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1-3 éves korig

Kisgyerek

Már járni tudó, izgő-mozgó
kistornászoknak
Időpont: csütörtök 9.30-10.15
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom
10 000 Ft/10 alkalom
(2015. júniusáig járható le)
Testvérkedvezmény 50%
Folyamatos csatlakozási lehetőség,
előzetes jelentkezés nem szükséges!
Első foglalkozás: 2015. január 8.
Információ és beiratkozás:
Orszáczky Ildikó, a Csiri-biri torna vezetője
+36 30/389 5500
info@csiri-biri.hu
www.babatorna.hu
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Süni zenebölcsi

0,5-4 éves korig
Piciket és kicsiket várunk foglalkozásainkra, ahol sokat énekelünk, mozgunk,
mondókázunk, hangszerekkel ismerkedünk.
Időpont: szerda 10.00-10.30
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom
4 000 Ft/5 alkalom
Első foglalkozás: 2015. január 7.
Információ és beiratkozás:
Dudinszky Nóra fuvolatanár
+36 70/452 8895
info@sunizene.hu
www.sunizene.hu
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Kisgyerek

Csiri-biri babatorna

Varázsének

Énekeljünk együtt

Baba-mama foglalkozás 5 hónapos kortól

Gitározik, énekel Havasi Imre, aki mindig mosolyt csal az arcodra. Örömzene!
Ha szeretnéd a gyerekedet boldognak és felszabadultnak látni, gyere!

Kisgyerek

Kisgyerek

Időpontok: péntek 10.30-11.00
január 9., 23., február 6., 20., március 6., 20., április 10., 17., május 8., 15., június 5.
Részvételi díj: 800 Ft/gyermek/alkalom. Anyukáknak ingyen.
Testvérkedvezmény: 100 Ft/gyerek. Minden 10. alkalom díjtalan.

3-6 éves korig

Információ
és beiratkozás:
Hevesi Imre zenész
+36 20/330 3621
imre.hevesi@gmail.com
www.imibacsi.hu
6

Zenei hallás- és ritmusképzés játékosan,
Kodály módszerrel, francia nyelven is.
Időpont: csütörtök 17.50-18.50
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom
4 000 Ft/4 alkalom
Első foglalkozás: 2015. január 8.
Információ: Csévi Annamária
De Pillecyn zenetanár, szolfézsoktató, csellista
+ 36 70/667 6223
csevi.annamaria@gmail.com
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Zene-bona kuckó

Kisgyerek

A Zene-bona kuckó játszva kalauzol el a hangok csodálatos világába. Könnyed és játékos tanulásra épített
interaktív foglalkozás, ahol a gyermekek képzeletük
segítségével sajátíthatják el a zenei alapokat. Hasznos
segítség a zeneóvodás és a hangszeres tanulmányokat
kezdő gyermekek zenei nevelésében. Ajánlott minden
zenét szerető szülőnek és gyermeknek.
Időpontok: hétfő		 16.00-17.00 (3-5 éves korig)
szerda 16.00-17.00 (6-8 éves korig)
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom
4 000 Ft/hó
A csoport minimum 8 fővel indul,
előzetes jelentkezés szükséges.
Első foglalkozás: 2015. január 5.
Információ: Tóth Szabina zeneszerző, zongoratanár,
énektanár, zeneelmélet-oktató, színpadi művész
+36 30/660 1491
zsebpianist@gmail.com
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Kisgyerek

3-8 éves korig

Fit-kid

2,5-5 éves korig

5-12 éves korig

Mesés gyerektorna, mozgás- és koordináció,
készségfejlesztő játékok. Mondókákkal és zenével kísért bemelegítés; állatokról, természetről,
különböző tevékenységekről szóló játék; száll a
képzelet, miközben a gyerekek tornagyakorlatokat végeznek játékos formában. A mesés gyerektorna előkapuja a fit-kid foglalkozásoknak.
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Időpont: csütörtök 15.45-16.45
Részvételi díj: 5 500 Ft/hó
Első foglalkozás: 2015. január 8.
Jelentkezés és információ:
Agácz Rita Fit-kid edző
+36 30/584 8889
agacz.rita@gmail.com

A talajtorna, a ritmusgimnasztika, a balett, az
aerobic és a tánc mozgásanyagából táplálkozik, de
mindegyiktől különbözik, kialakítva a sportág egyedi
jellegét és megjelenítési formáját. Az óvodás órákon
játékos, csoportos formában vezetjük be a Fit-Kid
mozgásanyagát.

Gyerek

Kisgyerek

Mesés gyerektorna kicsiknek

Időpontok:
kedd 15.45-16.45
csütörtök 16.45-17.45
Részvételi díj: 9 000 Ft/hó
Első foglalkozás: 2015. január 6.
Jelentkezés és információ:
Agácz Rita Fit-kid edző
+36 30/584 8889
agacz.rita@gmail.com
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Csillagszemű
gyermek néptánc oktatás
Csillagszemű néptáncoktatás a Tímármódszer segítségével, ahol a gyerekek
a néptáncot anyanyelvként tanulják! A
Tímár-módszer a néptánc világában azt
jelenti, mint a Kodály módszer a zenében. A „Csillagszeműek” a táncművészeti
élet egyik legrangosabb társulata, amely
Magyar Örökség Díjat, Európa Táncdíjat, valamint Príma Primissima Díjat is
magáénak tudhat.
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Időpontok:
óvodás csoport: csütörtök 16.30-17.30
iskolás csoport: csütörtök 17.45-18.45
Részvételi díj: 18 000 Ft/gyermek/félév
(január 15-től június 11-ig)
Második gyermek: 13 000 Ft
Harmadik gyermektől ingyenes.
Első foglalkozás: 2015. január 8.

Gyerek

Gyerek

3 éves kortól

Jelentkezés folyamatosan!
Próbavezető tanár: Bacsó Sára
+36 30/208 0151
sarabacso@gmail.com
www.csillagszemu.hu
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Gyerek

Gyerek

Balett gyerekeknek
4-10 éves korig

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.
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Balett előkészítő
4-5 éves korig
Időpont: péntek 16.00-16.50

Balett haladó
7-10 éves korig
Időpontok: kedd, péntek 18.00-18.50

Balett kezdő
5-6 éves korig
Időpontok: kedd, péntek 17.00-17.50

Első foglalkozás: 2015. február 3.
Részvételi díj: 15 000 Ft/félév (heti 1 alkalom)
Második félév: februártól-júniusig

Információ és beiratkozás:
Hajas Katalin Lili
klasszikus balett táncpedagógus
+36 20/285 6689
www.premier-balett.hu
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Hip-hop
tánctanfolyam
Dynamic tánciskola

Kezdő csoportok
hétfő 16.30-17.30
szerda 16.00-17.00
Első foglalkozás: 2015. január 5.

Információ:

Haladó csoportok
hétfő 17.30-18.30
szerda 17.00-18.00
Első foglalkozás: 2015. január 5.

Patay-Telek Szilvia táncpedagógus
+36 20/326 6628
dynamictánc@gmail.com
www.dynamictanc.hu

Gyerek

Gyerek

7-16 éves korig

Versenyző/fellépő csoport
péntek 17.00-18.30
Első foglalkozás: 2015. január 9.
Részvételi díj:
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6 500 Ft/hó
9 000 Ft/hó/2 alkalom
13 000 Ft/hó/3 alkalom
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Szín-játék-ország

Gyerek

Színjáték Dráma Stúdió, Földessy Margit vezetésével.
Személyiség- és kreativitás fejlesztés, kommunikációs
készségfejlesztés, beszédtechnika, improvizáció, színpadi alapismeretek, játék, játék, játék.
Időpont: szerda 15.00-17.00
Részvétel díj: 35 000 Ft/17 alkalom (februártól-júniusig)
Első foglalkozás: 2015. február 11.
Foglalkozás vezetők:
Földessy Margit színművész, a Színjáték Dráma Stúdió
művészeti vezetője,
Kunics Olivér és Szabados Tímea asszisztensek
Információ és jelentkezés:
Nagyné Tóth Kinga szervező
+ 36 20/ 249 1580
kingat@kulturkuria.hu
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Gyerek

8-14 éves korig

Kyokushin Karate

6-18 éves korig

6-18 éves korig

A Brazil Jiu Jitsu az egyik leggyorsabban
fejlődő, földharc központú küzdősport
irányzat, amely az ütés-rúgás nélküli
hatékony önvédelem mellett, rendkívüli módon erősíti az izületeket és az
izomzatot.
Időpontok: kedd, csütörtök 15.50-16.50
Részvételi díj: 8 000 Ft/hónap
Első foglalkozás: 2015. január 6.

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 és csütörtök 17.00-18.00
Részvételi díj: 8 000 Ft/hónap
Első foglalkozás: 2015. január 6.

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

Gyerek

Brazil Jiu Jitsu

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

Angol
nyelvtanfolyam

4-18 éves korig

Információ és beiratkozás:
Bácskai Zsolt testnevelő tanár, judo edző, I. DAN mester
+36 20/951 4414
22

OMA LINGVÁRIUM tanfolyama
Junior és felnőtt csoportok
Időpontok:
hétfő 11.00-13.00
kedd, csütörtök 8.45-10.30
szerda 10.00-12.00
péntek 8.30-10.00
Beiratkozások:
2015. január 5. 17.00-18.00
2015. január 8. 9.00-11.00 és 17.00-18.00
2015. január 6. 9.00-11.00
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

Felnőtt

Gyerek

A judo rendkívül jó hatással van a személyiség fejlesztésére. 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 képzés keretein belül. A judokáknak
lehetőségük van évenként övvizsgát tenni.
Időpontok: hétfő, szerda
óvodások: 16.15-17.00
iskolások 1. csoport: 17.15-18.00
iskolások 2. csoport: 18.00-19.00
iskolások 3. csoport: 19.00-20.00
Részvételi díj: 22 000 Ft/3 hónap
A második trimeszter első foglalkozása: 2015. január 5.

Német
nyelvtanfolyam

Olasz nyelvtanfolyam
15 éves kortól

18 éves kortól

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

Időpontok:
Haladó csoport: szerda 10.00-11.00
Középhaladó csoport: szerda 11.00-12.00
Részvételi díj: 1 500 Ft/60 perc
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
Első foglalkozás: 2015. január 7.
Új kezdő csoportok indulását tervezzük!
Az órák megbeszélés szerinti
időpontokban kezdődnek.

Felnőtt

Felnőtt

Német beszédfejlesztő foglalkozások

Időpontok:
hétfő, csütörtök 16.00-17.30
Részvételi díj: 36 000 Ft/30 óra
Első foglalkozás: 2015. január 5.

Információ és beiratkozás:
Ujj Regina német nyelvtanár
+36 70/777 9010
www.online-nemet.hu
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Jóga a mindennapi életben

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 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.

Felnőtt

Felnőtt

Korhatár nélkül

Időpontok:

hétfő, péntek 9.30-11.00
kedd 18.15-19.45 és 20.00-21.00 (új időpont)
csütörtök 18.00-19.30 és 20.00-21.00 (új időpont)
Részvételi díj: 2 000 Ft/alkalom
6 000 Ft/4 alkalom (a megváltás napjától 30 napig érvényes)
10 000 Ft/8 alkalom
Első foglalkozás: 2015. január 5.
Információ és beiratkozás:
Bolla Magdolna jógaoktató
+36 30/402 4657
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Női torna

21 éves kortól

18 éves kortól

A foglalkozáson finoman átmozgatjuk az egész
testet, az ízületeket, izmokat és a gerincet.
Időpont: csütörtök 9.00-10.00
Új időpont: kedd 8.30-9.30
Első foglalkozás: 2015. január 8.
Részvételi díj:
1 000 Ft/alkalom
		
5 000 Ft/6 alkalom
		
10 000 Ft/12 alkalom
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Információ és beiratkozás:
Jurás Zoltán testnevelő,
gyógytestnevelő, gyógymasszőr
+36 20/447 4520

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: 2015. január 7.

Felnőtt

Felnőtt

Gerinctorna

Információ és beiratkozás:
Tóth Irén edző
+36 70/617 7161
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16 éves kortól
Erősítő gyakorlatok,
lazító-nyújtó mozgásfolyamatok.
Időpont: csütörtök 8.00-9.00
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom
Első foglalkozás: 2015. január 8.
Információ és beiratkozás:
Tamás Judit sportedző
+ 36 70/427 9524
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Step Aerobic

Felnőtt

Felnőtt

Alakformáló torna

16 éves kortól
Alakformáló női torna step padon.
Egyszerű lépések, erősítő gyakorlatok,
lazító-nyújtó mozgásfolyamatok.
Időpont: hétfő és szerda 8.00-9.00
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom
Első foglalkozás: 2015. január 5.
Információ és beiratkozás:
Tamás Judit sportedző
+ 36 70/427 9524
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Gerincjóga

18 éves kortól

18 éves kortól

A Pilates több mint testedzés. Szeretettel
várunk minden Hölgyet, kortól függetlenül, aki tudatosan szeretné testét és lelkét
építeni/karban tartani a mindennapok
szebbé tételéhez. Elfogadni önmagát és
másokat, hogy a tükörben töltött óra
után azt mondhassa, igen ez én vagyok.

Időpont: hétfő 8.15-9.15
Részvételi díj: 1 500 Ft/alkalom
8 000 Ft/6 alkalom
10 000 Ft/8 alkalom
12 000 Ft/10 alkalom
Első foglalkozás: 2015. január 5.

Felnőtt

Információ és beiratkozás:
Orbán Dóra
+36 30/933 7092
orban.dora@freemail.hu
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A gerincjóga a hatha jóga ászanákon
alapuló modern mozgásterápia. Folyamatosan végzett nyújtó, erősítő és tartásjavító
mozgássorozat az egyéni problémák figyelembe vételével, melyet 10 perces relaxáció
követ. Szeretettel várunk minden Hölgyet
és Urat, aki kedvet érez a test-lélek-szellem
egységének megteremtésében!

Időpont: kedd 8.15-9.15
Részvételi díj: 12 000 Ft/10 alkalom
Első foglalkozás: 2015. január 6.
Információ és beiratkozás:
Orbán Dóra
+36 30/933 7092
orban.dora@freemail.hu

Felnőtt

Pilates
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Cédrus

Felnőtt

Néptánc tanítás felnőtteknek, kéthetente. 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.
A félév anyaga: mezőségi, széki és moldvai táncok.
,,Ez a lábam ez, ez, ez,
Jobban járja, mint emez”

Időpont: csütörtök 19.00-21.00
Részvételi díj: 1 500 Ft/fő/alkalom
A díj létszám függvényében változhat.
Első alkalom: 2015. január 8.
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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Felnőtt

16-99 éves korig

Társastánc

10-50 éves korig

18 éves kortól

Klasszikus táncművészeti képzés az alapoktól mindenkinek,
alaktól és előképzettségtől függetlenül.
Időpont: csütörtök 18.15-19.45
Részvételi díj: 15 000 Ft/félév (heti egy alkalom)
Első foglalkozás: 2015. január 8.

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.

Információ és beiratkozás:
Hajas Katalin Lili
klasszikus balett táncpedagógus
+36 20/285 6689
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Kezdő csoportok
hétfő 19.00-20.30
vasárnap 19.00-20.30

Középhaladó csoport
hétfő 20.30-22.00
Haladó csoport
kedd 18.30-20.00
Szuperhaladó csoport
vasárnap 18.00-19.30
Részvételi díj: 7 000 Ft/fő/4 alkalom
Első foglalkozás: 2015. január 5.
Információ és beiratkozás:
Patay-Telek Szilvia táncpedagógus
+36 20/326 6628
dynamictanc@gmail.com
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Felnőtt

Felnőtt

Klasszikus balett felnőtteknek

Salsa

18 éves kortól
Közkívánatra! Újra Salsa tánctanfolyam
a Dynamic Tánciskola szervezésében!
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Időpont: szerda 19.00-20.00
Részvételi díj: 5 900 Ft/fő/hó
Első foglalkozás: 2015. január 14.
Információ:
Patay-Telek Szilvia táncpedagógus
+36 20/326 6628
dynamictánc@gmail.com
www.dynamictanc.hu

Felnőtt

Felnőtt

Latin fitness
felnőtteknek

18 éves kortól
A latin-amerikai táncok elemei tüzes latin zenére!
Nincs szükség táncpartnerre, nem igényel előzetes
tánctudást, jó kondíciót ad, felpezsdíti a vérkeringést.
Időpont: vasárnap 18.00-19.00
Részvételi díj: 5 500 Ft/fő/hó
Első foglalkozás: 2015. január 11.

Információ:
Patay-Telek Szilvia
táncpedagógus
+36 20/326 6628
dynamictánc@gmail.com
www.dynamictánc.hu
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Reggaeton

Zumba Fitness

Felnőtt

16 éves kortól
Felpörget, átmozgat, formába hoz.
Szeretnél úgy táncolni, mint a
klipekben a latin táncosok, vagy még
jobban? Gyere és kezdd el, nem fogod
megbánni! A jó hangulat garantált.
Időpont: hétfő 19.00-20.00
Részvételi díj:
1 500 Ft/alkalom
4 800 Ft/4 alkalom
Aki hoz magával + 1 főt, a bérlet
árából 1 000 Ft kedvezményt kap.
Első foglalkozás: 2015. január 12.
Az első óra mindenkinek díjtalan!
Információ és beiratkozás:
Reök Cecília reggaeton oktató
+36 20/299 1040
reokcili@gmail.com
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A zumba buli! Az eredmény nem marad el. Vékonyabbá, dinamikusabbá válsz, fejlődik az állóképességed, a koordinációd... még az arcizmaidat is
megmozgatod, hiszen folyamatosan mosolyogsz!
Időpontok: kedd
20.00-21.00
csütörtök 20.00-21.00
péntek
19.15-20.15
Részvételi díj: 1 400 Ft/alkalom
9 000 Ft/hó (a megváltás napjától 30 napig érvényes)
6 500 Ft/5 alkalom (5 hétig érvényes)
12 000 Ft/10 alkalom (8 hétig érvényes)
Folyamatosan lehet csatlakozni, akár egy alkalomra is!
Az első óra minden új vendégnek DÍJTALAN!
Első foglalkozás: 2015. január 6.
Információ: Papp-Váry Anna,
zumba- és aerobik oktató
+36 20/430 2445
zumbazzannaval@gmail.com
www.annapappvary.zumba.com
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Felnőtt

16 éves kortól

Teljes gőzzel üzemel
a Pokorny József Sportés Szabadidőközpont

42

a fejünket, hogy milyen saját bajnokságot
hozzunk tető alá tavaszra, illetve nyár
elejére.
Kérjük, kövesse Facebook oldalunkat,
illetve figyelje hivatalos weboldalunkat,
ahol folyamatosan értesülhet a meccsekről és a központ egyéb programjairól.
Várjuk szeretettel a sportolókat, a sportkedvelőket és a szurkolókat egyaránt.
Elérhetőségek
Cím:
Tel.:
Facebook:
Web:

Sport

Sport

A hideg évszak nem ijesztette meg a
Pokorny József Sport- és Szabadidőközpontot. A hangsúlyt a kényelemre és a
komfortérzetre fektetve az egyik kisméretű, műfüves futballpályánkat, illetve
két teniszpályánkat is befedtük, utóbbin
tehát még akkor is üzemel Gáspár Petra
tenisziskolája, ha éppen szakad a hó.
A sátrakat terveink szerint március
közepéig tartjuk meg, bízva abban, hogy
a tavaszi napfény hamar megérkezik, és
felmelegíti a hidegkúti levegőt.
A január és a február a központ és a
Hidegkúti SC közös szervezésében
létrejött Téli Tornával telik, és már törjük

1028 Budapest, Szabadság utca 57.
+36 20/282 3346
www.facebook.com/pokornysportkozpont
www.pokornysportkozpont.hu
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Sakk-kör

Mátyus Dezső
bridzsklub

Egy hely, ahol kötetlen játék, beszélgetés,
ismerkedés és igény szerint kézműves
foglalkozás közben a baba (0-3 éves
korig) szocializációja elkezdődik.

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

Elindult a Sakk-kör
a Kultúrkúriában.

Játék (párosverseny) minden pénteken.
Időpont: péntek 18.00-22.00
Csak a bridzselni tudókat várjuk
előzetes egyeztetéssel.

Időpontok: kedd és csütörtök 10.00–12.00
Első alkalom: 2015. január 6.
Minden szülőt, nagyszülőt, gondozót
és gyermeket szeretettel várnak a klub
házigazdái: Erdélyi Ágnes, Nagy Petra
és Simon Judit.

Időpont: szerda 16.00-18.00
Vezeti: Faragó Sándor
A részvétel díjtalan.
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Időpont:
péntek 15.00-17.00
Információ: Fülöp Tibor
+36 1/397 0502

Klub

Hidegkúti bélyeggyűjtők klubja

Klub

Baba-mama klub

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

Helytörténeti kör

Internet kortalanul

Minden hónap első péntekén 18 órakor
baráti összejövetelekre diákoknak,
tanároknak, fiataloknak, idősebbeknek,
olaszoknak, magyaroknak, mindenkinek
aki az olasz nyelv és kultúra rajongója
Részletes program/Per il programma
dettagliato contattare:
Tarnay Annamária
olasz nyelvtanár/insegnante
+36 30/495 2693
e-mail: atarnay@hotmail.com

Minden hónap utolsó csütörtökén 18 órától kötetlen társalgás jó
hangulatban/Lockere Unterhaltung in
angenehmer Atmosphäre jeden letzten
Donnerstag im Monat.
Állandó témáink: film-színház-zene,
utazás-gasztronómia, külföldi munkavállalás, gazdasági aktualitások, nyelvvizsga információ, játék mindenkinek.
Unsere Themen: Film-Theater-Musik,
Reise-Gastronomie, Arbeit im Ausland,
aktuelle Wirtschaftsfragen, Sprachprüfungsinformationen, Spiele für alle.

Pesthidegkút múltja iránt érdeklődőket
várunk, akik szívesen részt vesznek
gyűjtő, kutató, rendszerező munkában,
akiknek fontos a település múltjának,
hagyományainak megőrzése.

Helyszín: Közösségi Ház,
1028 Budapest, Máriaremetei út 37.
4 csoportban – kezdő és haladó szinten.
Új kezdő csoport februárban
és szeptemberben indul.

Időpont:
minden hónap első csütörtök 17.00

Időpontok:
csütörtök és péntek 8.30-10.00 és
10.30-12.00

Incontri mensili per studenti e insegnanti,
giovani e anziani, ungheresi e italiani e per
tutti gli amici della lingua e cultura italiana.
Időpontok: péntek 18.00-20.00. január 9.,
február 6., március 6., április 3., május 8.
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Információ:
Dr. Czaga Viktória
vicza1951@gmail.com
Wenzon Gusztáv
+36 20/325 1414

Vezeti: Polgár Mária
e-mail: polgar.maria@gmail.com
Információ: Wenzon Gusztáv
+36 20/325 1414

Klubvezető/Leiterin: Ujj Regina
+36 30/670 3057
www.online-nemet.hu
A részvétel díjtalan/Kostenloser Eintritt
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Klub

Klub

Olasz klub

Pesthidegkúti
baráti kör

Egalitás
Alapítvány

Egy hely, ahol havonta összeülhetünk,
egy tea vagy egy kávé mellett és hírességek, szakértők, ismerősök, barátok
segítségével kibeszélhetjük a minket
foglalkoztató témákat. Megoszthatjuk
egymással élményeinket, véleményünket, tapasztalatainkat.
A szalont vezeti, és a beszélgetéseket
terelgeti: Platthy Ildikó

Az eddigi hagyományt követve Baráti
Körünk szeretettel várja azokat a helyi
lakosokat, gyerekeiket, nagyszüleiket,
akik részt kívánnak venni a kötetlen
hangulatú beszélgetésen.
Célunk a Pesthidegkútat szerető,
azért tenni vágyó polgárok találkozási
lehetőségének biztosítása. Összejöveteleink során szabadon beszélgetünk,
megvitatjuk a lakókörnyezetünket
érintő problémákat, eseményeket.
Ezeken a találkozókon hangot adhatunk örömünknek, javaslatainknak és
kifejezhetjük bosszúságainkat is.

Közlekedési nehézségekkel küzdő
pesthidegkútiak helyi kulturális rendezvényeken való részvételében segít; szállítás,
helyszíni segítség biztosításával.
Információ: Zaymusné Szanka Judit
+36 1/274 6233; +36 30/953 3415

Időpont: minden hónap
utolsó csütörtök 18.00
www.facebook.com/RidikulNoiSzalon
www.ridikul.tv (szalonok fül alatt)
+36 20/330 9680
platthy.ildiko@ridikulszalon.hu
Várunk minden kedves ridikül rajongót
és a női táskákkal még csak most ismerkedő kíváncsi érdeklődőt!
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Időpont: minden hónap harmadik
szerda 17.00-19.00

Otthon Segítünk
Alapítvány

Ha kisgyermekes szülőként úgy érzi…
„Olyan jó lenne beszélgetni…” „Sokat
vagyok egyedül…” „Nem tudok egyedül
kimozdulni…” „Elbizonytalanodtam a
gyermeknevelésben…” Segíthetünk?
Otthon segítünk szolgálat ingyenesen,
önkéntesekkel, szülői tapasztalattal.
Elérhetőség: Makovsky Zsuzsa
+36 70/3800-600
zsjelita@gmail.com
www.otthonsegitunk.hu

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.
A Kultúrkúria ügyvéd-mediátora,
Dr. Toronyi Tímea ingyenes
tanácsadással várja Önt!
Időpont: kedd 16.00-19.00
Kezdés: 2015. február 10.
www.pernelkul.hu
email: drtoronyi@euroweb.hu
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Szolgáltatás

Klub

Ridikül szalon

Zsúrszolgálat

Szolgáltatás

Szolgáltatás

A zsúrszervezők történetekhez kapcsolódó
játékokkal, foglalkozásokkal repítik el a gyerekeket a mesék birodalmába és biztosítják
a tartalmas szórakozást, egyedülálló módon
ötvözve a készségfejlesztő, kreatív játékot a
mesék habkönnyű világával.
Szolgáltatások:
1. a zsúrszervezők feldíszítik a termet
2. fogadják a vendégeket, segítenek a felköszöntésben, tortabontásban, ajándékátadásban
3. 2,5 illetve 3 órás foglalkozást tartanak
Információ:
Nagyné Tóth Kinga
+36 20/249 1580
e-mail: kingat@kulturkuria.hu
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Információk

Bérelhető termek, terek

Intézményünk alkalmas esküvők,
előadások, koncertek, ültetett és
állófogadások, konferenciák és oktatási tevékenységek 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.

a Kultúrkúriában!
Télikert

Szolgáltatás

Szabadtéri színpad

Színházterem

Nagyszalon

Barbakán

Öveges Tímea
(céges és magánrendezvények)
Tel.: +36 20/526 0628
e-mail: oveges.timea@kulturkuria.hu

Vinotéka
Ingyen internet
a Kultúrkúriában!
Nyitástól 20 óráig használható.

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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Szolgáltatás

Béreljen termet

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

Szolgáltatás

nálunk!

Bérel h ető
termek, te re k :

Információ: Öveges Tímea
Tel: +36 20/526 0628
e-mail: oveges.timea@kulturkuria.hu

Színházterem

Nagyszalon-Télikert
Vinotéka Szabadtéri
Barbakán
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színpad

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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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,
1 000 Ft/gyerek (14 éves korig),
melyet a Klebelsberg Kultúrkúria
(1028 Budapest, Templom utca 2-10.)
információjánál lehet megvásárolni
hétfőtől péntekig 9.00-17.00 között.

