NYÁRI
TÁBOROK
a II. kerületben

2018

IMPRESSZUM
Nyári táborok a II. kerületben 2018 – a II. Kerületi
Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kiadványa
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Telefon: 06 1 212-2820; Fax: 06 1 212-4885
Felelős kiadó: Dolhai István
Szerkesztő: Makofka Tünde
Tervezőszerkesztő: Szász Julianna
Megjelent: 3000 példányban

KEDVES SZÜLŐK,
KEDVES GYEREKEK!
A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
tematikus nyári táborait és tanfolyamait ajánljuk
figyelmükbe. A kerület három kulturális intézményének táboraiba és nyári kurzusaira várjuk az
érdeklődő gyerekeket és felnőtteket.
A Marczibányi Téri Művelődési Központ, a Klebelsberg Kultúrkúria és a Berczik Sára Budai Táncklub
táborai és tanfolyamai az évközi művészet-pedagógiai, ismeretterjesztő, mozgásfejlesztő és nyelvi
foglalkozások tematikájára épülnek. Tábor- és
kurzusvezetőink az év során velünk együttműködő
tanárok, művészek, illetve a kulturális intézmények felkészült munkatársai.
Szeretettel várjuk régi és leendő táborozóinkat!
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MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Tel: (06 1) 212-2820 Web: www.marczi.hu

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
•

INFORMÁCIÓK A MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
TÁBORAIRÓL
•	Táboraink leírása mellett megtalálják, hogy milyen életkorú
gyermeknek ajánljuk, ezt kérjük, vegyék figyelembe.
•	Az étkezésben tízórait és ebédet biztosítunk, melynek költségét
az egész napos táborok részvételi díja tartalmazza. A diétás
étrend igényeket (kivéve a vegetáriánust!) is tudjuk biztosítani.
•	Az egész napos táborok napi időtartamán túl reggel 8.00 órától
és délután 17.00 óráig ügyeletet biztosítunk.
•	Táboraink minimum 10 befizetett jelentkező esetén indulnak.
•	Velencei táborunknál testvérkedvezményt adunk.
•	Táboraink részletes tematikáját a www.marczi.hu honlapunkon
olvashatják, amelynek megvalósulását a gyermeklétszám és
összetétel módosíthatja.
•	További információ az egyes táborokról a táborvezetőtől kérhető,
a táboroknál feltüntetett elérhetőségeken.
•	A táborok első napján kérjük a szülő által kitöltött és aláírt
Egészségügyi Nyilatkozatot a táborvezetőnek leadni szíves
kedjenek.

 táborokra május 2-tól várjuk a jelentkezéseket.
A
Elektronikus úton: A Jelentkezési lap letölthető
a www.marczi.hu oldalról, amelyet kitöltve
az akrisztina.vanko@gmail.com email címre kérünk eljuttatni.
Személyesen: Vankó Krisztinánál, a művelődési központ
titkárságán, hétköznapokon 9.00–15.00 óra között lehet
jelentkezni.
•	
A tábori jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik érvényessé. A részvételi díjat legkésőbb a tábor megkezdése
előtt 2 héttel kérjük rendezni.
•	
A részvételi díj befizetése készpénzzel, bankkártyával és
átutalással is lehetséges.
ÁTUTALÁSI INFORMÁCIÓK
Kedvezményezett: II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Számlaszám: 12001008-01351837-00100005
Kérjük, a megjegyzés rovatba a gyermek és a tábor nevét feltüntetni szíveskedjenek!
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MESTERSÉGEM CÍMERE
KÉZMŰVES TÁBOR

RÉBUSZ TÁBOR
9–14 éveseknek

Táborunk hetében minden napra jut egyegy különleges kézműves mesterség,
amivel megismerkedünk: agyagozás,
rajzolás, festés, textildíszítés és sok más
izgalmas tevékenység.

MOTTÓ „Aki eljön, kap egy
hét gondolkodási időt.”
Logikai feladatok, rejtvények, logisztorik, memóriaés figyelemjátékok, nyelvi
játékok, összerakós, szétszedős, tekerős stratégiai
játékok, versenyek, bajnokságok, játékkészítés.

8–10 éveseknek
június
18–22. és

augusztus 27–31.
naponta 9.00–16.00 óráig

Táborvezető: Pilinger Zsuzsanna
kézműves, drámajáték-vezető
(06 70 608-7992, pilingerzsuzsa@gmail.com)
+ 2 fő asszisztens
Részvételi díj: 25 500 Ft + anyagköltség

június 25–29.
naponta 9.00–16.00 óráig

Táborvezető: Kósa Tamás
matematika tanár
(06 30 547-9103, kosa@lauder.hu)
Részvételi díj: 25 500 Ft
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TŰZZOMÁNC TÁBOR

8–16 éveseknek
I. június 18–22. naponta 9.00–13.00 óráig
II. július 9–13. naponta 9.00–13.00 óráig
III. augusztus 21–24. naponta 9.00–13.00 óráig

A zománc, mint látványos és dekoratív technika
lehetőséget ad arra, hogy már első nap alkotásoddal
a kezedben mehess haza. De aki nem éri be az első sikerekkel, bátran elmélyülhet a következő kihívásokban,
mert ez egy nemes és évezredes múltra visszatekintő
művészet, mely a mai korra is tartogat felfedeznivalót.
Várjuk a kezdő és haladó tűzzománcozókat is! A táborban a résztvevők megismerkedhetnek a fém előkészítésével, a zománcozási eljárásokkal és a zománcozás
történetével is. Készítünk majd kisebb használati
tárgyakat, ékszereket és zománcfestményt, mindenki
saját tehetségéhez és alkotókedvéhez mérten.
Táborvezető: Páthi Diána (06 30 459-3289, dihtap@gmail.com)
Részvételi díj: 14 000 Ft + anyagköltség (I., II. tábor)
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Részvételi díj: 12 000 Ft + anyagköltség (III. tábor)

MADÁR- ÉS
TERMÉSZETISMERETI
TÁBOR
7–14
éveseknek

június 25–29. és július 2–6.
naponta 9.00–16.00 óráig

Ismerkedés a madarak
világával és életterükkel
gyakorlati, filmes-vetítős,
kézműves módon, és rövid, a
környéken tett kiránduláson
keresztül.
Táborvezető: Horváth Gábor
madarász, környezeti nevelő
(horvathgabor@pullus.hu)
Részvételi díj: 25 500 Ft

VARÁZSCERUZA TÁBOR

12–14 éveseknek
június 25–29.
naponta 9.00–13.00 óráig

A tábor tanulási lehetőséget kínál a csendéletek rajzolása
terén. Főként rajzi technikákat tanulhatnak a gyerekek, de
emellett megismerkednek a kompozíció, az arányok és a fejlesztés örök problematikáival, továbbá a rajzeszközök leggyakoribb fajtáival és az éppen tanult technikához illő különböző
típusú papírokkal is. Minden nap lesz elméleti bevezetés,
esetenként oktató videók is.
Táborvezető: Császár Gábor, képzőművész, a Madách Imre Gimnázium
tanára (06 30 551-7873, csaszarg67@gmail.com)
Részvételi díj: 14 000 Ft + anyagköltség
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KERÁMIA TÁBOR, AVAGY KÉPZELT
ÉS VALÓS DOLGAINK AGYAGBÓL
I. június 25–29.
naponta 9.00–16.00 óráig 7–14 éveseknek
II. július 2–6.
naponta 9.00–16.00 óráig 7–14 éveseknek
III. július 30–augusztus 3.
naponta 9.00–13.00 óráig 10–16 éveseknek
IV. augusztus 27–31.
naponta 9.00–16.00 óráig 7–14 éveseknek

Olyan tárgyakat készítünk, amelyeket később otthon is megelégedetten és örömmel nézegethetünk. Célunk: élmények
szerzése a tárgyak elkészítése során, a kreativitás fejlesztése,
fantáziavilág és képzelőerő aktív használata.
Táborvezetők: Urbán Krisztina
(06 70 317-5767, krisztina.urban@outlook.hu) és Habony Fruzsina
Részvételi díj: 25 500 Ft + anyagköltség (I., II., IV. tábor)
Részvételi díj: 14 000 Ft + anyagköltség (III. tábor)
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MESTERSÉGEM CÍMERE
KÉZMŰVES ALKOTÓ TÁBOR

DIVAT TÁBOR

Ez a tábor a „nagytestvére” a Mester
ségem címere kézműves táboroknak.
A különböző kézműves technikák közül
a komolyabbak, több figyelmet, elmélyü
lést igénylőek kerülnek elő: agyagozás,
nemezelés, textilfestések, szövés-fonás,
varrás, ékszerkészítés, papírmerítés stb.
Alkotó táborunkba azokat a gyerekeket
várjuk, akik szeretnének egy-egy mes
terséget jobban megismernéni.

Színek-formák-anyagok-trendek-stílusok
Megtudhatod, hogyan álmodják meg a
tervezők a divatot és te is megpróbálkozhatsz ezzel!
A táborban megismerkedünk az aktuális
trendekkel, ruhákat tervezünk, újrahasznosítunk. Belekóstolunk a textiltervezésbe,
divatrajzolásba, melynek során sokféle
ábrázolási technikát, művészeti eszközt
kipróbálunk, és saját tervezői mappát készítünk. Közben kicsit jobban megismerjük
magunkat és egymást, megbeszéljük, mikor,
mit, mivel és hogyan viseljünk. A tábort kiállítással és divatbemutatóval zárjuk.

10–12 éveseknek
július
2–6. naponta 9.00–16.00 óráig


Táborvezető: Pilinger Zsuzsanna kézműves,
drámajáték-vezető (06 70 608-7992,
pilingerzsuzsa@gmail.com) + 2 fő asszisztens
Részvételi díj: 25 500 Ft + anyagköltség

10–15 éveseknek
július 9–13. és július 23–27.
naponta 9.00–16.00 óráig

Táborvezető: Bene Júlia rajztanár, ruhatervező
(06 70 317-5199, pliccsplaccs@gmail.com)
Részvételi díj: 25 500 Ft + anyagköltség
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ALEhopp TÁBOROK

Akrobatika – Légtorna – Egyensúlyozás – Zsonglőrködés

Szeretnéd kipróbálni a légtornát? Végig sétálnál a drótkötélen? Zsonglőrködtél már labdákkal? Van kedved az
akrobatikához? Nálunk mindezt megteheted.
ALEhopp! Gyere hozzánk, mert itt a mozgás öröm és játék!
Az ALEhopp! egy olyan izgalmas helyszín, ahol a foglalkozások azt a célt szolgálják, hogy kicsik és nagyok örömmel,
elvárások nélkül fejlődhessenek. Javul a mozgáskoordinációjuk, egyensúlyérzékük, testtartásuk, erősödik izomzatuk, fejlődik testtudatuk. Ezek mind kihatással vannak a
mentális fejlődésükre és közérzetükre.
Az ALEhopp! eszköztárával izgalmas kihívásokra sarkallunk minden ide látogatót. Itt mindenki megtanulhat
zsonglőrködni, táncolhat drótkötélen, csünghet légtorna
eszközökön, akrobatikus mutatványokat sajátíthat el.
Mindez megvalósítható itt biztonságos keretek között, az
oktatók edzésprogramját követve, felügyeletükkel és szakszerű támogatásukkal.

ALEhopp
CIRKUSZ TÁBOR

8–16 éveseknek
július 2–6.
naponta 9.00–16.00 óráig
július 9–13.
naponta 9.00–16.00 óráig

ALEhopp
LÉGTORNA TÁBOR
8–16 éveseknek
július 16–20.
naponta 9.00–16.00 óráig
Táborvezető:
Losonczi György
(06 30 934-4981,
glosonczi@gmail.com)
Részvételi díj: 35 000 Ft
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KISTÜNDÉR MŰVÉSZI TORNA
TÁBOR
4–7 éveseknek
július
9–13.

naponta 9.00–16.00

Szeretettel várunk minden kedves „kis
tündért”, akinek lételeme a mozgás, a
zene és szívesen alkot különböző kézműves technikákkal. Délelőtt és délután
Bercik Sára módszerén alapuló művészi
torna során sajátítják el a gyerekek a
harmonikus mozgás alapjait. Napközben kézműveskedünk, alkotunk, a héten
készített munkákból kiállítást rendezünk,
bemutatót tartunk.
Táborvezető: Kilián Brigitta óvodapedagógus,
művészi torna tanár (06 20 450-5822,
brigitta.kilian@gmail.com)
Részvételi díj: 25 500 Ft

PLICCS-PLACCS TÁBOR
5–9 éveseknek
július 16–20.
naponta 9.00–16.00 óráig

Ha szívből szeretsz mázolni-csurgatni-fröcskölni-kenni, vágnitépni-ragasztani, színezni-dörzsölni, gyúrni-lapítani, akkor itt a
helyed! Képzőművészeti technikák és stílusok között kalandozunk,
híres festőket ismerünk meg, közben képzeletben elrepülünk a
régmúlt időkbe és a jövőbe, a fantázia birodalmába és a természet
világába. A tábor végén közös nagy kiállítást rendezünk.
Táborvezető: Bene Júlia rajztanár
(06 70 317-5199, pliccsplaccs@gmail.com)
Részvételi díj: 25 500 Ft
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ECSETCSELEK TÁBOR
12–14 éveseknek
július 16–20.
naponta 9.00–13.00 óráig

A táborba azokat a gyerekeket várjuk elsősorban, akik tanultak már valahol rajzolni, de
olyanok is jöhetnek, akik még nem rajzoltak,
de most ismerkednének a festészettel. A tábor
során a festészet különböző műfajaival ismerkednek meg a gyerekek, emellett az alapvető
festészeti problémákkal is. Egyszerűbb festői
technikákkal dolgozunk, pl. akvarellel és
gouache-sal. Szükség szerint technikai bemutatóval, műalkotás-elemzéssel és művészettörténeti példákkal fűszerezzük a napot.
Táborvezető: Császár Gábor, képzőművész,
a Madách Imre Gimnázium tanára (06 30 551-7873,
csaszarg67@gmail.com)
Részvételi díj: 14 000 Ft + anyagköltség
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KAKTUSZ SZÍNHÁZI JÁTSZÓ TÁBOR

11–15 éveseknek
július 16–20.
naponta 9.00–16.00 óráig

A színjátszás által többet tudhatunk meg magunkról és a világról,
a színjátszás által többet mondhatunk el magunkról és a világról.
Közös gondolkodás és játék
Ki vagyok én? Milyen vagyok? Milyen a világ körülöttem, és milyen
lehetne?
Találkozási pontokat, kapcsolatot keresünk saját életünk, a világ és
a színház között. A közös játék, az alkotás öröme, az együttműködés
a színházi munkánk alapja. Játszó- és alkotótársakat várunk, hogy
felfedezzük magunk körül a világot és benne magunkat. Kommunikáció, kulturális kifejezőkészség, szociális kompetenciák: kapcsolatteremtés, együttműködés, elfogadás, önkifejezés fejlesztése.
A tábor tematikája a részt vevő fiatalok saját élményeire, tapasztalataira, valamint közösen választott irodalmi alkotásra épül.
Táborvezetők: Sereglei András (seregleiandras@gmail.com; 06 30 900-0259)
és Milák Melinda (milakmeli@gmail.com; 06 30 431-0587) drámatanárok
Részvételi díj: 25 500 Ft
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TINTAFOLT ALKOTÓ TÁBOR

8–12 éveseknek
július 23–27.
naponta 9.00–16.00 óráig

Kortárs mesék világát, szereplőit, tárgyait teremtjük meg
változatos technikákat alkalmazva és izgalmas anyagokat
felhasználva. Képzőművészeti műfajokkal és alkotásokkal
ismerkedünk meg, és a gyerekek maguk is alkotóvá válnak.
A hét során nagy szerepet kap a kreativitás, az ökotudatos
szemlélet és a közösségteremtés. A tábort kiállítással zárjuk.
Táborvezető: Vadászy Eszter vizuális nevelés szakos pedagógus
(06 30 272-7022, vadaszyeszter@gmail.com)
Részvételi díj: 25 500 Ft + anyagköltség

ÖN-ALKOTÓ TÁBOR

14–18 éveseknek
július 23–27.
naponta 9.00–13.00 óráig

Ez a tábor Téged vár, ha szeretnél többet megtudni
Önmagadról, ha érdekelnek a rejtett erőforrásaid,
ha szeretsz művészkedni: drámajátékokat játszani, rajzolni, pasztellel dolgozni, agyagozni.
Témák, amiket körüljárunk:
– Én-kép: ismerkedés önmagunkkal és egymással
– Rejtett erőforrásaim – az álmok ereje
– Hogyan küzdhetek meg nehéz helyzetekkel, mi
segít nekem?
– Hogy mutassam meg magam Neked? –
Az önfeltárás egészséges mértéke és a social
média világa
– Hogyan szeresselek?
Táborvezető:
Vágola Éva pedagógus, tréner (06 30 646-7650)
Részvételi díj: 16 000 Ft
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MESE TÁBOR
6–10 éveseknek

július 23–27.
naponta 9.00–16.00 óráig
Meseváros a miénk, meséből rakjuk, szőjük, építjük. Lakóit a
képzelőerőnk szárnyán hívjuk magunkhoz. Mesélő kedvünkkel
életre keltjük és megteremtjük meseváros lényeit, és velük
együtt történetünk szereplőivé válunk magunk is. Táborunkban
játszunk, bábozunk, mesélünk, festünk, rajzolunk, teret építünk.
július 30–augusztus 3.
naponta 9.00–16.00 óráig
A táborban minden nap mesélünk. A közös játékok során megelevenednek a mese részletei. A mesékhez kapcsolódóan kézműves technikákkal kellékeket, eszközöket, díszleteket, bábokat,
jelmezeket készítünk.
A táborok végén az elkészült alkotásokból kiállítást szervezünk,
kis bemutatót tartunk.
Táborvezető: Krista Anita bábkészítő, bábszínész
(marczimesetabor@gmail.com)
Részvételi díj: 25 500 Ft + anyagköltség
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SZÍNJÁTÉK
DRÁMA-STÚDIÓ TÁBORA

14–18 éveseknek
augusztus 27–31.
naponta 10.00–16.00

Akarsz egy hétig „margitos” lenni?
Személyiség- és kreativitás-fejlesztés,
kommunikációs készségfejlesztés,
beszédtechnika, improvizáció, ének,
mozgás, színpadi alapismeretek, játék,
játék, játék...
Táborvezető: Földessy Margit a Színjáték
Dráma-Stúdió művészeti vezetője
(szindra25@gmail.com)
Részvételi díj: 30 500 Ft
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RENGETEG TÁBOR VELENCÉN
9–14 éveseknek
augusztus 13–18.

Egy hét a világ. Úgyhogy ebbe a hétbe mindent belerakunk,
amit csak lehetséges. Aki volt már velünk táborban, az tudja:
itt elfelejthetsz mindent, mert csak a játék számít és azok,
akik játsszák. Játékot, pedig annyit tudunk…A színjátszós
alkotómunka mellett számtalan olyan délutáni és esti programot kínálunk, ami nélkül egyszerűen nem múlhat el a nyár:
számháború, festékcsata, vízi olimpia, éjszakai játék, CTF,
tábortűz… A táborvezetők tapasztalt, összeszokott drámapedagógusok, akik egyben évek óta gyermekszínjátszó csoportok vezetői is. Ez a hét, tényleg a játékról szól.
Táborvezető: Sallai Ferenc drámatanár
(06 30 202-1133, sallai.ferenc@gmail.com)
Részvételi díj: 40 000 Ft
Testvérkedvezmény: 40 000 Ft–10% = 36 000 Ft
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KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA
1028 Budapest, Templom utca 2–10.
Tel.: (06 1) 392-0860 Web: www.kulturkuria.hu

INFORMÁCIÓK A KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA TÁBORAIRÓL

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

•	Napközis táboraink, nyári foglalkozásaink programjának rövid
ismertetőiből tájékozódni tudnak azok időtartamáról és részvételi
díjairól. Táboraink leírása mellett megtalálják az életkori ajánlást,
kérjük, ezt vegyék figyelembe!
•	Az étkezésben tízórait és ebédet biztosítunk, melynek költségét az egész napos táborok részvételi díja tartalmazza. A diétás
étrend igényeket (kivéve a vegetáriánust!) is tudjuk biztosítani.
•	A foglalkozások tematikájáról, valamint a szükséges felszerelésekről részletes leírást honlapunkon olvashatnak:
www.kulturkuria.hu/taborok, amelynek megvalósulását a gyermeklétszám és összetétel módosíthatja.
•	Táboraink, foglalkozásaink minimum 10 befizetett jelentkező
esetén indulnak.
•	A táborok első napján kérjük, a szülő által kitöltött és aláírt Egészségügyi Nyilatkozatot a táborvezetőnek leadni szíveskedjenek!

•	A táborokról információt kapni, jelentkezni, jelentkezési
lapot és egészségügyi nyilatkozathoz adatlapot igényelni honlapunkon, valamint a műsorfüzetben megjelölt
személyeknél, illetve a Kultúrkúria részéről Nagyné Tóth
Kinga szervezőnél lehet (06 20 249-1580,
kingat@kulturkuria.hu).
•	A jelentkezés a kitöltött jelentkezési lap leadásával
valamint a részvételi díj befizetésével válik érvényessé,
és érkezési sorrendben történik.
•	A részvételi díj visszafizetésére nincs mód, kivéve, ha
a lemondás indoka betegség és erről orvosi igazolást
is hoznak.

34 | 35

OLASZ INTENZÍV KURZUS

15 éves kortól
június 11–15.
naponta 9.00–12.30

Haladó, nyelvvizsga előkészítő (B2C1 szint) intenzív tanfolyam
A tanfolyamra speciálisan összeállított olvasmányokból, nyelvtani
gyakorló feladatokból, valamint
kommunikációs gyakorlatokból
álló kurzuskönyv készül. Minden
tanfolyami napon egy témakör és
egy nyelvtani probléma kerül terítékre, igy a tanfolyam napijeggyel is
látogatható.
Információ és jelentkezés:
Tarnay Annamária nyelvtanárnál
(06 30 495-2693, atarnay@hotmail.com)
Részvételi díj: 28 000 Ft / 20 órás kurzus
Napijegy: 6000 Ft

SZÍNJÁTÉK DRÁMA-STÚDIÓ TÁBORA

9–14 éveseknek
június 18–22.
naponta 10.00–16.00

Akarsz egy hétig „margitos” lenni?
Személyiség- és kreativitás-fejlesztés, kommunikációs készségfejlesztés,
beszédtechnika, improvizáció, színpadi alapismeretek, játék, játék, játék...
Az utolsó napon táborzáró impró bemutatót tartunk a szülőknek.
Táborvezető: Földessy Margit a Színjáték Dráma-Stúdió művészeti vezetője
Asszisztensek: Szabados Tímea és Benesovits Áron
Információ és jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga
(06 20 249-1580, kingat@kulturkuria.hu)
Részvételi díj: 30 500 Ft
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JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN

Korhatár nélkül
ALKALMAK:
június 19., 26. július 24., 31., augusztus 7., 14., 21., 28.
keddi napokon 9.30–11.00

A jógafoglalkozásokon az egész testet átmozgató gyakorlatok különösen jó hatásúak a gerincre. A hátizom
megerősítésével jobb lesz a testtartás, ami a könnyebb,
tudatosabb légzést is segíti. A mai ember számára az
egyik legnagyobb veszélyt a stressz, az idegesség, a túlhajszoltság jelenti. Ebben segít JÓGAINDRA, ami a „jógik
tudatos alvása”. Ez a speciális lazítás megszünteti az
idegességet, megnyugtatja a gondolatokat és érzelmeket,
valamint belső egyensúlyt teremt.
Foglalkozásvezető: Bolla Magdolna jógaoktató (06 30 402-4657)
Jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga
(06 20 249-1580, kingat@kulturkuria.hu)
Részvételi díj:
11 000 Ft / 8 alkalom, 9000 Ft / 6 alkalom
7000 Ft / 4 alkalom, 2300 Ft / alkalom
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ÜVEGFESTŐ TÁBOR

4–9 éveseknek
június 25–29.
naponta 8.00–16.00

A Zöldág alkotó hét folyamán az üvegfestés technikáit lehet elsajátítani. Szép
színes poharakat, vázákat, díszeket és
tolltartókat lehet készíteni öko-design
szemlélettel.
Az elkészült alkotások haza is vihetők,
lehet őket használni vagy az otthont
díszíteni velük.

Komplex, kreativitást fejlesztő program óvodásoknak
és kisiskolásoknak, amely játszva segít a különböző
készségek és képességek alapjainak elsajátításában,
valamint fejlesztésében.
Foglalkozások:
– Kézműves foglalkozás, oktató:
Szűcs Tímea keramikus
– Képességfejlesztő torna, játékos sportfoglalkozás,
oktató: Abonyi Barbara gyógytestnevelő tanár
– A judo alapjainak elsajátítása, oktató:
Bácskay Zsolt testnevelő tanár, judo edző (I.DAN)

Táborvezető: Sarnyai Rita
Információ és jelentkezés: Reök Cecília
(06 20 299-1040, reokcecilia@kulturkuria.hu)
Részvételi díj: 15 000 Ft (az alapanyagok árát
is tartalmazza)
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SPORT ÉS KREATÍV NAPKÖZIS TÁBOR

Korhatár nélkül
június 18–22.
naponta 9.00–13.00

Táborvezető: Bácskay Zsolt (06 20 951-4414)
Jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga
(06 20 249-1580, kingat@kulturkuria.hu)
Részvételi díj: 30 000 Ft

KOMPLEX TÁNCTÁBOR

SELYEMFESTŐ TÁBOR

5–13 éveseknek
június 25–29.
naponta 8.00–17.00

Korhatár nélkül
június 25–29.
naponta 9.00– 13.00

A tábor hetében a gyerekek többféle táncstílussal ismerkedhetnek meg. Bepillantást
nyerhetnek a társastánc, a balett, és a modern tánc világába. A délelőttök folyamán a
tánctréning mellett fontos szerepet kapnak
a különböző ügyességi és fejlesztő gyakorlatok is játékos formában. Amire még számítani lehet: napi 4 óra tánctanítás, vidám és
oldott légkör, garantált kikapcsolódás, sok
játék és szabad program, későbbiekben is
hasznosítható tánctudás.

A Zöldág alkotó hét folyamán a selyemfestés technikáit lehet elsajátítani. Szép, színes képeket, díszeket,
sálakat készíthetők öko-design
szemlélettel. Az elkészült alkotások
haza is vihetők, lehet viselni őket vagy
az otthont díszíteni velük.

Táborvezető: Szandányi Szabolcs, táncoktató,
Philadelphia Táncklub (06 70 340-4195)
Jelentkezés: philadelphiatancklub@gmail.com
Jelentkezési határidő: május 31.
Részvételi díj: 27 500 Ft (testvérkedvezmény -10%)

Foglalkozásvezető: Szűcs Tímea
Információ és jelentkezés: Reök Cecília
(06 20 299-1040, reokcecilia@kulturkuria.hu)
Részvételi díj: 15 000 Ft (az alapanyagok
árát is tartalmazza)
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ÉKSZERKÉSZÍTŐ
DESIGN TÁBOR

Korhatár nélkül
július 2–6.
naponta 9.00–13.00

GYERMEK FITNESS SPORTTÁBOR

6 éves kortól fiúknak és lányoknak
július 2–6. és július 23–27.
naponta 8.00–16.00

A tábor ideje alatt lazaság és hajlékonyság, állóképesség fejlesztése történik. A gyerekek táncos koreográfiát tanulnak be,
labda és ügyességi játékokra is sor kerül, valamint kézműves
foglalkozásokon és szabadtéri programokon is részt vesznek.
Táborvezető: Agácz Rita Fitness edző
Jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga
(06 20 249-1580, kingat@kulturkuria.hu)
Részvételi díj: 30 000 Ft

A Zöldág alkotó hét folyamán sokféle
technikával és alapanyagból alkotunk
gyönyörű ékszereket öko-design szemlélettel. Mindenki megálmodhatja saját
ékszereit, és megtanulhatja, hogyan
készítheti el saját gyűrűit, fülbevalóit,
nyakláncait, karkötőit. Megtanulhatod,
hogyan tudod megcsinálni mindazt, amit
szeretnél. Az elkészült darabokat mindenki hazaviheti és büszkén hordhatja.
Foglalkozásvezető Szűcs Tímea
Információ és jelentkezés: Reök Cecília
(06 20 299-1040, reokcecilia@kulturkuria.hu)
Részvételi díj: 15 000 Ft
(az alapanyagok árát is tartalmazza)
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SÜNIZENE – VIZES HÉT

2–7 éveseknek, szülői kísérettel
július 2–6.
naponta 10.00–11.00

Hétfő: óriás „tenger” plakátkészítés,
buborékfújás, víziállat / manó bábkészítés
Kedd: pólófestés (hozott pólóra), ujjfestés
Szerda: Szünnap, házi feladattal
Csütörtök: hangszerkészítés, vízi zenekar, tánc
Péntek: mozgás, torna, vízipisztoly, zene
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Foglalkozásvezető: Dudinszky Nóra fuvolatanár,
a Süni zenebölcsi vezetője
Információ és jelentkezés: Dudinszky Nóra
(06 70 452-8895, info@sunizene.hu, www.sunizene.hu)
Jelentkezés a férőhelyek függvényében folyamatosan.
Részvételi díj:
Heti bérlet: 7000 Ft
Napijegy: 2500 Ft
Kísérő szülőknek a részvétel díjtalan!

NYÁRI GUZSALYAS
KÉZMŰVES TÁBOR

7–14 éveseknek
július 9–13.
naponta 8.00–16.00

A kézműves műhelyben a gyerekek
megismerkednek a szövés, kosárfonás, nemezelés, selyemfestés,
gyöngyfűzés, kavicsfestés titkaival,
valamint egyéb textil, fonal, papír
stb. felhasználásával, kombinált
technikával készíthetnek kedves
tárgyakat. Az elkészített műveket
a gyerekek hazavihetik.
Táborvezető Roskóné Mogyorósi Mária
kézműves oktató
Információ és jelentkezés:
Nagyné Tóth Kinga (06 20 249-1580,
kingat@kulturkuria.hu)
Részvételi díj: 29 000 Ft (az alapanyagok
árát is tartalmazza)

PAPÍR-ORIGAMI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

15 éves kortól, felnőtteknek is
július 9–13.
naponta 9.00–13.00

Papír dekoráció, használati tárgyak készítése
1. nap: TRANSZPARENS PAPÍRCSILLAG –
ablakdísz hajtogatással-ragasztással
2. nap: KLASSZIKUS JAPÁN ORIGAMI –
doboz, mécsestartó hajtogatással
3. nap: KLASSZIKUS JAPÁN ORIGAMI –
virágok, állatok hajtogatással-ragasztással
4. nap: KLASSZIKUS JAPÁN ORIGAMI –
papír lámpafüzér készítése
5. nap: JAPÁN NOTAN –
pozitív-negatív op-art kép készítése vágással-ragasztással
Foglalkozásvezető: Hunyadvári Szilvia csomagolás- és papíripari
formatervező iparművész
Információ és jelentkezés: Hunyadvári Szilvia
(06 30 639-0674, szilvazold@gmail.com)
Részvételi díj: 25 000Ft + anyagköltség
(500–2500 Ft, IKEA LED lámpafüzér + elemek 2000 Ft)
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KERÁMIA TÁBOR

7 éves kortól
július 23–27.
naponta 8.00–16.00

A tábor ideje alatt a résztvevők megismerkedhetnek a kerámia készítés
alapjaival. Többféle agyagmegmunkálási
módszert próbálhatnak ki, az egyszerűbb edénykészítési folyamatoktól a
korongozásig. Minden nap más technikát igénylő agyagtárgyak elkészítésére
nyílik lehetőség. Készítünk többek között
tálkát, különböző figurákat és virágokat,
képkeretet, medálokat, valamint saját
ötleteket és elképzeléseket is agyagba
lehet önteni. Várunk minden alkotni
vágyó gyermeket, fiatalt, és felnőttet!
Táborvezető: Szűcs Tímea
Információ és jelentkezés: Nagyné Tóth Kinga
(06 20 249-1580, kingat@kulturkuria.hu)
Részvételi díj: 28 000 Ft (az alapanyagok árát
is tartalmazza)

HIP–HOP TÁBOR
A DYNAMIC
TÁNCISKOLA
SZERVEZÉSÉBEN

7 éves kortól
július 23–27.
naponta 8.00–16.00

Napi 2x másfél óra tánc, vetélkedők, játékok, kirándulás.
Az utolsó napon bemutatót tartunk a szülőknek a héten tanultakból.
Táborvezető: Pászti Petra tánctanár
Információ és jelentkezés: Patay-Telek Szilvia
a Dynamic Tánciskola vezetője
(06 20 326-6628, dynamictanc@gmail.com)
Részvételi díj: 29 500 Ft
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NEMEZ TÁBOR

15 éves kortól, felnőtteknek is
július 23–27.
naponta 8.00–16.00

Nemezelés alapjai – kisebb ékszerek,
ruházati kiegészítők, használati tárgyak
1. nap:	ELMÉLETI ISMERKEDÉS: nemez története – zsinór nemezelés
(ékszer / hajpánt zsinórfonással, golyó, labda, karkötő, hajcsat)
2. nap: SÍKLAP NEMEZELÉS pl. hajcsathoz, telefon- vagy
szemüvegtokhoz, virágkészítés, homlokpánt
3. nap:	ÜLŐLAP valamilyen közép-ázsiai motívummal
4. nap:	SABLONNAL UJJBÁB / TITOKTARTÓ / TELEFONTOK /
ÖVTÁSKA készítése
5. nap:	SABLONNAL LAPTOPTARTÓ / TÁSKA / SAPKA készítése
Táborvezető: Hunyadvári Szilvia csomagolás- és papíripari
formatervező iparművész, nemezkészítő
Információ és jelentkezés: Hunyadvári Szilvia (06 30 639-0674, szilvazold@gmail.com)
Részvételi díj: 40 500 Ft + anyagköltség (5000 Ft)

NAPRAFORGÓ TÁBOR

6–10 éveseknek
július 30–augusztus 3.
naponta 8.00–16.00

Minden nap más programmal várjuk a gyerekeket.
Kézműveskedünk, sportolunk, kirándulunk és játszunk.
Táborvezető: Nagyné Tóth Kinga pedagógus
Információ és jelentkezés:
Nagyné Tóth Kinga (06 20 249-1580, kingat@kulturkuria.hu)
Részvételi díj: 26 000 Ft
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BERCZIK SÁRA BUDAI TÁNCKLUB
1027. Budapest, Kapás u. 55.
Tel: (06 1) 201-7992 Web: www.budaitancklub.hu
Email: budaitancklub@marczi.hu

INFORMÁCIÓK A BERCZIK SÁRA
BUDAI TÁNCKLUB KURZUSÁRÓL
•	Részvételi díj: 26 000 Ft, amely az
étkezést is tartalmazza.
•	Jelentkezés és a részvételi díj befizetésének határideje: MÁJUS 31.
•	Jelentkezés és fizetés csak személyesen a Berczik Sára Budai
Táncklubban lehetséges.
•	Felvilágosítás a Táncklub elérhetőségein.
•	A kurzusok helyszíne a Berczik
Sára Budai Táncklub.
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XV. NYÁRI INTENZÍV
TÁNCMŰVÉSZETI KURZUS

augusztus 27–31. naponta 8.30–16.30
Táncpedagógusok: Bárány Ilona, Bocsi Eszter és
Puskás Judit
OKTATOTT MŰFAJOK:
Klasszikus-balett, Jazz tánc, Sztepp, Streching,
Modern tánc kompozíció, Klasszikus-balett kompozíció
Várjuk jelentkezését a táncművészetekben már
jártas érdeklődőknek, 8 éves kortól
a felnőtt korosztályig.

NYÁRI MŰVÉSZI TORNA KURZUS

augusztus 27–31. naponta 8.30–16.30
Táncpedagógusok: Komesz Flóra és Szirányi Laura
OKTATOTT MŰFAJOK:
Esztétikus testképzés tréning (zongorakísérettel),
Művészi torna kéziszeres óra, Streching, Akrobatika, Mozdulatművészet etűd, Művészi torna kéziszer
gyakorlat
Várjuk lányok jelentkezését 8–12 éves korig.

JÚNIUS 15-16.

II. KERÜLET NAPJA
JÚNIUS 15. PÉNTEK
		 BIEBERS
HONEYBEAST
SILENT DISCO
JÚNIUS 16. SZOMBAT
KALÁKA CSALÁDI KONCERT
CSALÁDI NAP
kirakodóvásár, légvárak, Ízek utcája, főzőverseny,
SziaMarczi! kézműves játszóház
IVAN & THE PARAZOL
LGT ZENEVONAT
zenekarok koncertjei
Részletes program: www.masodikkerulet.hu · facebook.com/budapest2
Az önkormányzat fesztiváljára a belépés díjtalan,
a helyszín ebben az évben is a Millenáris.

Templomkerti

esték
Főtámogató:

május 12. szombat

TISZTA SZÍVVEL
Megzenésített
versek
Sipos-ZsapkaVadkerti
akusztikus trió
Sipos Dávid,
Zsapka Attila,
Vadkerti Imre

J ótéko ny s ági e stek a máriarem etei b a z i l i k a jav ár a
1 0 2 9 Bu d ap e st , Tem p l o m ker t 1.
Művészek a templomért 2018

június 23. szombat

IDENTITÁSUNK,
AZ ÖNAZONOSSÁG
HATALMA
ÉS VESZÉLYEI
Prof. Dr. Bagdy Emőke
Prima Primissima díjas
klinikai szakpszichológus,
pszichoterapeuta,
professor emerita

Az est fővédnöke:
Dr. LÁNG ZSOLT,
a II. kerület
polgármestere

A rendezvény programjai díjtalanok,

július 7. szombat

AVE MARIA
Rost Andrea
koncertje
Rost Andrea
édesanyja emlékére
Zongorán kísér:
Harazdy Miklós

Az est háziasszonya:
SCHMITT PÁLNÉ
MAKRAY KATALIN

Állandó program:
18:00 Szentmise
19:00 Templomkerti
esték előadás

de a templom céljaira felajánlásokat elfogadnak.

augusztus 26. vasárnap

NÉPZENE
A KÁRPÁTMEDENCÉBEN
Szalonna és Bandája
Pál István Szalonna,
Pál Eszter, Doór Róbert,
Gombai Tamás,
Ürmös Sándor Ferenc,
Gera Attila,
Karacs Gyula

Házigazda:
ESTERHÁZY LÁSZLÓ
kanonok,
esperes plébános

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

