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 A foglalkozások a Dunaparti Művelődési Házban, illetve külső 
helyszíneken zajlanak. További információ a 
kalmanovits.balazs@szentendre.hu email címen kérhető. A 
programokról részletes ismertetőt a Szentendrei Kulturális Központ 
honlapján olvashat.

Dunaparti Művelődési Ház: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.

 
 

INFORMÁCIÓ

WWW.SZENTENDREPROGRAM.HU /SZENTENDRE IKULT

 +36 26-312-657, +36 26-301-088

 
 



BABA-MAMA
KLUB
Szeretettel várja a Szentendrei
Védőnői Szolgálat dolgozói a
kismamákat és már gyakorló
anyukákat kötetlen, időnként kötött
beszélgetésre. Eközben a
csecsemők kisdedek ismerkednek
a környezettel és egymással.

Időpont: csütörtök 10:00-11:00
(első alkalom: 2022. 09.22.)
Elérhetőség: +36 26-311-943

FILIBILI 
NÉPDALKÖR
Az elsősorban óvónőkből álló
népdalkörbe szívesen várjuk az
énekelni szeretők jelentkezését!

Népdalkör vezető: Soós Réka 06
20-955-9577
A próbák helyszíne: Püspökmajor
Lakótelepi Óvoda (Hamvas B. u. 1.)
Időpont: közös egyeztetés alapján



MUSICA BEATA  
VEGYESKAR
Örömmel várjuk az énekelni 
szeretők jelentkezését
Bokorné Forró Ágnes 
kórusvezetőnél(0670-977-5930)!
Helyszín: Duna korzó 25. 2/11.
Időpont: kedden 18:00-20:00-ig

SAKK-KÖR  
TANFOLYAM

Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

Vezeti: Tusák József sakk tanár 
(0630-209-3302) 
Helyszín: DMH udvari terem
Időpont: szerdán 15:00-17:00-ig 
kezdő, 17:00-19:00-ig haladó



Várjuk azon gyermekek, fiatalok, felnőttek, jelentkezését, akik kedvet éreznek a
színjátszáshoz, színészkedéshez.
Légy tagja ennek a nagy múltú társulatnak, és immáron művészeti iskolának.
Játék az élet, hát játszd!

Vezeti: Kertész Kata 0620/324-8158 
Helyszín: Barlang (Dunakorzó 18.)
Időpont: pénteken 14:00-19:00-ig

SZENTENDREI GYERMEKSZÍNHÁZ ÉS  
KREATÍV SZÍNHÁZI STÚDIÓ – KANYAR-  
GO ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A gyermekpszichodráma egy csoportterápiás módszer, amely a közös,
felszabadult játékon keresztül fejti ki terápiás hatását. A csoportot olyan 6-9 éves
gyerekeknek ajánljuk, akik önértékelési nehézségekkel és kapcsolatteremtési
problémákkal küzdenek. A csoport erősíti a gyermekek önbizalmát, segíti az
önállóság kialakulását, oldja a szorongásokat, fejleszti a társas kapcsolati
készségeket.

Vezetik:
Szentes Annamária – klinikai gyermek-szakpszichológus, gyermek-
pszichodrámavezető – 0630/228-2659, szannamka@yahoo.com
Jeney Gabriella – gyermek-pszichodramatista – 0630/210-9488,
jeney.gabriella01@gmail.com
Helyszín: DMH udvari terem
Időpont: hétfőn 16:30-17:30 (7-8 éveseknek), 17:30-18:30 (9-10 éveseknek)

GYERMEKPSZICHODRÁMA CSOPORT
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Alkotó-fejlesztő meseterápiás csoportot indítunk 5-7 éves gyerekeknek. A
prevenciós csoport célja az önbizalom erősítése, szorongásoldás, társas
kompetenciák támogatása. A foglalkozások Boldizsár Ildikó Metamorphoses
Meseterápiás módszerére épülnek, ahol a mesék gyógyító, rendteremtő
képességét hívjuk segítségül a mindennapi élet nehézségei és kihívásaival való
megküzdéshez.

Vezeti: dr. Szentes Annamária – klinikai gyermek-szakpszichológus,
meseterapeuta
0630/228-2659, szannamka@yahoo.com
Helyszín: DMH udvari terem
Időpont: hétfőn 15:00-16:00

MESETERÁPIÁS CSOPORT

11-15 év közötti korosztály számára

A program serdülőkorú fiatalok számára igyekszik segítséget nyújtani egy
tartalmas életre történő felkészüléshez. Cél egy olyan baráti közösség kialakítása,
ahol a résztvevők beszélgetéseket folytatnak arról, miként járulhatnak hozzá a
világ jobbá tételéhez, s eközben maguk is jobb emberré válnak. Az emberi
értékekről, a lélekről, a barátságról és békés együttélésről zajló beszélgetéseket
szolgálati programok, kreatív, művészeti és sporttevékenységek egészítik ki. A
programon a részvétel ingyenes.

Vezeti: Makay László 0630/500-8119
Helyszín: DMH udvari terem
Időpont: pénteken 16:00-17:50

IFJÚSÁGI PROGRAM
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A JÖVŐRE 40 ÉVES, 2022-BEN PRO URBE 
DÍJAT NYERT SZENTENDRE 
TÁNCEGYÜTTES VÁRJA A 
TÁNCOSKEDVŰ GYEREKEK ÉS FIATALOK 
JELENTKEZÉSÉT
CSOPORTJAIBA SZEPTEMBERTŐL, AKIK A 
TÁNC SZERETETE
MELLETT SZERETNÉNEK EGY VIDÁM 
KÖZÖSSÉG TAGJAI LENNI!

Helyszín: Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár
színházterme (Pátriárka u. 7.)
Időpont: hétfőn és csütörtökön
csoportbontásban 
Aprók (5-8 évesek): 16.30-17.30
Gyerkőcök (9-14 évesek): 17.30- 18.30
Sihederek (14-18 évesek): 18.30- 19.30

Művészeti vezetők: Fitos Dezső 
EuroPass díjas, Népművészet Ifjú Mestere, Örökös 
Aranysarkantyús szólista, Harangozó- díjas, Magyarország 
Érdemes Művésze táncművész, koreográfus

Kocsis Enikő
EuroPass- díjas, Örökös Aranygyöngyös szólista,  
Harangozó- díjas táncművész, koreográfus

Művészeti asszisztens: Németh Eszter
Fülöp Viktor ösztöndíjas, Aranygyöngyös szólista, a Fitos 
Dezső Társulat táncművésze

A kicsiktől a nagyokig történő, 
felmenő rendszerben zajló szakmai 
munka,
lehetőséget nyújt a felnőtt 
együttesben folytatni a megszerzett 
tudást!

A Szentendre Táncgyüttes elérhetősége: 
+36309791424
+36306445240
e- mail cím: kocsisenikotanc@gmail.com 



Ifjúsági program 15-26 év közötti korosztály számára
A program lehetőséget biztosít a fiatalok számára kötetlen, tartalmas
beszélgetések folytatására olyan témákról, amelyek a leginkább foglalkoztatják
őket.
Milyen jövő vár az emberiségre és a fiatalokra? Miként tudjuk jobbá tenni a világot
és eközben mi magunk is jobb emberré válni? Milyen kapcsolat van az anyagi és
szellemi fejlődés között? A kérdéseket maguk a résztvevők vetik fel, s ezeket saját
korosztályuk körében egymás véleményét meghallgatva, egymástól tanulva
beszélik meg. A programon a részvétel ingyenes.

Vezeti: Makay László 0630/500-8119
Helyszín: DMH udvari terem
Időpont: pénteken 18:00-20:00

DUNAPARTI DUMAPARTY

A falikárpitszövés szépsége, a művészetek iránti vonzalom elmélyítését is segíti. A
foglalkozásokon a résztvevők elsajátítják a képszövés technikáját egy kidolgozott
tematika alapján. Később vállalkozhatnak saját kép-terv megszövésére is.
Várjuk a régi tagokat, az új jelentkezőket, akik kedvet és készséget éreznek ehhez
a nemes és szép tevékenységhez.

Vezeti: Czakó Margit iparművész 0670/619-9812
Helyszín: DMH udvari terem
Időpont: kedden 17:00-20:00-ig

FALIKÁRPITSZÖVŐ SZAKKÖR



DIÓTÖRŐ BALETTISKOLA
Szeretettel várjuk a táncolni vágyó kis „balerinákat”, egy csodálatos tükrös
teremben. A balett alapok mellett, fontos szerepet kap a gimnasztikai
képzés, a hajlékonyságot és lazaságot fejlesztő játékos gyakorlatok, és az
improvizációs táncfeladatok. Karácsony előtt lehet először megtekinteni a
gyerekeket egy nyíltóra keretében. Minden év végén színpadi előadás
keretében mutatják meg tudásukat egy-egy koreográfiába sűrítve.
 Jelentkezés: 5-10 éves korig.

Vezetők: Gyúróné Domján Andrea és Gyúró Tamás 0620/933-5468
Időpontok: kedden 14:30-21:00-ig, csütörtökön: 14:30-19:30-ig, felmenő
rendszerben.
Helyszín: DMH balett terem



Szeretettel várunk minden táncolni vágyót a hip hop órákra! Csatlakozz hozzánk, ha
részese szeretnél lenni egy jó közösségnek. Beiratkozás folyamatosan az órákon. A gyerek
csoportba 7-12 éves korig, a serdülő csoportba 12 éves kor felett tudtok jelentkezni.

További információ: Klausz Nikolett 0620/219-7184
e-mail: k.nikolett@nocommenthiphop.com
Helyszín: DMH balett terem
Időpont:
Hétfő és szerda
15:30-16:30 kezdő 2
16:30-17:30 gyerek kezdő 2
17:30-18:30 ÚJ KEZDŐ
18:30-19:30 középhaladó
19:30-21:00 haladó

NO COMMENT HIP HOP TÁNCISKOLA – 
GYEREK, SERDÜLŐ

A Tánccsoport jelenleg egyedülállóként képviseli a modern és kortárs táncművészetet
Szentendrén, 13 éven felülieknek. Az órákon a modern és a kortárs tánctechnika, kreatív
feladatok, valamint a klasszikus balett és az improvizáció kap kiemelt szerepet. A
tánccsoport minden évben önálló táncelőadást mutat be Szentendrén.

Vezetők:
Stefanovics Anna 0620/574-8852
Kósa Zsófia 0630/732-5374
kortars.balett.tanccsoport@gmail.com
Helyszín: DMH balett terem
Időpont: pénteken 16:30-18:30

KORTÁRS&BALETT TÁNCCSOPORT
SZENTENDRE
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“Mert játszani jó!”
A klubban játszhatsz a felnőtteknek (10+ évtől) ajánlott legújabb és legjobb
társasjátékokkal: a hatalmas, állandóan változó választékból mindig találni fogsz
kedvedre valót, akár összetettebb stratégiai -, vagy egyszerűbb családi -, vagy
logikai társasjátékot.
Gyere, nézz be, aztán úgyis itt ragadsz!
A klub nyitott és ingyenes!

Klubvezető: Bese Károly
Helyszín: DMH udvari terem
Időpont: minden második szombaton 13:00-22:00-ig

FELNŐTTMEGŐRZŐ – TÁRSASJÁTÉK  
KLUB




