2022 I MÁRCIUS

TARTALOMJEGYZÉK

2

FERENCVÁROSI MįVELďDÉSI KÖZPONT | ww
www.fmkportal.hu
w.fmkportal.hu
www.fmkportal.hu

4-14. oldal

9TV. | www.jaemlekhely.hu
www.kilenc.tv

15-16. oldal

JÓZSEF ATTILA EMLÉKHELY | ww
www.kilenc.tv
w.kilenc.tv
www.jaemlekhely.hu

17-18. oldal

DÉSI HUBER ISTVÁN MįVELďDÉSI HÁZ
www.fmkportal.hu

19-22. oldal

JÓZSEF ATTILA LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGI HÁZ | ww
www.fmkportal.hu
w.fmkportal.hu
www.fmkportal.hu

23-25. oldal

KULTÚROSZTAG
www.fmkportal.hu

26-27. oldal

FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYįJTEMÉNY
www.ferencvaroskalauz.hu

28-30. oldal

MESTER GALÉRIA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR | ww
www.fmkportal.hu
w.fmkportal.hu
www.fmkportal.hu

31-34. oldal

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

35-40. oldal

BAKÁTS BUNKER
www.fmkportal.hu

41. oldal

Kedves Látogatóink!
Összhangban a Kormány 633/2021. (XI. 18.) rendeletével a Ferencvárosi
0İYHOĐG«VL.¸]SRQW«V,QW«]P«Q\HLEHQDPDV]NKDV]Q£ODWN¸WHOH]Đ
QRYHPEHUQDSM£WµO$M£UY£Q\¾J\LKHO\]HWUHYDOµWHNLQWHWWHODPİYHOĐG«VLN¸]SRQWEDQYDOµWDUWµ]NRG£VXNVRU£QDN¸YHWNH]ĐNHWN«UM¾NQ¸NWĐO
FVDNDNNRUO£WRJDVV£NUHQGH]Y«Q\HLQNHWKDWHOMHVHQHJ«V]V«JHVHNKD
Y¯UXV£OWDO«ULQWHWWWHU¾OHWHQM£UWDNN«UM¾NKRJ\N«WK«WLJQHYHJ\HQHNU«V]W
SURJUDPMDLQNRQUHQGH]Y«Q\HLQNHQW¸EEDONDORPPDOLVPRVVDQDNDODSRVDQ
NH]HWKDV]Q£OM£NDNLKHO\H]HWWN«]IHUWĐWOHQ¯WĐNHW$IHQWLHOĐYLJ\£]DWRVV£JRNοJ\HOHPEHY«WHO«YHOWRY£EEUDLVV]HUHWHWWHOY£UMXNQ¸NHW
9,*<==81.(*<065$
.¸V]¸QHWWHOD)HUHQFY£URVL0İYHOĐG«VL.¸]SRQWPXQNDW£UVDL
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AKTUÁLIS PROGRAMOK

AKTUÁLIS PROGRAMOK

-£W«N«V*HHN%¸U]H

1ĐQDSLRSHUDRSHUHWWJ£OD

05&,869$651$39.00

05&,86+7)ď14.30

U¸PPHOMHOHQWM¾NEHKRJ\PHJUHQGH]«VUH
NHU¾OEHQDP£VRGLNNLEĐY¯WHWW*HHN&RQ
-£W«N«V*HHNE¸U]H
'XSODDNNRUDKHO\V]¯QHQGXSODDNNRUD
£UXN«V]OHWWHOY£UXQNWLWHNHW
$5HWURM£W«N+XQJDU\V]HUYH]«V«EHQ
)¸EEW«P£LQN
6WDUZDUV0DUYHO'FFRPLFV*LMRH/HJR3RS
οJXU£N7UDQVIRUPHUV3OD\PRELO)LOPHV
οJXU£NHUHNO\«NV]REURN+H0DQ'
Q\RPWDWRWWοOPHNKH]«VVRUR]DWRNKR]NDSFVR
OµGµUHOLNYL£N$QLPH.«SUHJ«Q\HN5HWUR«V
0RGHUQYRQDO¼M«VKDV]Q£OWM£W«NRNLOOHWYH
*HHNWHUP«NHN
$*HHN&RQRQ%£UPLHOĐIRUGXOKDW
0LQL.L£OO¯W£VLVY£UMDDO£WRJDWµNDW
$KDQJXODWUµO«VV]µUDNR]£VUµOJRQGRVNRGQDN
PDMG&RVSOD\HUHLQNLVDNLNNHOIRWµNDW
N«V]¯WKHWWHN
6]XSHUHVHP«Q\*\İMWĐNQHN«V*\HUHNHNQHN
HJ\DU£QW

2SHUHWWJ£OD$UGµ0£UL£YDOYHQG«JPİY«V]HN
NHO+HJHGİV9DO«U]RQJRUDPİY«V]N¯V«UHW«
EHQ
5HJLV]WU£FLµV]¾NV«JHVUHJLV]WU£OQLD
JDOOXV]EHD#IHUHQFYDURVKX
HPDLOF¯PHQ«VD
  ¸VPHOO«NHQOHKHW

%HO«SĐDE¸U]«UH500 FtPLQGHQNLQHN
J\HUHNHNQHN«YHVNRULJLQJ\HQHV

4

9DVWDJ7DP£V1ĐQDSLNRQFHUW

-HJ\HNDMHJ\KXQ«VD])0.MHJ\S«Q]W£UEDQ
PHJY£V£UROKDWµN

05&,86.(''18.00

-HJ\HNHOĐY«WHOEHQ
«MI«OLJ 
-HJ\HNDNRQFHUWQDSM£Q

$HV;)DNWRUEDMHOHQWNH]HWWWHVWY«U«YHO
9DVWDJ&VDE£YDO «VD]HOĐG¸QWĐVRU£Q7DP£V
EHMXWRWWDN¸]«SG¸QWĐEHPDMGD]OHJMREE
«QHNHVN¸]«GHFHPEHU«QWHVWY«U«YHO
NHOOHWWS£UEDMR]QLD$Y«JVĐG¸QW«VW,IM0DOHN
0LNOµVKR]WDPHJH]DODSM£Q7DP£VE¼FV¼]RWW
$ĐV]«QPHJMHOHQĐ.HUHV]WHV,OGLNµ$
G«PRQDNLEHQQHPYDQF¯PİQDJ\OHPH]«QD
+£WKDOHKHWP«JFGDOEDQHJ\¾WW«QHNHO
,OGLNµYDO.LU£O\/1RUEHUWWHO«V7DN£FV
1LNRODVV]DO
EDQD]«QHNHVEHNHU¾OWD]0$'DO
HXURY¯]LµVQHP]HWLGDOY£ODV]WµVKRZHOĐG¸QWĐ
M«EH+ROQDSWµOF¯PİGDO£YDOPHOO\HOD
G¸QWĐEHQDQHJ\HGLNKHO\HQY«J]HWW
EHQLVP«WEHNHU¾OWD]0$'DO
HXURY¯]LµVQHP]HWLGDOY£ODV]WµVKRZHOĐG¸QWĐ
M«EHH]¼WWDO0LVV2QH6PLOHF¯PİGDO£YDO
EHQV]HUHSHOWD796]W£UEDQV]W£UF¯Pİ
PİVRU£QDNP£VRGLN«YDG£EDQDKROKHO\HQ
Y«J]HWWPDMGEHQD6]W£UEDQV]W£U
NLFVLP£VRGLN«YDG£EDQLVV]HUHSHOW9DUJD
6]DEROFFVDO
GHFHPEHU£QEHMHOHQWHWW«NKRJ\D
'XQDHXURY¯]LµVGDOY£ODV]WµPİVRU£ED$'DO
EDEHMXWRWWD1HKDJ\MUHP«Q\WF¯Pİ
GDOD
QRYHPEHUM«QPHJQ\HUWHD]ODUFRV
«QHNHVKDUPDGLN«YDG£W


2 000 Ft
3 500 Ft

)(5(1&9526,0į9(/ď'6,.=3217
1ĐQDSLW£QFG«OXW£QD
.ULVW£O\]HQHNDUUDO

2UYRVLHOĐDG£V
05&,86&6757.

05&,866=(5'$17.00

,GĐVNRULEĐUHOY£OWR]£VRNN¸U¸PJRPE£VRG£V
'U7XUEXF]JQHVEĐUJ\µJ\£V]HOĐDG£VD
5HJLV]WU£FLµV]¾NV«JHVUHJLV]WU£OQLD
JDOOXV]EHD#IHUHQFYDURVKXHPDLOF¯PHQ«VD
  ¸VPHOO«NWHOHIRQV]£PRQ
lehet.

$V]RN£VRVNHGGLW£QFG«OXW£QH]¼WWDOV]HUG£Q
NHU¾OPHJUHQGH]«VUH«VD+¸OJ\HND])0.
YHQG«JHL
%HO«SĐ 1 000 Ft H]¼WWDOFVDN8UDNQDN

5HMWY«Q\IHMWĐ.OXE

5H]LOLHQFLD
KRJ\DQHUĐV¯WV¾NWXGDWRVDQ
OHONLHOOHQ£OOµN«SHVV«J¾QNHW"

)(5(1&9526,0į9(/ď'6,.=3217
+DO£V]-XGLW$YLW«]DNDOµ]
PHJDQDJ\PDPDNRQFHUW

6WUµID7ULµ9HUV=HQH.OXE
05&,866=20%$718.00

05&,866=20%$711.00

9HUVPHJ]HQ«V¯W«VHNPLQGHQKµQDSEDQD]
)0.EDQ

$J\HUPHNHN«VIHOQĐWWHNNHGYHQFHD]LJD]L
FVXSDV]¯Y+DO£V]-XGLW)HUHQFY£URVED«UNH]LN
«VHJ\NRQFHUWWHOV]µUDNR]WDWMDDN¸]¸QV«JHW

%HO«SĐ800 Ft

)RWµE¸U]H

%HO«SĐHOĐY«WHOEHQ3 000 Ft
%HO«SĐDNRQFHUWQDSM£Q3 600 Ft

05&,869$651$3 9.00

05&,86&6757.10.00

)RWµWHFKQLNDLNLUDNRGµY£V£UDNH]GHWHNWĐO
QDSMDLQNLJ
$V]WDORNMHJ\]«VHWRY£EELLQIRUP£FLµ
  YDJ\
YDUJDEDOD]V#IPNSRUWDOKX

0LQGHQ«UGHNOĐGĐW«VUHMWY«Q\NHGYHOĐWY£UXQN
VRNV]HUHWWHODIRJODONR]£VUD
7RY£EELLQIRUP£FLµ6£I£U\6]DEROFVNOXEYH]H
WĐQ«O  

05&,866=(5'$18.30
(OĐDG£VD-RJ«V3V]LFKROµJLDV]HUYH]«V«EHQ
-HJ\Y£V£UO£VZZZMRJHVSV]LFKRORJLDKX
-HJ\2 490 Ft

%HO«SĐ500 Ft
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TANFOLYAM AJÁNLÓ

U]HOPLKXOO£PYDV¼WDELSRO£ULV]DYDU

2URV]*\XUL+RYDKRYD"

05&,86.(''18.30

05&,86317(. 19.00

(OĐDG£VD-RJ«V3V]LFKROµJLDV]HUYH]«V«EHQ
-HJ\Y£V£UO£VZZZMRJHVSV]LFKRORJLDKX
-HJ\2 490 Ft

6WDQGXS&RPHG\HOĐDG£V2URV]*\XULYDO
1RUP£OMHJ\HOĐY«WHOEHQ3 500 Ft
1RUP£OMHJ\DKHO\V]¯QHQ4 000 Ft
'L£NMHJ\HOĐY«WHOEHQ2 000 Ft
'L£NMHJ\DKHO\V]¯QHQ2 500 Ft

VIII. Ferencvárosi
-µ]VHI$WWLOD9HUVIHV]WLY£O
5HMWHOPHNKD]HQJHQHN
MÁRCIUS 23-25.
/HJ\HQHNU«V]HVHLDN«W«YHVV]¾QHWXW£Q¼MUD
LQGXOµ)HUHQFY£URVL9HUVIHV]WLY£OQDNDPHO\QHN
]VİULM«W*DONµ%DO£]VV]¯QPİY«V]7µWK=Vµ
HOĐDGµPİY«V]D6]«S6]µ9HUVPRQGµPİKHO\
YH]HWĐMH«V/XWWHU,PUHHOĐDGµPİY«V]D
0DJ\DU9HUVPRQGµN(J\HV¾OHW«QHNHOQ¸NH
DONRWMD$NRUFVRSRUWRQN«QWLHOĐY£ORJDWµNUD
2022. március 22-25.N¸]¸WWDG¸QWĐUHáprilis
9-énNHU¾OVRUD3LQFHV]¯QK£]EDQ$YHUVHQ\UHͱ
P£UFLXVLJͱHJ\-µ]VHI$WWLODYHUVVHO
YDODPLQWN«WPDJ\DUN¸OWĐV]DEDGRQY£ODV]WRWW
YHUV«YHOOHKHWMHOHQWNH]QL$MHOHQWNH]«VLODSRW
PHJWDO£OM£NDZZZIPNSRUWDOKX«VD
ZZZMDHPOHNKHO\KXROGDODNRQ
+DN«UG«V¾NYDQIRUGXOMDQDNEL]DORPPDO
/RVRQF]\$WWLODPİYHOĐG«VV]HUYH]ĐK¸]DNL
U«V]OHWHVIHOYLO£JRV¯W£VWDGQ¸NQHND
  HVWHOHIRQV]£PRQ

.(='ď6+$/$'*,75
MAGÁNÓRÁK AZ FMK-ban

5 ALKALMAS KOSÁRFONÓ
TANFOLYAM

$]RNWDW£VHOĐ]HWHVPHJEHV]«O«VDODSM£Q
W¸UW«QLNK«WIĐQ«VFV¾W¸UW¸N¸QµUDN¸]¸WW
«YHVNRULJSHUFHVDONDOPDWMDYDVOXQN
«YHVNRUIHOHWWSHUFHW
0LQGHQNRURV]W£O\EµOY£UXQNNH]GĐNHW«V
KDODGµNDWHJ\DU£QWDN£UDONDOPLµU£NUDLV
6]¾NV«JHVHW«QKDQJV]HUWWXGXQNEL]WRV¯WDQLD
IRJODONR]£VRNLGHM«UH
7RY£EELLQIRUP£FLµN«UW«VLGĐSRQWHJ\H]WHW«V
F«OM£EµONHUHVV«ND]RNWDWµW

P£UFLXVNHGG
P£UFLXVNHGG
P£UFLXVNHGG
P£UFLXVNHGG
£SULOLVNHGG
%HO«SĐDONDORPUD3 000 Ft*
%«UOHWDWHOMHVWDQIRO\DPUD13 000 Ft*
$]£UDNDWDQIRO\DPG¯M£W«VD]DQ\DJN¸OWV«JHW
LVWDUWDOPD]]£N

0«V]£URV/ĐULQF
%$RIPXVLFSRSXODUPXVLFSHUIRUPHU
N¸QQ\İ]HQHLJLW£UPDJ£QWDQ£U
ORULQFPHV]DURV#JPDLOFRP
  

.LQHND]«OHWH"
&VDO£GWDJMDLQNKDW£VDVRUVXQNUD

$WDQIRO\DPPLQLPXPIĐMHOHQWNH]«VH
HVHW«QLQGXO
-HOHQWNH]«V
KHUQDGLDQQDERUEDOD#IPNSRUWDOKX
  

UDG¯M3 000 Ft/óra

05&,866=(5'$18.30
(OĐDG£VD-RJ«V3V]LFKROµJLDV]HUYH]«V«EHQ
-HJ\Y£V£UO£VZZZMRJHVSV]LFKRORJLDKX
-HJ\2 490 Ft
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)0.
ÁLLANDÓ PROGRAMOK

KIÁLLÍTÁSOK

HÉTFď

AULA GALÉRIA

FOLYOSÓ GALÉRIA

0RU]V£ND]VHEHPEĐO
%U£W£Q9HUDPRELOLPSUHVV]LµL

ZENEBONA
05&,86&6757.17.00

05&,866=20%$7 18.00

$6]HQLRU)RWRJU£IXVRN.OXEM£QDNNL£OO¯W£VD
$NL£OO¯W£VRQDNOXEWDJRN]HQ«YHONDSFVRODWRV
IRWµLWWHNLQWKHWLNPHJD]«UGHNOĐGĐN
$NL£OO¯W£VWPHJQ\LWMD+LGY«JL3«WHUIRWµPİY«V]
(60$)26=+RQ(60$)26=(0$)26=J
.¸]UHPİN¸GLN9DUJD%DO£]VJLW£U«V«QHN
$N«SHWN«V]¯WHWWH'U0DQQ-XGLW

.«SHLQD]«OHWPLNURYLO£JDW£UXOIHO6]£PRPUD
HJ\LQWLPYLO£JDPLW9HUDO£W«VO£WWDWQLN«SHV
2O\DQIRUP£NDWVWUXNW¼U£NDWKROWDQ\DJEDV]ĐWW
ULWPXVRNDWPXWDWPHJDPLNDKDWDOPDV
XQLYHU]XPUHQGM«UHXWDOQDN$PLPHJYDQ
NR]PRV]LP«UHWHNEHQD]WĐPHJSLOODQWMDHJ\
I«OUHHVĐ]XJEDQ
)RWRJU£ο£LQ£WV¾WDNRQFHQWU£FLµ«VD]«U]«NHQ\
V«J1HPDI¾UN«V]«V«VDOHYDG£V]£VKDQHPD
FVHQGHVPHJοJ\HO«VD]RGDNXSRURG£VD]Đ
KR]]££OO£VD 0ROQ£U&VDED
0HJQ\LWMD.HOHPHQ6£QGRU
.¸]UHPİN¸GLN'XQDL7DP£VV]¯QPİY«V]
%U£W£Q9HUD«QHNHVWLSRJU£IXVGL]£MQHUDPDWĐU
fotós.

 $NUREDWLNXV5RFNDQG5ROO NH]GĐ
 5HPEUDQGW.¸U IHVWĐLVNROD 
 $NUREDWLNXV5RFNDQG5ROO KDODGµ 
 )HOQĐWWQ«SW£QFD%DUWµN7£QFHJ\¾WWHVVHO

*LW£UPDJ£QµU£NHJ\H]WHW«VDODSM£Q

)WKDYLE«UOHW
)WDONDORP)WKDYLE«UOHW
)WKDYLE«UOHW
)WKDYLE«UOHW
)WµUD

KEDD
 6]¯YWRUQD
 %ULG]V.OXE
 .ODVV]LNXVEDOHWWµYRG£VFVRSRUW «YHVNRUWµO 
 7£QFNHGYHOĐN.OXEMDD.ULVW£O\]HQHNDUUDO
 .ODVV]LNXVEDOHWWLVNRO£VFVRSRUW
 0İY«V]L-D]]W£QF «YHVNRUWµO 
 )HUHQFY£URVL0İYHOĐG«VL.¸]SRQW1ĐL.DUD N«WKHWHQWH 
 MUDNH]GĐQ«SW£QFD%DUWµN7£QFHJ\¾WWHVVHO

b)WKDYLE«UOHW
)WKDYLE«UOHW
)WDONDORP
)WKDYLE«UOHW
)WKDYLE«UOHW

SZERDA
 $NUREDWLNXV5RFNDQG5ROO NH]GĐ 
 *\HUPHNQ«SW£QFD%DUWµN7£QFHJ\¾WWHVVHO
 .RUWDODQ+¸OJ\HN7£UVDV£JD
 $NUREDWLNXV5RFNDQG5ROO KDODGµ 
 .2/2G«OV]O£YW£QFWDQ¯W£VPDMGW£QFK£]
 )HOQĐWWQ«SW£QFD%DUWµN7£QFHJ\¾WWHVVHO



)WKDYLE«UOHW
)WKDYLE«UOHW
)WDONDORP
)WKDYLE«UOHW
)WDONDORP
)WKDYLE«UOHW
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)0.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

IDŐSÜGYI PROGRAMOK

CSÜTÖRTÖK
 6]HQLRU)RWRJU£IXVRN.OXEMD PLQGHQKµQDSP£VRGLNFV¾W¸UW¸NMH
 )HUHQFY£URVL7HUP«V]HWEDU£W(J\HV¾OHW PLQGHQKµQDSHOVĐFV¾W¸UW¸NMH 
)WDONDORP)WDONDORP
 .HUHN¯WĐ0RQGµN£V0µND «YHVHNQHN
)WDONDORP)WDONDORP
 .HUHN¯WĐ%£ERV7RUQD «YHVHNQHN 
 1\XJG¯MDV.OXE S£UDWODQK«WHQ
)WDONDORP
 6]HQLRUU¸PW£QF
)WµUD
*LW£UPDJ£QµU£NHJ\H]WHW«VDODSM£Q

 'DOROYDV]HEEN¸QQ\HEED]«OHW'DOV]¯QK£]0İY«V]EDU£WRN2UV]£JRV(J\HV¾OHWH S£URVK«WHQ 
)WDONDORP
 0DJ\DU*\¸QJ\(J\HV¾OHW N«WKHWHQWH
)WDONDORP
 7RSSDQWµW£QFK£]DOHJNLVHEEHNQHN «YHVHNQHN
)WDONDORP
 7RSSDQWµW£QFK£] N«WKHWHQWH«OĐ]HQH 
)WKDYLE«UOHW
 .DJDPLU\¼

FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES RENDEZVÉNYEI „A 7(/-(66*)(/,'ďSÜGYI KONCEPCIÓ KERETÉBEN

ÁLLANDÓ IDďSÜGYI PROGRAMOK
HÉTFď
11.00*yµJ\torna*
KEDD
10.006DNNNOXE
10.001«PHWW£UVDOJ£VLNOXE
SZERDA
SZERD

PÉNTEK
6]¯YWRUQD
3¸WW¸PEDOHWW«YHVNRULJ
 .ODVV]LNXVEDOHWWµYRG£VFVRSRUW «YHVNRUWµO
 .ODVV]LNXVEDOHWWLVNRO£VFVRSRUW
 .RUWDODQ+¸OJ\HN7£UVDV£JD
 0İY«V]L-D]]W£QF «YHVNRUWµO

b)WKµ
)WKDYLE«UOHW
)WKDYLE«UOHW
)WKDYLE«UOHW
)WDONDORP
)WKDYLE«UOHW

11.00*yµJ\torna*
14.00QW£QcROQ«NveleGͽͱW£QFkOXE
15.30PHrLGL£ntorna

TEREMBÉRLÉS AZ FMK-BAN

,GĐV¾J\LNRRrGLQ£tor *DOOXV]%ea
7el  ¸VPHOO«N
(PDLOJDOOXV]EHD#IHUHQFYDURVKX

SZOMBAT
 ďVWHUPHOĐLSLDF KHO\V]¯Q)0.HOĐNHUW
 6]LOX$UW0İKHO\ͱV]¯QLWDQRGD

$KHO\V]¯Q£WPHQHWLOHJD)HUHQFY£URVLQNRUP£Q\]DWWRUQDWHUPH /HQKRVV«NX





FMK

)(5(1&95267(/(9=,-$

TEREMBÉRLÉS

9TV.

.RQIHUHQFL£NHOĐDG£VRNNXU]XVRNYDJ\WDQIRO\DPRNEHIRJDG£V£UDHJ\DU£QWDONDOPDVNLV«VQDJ\WHUPHN
E«UHOKHWĐNU¸YLGYDODPLQWKRVV]¼W£YUD$WHUPHNE«UO«V«YHONDSFVRODWEDQD+36 (1) 476-3413¸VV]£PRQ
YDJ\Dkerek.andras@fmkportal.hu HPDLOF¯PHQ«UGHNOĐGKHWQHN

Művelődésszervezők: Hernádi Anna Borbála, Varga Balázs
Kommunikáció és marketing: Bakos Zita
Fotó és szervezés: Mészáros Gábor

ZÖLD - FEHÉR HÍREK
9TV.1(.(0%(-1
$7VFerencv£ros tHOHY¯]LµMDD VRGDfoneD'LJL«VD 7elekom GLJLW£OLVk¯Q£OaW£EDQVzerepel.

&¯P %XGDSHVt+DOOHUXtFD
THO   
(PDLO infR#IPkportal.hu
WHE www.fmkportal.hu


+«WIĐQN«QWIULVV¾OĐPİVRUDLQNDKRQODSXQNRQ 9tv.hu D<RXWXEHFVDWRUQ£QNRQ
youtube.com/kilencponttv «VD)DFHERRNIHO¾OHW¾QN¸Q facebook.com/kilenctv LVHO«UKHWĐN



-=6()$77,/$(0/.+(/<

9TV.
HETI MįSOR
HÍREK FERENCVÁROSBÓL
KULTKER
FRADI-SZÍV
ÉLETFA
SANSZ
TOP9
BELÉPď
FERENCVÁROSI SÉTÁK
ZÖLD-FEHÉR HÍREK
KÉPVISELď-TESTÜLETI ÜLÉSEK

&¯P %XGDSHVt+DOOHUXtFD
THO    ¾zenetr¸J]¯WĐV
(PDLO szerkesztRVHJ#tv.hu
WHE wwwtv.hu
facHERRk.cRPkilenctv
yRXWXEe.cRPkilencponttv

BELÉPď tHOMHV£U¼MHJy)tn\XJG¯MDV«VGL£NMHJy)W
P¼zHXPSHGDJµJiai fRJODONo]£V)WIĐ WDrWDOPD]]DDGL£NMHJyHW

3HGDJµJXVRknak«ven fHO¾OLHknek¼MV£J¯róknak
P¼zHXPLGROJozókQDN«Vferencv£rRVLGL£NRkQDNDEHO«S«VLQJyHQHV


-=6()$77,/$(0/.+(/<

'6,+8%(5,67910į9(/ď'6,+=

AKTUÁLIS PROGRAMOK

AKTUÁLIS PROGRAMOK

ÉLET(RAJZ) ÉS IRODALOM 2.
MÁRCIUS 17.&6757.18.00
-µ]VHI$WWLOD,URGDOPL6]DORQ
*DUDF]L/£V]Oµ-µ]VHI$WWLODG¯MDVN¸OWĐYHO
EHV]«OJHW0«FV$QQD¯Uµ
%HO«SĐ500 Ft

SZÉP SZÓ HÉT ÉVSZÁZADON ÁT
-£W«NRVYHUVWDQXO£VIHOQĐWWHNQHN
05&,86.('' 16.00
6]«S6]µ9HUVPRQGµ0İKHO\
0RGHU£WRU7µWK=VX]VDQQDHOĐDGµPİY«V]
GU£PDWDQ£U
%HO«SĐ500 Ft

KLUBOK
.5($790į+(/<)(/1ď77(.1(.

BARANGOLÁS
HANGSZERORSZÁGBAN

05&,86«V.(''10.00

05&,86317(.9.00/9.45/10.30/11.15

,QJ\HQHVUHJLV]WU£FLµKR]N¸W¸WWSURJUDP
5HJLV]WU£FLµQDJ\ODXUD#GHVLKX

$)HUHQFY£URVLG£P-HQĐ=HQHLVNRODKDQJV]HU
EHPXWDWµMDµYRG£VRNQDN
,QJ\HQHVFVRSRUWRVUHJLV]WU£FLµKR]N¸W¸WW
SURJUDP

5,6=.=0į9(6.8&.
05&,86&6757.16.30

CSALÁDI TÁNCHÁZ A
BARTÓK TÁNCEGYÜTTESSE

$]ULV]&VDO£GL.¸UV]HUYH]«V«EHQ
,QJ\HQHVSURJUDP
7£PRJDWµ%XGDSHVW)ĐY£URV,;.HU¾OHW
)HUHQFY£URVQNRUP£Q\]DWD

05&,869$651$310.00

7aJint«]P«n\vezetĐKollarits Krisztina
MİvelĐG«VVzervezĐLosonczy Attila
M¼zHXPSHGDJµJXV'HXWVFKKornélia

.«]PİYHVNHG«V
OĐ]HQ«VW£QFK£]Q«SLM£W«NRN
«QHNHN«VW£QFWDQ¯W£V
%HO«SĐ500 Ft/ fő

TÁRSASJÁTÉK KLUB
05&,86317(.18.00
$.¾OVĐOOĐLWL
5HIRUP£WXV*\¾OHNH]HWV]HUYH]«V«EHQ
,QJ\HQHVSURJUDP
7£PRJDWµ%XGDSHVW)ĐY£URV,;.HU¾OHW
)HUHQFY£URVQNRUP£Q\]DWD

0212'50$3(7ď),61'25
/(70į9%ď/
.XUXF]G£P.RQU£GHOĐDG£V£EDQ

05&,866=20%$7 16.00

.$5$0(//$.=0į9(60į+(/<

,QJ\HQHVSURJUDP

05&,86317(.18.00

NYÍLT NAP
&¯P %XGDSHVt*£t u
THO   
(PDLO losonczy.aWWLOD#IPkportal.hu
WHE www.jaemlekhely.hu
+]£rvD K-P
Sz-V

05&,866=20%$7
$'«VL0İYHOĐG«VL+£]WDQIRO\DPDLQDNLQJ\HQHV
EHPXWDWµMD
U«V]OHWHND'«VL)%ROGDO£Q
19

&VDO£GLN«]PİYHVNHG«V«YHVNRUWµO
WHUP«V]HWHVDQ\DJRNKDJ\RP£Q\RVWHFKQLN£N
UDONDOPDQN«QWW£UJ\DQN«QWY£OWR]µ
1 500-2 500 Ft.
,QIRUP£FLµ«VMHOHQWNH]«V
IDFHERRN.DUDPHOODDM£QG«NYDJ\
  

'6,+8%(5,67910į9(/ď'6,+=
KIÁLLÍTÁS

'6,+8%(5,67910į9(/ď'6,+=
HETENTE ISMÉTLŐDŐ PROGRAMOK
HÉTFď

6=/ď,./8%

„Mit látsz?” Sallai Zoltán fotókiállítása
0LQGHQ«VPLQGHQNLI«O¼WRQYDQPLQGHQ
SLOODQDWEDQNHOHWNH]«V«VHOP¼O£VN¸]¸WW
(]«UWDN«SHNQHNF¯PHWDGQLDQ«]ĐMRJD
KLV]HQDEEDQDSLOODQDWEDQFVDNĐWXGMDKRJ\
PLWO£WDN«SHQ
0HJWHNLQWKHWĐP£UFLXVLJQ\LWYDWDUW£VL
LGĐEHQ

05&,86317(. 16.30
)µUXP'U%¾NL*\¸UJ\J\HUPHNQHXUROµJXVVDO
5HJLV]WU£FLµKR]N¸W¸WW
XQLNRUQLVJ\HUHNHN#JPDLOFRP
6]HUYH]Đ8QLNRUQLV*\HUHNHN(J\HV¾OHW
7£PRJDWµ%XGDSHVW)ĐY£URV,;NHU¾OHW
)HUHQFY£URVQNRUP£Q\]DWD

,'ď6*<,352*5$02.
)HUHQFY£URVQNRUP£Q\]DW£QDNLQJ\HQHV
SURJUDPMDL
„A teljesség felé”LGĐV¾J\LNRQFHSFLµNHUHW«EHQ

2YLVQ«SW£QFD%DUWµN7£QFHJ\¾WWHVVHO

6XOLVQ«SW£QFD%DUWµN7£QFHJ\¾WWHVVHO KHWL 
=XPED




$LNLGR










)WKµ
)WKµ
)WDON)WDON
)WKµ









)WIĐ)WIĐ
)WIĐ)WIĐ
LQJ\HQHV
)WKµ
)WKµ
)WDON)WKµ NRPELQ£OW
)WKµ

KEDD
7UDSSROND]HQ«VIRJODONR]£V «YHVNRULJ 
7UDSSROND]HQ«VIRJODONR]£V «YHVNRULJ 
6]HQLRU¸U¸PW£QFͱLGĐV¾J\LSURJUDP

1HZ'DQFH:RUOG+LS+RS RYLV 

1HZ'DQFH:RUOG+LS+RS LVNRO£V 

.RPELDODNIRUPD



7DLFKL





SZERDA
*\µJ\WRUQDͱLGĐV¾J\LSURJUDP 


LQJ\HQHV
*¸U¸JQ\HOYµUD)HUHQFY£URVL*¸U¸J1HP]HWLV«JLQNRUP£Q\]DWV]HUYLQJ\HQHV
*HULQFMDY¯WµWRUQD




)WDON)WDON
*<,.0İKHO\ͱJDODNWLNXVFVRSRUW


)WDON
6XOLVQ«SW£QFD%DUWµN7£QFHJ\¾WWHVVHO KHWL 

)WKµ
6WHSDHURELN




)WDON)WKµ
7DLFKL





ͱ)WKµ

%(/6ď57.(,1.1<20%$1
SZERDA 15.00

GYÓGYTORNA
SZERDA 11.00

*az első alkalom ingyenes

SZENIOR ÖRÖMTÁNC

TAI CHI

KEDD 11.15
9H]HWL'HU«NQ«/D]D-XGLWK
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JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGI HÁZ
AKTUÁLIS PROGRAMOK

CSÜTÖRTÖK
.RPSOH[IHMOHV]WĐWRUQD «YHVHNQHN 
.RPSOH[IHMOHV]WĐWRUQD NLVLVNRO£V 
1HZ'DQFH:RUOG+LS+RS RYLV 
1HZ'DQFH:RUOG+LS+RS LVNRO£V 
.RPELDODNIRUPD


$LNLGR


















)WDON
)WDON
)WKµ
)WKµ
)WDON)WKµ NRPELQ£OW
)WKµ

TÁNCEST A HUNGÁRIA BARÁTI
TÁRSASÁG SZERVEZÉSÉBEN
05&,866=20%$7
%HO«SĐ1 000 Ft
$SURJUDP«UY«Q\HVY«GHWWV«JL
LJD]ROY£QQ\DOO£WRJDWKDWµ

VADÁSZGÖRÉNY KIÁLLÍTÁS
05&,866=20%$7
%HO«SĐ500 Ft/fő
GARÁZSVÁSÁR
05&,866=20%$7
$V]WDORNNRUO£WR]RWWV]£PEDQG¯MPHQWHVHQ
£OOQDND]£UXV¯WµNUHQGHONH]«V«UH
5HJLV]WU£FLµ]DGDP#GHVLKX

0(6(5$*\HUPHNV]¯QK£]LVRUR]DW
05&,86.(''
1HIHOHMFV%£EV]¯QK£]ͱ2NRVNDERWRFVND
%HO«SĐ750 Ft/fő
5HJLV]WU£FLµWN«U¾QNGHVLPXYKD]#GHVLKX
YDJ\WHOHIRQRQ  

PÉNTEK
5LQJDWµ

5LQJDWµ

-XGRJ\HUHNHNQHN
&RUHWUDLQLQJ
7DLFKL


























)WDON)WDON
)WDON)WDON
)WKµ
)WDON
ͱ)WKµ

*az első alkalom ingyenes
7aJint«]P«n\vezetĐVarga Barbara
MİvelĐG«VV]HUYH]Đ 1DJ\/DXra

DÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Free :Lο
7erHPE«rO«V

&¯P %XGDSHVt 7oron\K£]u%.
THO  
(PDLOGHVLPXYKD]#GHVLKX
H-P
Szo-V proJramokho]LJDzRGva
WHE www.fmkportal.hu
FDFHERRNIEGHVLPXYKD]

%DEDEDr£t
KHO\LV«JHN

GÖRÖG TÁNCHÁZ A MYDROS EGYÜTTESSEL
05&,866=20%$7
%HO«SĐ1 500 Ft
$SURJUDP«UY«Q\HVY«GHWWV«JL
LJD]ROY£QQ\DOO£WRJDWKDWµ
0(6(5(1*(7(*ͱ*\HUPHNV]¯QK£]LVRUR]DW
05&,866=20%$7
)HOO«SĐ$UDQ\V]DP£U%£EV]¯QK£]ͱ)DUNDVEDUNDV
«V5µNDNRPD
%HO«SĐ500 Ft/fő «YHVNRUWµO
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JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGI HÁZ

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÁLLANDÓ PROGRAMOK

MUDITA KÖZÖSSÉGI PONT
1DSN¸]EHQLSURJUDPRNDWN¯Q£OXQNLQJ\HQHVHQW¸EEQ\LUHDNHOHWLWUDG¯FLµNV]HOOHP«EHQ
6HJ¯WV«J¾QNUHYDQD7DQ.DSXMD)ĐLVNRODQ«K£Q\WDQ£UD«VGL£NMD
%ĐYHEELQIRUP£FLµ+RUY£WKJQHV
 )DFHERRN0XGLWD%XGGKLVWD.¸]¸VV«J
(*6=6*0(*ď5=6
A KELETI TRADÍCIÓKBAN
(OĐDG£V«VEHPXWDWµ
05&,86317(.

MUDITA KLUB
05&,86«V9$651$3

(5ď6=$.0(17(66*(/ď$'66252=$7
05&,86«V9$651$3
(OĐDGµ3DWDNL7DV%£OLQW
%ĐYHEELQIRUP£FLµ)DFHERRN
0XGLWD%XGGKLVWD.¸]¸VV«J
,QJ\HQHVSURJUDP

MUDITA BUDDHISTA KÖZÖSSÉGI PONT
.HGG«VS«QWHN

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI ÖREGFIÚK
KLUBJÁNAK KÁRTYA ÉS SAKK FOGLALKOZÁSAI
+«WIĐ
7£PRJDWµ%XGDSHVW)ĐY£URV,;.HU¾OHW
)HUHQFY£URVQNRUP£Q\]DWD

VÁSÁR
0£UFLXVNHGG«VV]HUGD
IDďSÜGYI
PROGRAMOK
Ferencv£rRVQNRrP£nyzaW£QDNLQJyenes
rHQGHzv«nyei „A tHOMHVV«Jfel«LGĐV¾J\L
koncepció keret«EHQ

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI ÖREGFIÚK
KLUBJÁNAK ASZTALITENISZ FOGLALKOZÁSAI
+«WIĐ«VFV¾W¸UW¸N
7£PRJDWµ%XGDSHVW)ĐY£URV,;.HU¾OHW
)HUHQFY£URVQNRUP£Q\]DWD

ANGOL .(='ď1<(LVTANFOLYAM
+«WIĐ
ANGOL KÖZÉPHALADÓ NYELVTANFOLYAM
+«WIĐ

REFORMÁTUS GYERMEK HITTAN
6]HUGD
7£PRJDWµ%XGDSHVW)ĐY£URV,;.HU¾OHW
)HUHQFY£URVQNRUP£Q\]DWD

FIATALÍTÓ TIBETI JÓGA
&V¾t¸rt¸N
ANGOL HALADÓ NYELVTANFOLYAM
&V¾t¸rt¸N

NOSZTALGIA EST
3«QWHN
MPE ÚJ ÉLET GYÜLEKEZET ISTENTISZTELETE
9DV£UQDS
REFORMÁTUS ISTENTISZTELET
9DV£UQDS

7DJLQW«]P«Q\YH]HWĐVarga Barbara
MİvelĐG«VVzervezĐZDPEU]\FNL Ádám

&¯P%XGDSHVt 7oron\K£]u%.
THO  
 K¯YKatµ+3
(PDLOkozosseJLKD]#GHVLKX
WHE www.fmkportal.hu
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KULTÚROSZTAG

KULTÚROSZTAG

Közösségi klubhelyiség az Aszódi utcai lakótelepen
Kedves LátogaWµLQN
Amenn\LEHQ szerHWQ«N PHJtekinteni az DNWX£OLV kL£OO¯W£VW vDJ\ODNµJ\İO«VW  HJy«E rHQGHzv«nyt
tarWDQ£QDk N«UM¾k KRJ\ kerHVV«N.Hrek AQGr£VLJD]Jatót a Ferencv£rRVL0İYHOĐG«VL.¸]SRQWEDQ
(O«UKHWĐV«JHLHPDLOinfo@fmkportal.hutelefRQ +36 (1) 216-1300

KULTÚROSZTAG KISSZÍNPAD

.(''
.XOW¼URV]WDJ.LVV]¯QSDGY£UPLQGHQ«YHVοWDOW]HQ«YHOV]¯QM£WV]£VVDON¸]¸VDONRW£VVDOYLO£JPHJY£OWµ
EHV]«OJHW«VHNNHO
$SURJUDPV]HUYH]ĐMH3LQW«U6]LOYLDGU£PDSHGDJµJXV«V%DORJK(V]WHU]HQHWDQ£U
$SURJUDPW£PRJDWµMD%XGDSHVW)ĐY£URV,;NHU¾OHW)HUHQFY£URVQNRUP£Q\]DWD

PROGRAMOK
.XOW¼UN5(DW¯Y

JÁTÉK OSZTAG
05&,86317(. 14.00

05&,86317(.10.00

*\HUH«VM£WVV]£OYHO¾QN7£UVDVM£W«NRN«VMµ
KDQJXODW

0İKHO\IRJODONR]£VIHOQĐWWHNQHND]
¼MUDKDV]QRV¯W£VMHJ\«EHQ
9H]HWL1DJ\/DXUD
,QJ\HQHVSURJUDP

KULTÚRTANODA

+7)ď6&6757.
6]HSWHPEHUWĐOP£UFLXVLJPRVWHOĐV]¸ULQGXO¼WM£UDD.XOW¼U7DQRGD«YN¸]¸WWLοDWDORNQDNDKROPLQGHQ
K«WIĐQ«VFV¾W¸UW¸N¸QN¸]¸WWY£UXQNKD
HODNDGW£ODOHFNH¯U£VEDQ
N¸QQ\HEEOHQQHHJ\NLVVHJ¯WV«JJHOPHJWDQXOQLP£VQDSUDDYHUVHWLURGDORPEµO
MµOHQQHKDNLN«UGH]QHYDODNLDKROQDSLIHOHO«VHOĐWW
VHJ¯WHQHIHON«V]¾OQLDPDWHNGRJ£UD
YDJ\HJ\V]HUİHQFVDNLWWYDQFVHQGQ\XJDORPN¸Q\YHNKDON]HQHKRJ\DVXOLXW£QNLNDSFVROMHJ\NLFVLW
$SURJUDPV]HUYH]ĐMH3LQW«U6]LOYLDGU£PDSHGDJµJXV«V%DORJK(V]WHU]HQHWDQ£U
$SURJUDPW£PRJDWµMD%XGDSHVW)ĐY£URV,;NHU¾OHW)HUHQFY£URVQNRUP£Q\]DWD







&¯P%XGDSHVW
2V]WDJXIV]
7HO  
(PDLOLQIR#IPNSRUWDOKX


FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

KIÁLLÍTÁS
DIZÁJN9

FERENCVÁROS ÉVSZÁZADAI

.¾O¸QOHJHVDQWLN«VUHWUµKDV]Q£ODWLW£UJ\DND]
HOP¼OW«YEĐO
$)HUHQFY£URVL+HO\W¸UW«QHWL*\İMWHP«Q\«VD
+£UVID$GRP£Q\EROWN¸]¸VNL£OO¯W£VD
0HJQ\LWµP£UFLXVS«QWHNµUD

$)HUHQFY£URV«YV]£]DGDLF¯Pİ£OODQGµNL£OO¯W£
VXQN%XGDSHVW,;NHU¾OHW«QHNW¸UW«QHW«WPXWDWMD
EHDN¸]«SNRULNH]GHWHNWĐOHJ«V]HQD;;V]£]DG
Y«J«LJ
0DOPRNJ\£UDNY£V£UFVDUQRN)7&
ODNµWHOHSHNY£URVPHJ¼M¯W£V
0LQGHQDPL)HUHQFY£URV

*\İjtHP«nyvezetĐ *¸QF]L $PEUXV
7XGRP£nyos kutatµWinNelmayer Zoltán
.RPPXQLk£FLµVDVV]LV]tHQVSimon Tímea
%¸QJ«VVzen a v£Otozatos proJramok k¸]¸WWDFerencv£rRVL+HO\t¸rt«QHWL*\İjtHP«ny
PHJ¼MXOWwHEROGDO£QwwwIHrencvarosNDODX]KX


MINDENTUDÁS AKADÉMIÁJA
05&,86.(''14.00
Ókortörténeti szeminárium - Az egyiptomi
művészet-Újbirodalom
Előadó: Winkelmayer Zoltán egyiptológus,
kutató
Regisztráció:
ferencvarosigyujtemeny@gmail.com
A részvétel díjtalan.

SÉTA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN
05&,866=(5'$10.00
Séta a Hadtörténeti Múzeumban, a
Magyarok - Fegyverek című kiállítás megtekintése.
Találkozó a múzeum Tóth Árpád sétány felőli
bejáratánál.
A program a Teljesség felé idősügyi
programsorozat keretében valósul meg.
A részvétel díjmentes.
Regisztráció: ferencvarosigyujtemeny@gmail.com

FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
FILMKLUB
05&,86 15.00
Hová mész nyaralni?
olasz vígjáték, 127 perc, 1978
Rendezte:
Mauro Bolognini
Luciano Salce
Alberto Sordi
A részvétel díjtalan.
Regisztráció:
ferencvarosigyujtemeny@gmail.com

VIRTUÁLIS SÉTA A FERENC KÖRÚTON 77(50(..9+=$.
KÜLÖNLEGES ÉLETTÖRTÉNETEK II.
05&,86&6757.15.00
Előadó: Gönczi Ambrus történész,
muzeológus
A részvétel díjtalan.
Regisztráció:
ferencvarosigyujtemeny@gmail.com

&¯P%XGDSHVtR£Gay u
EHM£rat az Erkel ufelĐO
THO   
(PDLO infR#ferencvaroskalauz.hu
V+ ]£rvDK-P
6]R

MESTER GALÉRIA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR
HÉTFŐ
Impró Műhely - csapatépítő iskolai osztályoknak
március
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
„Minél több alkotás, annál színesebb világ.”
Kikapcsolódnál az egész napos óráid után? Kiszakadnál kicsit a
mindennapos teendőidből?
Igaz, hogy az iskolában rengeteg mindent tanulhat egy diák, de
tudtad, hogy az alkotásnak, kreatív időtöltésnek mennyi jótékony
hatása van? A művészet gyógyít, örömet okoz, célokat ad, ami a
fejlődésre inspirál. Aktív pihenés, amitől nem fáradsz el, segít
közösséget kovácsolni és még önbizalmat is ad. Ez csak néhány
dolog, amiért jó a kézműves hobbikkal foglalkozni. Nem kell mást
hoznod, csak magadat és ötleteidet ahhoz, hogy még színesebbé,
vidámabbá tegyük környezetünket. Itt nem az számít, hogy
mennyire tudsz jól rajzolni vagy festeni, nálunk csak arra van
szükség, hogy egy könnyed, laza délutánt eltölts jókedvűen.
A Műhelyen több alkalmas művészeti projektek megvalósítását is
tervezzük, akár iskolai közösségi szolgálatos keretben is.
További információ: mestergaleria@gmail.com
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MESTER GALÉRIA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR
CSÜTÖRTÖK
Felhajtó! beszélgetéssorozat
#mesterfelhajto
március 10., március 24. 16.30
A Mester Galéria kétheti rendszerességű beszélgetéssorozata, ahol a páros heteken szakmájukban
sikeres ﬁatalokkal beszélgetünk a pályakezdésükről, annak nehézségeiről és a megszerzett tapasztalataikról. 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
március 3., március 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! Találkozzunk kéthetente, és tegyük meg közösen
az első lépéseket!
További információ a mestergaleria@gmail.com e-mail címen.

MESTER GALÉRIA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

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.
SZOMBAT
FURFANG kreatív szombatok
#mesterfurfang
kézműves foglalkozás minden korosztálynak
Március 5. 10.00-14.00
Hangolódjunk közösen a tavaszra.
Itt a március, nyílnak a hóvirágok, olvad a hó. Egyre hosszabbak, fényesebbek a nappalok. Készítsünk közösen tavaszváró
alkotásokat, tegyük színesebbé otthonunkat rajzokkal,
festményekkel, virág motívumokkal.
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

32

33

MESTER GALÉRIA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

-,17=01<

KONNEKTOR

KIÁLLÍTÁS
KONNEKTOR
MŰVÉSZETI INKUBÁTORHÁZ
KÉPZELET SZÁRNYÁN
Megnyitó: március 23., szerda 16.00
Képzelet szárnyán című pályázatunk zsűrizett
alkotásaiból nyílik a kiállításunk, amelyet a
Belső-Pesti Tankerület tehetségeinek írtunk ki 6-19
éves korig.
Megnyitó és díjkiosztó ünnepség: március 23.,
szerda 16.00
Megnyitja : Vincze Angéla képzőművész, a galéria
művészeti vezetője
Performansz a Mester Színműhely közreműködésével
A kiállítás megtekinthető: április 14., csütörtökig.

&¯P%XGDSHVtMester u
THO   
(PDLO PHVWHUJDOHULD#JPDLOFRP
H-P
SzoN«WKHWHQWH
V ]£rva
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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 kedvezményesen vagy ingyen.
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Kontakt improvizációs műhely Lipka Péter vezetésével
MÁRCIUS 12-13., 10.00-17.00
Kontakt improvizáció kurzus tatamin Lipka Péter vezetésével.
A kontakt improvizáció az érintés, a ﬁgyelem, a jelenben létezés tánca. Fizikai kommunikáció, a
testek párbeszéde. A tatamin való gyakorlás lehetőséget ad a súllyal bátran, szabadon és rizikót
vállalva kísérletezni. A ruganyos felület segít ﬁzikai határaink megtapasztalására, esetleg túllépésére
biztonságos körülmények között. A kurzus anyaga a kontakt improvizáció alapjainak gyakorlására, a
partner (partnerek) ﬁzikális párbeszédének ﬁnom hangolására, a megszülető tánc érzékeny
fókuszált minőségeire épül. És teret ad a zuhanások, ugrások, dőlések, talajra érkezések, ütközések,
gurulások, támaszok, elkapások, lendületek szabad gyakorlására. A kurzusra azokat várom, akik
készek a testek ﬁzikális párbeszédét és a ﬁzika törvényeinek testre gyakorolt hatását megﬁgyelni,
megtapasztalni, kutatni.
„Kontakt improvizáció közben a fókusz az érintés ﬁzikai érzékelésén, a dőléseken, a támaszadásokon, az egyensúlyi helyzeteken és a társsal való együttes mozgásokon, illetve a táncosok közötti
ﬁzikai párbeszéden van. A mozgás szótárat a súlyadás és fogadás (ahol a stabilitás alapja nem az
izommunka, hanem a partnerek súlypontjának optimális elhelyezkedése), a lendület, tehetetlenség,
gravitáció, és a gurulások, ugrások, emelések, esések adják. A mozgásanyag a befelé ﬁgyelést és a
mozgás folyamata iránti nyitottságot tükrözi”
Lipka Péter, kontakt improvizáció oktató, színész és tréner:
„Több mint 15 éve tartok színházi és kontakt improvizációs tréningeket. Mindeközben kiképződtem
művészetterapeutává, mozgás- és táncterapeutává. Tréningjeim fókuszában a fejlődés, fejlesztés,
valamint az autentikus önkifejezés és jelenlét, kapcsolat áll, legyen szó akár kontakt improvizációról
táncszínházról, színészképzésről. Előszeretettel vegyítem a különböző technikákban megszerzett
tapasztalataim, kísérletezve a különböző mozgásos és színházi nyelvezetekkel és eszköztárakkal.”
Jelentkezés, információ: Lipka Péter – lippet@gmail.com



„Hej tulipán tulipán” –
tavaszi dalkör Tóth Dórival

Mook Leláncolt Prométeusz - premier

05&,86&6757. 17.00-20.00

05&,86317(.19.00-22.00
Leláncolt Prométeusz - 19:00 - 22:00
A FreeSZFE és a MOOK közös színházi
produkciója.

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! Énekelünk, mesélünk,
beszélgetünk, ez alkalommal a tavasz kezdetét,
ennek az időszaknak a szokásait használva
sorvezetőként. Hozd el a kedvenc népdalod,
versed, népmeséd, sztorid, 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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RENDSZERES PROGRAMOK
HÉTFŐ

KEDD

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Face Yoga ingyenes csoport
Döbrösi Laurával

Drámafoglalkozás a
CSÁO! szervezésében

Sakk klub

Péntek esti kisülés

március 14., 16.30-17.30
Zengető terem
Laura a Face Yoga Metódus megalkotójától, a
japán Fumiko Takatsu-tól tanulta ezt a természetes, 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.

március 15., 16.30-18.00
Drámafoglalkozás 12-14 éves gyerekeknek a
CSÁO! Drámapedagógia Műhely oktatóival ingyenes
Szeretettel varjuk azokat a ﬁatalokat akiknek van
kedve közösen játszani, drámázni.

március 3., 17.00-20.00
Zengető terem

március 4., 18.00-20.00

Ingyenes zenés buli 12 és 18 év közötti ﬁatalok
számára.

Sakk klub, mindenkinek aki szeret játszani

Mamimpro,
délelőtti improvizáció felnőtteknek

METABOLA előadássorozat #2

március 25., 10.10-12.10
Grund színház terem
REGISZTRÁCIÓVAL INGYENES: info@grundszinhaz.hu/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 hétköznapokra. 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 improvizációval, 9 éve a
Grund Színház tagja

március 24., 18.00-20.00
Zengető terem

SZÖVÉS SZAKKÖR

március 29., 18.00-20.00
Zengető terem
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

Hatha Jóga Megyeri Esztivel

március 14., 21. és 28., 18.00-20.00
Nagyterem
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.
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ASZTROFILOZÓFIA - 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.
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BAKÁTS BUNKER

ÚJ INTÉZMÉNY!

8QGHUJURXQGNXOWXU£OLVW«U

SZOMBAT
SZOM
OMBAT
Anime klub

március
márciu
már
cius 5., 14.00-17.00
10-18 éveseknek: közös anime ﬁlm nézés,
cosplay jelmez készítés, ismerkedés, kvíz játék.

7£JDVN¸]SRQWLKHO\HQWDO£OKDWµNL£OO¯WµW«UPHO\EHQQLVNL£OO¯WKDWMDPXQN£LW+DNL£OO¯W£VWKR]QDD
%DN£WV%XQNHUEHYDJ\P£VPİY«V]HWLSURGXNFLµWNHUHVVHQPLQNHWEL]DORPPDO
LQIR#IPNSRUWDOKX  

VASÁRNAP
VASÁ
VA
SÁRNAP
Anime klub

március
márciu
már
cius 20., 14.00-17.00
10-18 éveseknek: közös anime ﬁlm nézés,
cosplay jelmez készítés, ismerkedés, kvíz játék.

RUHACSERE

március
márciu
cius 27., 15.00-17.00
FAL - ingyenes ruhacsere.

&¯P%XGDSHVt V£JµK¯GXtFD
.XOWXU£OLVV]HUYH]Đ MezĐ AQGr£V
THO +36 (30) 606-8289
(PDLO mezoDQGrDV#IPkportal.hu
H-P
Szo-V]£rva
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Cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 1.
E-mai: info@fmkportal.hu
Tel.: +36 (1) 216-1300
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