
Nálunk valóban élmény 
a nyár!  

AEROBIC ÉS TÁNCTÁBOR
Aerobik, modern tánc és hip-hop Márkus 
Lillával. Az órák között közös játék, 
kézműves és meglepetés programok 
fogadják a gyerekeket.
július 4 – 8.
+36 70 273 5371 

NAPKÖZIS TÁBOR
A Kids angol mozgás- és kézműves 
tábor kiváló választás lehet, ahol a 
részvevők idén is garantáltan feltöltő és 
élményekben gazdag napokat  
tölthetnek el.
július 4 – július 29. és 
augusztus 22 – 26.
+36 70 314 0021

SZÖVŐTÁBOR
Idén ötödik éve rendezzük meg a 
hagyományőrzés jegyében, számtalan 
kreatív kihívást kínáló szövőtáborunkat.
július 11 – 15.
+36 20 387 3462

RAJZ- ÉS FESTŐTÁBOR
Várunk minden alkotni vágyót a 
Képzőművész Kör nyári táborába Külüs 
László Barcsay díjas festőművész  
vezetésével.
július 18 – 22. között
+36 30 954 2781

RITMIKUS GIMNASZTIKA TÁBOR
RG, torna, tánc, balett. Ha szeretnél te 
is hajlékony lenni, és egy jó csapathoz 
tartozni, bátran jelentkezz!
július 25 – 29.
+36 70 429 4994

VARRÓTÁBOR
Minden varrással ismerkedő és a varrást 
szerető gyereknek ajánljuk ezt a remek 
lehetőséget, ahova fiúkat és lányokat 
egyaránt várunk!
július 25. – 29.
+36 30 9923 609

SPORTTÁBOR
A gyerekek játékos formában  
tornázhatnak nálunk és ismerkedhetnek 
különböző mozgásformákkal.  
Lesz erősítés, nyújtás és tartásjavító 
gyakorlatok.
augusztus 22 – 26.
+36 70 947 9708

2022. JÚLIUS-AUGUSZTUSI PROGRAMOK
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AJÁNLÓ

Mentáskert őstermelői piac  
minden csütörtökön 14-19 óra között 
a Ház udvarán.

Július 2. szombat 8-12 óráig
Ládafia garázsvásár
Használt holmik, értékmentés, újra-
hasznosítás, fenntarthatóság. A hangulat 
garantált, a korai érkezés ajánlott!  
Várjuk szeretettel, árusító és vásárló 
közönségünket egyaránt egy közös  
kincsvadászatra! Árusító jegyek: tixa.hu.

Július 28. csütörtök 19:00
Hangfürdő 
Mészáros Tibor hangpásztor és Szabó 
Böbe közreműködésével. A meditatív 
koncertek főszereplője a Hangdrum, de 
hallható lesz nyelvdob, hangtál, szél-
hárfa, gong és sok más érdekesség is. 
Ősztől havonta megrendezésre kerülő 
programunk különleges élményt nyújt, 
melyben a hangok együtt rezgése,  
nyugodt, tiszta teret hoz létre. 
Belépő a helyszínen váltható.

Fogyatékkal élők és kísérőjük számára 
valamennyi programunk ingyenes. 

Gyerekprogramjaink 3 éves kor alatt, 
felnőtt programjaink 8 év alatti 

gyermekek számára ingyenesen 
látogathatók.

Jegyek kaphatók a tixa.hu oldalon 
és az esemény előtt a helyszínen, 

a befogadóképesség erejéig.

További részeletekért kérjük 
látogassanak el online felületeinkre:

koskarolymh.hu/esemenyek, illetve 
facebook.com/kkmhk/events.

Várjuk Önöket szeretettel!

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR 

+36 (26) 401-069

Nyári nyitva tartás:
június 20. – szeptember 2. között 

hétfő-kedd és csütörtök-pénteki 
napokon 9-14 óra között

augusztus 8. – 19. között zárva



AJÁNLÓ

Július 29. péntek 20:30
Egri Péter és a Mystery Gang
„Az örök értéket őrzi az idő…” Így van 
ezzel a rockabilly nevű zenei műfaj, ami 
az 1950-es években alakult ki és a mai 
napig világszerte népszerűsítik  
a zenekarok.
Egri Péter gyerekkori álmot valósítva 
meg hozta létre együttesét, hogy ezt a 
világot játssza. Jegyek: tixa.hu

Augusztus 20. szombat
Szent István király ünnepe
10 órától szentmise, az új kenyér 
megáldása majd ünnepség a Szent  
István római katolikus templom kertjében
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Augusztus 26. péntek 20.00
JAMBALAYA koncert – New Orleans 
funk
A zenekar nevét New Orleans nemzeti 
ételétől kölcsönözte, hiszen az ottani 
hagyományos zenéből táplálkozik, arra 
az autentikus hangzásra törekszik.
Szabadtéri program, jegyek: tixa.hu

NYÁRON IS MŰKÖDŐ 
FOGLALKOZÁSOK

Zumba
hétfőnként 18 órától
Hampl Eszter fitness-wellness  
instruktor és zumba oktató nagy sikerű, 
táncos alapokra épülő, alaposan 
felpörgető edzése. A zumba a világ 180 
országában van jelen, 150 millió embert 
mozgat meg. Olyan táncos fitnesz 
edzés, ahol döntően a táncon van a 
hangsúly, s a gondosan összeállított 
zenelista és koreográfiák láthatatlanul is 
edzetté teszik a résztvevőket.

Önismeret
csütörtökönként 18 órától
Iránytű az élethez, megoldókulcs az élet 
főbb területeihez. Hatékony és gyors 
módszer, mely segít megismerned, 
megértened, átformálnod önmagad. 
Az önismereti tréning segít abban, 
hogy kezedbe vedd sorsod irányítását. 
Életed főbb területein – párkapcsolat, 
gyermeknevelés, hivatás, egészség, 
társas kapcsolatok, karrier – sikeresen 
alkalmazhatod.
Az órák díja 5.000 Ft / alkalom
Információ: Balaskó Hajnalka coach
+36 70 577 0609

SZEPTEMBERI ELŐZETES

Szeptember 2.
VI. Kalászi Sörfesztivál

Szeptember 3.
Sétálj Budakalászon – Városnap

Szeptember 10.
Kalászi Kultúrpiknik

Szeptember 12–18.
Tour de Kalász – Autómentes Hét

Információ: Hampl Eszter
+36 70 709 3848
Az órák díja: 1.500 Ft / alkalom

Meditáció
hétfőnként 19 órától
Ellazult állapotban, csukott szemmel és 
kényelmes pozícióban végzett mentális 
tevékenység. Meditációban megszűnik 
minden, csak az itt és most van.
A meditáció célja:
    • a megnyugvás
    • béke
    • közelebb kerülni önmagunkhoz
    • megoldást találni az életünkre
    • a mentális stressz megszüntetése
    • a fizikai fájdalom enyhítése
    • a teljes lényünk felnövekedése
    • a tudat feletti tudás megvalósítása
Az órák díja: 2.000 Ft / alkalom
Információ: Menyhárt Mónika  
parapszichológus és oktató
+36 20/520-6160


