

Felnőtt

Szeretnél rugalmasabbá, erősebbé, hajlékonyabbá válni, miközben
megtapasztalod a flow, az áramlás élményét? Igényled a változatosságot?
Sikerélményt keresel? Akkor próbáld ki a vinyasa flow-t! Minden foglalkozás
más témára, testrészre fókuszál, újat tanít, miközben megtapasztalod a mozgás
harmóniateremtő erejét.
Időpont: Hétfő: 18:30-19:45
Részvételi díj: 1 700 Ft/alkalom, 6 600 Ft/4 alkalom
Folyamatosan lehet csatlakozni, akár egy alkalomra is!
Első foglalkozás: január 7.
Az első órára bejelentkezés szükséges.
Információ: Papp-Váry Anna vinyasa flowés gerincjóga-oktató, aerobikedző
+36 20/430-2445
jogazzannaval@gmail.com
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Zumba fitness
12 éves kortól

Életigenlő latin-amerikai zene, tánc, gondtalan
pillanatok, és sok-sok pozitív energia! Koreográfiák,
melyek vissza-visszaköszönnek óráról-órára, és a fogyás,
formálódás mellett a buli, az önfeledt mozgás a lényeg!
A vidám, befogadó társaság pedig ráadás!
Időpont: kedd: 20.00-21.00
Részvételi díj: 1 650 Ft /alkalom.
6 500 Ft/4 alkalom (5 hétig érvényes)
12 000 Ft/8 alkalom (2 hónapig érvényes)
Folyamatosan lehet csatlakozni,
akár egy alkalomra is!
Az első órára bejelentkezés szükséges!
Első foglalkozás: január 8.
Információ:
Papp-Váry Anna zumba- és aerobikoktató
+36 20/430-2445 | zumbazzannaval@gmail.com
http://annapappvary.zumba.com

Felnőtt

Vinyasa Flow
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Felpörget, átmozgat, formába hoz!
Szeretnél úgy táncolni,
mint a klipekben a latin táncosok?
Felnőtt

Időpont: szerda 11:00-12:00
Részvételi díj: 2 000 Ft/alkalom
Első foglalkozás: január 16.
A részvétel előzetes
regisztrációhoz kötött!
Jelentkezés: Reök Cecilía táncoktató
+36 20 299 1040
reokcili@gmail.com
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18-99 éves korig

A Jóga a mindennapi életben rendszerben minden
technikának és gyakorlatnak világos, lépésről-lépésre
való magyarázatai vannak. Felépítése lehetővé teszi
a fokozatos és állandó fejlődést a gyakorlók korára és
fizikai állapotára való tekintet nélkül.
A rendszer hű a klasszikus jóga autentikus hagyományához, azonban megfelel a mai modern idők
szükségleteinek is.

Felnőtt

Reggaeton

Jóga
a mindennapi
életben

Időpontok: hétfő, péntek 9.30-11.00
kedd 18.15-19.45 | csütörtök 18.00-19.30
Részvételi díj: 2 300 Ft/alkalom | 7 000 Ft/4 alkalom
11 000 Ft/8 alkalom
Első foglalkozás: január 4.
Információ és beiratkozás:
Bolla Magdolna jógaoktató
+36 30/402 4657 | www.joga.hu
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Felnőtt

18 éves kortól

Bársony Bálint pesthidegkúti illetőségű
zenész és zeneszerző. Tudását Nepálban
szerezte a hangtálak autentikus mestereitől és készítőitől. A hangterápia utazás a hangok végtelen birodalmában.
Hangutazásainkra a kényelmes (játszós)
öltözéket javasoljuk. Lehetőség szerint
hozza magával kedvenc jógamatracát,
párnáját, takaróját, hogy kényelemben
élvezhesse a 70 perces hangutazást.
NE KÉSSEN! Sajnos a késve érkezőket
nem tudjuk fogadni, mert megzavarnák
a már beindult folyamatokat. Mobiltelefonját a foglalkozás előtt kapcsolja ki!
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Időpontok: január 20., február 17.,
március 24., április 14., május 19.
vasárnap 17.00-18.10
Nagy érdeklődés esetén a foglalkozást
19.00 órától megismételjük.
Jegyár: 3 000 Ft/fő/alkalom
A foglakozásra előzetes regisztráció
és jegyelővétel szükséges!
Regisztráció: kingat@kulturkuria.hu
Jegyvásárlás: Klebelsberg Kultúrkúria,
1028 Budapest, Templom utca 2-10.,
Információ: Nagyné Tóth Kinga szervező
+36 20/249 1580

Művésztterápia
„Csak csajok” részére
18-99 éves korig

Önismereti csoport művészetterápiás eszközök használatával.
A cél, hogy kicsit megpihenjünk a rohanó világban, ráhangolódjunk a természet változásaira és közben jobban megismerjük önmagunkat egy elfogadó közösségben. A foglalkozásokon használunk olajpasztellt, porpasztellt, akrilt, ceruzát,
agyagot és sok más olyan eszközt, amiről nem gondolnánk,
hogy alkotni lehet vele. A foglalkozáson készült alkotások
hazavihetők. Rajztudás nem szükséges!

Felnőtt

Hangutazás és hangfürdő
Stresszoldó kikapcsolódás
Bársony Bálinttal

Foglalkozások: kéthetente pénteken17.00-19.30
Időpontok: január 18., február 1., február 15., március 1.,
március 22., április 5., április 26., május 10., május 24.
Csoportlétszám: 4-8 fő
Részvételi díj: 2 900 Ft/alkalom
(Az ár tartalmazza az anyagköltséget.)
A csoportot vezeti: Fehér Mária tanácsadó szakpszichológus
Információ és jelentkezés: fehermaria@lelekbuvarda.hu
+36 30/ 560 3337
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Lovász Irén
dalolóköre
Előképzettség nem feltétel!

Klub

Időpontok:
minden második csütörtök 18.00
Első alkalom: január 10.
Részvétel díj: 1 000 Ft/alkalom
Bérlet: 12 alkalom: 10 500 Ft, 6 alkalom: 5 400 Ft
Információ: lovasziren1@gmail.com
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Baba-mama
klub
0-3 éves korig

Klub

Zene

Lovász Irén népdalénekes, néprajzkutató,
egyetemi docens. Több mint tíz éve foglalkozik zeneterápiával és működik dalolóköre.
Hangterápiás elmélete és módszere
a magyar néphagyományban gyökerezik.
Az éneklés testi-lelki öröméért, az ősök
hagyatékának megismeréséért, hagyományainkban, önmagunkban rejlő értékek és
erők felfedezéséért rendszeresen gyűljünk
össze dalolni!

Egy hely, ahol közös játék, beszélgetés,
ismerkedés és kézműves foglalkozás közben
a baba szocializációja elkezdődik. Minden
szülőt, nagyszülőt, kismamát és gyerkőcöt
szeretettel várnak a klub házigazdái:
Nagy Petra iparművész és Simon Judit jogász
Időpontok: kedd és csütörtök 10.00-12.00
Részvételi díj:1 000 Ft/alkalom/család
Első alkalom: január 8.
Információ: Dr. Simon Judit +36 30/960 4949
Nagy Petra +36 30/676 2221
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Hidegkúti bélyeggyűjtők klubja

Sakk-kör

Mátyus Dezső
bridzsklub

A Rummikub egy társasjáték, melynek
a rablórömihez hasonló szabályai
vannak, de lényeges különbség, hogy
nem kártyalapokkal, hanem azokat helyettesítő műanyaglapokkal kell játszani,
amiket kis tartókon vagy táblán kell
elhelyezni, ezért táblás röminek is hívják.
Időpont: kéthetente pénteken 18.00
Első alkalom: január 11.
A játékra előzetes jelentkezés szükséges!

A résztvevők tapasztalatokat,
illetve magyar és külföldi bélyegeket cserélhetnek, felértékeltethetik
gyűjteményüket.

Elindult a Sakk-kör a Kultúrkúriában.

Játék (párosverseny) minden pénteken.

Időpont:
péntek 15.00-18.00

Időpont: péntek 18.00-22.00
Csak a bridzselni tudókat várjuk
előzetes egyeztetéssel.

Információ és jelentkezés:
Márténé Bernáth Mária
+36 20/972 3060

Vezeti: Faragó Sándor
A részvétel díjtalan.

Információ: Fülöp Tibor
+36 20/991 1627

Információ: Mátyus Dezső
+36 1/397 3026; +36 30/393 6948
A részvétel díjtalan.
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Időpont:
szerda 16.00-18.00
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Klub

Klub

Rummikub
klub

Német
klubestek

Minden hónap első péntekén
18 órakor baráti összejövetel diákoknak,
tanároknak, fiataloknak, idősebbeknek,
olaszoknak, magyaroknak; mindenkinek,
aki az olasz nyelv és kultúra rajongója.

Kötetlen társalgás jó hangulatban
havonta 1 csütörtökön 18.30-tól.
Lockere Unterhaltung in angenehmer
Atmosphäre jeden dritten Donnerstag
im Monat um 18.30 Uhr.
Állandó témáink: film-színház-zene, utazásgasztronómia, külföldi munkavállalás, gazdasági aktualitások, nyelvvizsgainformáció,
játék mindenkinek. Unsere Themen: FilmTheater-Musik, Reise-Gastronomie, Arbeit
im Ausland, aktuelle Wirtschaftsfragen,
Sprachprüfungsinformationen, Spiele für
alle.

Incontri mensili per studenti e
insegnanti, giovani e anziani, ungheresi
e italiani e per tutti gli amici della lingua
e cultura italiana.
Első alkalom: január 4.
Részletes program/Per il programma
dettagliato contattare:
Tarnay Annamária
olasz nyelvtanár/insegnante
+36 30/495 2693
e-mail: atarnay@hotmail.com
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Klubvezető/Leiterin: Ujj Regina
+36 70/777 9010
www.online-nemet.hu
A részvétel díjtalan/Kostenloser Eintritt

Budai
Olvasó Kör

Tere-fere Polgári
Nyugdíjasklub

Kötetlen beszélgetés finom tea mellett
egy közösen választott irodalmi műről.
Csatlakozz hozzánk!
Várunk szeretettel
havonta egy kedden
18.30-kor.

A Tere-fere Polgári Nyugdíjas Klub
a fiatalos, aktív, kirándulni szerető
nyugdíjasok klubja.
Klubdélutánok
minden hónap első hétfőjén
16.30-tól 18.30-ig
a Kultúrkúriában.

Jelentkezés: Ujj Regina
Telefon: +36 70/777 9010
E-mail: regina.ujj@gmail.com
Facebook-csoport: Budai Olvasó Kör

Információ:
Küzdy Lászlóné Tercsike
+36 20 440 9564

Klub

Klub

Olasz
klub
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Internet kortalanul

Pesthidegkút múltja iránt érdeklődőket várunk,
akik szívesen részt vesznek gyűjtő, kutató, rendszerező munkában,
akiknek fontos a település múltjának, hagyományainak megőrzése.
Időpont: minden hónap utolsó csütörtök 17.00
Információ:
Dr. Czaga Viktória | vicza1951@gmail.com
Wenzon Gusztáv | +36 20/325 1414

Helyszín: Közösségi Ház | 1028 Budapest, Máriaremetei út 37.
Négy csoportban – kezdő és haladó szinten
Új kezdő csoport szeptemberben és februárban indul.
Időpontok: csütörtök és péntek 8.30-10.00 és 10.30-12.00
Vezeti: Polgár Mária | e-mail: polgar.maria@gmail.com
Információ: Wenzon Gusztáv | +36 20/325 1414

Elkészült és működik a Pesthidegkúti Helytörténeti Kör önálló honlapja,
melyet azzal a szándékkal indított útjára, hogy Pesthidegkút történetéről
tudósítson hitelesen és – reményei szerint – érdekfeszítően, amelyet
tiszteletre méltó elődök is igyekeztek feltárni, megőrizni, dokumentálni.
Elérhetőség: www.hidegkutihistoria.hu
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Klub

Klub

Helytörténeti kör
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Civil oldal

KEDVES PESTHIDEGKÚTI
POLGÁROK!
Megalakítottuk a Kultúrkúria Baráti Körét. A tagság semmilyen
kötelezettséggel nem jár, de regisztrált tagjainkat mindig hírlevelekben
értesítjük a legfontosabb programokról, emlékeztetőket küldünk
az eseményekről, azok hátteréről.
Csatlakozzatok hozzánk!
Lépj be a honlapunkra, töltsd ki a regisztrációs dobozt,
és máris csatlakoztál a Kultúrkúria Baráti Köréhez.
Kapcsolat a szerkesztőkkel:
klebibarat@gmail.com
www.klebibarat.hu

Otthon Segítünk
Alapítvány

Egalitás
Alapítvány

Ha kisgyermekes szülőként úgy érzi…
„Olyan jó lenne beszélgetni…”
„Sokat vagyok egyedül…”
„Nem tudok egyedül kimozdulni…”
„Elbizonytalanodtam a gyermeknevelésben…” „Kellene egy jó barát…”
Segíthetünk?
Otthon segítünk szolgálat ingyenesen,
önkéntesekkel, szülői tapasztalattal,
heti rendszerességgel.

Közlekedési nehézségekkel küzdő
pesthidegkútiak helyi kulturális
rendezvényeken való részvételében
segít; szállítás, helyszíni segítség
biztosításával.

Elérhetőség: Bodnár Klára
+36 20/386 6958
bodnar.klara@gmail.com
www.otthonsegitunk.hu
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Információ:
Zaymusné Szanka Judit
+36 1/274 6233;
+36 30/953 3415
www.egalitas.hu
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Szolgáltatás

Kultúrkúria
Baráti
Kör

Zsúrszolgálat

Információ:
Nagyné Tóth Kinga
+36 20/249 1580
kingat@kulturkuria.hu

Szolgáltatás

Szolgáltatás

Tartsa gyermeke
születésnapját
a Kultúrkúriában!

Jogi és mediációs
tanácsadás
A mediáció a konfliktusok, az elakadt viták
rendezésének a peres eljárástól eltérő módja.
Lehetővé teszi, hogy a felek által felkért
pártatlan harmadik személy, a mediátor segítségével helyreálljon a párbeszéd, és a felek
maguk keressék meg a megfelelő megoldást.
Hatékony konfliktusrendezés üzleti és családjogi vitákban ügyvéd szakértő segítségével.
50

A Kultúrkúria ügyvéd-mediátora,
Dr. Toronyi Tímea ingyenes
tanácsadással várja Önt!
Időpont: kedd 17.00-19.00
Kezdés: március 12.
www.pernelkul.hu
drtoronyi@euroweb.hu
+36 30/950 78 99
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Télikert

Szolgáltatás

Bérelhető termek, terek

Színházterem

Ingyen internet
a Kultúrkúriában!
Nyitástól 20 óráig használható.
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Nagyszalon

Barbakán

Vinotéka

Szabadtéri színpad

Intézményünk alkalmas esküvők,
előadások, koncertek, ültetett és
állófogadások, konferenciák és oktatási tevékenység lebonyolítására.
Termeink kis létszámú csoportos
foglalkozások elhelyezésén túl akár
háromszáz fős közönség befogadására is alkalmasak. Szabadtéri program
esetén amfiteátrumunk és tágas
kertünk is rendezvényhelyszínül
szolgálhat.

Nagymáté Edina
(céges- és magánrendezvények)
Tel.: +36 20/526 0628
e-mail: nagymate.edina@kulturkuria.hu
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Szolgáltatás

Információk

Béreljen termet
a Kultúrkúriában!

Jegyinformációk
Budapest legtöbb rendezvényhelyszínének programjára és számos vidéki rendezvényre is vásárolhat jegyet a Kultúrkúria
információs pultjánál, hétköznap 7.30–
19.30, hétvégén 10.00–18.00 óra között.
Telefon: +36 1/392 0860.
Rendezvényeinkre a helyszínen, a www.
jegy.hu oldalon, a Ticket Expressznél
(Andrássy út 18.), a Broadway jegyirodáiban, Solymáron a Travelplaza utazási
irodában tud jegyet venni.

Szolgáltatás

nálunk!

II. Kerület Kártyára és SOTE Alumni
Tagsági Kártyára az 1000 Ft feletti jegyárú
színházi előadásokra és koncertekre
10% kedvezményt adunk.

Bérel h ető
termek, te re k :

Színházterem

Információ: Nagymáté Edina
Tel: +36 20/526 0628
e-mail: nagymate.edina@kulturkuria.hu

Nagyszalon-Télikert
Vinotéka Szabadtéri
Barbakán
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színpad

IMPRESSZUM
II. Kerületi Kulturális Közhasznú
Nonprofit Kft. kiadványa
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Tel.: +36 1/392 0860
e-mail: info@kulturkuria.hu
web: www.kulturkuria.hu
Felelős kiadó: Dolhai István
Szerkesztő: Czirják Adrienn
Tervezőszerkesztő: Pálmai András
Nyomda: Folprint Zöldnyomda Kft.
1119 Budapest, Than Károly utca 25.
Megjelenik 2 500 példányban
A műsor- és időpontváltoztatás
jogát fenntartjuk!

A sorban állás elkerülése érdekében jegyét
lehetőleg ne az adott rendezvény napján,
hanem elővételben vásárolja meg!

Támogatóink, partnereink
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Szolgáltatás

Tartsa esküvőjét

Hidegkúti Horgásztó

1028 Budapest, Temető u. 65.

SPORTHORGÁSZAT
A KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA
KÖRNYÉKÉN
A horgásztó nyitva tartása: 7.00-20.00
Horgászni csak
előre megváltott napijeggyel lehet.
Napijegy ára: 1 500 Ft/felnőtt,
melyet a Klebelsberg Kultúrkúria
(1028 Budapest, Templom utca 2-10.)
információjánál lehet megvásárolni
hétfőtől péntekig 9.00-17.00 között.
Gyerekeknek (18 éves korig) díjtalan.

