2022 I ÁPRILIS

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

4-13. oldal

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

14-15. oldal

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

16-19. oldal

DÉSI HUBER ISTVÁN MįVELďDÉSI HÁZ
www.fmkportal.hu

20-23. oldal

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

25-26. oldal

KULTÚROSZTAG
www.fmkportal.hu

27-28. oldal

FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYįJTEMÉNY
www.ferencvaroskalauz.hu

29-31. oldal

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

32-36. oldal

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

37-45. oldal

BAKÁTS BUNKER
www.fmkportal.hu

46. oldal

Kedves Látogatóink!
Tavasz beköszöntével, áprilisban is várjuk intézményeinkbe vendégeinket!
Repertoárunkban minden korosztály számára kínálunk tartalmas, értékes,
V]¯QYRQDODVSURJUDPRNDWPHO\HNN¸]¸WWV]HUHSHOE£EHOĐDG£VN«]PİYHV
foglalkozás, koncert, táncház, kiállítás. Programjaink maszk, illetve
védettségi igazolvány nélkül látogathatók a a Kormány 77/2022. (III.4.)
rendelete értelmében.
9£UXQNPLQGHQ«UGHNOĐGĐWVRNV]HUHWHWWHO
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AKTUÁLIS PROGRAMOK

AKTUÁLIS PROGRAMOK

7$9$6=95.=0į9(6
FOGLALKOZÁS

AZ ÉLET ÉRTELME EGYPERCESEK SZÁZ PERCBEN

ÁPRILIS 1., 317(.10.00

ÁPRILIS 2., 6=20%$718.00

A programon való részvételhez regisztráció
szükséges!
Regisztrálni a gallusz.bea@ferencvaros.hu
e-mail címen, illetve a +36(1)215-1077 / 385
telefonszámon lehet.

UN«Q\,VWY£QV]¾OHW«V«QHN«YIRUGXOµMD
alkalmából.
2OYDV0£FVDL3£O
&LPEDOPR]LN/XN£FV0LNOµV

7$9$6=95.=0į9(6
FOGLALKOZÁS
A kilecvenkilencedik éjszakán azonban
mandarin felállt, hóna alá csapta zsámolyát és
elment.
Jegyek a helyszínen és a jegy.hu-n válthatók.

ÁPRILIS 8., 317(.10.00
A programon való részvételhez regisztráció
szükséges!
Regisztrálni a gallusz.bea@ferencvaros.hu
e-mail címen, illetve a +36(1)215 -1077 / 385
telefonszámon lehet.

-HJ\£U1 000 Ft

Jegyek a helyszínen és a jegy.hu-n válthatók.
%HO«SĐ3 000 Ft/fő

1<86=,/$)į%(1
+¼VY«WY£UµFVDO£GLG«OHOĐWW

KALAHÁRI ETHON AVANTGARD
KONCERTJE
ÁPRILIS 8., 317(.18.00

ÁPRILIS 2., 6=20%$710.00

,PSURYL]DW¯YRULHQW£OLVQ«S]HQH7¸U¸NDUDE«V
meseország beütésekkel.
0H]H\3«WHUIXYROD«QHN
/£ERV6]DEROFVK¼URVKDQJV]HUHN
6]DODL*£ERU¾WĐKDQJV]HUHN
+DQJXODWLHOĐ]HWHV
Egy mandarin szerelmes volt egy kurtizánba.
„ A magáé leszek, mondta a lány, ha száz
éjszakán át vár rám a kertemben egy
zsámolyon ülve, az ablakom alatt.”

+¼VY«WY£UµE£EV]¯QK£]UD«VN«]PİYHV
foglalkozásra hívjuk a családokat.
)DEXOD%£EV]¯QK£]$E£WRUQ\XODFVND
+¼VY«WLN«]PİYHVIRJODONR]£V
Jegyet váltani a helyszínen, vagy a jegy.hu-n
lehet. 3 éves korig ingyenesen látogatható a
rendezvény.
%HO«SĐ1 200 Ft/fő
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ÁPRILIS 14., &6757.14.30
9«UQ\RP£VY£OWR]£VD]LGĐVNRUEDQV]¯YULWPXV
zavarok
'U0DJ\DU=ROW£QNDUGLROµJXVHOĐDG£VD
A belépés ingyenes!

TESTI BETEGSÉGEK LELKI OKAI
ÁPRILIS 19., .(''18.30
Fizikai állapotunk nem csupán a testünk helyes
PİN¸G«V«WMHO]LKDQHPD]WLVKRJ\WHVWLV]HOOHPL
lelki harmóniában élünk-e. Ha egy negatív
élmény, életesemény kihoz minket lelki egyensúlyunkból, és ez az állapot huzamosabb ideig
IHQQ£OODNNRUD]HOP«QNDOHON¾QNEHQNHOHWNH]Đ
P«UJH]Đ«U]«VHNHWWHVWLW¾QHWHNIRUP£M£EDQ
W¾NU¸]LYLVV]D,O\HQNRUDV]HUYH]HW¾QNEHQHOĐV]¸U
NLVHEEIXQNFLµ]DYDURNN«VĐEEHJ\«UWHOPİHQ
kimutatható megbetegedések jelennek meg. A
MHOHNοJ\HOPH]WHWQHNDUUDKRJ\JRQGRODWDLQNRQ
«OHWPµGXQNRQY£OWR]WDWQXQNNHOO(]HNUHD]LQWĐ
tünetekre, ha mint üzenetekre tekintünk,
N¸QQ\HEEHQ£WO£WKDWMXNDOHON¾QNEHQUHMOĐ
sokszor elfojtott problémákat.
Ha szeretnéd megfejteni, hogy a benned
NHOHWNH]Đ«U]HOPHNPLO\HQW¾QHWHNIRUP£M£EDQ
jelenhetnek meg, és milyen betegségeket
RNR]KDWQDNDNNRUO£WRJDVVHOD]HOĐDG£VXQNUD
DKRO'U6£UL(U]V«EHWEHOJ\µJ\£V]WHUP«V]HWJ\µgyász osztja majd meg a szakmai tapasztalatait.
-HJ\£U2 490 Ft/fő
6

)(5(1&9526,0į9(/ď'6,.=3217

RUHACSERE ÉS BEVEZETÉS
A SZÍNEK VILÁGÁBA

LEVEL6 koncert

NÉPVISELET NAPJA A FERENC TÉREN

ÁPRILIS 23., 6=20%$710.00

ÁPRILIS 23., 6=20%$719.00

ÁPRILIS 24., 9$651$3

$/HYHOD]WDF«OWWİ]WHNLPDJ£QDNKRJ\D
SURJUHVV]¯YURFNLNRQLNXV]HQHNDUDD.LQJ
&ULPVRQPXQN£VV£J£EµODGMRQHOĐPLQ«O
£WIRJµEE«VKLWHOHVHEEPİVRUW$]HQHNDU
VRNROGDO¼KDQJV]HUHVIHO£OO£VDOHKHWĐY«WHV]LD
&ULPVRQN¾O¸QE¸]ĐNRUV]DNDLQDNKLWHOHV
megszólaltatását és a legváltozatosabb
karakterek zenei megformálását is. Az áprilisi
koncert egy átfogó kép lesz a Crimson 1969 és
N¸]¸WWLDQ\DJ£EµON¾O¸QOHJHVV«JH
SHGLJKRJ\DGDORNQĐLKDQJRQV]µODOQDNPHJ
Jegyek a helyszínen és a jegy.hu-n válthatók.

$7RSSDQWµDJ\HUHNHN«UWDODS¯WY£Q\V]HUYH]«sében.
.«]PİYHVIRJODONR]£VRNQ«SYLVHOHWEHPXWDWµ
és zenés-táncos gyermekfoglalkozások várják a
)HUHQFW«UUH«UNH]ĐFVDO£GRNDW

10.00 ruhacsere
0D\HUJQHVD/RYH<RXU&RORXU
V]¯QWDQ£FVDGµM£QDNHOĐDG£VDDV]¯QHNMHOHQWĐV«J«UĐODWXGDWRVUXK£]NRG£VEDQ
%HO«SĐDUXKDFVHU«UH500 Ft
%HO«SĐDWHOMHVSURJUDPUD1 000 Ft

-HJ\£U2 000 Ft

TANDEM - az Itt és Most Társulat
LQWHUDNW¯YLPSURV]¯QK£]LHOĐDG£VD
ÁPRILIS 25., +7)ď16.00
A programon való részvételhez regisztráció
szükséges!
Regisztrálni a gallusz.bea@ferencvaros.hu
e-mail címen, illetve a +36(1)215-1077 / 385
telefonszámon lehet.
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KIÁLLÍTÁSOK

GIUSTO KAMARAZENEKAR
HANGVERSENYE

5(*/ď)(+57/726'2%.21&(57

ÁPRILIS 27., 6=(5'$19.00

ÁPRILIS 30., 6=20%$718.00

6]¯QHVPİVRUUDON«V]¾O
/LWY£Q(ULNDKHJHGİ
Sándor Szabolcs - karmester
«VD*LXVWR.DPDUD]HQHNDU
A belépés ingyenes!

$]LGHLV]H]RQHOVĐQDJ\NRQFHUWM«UHY£UMDD
5HJ«OĐ)HK«U7£OWRV'REFVDSDWDNHGYHV
«UGHNOĐGĐNHW
$]HVW«QYHQG«JN«QWD=HQJĐ'RERVRN
gyermek dobcsapat lép fel.
$]HJ\¾WWHVGDODLDV]HUHWHWQ«ON¾O¸]KHWHWOHQV«J«UĐODMµV£JDEHFV¾OHWIRQWRVV£J£UµOD]
ĐV¸NWLV]WHOHW«UĐODKD]DV]HUHWHWUĐOPHJPDUDG£VXQNUµODPLQGHQHNIHOHWWL,VWHQKLWUĐO
V]µOQDN(]WHUĐV¯WLIHODW£OWRVGRERNJ\µJ\¯Wµ
OHONHV¯WĐUH]J«VHYDODPLQWDNRUKİYLVHOHW
$FVDSDWKRQODSMDZZZWDOWRVGREKX
Jegyek a helyszínen és a jegy.hu-n válthatók.
-HJ\£U2 000 Ft

„Eljött az óra...”
NEMÉNYI ZOLTÁN DAVE ÉS BARÁTAI
Születésnapi „színházkoncert”
két részben
ÁPRILIS 29., 317(.19.30
1HP«Q\L=ROW£QN¸]HOW¯]«YYHOH]HOĐWWD0XVLFDO
9DU£]V«V6]¯Y£UY£Q\6]¯QLLVNRODQ¸YHQG«NHN«QW
intézményünkben bontogatta szárnyait.
SULOLVEDQHOVĐ¸Q£OOµNRQFHUWM«YHOW«UYLVV]D
.«S]HOMHQHOHJ\οNFLµV]HQHLXWD]£VWDKRO
NHYHUHGLNDKD]DLN¸QQ\İ]HQH«VDV]¯QK£]
YDU£]VODWRVYLO£JD'DORNW¸UW«QHWHNPHJK¯YRWW
YHQG«J]HQ«V]HN$N¾O¸QOHJHV]HQHLKDQJ]£VD
6HYHQWHHQ%LJ%DQG]HQHNDUM£W«N£YDOOHV]
teljes.
A belépés ingyenes!

8

AULA GALÉRIA
0RU]V£ND]VHEHPEĐO
Brátán Vera mobilimpressziói
ͷ.«SHLQD]«OHWPLNURYLO£JDW£UXOIHO6]£PRPUD
egy intim-világ, amit Vera lát és láttatni képes.
2O\DQIRUP£NDWVWUXNW¼U£NDWKROWDQ\DJEDV]ĐWW
ritmusokat mutat meg, amik a hatalmas
univerzum rendjére utalnak. Ami megvan
NR]PRV]LP«UHWHNEHQD]WĐPHJSLOODQWMDHJ\
I«OUHHVĐ]XJEDQ
)RWRJU£ο£LQ£WV¾WDNRQFHQWU£FLµ«VD]«U]«NHQ\ség. Nem a fürkészés és a levadászás, hanem a
FVHQGHVPHJοJ\HO«VD]RGDNXSRURG£VD]Đ
hozzáállása.” (Molnár Csaba)
0HJQ\LWMD.HOHPHQ6£QGRU
.¸]UHPİN¸GLN'XQDL7DP£VV]¯QPİY«V]
%U£W£Q9HUD«QHNHVWLSRJU£IXVGL]£MQHUDPDWĐU
fotós.
$NL£OO¯W£VPHJWHNLQWKHWĐ£SULOLVYDV£UQDSLJ

9
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
CSÜTÖRTÖK

HÉTFď
16.45 $NUREDWLNXV5RFNDQG5ROO NH]GĐ
17.00 5HPEUDQGW.¸U IHVWĐLVNROD 
17.45 Akrobatikus Rock and Roll (haladó)
18.30 )HOQĐWWQ«SW£QFD%DUWµN7£QFHJ\¾WWHVVHO
15.00-19.00 Gitár magánórák egyeztetés alapján

9 000 Ft/havi bérlet
3 700 Ft/ alkalom, 11 500 Ft/ havi bérlet
9 000 Ft/havi bérlet
5 000 Ft/havi bérlet
3 000 Ft/óra

KEDD
08.00 Szívtorna
09.30 %ULG]V.OXE
16.30 .ODVV]LNXVEDOHWWµYRG£VFVRSRUW «YHVNRUWµO 
17.00 7£QFNHGYHOĐN.OXEMDD.ULVW£O\]HQHNDUUDO
17.15 .ODVV]LNXVEDOHWWLVNRO£VFVRSRUW
18.15 0İY«V]L-D]]W£QF «YHVNRUWµO 
19.00 )HUHQFY£URVL0İYHOĐG«VL.¸]SRQW1ĐL.DUD N«WKHWHQWH 
19.00 MUDNH]GĐQ«SW£QFD%DUWµN7£QFHJ\¾WWHVVHO

b)WKDYLE«UOHW
11 000 Ft/ havi bérlet
1 000 Ft/alkalom
14 000 Ft/havi bérlet
16 000 Ft/havi bérlet

SZERDA
16.45
17.00
17.30
17.45
18.30
19.00

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

9 000 Ft/havi bérlet
4 000 Ft/havi bérlet
350 Ft/alkalom
8 000 Ft/havi bérlet
900 Ft/alkalom
5 000 Ft/havi bérlet
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14.00 6]HQLRU)RWRJU£IXVRN.OXEMD PLQGHQKµQDSP£VRGLNFV¾W¸UW¸NMH
16.00 )HUHQFY£URVL7HUP«V]HWEDU£W(J\HV¾OHW PLQGHQKµQDSHOVĐFV¾W¸UW¸NMH 
1 500 Ft/alkalom, 7 000 Ft/5 alkalom
10.00 .HUHN¯WĐ0RQGµN£V0µND «YHVHNQHN
1 500 Ft/alkalom, 7 000 Ft/5 alkalom
10.45 .HUHN¯WĐ%£ERV7RUQD «YHVHNQHN 
14.00 1\XJG¯MDV.OXE S£UDWODQK«WHQ
600 Ft/alkalom
14.15 6]HQLRUU¸PW£QF
3 000 Ft/óra
15.00-19.00 Gitár magánórák egyeztetés alapján
15.00 'DOROYDV]HEEN¸QQ\HEED]«OHW'DOV]¯QK£]0İY«V]EDU£WRN2UV]£JRV(J\HV¾OHWH S£URVK«WHQ 
200 Ft/alkalom
16.00 0DJ\DU*\¸QJ\(J\HV¾OHW N«WKHWHQWH
500 Ft/alkalom
16.30 7RSSDQWµW£QFK£]DOHJNLVHEEHNQHN «YHVHNQHN
500 Ft/alkalom
17.00 7RSSDQWµW£QFK£] N«WKHWHQWH«OĐ]HQH 
5 000 Ft/havi bérlet
18.30 .DJDPLU\¼
PÉNTEK
08.00 Szívtorna
16.00 3¸WW¸PEDOHWW«YHVNRULJ
16.30 .ODVV]LNXVEDOHWWµYRG£VFVRSRUW «YHVNRUWµO
17.00 .ODVV]LNXVEDOHWWLVNRO£VFVRSRUW
17.30 .RUWDODQ+¸OJ\HN7£UVDV£JD
18.15 0İY«V]L-D]]W£QF «YHVNRUWµO
SZOMBAT
06.00 ďVWHUPHOĐLSLDF KHO\V]¯Q)0.HOĐNHUW
09.00 6]LOX$UW0İKHO\ͱV]¯QLWDQRGD

11

b)WKµ
9 000 Ft/2 havi bérlet
11 000 Ft/ havi bérlet
14 000 Ft/ havi bérlet
350 Ft/alkalom
16 000 Ft/ havi bérlet

)0.

FMK

IDŐSÜGYI PROGRAMOK

TEREMBÉRLÉS

FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES RENDEZVÉNYEI „A TELJESSÉG FELÉ” IDďSÜGYI KONCEPCIÓ KERETÉBEN

ÁLLANDÓ IDďSÜGYI PROGRAMOK
KEDD
10.00 Sakk klub
10.00 Német társalgási klub
SZERDA
SZERD
14.00QW£Qcolnék veledͽͱW£QFklub
15.30 3-1-2 meridiántorna

TEREMBÉRLÉS AZ FMK-BAN
.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
vagy a kerek.andras@fmkportal.hu HPDLOF¯PHQ«UGHNOĐGKHWQHN

IdĐsügyi koordinátor Gallusz Bea
7el  -¸VPHOO«N
(PDLOJDOOXV]EHD#IHUHQFYDURVKX

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

Cím: %XGDSHVt, Haller utca 27.
Tel.: +36 (1) 216-1300
E-mail: info@fmkportal.hu
Web: www.fmkportal.hu

12
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9TV.

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

ZÖLD - FEHÉR HÍREK

KÉPVISELď-TESTÜLETI ÜLÉSEK

9TV., NEKEM BEJÖN!
A 97V., Ferencváros televíziója, a VodafoneD'Lgi és a 7elekom digitális kínálatában szerepel.
+«WIĐQN«QWIULVV¾OĐPİVRUDLQNDKRQODSXQNRQ 9tv.hu D<RXWXEHFVDWRUQ£QNRQ
(youtube.com/kilencponttv «VD)DFHERRNIHO¾OHW¾QN¸Q facebook.com/kilenctv LVHO«UKHWĐN

14

Cím: %XGDSHVt, Haller utca 27.
Tel.: +36 (1) 218-2121 (üzenetr¸J]¯WĐs)
E-mail: szerkesztoseg@9tv.hu
Web: www.9tv.hu
facebook.com/kilenctv
youtube.com/kilencponttv
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AKTUÁLIS PROGRAMOK

"Rejtelmek ha zengenek..."
VIII. Ferencvárosi József Attila Versfesztivál
G¸QWĐMH«VJ£ODPİVRUD
ÁPRILIS 9., 6=20%$715.00
=HQHLN¸]UHPİN¸GĐNLIMDEE«VLGĐVHEE
-µQ£V5H]VĐ
+HO\V]¯Q3LQFHV]¯QK£]%XGDSHVW
7¸U¸N3£OX

7µWK=VX]VDQQDHOĐDGµPİY«V]

*DONµ%DO£]VV]¯QPİY«V]

BELÉPď: teljes árú jegy)t, nyugdíjas- és diákjegy)W
UHQGKDJ\µLURGDORPµUD)WI Đ (tartalmazza a diákjegyet)

3edagógusoknak, 70 éven felülieknek, újságíróknak,
múzeumi dolgozóknak és ferencvárosi diákoknak a belépés ingyenes!
16

/XWWHU,PUHHOĐDGµPİY«V]
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AKTUÁLIS PROGRAMOK

Költészet napja Ferencvárosban
ÁPRILIS 11., +7)ď
9$5*$.$7$/,1HPO«NPİVRU
Veronaki koncert az óvodás, kisiskolás
korosztálynak
+HO\V]¯Q.HUHNHUGĐSDUN
HVĐHVHW«QD7HOHS\XWFDLLVNROD
%XGDSHVW7HOHS\X WRUQDWHUPH

'2%$,37(5N¸OWĐ
=HQ«VV]DEDGW«ULLURGDOPLG«OXW£Q
.¸]UHPİN¸GLN
+HJHGİV'*«]D«VD6RXO$LUHNµUXV
+HO\V]¯Q%DN£WVW«U
HVĐHVHW«QD+£]DVV£JN¸WĐWHUHPEHQ
%DN£WVW«U

.26=72/1<,'(=6ďHPO«NPİVRU
6]DODL.ULV]WD«V&VHUQD$QWDO¸VV]H£OO¯W£VD
+HO\V]¯Q7KDO\.£OP£QX6HPPHOZHLV(J\HWHP
HOĐWWHVĐHVHW«QD]HJ\HWHPDXO£M£EDQ

/$',..$7$/,1¸Q£OOµSHUIRUPDQV]D
+HO\V]¯Q+DOOHUSDUNHVĐHVHW«Q
D])HUHQFY£URVL0İYHOĐG«VL.¸]SRQWEDQ )0.

-=6()$77,/$HPO«NPİVRU
és a Ferencvárosi József Attila-díj átadása
0HJQ\LWµEHV]«G3HWUĐF]LYDN¸OWĐ
9HUVHWPRQG9HFVHL+0LNOµVV]¯QPİY«V]
=HQHLN¸]UHPİN¸GĐ+XQ\DGL0£W« JLW£U 
«V/HERYLFV9LNWµULD «QHN
+HO\V]¯Q-µ]VHI$WWLOD(PO«NKHO\ *£WX
ďV]LN«Nͱ$5$1<-126HPO«NPİVRU
D.DFVµK3RQJU£F6]¯QK£]HOĐDG£V£EDQ
+HO\V]¯Q.£OYLQW«U
HVĐHVHW«QD3LQFHV]¯QK£] 7¸U¸N3£OX
)$5.$6*%25N¸OWĐͱ(J\FV«V]HYHUV
=HQ«VLURGDOPLNDODQGR]£V
.¸]UHPİN¸GLN%HQGH-¼OLD]RQJRUDPİY«V]«V
.HQHVHL+ROLFV5«NDHOĐDGµPİY«V]
+HO\V]¯Q7RURQ\K£]XWFD
D'«VL+XEHU0İYHOĐG«VL+£]PHOOHWW
HVĐHVHW«QEHQWDPİYHOĐG«VLK£]EDQ
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.,66-8',7*1(6N¸OWĐ
D=VHEO£PSD3URMHNW]HQ«VLURGDOPLHVWMH
.¸]UHPİN¸GĐN
]HQHV]HU]Đ]RQJRUD«QHN
)İUL$QQD
«QHNKHJHGİ¾WĐKDQJV]HUHN
.H¸QFK/£V]Oµ)DUNDV
+HO\V]¯Q)0.XGYDUD
%XGDSHVW+DOOHUX 
HVĐHVHW«QEHQWDK£]EDQ

József Attila Irodalmi Szalon
Élet(rajz) és irodalom 3.

Szép Szó
9HUVPRQGµ0İKHO\

ÁPRILIS 21., &6757.18.00

ÁPRILIS 26., .(''16.00

0«FV$QQD¯UµQĐEHV]«OJHW7HU«N$QQDN¸OWĐYHO
%HO«SĐ 500 Ft

6]«S6]µ9HUVPRQGµ0İKHO\
0RGHU£WRU7µWK=VX]VDQQDHOĐDGµPİY«V]
drámatanár.
%HO«SĐ500 Ft

7agintézmény-vezetĐKollarits Krisztina
MİvelĐdésszervezĐLosonczy Attila
MúzHXPSHGDJµJXVDeutsch Kornélia

Cím: %XGDSHVt, Gát u. 3.
Tel.: +36 (1) 216-6127
E-mail: losonczy.attila@fmkportal.hu
Web: www.jaemlekhely.hu
H: zárva, K-P: 10.00-18.00
Sz-V: 10.00-17.00

'6,+8%(5,67910į9(/ď'6,+=

'6,+8%(5,67910į9(/ď'6,+=

AKTUÁLIS PROGRAMOK

KLUBOK

BARANGOLÁS
HANGSZERORSZÁGBAN

KISKONCERT A KÖLTÉSZET NAPJA
ALKALMÁBÓL

ÁPRILIS 1., 317(. 9.00

ÁPRILIS 9., 6=20%$7 17.00
5HJLV]WU£FLµKR]N¸W¸WWLQJ\HQHVSURJUDP
5HJLV]WU£FLµGHVLPXYKD]#GHVLKX
$]HOĐDG£VD.¸V]¸QM¾N0DJ\DURUV]£JSURJUDP
keretében valósul meg.
.¸OW«V]HWQDSLNLVNRQFHUWD7LQµGL3«NV«JHOĐWW
=HQ«O.«WWDP£Vͱ6µO\RP7DP£V«V7£EL7DP£V

A vonósok és a gitár
$)HUHQFY£URVLG£P-HQĐ=HQHLVNROD
KDQJV]HUEHPXWDWµHOĐDG£VDµYRG£VRNQDN
(OĐ]HWHVUHJLV]WU£FLµKR]N¸W¸WWSURJUDP

CSALÁDI TÁNCHÁZ A
BARTÓK TÁNCEGYÜTTESSEl

VERSLÁBAK

ÁPRILIS 3., 9$651$3 10.00

ÁPRILIS 11., +7)ď 10.00
-µ]VHI$WWLODLG«]HWHND'«VL0İYHOĐG«VL+£]HOĐWWL
területen

.«]PİYHVNHG«V
OĐ]HQ«VW£QFK£]Q«SLM£W«NRN
énekek és tánctanítás!
%HO«SĐ500 Ft/ fő

KERTÉSZ LESZEK…

RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA

ÁPRILIS 11., +7)ď 10.00
)D¾OWHW«VDPDJ\DUN¸OW«V]HWQDSMDDONDOP£EµO
a 10 millió Fa IX. kerületi csoportjának
N¸]UHPİN¸G«V«YHO
=HQ«O3«FVL0DUFHOO

ÁPRILIS 6., SZERDA 13.00
$]M1HP]HWL.DPDUD6]¯QK£]HOĐDG£VDIHOVĐ
tagozatosoknak
5HJLV]WU£FLµKR]N¸W¸WWLQJ\HQHVSURJUDP

ÜNNEPÉLYES KOSZORÚZÁS

BÉRHÁZTÖRTÉNETEK

ÁPRILIS 11., +7)ď 13.00

ÁPRILIS 9., 6=20%$7 17.00

+HO\V]¯Q-µ]VHI$WWLODGRPERUPİ 9DO«ULDW«U
.¸]UHPİN¸GLND.ĐU¸VL&VRPD6£QGRU
.«WWDQQ\HOYİOWDO£QRV,VNROD

VV]PİY«V]HWLHPO«NPHJĐU]Đ
7£UODWͱ,URGDOPLIHOROYDVµHVWͱ9HUVNRQFHUWͱ
Elmélkedés
Ingyenes program!
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.5($790į+(/<)(/1ď77(.1(.

.$5$0(//$.=0į9(60į+(/<
317(.17.00-19.00

ÁPRILIS 5. és 19., .(''10.00
,QJ\HQHVUHJLV]WU£FLµKR]N¸W¸WWSURJUDP
5HJLV]WU£FLµQDJ\ODXUD#GHVLKX

ÉNEKELJÜNK! (EGYÜTT!)

&VDO£GLN«]PİYHVNHG«V«YHVNRUWµO
természetes anyagok, hagyományos technikák.
UDONDOPDQN«QWW£UJ\DQN«QWY£OWR]µ
1 500-2 500 Ft.
,QIRUP£FLµ«VMHOHQWNH]«V  

ÁPRILIS 7., 14., 21., 28. &6757. 14.00
.¸WHWOHQN¸]¸VQ«SGDO«QHNO«V,QIRUP£FLµ«V
MHOHQWNH]«VQDJ\ODXUD#GHVLKX
Ingyenes program!

5,6=.=0į9(6.8&.
ÁPRILIS 28., &6757.16.30
$]ULV]&VDO£GL.¸UV]HUYH]«V«EHQ
Ingyenes program!
7£PRJDWµ%XGDSHVW)ĐY£URV,;.HU¾OHW
)HUHQFY£URVQNRUP£Q\]DWD

TÁRSASJÁTÉK KLUB
ÁPRILIS 29., 317(.18.00
József Attila-lakótelepi
Református Gyülekezet szervezésében
Ingyenes program!
7£PRJDWµ%XGDSHVW)ĐY£URV,;.HU¾OHW
)HUHQFY£URVQNRUP£Q\]DWD

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

%(/6ď57.(,1.1<20%$1
ÁPRILIS 6., 20., SZERDA 15.00

GYÓGYTORNA
SZERDA 11.00

SZENIOR ÖRÖMTÁNC
KEDD 11.15
9H]HWL'HU«NQ«/D]D-XGLWK

KIÁLLÍTÁS

MESEILLUSZTRÁCIÓK
Megtekinthető április végéig.
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HETENTE ISMÉTLŐDŐ PROGRAMOK
HÉTFď
2YLVQ«SW£QFD%DUWµN7£QFHJ\¾WWHVVHO

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




19.30 Aikido





)WKµ
)WKµ
)WDON)WDON
7 000 Ft/hó*









)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
17.00 Gerincjavító torna
1 400 Ft/ alk., 6 500 Ft/5 alk.
6XOLVQ«SW£QFD%DUWµN7£QFHJ\¾WWHVVHO KHWL 

)WKµ
18.15 Step aerobik
1 200 Ft/alk., 7 000 Ft/hó
7DLFKL





ͱ)WKµ
*az első alkalom ingyenes

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


19.30 Aikido













)WDON
)WDON
)WKµ
)WKµ
)WDON)WKµ NRPELQ£OW
7 000 Ft/hó *

PÉNTEK
9.30 Ringató
10.15 Ringató
17.00 Judo gyerekeknek
18.15 Core training
7DLFKL










1 200 Ft/alk., 5 000 Ft/ 5 alk.
1 200 Ft/alk., 5 000 Ft/ 5 alk.
7 000 Ft/hó
1 700 Ft/ alk.
ͱ)WKµ

*az első alkalom ingyenes
7agintézmény-vezetĐVarga Barbara
MİvelĐG«VV]HUYH]Đ Nagy Laura

DÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Free :Lο
7erembérlés

Cím: %XGDSHVt, 7oronyház u. 17/%.
Tel: +36 (1) 280-6247
E-mail: desimuvhaz@desi.hu
H-P: 8.00-21.00
Szo-V: programokhoz igazodva
Web: www.fmkportal.hu
Facebook: fb/desimuvhaz

%DEDEDrát
helyiségek

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGI HÁZ

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGI HÁZ

AKTUÁLIS PROGRAMOK

LEGYEK A LÁBNYOM –
.RQFHUWV]¯QK£]LHOĐDG£V
35,/,6317(.
$]$UDQ\V]DP£U6]¯QK£]«VD6]DUNDO£E%DQGD
NRSURGXNFLµVHOĐDG£VD
5HJLV]WU£FLµKR]N¸W¸WWLQJ\HQHVSURJUDP
5HJLV]WU£FLµNR]RVVHJLKD]#GHVLKX

GÖRÖG TÁNCHÁZ A MYDROS EGYÜTTESSEL
35,/,66=20%$7
%HO«SĐ1 500 Ft
TÁNCEST A HUNGÁRIA BARÁTI
TÁRSASÁG SZERVEZÉSÉBEN
35,/,66=20%$7
%HO«SĐ1 000 Ft

MESEÓRA - Gyermekszínházi sorozat
35,/,6.(''
.DW£QJ]HQHNDUͱ$GRUM£QWRUW£MDPHVHNRQFHUW
%HO«SĐ750 Ft/fő
Csoportos jelentkezési igényüket a
desimuvhaz@desi.hu címen
vagy a +36 (1) 280-6247-es számon jelezzék.

BRILLANTIN TÁNC PARTY
35,/,66=20%$7
%HO«SĐ2 000 Ft
6HQLRUMHJ\1 500 Ft

MESERENGETEG – Gyermekszínházi sorozat
35,/,66=20%$7
+¼VY«WLN«V]¾OĐG«V1\¼ODQ\µYDO3µGLXP6]¯QK£]
%HO«SĐ500 Ft/fő (2 éves kortól!)
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MUDITA KÖZÖSSÉGI PONT
1DSN¸]EHQLSURJUDPRNDWN¯Q£OXQNLQJ\HQHVHQW¸EEQ\LUHDNHOHWLWUDG¯FLµNV]HOOHP«EHQ6HJ¯WV«J¾QNUHYDQD7DQ.DSXMD)ĐLVNRODQ«K£Q\WDQ£UD«VGL£NMD
%ĐYHEELQIRUP£FLµ+RUY£WKJQHV    )DFHERRN0XGLWD%XGGKLVWD.¸]¸VV«J

MUDITA BUDDHISTA KÖZÖSSÉGI PONT
.(''«V317(.

REIKI
35,/,6«V.(''
Szlakovszki Magdolna

MUDITA KLUB
35,/,6«V9$651$3

MESEFELOLVASÁS
35,/,6317(.
.RY£FV5LWD

0į96=(77(53,$
35,/,6«V317(.
9H]HWL.RPOµV=VX]VD

(5ď6=$.0(17(66*(/ď$'66252=$7
35,/,69$651$3
(OĐDGµ3DWDNL7DV%£OLQW

$=(*6=6*0(*ď5=6(
AZ AJURVÉDA MÓDSZEREI SZERINT
35,/,6«V.(''
9H]HWL,UWO0HOLQGD
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JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGI HÁZ

KULTÚROSZTAG
Közösségi klubhelyiség az Aszódi utcai lakótelepen

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

IDďSÜGYI PROGRAMOK
,'ď6*<,352*5$02.
FerencvárRVQNRrmányzatának ingyenes
rendezvényei „A teljesség felé” idĐsügyi
koncepció keretében

REFORMÁTUS GYERMEK HITTAN
Szerda 16.30
7£PRJDWµ%XGDSHVW)ĐY£URV,;.HU¾OHW
)HUHQFY£URVQNRUP£Q\]DWD

ANGOL .(='ď1<(LVTANFOLYAM
+«WIĐ

NOSZTALGIA EST
3«QWHN
%HO«SĐ1 000 Ft

FIATALÍTÓ TIBETI JÓGA
Csüt¸rt¸N

ANGOL KÖZÉPHALADÓ NYELVTANFOLYAM
HétfĐ 11.00

MPE ÚJ ÉLET GYÜLEKEZET ISTENTISZTELETE
Vasárnap 10.00
REFORMÁTUS ISTENTISZTELET
Vasárnap 17.00
VÁSÁR
Április 12. kedd 9.00-13.00

7DJLQW«]P«Q\YH]HWĐVarga Barbara
MİvelĐdésszervezĐZambrzycki Ádám

Kedves Látogatóink!
Amennyiben szeretnék megtekinteni az aktuális kiállítást, vDJ\ODNµJ\İO«VW / egyéb rendezvényt
tartanának, kérjük, hogy kerHVV«N.Hrek András igazgatót a FerencvárRVL0İYHOĐG«VL.¸]SRQWEDQ
(O«UKHWĐV«JHLHPDLOinfo@fmkportal.hu, telefRQ +36 (1) 216-1300

KULTÚROSZTAG KISSZÍNPAD

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

KULTÚRTANODA

+7)ď6&6757.
6]HSWHPEHUWĐOP£UFLXVLJPRVWHOĐV]¸ULQGXO¼WM£UDD.XOW¼U7DQRGD«YN¸]¸WWLοDWDORNQDNDKROPLQGHQ
K«WIĐQ«VFV¾W¸UW¸N¸QN¸]¸WWY£UXQNKD
- elakadtál a leckeírásban
N¸QQ\HEEOHQQHHJ\NLVVHJ¯WV«JJHOPHJWDQXOQLP£VQDSUDDYHUVHWLURGDORPEµO
MµOHQQHKDNLN«UGH]QHYDODNLDKROQDSLIHOHO«VHOĐWW
- segítene felkészülni a matekdogára
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

Cím: %XGDSHVt, 7oronyház u. 3/%.
Tel: +36 (30) 826-3776
(hívhatµ+3
E-mail: kozossegihaz@desi.hu
Web: www.fmkportal.hu
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KULTÚROSZTAG

FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

PROGRAMOK

KIÁLLÍTÁS
HOLOKAUSZT EMLÉKNAP KIÁLLÍTÁS
100 éve született Gellért Andor

JÁTÉKOSZTAG
ÁPRILIS 21., &6757.18.00

ÁPRILIS 7., &6757.15.00
*(//57$1'25  N¸Q\YN¸WĐ
PİV]DNLV]HUNHV]WĐ¼MV£J¯UµJUDοNXVIRWµULSRUWHU
GHVDQ\MD*UµV]6LPRQQ«6WHLQHU.O£UD
(1899-1988) laboráns, édesapja Grósz Simon
 NHUHVNHGĐDNLWHVWY«UHLYHOHJ\¾WWD
Holokauszt áldozatai.
$]HUĐOWHWHWWPHQHWDW¸EENRQFHQWU£FLµV
W£ERUEDQW¸UW«QWWDUWµ]NRG£V£WN¸YHWĐHQD]
EHQW¸UW«QWPHJURNNDQ£V£LJHOVĐVRUEDQ
P¼]HXPL«YN¸Q\YHNV]HUNHV]W«V«YHOY£OWLVPHUWW«
DV]DNP£EDQ 0İY«V]HWW¸UW«QHWL'RNXPHQW£FLµV
.¸]SRQW+XQJ£ULD.LDGµ
.«S]ĐPİY«V]HWL$ODS.LDGµ 

7£UVDVM£W«NRNNDOY£UM£ND]«UGHNOĐGĐNHW
A József Attila-lakótelepi Református
*\¾OHNH]HWWHON¸]¸VV]HUYH]«VEHQ
Ingyenes program!

DIZÁJN9

FERENCVÁROS ÉVSZÁZADAI
A Ferencváros évszázadai című állandó kiállításunk Budapest IX. kerületének történetét mutatja
be a középkori kezdetektől egészen a XX. század
végéig.
Malmok, gyárak, vásárcsarnok, FTC, 1956,
lakótelepek, városmegújítás.
Minden, ami Ferencváros.

.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$W¸EE
mint 200 darab tárgyat bemutató kiállítás május
LJQ\LWYDWDUW£VLLGĐEHQO£WRJDWKDWµ
A belépés díjtalan.

Kultúr kREatív
ÁPRILIS 22., 317(.10.00
.UHDW¯YPİKHO\IRJODONR]£VIHOQĐWWHNQHN
Ingyenes program!





Cím:%XGDSHVW
2V]WDJXIV]
Tel.: +36 (1) 216-1300
E-mail: info@fmkportal.hu
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GyİjteményvezetĐ Gönczi Ambrus
7udományos kutatµWinkelmayer Zoltán
.RPPXQLkációs asszisztHQVSimon Tímea
%¸QJ«VVzen a változatos programok k¸]¸WWDFerencvárosi Helyt¸rténeti Gyİjtemény
megújult wHEROGDO£Qwww.ferencvaroskalauz.hu
29

FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
MINDENTUDÁS AKADÉMIÁJA
ÁPRILIS 12., .(''14.00
Ókortörténeti szeminárium Az egyiptomi művészet- Újbirodalom II.
Előadó: Winkelmayer Zoltán egyiptológus
Regisztráció:
ferencvarosigyujtemeny@gmail.com
A részvétel díjtalan.

TÁRLATVEZETÉS

FILMKLUB

ÁPRILIS 9., 6=20%$711.00

ÁPRILIS 21., 22., 15.00

Szepesi Balázs tárlatvezetése
a Dizájn9 című kiállításhoz kapcsolódóan
Regisztráció: ferencvarosigyujtemeny@gmail.com
A részvétel ingyenes.
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FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Boeing, Boeing
amerikai vígjáték, 102 perc, 1965
Rendezte: John Rich
A részvétel díjtalan.
Regisztráció:
ferencvarosigyujtemeny@gmail.com

HELYTÖRTÉNETI SÉTA
ÁPRILIS 27., 6=(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

Cím: %XGDSHVt, Ráday u. 18.
(bejárat az Erkel u. 15. felĐl)
Tel.: +36 (1) 218-7420
E-mail: info@ferencvaroskalauz.hu
V-H: zárva, K-P:10.00-18.00
Szo: 10.00-14.00

MESTER GALÉRIA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR
HÉTFŐ
Impró Műhely - csapatépítő iskolai osztályoknak
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 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
április 7., április 21. 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! április 7-ei vendége: Kustos Júlia költő, szerkesztő
(a beszélgetés a ferencvárosi költészet napi programsorozat része)
A Felhajtó! április 21-ei vendége: Deviszont Közösségi Tér.
A beszélgetések élőben zajlanak, várunk mindenkit a közönség soraiba!
ASZTALFIÓK Irodalmi Műhely
#mesterasztalﬁok
április 13., április 27. 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
és a Nincs online folyóirat közös irodalmi műhelyéhez! Találkozzunk
kéthetente, és tegyük meg közösen az első lépéseket!
További információ a mestergaleria@gmail.com e-mail címen.
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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
Húsvétváró családi színház és kézműves foglalkozás
Április 2.
10.00 A bátor nyulacska – A Fabula Bábszínház előadása
11.00 Kézműves foglalkozás a Galéria csapatával
Belépő: 1200 Ft
Helyszín: FMK (1096 Bp., Haller u. 27.)
További információ: www.fmkportal.hu
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

34

MESTER GALÉRIA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR
REUNION
Irodalmi pályázat középiskolásoknak
#mesterreunion
A Mester Galéria és Közösségi Tér idén is meghirdeti középiskolásoknak szóló irodalmi pályázatát. A
tavalyi REUNIONra közel 300 pályázat érkezett, a díjazott művek publikációs lehetőséghez jutottak, a
díjazottak közül pedig többen is felolvastak a Múzeumok Éjszakáján. Ha Te is írsz verset vagy novellát,
akkor ezek a szövegek most előkerülhetnek az asztalﬁókból, mert ez a pályázat neked szól.
Pályázati feltételek:
- Pályázni vers és novella kategóriában lehet. Egy szerző akár mindkét kategóriában pályázhat, de
összesen maximum 3 művel. (A prózai szövegek terjedelme ne haladja meg a 8000 leütést.)
- Csak publikálatlan írással pályázhatsz (a közösségi médiás posztolást is publikációnak tekintjük).
- Tematikai megkötés nincs.
Határidők:
A pályamunkák beérkezésének határideje: 2022. május 1.
(A nevedet és a műved címét tüntesd fel a pályamunkádat tartalmazó Word-dokumentum címében is.)
A pályázatokat e-mailben várjuk a mestergaleria@gmail.com címre.
(A Tárgy mezőben tüntesd fel: Reunion irodalmi pályázat.)
Díjazás kategóriánként:
A díjazottak műveinek a kortárs magyar ﬁatal irodalom egyik fontos platformján biztosítunk megjelenési
lehetőséget.
A díjátadóra egy felolvasóest keretében kerül sor a Mester Galériában június elején.
1. helyezett: E-book olvasó
2. helyezett: könyvcsomag
3. helyezett: könyvcsomag
A zsűri tagjai:
Borsik Miklós költő
Csutak Gabi író
Szaniszló Judit író,
a ferencvárosi József Attila Irodalmi Támogatás 2021/2022-es ösztöndíjasai
További információ:
Facebook: Mester Galéria és Közösségi Tér
Instagram: @mestergaleria
Email: mestergaleria@gmail.com
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KONNEKTOR
AKTUÁLIS PROGRAMOK

KIÁLLÍTÁS

HATHA JÓGA MEGYERI ESZTIVEL

KLIKK

ANIMALIZMUSTÓL AZ ABSZTRAKCIÓIG

ÁPRILIS 1., 317(.18.00

Megnyitó: április 26., kedd 16.00
Kiállító: Leövey Klára Gimnázium diákjai
Megnyitja: Hemrik László művészeti író, a Ludwig Múzeum múzeumpedagógusa
Megtekinthető: 2022. május 12., csütörtökig.
Közreműködők a leöveys diákok.

ÁPRILIS 4., +7)ď18.00

Ingyenes drámafoglalkozás a Konnektor Inkubátorházban, 12-14 éves gyerekeknek a CSÁO!
Drámapedagógiai Műhellyel. Célunk, hogy a
gyerekeket elrepítsük egy közösen létrehozott
fantáziavilágba, melyet velük együtt, az ő ötleteik
alapján építünk fel, s melynek segítségével
biztonságos közegben próbálhatják ki magukat
olyan helyzetekben, melyekkel a való életben is
rendszeresen szembe találják magukat. Szeretnénk, ha megtapasztalhatnák a játék szabadságát,
s mindeközben nem-formális eszközök segítségével tanulhatnak arról, milyen egy demokratikus
közösségben létezni, s felelősséget vállalni
döntéseinkért.

ÁPRILIS 2., 6=20%$713.00

Hanyecz Adél “Kócbaba” A gyapjúszövés
alapjait tanuljuk meg, először különböző
eszközökön, majd rátérünk a díszítési, mintázási
módokra. Ezzel elsajátíthatjuk azt a tudást,
amivel tarisztnyát, 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

Dixit-party, önismereti játék.
Ingyenes a részvétel.

Anime klub

36

SZÖVÉS SZAKKÖR
ÁPRILIS 4., +7)ď16.00, 18.00

Dixit-party

Cím: %XGDSHVt, Mester u. 5.
Tel.: +36 (30) 686-4649
E-mail: mestergaleria@gmail.com
H-P: 10.00-18.00
Szo: kéthetente 10.00-14.00
V: zárva

Az óra egy kezdő/középhaladó szintű Hatha
Jógaóra lesz ( immáron tatami matracokon a
Konnektor jóvoltából), 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.

ÁPRILIS 3., 9$651$314.00
Anime klub (10-18 éveseknek): közös anime ﬁlm
nézés, cosplay jelmez készítés, ismerkedés, kvíz
játék.
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KONNEKTOR

AKTUÁLIS PROGRAMOK

RENDSZERES PROGRAMOK

BBM - Vitamin Kommandó Extra

HATHA JÓGA MEGYERI ESZTIVEL

ÁPRILIS 6., 6=(5'$17.30

ÁPRILIS 11., +7)ď18.00

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Bike
Mafﬁa egész évben futó keddi és csütörtöki
szendvics készítése mellett egy szerdai alkalmat
is szervezünk, hogy minél kevesebb embertársunk térjen nyugovóra éhesen. Az alapanyagokat mi adjuk, de természetesen adományokat
elfogadunk, legyen az szendvicsbe való
ﬁnomság vagy olyan csoki, gyümölcs, üdítő,
higiéniás termék, amit rászoruló társainknak
átadhatunk.
Jelentkezni a Facebookon üzenetben
(https://www.facebook.com/vitaminkommando)
vagy emailen lehet
(vitaminkommando@bikemafﬁa.com).

Az óra egy kezdő/középhaladó szintű Hatha
Jógaóra lesz ( immáron tatami matracokon a
Konnektor jóvoltából), 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
ÁPRILIS 11., +7)ď16.00, 18.15

SAKK KLUB

Hanyecz Adél “Kócbaba” A gyapjúszövés
alapjait tanuljuk meg, először különböző
eszközökön, majd rátérünk a díszítési, mintázási
módokra. Ezzel elsajátíthatjuk azt a tudást,
amivel tarisztnyát, 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

ÁPRILIS 7., &6757.17.00
Mindenkinek aki szeret játszani, 3-103 éves korig,
Juhász Csabi vezetésével.
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HANDPOKE TETOVÁLÁS

BBM - Vitamin Kommandó Extra
ÁPRILIS 13., 6=(5'$17.30

ÁPRILIS 12., .(''18.00
Márciustól keddenként handpoke tetoválás
szeánsszal várunk a Konnektorban a Zengető
Kultúrális Egyesület szervezésében. Váczy
Enikő, művész: "Mióta az eszemet tudom festek.
Mivel érdekelnek a szimbólumok, az archetípusok és a lelki folyamatok, jelenleg művészetterapeutaként tanulok. Körülbelül hat éve készítek
hivatás szerűen Európa szerte falfestményeket,
és a művészet iránti lelkesedésemtől fűtve 3 éve
kezdtem saját tervezésű tetoválásokat készíteni
kézzel a lelassulás és a belső béke jegyében.
Nem váltottam át gépre mert nagyon megfogott a handpoke tetoválálás rituáléja és
egyszerűsége. Ha Te is szeretnél handpoke
tetoválást írj bátran, szívesen tervezek is igény
szerint.
Részvétel: Bejelentkezés alapján Jelentkezés és
időpontegyeztetés: eniko.vaczy@gmail.com,
instagram: chilledcat_tattoo, +36302493101
Hozzájárulás: 7 000 Ft/óra

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Bike
Mafﬁa egész évben futó keddi és csütörtöki
szendvicskészítése mellett egy szerdai alkalmat
is szervezünk, hogy minél kevesebb embertársunk térjen nyugovóra éhesen. Az alapanyagokat mi adjuk, de természetesen adományokat
elfogadunk, legyen az szendvicsbe való
ﬁnomság vagy olyan csoki, gyümölcs, üdítő,
higiéniás termék, amit rászoruló társainknak
átadhatunk.
Jelentkezni a Facebookon üzenetben
(https://www.facebook.com/vitaminkommando)
vagy emailen lehet
(vitaminkommando@bikemafﬁa.com).

Sokrétű Kender
ÁPRILIS 14., &6757.17.00
Ingyenes előadás és kerekasztal beszélgetés
sorozat, melyben az ipari kenderben rejlő
lehetőségek ismertetésén keresztül egy közös
gondolkodásra hívja a résztvevőt egy természetközelibb társadalomról. Interaktív bemutató
és beszélgetés korunk újra felfedezett csodanövényéről Dudás Milánnal és Juhász Csabival.
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ANIME KLUB

MOOK - Sound of Movement

ÁPRILIS 16., 6=20%$714.00

ÁPRILIS 18., +7)ď18.00

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

A Sound of Movementre olyan táncosokat és
zenészeket várunk, akik improvizáció során
szeretnének inspirációhoz jutni, és megtapasztalni a párhuzamos alkotás élményét. Előny, ha
táncos/zenész vagy, de nem feltétel. Minden
érdeklődőt várunk szeretettel, akár nézőként,
akár résztvevőként.
Az esemény ingyenes, de kérjük, hogy
regisztrálj ezen az e-mail címen:
wemookco@gmail.com.

MOOK X Freeszfe Leláncolt prométeusz előadás
ÁPRILIS 16., 6=20%$719.00
Erő - Kaló Kristóf
Héphaisztosz - Glávits Bence
Prométheusz - Simics Soma
Az ókeaniszok kara - Tusor Regina, Ferenczi
Dóra
Ókeanosz - Kaló Kristóf
Ió - Horváth Emmi
Hermész - Glávits Bence
Látvány - Heim Fanni Alexandra
Dramaturg - Bezerédi Bendegúz
Rendező - Zrinyifalvi Eszter
Jegyár: 2 500 Ft

KLIKK
ÁPRILIS 19., .(''16.30
Ingyenes drámafoglalkozás a Konnektor
Inkubátorházban, 12-14 éves gyerekeknek a
CSÁO! Drámapedagógiai Műhellyel. Célunk,
hogy a gyerekeket elrepítsük egy közösen
létrehozott fantáziavilágba, melyet velük együtt,
az ő ötleteik alapján építünk fel, s melynek
segítségével biztonságos közegben próbálhatják ki magukat olyan helyzetekben, melyekkel a
való életben is rendszeresen szembe találják
magukat. Szeretnénk, ha megtapasztalhatnák a
játék szabadságát, s mindeközben nem-formális
eszközök segítségével tanulhatnak arról, milyen
egy demokratikus közösségben létezni, s
felelősséget vállalni döntéseinkért.

SAKK KLUB
ÁPRILIS 16., 6=20%$719.00
Sakk klub, mindenkinek aki szeret játszani,
3-103 éves korig, Juhász Csabi vezetésével.
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Face Yoga ingyenes csoport

BBM - Vitamin Kommandó Extra
ÁPRILIS 20., 6=(5'$17.30

ÁPRILIS 21., &6757.16.30
Döbrösi Laurával. Laura a Face Yoga Metódus
megalkotójától, a japán Fumiko Takatsu-tól
tanulta ezt a természetes, egészségközpontú,
szépségmegőrző gyakorlatot. Egyetlen
ingyenes csoportot indít, csak a Konnektorban,
ahol elsajátítjuk a módszer alapjait. Légzés és
akupunktúrás masszázs segítségével feszültséget oldunk az arcból és nyakból, majd eddzük
és lazítjuk az arcizmainkat, mint ahogy azt a
testünkkel is tesszük, mikor edzeni, jógázni
járunk. A gyakorlással kedvünkre formálhatjuk
az arcunkat, eltüntethetjük a ráncokat, a tokát.
Az arcbőrünk ragyogóvá válik és beleszeretünk
saját tükörképünkbe.
Az eseményen való részvétel limitált férőhely
miatt regisztrációhoz kötött.
Részvételi szándékodat itt jelezd:
konnektor.zengeto@gmail.com

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Bike
Mafﬁa egész évben futó keddi és csütörtöki
szendvicskészítése mellett egy szerdai alkalmat
is szervezünk, hogy minél kevesebb embertársunk térjen nyugovóra éhesen. Az alapanyagokat mi adjuk, de természetesen adományokat
elfogadunk, legyen az szendvicsbe való
ﬁnomság vagy olyan csoki, gyümölcs, üdítő,
higiéniás termék, amit rászoruló társainknak
átadhatunk.
Jelentkezni a Facebookon üzenetben
(https://www.facebook.com/vitaminkommando)
vagy emailen lehet
(vitaminkommando@bikemafﬁa.com).

METABOLA előadássorozat #3
ÁPRILIS 21., &6757.16.30

SAKK KLUB

A METABOLA sorozat küldetése, hogy
közérthetően próbál kapcsolatot teremteni a
tudomány a ﬁlozóﬁa és a spiritualizmus között.
Balázs Józsi kísérleti ﬁzikussal, a Zengető
építőjével.

ÁPRILIS 21., &6757.19.00
Sakk klub, mindenkinek aki szeret játszani,
3-103 éves korig, Juhász Csabi vezetésével.
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Mamimpro délelőtti improvizáció felnőtteknek

FAL - RUHACSERE

ÁPRILIS 22., 317(.10.10

ÁPRILIS 24., 9$651$315.00

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.

Egészséges növényekért vagy max. 25 megunt,
kinőtt, ... de jó állapotú, tiszta ruháért vihetsz
annyit ugyanezekből mint, amennyit jónak látsz.
Kérünk, ne hozz hordhatatlan, túlontúl leharcolt
darabokat, fehérneműt!
A rendezvényen való részvétel ingyenes!

MOOK X Freeszfe Leláncolt prométeusz előadás
ÁPRILIS 24., 9$651$319.00
Erő - Kaló Kristóf
Héphaisztosz - Glávits Bence
Prométheusz - Simics Soma
Az ókeaniszok kara - Tusor Regina, Ferenczi
Dóra
Ókeanosz - Kaló Kristóf
Ió - Horváth Emmi
Hermész - Glávits Bence
Látvány - Heim Fanni Alexandra
Dramaturg - Bezerédi Bendegúz
Rendező - Zrinyifalvi Eszter
Jegyár: 2 500 Ft
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Face Yoga Döbrösi Laurával

Hatha Jóga Megyeri Esztivel
ÁPRILIS 25., +7)ď18.00

ÁPRILIS 26., .(''16.30
Laura a Face Yoga Metódus megalkotójától, a
japán Fumiko Takatsu-tól tanulta ezt a természetes, egészségközpontú, szépségmegőrző
gyakorlatot. Egyetlen ingyenes csoportot indít,
csak a Konnektorban, ahol elsajátítjuk a
módszer alapjait. Légzés és akupunktúrás
masszázs segítségével feszültséget oldunk az
arcból és nyakból, majd eddzük és lazítjuk az
arcizmainkat, mint ahogy azt a testünkkel is
tesszük, mikor edzeni, jógázni járunk. A
gyakorlással kedvünkre formálhatjuk az
arcunkat, eltüntethetjük a ráncokat, a tokát. Az
arcbőrünk ragyogóvá válik és beleszeretünk
saját tükörképünkbe. Az eseményen való
részvétel limitált férőhely miatt regisztrációhoz
kötött.
Részvételi szándékodat itt jelezd: konnektor.zengeto@gmail.com
Részévteli díj: 3 500 Ft/fő

Az óra egy kezdő/középhaladó szintű Hatha
Jógaóra lesz ( immáron tatami matracokon a
Konnektor jóvoltából), 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
ÁPRILIS 25., +7)ď16.00, 18.15
Hanyecz Adél “Kócbaba” A gyapjúszövés
alapjait tanuljuk meg, először különböző
eszközökön, majd rátérünk a díszítési, mintázási
módokra. Ezzel elsajátíthatjuk azt a tudást,
amivel tarisztnyát, 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
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HANDPOKE TETOVÁLÁS

ÁPRILIS 27., 6=(5'$17.30

ÁPRILIS 26., .(''18.00
Márciustól keddenként handpoke tetoválás
szeánsszal várunk a Konnektorban a Zengető
Kultúrális Egyesület szervezésében. Váczy
Enikő, művész: "Mióta az eszemet tudom festek.
Mivel érdekelnek a szimbólumok, az archetípusok és a lelki folyamatok, jelenleg művészetterapeutaként tanulok. Körülbelül hat éve készítek
hivatás szerűen Európa szerte falfestményeket,
és a művészet iránti lelkesedésemtől fűtve 3 éve
kezdtem saját tervezésű tetoválásokat készíteni
kézzel a lelassulás és a belső béke jegyében.
Nem váltottam át gépre mert nagyon megfogott a handpoke tetoválálás rituáléja és
egyszerűsége. Ha Te is szeretnél handpoke
tetoválást írj bátran, szívesen tervezek is igény
szerint.
Részvétel: Bejelentkezés alapján. Jelentkezés és
időpontegyeztetés: eniko.vaczy@gmail.com,
instagram: chilledcat_tattoo, +36302493101
Hozzájárulás: 7 000 Ft/óra

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Bike
Mafﬁa egész évben futó keddi és csütörtöki
szendvicskészítése mellett egy szerdai alkalmat
is szervezünk, hogy minél kevesebb embertársunk térjen nyugovóra éhesen. Az alapanyagokat mi adjuk, de természetesen adományokat
elfogadunk, legyen az szendvicsbe való
ﬁnomság vagy olyan csoki, gyümölcs, üdítő,
higiéniás termék, amit rászoruló társainknak
átadhatunk.
Jelentkezni a Facebookon üzenetben
(https://www.facebook.com/vitaminkommando)
vagy emailen lehet
(vitaminkommando@bikemafﬁa.com).

Face Yoga Döbrösi Laurával

ANIME KLUB

ÁPRILIS 27., 6=(5'$17.30

ÁPRILIS 30., 6=20%$714.00

Laura a Face Yoga Metódus megalkotójától, a
japán Fumiko Takatsu-tól tanulta ezt a természetes, egészségközpontú, szépségmegőrző
gyakorlatot. Egyetlen ingyenes csoportot indít,
csak a Konnektorban, ahol elsajátítjuk a
módszer alapjait. Légzés és akkupunktúrás
masszázs segítségével feszültséget oldunk az
arcból és nyakból, majd edzzük és lazítjuk az
arcizmainkat, mint ahogy azt a testünkkel is
tesszük, mikor edzeni, jógázni járunk. A
gyakorlással kedvünkre formálhatjuk az
arcunkat, eltüntethetjük a ráncokat, a tokát. Az
arcbőrünk ragyogóvá válik és beleszeretünk
saját tükörképünkbe. Az eseményen való
részvétel limitált férőhely miatt regisztrációhoz
kötött.
Részvételi szándékodat itt jelezd:
konnektor.zengeto@gmail.com
Részvételi díj: 3 500 Ft/fő

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

Cím: %XGDSHVt, Vágóhíd utca 31-33.
Kulturális szervezĐ MezĐ András
Tel.: +36 (30) 606-8289
E-mail: mezo.andras@fmkportal.hu
H-V: 14.00-20.00
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