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Ferencváros Újévi Koncertje
január 9., vasárnap 18.00
MÜPA - Művészetek Palotája

A HÓNAP KÉPE
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4-11. oldal

12-13. oldal

14-15. oldal

16-19. oldal

20-21. oldal

22-23. oldal

24-26. oldal

FERENCVÁROSI M VEL DÉSI KÖZPONT |  |  wwwww.fmkportal.hu w.fmkportal.hu 

9TV. |  www.jaemlekhely.hu|  www.jaemlekhely.hu

JÓZSEF ATTILA EMLÉKHELY |  |  wwwww.kilenc.tv w.kilenc.tv 

DÉSI HUBER ISTVÁN M VEL DÉSI HÁZ

JÓZSEF ATTILA LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGI HÁZ |  |  wwwww.fmkportal.huw.fmkportal.hu

KULTÚROSZTAG

FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GY JTEMÉNY |  www.fmkportal.hu|  www.fmkportal.hu

MESTER GALÉRIA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR |  |  wwwww.fmkportal.huw.fmkportal.hu

KONNEKTOR |  www.fmkportal.hu|  www.fmkportal.hu

TARTALOMJEGYZÉK

Kedves Látogatóink!

www.fmkportal.hu

www.fmkportal.hu

27-30. oldal

31-37. oldal

www.fmkportal.hu  

www.kilenc.tv

www.jaemlekhely.hu  

www.fmkportal.hu

www.fmkportal.hu

www.fmkportal.hu

www.ferencvaroskalauz.hu

Összhangban a Kormány 633/2021. (XI. 18.) rendeletével a Ferencvárosi 

-

-

www.fmkportal.hu
BAKÁTS BUNKER 38. oldal
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AKTUÁLIS PROGRAMOK

SÍBÖRZE

9.00 

Sí- és snowboard felszerelések nagy választéka, 

14.30 

FANTASY EXPO | 2022

10.00 

A Fantasy Expo célja, hogy létrehozzunk egy 

manga, képregény, cosplay, videojáték és 

-
inknak.

2 000 Ft | 6 Euro

    19.00

-

2 000 Ft
2 500 Ft

PÁL FERI ATYA

5

TANFOLYAM AJÁNLÓ
5 ALKALMAS KOSÁRFONÓ 
TANFOLYAM

2022. március 1., kedd 18.00-21.00
2022. március 8., kedd 18.00-21.00
2022. március 22., kedd 18.00-21.00
2022. március 29., kedd 18.00-21.00
2022. április 5., kedd 18.00-21.00

3 000 Ft*
13 000 Ft*

is tartalmazzák.*

+36(20)431-6156

18.00

STRÓFA TRIÓ VERS-ZENE KLUB 

 800 Ft

10.00

FARSANG AZ FMK-ban

2 000 Ft
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TÁRSASÁGÁNAK BÁLJA

15.00 

 1 000 Ft

10.00 

-

kérdéseket a tudatos ruházkodás kapcsán. 
10.00-12.00 Ruhacsere

1 000 Ft
500 Ft

RUHACSERE ÉS 

MENGYÁN ESZTERREL
17.00

18.00

7

AULA GALÉRIA

HÉTKÖZNAPI ROVAROK 
VARÁZSLATOS VILÁGA

Bordás Csilla

Március 3., csütörtök 16.00 Akvarellfestés 
bemutató - Herbélyné Nórika és Mulik Tünde

FOLYOSÓ GALÉRIA

PIKTORKÁK

KIÁLLÍTÁSOK
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK

   HÉTF

 KEDD

SZERDA

Szívtorna

16.45
17.00
17.45
18.30

08.00 
09.30 
16.00
17.00
17.15
18.15
19.00
19.00

16.45 
17.00 
17.30
17.45
18.30
19.00

   CSÜTÖRTÖK

   PÉNTEK
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK

   SZOMBAT

                                                                                                                           

14.00 
16.00 
10.00
10.45
14.00
14.15
15.00
16.00
17.00 
18.30

08.00 
16.00 
16.30
17.00
17.30
18.15

06.00
09.00 

Szívtorna  
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TEREMBÉRLÉS AZ FMK-BAN

FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES RENDEZVÉNYEI „A TELJESSÉG FELÉ” ID SÜGYI KONCEPCIÓ KERETÉBEN

IDŐSÜGYI PROGRAMOK

ÁLLANDÓ ID SÜGYI PROGRAMOK

   HÉTF

11.00  Gy torna 

   
KEDD

10.00 Sakk klub
10.00 Német társalgási klub

   SZERD   SZERDA

11.00 Gy torna
14.00 colnék veled klub
15.30 3-1-2 meridiántorna

FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES RENDEZVÉNYEI „A TELJESSÉG FELÉ” ID SÜGYI KONCEPCIÓ KERETÉBEN

Id rdinátor ea
el -

TEREMBÉRLÉS

FMKFMK

Művelődésszervezők: Hernádi Anna Borbála, Murai Gábor, Varga Balázs 

Kommunikáció és marketing: Bakos Zita

Fotó és szervezés: Mészáros Gábor

1096 Budapest tca 27.
T +36 (1) 216-1300

 inf kportal.hu
W www.fmkportal.hu

11

+36 (1) 476-3413
vagy a kerek.andras@fmkportal.hu 
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A 9 V., Ferencváros t  Vodafone gi és a elekom digitális kínálatában szerepel.

9TV.

ZÖLD - FEHÉR HÍREK

9TV.

9tv.hu), a Youtube csatornánkon 
(youtube.com/kilencponttv facebook.com/kilenctv

HETI M SOR

HÍREK FERENCVÁROSBÓL 

KULTKER 

FRADI-SZÍV 

ÉLETFA 

SANSZ 

TOP9 

BELÉP

FERENCVÁROSI SÉTÁK 

ZÖLD-FEHÉR HÍREK 

KÉPVISEL -TESTÜLETI ÜLÉSEK

1096 Budapest tca 27. 
T zenetr s)

szerkeszt tv.hu 
W  www.9tv.hu 
facebook.c kilenctv
youtube.c kilencponttv

9TV.



t y t, nyugdíjas- és diákjegy
z giai foglalko (tartalmazza a diákjegyet)

knak, 70 éven f knek gír knak,
zeumi dolgoz knak és ferencvárosi diákoknak a belépés ingy

BELÉP
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1095 Budapest, Gát u. 3.
T +36 (1) 216-6127

losonczy.a kportal.hu
W www.jaemlekhely.hu

 zárva, K-P  10.00-18.00
Sz-V  10.00-17.00

agintézmény-vezet Kollarits Krisztina
M vel désszervez Losonczy Attila

M z Kornélia

AKTUÁLIS PROGRAMOK

ÉLET(RAJZ) ÉS IRODALOM 1. SZÉP SZÓ HÉT ÉVSZÁZADON ÁT

 16.00
    FEBRUÁR 17. 18.00

drámatanár.

500 Ft

500 Ft



CSALÁDI TÁNCHÁZ A 
BARTÓK TÁNCEGYÜTTESSEL

10.00 10.00

AKTUÁLIS PROGRAMOK KLUBOK

500 Ft/ fő
(2 éves kor felett - gyermekeknek és

A program 18 éves kor felett érvényes védettségi 

16.30

TÁRSASJÁTÉK KLUB

18.00

16 17

  

   

„Mit látsz?” Sallai Zoltán fotókiállítása

programjai
„A teljesség felé”

GYÓGYTORNA 
SZERDA 11.00

SZENIOR ÖRÖMTÁNC 
KEDD 11.15

KIÁLLÍTÁS



   HÉTF

   KEDD

TAI CHI

HETENTE ISMÉTLŐDŐ PROGRAMOK
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*az első alkalom ingyenes

SZERDA

agintézmény-vezet Varga Barbara
M vel ra Bababarát

helyiségek
Free W

erembérlés

DÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

   CSÜTÖRTÖK

   PÉNTEK

1098 Budapest, oronyház u B.
T +36 (1) 280-6247

H-P  8.00-21.00
Szo-V programokhoz igazodva
W  www.fmkportal.hu
F

*az első alkalom ingyenes



AKTUÁLIS PROGRAMOK 

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGI HÁZ

20

PÉNTEKI NOSZTALGIA KLUB

1 000 Ft

1 500 Ft
A program érvényes védettségi 

GÖRÖG TÁNCHÁZ A MYDROS EGYÜTTESSEL

támogatásával ingyenesen biztosítjuk, azonban 

címen.

750 Ft/fő

vagy a 06 1 280 6247-es számon jelezzék.

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI ÖREGFIÚK
KLUBJÁNAK ASZTALITENISZ 
FOGLALKOZÁSAI

A klub mindenki számára nyitott progra-

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI ÖREGFIÚK
KLUBJÁNAK KÁRTYA ÉS SAKK 
FOGLALKOZÁSAI

A klub mindenki számára nyitott progra-

TÁNCEST A HUNGÁRIA BARÁTI
TÁRSASÁG SZERVEZÉSÉBEN

1 000 Ft
A program érvényes védettségi igazolvány-

ID SÜGYI PROGRAMOK

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 

Varga Barbara
M vel désszervez Z  Ádám

1098 Budapest, oronyház u B.
T +36 (30) 826-3776
        (hívhat

kozosseg
W www.fmkportal.hu

ANGOL KÖZÉPHALADÓ NYELVTANFOLYAM
 11.00

FIATALÍTÓ TIBETI JÓGA
t rt

ANGOL HALADÓ NYELVTANFOLYAM
t rt

ANGOL LVTANFOLYAM

Ferencvár rmányzatának ingyenes
rendezvényei „A teljesség felé  id
konc retében

MUDITA BUDDHISTA KÖZÖSSÉGI PONT

REFORMÁTUS GYERMEK HITTAN
Szerda 16.30

MPE ÚJ ÉLET GYÜLEKEZET ISTENTISZTELETE  
Vasárnap 10.00

MUDITA KLUB
  Február 6. és 20., vasárnap 14.00

REFORMÁTUS ISTENTISZTELET
Vasárnap 17.00

VÁSÁR
Február 1. és 8., kedd 9.00-15.00

TEJÚT BUDDHISTA GYEREKFOGLALKOZÁS
Február 12. és 26., szombat 9.00

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGI HÁZ

21



KULTÚROSZTAG

22

Közösségi klubhelyiség az Aszódi utcai lakótelepen

Kedves Látoga
Amennyiben szeretnék megtekinteni az aktuális kiállítást, v  egyéb rendezvényt 
tartanának, k, hogy ker rek András igazgat Ferencvár

info@fmkportal.hu, telef  +36 (1) 216-1300

KULTÚROSZTAG KISSZÍNPAD

KULTÚRTANODA

- elakadtál a leckeírásban

PROGRAMOK

   1097 Budapest, 

  +36 (1) 216-1300
  

23

14.00

-
tás jegyében

10.30

KULTÚROSZTAG



B zen a változatos programok k Ferencvár t rténeti Gy jtemény
w www rencvaros

  

FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

FERENCVÁROS ÉVSZÁZADAI

    

24

Gy jteményvezet
udományos kutat Win elmayer Zoltán

k t Simon Tímea

KIÁLLÍTÁS

"A VILÁGOSSÁG A SÖTÉTSÉGBEN FÉNYLIK” 
(JÁNOS 1.5)

MEGHOSSZABBÍTVA FEBRUÁR 26-IG

reménység, az elfogadás, és a megérkezés 

-

végéig.

Minden, ami Ferencváros.

1092 Budapest, Ráday u. 18.
(bejárat az Erkel u. 15. fel l)

T +36 (1) 218-7420
inf ferencvaroskalauz.hu

V zárva,  K-P 10.00-18.00
 10.00-14.00

MINDENTUDÁS AKADÉMIÁJA

14.00 

150 ÉVE ADTÁK ÁT A KÖZVÁGÓHIDAT

10.00 

Ókortörténeti szeminárium - Az egyiptomi 
művészet I.
Előadó: Winkelmayer Zoltán egyiptológus, 
kutató
Regisztráció: 
ferencvarosigyujtemeny@gmail.com
A részvétel díjtalan.

Találkozó a 2-es villamos Vágóhíd utcai megállójá-
ban. 
A séta útvonala: egykori Közvágóhíd - Soroksári út 
- Boráros tér - Fővám tér -
Csarnok tér - Erkel utca 15.
A sétát követően az érdeklődő  résztvevők írásbeli 
vetélkedőn vehetnek részt a sétán elhangzottak 
alapján, értékes könyv jutalmakért.
Regisztráció: ferencvarosigyujtemeny@gmail.com

FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY



1092 Budapest, Ráday u. 18.
(bejárat az Erkel u. 15. fel l)

T +36 (1) 218-7420
inf ferencvaroskalauz.hu

V zárva,  K-P 10.00-18.00
 10.00-14.00

FILMKLUB

15.00

VIRTUÁLIS SÉTA A FERENC KÖRÚTON - 

KÜLÖNLEGES ÉLETTÖRTÉNETEK 

15.00 

FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

A köz szemérme
olasz vígjáték, 126 perc, 1976
Rendezte: Alberti Sordi
A részvétel díjtalan.
Regisztráció:
ferencvarosigyujtemeny@gmail.com

Előadó: Gönczi Ambrus történész, 
muzeológus
A részvétel díjtalan.
Regisztráció:
ferencvarosigyujtemeny@gmail.com
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MESTER GALÉRIA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

HÉTFŐ
Impró Műhely - csapatépítő iskolai osztályoknak
február 7.
Csapatépítő foglalkozás iskolai osztályoknak, ahol játékon keresztül fejleszthetik önmagukat és az 
osztályközösséget! Betekintést nyerhetnek az improvizációs játékokba és gyakorlatokba. Felszabadult 
hangulat, kölcsönös figyelem és egymás ötleteinek elfogadása, elsősorban ezekért éri meg részt venni 
a workshopon.
A foglalkozásokat vezeti: Borbás Gergő imprószínész.
Iskolai csoportok jelentkezését várjuk a mestergaleria@gmail.com email címen. 

KEDD
Montage Mester Műhely 
kreatív műhely középiskolásoknak
keddenként 16.00-18.00
Ha szeretnél hétről hétre új művészeti technikákat kipróbálni, 
megismerni a saját stílusodat, megtanulni egy közös projekten 
belül vázlatolástól egészen a kivitelezésig dolgozni, akkor gyere 
el és less be a Mester Galéria inspiráló terébe! Az első projektünk 
február elejétől április végéig tartana.
A műhelysorozat egészén való részvételért iskolai közösségi 
szolgálatos órákat igazolunk. Az IKSZ-es órákat a program végén 
regisztráljuk a rendszeres jelenlét függvényében.
Jelentkezés a mestergaleria@gmail.com e-mail címen.
Ha kedvet kapsz hozzá, hogy a környezeted még igényesebbé, 
szebbé tedd ötleteiddel, munkáiddal, akkor akár egy portfóliót is 
összeállíthatsz velünk, amit terveink szerint egy csoportos 
kiállítás keretében be is mutatnánk a közönségnek az év végén.
A részvétel ingyenes.
További információ: mestergaleria@gmail.com



CSÜTÖRTÖK
Felhajtó! beszélgetéssorozat
#mesterfelhajto
február 10., február 24. 16.30
A Mester Galéria kétheti rendszerességű beszélgetéssorozata, ahol a páros heteken szakmájukban 
sikeres fiatalokkal beszélgetünk a pályakezdésükről, annak nehézségeiről és a megszerzett tapasztalataik-
ról. A páratlan heteken pedig közösségi terek munkatársait látjuk vendégül, belepillantunk a náluk folyó 
munkába, hogy mire is számíthatnak, akik ellátogatnak ezekre a helyekre.
A Felhajtó! február 10-ei vendége: Bezsenyi Tamás kriminológus
A beszélgetések élőben zajlanak, várunk mindenkit a közönség soraiba!

ASZTALFIÓK Irodalmi Műhely
#mesterasztalfiok
február 3., február 17. 16.00
Régóta írsz verset vagy prózát, de alig kapsz róla visszajelzést? Szeretnél fejlődni és beszélgetni mások 
szövegeiről? Az asztalfiók helyett szívesen látnád írásaidat irodalmi lapokban, de nem tudod, hogy hova 
lenne érdemes küldeni? Tervezed, hogy egyszer saját könyved jelenjen meg? 
Ha 15 és 20 év között vagy, csatlakozz a Mester Galéria és Közösségi Tér irodalmi műhelyéhez! Találkoz-
zunk kéthetente, és tegyük meg közösen az első lépéseket!
További információ a mestergaleria@gmail.com e-mail címen.

PÉNTEK
Mester Színműhely 
Péntekenként 16.00-18.00
Középiskolásoknak szóló színház- drámapedagógiai alapú készség-és képességfejlesztő foglalkozás.
Ha szeretnél jobban megismerkedni a színjátszás világával, különböző drámapedagógiai játékokon, 
improvizációs gyakorlatokon keresztül megtanulni jobban érvényesülni a mindennapi élethelyzetekben, 
akkor gyere és próbáld ki magad a Mester Színműhely foglalkozásain. Egy remek közösség vár rád, ahol 
az egyéniséged szárnyra kaphat.
Bővebb információ kérhető Pintér Szilviánál – színész, színház- drámapedagógus -  a +36 (70) 6388-411
telefonszámon, vagy a szilvi.pinter@gmail.com címen.
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MESTER GALÉRIA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR MESTER GALÉRIA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

SZOMBAT
Furfang különkiadás a Budapest Parkban
#mesterfurfang
Farsangi kézműves foglalkozás a jégpálya mellett a Galéria csapatával!
február 5. 11.00-12.00
Helyszín: Budapest Park jégpálya,1095 Budapest, Soroksári út 60.

FURFANG kreatív szombatok
#mesterfurfang
kézműves foglalkozás minden korosztálynak
Február 19. 10.00-14.00
A hétvégi családi ebédhez jól jönne egy kis asztali dekoráció? Netán az előszoba ajtajáról hiányzik egy 
kopogtató dísz? Vagy csak eljönnél megismerni a Mester Galériát, megnézni folyamatosan újuló és bővülő 
kiállításainkat? Akkor szívesen várunk szombatonként egy kellemes és hasznos kulturális időtöltésre.
Téma: Farsang

A Mester Galéria minden programja ingyenes. Ha érdeklődsz a programok iránt, keresd fel a Facebook- 
és Instagram-oldalunkat, vagy vedd fel velünk a kapcsolatot a mestergaleria@gmail.com emailcímen.

Szakmai vezető: Nyerusay Viktória
Művészeti vezető: Vincze Angéla

Művészeti asszisztens: Oleg Zubkov
Kulturális szervező: Farkas Anna, Fehér Renátó



MUSTRA II.
Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium 
diákjainak kiállítása
Megnyitó: február 23., szerda 16.00
Megnyitja: Sinkó István képzőművész, 
művészeti író
Performansz a Mester Színműhely 
közreműködésével
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1095 Budapest, Mester u. 5.
T +36 (30) 686-4649

H-P  10.00-18.00
Szo
V

 kéthetente 10.00-14.00
zárva

MESTER GALÉRIA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR
KIÁLLÍTÁS

KONNEKTOR

KONNEKTOR
MŰVÉSZETI INKUBÁTORHÁZ

Fiatal, kezdő szervezetek számára beszűkültek a lehetőségek a főváros egész területén. Ferencváros 
otthona kíván lenni a kísérleti projekteknek, kreatív kezdeményezéseknek is, hiszen ezek lehetnek a 
kultúra folyamatos megújulásának motorjai.
A különféle méretű műtermek kedvező áron bérelhetők. A bérlőknek egy évben bizonyos számú 
ingyenes program megvalósítását vállalni kell.
A rendezvényterem a bérlők által egyeztetett órarend alapján ingyen használható, külsős szereplők is 
tarthatnak benne workshopokat, előadásokat megfizethető óradíjért, vállalástól függően kedvezménye-
sen vagy ingyen.
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KONNEKTOR

A téli hidegre és a nagy érdeklődésre való 
tekintettel a Bike Maffia egész évben futó keddi 
és csütörtöki szendvicskészítése mellett egy 
szerdai alkalmat is szervezünk, hogy minél 
kevesebb hajléktalan embertársunk térjen 
nyugovóra éhesen. 
Az alapanyagokat mi adjuk, de természetesen 
adományokat elfogadunk, legyen az szendvics-
be való finomság vagy olyan csoki, gyümölcs, 
üdítő, higiéniás termék, amit rászoruló társaink-
nak átadhatunk. 
Jelentkezni a Facebookon üzenetben 
(https://www.facebook.com/vitaminkommando) 
vagy emailen lehet 
(vitaminkommando@bikemaffia.com). 
A járványügyi szabályok szerint a létszámot 
maximalizáljuk és maszk használata kötelező.

FEBRUÁR 2., SZERDA  18.00

MOOK - Sound of Movement 

 18.00

A Sound of Movement-re olyan táncosokat és 
zenészeket várunk, akik improvizáció során 
szeretnének inspirációhoz jutni, és megtapasz-
talni a párhuzamos alkotás élményét.
Előny, ha táncos/zenész vagy, de nem feltétel. 
Minden érdeklődőt várunk szeretettel, akár 
nézőként, akár résztvevőként. 2022. 02. 08., 
kedd 18:00 - 20:00

Az esemény ingyenes, de kérjük, hogy 
regisztrálj ezen az e-mail címen:
wemookco@gmail.com
Ha mégis támogatnád a munkánkat, az alkalom 
végén adomány formájában megteheted!

Péntek esti kisülés 

 18.00

Ingyenes zenes buli 12 és 18 év közti fiatalok 
számára. 
Szereted a zenét és szeretnél bulizni de nincs 
kivel vagy hol? 
Akkor gyere a Konnektorba! Hozd saját 
zenéidet, érezd jól magad!
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SZÖVÉS SZAKKÖR 

 18.00 

Hanyecz Adél “Kócbaba”  A gyapjúszövés 
alapjait tanuljuk meg, először különböző 
eszközökön, majd rátérünk a díszítési, mintázási 
módokra. Ezzel elsajátíthatjuk azt a tudást, 
amivel tarisznyát, hátizsákot, párnahuzatot, vagy 
akár meleg takarót lehet készíteni. A szakkör 
meghatározott tantervre épül, úgyhogy 
alkalomszerűen nem ajánlott járni, hanem 
érdemes folyamatosan részt venni a munkában. 
Maximum 4 fő, regisztráció: 
hanyecz.adel@gmail.com  
Óradíj: 3 000 ft/fő

Sokrétű Kender 

17.00 

Interaktív bemutató és beszélgetés korunk újra 
felfedezett csodanövényéről Juhász Csabival.
A részvétel ingyenes!

„Rózsám, ha szeretnél” – 
Bálint-napi népdalkör Tóth Dórival

16.00 

Amikor még szokásban volt, hogy a falu népe 
összegyűlt, és énekkel, zenével, tánccal, 
történetekkel múlatták az időt,
abban volt valami megmagyarázhatatlan erő, 
ami minden résztvevőt felvértezett egyfajta 
közös, ősi tudással, a mesék és az
énekek szimbólumrendszerén keresztül más és 
más megvilágításba helyezve az élet fontos 
lépcsőfokait. Na és persze a
közösségi lét, az együtt levés öröme sem 
elhanyagolható! Ezt próbáljuk most becsem-
pészni a városba első alkalommal a
Konnektorban, ráadásul pont Valentin-nap előtti 
pénteken. Hozd el a kedvenc szerelmes 
népdalod, versed, népmeséd és
tanítsd meg, meséld el, oszd meg a többiekkel, 
nyissuk meg a szívünk egy szeletét egymás felé 
és legyünk jól az együtt
levésben!

Az esemény ingyenes, az időtartama alatt 
bármikor és bármeddig be lehet csatlakozni 
(magyarul jössz-mész ahogy jól esik )
valamint gyerek- és kutyabarát!
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Hatha Jóga Megyeri Esztivel  

 18.00 

Az óra egy kezdő/középhaladó szintű Hatha 
Jógaóra lesz , relax-al az elején és a végén. A 12 
Sivananda alapászanát fogjuk
átvenni , kivesézni, és ha ezzel megvagyunk, 
akkor hozzáteszünk majd új pózokat is, szépen 
lassan haladunk majd, itt nem
az összevisszaság, hanem inkább az egyes 
ászankban való elmélyülés lesz a cél. Ezen kívül 
hozok majd néha témákat
beszélgetni, gyakorlunk majd légzéstechnikákat 
és meditációt is.

Face Yoga ingyenes csoport 
Döbrösi Laurával

16.30 

Laura a Face Yoga Metódus megalkotójától, a 
japán Fumiko Takatsu-tól tanulta ezt a természe-
tes, egészségközpontú, szépségmegőrző 
gyakorlatot. Egyetlen ingyenes csoportot indít a 
Konnektorban kéthetente, ahol elsajátítjuk a 
módszer alapjait. Feszültséget oldunk az arcból 
és nyakból, eddzük és lazítjuk az arcizmainkat, 
mint ahogy azt a testünkkel is tesszük. A 
gyakorlással kedvünkre formálhatjuk az 
arcunkat, eltüntethetjük a ráncokat, a tokát. Az 
arcbőrünk ragyogóvá válik és beleszeretünk 
saját tükörképünkbe.

CSÁÓ! drámafoglalkozás 

16.30 

Drámafoglalkozás 12-14 éves gyerekeknek a 
CSÁO! Drámapedagógia Műhely oktatóival - 
ingyenes
Szeretettel varjuk azokat a fiatalokat akiknek van 
kedve közösen játszani, drámázni.

SZÖVÉS SZAKKÖR 

18.00 

Hanyecz Adél “Kócbaba” A gyapjúszövés 
alapjait tanuljuk meg, először különböző 
eszközökön, majd rátérünk a díszítési, mintázási 
módokra. Ezzel elsajátíthatjuk azt a tudást, 
amivel tarisznyát, hátizsákot, párnahuzatot, vagy 
akár meleg takarót lehet készíteni. A szakkör 
meghatározott tantervre épül, úgyhogy 
alkalomszerűen nem ajánlott járni, hanem 
érdemes folyamatosan részt venni a munkában. 
Maximum 4 fő, regisztráció: hanyecz.adel@g-
mail.com  
Óradíj: 3 000 ft/fő
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METABOLA előadássorozat #1 - GENEZISl  

 18.00 

A világegyetem keletkezésének tudományos 
elmélete. Kvark folyadék, fúzió, szupernovarob-
banás. NagyBumm és NagyReccs vagy
Nagy Zutty. Filozófiai következmények. 
Lételméleti gondolatok. Cél-okság elve. Isten és 
a megfigyelő.
- A METABOLA sorozat küldetése, hogy 
közérthetően próbál  kapcsolatot teremteni a 
tudomány a filozófia és a
spiritualizmus között. Balázs Józsi kísérleti 
fizikussal, a Zengető építőjével. Adományalapú.

Mamimpro, 
délelőtti improvizáció felnőtteknek

10.10 

Végre valami csak RÓLAD szól! És ehhez 
semmilyen előképzettség nem kell!
Az elsődleges cél, hogy felszabadult légy, merj 
hibázni. Kikapcsolódás és játék elvárások nélkül. 
Miközben az improvizációs játékok hatással 
vannak rád, arra, hogy hogyan viszonyulsz 
másokhoz, a viselkedésedre, a kapcsolataidra, 
az impró arra is megtanít, hogy szembenézz az 
ismeretlennel, örömmel fogadd a változást és 
más szemmel nézz a megszokott hétköznapok-
ra. Így nem csak itt, de mindennapokban is 
könnyebben reagálhatsz a hirtelen változásokra, 
jobban tudsz majd másokhoz is kapcsolódni, és 
a bizonytalanságot is könnyebben viseled majd. 
Feledkezz bele valamibe, ami önbizalmat ad, 
feltölt energiával, ráadásul olyan készségek is 
fejlődnek általa, amelyeket nap mint nap 
használunk. A foglalkozást Vargyas-Tóth Juliska 
tartja, aki 10 éve foglalkozik színházi improvizá-
cióval, 9 éve a Grund Színház tagja.

Ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 
az info@grundszinhaz.hu email címen lehet.

35



KONNEKTOR

Hatha Jóga Megyeri Esztivel 

 18.00 

Az óra egy kezdő/középhaladó szintű Hatha 
Jógaóra lesz , relax-al az elején és a végén. A 12 
Sivananda alapászanát fogjuk átvenni , 
kivesézni, és ha ezzel megvagyunk, akkor 
hozzáteszünk majd új pózokat is, szépen lassan 
haladunk majd, itt nem az összevisszaság, 
hanem inkább az egyes ászankban való 
elmélyülés lesz a cél  Ezen kívül hozok majd 
néha témákat beszélgetni, gyakorlunk majd 
légzéstechnikákat és meditációt is.

SZÖVÉS SZAKKÖR 

 18.00 

Hanyecz Adél “Kócbaba” 18:00-20:00. A 
gyapjúszövés alapjait tanuljuk meg, először 
különböző eszközökön, majd rátérünk a 
díszítési, mintázási módokra. Ezzel elsajátíthat-
juk azt a tudást, amivel tarisznyát, hátizsákot, 
párnahuzatot, vagy akár meleg takarót lehet 
készíteni. A szakkör meghatározott tantervre 
épül, úgyhogy alkalomszerűen nem ajánlott 
járni, hanem érdemes folyamatosan részt venni 
a munkában. 
Maximum 4 fő, regisztráció: hanyecz.adel@g-
mail.com 
Óradíj: 3 000 ft/fő

Élőzenés hatha jóga 
Buzogány Borival és Tóth Dórival

18.10 

A gyertyafényes, élőzenés jógán szabaddá 
tesszük lelkünket és fizikai létünket a minket már 
nem szolgáló érzésektől, gondolatoktól. Az élő 
zene finoman ringat bele az egyes ászanákba, 
lélegzetvételünkkel magunkba szívhatjuk 
mindazt, amire
már régóta vágytunk. A belső békét és 
önmagunk legjobbját keressük ezeken az 
alkalmakon. Mindegyik alkalommal kezdő hatha 
jógát fogunk gyakorolni, hogy a most belecsöp-
penők is könnyebben el tudjanak mélyülni a 
gyakorlásban. Az események adományalapúak 
(ajánlott adomány: 5000 ft/alkalom), valamint 
regisztrációhoz kötöttek, melyet a holisticdo-
ri@gmail.com címen egy „Élőzenés jóga” tárgyú 
email elküldésével tudtok megtenni.

18.10 

Nincs bónrendszer, de maximum 25 ruhadara-
bot hozhatsz, és annyit vihetsz, amennyit jónak 
látsz, amennyire tényleg
szükséged van. A ruhacsere egy gardróbfrissí-
tés.
Számolgatni nem fogunk, viszont ellenőrizzük a 
cserére leadott darabokat, legyenek tiszták, 
adjátok át őket jó állapotban,
szakadásmentesen, köszönjük!
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Hatha Jóga Megyeri Esztivel 

 18.00 

Az óra egy kezdő/középhaladó szintű Hatha 
Jógaóra lesz , relax-al az elején és a végén. A 12 
Sivananda alapászanát fogjuk átvenni , 
kivesézni, és ha ezzel megvagyunk, akkor 
hozzáteszünk majd új pózokat is, szépen lassan 
haladunk majd, itt nem az összevisszaság, 
hanem inkább az egyes ászankban való 
elmélyülés lesz a cél  Ezen kívül hozok majd 
néha témákat beszélgetni, gyakorlunk majd 
légzéstechnikákat és meditációt is.

Face Yoga  ingyenes csoport 
Döbrösi Laurával

16.30 

Laura a Face Yoga Metódus megalkotójától, a 
japán Fumiko Takatsu-tól tanulta ezt a természe-
tes, egészségközpontú, szépségmegőrző 
gyakorlatot. Egyetlen ingyenes csoportot indít a 
Konnektorban kéthetente, ahol elsajátítjuk a 
módszer alapjait. Feszültséget oldunk az arcból 
és nyakból, eddzük és lazítjuk az arcizmainkat, 
mint ahogy azt a testünkkel is tesszük. A 
gyakorlással kedvünkre formálhatjuk az 
arcunkat, eltüntethetjük a ráncokat, a tokát. Az 
arcbőrünk ragyogóvá válik és beleszeretünk 
saját tükörképünkbe.
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