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Süni zenebölcsi
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Szeretettel hívunk és várunk minden kedves kisgyereket és édesanyját 
zenét hallgatni, együtt zenélni, énekelni és táncolni. 
Gitározik és énekel Lévai Tímea és Poppre Ádám színész- és zenészházaspár.
Foglalkozások kéthetente péntekenként 10.00-10.45 óráig.

Első foglalkozás: 2017. január 13.
Részvételi díj: 1 000 Ft/gyerek/alkalom 
Anyukáknak ingyenes, testvéreknek 100 Ft/gyerek kedvezmény
Információ: Poppre Ádám   |   +36 20/4311 968

Picuri Muri
5 hónapos kortól

Piciket és kicsiket várunk foglalkozásainkra, ahol sokat énekelünk, 
mozgunk, mondókázunk, hangszerekkel ismerkedünk.

Szerda 10.00-10.30
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom   |   4 500 Ft/5 alkalom   |   8 000 Ft/10 alkalom
Első foglalkozás: 2017. január 4.
Információ és beiratkozás: Dudinszky Nóra fuvolatanár
+36 70/452 8895, info@sunizene.hu, www.sunizene.hu
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Gyermek fitness
4-10 éves korig

Csiri-biri babatorna
1-3 éves korig   |   Már járni tudó, izgő-mozgó kistornászoknak

Csütörtök 9.30-10.15
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom
12 000 Ft/bérlet (10 alkalom, 1 éven belül járható le)
Testvéreknek 50% kedvezmény!
Folyamatos csatlakozási lehetőség, előzetes jelentkezés nem szükséges.
Első foglalkozás: 2017. január 12.
Információ és beiratkozás: Orszáczky Ildikó, a Csiri-biri torna vezetője
+36 30/389 5500, info@csiri-biri.hu, www.babatorna.hu

A talajtorna, ritmusgimnasztika, balett, aerobic és a tánc mozgásanyagából táplálko-
zik, de mindegyiktől különbözik, így kialakítva a sportág egyedi jellegét és megjele-
nítési formáját. Az óvodás órákon játékos, csoportos formában vezetjük be a Fit-Kid 
mozgásanyagát. 

Időpontok: 
Óvodás csoport kedd és csütörtök 15.45-16.45 
Kisiskolás csoport: kedd és csütörtök 16.45-17.45
Részvételi díj:
9 000 Ft/hó/heti 1 alkalom 
10 000 Ft/hó/heti 2 alkalom
Első foglalkozás: 2017. január 3.
Információ: Agácz Rita Fit-Kid edző
+36 30/584 8889
agacz.rita@gmail.com 
Jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga szervező 
+36 20/624 91580
kingat@kulturkuria.hu
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4-18 éves korig

A judonak rendkívül jó személyiségfejlesztő hatása van. 
A tanfolyami képzés keretein belül nem csak fizikai- és techni-
kai 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.

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: 23 000 Ft/3 hó
Első foglalkozás: 2017. január 4.

Információ és beiratkozás: 
Bácskay Zsolt testnevelő tanár, judo edző I. DAN 
+36 20/951 4414

Judo
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Csillagszemű
gyermek néptáncoktatás 
3 éves kortól
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Fiútorna
6-9 éves korig

A fiútorna legfőbb célja a gyermekek életkorát 
figyelembe vevő játékos fejlesztés. A foglal-
kozás segíti a harmonikus, összerendezett 
mozgást. Különböző eszközökkel történő 
feladatok gyakorlása fejleszti az egyensúlyérzé-
ket, a ritmusérzéket, javítja a testtartást, erősíti 
vázizmokat. A foglalkozásokat tartja: Agácz 
Rita fitness edző.

Csütörtök 18.15-19.15
Részvételi díj: 4 000 Ft/4 alkalom
Első foglalkozás: 2017. január 12.
A foglalkozást megfelelő számú 
jelentkező esetén indítjuk el!
Jelentkezés: 
Nagyné Tóth Kinga szervező 
+36 20/249 1580
kingat@kulturkuria.hu

A Csillagszemű Táncegyüttest Timár 
Sándor és Timár Böske alapította 1993-
ban. A Magyarországon egyedülállóan 
nagy létszámú magántársulat a magyar 
táncművészeti élet egyik legrangosabb 
együttese, amelyet Magyar Örökség- és 
Prima Primissima-díjjal is elismertek. 
A Timár-módszer alkalmazásával a 
gyermekek a néptáncot anyanyelvként 
tanulják.
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 szeret-
ne táncolni, csak akkor kerül sor a 
beiratkozásra. Bátran érdeklődjön a 
próbavezető tanárnál!

Időpontok:
Óvodás csoport: csütörtök 16.30-17.30
Iskolás csoport: csütörtök 17.30-18.30
ÚJ iskolás csoport: kedd 17.30-18.30
Részvételi díj: 20 000 Ft/gyerek/félév
Második gyermeknek: 14 000 Ft/gyerek/félév
Harmadik gyermektől ingyenes.
Első alkalom: 2017. január 3.
Jelentkezés folyamatosan!
Információ és beiratkozás: 
Bacsó Sára próbavezető tanár
+36 30/208 0151
sarabacso@gmail.com
www.csillagszemu.hu 
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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 érté-
kek 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: 2017. január 10.

Információ és beiratkozás:
Szentes János (4. DAN) mester
+36 20/339 2197
szentesj@yahoo.com

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: 2017. január 10.

Információ és beiratkozás:
Szentes János (Carlson Gracie lila öv)
+36 20/339 2197
szentesj@yahoo.com
www.cg1025.hu

Brazil Jiu Jitsu
6-18 éves korig

Kyokushin 
Karate
6-18 éves korig

G
ye

re
k

G
ye

re
k

12 13



G
ye

re
k

G
ye

re
k

A jóga hatására a gyerekek hajlékonyabbak és erőseb-
bek, testtartásuk szebb és erősebb lesz. Jobban fognak 
aludni. A jógát olykor még gyógyításra is használják, 
autista és koncentráció zavarokkal küzdő hiperaktív  
vagy Down-kóros gyerekek esetén is. A jóga gyakorla-
tok hatására lehiggad a testük, tudatuk megnyugszik, 
mozdulataik összehangoltabbak lesznek, koncentrációs 
képességük javul, tovább tudnak egyhelyben megülni 
és figyelmüket összpontosítani. A jógázás hozzásegít 
a képességeik maximális kibontakoztatásában. 

Időpont: csütörtök 16.45-17.45
Részvételi díj:  4 000 Ft/4 alkalom
  1 400 Ft/alkalom
A foglalkozást megfelelő számú jelentkező esetén 
indítjuk el!
Az első foglalkozásra előzetes jelentkezés szükséges! 
Jelentkezési határidő: 2017. január 31.
Tervezett első alkalom: 2017. február 2. 
Jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga szervező 
+ 36 20/249 1580
kingat@kulturkuria.hu

Gyerekjóga
7-14 éves korig
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A foglalkozásokon a gyerekek elsajátítják a klasszikus balett alapjait, valamint 
tartásjavító gimnasztikát, művészi tornát is végeznek, kiegészítő feladatként pedig 
táncos koreográfiát tanulnak.

Előkészítő csoport: 4-5 éves  korig   |   péntek 16.00-16.50  
Kezdő csoport: 5-6 éves korig   |   péntek 17.00-17.50 
Haladó csoport: 7-10 éves korig   |   péntek 18.00-18.50
Az első félév utolsó órája: 2017. január 6.
Beiratkozás a második félévre 2017. január 13. 16.00-18.00 óra között
A második félév első foglalkozása: 2017. január 20.
Részvételi díj: 18 000 Ft/félév 
Információ és beiratkozás: Bálint Dóra táncművész
 + 36 30/228 2213, dorabalint001@gmail.com

Balett

Mai zenék, laza stílus! Gyere, próbáld ki és legyél vagány!

Kezdő csoportok: hétfő 17.30-18.30   |   szerda 17.00-18.00
Első foglalkozás: 2017. január 4.
Részvételi díjak: 6 500 Ft/fő/hó
heti 2 alkalom: 11 000 Ft/fő/hó
Információ és beiratkozás: Patay-Telek Szilvia táncpedagógus
+36 20/326 6628   |   dynamictanc@gmail.com   |   www.dynamictanc.hu 

Hip-hop tánctanfolyam
Dynamic Tánciskola
9-13 éves korig
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őriznek az összeszőtt szavak-versek, mesék, történetek. Hogyan lehet megragadni 
múlékony tájakat, egy kedves tárgyat vagy mosolyt, egy dallamot, az ablakon sétáló 
esőcseppeket…..? Formába lehet önteni az elmúló időt? Hogyan?
Tizenéves gyerekeket hív szavakat szőni, verseket, meséket, naplót írni Molnár Kriszta 
Rita költő, író, műfordító Szószövő-műhelyébe.

Foglalkozások kéthetente pénteki napokon 17.30-19.00
Részvételi díj:  20 000 Ft/10 alkalom
A foglalkozást megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk el.
Jelentkezési határidő: 2017. január 23.
Első alkalom: 2017. január 27.
Információ és jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga 
+36 20/249 1580   |   kingat@kulturkuria.hu 

Szószövő 
Molnár Krisztina Rita íróműhelye 
10-16 éves korig

Túl az Óperencián
Meseterápiás foglalkozás 5-8 éves korig
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gathatják és lehetnek aktív részesei azoknak. Sok játékkal, énekkel és bábbal várlak 
Benneteket túl az Óperencián. A foglalkozás népmeséken keresztül szólaltatja meg 
azokat a lelki és testi egészséghez szükségek tulajdonságokat, melyek segítenek a 
gyerekeiknek az eligazodásban életük során. Az iskolaérettséghez és az iskolai kezdő 
évekhez szükség van önbizalomra, kitartásra, hitre, a segítség képességére, akarat-
erőre... Ezen képességeket emeltem ki egy-egy mese kapcsán. A mesék különböző 
gyógyító rétegeit érintjük játékon, mozgáson, zenén, látványon keresztül.

Kedd 16.30-17.10
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom, 6 000 Ft/bérlet (5 alkalom)
Első foglalkozás: 2017. január 10.
Információ és beiratkozás: Tatai Veronika mesemondó
+36 30/348 9594   |   tatai.vzs@gmail.com   |   http://tatayszinhaz.blogspot.hu
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Színjáték Dráma-Stúdió, Földessy Margit vezetésével. 
Személyiség- és kreativitásfejlesztés, kommunikációs 
készségfejlesztés, beszédtechnika, improvizáció, 
színpadi alapismeretek, játék, játék, játék.

Időpont: szerda 15.00-17.00
Részvétel díj: 35 000 Ft/17 alkalom 
Az első félév első órája: 2017. január 4.
A második félév: 2017. február 1-május 31.
Jelentkezési határidő: 2017. január 25.
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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Szín-játék-ország
8-14 éves korig
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FaZeKaS MűHely
Gyerekeknek
7-14 éves korig
Műhelyünkben olyan álltalános iskolás 
gyerekeket várunk, akik szeretnének meg-
ismerkedni a fazekasság alapjaival és 
a korongozással. A foglalkozás-sorozatot 
minden hónap első szombatján tartjuk 
10.00-13.00 óráig.

Kamaszoknak
15 éves kortól
Műhelyünkben az érdeklődők megis-
merkedhetnek az agyagedények készí-
tésével, a korongozással, mintázással és 
mázazást is tanulnak.A foglalkozás-
sorozatot minden hónap első 
szombatján tartjuk 14.00-17.00 óráig

Időpontok:
2017. január 7.  Marokedények, mécsestartók készítése és díszítése
Február 4.  Marokedények, asztali díszek készítése és díszítése
Március 4.  Készülődés húsvétra: ünnepi díszek, szélcsengő készítése
Április 1.   Képkeretek, virágok, ajtódíszek készítése

A foglalkozásokhoz folyamatosan is lehet csatlakozni, 
az alkalmak előtt két nappal történő előzetes jelentkezéssel.
Maximális létszám: 15 fő
Részvételi díj: Bérlet: 10 000 Ft/4 alkalom   |   3 000 Ft/alkalom
Az ár az anyag- és égetési költséget is tartalmazza.

Műhelyvezető: Varga Beáta fazekas oktató
Információ és jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga szervező 
+36 20/249 1580   |   kingat@kulturkuria.hu
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angol nyelvtanfolyam
OMA LINGVÁRIUM tanfolyama

Információ és beiratkozás: Sándor anikó angol nyelvtanár
+36 1/214 8666   |   +36 30/231 8631
czsaniko@gmail.com   |   www.lingvarium-oma.hu

Junior és felnőtt csoportok

Időpontok:
hétfő 11.00-13.00   |   kedd 8.30-10.30, 11.00-13.00   |   csütörtök 8.30-10.30
Első foglalkozás: 2017. január 16.
Beiratkozás és szintfelmérés: 2017. január 5-én 10.00-11.00-ig és 17.30-18.30-ig
   2017. január 9-én 10.00-11.00-ig
Tandíj: 1 750 Ft/tanóra
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alkotóműhely
6-14 éves korig.G
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Alkoss velünk a Szikra alkotóműhelyben! 
Megismerkedhetsz különféle művészeti technikákkal, anyagokkal (grafika, festészet, 
szobrászat). A képzeletbeli lények festésétől, a portré szobor készítéséig sokféle téma 
vár Rád. A szabad alkotás lehetőségét adja meg az alkotóműhely. Felszabadult öröm-
mel és féktelen képzettársításokkal fejlesztheted belső világodat, személyiségedet.

Szombatonként 10.30-11.30-ig
Részvételi díj: 1.500 Ft/alkalom
Első foglalkozás: 2017. január 7.
Jelentkezés és további információ: Kurucz Petra képzőművész-tanár,
+36 30/467 6374   |   szikraalkotomuhely@gmail.com
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Német nyelvtanfolyam
18 éves kortól – Beszédfejlesztő foglalkozások

Időpontok:
Középhaladó csoport: hétfő  és szerda 9.00-10.30
Részvételi díj: 37 500 Ft/30 óra
Első foglalkozás: 2017. január 4.

Információ és beiratkozás: Tarnay annamária olasz nyelvtanár
+36 30/495 2693   |   atarnay@hotmail.com

Olasz 
nyelvtanfolyam
15 éves kortól

Fe
ln

őt
t

Fe
ln

őt
t

Középhaladó csoport: szerda 11.00-12.00
Részvételi díj: 1 500 Ft/60 perc (tanfolyami díj)
Alkalmanként: 2 000 Ft/60 perc
Első foglalkozás: 2017. január 4.
Kezdő és haladó csoportok indulását szervezzük.
Tervezett időpontok: kezdő csoport 9.00-10.00   |   haladó csoport 10.00-11.00

Információ és beiratkozás: Ujj Regina német nyelvtanár
+36 70/777 9010   |   regina.ujj@gmail.com   |   www.online-nemet.hu
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Hobbi virágkötő-
és virágrendező-tanfolyam
Felnőtteknek

A tanfolyam résztvevői tavaszi virágdíszek, virágtálak, 
szárazkompozíciók és a húsvéti ünnepkör diszítéseinek készítését 
sajátíthatják el. Az elkészített kompozíciók hazavihetők.

Az 5 alkalmas foglalkozás-sorozat minden pénteken 9.30-12.00
Időpontjai: 2017. március 10., 17., 24., 31., április 7. 
Jelentkezési határidő: 2017. március 6.
Részvételi díj:  17 000 Ft/5 alkalom
   4 000 Ft/alkalom
Maximális létszám: 15 fő
Az alkalmak előtt két nappal történő előzetes jelentkezéssel a 
foglalkozáshoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A foglalkozásokat vezeti: Roskó Gábor virágkötő
Információ és jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga szervező 
+36 20/249 1580   |   kingat@kulturkuria.hu
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Varrótanfolyam
18 éves kortól

A tanfolyamra várjuk a varrást elsajátítani vágyó anyukákat és nagyma-
mákat. A foglalkozások alatt a hobby varrás és szabás alapjait tanulják 
meg a résztvevők. 5-6 hónap alatt közösen elkészítenek három tet-
szőlegesen kiválasztott ruhadarabot vagy lakástextilt. A foglakozáshoz 
saját varrógép szükséges!

Időpont: csütörtök 9.00-11.00
Részvételi díj: 2 000 Ft/alkalom
A foglalkozást megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk el.
Jelentkezési határidő: 2017. január 30.
Jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga szervező 
+36 20/ 249 1580, kingat@kulturkuria.hu
Első alkalom 2017. február 2.
Információ: 
Sztojanovits-Pernecki Krisztina ruhaipari mérnök
+36 20/326 3226   |   info@mamavarrta.hu
www.mamavarrta.hu

Szombati 
festők köre
Korhatár nélkül, nem csak kezdőknek

Információ: Magyar ari festőművész 
+36 30/210 2131   |   magyarari@t-online.hu
Jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga
+36 20/249 1580   |   kingat@kulturkuria.hu

A foglalkozásokon a résztvevők nem csak 
a művészettel, de saját magukkal, belső világukkal 
is megismerkedhetnek. Óráinkon nem a száraz 
tananyag leadása, hanem az egyéni készségek, 
képességek felismerésére törekszünk, melyben 
megismerkedhetnek a jelentkezők többféle 
technikával. Az első foglalkozásra semmilyen 
festőeszközt nem kell hozni! 

A kurzus időtartama:
2017. február 25-től április 8-ig. 
Foglalkozások: szombat 10.00-14.00
Részvételi díj: 35 000 Ft/7 alkalom
A foglalkozást megfelelő számú jelentkező esetén 
indítjuk el. Jelentkezési határidő: 2017. február 23.
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Hogyan tudnál pihent lenni, ha éjjel gyakran ébred a gyerek? Hogyan tudnál a kicsivel 
való egész napos fáradozás után este még a párodra is minőségi időt fordítani? 
Folyton aggódsz valami miatt, nem tudsz sem testileg, sem lelkileg ellazulni? Gyere 
el az autogén tréning tanfolyamomra és 10 alkalom alatt megtanulhatod ezt az or-
vosilag is bizonyítottan hatékony regeneráló, relaxáló módszert, melyet azután egész 
életedben használni tudsz ott és akkor, amikor szükséged lesz rá. 10 percnyi autogén 
tréning olyan hatással van a szervezetünkre, mintha 2 órát aludtunk volna! 

Péntek 13.00-14.00  
Részvételi díj: 1500 Ft/óra
Első foglalkozás: 2016. január 13.
Információ és jelentkezés: Geszvein erika relaxáció terapeuta, 
pár- és családterápiás tanácsadó szakpszichológus
+36 20/428 9697   |   www.apszichologusom.hu
www.pszichologin.blog.hu

Relaxáció
kisgyermekes anyukáknak
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A foglalkozást megfelelő számú jelentkező 
esetén indítjuk el!
Információ: 
lucas Molina Gazcón (ARG) és Somos Judit (HU) 
argentin tangó-táncosok és tanárok
+36 30/725 1445   |   somosjuditylucas@gmail.com
www.tango-mistico.com
Jelentkezési határidő: 2017. január 10.
Jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga
kingat@kulturkuria.hu   |   +36 20 249 1580

argentin tangó
16-90 éves korig

Teljesen kezdőknek,
péntek 17.45-19.00
Részvételi díj:    2 500 Ft/alkalom
 10 000 Ft/5 alkalom 
Első foglalkozás: 2017. január 13.
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Indiai táncok
Radzsasztánból 
18 éves kortól

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 hangula-
tának megfelelő tánccal. Ez a táncstílus segít abban, hogyan 
kontrolláljuk és hozzuk összhangba a különböző testrészek finom, 
lüktető mozgását, és alakítsuk csábítóan nőies tánccá. 
Az órákat vezeti: Ábrahám Judit táncművész.
Ábrahám Judit 2000 óta foglalkozik indiai tánccal, 
zenével. 2009 óta jár rendszeresen Indiába, Radzsasztánba 
gyűjteni, tanulni, fellépni. 2010 óta vezet radzsasztáni 
tánckurzust és táncegyüttest. Számos hazai, illetve 
nyugat-európai (Franciaország, Spanyolország) 
rendezvényre kap meghívást.

Az 5 alkalmas tánctanfolyam 
időpontjai a következők:

2017. március 11., 18., 25., április 22., 29.  
A foglalkozásokat minimum 8 fő jelentkezése esetén indítjuk el. 

Az órák szombati napokon 15.00-16.00 óráig tartanak.
Részvételi díj: 8 000 Ft/5 alkalom   |   1 800 Ft/alkalom

Jelentkezési határidő: 2017. március 8.
Folyamatosan lehet csatlakozni akár egy-egy órára is, 

a foglalkozások előtt egy nappal történő jelentkezése esetén.
Jelentkezés és beiratkozás: Nagyné Tóth Kinga szervező 

+36 20/249 1580   |   kingat@kulturkuria.hu
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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.

Időpontok:
Új! Kezdő csoport: hétfő 19.30-20.30
Haladó csoport: hétfő 20.30-22.00 
Első foglalkozás: 2017. január 9.
Szuperhaladó csoport: vasárnap 17.00-18.30
Első alkalom: 2017. január 8.
Részvételi díj: 7 000 Ft /fő/4alkalom

Információ és beiratkozás:
Patay-Telek Szilvia táncpedagógus 
+36 20/326 6628
dynamictanc@gmail.com

Társastánc
18 éves kortól
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Cédrus Táncegyüttes
16-99 éves korig
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Néptánc tanítás felnőtteknek. 
Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne megismerkedni a néptánc alapjaival, 
a Kárpát-medence tánchagyományával! A tanfolyami alkalmak célja, hogy olyan 
tudást adjon, akár kezdő felnőtt táncosoknak is korhatár nélkül, amivel bátran fel 
mernek állni táncolni a táncházakban.

Időpontok: kéthetente csütörtökön 19.00-21.00
Részvételi díj: nyolc pár részvétele fölött: 1 500 Ft/fő/alkalom
Nyolc pár részvétele alatt: 2 000 Ft/fő/alkalom
Első foglalkozás: 2017. január 5.
Tanítanak: lőrincz Beáta táncpedagógus és Varga Zoltán koreográfus, 
a solymári Cédrus Táncegyüttes művészeti vezetői.
Információ és beiratkozás: Lőrincz Beáta   |   +36 30/498 0882 
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Stretching
35 éves kortól

Streching jelentése: nyújtás (az ízületi mozgékonyság fejlesztésének módszere.)
A nyújtás segít az izmok rugalmasságának helyreállításában, megőrzésében, fejlesz-
tésében. Mindenki számára ajánlott. A hajlékonyság fejlesztése sok mozgásszervi 
problémára, pl: hát, derék, és térdfájásra gyógyír lehet. Az izmok nyújtása ugyanolyan 
fontos, mint erősítése. A kettő együttes gyakorlása lehet az igazi eredmény. 
A foglalkozásokat tartja: agácz Rita fitness edző.

Időpont: péntek 11.00-12.00
Részvételi díj: 
1 200 Ft/alkalom
6 000 Ft/6 alkalom
Első alkalom: 2017. január 13.
A foglalkozást megfelelő számú 
jelentkező esetén indítjuk el!
Jelentkezés és beiratkozás: 
Nagyné Tóth Kinga szervező 
+36 20/249 1580
kingat@kulturkuria.hu
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A rendszeres torna az idősebbek számára is nagyon fontos. Segít az általános fittség, 
jó közérzet, mozgékonyság megőrzésében, megkönnyíti a mindennapi tevékenysé-
gek végzését. Legyen ez a ház körüli teendők, bevásárlás vagy az unokákkal eltöltött 
idő. A foglalkozásokat tartja: agácz Rita fitness edző.

Időpont: péntek 10.00-11.00
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom   |   5 000 Ft/6 alkalom
Első alkalom: 2017. január 13.
A foglalkozást megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk el!
Jelentkezés és  beiratkozás: Nagyné Tóth Kinga szervező
+36 20/249 1580   |   kingat@kulturkuria.hu

Senior torna
55 éves kortól
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Ízületkímélő, alakformáló, erősítő gyakorlatok sok nyújtással, 
a Pilates Akadémián végzett személyi edző segítségével.

Időpontok: szerda, péntek 8.15-9.15
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom   |   10 000 Ft/11 alkalom
Első foglalkozás: 2017. január 4.
Információ és beiratkozás: Tóth Irén edző 
+36 70/617 7161

Női torna
18 éves kortól
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A foglalkozáson finoman átmozgatjuk az egész testet, 
az ízületeket, izmokat és a gerincet.

Időpontok: kedd, csütörtök 8.30-9.30
Első foglalkozás: 2017. január 3.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom   |   5 000 Ft/6 alkalom   |   10 000 Ft/12 alkalom
Információ és beiratkozás: Jurás Zoltán testnevelő, gyógytestnevelő, gyógymasszőr
+36 20/447 4520

Gerinctorna
21 éves kortól
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Jóga 
a mindennapi életben
Korhatár nélkül

A jógafoglalkozásokon az egész testet átmozgató gyakorlatok külö-
nösen jó hatásúak a gerincre. A hátizom megerősítésével jobb lesz a 
testtartás, ami a könnyebb, tudatosabb légzést is segíti.
A ma élő ember számára egyik legnagyobb veszélyt a stressz, az 
idegesség, a túlhajszoltság jelenti. Ebben segít a JÓGANIDRA, ami a 
„jógik tudatos alvása”. Ez a speciális lazítás megszünteti az idegességet, 
megnyugtatja a gondolatokat és érzelmeket, valamint belső egyensúlyt 
teremt.
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Információ és beiratkozás: Bolla Magdolna jógaoktató
+36 30/402 4657   |   www.joga.hu

Időpontok:
hétfő, péntek 9.30-11.00   |   kedd 18.15-19.45
csütörtök 18.00-19.30
Részvételi díj: 2 000 Ft/alkalom   |   6 500 Ft/4 alkalom   |   10 000 Ft/8 alkalom
Új időpont: kedd 20.00-21.00 
Az új alkalom részvételi díja: 5 000 Ft/5 alkalom  
Első foglalkozás: 2017. január 3.
Előzetes jelentkezés szükséges.
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Pilates - gerinctorna
18 éves kortól
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Step aerobic
16 éves kortól

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
Első foglalkozás: 2017. január 4.
Információ és beiratkozás: Tamás Judit sportedző   |   + 36 70/427 9524

A Pilates nemcsak testedzés. Folyamatosan, légzésfigyeléssel végzett 
nyújtó és erősítő gyakorlatok sorozata, mely hat az elmére és a testre egyaránt.

Időpont: hétfő 8.15-9.15
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom   |   Bérlet váltása esetén: 1 200 Ft/alkalom
Első foglalkozás: 2017. január 9.
Információ és beiratkozás: Orbán Dóra 
+36 30/933 7092
orban.dora22@gmail.com
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Dinamikus 
áramlás
10-65 év között
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Egy mozgásforma, melynek hatására 
rugalmasabbá, erősebbé, hajlékonyabbá 
válsz, miközben megtapasztalod a flow, 
az áramlás élményét. A változatos 
foglalkozások során feltöltődsz 
és harmóniába kerülsz önmagaddal!
 
Hétfő: 18.30-19.45 
kedd: 8.00-9.15 
csütörtök: 8.00-9.15
Részvételi díj:  1 500 Ft/alkalom
 7 000 Ft/5 alkalom
Folyamatosan lehet csatlakozni! 
Első foglalkozás: 2017. január 3.
Az első alkalomra bejelentkezés szükséges.
Információ: Papp-Váry anna
aerobik edző és dinamikus jóga oktató
+36 20/430 2445
jogazzannaval@gmail.com 

Zumba Fitness
12 éves kortól

Neked is beindul a lábad, ha latin zenét hallasz? 
Szeretnél önfeledten táncolni egy összetartó, barátságos 
társaságban, ahol nem kell partner, nincsenek elvárások, 
csak jó hangulat és vidám összekacsintások?
Velünk számtalan zenei stílusban kipróbálhatod magad, 
miközben fogysz, formálódsz és tele leszel pozitív 
energiával!

Időpontok:  kedd 20.00-21.00
 csütörtök 20.00-21.00 
Részvételi díj:    1 500 Ft/alkalom
   7 000 Ft/5 alkalom (5 hétig érvényes)
 13 000 Ft/10 alkalom (korlátlan ideig  
 érvényes és átruházható)
Folyamatosan lehet csatlakozni, akár egy alkalomra is! 
Az első alkalomra jelentkezni szükséges!
Első foglalkozás: 2017. január 5.
Információ és beiratkozás:
Papp-Váry anna zumba- és aerobik oktató
+36 20/430 2445   |   zumbazzannaval@gmail.com 
http://annapappvary.zumba.com 
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Minden hónap első péntekén 18 órakor 
baráti összejövetel diákoknak, tanároknak, 
fiataloknak, idősebbeknek, olaszoknak, 
magyaroknak; mindenkinek, aki az olasz 
nyelv és kultúra rajongója. 

Incontri mensili per studenti e insegnanti, 
giovani e anziani, ungheresi e italiani e per 
tutti gli amici della lingua e cultura italiana. 

Részletes program/Per il programma 
dettagliato contattare:
Tarnay annamária 
olasz nyelvtanár/insegnante 
+36 30/495 2693 
e-mail: atarnay@hotmail.com

Kötetlen társalgás jó hangulatban minden 
hónap harmadik csütörtökén 18 órától/
Lockere Unterhaltung in angenehmer 
Atmosphäre jeden dritten Donnerstag im 
Monat um 18 Uhr.
Állandó témáink: film-színház-zene, utazás-
gasztronómia, külföldi munkavállalás, gaz-
dasági aktualitások, nyelvvizsgainformáció, 
játék mindenkinek. Unsere Themen: Film-
Theater-Musik, Reise-Gastronomie, Arbeit 
im Ausland, aktuelle Wirtschaftsfragen, 
Sprachprüfungsinformationen, Spiele für 
alle.

Klubvezető/Leiterin: Ujj Regina 
+36 70/777 9010
www.online-nemet.hu
A részvétel díjtalan/Kostenloser Eintritt

Olasz klub Német klubestek

Kl
ub

Kl
ub

Baba-mama klub
0-3 éves korig

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
Információ: Dr. Simon Judit +36 30/676 2221   |   Nagy Petra +36 30/960 4949
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Játék (párosverseny) minden pénteken.

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

Információ: Mátyus Dezső  
+36 1/397 3026; +36 30/393 6948
 A részvétel díjtalan.

Elindult a Sakk-kör a Kultúrkúriában. 

Időpont:
péntek 15.00-17.00

Információ: Fülöp Tibor 
+36 20/991 1627

Sakk-kör Mátyus Dezső
bridzsklub

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

Helytörténeti 
kör

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

Időpont: 
szerda 16.00-18.00

Vezeti: Faragó Sándor
A részvétel díjtalan.

Hidegkúti bélyeg-
gyűjtők klubja

Kl
ub

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

Elérhetőség: Bodnár Klára
+36 20/386 6958
bodnar.klara@gmail.com
www.otthonsegitunk.hu

Helyszín: Közösségi Ház,
1028 Budapest, Máriaremetei út 37.
4 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

Internet 
kortalanul

Rummikub
klub
A Rummikub egy társasjáték, melynek 
a rablórömihez hasonló szabályai 
vannak, de lényeges különbség, hogy 
nem kártyalapokkal, hanem azokat he-
lyettesítő műanyaglapokkal kell játszani, 
amiket kis tartókon vagy táblán kell 
elhelyezni, ezért táblás röminek is hívják.
Időpont: kéthetente pénteken 18.00
első alkalom: 2017. január 13.
A  játékra előzetes jelentkezés szükséges!

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

Kl
ub

Budai 
Olvasó Kör

Otthon Segítünk 
alapítvány
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Kötetlen beszélgetés finom tea mellett 
egy közösenválasztott irodalmi műről.
Csatlakozz hozzánk!
Várunk szeretettel 
minden hónap második péntekén 
18 órakor.

Jelentkezés: Ujj Regina
Telefon: +36 70/777 9010
E-mail: regina.ujj@gmail.com
Facebook-csoport: Budai Olvasó Kör
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Zsúrszolgálat
Tartsa gyermeke 
születésnapját
a Kultúrkúriában! 
Információ:
Nagyné Tóth Kinga
+36 20/249 1580
kingat@kulturkuria.hu
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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 se-
gítségével helyreálljon a párbeszéd, és a felek 
maguk keressék meg a megfelelő megoldást.  
Hatékony konfliktusrendezés üzleti és család-
jogi vitákban ügyvéd szakértő segítségével.

A Kultúrkúria ügyvéd-mediátora, 
Dr. Toronyi Tímea ingyenes 
tanácsadással várja Önt! 

Időpont: kedd 17.00-19.00
Kezdés: 2017. március 7.
www.pernelkul.hu
drtoronyi@euroweb.hu

Sz
ol

gá
lt

at
ás

Jogi és mediációs 
tanácsadás
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Béreljen termet
a Kultúrkúriában!

Információk
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 ese-
tén amfiteátrumunk és tágas kertünk 
is rendezvényhelyszínül szolgálhat.

Színházterem Nagyszalon Barbakán

Vinotéka

TélikertBérelhető termek, terek

Ingyen internet
a Kultúrkúriában!
Nyitástól 20 óráig használható.
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Szabadtéri színpad

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

Kérjük, személyi jövedelemadója 1 %-ával támogassa 
a Klebelsberg Kultúrkúria működését!

Kedvezményezett: II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Adószám: 24065924-2-41
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Tartsa esküvőjét
nálunk!

Színházterem
Nagyszalon-Télikert

Szabadtéri színpadVinotéka
Barbakán

Információ: Nagymáté Edina
Tel: +36 20/526 0628

e-mail: nagymate.edina@kulturkuria.hu

Bérelhető
termek,  terek:
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Támogatóink, partnereink

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: Mulicz Ferenc
Grafikus: Pálmai András

Nyomda: Folprint Zöldnyomda Kft.
1119 Budapest, Than Károly utca 25.

Megjelenik 5 000 példányban

A műsor- és időpontváltoztatás 
jogát fenntartjuk!

Jegyinformációk
Budapest legtöbb rendezvényhelyszíné-
nek programjára és számos vidéki rendez-
vényre 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 jegyiro-
dáiban, Solymáron a Travelplaza utazási 
irodában tud jegyet venni.

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

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


