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Tanfolyami tájékoztató

Ha  Ön vagy gyermeke a már befizetett tanfolyamon vagy 
klubfoglalkozáson mégsem tud részt venni, akkor az előre 
befizetett teljes összeget csak a tanfolyam kezdete előtt 8 
munkanappal tudjuk egészében visszatéríteni. Ha Ön 8 mun-
kanapnál később mondta le részvételi szándékát, a befizetett 
összegnek csak a 80 %-át tudjuk visszafizetni. 
 Az előre befizetett összeg a következő tanfolyamra is érvé-
nyes és felhasználható!
Amennyiben nem indul az adott tanfolyamból vagy klub 
tevékenységből következő csoport és Ön már befizette a rész-
vételi díjat, azt teljes egészében vissza térítjük! A gyerekeknél 
az esetleges megbetegedésről orvosi igazolást kérünk.
Lemondást kizárólag írásban van módunk elfogadni!

Megértésüket köszönjük!

Ingyenes wifi lehetőség a büfé területén, jelszó az Információs 
szolgálatnál kérhető.

Kövessen minket a Facebookon is:
https://www.facebook.com/TEMIFovarosiMuvelodesiHaza
https://www.facebook.com/fmh.tanchazak
https://www.facebook.com/fmh.elozenesklubjai
https://www.facebook.com/fmh.babaruhaborze

Kányádi Sándor: Fa az ágát földre hajtja

Fa az ágát földre hajtja,
kínálja magát az alma.

Sárgán nevet rád a körte,
lepottyan, ha nem nyúlsz érte.

Ásót, kapát fogj marokra:
leszáradt a krumpli bokra.

Ha nem ügyelsz, reggel, este,
dió koppan a fejedre.

Foszló kertjei az ősznek,
ökörnyálak kergetőznek.
Virradattól napnyugtáig

dombok hátán traktor mászik,
füstöt is vet, csoda-kéket,

s húz vagy három vetőgépet.

Kiemelt rendezvények

Csepp-Csoda Meseszínház
2015. őszi évad 

A Csepp-Csoda Meseszínház izgalmas és szórakoztató színházi 
produkciókkal várja az érdeklődőket. Az előadásokon szeretet-
tel várjuk az iskolás csoportokat, családokat, fiatalokat és az 
idősebbeket egyaránt. 

Előadások:
2015. október 14. (szerda)    10 00, 14 00 János Vitéz

2015. október 17. (szombat)   10 30  János Vitéz

2015. november 18. (szerda)  10 30   Süsü, a sárkány kalandjai

Belépő: 950 Ft/fő, 2 éves kor alatt és pedagógus kísérőknek a 
belépés ingyenes.

Részletek a további előadásokról és információ:
Marczel Szabolcs kulturális szervező



VIII. „TÁLTOS VILÁG” Népmese- 
és Népballada Előadói Találkozó

A TEMI Fővárosi Művelődési Háza meghirdeti az

VIII. „TÁLTOS VILÁG”
Népmese- és Népballada Előadói Találkozót

A találkozóra hazai és határon túl élő általános- és 
középiskolás, valamint felnőtt amatőr vers- és próza-
mondók jelentkezését várjuk az alábbi kategóriákban:

I.Népmese II.Népballada

A találkozóra 2015. október 3-án, szombaton 10 órától 
kerül sor a Fővárosi Művelődési Házban.
A találkozó díjazottai közül a zsűri döntése alapján 
kategóriánként 3 fő továbbjut a „Regösök húrján…” 
országos vers-és prózamondó verseny Gálájába, melyre 
2015. november 28-án kerül sor.
A nevezési feltételek és a jelentkezési lap letölthető a 
www.fmhnet.hu oldalon.
Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 25.

A találkozóról információ Zánki-Tóth Enikő szakmai vezetőtől 
kérhető az alábbi telefonszámon és e-mail címen: 1/203-38-68/ 
eniko.toth@fmhnet.hu

„ Regősök húrján…” országos vers- és
prózamondó verseny
A TEMI Fővárosi Művelődés Háza és a Magyar Versmondók Egyesül-
ete meghirdeti a „REGŐSÖK HÚRJÁN…”országos vers- és prózamondó 
versenyét. Az iskolai versmondó versenyek legjobbjainak tehetséggondozó 
rendezvénye ez, egy hagyományosan magas színvonalú találkozó keretében. 
A „ Regösök húrján” vers- és prózamondó versenyre várjuk a költészetet és 
szépprózát szerető (iskolás) fiatalokat, akik a vers és a próza tolmácsolásához 
tehetséget éreznek, és kipróbálták magukat iskolai versenyeken. 
 A verseny országos – a budapesti regionális találkozóra a budapesti, Pest és 
Nógrád megyei vers- és prózamondókat várjuk. A győztesek meghívást kap-
nak a budapesti országos gálára, amely 2015. november 28-án lesz a Fővárosi 
Művelődési Házban.
A verseny időpontja: 2015. szeptember 26. szombat 10 óra

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 18. 
A jelentkezési lapok beküldendők:
TEMI Fővárosi, Művelődési Háza, 1119 Budapest, Fehérvári u. 47.
fruzsina.hada@fmhnet.hu
Nevezési díj: 1500 Ft/ fő

A részletes felhívás és a jelentkezési lap letölthető: www.fmhnet.hu honlapról 

Információ: Háda Fruzsina kulturális szervező

SOA fájdalma - kiállítás
„Közünk van egymáshoz!”

Megnyitó: 2015. október 15. csütörtök 18 00 

Kiállító művészek:
Rónai Éva, Fehér László, Bálványos Huba, Kicsiny Balázs, Roskó Gá-
bor, Horváth Dávid, Szirtes András, Raffay Béla, Roskó Bea, Hollay 
Lóránt, Tölgyesi Katalin 

A kiállítás kurátora:
Tölgyesi Katalin- ARTalakulás Galéria
Előadást tart: Dr. Tatai István teológus, egyetemi tanár



Kacskaringó Fesztivál
a kötés-horgolás szerelmeseinek

2015. október 10-11. szombat-vasárnap 10 00 - 18 00

Kiállítás, vásár, előadások, tanfolyamok (Tweed-fonal készí-
tése kéziorsón, Tweed-szövet előállítása lábítós szövőszéken. 
Előadás az alpakáról. Fonni mindenki tud! - Kézi fonás gyal-
ogorsón...) 
Kiállítók: Cser Kft., Barka, FAB Textil, Fonalland, Bilum.hu, 
Berena, Sziget Store, Ariadné Műhely, Magyar Alpaka Kft., 
Cherry-Art, WeHandKnit Kft., eni.co, Nina 
A belépőjegy felnőtteknek 1000 Ft (14 éven aluli gyerme-
keknek és nyugdíjasoknak ingyenes), amely teljes összegében, 
minden standon levásárolható. 
Elérhetőség, érdeklődés: a Cser Kiadó, 1114 Bp., Ulászló u. 8., 
Gara Beáta, tel: 30-348-4363. 

AszfaltRím
– rendhagyó irodalomóra az utcán

Budapest irodalmi gazdagsága számos formában nyomon 
követhető, többek között azokon az irodalmi emlékhelyeken, 
amelyek az egész városban hirdetik és nevesítik sokszínű 
kultúránkat. Ha valaki figyelmesen lépked a Főváros utcáin, 
akkor megérezheti mennyi történetet képes elmesélni a minket 
körbeölelő város. Az elsősorban középiskolásoknak szánt 
program keretén belül megpróbálunk utánajárni ezeknek a 
meséknek, hogy a múlt irodalmából élő történelem válhasson. 
Időpont: 2015. október 16. 13.00 - 16.00
A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

További információ: Marczel Szabolcs kulturális szervező

A gazdag múlttal rendelkező klubok és csoportok kerülnek a 
középpontba és őket bemutatva ünnepeljük munkásságukat.
Egyaránt bemutatkoznak a Budapest Hobby Klub, a MABÉOSZ 
Budapest XI. kerület 11. sz. Bélyeggyűjtő Kör, az idén 50 éves 
Magnós Klub, a
Repülés Baráti Köre, a Picasso Festőklub és a kézműves csopor-
tok, valamint táncházaink hangulatába is belekóstolhatnak.
Kiállítások, beszélgetések, rendkívüli klubnapok és még szá-
mos idekapcsolódó ismeretterjesztő program színesítik a napot!
Ízelítőül a tervezett programokból:
Gyűjtők és gyűjtemények bemutatkozása,
Mese előadás,
Bélyegárverés
Bélyegkiállítás, Meseposta
Repülés Baráti Kör ismeretterjesztő előadása

Részletek a szórólapokon és a honlapunkon!
Kisközösségek Napja

2015. október 17-18.
Az FMH-ban működő alkotó és művelődő közösségek
mutatkoznak be ezen a napon.

Színpadi produkciók:
• Klezmer Chaverim (Ádám Patrik, Balázs Egon)
• József Attila Gimnázium drámaköre (vezető: Cseke 
Lajos)
• Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola: A 
halálra táncoltatott leány holokauszt táncballada- Koreográfus: 
Szent-Ivány Kinga (Az előadás 2015-ben Raoul Wallenberg- díjban 
részesült.)
A kiállítás 2015. december 11-ig, a hét minden napján a 
művelődési ház nyitvatartási idejében látogatható! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



Vasárnapi Ötórai Tea
az Eleven Big Band-del

2015. október 4-én, vasárnap 17.00 órától ebben az 
évadban első alkalommal hív vendéget a koncertsorozat 
házigazda zenekara a nyári szünet után. Most a szezon-
nyitó alkalommal újabb meglepetések és rendhagyó 
élmények várhatók, mintegy ezzel is kedveskedve a 

HADART Művészeti Társulás színházi 
előadásai az FMH-ban

A Hadart Művészeti Társulás a dráma és tánc eszközeivel azt 
tűzte ki célul, hogy a színház és az igényes minőségi kultúra 
népszerűsítésén túl, annak minden eszközével az igényes szóra-
koztatást népszerűsítse. Repertoárjukon találhatók zenés mese-
játékok, interaktív műsorok, musicalek, illetve prózai, és zenés 
vígjátékok egyaránt. Olyan előadásokat hoztak és hoznak létre, 
olyan produkciókat készítettek el, amiket ritkán, vagy esetleg 
nagyon rég láthatott a közönség. A Hadart társulata Magyaror-
szágon egyedülállóan, saját készítésű előadásait infokommu-
nikációs akadálymentesítéssel állítja színpadra, ezáltal a siketek 
és nagyothallók is élvezhetik a színház adta katartikus élményt, 
hiszen a színpadon egy jeltolmács kíséri végig az előadás min-
den pillanatát, aki dramaturgiailag szerves része a színdarabnak.
 

ELŐZETES!
2015. november 6-8. között kerül megrendezésre a XV. Budapesti Big 
Band Találkozó és Fesztivál, amelyen idén is neves hazai és külföldi 
big band zenekarok mutatják be tudásuk legjavát a közönség és a 
szakértő zsűri előtt. Lehet visszaszámolni a napokat és addig is várni 
a híreket a következő évad Big Band történéseiről az FMH-ban!

Részletes program elérhető a honlapunkon!
www.fmhnet.hu

big band műfaj kedvelőinek, mely műsoruk keretében minden hónap-
ban vendégekkel lepték meg a közönséget, akikhez igazodva egyedi 
műsorral léptek mindig színpadra. 
A 2011 őszén Újbudán alakult Eleven Big Band Magyarország egyik 
legfiatalabb big bandja, bár tagjai nem a legfiatalabb korosztályt 
képviselik. Az együttesben jelenlegi hivatásos zenészek mellett számos 
évtizedek óta a műfajjal foglalkozó volt hivatásos zenész is található. 
Olyan nevek fémjelzik az együttest, mint Szalóky Béla vagy Fajszi 
Csanád. Hazai fellépéseik mellett nemzetközi fesztivál szereplésekkel 
is büszkélkedhetnek. 

Belépőjegy: 800,- Ft/fő 

Információ: Szűcs Ferenc szakmai igazgató

Információ: Marczel Szabolcs kulturális szervező



Picasso festőiskola
Szakkörünkben a résztvevők megtanulhatják a különböző 
festési technikákat és művészeti irányzatokat: olajfestés, akril, 
pasztell, szén és egyéb technikák. Az év közben elkészült
alkotásokból nyár elején évadzáró kiállítást rendezünk.
Szeretettel várunk mindenkit egy baráti csapatba 10-100 éves 
korig!
Időpont: minden szerdán 18 30-21 30

Részvételi díj: 8900 Ft/hónap
Bővebb információ: Vágó Zoltán, 06-30/415-43-73

Foltvarró klub
Haladók részére pénteki napokon, kezdők/középhaladók
részére csütörtöki napokon
17 00-20 00 óráig 5 alkalomból álló kurzusok indulnak.
Ez alatt az idő alatt (5 x 3 óra) a résztvevők megismerkednek a 
foltvarrás alapjaival,
mintegy 12 technikával és számos trükkel, szakmai fogással.
Részvételi díj: 12.000 Ft/15 óra, alkalmi jegy: 2.700 Ft/3 óra
Előzetes jelentkezés szükséges!
A csoportok minimum 6 fővel indulnak. 

Bővebb információ: Nyiredy Judit, 06-30/29-00-941

Muvészeti közösségek

Gyöngyfűző klub

Ismerkedj meg a gyöngyfűzés és ékszerkészítés
csodálatos világával!

Ha kedveled az ékszereket, és szeretsz egyedit alkotni, akkor 
szívesen látunk gyöngyfűző klubunkban!
Megtanuljuk az alapvető technikai fogásokat, egyszerű és 
bonyolultabb fűzési módokat. 
Modern, és divatos ékszereket készítünk, de ismerkedünk a 
magyar és más népek hagyományos népi ékszereivel is. Csak 
minőségi anyaggal dolgozunk!

Tanfolyam vezető:
Nagy Gyöngyi /gyöngyfűző népi iparművész/  

Időpont: kéthetente kedden, 17 00 - 20 00 
Részvételi díj: 2.000,- Ft/alkalom + anyagköltség
Első alkalom: szeptember 15.
Információ: Zánki-Tóth Enikő szakmai vezető

Folyamatos csatlakozási lehetőség!

Benkő Táncstúdió

Standard (angol keringő, tangó, bécsi keringő, quick-step, slow-fox) és 
latin táncokat (samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive) tanulhatsz Benkő 
Zsófiától, aki Bessenyei- és Csokonai-díjas táncpedagógus.
A Benkő Táncstúdió szombati tanóráihoz folyamatosan lehet csatla-
kozni! A tehetséges gyerekek és fiatalok utánpótlásként leigazolhat-
nak a Modern Sportegyesületnél, hazai és nemzetközi versenyeken 
vehetnek részt!
Korosztály: 5 - 18 éves korig
   
Részvételi díj: 16.000 Ft/fő/kurzus ( 4 hónap) 

Időpont: szombatonként 13 30 - 15 00 (5-14 évesek részére kezdő)
                                            15 00  - 16 30 (5-14 évesek részére haladó)
                                            16 30 - 18 00  (14-18 évesek részére kezdő)
                                            18 00 - 19 30  (14-18 évesek részére haladó
                                                                társas- és versenytáncórák)

Első alkalom: szeptember 19.
A Modern Sportegyesület próbanapjai, versenytáncoktatás:
hétfő: 19 00 - 22 00, szerda: 18 00 - 22 00, csütörtök: 19 00 - 22 00

Szenior társastánc: 30 éves kortól felső korhatár nélkül
keddenként 19 30 - 21 30 

Információ: Zánki-Tóth Enikő szakmai vezető
Benkő Zsófia: 30/361-56-26

Csiribiri

Törpéből óriássá változhat, hajóra, vonatra, űrhajóra szállhat,versenyt 
mászhat társaival, fejjel lefelé csodálkozhat rá a világra, zötyöghet 
csigaházként a hátadon, megnézheti, mi fő Gyula fazekában, pöröghet 
a szivárványos ernyőben, valamint kipróbálhatja mozgásfejlesztő esz-
közeinket. Korosztály: 1-3 éves korig
Részvételi díj: Bérlet: 10.000 Ft/10 alkalom, Alkalmi jegy: 1.300 Ft
Testvéreknek kedvezmény!
Időpont: hétfőnként  9 15, 10 00  10 45 

Információ: Orszáczky Ildikó 30/389-55-00 info@csiri-biri.hu

Kempo

„Megeddzük testünket és lelkünket egy szilárd, megrendíthetetlen 
jellemért” A kempo megtanítja gyermekét a fegyelemre és a tiszteletre. 
Játékos formában mutatja meg a harcművészet komolyságát. 3-4 éves 
kortól 7 éves korig várjuk a gyerekeket. 
Edző: Mácsik Attila, 3 danos mester

Részvételi díj: 8.000 Ft/8 alkalmas bérlet, 4.500 Ft/4 alkalmas bérlet 
1.400 Ft/alkalom
Időpont: szerdánként, péntekenként 17 00 - 18 00

Információ: Gácsi Krisztián kulturális szervező

Mozgásmuvészet gyerekeknek



Gyerekdráma csoport indul

Kiknek ajánljuk foglalkozásainkat?

Mindenkinek, akinek valamilyen nehézsége támadt az élet bármely 
területén, amin jó lenne változtatni, és azoknak, akik egyszerűen 
csak sokszínű, önfeledt játékra vágynak a fantázia birodalmában.

Mi történik egy gyerekdráma foglalkozáson?

A gyerekek maguk által kitalált történeteket, meséket játszanak el, 
a maguk választotta szerepekben, jelmezek, kellékek segítségével. 
A csoportban megélt tapasztalataikat a gyerekek később kiválóan 
hasznosíthatják mindennapjaikban.

A csoportok 6-8 fővel működnek, a csoportba kerülést a szülővel 
folytatott személyes beszélgetés előzi meg. A csoportokat képzett 
szakemberek vezetik.
Időpont: óvodásoknak: hétfő 15.30. Iskolásoknak: hétfő 17 00 
Óvodásoknak (kedden 9 órai kezdéssel), délelőtti csoportot is
szervezünk. 

Ár: 3000 Ft/alkalom
Tervezett kezdés: 2015. október

Jelentkezni lehet Geszti Ágnes gyerekdráma vezetőnél: 30/6884966; 
gesztiagi@gmail.com

Táncművészeti műhely

Klasszikus balett és modern-és jazztánc órák Jakab Éva
táncpedagógus művészeti vezetésével minden hétköznap,
több korcsoportban, már 3 éves kortól!

Beiratkozás: 2015. szeptember 8. kedd és 9. szerda 15.00-18.00 
között a helyszínen
Tanévnyitó: 2015. szeptember 10. csütörtök 17.00
Tanévkezdés: 2015. szeptember 14. hétfő

Információ: Zánki-Tóth Enikő szakmai vezető
Jakab Éva: 06-30/98-55-347

Ismét indul a Kukucskáló Műhely!
Lépj közelebb a világhoz!

Izgalmas komplex foglalkozás ovisoknak

A személyiségfejlődés során, gyerekkorban jó, ha figyelünk arra, hogy 
gyerekünk minden oldala harmonikusan fejlődjön. Észrevesszük-e 
tehetségét, vagy esetlegesen elmaradását valamely részterületen? 
Egy-egy részképesség zavar ugyanis nem várt problémákat okozhat a 
gyermek iskolai teljesítményével kapcsolatban.

A Kukucskáló Műhelyben Kukucskáló királyfi és királylány kaland-
jain keresztül ismerkedünk meg az őket körülvevő világgal: előbb a 
palotával, a vár udvarára érkező vásárosokkal, aztán erdővel, mezővel, 
állatokkal, növényekkel, illetve a birodalomban élő emberekkel.  Végül 
önmagunk sem maradhat ki a sorból, a legnagyobb kaland önmagunk 
megismerése!

A foglalkozásokon sok-sok mozgással, kézművességgel, énekszóval 
biztosítjuk a jó hangulatot.

A műhelyt 4 különböző területről érkező szakember közreműködésével 
tartjuk. Gyógypedagógus, vizuális szakember és népi ének tanár, 
népdalénekes gondoskodik róla, hogy a foglalkozásokon a szempont a 
minden oldali fejlesztés legyen. 

Időpontok: péntekenként 17.30-kor kezdődnek.
Október 9, 16, 30, november 13, 20, 27, december 11. január 
8, 15, 22.

A foglalkozások 5 és 10 alkalmas bérlettel vehetők
igénybe. A 10 alkalmas bérlet magában foglal egy írásbeli 
szakvéleményt a gyerek képességeiről és a fejlesztendő 
területekről, továbbá fél órás személyes konzultációt 
tartalmaz. Az 5 alkalmas bérlet bármelyik alkalommal 
igénybe vehető, vagy további 5 alkalomra meghosszab-
bítható.

Ára: 10 alkalmas bérlet: 18 000 Ft/10 alkalom; 5 alkalmas 
bérlet: 10 000 Ft
A csoport 10 fő jelentkezése esetén indul.

Információ, jelentkezés: Kovács Márta,
Fejlesztemagyerekem.hu, fejlesztem@gmail.com



Csobán gyimesi és moldvai táncház 
 
A Csobán zenekar táncházának első órájában csángó gyimesi és 
moldvai tánctanítás folyik Tündik Tamás vezetésével, majd ének-
tanítás következik Szilágyi Angelikával.

Részvételi díj: 700 Ft/fő
Kéthetente szombaton  19 00 - 01 00

Első alkalom: 2015. szeptember 12. 

Információ: Zánki-Tóth Enikő szakmai vezető

Történelmi táncklub

A 17-19. századi báltermek népszerű társastáncaiból váloga-
tunk havonta egy alkalommal. 

John Playford 1651-ben megjelent „The English Dancing 
Master” című tánckönyve mérföldkő a 17. századi táncéletben. 
A  számos kiadást megért mű az angol kontratáncok zenéjét 
és leírásait tartalmazza, ezekből válogatunk. A vidám, játékos, 
változatos térformákkal járt csoportos táncok mellett terítékre 
kerül például a 19. század elején népszerűvé váló waltz és a 
quadrille is, azaz a négy pár által táncolt francia négyes is, 
ami az 1700-as évek végén indul hódító útjára, Párizsból. A 
legnépszerűbb figurák és lépések korai formáival ismerkedünk 
az 1810-30 között kiadott tánckönyvek alapján. 
2015. szeptember 18., október 16. péntek, 19 00 - 22 00  
Részvételi díj: 700 Ft/fő

Információ: Zánki-Tóth Enikő szakmai vezető

Táncházak 
 
Muzsikás gyerektáncház

A Kossuth- és Príma Primissima- díjas Muzsikás együttes 1973 
óta tartja táncházait a Fővárosi Művelődési Házban.
A tradicionális magyar népművészet értékei ismerhetőek meg e
programon, népmesék, népi játékok felhasználásával. 

A táncház ideje alatt kézműves foglalkozással várjuk a gyere-
keket. Táncházvezetők: Littner Anita és Bejczi Bálint 
Részvételi díj: 350 Ft/fő    (2 éven aluli gyerekeknek ingyenes, 
nagycsaládosoknak kedvezmény!)  

Minden kedden 17 00 - 19 00    

Első alkalom: 2015. szeptember 8.
Információ: Zánki-Tóth Enikő szakmai vezető

Greenfields ír zene- és táncház 
Az ír zene sokféleségét,- a költői- úgynevezett irodalmi 
tartalmú, és az egyszerű kocsmazenét egyaránt műveli az 
együttes, melynek táncházában tánc- és daltanítás, koncert és 
össztánc szerepel. A daltanítás angol nyelven folyik, minden 
esetben a magyar fordításokkal együtt.
 Részvételi díj: 700 Ft/fő
Minden hétfőn  19 00 - 22 00    

Első alkalom: 2015. szeptember 7.

Népek táncai sorozat -Táncoló Európa 
  
Új táncház sorozat indul a Fővárosi Művelődési Házban:
Népek táncai – Táncoló Európa 
Havonta egyszer, péntek esténként más-más európai nemzet táncaival 
ismerkedhetünk meg.
A sorozaton belül végig táncoljuk Európát, és felfedezzük, a 
különbözőségek ellenére mennyi közös van a sokféle nép, sokféle 
táncában.
Első alkalom: szeptember 25. péntek, 19 00- 21 00 , 
melyen Belgium táncaival ismerkedünk, vagyis vallon, flamand, 
(holland) táncokkal, és az őket befolyásoló nyugat – és kelet-európai 
vonallal.
Mindenkit szeretettel vár a táncházvezető: Bojtor Mária

Részvételi díj: 700 Ft/fő



Francia táncok

A francia néptáncok változatosságára építve tradicionális francia 
hangulatot varázsolunk a résztvevők számára.
Élő zenére, a francia Baléti (táncház) hangulatát megidézve, a ma 
is élő táncokat tanítjuk és táncoljuk.    
Milyenek ezek a táncok?
Dallam világuk viszonylag egyszerű, könnyen megjegyezhető, 
ugyanígy a lépéssorok is. A térformák változatosak: táncolunk 
körben, hosszú sorban, párban, hármas és négyes formációban.
A táncokat Franciaország egész területérő válogatjuk, hogy minél 
színesebb és átfogóbb képet kapjanak a résztvevők e nép táncos 
kultúrájáról.
Íme, egy kis táncképeslap, mire is számíthatunk:
Rond-ok: valószínűleg a népszerű táncok legősibb formái. Külön-
féle variációival találkozhatunk a régiókban, pl.  Languedoc-ban, 
Provance-ban, vagy Bretagne-ban
Bourrée: főképpen Auvergne-ből, sokféle változatban élő táncféle
Breton táncok: ahol a zene és a tánc elválaszthatatlan egymástól, 
a nemzedékek együtt táncolnak körben, vagy párosával. Minden 
régiónak meg van a maga sajátossága, a táncokból süt a büszke-
ség, a koreográfia egyszerű, de lehet nagyon látványos is, fantasz-
tikus népviseletekkel kiegészítve
Keringők, polkák és mazurkák: az egész Franciaország területén 

táncolt népszerű táncok, ahol a férfi elegánsan forgatja a 
hölgyet
Avant-deux-k: különösen Felső-Bretagne, Vendée és Poi-
tou régiókból, négyesek tánca, tündéri koreográfiákkal, 
élő zenével, tánctörténettel, és lelkes tánctanítással várnak 
minden kedves érdeklődőt a táncházvezetők: Bojtor Mária 
és Yves-André Gomez

Időpontok: szeptember 11., október 9. péntek, 19 00 - 22 00

Részvételi díj: 700 Ft/fő

Mozgásmuvészet felnotteknek

Zumba

A zumba Kolumbiából származó könnyen elsajátítható, latin 
ritmusokra épülő tánc, amely fitness program is egyben. Aerobik 
és különböző táncok lépéseiből tevődnek össze a mozdulatok. 
Olyan ismert táncok alaplépéseit tartalmazza, mint a salsa, me-
rengue, cumbia, flamenco, calypso,reagetton, hastánc. Egy óra 
alatt körülbelül 600 kalória égethető el. 

Részvételi díj: Zumba Gold/Zumba 1.100 Ft/fő/alkalom
                          9.500 Ft/10 alk., 16.500 Ft/20 alk.
Kedvezményes Zumba Gold foglalkozások, kedden és 
csütörtökön: 800 Ft/alk., 4.200 Ft/bérlet 

Időpontok:
                    ►Kedd: 16 00 - 17 00  Zumba Gold 
                                        17 30 - 18 30  Zumba,  18 45 - 19 30 Stretching 

                                 
                    ►Csütörtök: 16 00 - 17 00  Zumba Gold
                         17 30 - 18 30 Zumba
                   

Információ: Metzger Olívia kulturális szervező

Hatha-jóga

A tradicionális hatha jóga egy teljes rendszer, amelynek a test-
gyakorlatok (“tisztító eljárások” , testtartások és 
légzőgyakorlatok) mellett része a mentális tréning is.
Vezeti: Páger István jógaoktató
Részvételi díj: 1.700 Ft / alkalom 
Időpont: hétfőnként 17 30 

Információ: Metzger Olívia kulturális szervező

Gerinctorna
 
A speciális gyakorlatok a korszerű testbarát mozgáskutatási ered-
ményeket felhasználva az orkesztika holisztikus alapelvei szerint 
épülnek fel. A foglalkozásokon a tartás és mozgáshibákat kor-
rigáljuk, és erősítjük a gerinc tartásában szerepet játszó izmokat. 
Vezeti: Tatai Mária, a Kortárs Orkesztika Egyesület oktatója
Részvételi díj: 1.200 Ft / alkalom, 3.600 Ft / 4 alkalom
Időpont: hétfőnként, csütörtökönként 18 30 - 19 30 

Információ: Metzger Olívia kulturális szervező



Vitalizáló Torna

Egészségére válik!

Könnyű jóga, gerinctorna, akupresszúrás szemgyakorlatok 
segítik a testi-lelki felfrissülést!
Egy órás könnyed, lazító mozgás öngyógyító gyakorlatokkal 
általános erőnlétünk javítására.
 
A kor haladtával válhat egyre frissebbé, rugalmasabbá!

Időpont: péntekenként, 9 30 - 10 30

Részvételi díj: 800 Ft/alkalom
A programra előzetes jelentkezés szükséges, a csoport min. 10 
fővel indul. Várom szíves érdeklődésüket!

Vezető: Kovács Éva – akupresszőr, sportokató

Érdeklőni/jelentkezni: +36/30 386-0549

Információ: Marczel Szabolcs kulturális szervező

Arcvonal Arctorna

Minden az arcunkra van írva. Az öröm, a bánat, ha kipihentek 
vagyunk, vagy ha fáradtak..... És persze a korunk is. Üde ki-
nézetünket a feszes arckontúrok, a telt, sima, töredezésmentes, 
bársonyos bőr adja. Arcizmaink 30 éves korunk felett kezdik 
elveszíteni a rugalmasságukat, feszességüket és ez kihat az 
életünkre, az önbizalmunkra. Ez a folyamat lassítható. 

A tréningen minden alkalommal végigvesszük külön az arc-
tájakat, nyaktól, tokán keresztül át a bajusz és pofi területén, 
keresztül az orcán és a szemem a homlokig.  

Arctornával újra üde, sugárzó és fiatalos lesz az arca.
Visszanyerheti az izmok feszességét, rugalmasságát,
növelheti önbizalmát. 
Az arctorna az arcunk mellett számos területen fejti ki jótékony 
hatását. Kikapcsol, koncentráltabbá tesz, és mivel az arc egy 
mikroterület, jótékony hatással van az egész testünkre.
Vezető: Rácz Szilvia arctréner, természetgyógyász
Ingyenes nyílt óra: 2015. szeptember 21. hétfő 18 óra
Bejelentkezés szükséges a +3620/823-6688-os számon.

A tréning tervezett időpontja:
2015. szeptember 28-tól hétfőn és szerdán 18 00 - 19 00

Részvételi díj: 1.600 Ft/alkalom
A csoportok öt fővel indulnak.
http://szeparctorna.hu/

Kanga-tréning

A Kanga- tréning 2008 óta Európa első számú szülés utáni regen-
erációs tornája, és a babádat sem kell otthon hagynod!

• Megerősíti a terhesség és szülés alatt meggyengült izmokat 
(has, hát, gátizmok)
• Formálja a “kritikus” területeket (popsi, comb, has)
• Segít leküzdeni a szülés utáni depressziót, szomorúságot
• Figyel a helyes babahordozásra
• A legjobb minőségű hordozókat ingyenesen lehet használni 
a torna alatt
• Lehetőség van más anyákkal találkozni, a problémákat meg-
beszélni
• Megtanuljuk az otthoni biztonságos edzés alapjait
• Komplikációk esetén is megtaláljuk a módját a biztonságos 
mozgásnak
• Nincsenek bonyolult koreográfiák, nehezen követhető tánclé-
pések

Nem kell bébiszitter, nincs több kifogás a tornával töltött 
órákra!
Mozogj együtt kisbabáddal! - Apukának is tetszeni fog az 
eredmény!

Információ: Dajka Emese: emese@kangatraining.hu
Lendler Zita kulturális szervező



Klubjaink felnotteknek
 
Lágymányosi Bélyeggyűjtő Kör

Bélyeggyűjtő körünk több mint hatvan éve működik, mely-
nek összejövetelein bélyegek cseréjére, vásárlására, kötetlen 
beszélgetésekre van lehetőség. 
Újdonságokat a második, harmadik és negyedik szombaton 
lehet megrendelni, befizetni és átvenni. Aki szabadidejét 
hasznosan akarja eltölteni, aki szeretné ismereteit bővíteni 
hazánk és a nagyvilág történelméről, művészetéről, kultúrájáról, 
annak a bélyegen látható művészeti alkotások révén ez lehetővé 
válik.
Klubvezető: Dr. Simon Péter és Kovács Attila
Részvételi díj: 200 Ft, Asztalbiztosítás: 300 Ft 
Időpont: szombatonként 13 00 - 17 00

Budapest Hobby Klub

Képeslapok, régi pénzérmék, kártya-naptárak és sok-sok érde-
kesség cseréje, adása, vétele.
Klubvezető: Ligeti János 

Részvételi díj: 150 Ft/alkalom, 400 Ft/hó
Időpont: szombatonként  8 00 – 12 00

Információ: Szűcs Ferenc szakmai igazgató

Magnós Klub

Az egyik legrégebben működő klubunk az idén ünnepli 50. 
születésnapját. Fennállása óta folyamatosan fogja össze a zene 
és a hangkultúra barátait. Heti összejöveteleinken bemutatjuk a 
legfrissebb zenei csemegéket, a slágerlisták és a tagság igényei 
szerint a következő műfajokban: pop, rock, disco, elektronikus 

zene, techno, dance, trance, hip-hop, funky, reggae. Információt 
és tapasztalatot cserélünk a HI-FI, az AUDIO és VIDEO tech-
nika legújabb vívmányairól, és minden egyéb a tagságot érdeklő 
témáról. Baráti társaságunk részére egyéb közös programokat is 
(pl. kirándulás, bográcsolás, szalonnasütés, stb.) szervezünk. 
Klubvezetők: Meszlényi Gábor és Verhás Tamás
Részvétei díj: 600 Ft/hó
Időpont: hétfőnként 18 30 - 2130

Repülés Baráti Kör

A már több mint 40 éves klub a repülés iránt érdeklődőknek 
nyújt találkozási lehetőséget. Látogatóink megismerkedhetnek 
a legújabb gyári és saját készítésű modellekkel, előadásokat, 
élménybeszámolókat hallhatnak a repülés történetéről, különféle 
géptípusokról és más érdekes, aktuális kérdésekről. 

Klubvezető: Zsille Péter
Részvételi díj: 400 Ft/alkalom, 1.600 Ft/5 alkalom
Időpont: Minden hónap első szombati napján 12 00 - 15 00 

Információ: Szűcs Ferenc szakmai igazgató

Linedance Klub minden szerdán! 

Ha szereted a country zenét és hiányzik a kikapcsolódás 
és a tánc, ezt feltétlenül ki kell próbálnod! A legjobb, 
hogy nem számít fiú vagy, vagy lány, hány éves, milyen a 
testalkatod, van-e párod, aki elkísér. Az elnevezés (Lined-
ance) onnan ered, hogy tánc közben sorokban állunk, és 
könnyen elsajátítható, előre meghatározott koreográfiát 
táncolunk, ami Neked is sikerélmény lesz. A klubnapokon 
fokozatosan haladunk előre az egyre nehezebb táncok felé. 
A vidám, magával ragadó zene, a csoportos tánc élménye 
és a táncosok western hangulathoz igazodó öltözéke a 
garancia arra, hogy Te is jól fogod magad érezni.
Időpont: október 7-től, minden szerdán 18 00 - 20 00 

Belépődíj: 1000,- Ft/fő vagy 1600,- Ft/pár alkalmanként. 
Érdeklődni: Western Linedance – Seprődi Ildikó
Email: westernlinedancers@gmail.com Tel.: 0630/9306-921



Babaruha- és gyermekholmi börze
Havonta egy alkalommal, szombati napokon 8-13 óráig várjuk a 
babaruha- és gyermekholmi börzére eddigi és új vásárlóinkat!
Az évszaknak megfelelő ruhák, kiegészítők és játékok sokasága! 
Részvételi díj: vásárlóknak ingyenes

Időpontok: 2015. szeptember 26., október 24.
  
Információ és asztalfoglalás:
Metzger Olívia kulturális szervező
 

Nekem 8...van!
Aradszky László élőzenekaros 80. születésnapi koncertje
2015. szeptember 25. 19.00
Belépőjegy: 2.500,- Ft/fő
Vendégek: Soltész Rezső, Harangozó Teri, Orosz Kornélia
Kísér a Siliga Band

Információ: Szűcs Ferenc szakmai igazgató
 

Családi programok 

 

Új programok 
Kreatív rajzolás gyerekeknek
Fedezd fel a tehetséget magadban és csatlakozz új gyermekrajz 
szakkörünkhöz, ahol az alapoktól sajátíthatod el a ceruzával és 
szénnel való rajzolás technikáját. Alkotás közben fejlődik a szín- 
és térlátásod, a kézügyességed, a memóriád és érdekes törté-
neteket hallhatsz a tudomány és technika világából.
Szeretettel várunk 5-12 éves korig!
Időpont: minden péntek 15.00-16.00 
Részvételi díj: 5600 Ft/hónap, Alkalmi jegy: 1600 Ft

Bővebb információ: Vágó Zoltán, 06-30/415-43-73

Csillag Musical Stúdió

A Csillag Musical Stúdió a 11. kerület központjában, az 
FMH-ban várja a színészkedni, énekelni és táncolni vágyó 
ifjúkat és örökifjúkat. Jelentkezz, a színpad Téged vár!

Idópont: vasárnap 10 00 - 13 00   gyerekcsoport
                                  13 00 - 17 00  felnőttcsoport

A Csillag Musical Stúdió előadásai:
 szeptember 04.   János Vitéz  (Premier)
 október 09.   Madonna Show
 október 30.  Halloween-i Gálaműsor

Művészeti vezető: Erdélyi Csilla

Információ: www.musicalstudio.hu
Marczel Szabolcs kulturális szervező



Dear Guests!

The sixty years old Fővárosi Művelődési Ház is one of the most 
frequented cultural institutions of Budapest, and since 2012 has 
been waiting its guests in a brand new building. 

Among others we organize folklore programs, for example 
Csobán táncház, which is a special dance event with csango 
folk music (once a fortnight on Saturdays 19 00-01 00 700 HUF/
person).
Our most popular program is the children tanchaz with the 
world-famous Muzsikás Band, where families can sing and 
dance together every Tuesday from 17 00. (350 HUF/person).
Greenfields Irish music and dance club is organized weekly on 
Mondays from 19 00-22 00 (700 HUF/person).
We have new dance event series in our center. Those interested 
in it can have an insight into special dance types of different na-
tions once in a month on Friday evenings (19 00-21 00)
We also offer historical-renaissance dance events, where our 
guests can get familiar with  the dance of the 15th-17th century. 
(700 HUF/person)

We welcome everyone who is interested in Hungarian folklore!

Classic Beat Club 
A zenekar tagjai a 60-as, 70-es és 80-as években aktív és ismert 
együttesekben zenéltek (Nevada, Fókusz, stb.), ezért a műsoruk 
gerincét elsősorban a ma már klasszikusnak számító beat, rock és 
rock’n’roll számok képezik.
 
Részvételi díj: 1.500 Ft/fő

Időpont: 2015. szeptember 5., október 3.   18 00 - 22 00  

Syconor együttes retro klubja

RETRÓ EST A 60-AS, 70-ES ÉVEK ZENÉJÉVEL
2015 októberétől ismét egy újabb zenekarral gazdagodik az FMH 
élőzenei kínálata. 
Az élő zenét a legendás Syconor Együttes szolgáltatja. A zenekar 
tagjai nagy tudású, szakmailag magasan képzett külföldet is 
járt zenészek. Műsorukban a 60-70-es évek legnagyobb slágerei, 
valamint saját kislemezük dalai is felcsendülnek. A zenekar több 
mint 50 éves múltja garantálja a jó hangulatot.
Első alkalom: 2015. Október 2. 18.00-20.00
Belépőjegy: 1.000,- Ft/fő

Információ: Szűcs ferenc szakmai igazgató
 

Az FMH Illés klubja
Szezonnyitó alkalom 2015. október 17-én 19.00 órától, fellép 
a tapolcai Fonográf Emlékzenekar - Vendég: Németh Oszkár
Meghívott vendégzenekar a Spárga zenekar

Kapunyitás 18 00

Belépőjegy: 1.500,- Ft/fő

Nosztalgia klub 

Kellemes környezetben, remek szórakozási lehetőségekkel várjuk 
vendégeinket!  Ez a kerület egyik legrégebbi és legszínvonalasabb 
zenés-táncos klubja a Tyeplik zenekarral, ahol ifjabbak és idősebbek 
egyaránt kiválóan érezhetik magukat. A báli alkalmakkor nemcsak 
a zenekar, hanem a klubvezető is gondoskodik a bál vidám hangu-
latának fokozásáról, ahol nemcsak a vendégművészek fellépésével, 
hanem jelmezes felvonulással és tombolával is találkozik a kedves 
látogató. Klubvezető: Szórádiné Böhm Judit

Belépőjegy: 700,- Ft/fő (Bál esetén: 800,- Ft/fő)
Időpont: vasárnaponként 15 00 - 19 00 

  
Információ: Szűcs Ferenc szakmai igazgató
         

Élőzenés klubok



41 48 M447 18Közlekedés:

Nyitva tartás
hétfő     8 00- 22 00  óráig
kedd     8 00- 22 00  óráig
szerda     8 00- 22 00  óráig
csütörtök   8 00- 22 00  óráig
pénteken és hétvégén: programtól függően

Jegypénztári információk
hétfő    15 00- 19 00  óráig
kedd    15 00- 18 00  óráig
szerda    13 00- 18 00  óráig
csütörtök  15 00- 19 00  óráig
péntek    16 00- 18 00  óráig

Színházi előadások és koncertek esetében a program kezdete
előtt egy órával.

Jegyek előfoglalása és internetes megvásárlása bizonyos
programok esetén a honlapukon keresztül is lehetséges.

Rendezvényekre alkalmas helyiségek: 300 fős színház- és konferenciaterem, 180 m2 rendezvényterem, tágas előcsarnok, klubterem, szekciótermek.
Ideális helyszín számos rendezvénytípushoz: konferenciák, előadások, szakmai továbbképzések, tréningek, kiállítások, termékbemutatók, sajtó-

tájékoztatók, partnertalálkozók, színházi előadások, hangversenyek, zenekari próbák, klubrendezvények, stb.

TEREM ALAPTERÜLET BEFOGADÓKÉPESSÉG PARAMÉTEREK

Koncert terem 180 m2 130-150 fő Beton burkolat, színpad, asztalozható, 
székezhető

Kiállító terem 50 m2 30-35 fő Beton burkolat, balett szőnyeg, asztalozható, 
székezhető

Mozgásművészeti terem 57 m2 + 12 m2 öltöző 70-80 fő Sportpadló, tükrös, székezhető, öltözővel 
egybenyitható

Urbán Gyula Rendezvényterem 230 m2 280-300 fő
Parketta, elbontható és átalakítható 5 m x 

10 m-es színpad, kihúzható mobil nézőtér, 
erkély, asztalozható, székezhető

Mozgásterem 53 m2 50-60 fő Parketta, tükrös, asztalozható, székezhető

Klubterem 15 m2 10-15 fő Parketta, iskolapados berendezés

Kézműves terem 19 m2 10-15 fő Parketta, iskolapados berendezés

Zeneterem 18 m2 10-15 fő Parketta

Terembérleti szolgáltatás



A TEMI Fővárosi Művelődési Háza (FMH) az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Budapest  Főváros XI. kerület ÚJBUDA Önkormányzata támogatásával működik.
FMH ∙ 1119 Budapest, Fehérvári út 47. ∙ Tel.: (1) 203-3868 ∙ Web: www.fmhnet.hu ∙ E-mail: fmh@fmhnet.hu

Vezetők: Szűcs Ferenc szakmai igazgató » ferenc.szucs@fmhnet.hu ∙ Kenese Szilvia gazdasági igazgató » szilvia.kenese@fmhnet.hu ∙ Zánki-Tóth Enikő szakmai vezető » eniko.toth@fmhnet.hu
Kulturális szervezők: Gácsi Krisztián » krisztian.gacsi@fmhnet.hu ∙ Marczel Szabolcs » szabolcs.marczel@fmhnet.hu

Háda Fruzsina » fruzsina.hada@fmhnet.hu · Metzger Olívia » olivia.metzger@fmhnet.hu
Felelős kiadó:  Szűcs Ferenc ∙ Felelős szerkesztő:  Gácsi Krisztián · Grafikai tervező: Gácsi Krisztián ∙ Nyomtatás: Black Print Stúdió Kft.

Támogatók, együttműködő partnerek:
A TEMI Fővárosi Művelődési Háza 2015. évi működtetését támogatási szerződés alapján Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata támogatja.


