
2022  I  MÁRCIUS



2

4-14. oldal

15-16. oldal

17-18. oldal

19-22. oldal

23-25. oldal

26-27. oldal

28-30. 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

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

31-34. oldal

35-40. 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 41. oldal



4

AKTUÁLIS PROGRAMOK

9.00

500 Ft

14.30

AKTUÁLIS PROGRAMOK

18.00

2 000 Ft  

3 500 Ft  
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17.00

 1 000 Ft 

18.30  

2 490 Ft

10.00

11.00 

3 000 Ft
3 600 Ft

18.00 

800 Ft

 9.00 

500 Ft 



18.30 

2 490 Ft 

 19.00

3 500 Ft
4 000 Ft

2 000 Ft
2 500 Ft

18.30

2 490 Ft 

VIII. Ferencvárosi

MÁRCIUS 23-25.

2022. március 22-25. április
9-én

5 ALKALMAS KOSÁRFONÓ 
TANFOLYAM

3 000 Ft*
13 000 Ft*

MAGÁNÓRÁK AZ FMK-ban

3 000 Ft/óra

TANFOLYAM AJÁNLÓ



17.00

 18.00

AULA GALÉRIA

fotós.

FOLYOSÓ GALÉRIA

ZENEBONA

KIÁLLÍTÁSOK ÁLLANDÓ PROGRAMOK

   HÉTF

 KEDD

SZERDA



   CSÜTÖRTÖK

   PÉNTEK

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

   SZOMBAT

                                                                                                                           

TEREMBÉRLÉS AZ FMK-BAN

FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES RENDEZVÉNYEI „A SÜGYI KONCEPCIÓ KERETÉBEN

IDŐSÜGYI PROGRAMOK

ÁLLANDÓ ID SÜGYI PROGRAMOK

   HÉTF

11.00 y torna* 

   
KEDD

10.00
10.00

   SZERD   SZERDA

11.00 y torna*
14.00 c vele k
15.30 r ntorna

FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES RENDEZVÉNYEI „A SÜGYI KONCEPCIÓ KERETÉBEN

r tor ea
el



TEREMBÉRLÉS

FMKFMK

Művelődésszervezők: Hernádi Anna Borbála, Varga Balázs 

Kommunikáció és marketing: Bakos Zita

Fotó és szervezés: Mészáros Gábor
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W www.fmkportal.hu

+36 (1) 476-3413
kerek.andras@fmkportal.hu 

V Ferencv ros t  V fone elekom k a zerepel.

9TV.

ZÖLD - FEHÉR HÍREK

9TV.

9tv.hu
youtube.com/kilencponttv facebook.com/kilenctv
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BELÉP

FERENCVÁROSI SÉTÁK 

ZÖLD-FEHÉR HÍREK 

KÉPVISEL -TESTÜLETI ÜLÉSEK
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a int n vezet Kollarits Krisztina
M vel zervez Losonczy Attila

M z Kornélia

AKTUÁLIS PROGRAMOK

ÉLET(RAJZ) ÉS IRODALOM 2. SZÉP SZÓ HÉT ÉVSZÁZADON ÁT

 16.00
    MÁRCIUS 17. 18.00

500 Ft
500 Ft

BARANGOLÁS 
HANGSZERORSZÁGBAN

9.00/9.45/10.30/11.15
10.00

AKTUÁLIS PROGRAMOK KLUBOK

CSALÁDI TÁNCHÁZ A 
BARTÓK TÁNCEGYÜTTESSE

10.00

500 Ft/ fő

 16.00

NYÍLT NAP

16.30

TÁRSASJÁTÉK KLUB

18.00

18.00

1 500-2 500 Ft.
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 16.30

„Mit látsz?” Sallai Zoltán fotókiállítása

„A teljesség felé”

GYÓGYTORNA 

 SZERDA 15.00

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



a int n vezet Varga Barbara
M vel ra r tFree 
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DÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

   CSÜTÖRTÖK

   PÉNTEK
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*az első alkalom ingyenes

AKTUÁLIS PROGRAMOK 

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGI HÁZ

23

VADÁSZGÖRÉNY KIÁLLÍTÁS

500 Ft/fő

GARÁZSVÁSÁR

1 500 Ft

GÖRÖG TÁNCHÁZ A MYDROS EGYÜTTESSEL

500 Ft/fő 

750 Ft/fő

TÁNCEST A HUNGÁRIA BARÁTI
TÁRSASÁG SZERVEZÉSÉBEN

1 000 Ft



JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGI HÁZ

MUDITA KÖZÖSSÉGI PONT

A KELETI TRADÍCIÓKBAN
MUDITA KLUB

MUDITA BUDDHISTA KÖZÖSSÉGI PONT
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ID SÜGYI PROGRAMOK

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 

Varga Barbara
M vel zervez Z  Ádám

t oron u .
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kozosse

W www.fmkportal.hu

ANGOL KÖZÉPHALADÓ NYELVTANFOLYAM

FIATALÍTÓ TIBETI JÓGA
t rt

ANGOL HALADÓ NYELVTANFOLYAM
t rt

ANGOL LVTANFOLYAM

Ferencv r r nyza yenes
r zv nyei „A t fel
koncepció keret

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI ÖREGFIÚK
KLUBJÁNAK KÁRTYA ÉS SAKK FOGLALKOZÁSAI

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI ÖREGFIÚK
KLUBJÁNAK ASZTALITENISZ FOGLALKOZÁSAI

NOSZTALGIA EST

MPE ÚJ ÉLET GYÜLEKEZET ISTENTISZTELETE  

REFORMÁTUS ISTENTISZTELET

VÁSÁR

REFORMÁTUS GYERMEK HITTAN

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGI HÁZ



KULTÚROSZTAG
Közösségi klubhelyiség az Aszódi utcai lakótelepen

Kedves Látoga
Amenn  szer tekinteni az  k  v y  r zv nyt 
tar k k  ker rek A r atót a Ferencv r

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

KULTÚROSZTAG KISSZÍNPAD

KULTÚRTANODA

JÁTÉK OSZTAG

PROGRAMOK

  

  
  

 14.00 10.00

KULTÚROSZTAG
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FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

FERENCVÁROS ÉVSZÁZADAI

    

jt nyvezet
nyos kutat Win elmayer Zoltán

k t Simon Tímea

KIÁLLÍTÁS

DIZÁJN9 MINDENTUDÁS AKADÉMIÁJA

14.00 

SÉTA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN

10.00 

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

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
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FILMKLUB

15.00

VIRTUÁLIS SÉTA A FERENC KÖRÚTON - 

KÜLÖNLEGES ÉLETTÖRTÉNETEK II. 

15.00 

FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Hová mész nyaralni?
olasz vígjáték, 127 perc, 1978
Rendezte: 
Mauro Bolognini
Luciano Salce
Alberto 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
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



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 tapasztalata-
ikról. 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!
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MESTER GALÉRIA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

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 hosszab-
bak, 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
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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 közreműködé-
sével 
A kiállítás megtekinthető: április 14., csütörtökig.
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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.



KONNEKTOR

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 támaszadáso-
kon, 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

Kontakt improvizációs műhely Lipka Péter vezetésével

MÁRCIUS 12-13., 10.00-17.00

AKTUÁLIS PROGRAMOK

KONNEKTOR

„Hej tulipán tulipán” – 
tavaszi dalkör Tóth Dórival 

 17.00-20.00

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 szimbólumrend-
szerén 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! 

Mook - 
Leláncolt Prométeusz - premier

19.00-22.00

Leláncolt Prométeusz - 19:00 - 22:00
A FreeSZFE és a MOOK közös színházi 
produkciója.
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AKTUÁLIS PROGRAMOK



KONNEKTOR

Face Yoga ingyenes csoport 
Döbrösi Laurával
március 14., 16.30-17.30  
Zengető terem

Drámafoglalkozás a 
CSÁO! szervezésében
március 15., 16.30-18.00 

SZÖVÉS SZAKKÖR
március 29., 18.00-20.00 
Zengető terem 

HÉTFŐ KEDD 

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.

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.

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

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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CSÜTÖRTÖK 

Sakk klub
március 3., 17.00-20.00
Zengető terem

Sakk klub, mindenkinek aki szeret játszani 

PÉNTEK 

Péntek esti kisülés
március 4., 18.00-20.00

Ingyenes zenés buli 12 és 18 év közötti fiatalok 
számára.

Mamimpro, 
délelőtti improvizáció felnőtteknek
március 25., 10.10-12.10 
Grund színház terem

REGISZTRÁCIÓVAL INGYENES: info@grund-
szinhaz.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 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 improvizációval, 9 éve a 
Grund Színház tagja

METABOLA előadássorozat #2
március 24., 18.00-20.00
Zengető terem

ASZTROFILOZÓFIA - A METABOLA sorozat 
küldetése, hogy közérthetően próbál  kapcsola-
tot teremteni a tudomány a filozófia és a 
spiritualizmus között. Balázs Józsi kísérleti 
fizikussal, a Zengető építőjével. Adományalapú.
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SZOMBAT 

Anime klub 
március 5., 14.00-17.00 

10-18 éveseknek: közös anime film nézés, 
cosplay jelmez készítés, ismerkedés, kvíz játék. 

VASÁRNAP 

Anime klub 
március 20., 14.00-17.00

10-18 éveseknek: közös anime film nézés, 
cosplay jelmez készítés, ismerkedés, kvíz játék. 

RUHACSERE 
március 27., 15.00-17.00

FAL - ingyenes ruhacsere.

KONNEKTOR

SZOMOMBAT 

Anime klub 
mármárciucius 5., 14.00-17.00 

10-18 éveseknek: közös anime film nézés, 
cosplay jelmez készítés, ismerkedés, kvíz játék. 

VAVASÁSÁRNAP 

Anime klub 
mármárciucius 20., 14.00-17.00

10-18 éveseknek: közös anime film nézés, 
cosplay jelmez készítés, ismerkedés, kvíz játék. 

RUHACSERE 
márciucius 27., 15.00-17.00

FAL - ingyenes ruhacsere.
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BAKÁTS BUNKER

    

Cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 1.
E-mai: info@fmkportal.hu
Tel.: +36 (1) 216-1300

ÚJ INTÉZMÉNY!
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