VÍZIVÁROSI KLUB
PROGRAMFÜZET 2020/21
1015 BUDAPEST,
BATTHYÁNY U. 26.
TELEFON:
+36-20-232-9018,
+36-1-780-7660
E-MAIL:
VIZIVAROSIKLUB@
BUDAVAR.HU
FACEBOOK:
VÍZIVÁROSI KLUB

GYEREKEKNEK

„FIÓKA” FOGLALKOZTATÓ
KOMPLEX ÉLMÉNYPROGRAM 2–3 ÉVESEKNEK A ZÖKKENŐMENTES
ÓVODAKEZDÉSHEZ
SZERDÁNKÉNT 10–11 ÓRÁIG
Az irányított, vidám, közös tevékenységek a testnevelés, a kézműveskedés, az ének-zene, a mese-vers, a bábozás és a környezetismeret témaköreit ölelik fel. A közösségben még bizonytalan kicsik
eleinte a szülővel együtt vesznek részt a foglalkozásokon, majd – ha
a gyerek megszokta a környezetet, a csoporttársakat, pedagógust –
a szülő és a gyerek együtt döntenek a leválás ritmusáról. Miután a
gyermek már egyedül boldogul a közösségben, lehetőséget biztosítunk a szülő számára, hogy kamerán keresztül egy másik helyiségből figyelemmel kísérhesse csemetéje fejlődését.
A programot minimum tíz jelentkező esetén indítjuk, és a koronavírusra való tekintettel igény esetén kültéren tartjuk meg.
Részvételi díj: 2500 Ft/gyerek,
szülőknek/felnőtt kísérőknek ingyenes.
Információ és jelentkezés Körmendi Csilla: 06 30 531 5577,
bolcsbagoly@index.hu
Az első foglalkozás időpontja: október 7.

RITMIKUS GIMNASZTIKA
KEDDENKÉNT 17.00 ÉS 17.50 KÖZÖTT
Ritmikus gimnasztika oktatása indul 4–7 év közötti kislányoknak a Vízivárosi Klubban. A foglalkozásokat Árkocsevics Boglárka és a korábbi magyar
esztétikusgimnasztika-válogatott Berzéki Rebeka
edző tartja. A kiemelten tehetséges kislányoknak
versenyzési lehetőséget biztosítunk az Utánpótlás
Akadémia KISTEXT SE színeiben.
Részvételi díj: 6000 Ft/fő/hó.
További információk és jelentkezés:+36 30 611 8100
vagy berzeki.rebeka@gmail.com
https://www.facebook.com/kistextrg
Az első foglalkozás időpontja: szeptember 22.
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LILI-SULI
A JÁSZAI MARI-DÍJAS HORVÁTH LILI SZÍNÉSZNŐ ÁLTAL ALAPÍTOTT ÉS
VEZETETT LILI-SULI FOGLALKOZÁSAI AZ I. KERÜLETBEN!
HÉTFŐN 17.00–18.00 Kézműves-foglalkozás – AGYAGOZÁS.
Fejlesztő jelleggel is 4 éves kortól, Sztankay Bedők Bea keramikusművésszel.
Részvételi díj: 1500 Ft/óra + anyagköltség
KEDDEN 16.00–17.00 Személyiség-, beszéd-, fantázia- és kreativitásfejlesztő foglalkozás iskolásoknak Horváth Lilivel. Nem csak szereplős gyerekeknek! OFFLINE!
Részvételi díj: 1500 Ft/óra
SZERDÁN 16.00–17.00 Interaktív MESE ovisoknak Horváth Lilivel!
mondóka, vers, mese, mese, mese... itt bármivé válhatsz: tündérré, sárkánnyá, királylánnyá.
Részvételi díj: 1200 Ft/óra
Jelentkezés: info@lilisuli.hu
Az első foglalkozás időpontja: szeptember 21.

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM
NYOLCADIKOSOKNAK
HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 15–17 ÓRÁIG
16 alkalmas felvételi előkészítő tanfolyam indul nyolcadikosoknak matematika és magyar tantárgyakból, heti 2 alkalommal. A
résztvevők alkalmanként 2x50 perces blokkban gyakorolják a
felvételi típusfeladatait Tóth Emőke pedagógussal. A gyerekek
képességeit, tudását egyénre szabottan fejlesztjük.
Részvételi díj: 2000/Ft/alkalom, a teljes tanfolyam ára 32 000
forint.
Jelentkezés:kozepiskolai.elokeszito@gmail.com,+36 20 775 9086 vagy
Facebook: Felvételi előkészítő
Az első foglalkozás időpontja: október 5.
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KALANDTÚRÁK
Kalandtúráink a természettudomány
és a kultúra területeit hozzák közel a
humor, a játék, a mozgásos feladatok
felhasználásával, fűszerezve a kincskeresés és a nyomozás különleges
élményével. Korosztályonként és érdeklődési körnek megfelelően más és
más témákkal várjuk közösségfejlesztő-csapatépítő élményprogramjainkra a
résztvevőket 5–99 éves korig. A „bázis”
a Vízivárosi Klub, a kalandok az Európa Ligetben, másfél óra időtartamban
zajlanak. Születésnapokra, osztálykirándulásokra, baráti társaságok számára ajánljuk, kizárólag előzetes időpont-egyeztetéssel.
Információ és jelentkezés Körmendi Csilla: 06 30 531 5577, www.bagolyvar-birodalom.hu,
bolcsbagoly@index.hu

ÚTKERESŐK
KREATÍV ÖNISMERETI MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT
17 ÉV FELETTIEKNEK.
OKTÓBERTŐL MINDEN PÉNTEKEN 15–17 ÓRÁIG
A foglalkozásokon a komplex művészetterápia eszköztárát használjuk, a részvétel semmilyen előzetes
tudást, ismeretet nem igényel. A csoportban az önismerettel és a pályaválasztás témájával foglalkozunk.
Egy támogató, elfogadó közegben a csoporttagok által
új szempontokat, perspektívákat kaphat a fiatal, és így
olyan módon tekinthet rá az életére és problémáira, amire egyedül nem lenne lehetősége. Különböző
művészetterápiás technikákat alkalmazunk, melyek
kimozdítanak a megszokott látásmódból és működésből, miáltal elmélyítik az önismereti munkát. A csoport
zárt jellegű, de az első három alkalom nyitott. A létszám korlátozott: minimum 6, maximum 12 fő.
Részvételi díj: 3000 Ft/alkalom
A foglalkozásokat Magdu Anita Lorella művészetterapeuta tartja.
Jelentkezés: magdu.anita@gmail.com
Az első foglalkozás időpontja: október 2.
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FIATALOKNAK/
FELNŐTTEKNEK

BULLYING AZ ISKOLÁBAN
– KÖZÜNK VAN HOZZÁ?
MINDEN HÓNAP ELSŐ SZERDÁJÁN 17–19 ÓRÁIG
Problémamegoldásra fókuszáló szakmai workshop szülőknek, pedagógusoknak, kiegészítő
gyermekfoglalkozással. Bullying – mit is takar ez a kifejezés tulajdonképpen? Egyre többet beszélünk róla, de értjük pontosan, miről van szó? Körülvesz minket a hétköznapokban, de nem
szívesen szembesülünk vele. Ha mégis, sokszor nem tudunk mit kezdeni a helyzettel. Közbelépjünk? Mit tegyünk és hogyan? A mi dolgunkegyáltalán? Van közünk hozzá? Többek között ezekre
a kérdésekre keresünk közösen választ, illetve a résztvevők tapasztalataira és igényeire építve
összegyűjtünk és kipróbálunk olyan, a gyakorlatban működő eszközöket és módszereket, amelyekkel felfegyverkezve a hétköznapokban magabiztosabban reagálhatunk ezekre az összetett és
érzékeny helyzetekre. A részt vevő szülők gyermekei a workshop ideje alatt kreatív foglalkozáson
alkothatnak. A foglalkozásokat vezeti: Dóczi-Vámos Gabriella pedagógiai szakértő-kutató, mediátor és Petrányi Nóra ifjúságsegítő.
Részletek, jelentkezés: Facebook: agresszió, erőszak, bullying, fegyelem az iskolában.
(www.facebook.com/groups/agresszioeroszakbullyingfegyelem)
e-mail: bullyingaziskolaban@gmail.com
Tel.: 06 20 420 4045
Első alkalom időpontja: október 7.A részvétel ingyenes.

MINDENNAPI „ZÖLDSÉGEINK”
A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET ESEMÉNYEI
HAVONTA EGY ALKALOMMAL
Rácsodálkozunk-e vajon mindarra a természeti és épített örökségre, amely körülvesz bennünket?
Ismerjük meg élményszerűen az erdőt, majd az építészet remekeit! A teremben előadás, a természetben gyakorlat és megtapasztalás. Ha velünk tart, megismerheti a rovarszálló-készítés alapjait.
A rovarok – még ha csípnek is vagy félünk tőlük – fontosak, hogy legyenek énekes madaraink,
be legyenek porozva gyümölcsfáink, virágaink. Akár karácsonyra is elkészíthetjük, mint sok más
fenntartható ajándékot. Eltérünk a szokványos „papírgurigából ajándékot” felfogástól, kreatív és
fenntartható ajándékok készítését mutatjuk meg. A téli estékre olvasnivalót kínálunk, amikor bemutatjuk a közel 30 éves egyesületünk kiadványait. Lerántjuk a leplet a mumusokról: megmutatjuk, hogyan lehet beltéren, akár a konyhában is komposztálni. A komposzt kihelyezését együtt
tervezzük meg. Sok szeretettel várjuk Budavár lakóit, pedagógusait, s kicsiket-nagyokat!
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
és kabalaállata, a PULI
Első alkalom: október 12. A részvétel ingyenes.
A további alkalmak időpontjait az egyesület, illetve az önkormányzat Facebook oldalán tesszük
közzé.
5

IMPROVIZÁCIÓ SZÜLŐKNEK
MINDEN PÉNTEKEN 10.00–12.00
Végre valami csak RÓLAD szól!
Én-idő (nem csak) szülőknek színházi improvizációs technikák segítségével: kikapcsolódás, felszabadultság, és közben úgy fejlődsz, hogy minden percét élvezed! Kisgyerekes szülőként az
embernek nem sok ideje jut saját magára, amikor kikapcsolhat, felszabadultan, csak a saját kedvére és örömére játszhat. Az improvizáció megadja ezt a belefeledkezést, emellett önbizalmat
ad, feltölt energiával, ráadásul olyan készségek is fejlődnek általa, amelyeket szülőként gyakran
használunk. Ilyen a másikra való aktív figyelem, az együttműködés, a kreativitás és spontaneitás,
a taktikaváltás, a hibázás elfogadása, az érzelmek megélése, és a sor még bőven folytatható. Az
improvizációs játékok hatással vannak rád, és arra, hogy hogyan viszonyulsz másokhoz, a viselkedésedre, a kapcsolataidra.
Bármelyik pénteken be tudsz csatlakozni, és az sem baj, ha nem mindig tudsz jönni.
A foglalkozást Vargyas-Tóth Juliska tartja, aki 10 éve foglakozik színházi improvizációval és 9 éve
a Grund Színház tagja.
Részvételi díj: 3000 Ft/alkalom (ha először jössz, féláron vehetsz részt)
Bérlet: 15 000 Ft/6 alkalom (egész tanévben érvényes)
Jelentkezés és további információ: info@grundszinhaz.hu vagy www.grundszinhaz.hu

ARTMENŐK
KEDDENKÉNT 18–20 ÓRÁIG
Az ArtMan Egyesület 18–30 éves fogyatékossággal élő
és ép fiatalokat vár újonnan induló mozgáscsoportjába.
Csoportunkat azzal a céllal hívjuk életre, hogy olyan
előadó-művészeti programot biztosítson az érdeklődőknek, ami által a látogatók jobban megismerhetik
önmagukat a mozgáson keresztül, kortárs közösségben
lehetnek és gazdagodhatnak egymás tapasztalataiból.
Csoportvezetőink többéves tapasztalattal rendelkeznek különböző fogyatékossággal élő résztvevőkkel való
csoportmunkában. Az órák két részből épülnek fel, első
fele egy mozgásos tréning, mely során a képességfejlesztés kerül előtérbe, második fele pedig a
bennünk rejlő kreativitást támogatja az improvizáción keresztül.
Gyere és próbáld ki! :)
Érdeklődés, jelentkezés Kopeczny Kata: +36 30 307 8734
artman.dance@gmail.com (utánpótlás csoport tárgy megjelöléssel)
Az első foglalkozás időpontja: október 6.
A részvétel ingyenes.
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A MAGYAR DIVAT SZÖVETSÉG
EGYESÜLET KLUBJA
MINDEN HÓNAP MÁSODIK PÉNTEKÉN 17–19 ÓRA KÖZÖTT
„HÖLGYEK ÖRÖME” címmel rendez divatos, beszélgetős eseményeket a Magyar Divat Szövetség Egyesület, mindig az adott időszakra
jellemző érdekes tematikával. Az I. kerületi egyesület célja a hazai
divathagyományok őrzése, új trendek bemutatása és ezek magas
stílusértéken történő közvetítése a XXI. században. Szó lesz a divat
ikonokról és szerepükről, a fenntartható divatról, a tudatos fogyasztásról, valamint karácsony előtt exkluzív pop-up store-al várjuk a
különleges ajándékokszerelmeseit.
Elsőeseményünk október 9-én, 17.00órától lesz
ÜNNEPEINK ÖLTÖZÉKEI témában. Protokollszakértő és divattervezők
mondják el, milyen elképzeléseik vannak a magyar hagyományokról és azok megújításáról az
ünnepek körül.
Az esemény ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. A férőhelyek száma korlátozott! A
regisztráció kezdetét és módját a Magyar Divat Szövetség Facebook oldalán tesszük közzé.
Érdeklődés: anthony70@t-email.hu
A részvétel ingyenes.

KERÜLET KVÍZKLUB
KÉTHETENTE HÉTFŐN 18–20 ÓRÁIG
Célunk, hogy az összejöveteleinkre ellátogatók játékos formában bővítsék történelmi és kulturális ismereteiket. Minden alkalommal vendégelőadók segítségével, előadások formájában vesszük
végig a magyar történelem egy-egy periódusát. Az itt elhangzottak alkotják a következő alkalom
kvízkérdéseinek a felét, a másik fele az általános műveltséget teszi próbára.
A győztest jelképes ajándékkal jutalmazzuk.
Első alkalmunk témája: A magyar reformkor, amit egy általános próbakvíz követ.
A kvízjátékon a részvétel nem kötelező, szeretettel várjuk a Vízivárosi Klubba azokat is, akik
csak az előadás iránt érdeklődnek.
Jelentkezés: keruletkviz@gmail.com
További információkról, és az aktuális vendégelőadó személyéről a www.facebook.com/keruletkviz oldalon olvashatnak.
Az első alkalom időpontja: szeptember 21. A részvétel ingyenes.
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VÍZIVÁROSI TÖRTÉNETEK
– KÖZÖSSÉGI ALKOTÓMŰHELY
KÉTHETENTE SZERDÁN 18–20 ÓRÁIG
Októbertől májusig tartó, felnőtteknek szóló,
hosszú távú közösségi alkotóműhely indul a
Vízivárosi Klubban. A műhelyben drámás gyakorlatokkal, történetgyűjtéssel és különböző
műfajú közösségi alkotással foglalkozunk. Mi
a legmeghatározóbb emléked a rakpartról?
Mikor voltál utoljára a Várban? Ismersz egy
legendát a Király fürdőről? Ültél már az alagút
tetején? Kire vártál a legtöbbet a Batthyány téren? Emlékszel a Jurányi Házra, amikor még iskola volt? Van a kerületben törzshelyed? Melyik az a
környékbeli helyszín, amihez a legtöbb történeted kötődik?
A kerületi lakosokból álló csoporttal saját élményeik mentén, és az általuk hallott, látott vagy
gyűjtött, a környék emblematikus pontjaihoz kapcsolódó történetekből kiindulva alkotunk.
A folyamat végén egy, a csoport által létrehozott performatív közösségi eseményen mutatjuk be
műhelymunkánk eredményét. Korosztály: 16 év felett (felső korhatár nincs!)
A projekt vezetői: Fodor Fanni és Török Tímea, a Paralel Alkotócsoport drámainstruktorai.
Részvételi díj: 2000 forint/alkalom
További információ és jelentkezés: paralelcsoport@gmail.com.
Ha többet tudnál meg a folyamatról, vagy érdekel, hogy néz ki egy alkalmunk,
gyere el az első, ingyenes, nyílt foglalkozásunkra október 14-én, 18 órára!

VÍZIVÁROSI MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KÖR
MINDEN HÓNAP HARMADIK SZERDÁJÁN 17–19 ÓRÁIG
Ha érdekli a művészet, úgy a klasszikus,
antik világ, mint a kortárs alkotók által
létrehozott és bennünket is körülvevő alkotások világa, vegyen részt ön is a Vízivárosi Klub beszélgetésein, vetítésein!
A művészettörténeti kört Katona Kata
képzőművész vezeti.
Jelentkezés:
kata.katona.kata@gmail.com
A részvétel ingyenes.
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MERIDÁN 3 - 1 - 2 TORNA
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 17–18 ÓRÁIG
A meridiánok energiacsatornák, melyek úgy hálózzák be a testet, mint az
erek. A csatornák mentén kiemelt energiapontok találhatók, melyek stimulálásával az energiaáramlás és ezzel együtt a kapcsolódó folyamatok is
élénkülnek.
A foglalkozás egy kb. 30 perces tornasorból áll, ezt követi egy kb. 10 perces
szemmasszázs a szem körüli akupunktúrás pontok stimulálásáért és a jobb látásért illetve egy 1520 perces fülmasszás, amely a fülön lévő energiapontokat veszi sorra. Aki eljön a tornára, azt fogja
tapasztalni, hogy jobb lesz a kedve és frissebbnek érzi magát. Ha valaki rendszeresen gyakorol,
akkor javulhatnak az egészségügyi értékei, és sokan arról is beszámolnak, hogy akár krónikus betegségeik is enyhültek vagy adott esetben el is múltak.
További információ: https://www.312.hu/
Érdeklődés: Kiss Ágnes, +36 70 210 4706, kagnes22@gmail.com
A részvétel ingyenes.

TÁBORTŰZ ÖTVENESEKNEK
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 18–21 ÓRÁIG
Menni vagy nem menni? (Munkahelyről, lakhelyről, kapcsolatból, életből.)
Egy kérdés sok másik mellett, amely érdekelheti az ötvenes korosztályt, és téma lehet a számukra
indított 16 alkalmas programon. Segítségül használni fogjuk az összejöveteleken készített művészeti alkotásainkat, társaink meglátásait, melyek tükrében választ kaphatunk felmerülő kérdéseinkre. Fontos, hogy az alkotások tartalma kerül fókuszba, ezért a részvételhez nem szükséges
művészeti előképzettség!
A foglalkozások első alkalma nyitott, utána állandó tagokkal folytatódik.
6 fő alatti jelentkező eseténa program nem indulel!
Érdeklődés, jelentkezés Zathureczky György (egy ötvenes foglalkozásvezető):
zatu65@gmail.com, +36 20 334 0094
Várom a jelentkezésüket!
Részvételi díj: 2500 Ft/fő/alkalom. Az első foglalkozás időpontja: október 1.
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SENIOR GERINCTORNA

ÚJRA

SENIOR
PROGRAMOK

KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 9–10 ÉS 10–11 ÓRA KÖZÖTT
Az órák fő célja a rekreáció és prevenció, a jó közérzet fenntartása. Nagy hangsúlyt helyezünk a
helyes testtartás kialakítására, a testtudat fejlesztésére, az erő és rugalmasság megőrzésére.
Kellemes lazítással és relaxációval zárjuk az alkalmakat, amik az időjárás függvényében esetenként a szabadban lesznek megtartva, tekintettel a járványügyi helyzetre.
Az órákat Mándli Monika sportoktató vezeti.
Jelentkezés:mandlimoni@gmail.com
Regisztráció minden alkalommal szükséges a
korlátozott férőhelyek miatt!
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom. Az önkormányzat az arra jogosultaknak támogatást biztosít.

ARANYCIPŐ – SENIOR TÁRSASTÁNC
SZERDA 15.00–16.00
Senior táncos közösségünk szeretettel várja az újonnan csatlakozókat. Itt partner nélkül is megtalálja a baráti társaságát, mert összeköt bennünket a zene, a mozgás öröme és a jókedv.
A tánc kapcsolatot teremt a zenével, a partnerrel, és közben rengeteg energiát szabadít fel. Fizikai
lag karbantart, szellemileg is megmozgat és közben társas élményt ad. A tánccal egészségesebb,
örömtelibb lesz az élete.
Az órákon profi tanár segítségével tanulhatja
meg vagy elevenítheti fel a tánclépéseket.
Táncok: chachacha, rumba, samba, jive, angolkeringő, tangó, bécsi keringő, slowfox, quickstep.
Az órákat Füleki Réka versenytáncos
tartja.
Jelentkezés: rfuleki@yahoo.com
Részvételi díj: 5000 Ft/4 alkalom.
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BRIDZSKLUB
HÉGER FERENC VEZETÉSÉVEL
HÉTFŐNKÉNT 10–13 ÓRÁIG
Ez a klub egy helyi nyugdíjasokból álló társaság,
amely nem szervezett módon, hanem a játék lehetőségét – az adott időkeretben – kihasználva találkozik egy kis játékra, agytornára, kikapcsolódásra.
Klubunkban ismeretlen az esetleges gyengébb játék
miatti elégedetlenkedés, a játék mindig barátságos,
vidám hangulatban folyik.
Törzstagjaink többségében első kerületi nyugdíjas pedagógusok, mérnökök, közgazdák. Az átlag
életkor 75–80 között van. Bármikor új tagok is csatlakozhatnak. Évente rendezünk házi bridzsversenyt, melynek nyerteseit oklevéllel jutalmazzuk.
Szeretettel fogadunk minden érdeklődőt, kezdőt és haladót egyaránt!
A részvétel ingyenes.
Jelentkezés: hegerferenc3@gmail.com

A PROGRAMOK A JÁRVÁNYHELYZET MIATT A MINDENKORI AJÁNLÁSOK,
ILLETVE SZABÁLYOK BETARTÁSÁVAL KERÜLNEK MEGRENDEZÉSRE.
KÉRJÜK A LÁTOGATÓKAT, VISELJENEK MASZKOT,
HASZNÁLJÁK A BEJÁRATNÁL ELHELYEZETT KÉZFERTŐTLENÍTŐT,
ÉS LEHETŐSÉG SZERINT TARTSÁK BE AZ AJÁNLOTT 1,5 M TÁVOLSÁGOT!
BETEGEN NE LÁTOGASSÁK A KLUBOT!
KÖSZÖNJÜK!
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VÍZIVÁROSI KLUB

PROGRAM 2020/21

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

10.00–13.00
BRIDZSKLUB

9.00–10.00,
10.00–11.00
SENIOR
GERINCTORNA

10.00–11.30
„FIÓKA”
FOGLALKOZTATÓ
Első foglalkozás:
október 7.

9.00–10.00,
10.00–11.00
SENIOR
GERINCTORNA

10:00–12:00
IMPROVIZÁCIÓ
SZÜLŐKNEK

15.00–17.00
FELVÉTELI
ELŐKÉSZÍTŐ
TANFOLYAM
Első foglalkozás:
október 5.

16.00–17.00
LILI-SULI
Személyiség-,
beszéd-, fantáziaés kreativitásfejlesztő foglalkozás
iskolásoknak

15.00-16.00
ARANYCIPŐ
SENIOR
TÁRSASTÁNC

15.00–17.00
FELVÉTELI
ELŐKÉSZÍTŐ
TANFOLYAM

16.00–17.00
LILI-SULI
Interaktív MESE
ovisoknak

17.00–18.00
MERIDÁN
3-1-2
TORNA

17.00–18.00
LILI-SULI
Kézművesfoglalkozás –
AGYAGOZÁS

18.00–20.00
KERÜLET
KVÍZKLUB
Kéthetente
hétfőn.
Első alkalom:
szeptember 21.

18.00–20.00
MINDENNAPI
„ZÖLDSÉGEINK”
Magyar Környezeti
Nevelési Egyesület programja
havonta egy
alkalommal.
Első alkalom:
október 12.

17.00–17.50
RITMIKUS
GIMNASZTIKA

18.00–20.00
ARTMENŐK
Első foglalkozás:
október 6.

17.00–19.00
BULLYING
AZ ISKOLÁBAN
Minden hónap
első szerdáján.
Első alkalom:
október 7.

17.00–19.00
VÍZIVÁROSI
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KÖR
Minden hónap
harmadik
szerdáján.

18.00–20.00
VÍZIVÁROSI
TÖRTÉNETEK
Kéthetente
szerdán.
Első foglalkozás:
október 14.

18.00–21.00
TÁBORTŰZ
ÖTVENESEKNEK
Első foglalkozás:
október 1.

13.00–15.00
TÁNCEÁNIA,
AZ ARTMAN
EGYESÜLET
ZÁRTKÖRŰ
CSOPORTJA
15.00–17.00
ÚTKERESŐK
kreatív önismereti
művészetterápiás
csoport.
Első foglalkozás:
október 2.
17.00–19.00
MAGYAR DIVAT
SZÖVETSÉG
EGYESÜLET
KLUBJA
minden hónap
második péntekén. Első esemény: október 9.

NYITVA TARTÁS:
A PROGRAMOKHOZ
IGAZODÓAN VÁLTOZÓ.

