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Vasútállomás

PESTSZENTIMREI
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Telefon: 06-1-291-9202 vagy 06-1-294-5971
E-mail: pikhaz@pikhaz.hu

Regisztrációs e-mail: regisztracio@pikhaz.hu
Honlap: www.pikhaz.hu

Facebook oldal: www.facebook.com/pikhaz
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 9-21 óra

szombaton és vasárnap
az intézményi programokhoz igazodva

Pestszentimrei Közösségi Ház
1188 Budapest, Vasút u. 48.

2020. MÁRCIUSI-ÁPRILISI

PROGRA
MJAINK

MINŐSÉGET      MOSOLYOGVA     

MINDENKINEK      

NAGYVÁRAD TÉRTŐL: a  autóbusszal Pestszentimre 254M
vasútállomás (Nemes utca) megállóig

MEGKÖZELÍTÉS TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL:

PESTERZSÉBETRŐL: a  autóbusszal Pestszentimre 166
vasútállomás (Nemes utca) megállóig
BORÁROS TÉRRŐL:  az     és  az    autóbuszokkal 54  55   

MEGKÖZELÍTÉS AUTÓVAL: a Nagykőrösi úton, illetve az Üllői 
út felől a Királyhágó és a Nemes utcán keresztül. Parkolási 
lehetőség: a Vasút utcában és a környező utcákban.

A NYUGATI PÁLYAUDVARRÓL: a Lajosmizse felé közlekedő 
vonattal Pestszentimre állomásig

HATÁR ÚTRÓL: a 84E  84M  89E  94E  94M  294E
és   autóbuszokkal Pestszentimre vasútállomás 294M
(Nagykőrösi út)  megállóig

BÉKE TÉRRŐL: a   és a    autóbuszokkal 166 266 
Pestszentimre  vasútállomás  megállóig

Pestszentimre vasútállomás megállóig
LAJOSMIZSE FELŐL: a Nyugati pályaudvar felé közlekedő 
vonattal Pestszentimre állomásig
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TÁJÉKOZTATÓ

Kedves látogatóink, kedves közönségünk!
A Pestszentimrei Közösségi Ház munkatársainak 
fontos a látogatók elégedettsége és véleménye, ezért 
örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a PIKHÁZ 
előterében felavattuk ötletládánkat! Kíváncsian várjuk 
a programjainkhoz, rendezvényeinkhez kapcsolódó új 

ötleteiket, javaslataikat!
Szívből reméljük, hogy 
továbbra is színvonalas és 
tartalmas programokkal 
tudunk kedves látogatóink 
rendelkezésére állni! 

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy a PIKHÁZ 
nyílt (mindenki számára nyitva álló) rendezvényeiről 
fotók és felvételek készülhetnek, amelyek az 
intézmény internetes oldalán és közösségi (Facebook) 
oldalán megjelenhetnek. Ha Ön nem szeretne ehhez 
hozzájárulni, kérjük, szíveskedjen erről nyilatkozni az 
intézmény információs pultjánál!
A nyilatkozatot le is tölthetik a http://www.pikhaz.hu/
dokumentumok/pik-nyilatkozat-kepmasrol.pdf linkről, 
és kitöltés után beszkennelve legyenek szívesek 
elküldeni  a regisztracio@pikhaz.hu e-mail címre!

Lipcseyné Horváth Ágnes
igazgató 
és kollégái 

Támogatónk:

Kedves Közönségünk! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a PIKHÁZ szolgáltatásainak 
igénybevételéhez (bérlet megvásárlása, tanfolyami, tábori, rendezvényi regisztráció) 
szükséges elkérnünk az Önök személyes adatait. Az Önök által önkéntesen 
megadott adatokat az Adatvédelmi szabályzatunk és az Adatkezelési tájékoztató 
alapján kezeljük és tároljuk, mely dokumentumokat online, a www.pikhaz.hu 
weboldal Rólunk/Közérdekű adatok menüpontjában találhatják meg.

Elektronikus hírlevelünkre feliratkozhatnak az intézmény információs pultjánál.

“A BIZALOM ÚTJAI” címmel 
Mikó F. László festő-grafikus 
Háló Gyula költő 
és Kovács Attila fotográfus kiállításának  
megnyitója
Időpont: 2020. március 4. szerda 18 óra

Szervezők: Békéssy Sándor Egyesület, 
Pestszentimrei Közösségi Ház
A kiállítást megnyitja: Háló Borbála pszichológus
Köszöntőt mond: Mikó F. László és Háló Gyula
Közreműködik: Murányi-Kovács Anita énekes-színész
A kiállítás megtekinthető március 18-ával bezárólag  
az intézmény nyitvatartási idejében.

NŐNAPI OPERA KONCERT
március 8. vasárnap 15 óra

Közreműködnek:   Magyarkuti Nóra szoprán
 Sipos Marianna szoprán
 Decsi András tenor
 Frech Zoltán basszbariton
Zongorán közreműködik: Thiago Bertoldi

A belépés díjtalan, de a helyek korlátozott száma miatt 
előzetes regisztrációt kérünk
a 291-9202 telefonszámon vagy 
a regisztracio@pikhaz.hu e-mail címen!

KIEMELT RENDEZVÉNYEINK
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DR. MÉRŐ LÁSZLÓ 
pszichológus-matematikus előadása
“Az eszemre hallgassak vagy a szívemre?”
március 27. péntek 18 óra

A legújabb pszichológiai 
kutatásokból kiderült, 
hogy az érzelmek minden 
kuszaságukkal és 
logikátlanságukkal együtt 
alapvető, nélkülözhetetlen 
szerepet játszanak még 
olyan tisztán racionális 
cselekvésekben is, mint  

a logikus gondolkodás vagy a racionális döntések. 
Ennek ismeretében egészen más fényben mutatkoznak 
olyan emberi viselkedések, mint a befolyásolás, 
meggyőzés, ítéletalkotás, döntés stb…
Számos konkrét példát mutatunk arra, hogy miképpen 
befolyásolják az érzelmeink mindezeket, és miképpen 
használhatjuk ezeket az ismereteket arra, hogy 
ilyesfajta viselkedéseink hatékonyságát javítsuk.

Az előadás végén könyvárusítás és dedikálás is lesz.
Belépő: 2000 Ft/fő, mely már kapható a helyszínen.

SZÍNHÁZI VILÁGNAP
Március 28. szombat 16 órától 19 óráig

16 óra: Molly és Milo, a szeleburdi manók

A BABOS BÁBOS TÁRSULAT bábelőadása 
3 éves kortól fölfelé

Humor, kacagás, jókedv, igazi családi kikapcsolódás, 
minden korosztálynak!
Molly és Milo, a két eleven kismanó tartja életben 
az utolsó homoktövist, mely minden erdei állatnak 
hiányzik már. A növénynek minden reggel friss 
harmatcseppre van szüksége. Ennek megszerzése 
egyszerű, gondolhatnánk. Kis barátaink mégis sok 
akadályba ütköznek.
 

Ugye mindenkinek ismerős az,  amikor a gyerekek 
csak jót akarnak, de a véletlenek folytán egyre nagyobb 
bajba kerülnek. Nos, ezzel ők is így vannak.

Útjuk során találkoznak vadmacskával, összetűzésbe 
kerülnek a hóbaglyokkal, és egy erdei vöröshangyát 
is sikerül magukra haragítani. S mikor már úgy érzik, 
ennél rosszabb már nem történhet velük, egy troll 
fogságába esnek. Hogy miköze a trollnak  a reggeli 
harmatcsepphez? S vajon sikerül megszerezniük még 
időben? A troll most barát vagy ellenség? 
Kiderül a sok humorral, gyermeki esetlenséggel 
fűszerezett darabból.

Egy szép mese a barátságról, a hibáink kijavításáról, 
és a gyermeki jószándék megértéséről, még ha 
nem is mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi 
szeretnénk.

A darab sikeresen mutatkozott be a 2015. évi Kapolcsi 
fesztiválon. A darab különlegessége, hogy maga az 
író nem csak elképzelte ezt a különös világot, hanem 
az általa alapított Babos Bábos Társulattal meg is 
valósították, és 2015 óta járják az országot ezzel 
az előadással.

Belépő: 500 Ft/fő, mely március 2-től  
kapható a helyszínen

17 óra: Kiállításmegnyitó:  
“A lidércek nyomában”

Babos Eszter könyvéhez kapcsolódóan  
Hettinger Ágnes, a könyv illusztrátora, Aranyecset-
díjas festőművész festménykiállításának megnyitója, 
majd ezt követően kötetlen beszélgetés az alkotókkal

Moderátor: Nemec Mariann író-festő
Köszöntőt mond: 
Lipcseyné Horváth Ágnes, a PIKHÁZ vezetője 
A kiállítás megtekinthető április 9-cel bezárólag 
az intézmény nyitvatartási idejében

18 óra: Könyvárusítás és dedikálás

KIEMELT RENDEZVÉNYEINK KIEMELT RENDEZVÉNYEINK
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GRYLLUS DÁNIEL
Előadóest „A költészet napja” alkalmából
„Budapesti tücsökmuzsika”
Időpont: 2020. április 3. péntek 18 óra

Gryllus Dániel idén áprilisban lesz 70 éves. A nagy 
születésnapi koncert előtt szóló estet ad Pestszentimrén  
„A költészet napja” alkalmából. Gryllus Dániel, aki a 
Kossuth-díjas Kaláka együttes vezetője több, mint ötven 
éve, a zenekarban legtöbbet fúvós hangszereken játszik, 
szólólemezein, a Teljesség felében, a Pál apostol-ban 
citerával kíséri énekét. Az est folyamán természetesen 
énekelt versek szerepelnek, lesznek közöttük klasszikusok, 
mai költők egyaránt. Elhangzik néhány, Biblia alapján írott 
dal, és nem hiányozhat a sorból József Attila-vers sem, 
hisz „A  költészet napját” az ő születésnapján ünnepeljük.

A belépés díjtalan, de a helyek korlátozott száma miatt 
előzetes regisztrációt kérünk a 291-9202 telefonszámon, 
vagy a regisztracio@pikhaz.hu e-mail címen!

“ZUGLÓBÓL JÖTTÜNK”
Kassák Alkotóművészek Egyesülete Kiállítás 
Megnyitó: április 15. szerda 18 óra

A kiállítást megnyitja: 
Hucskóné Kovács Mária, a KASTÁR Egyesület elnöke
A vendégeket köszönti: 
Lipcseyné Horváth Ágnes, a PIKHÁZ igazgatója
Közreműködik: Morschhauser Miklós festőművész
 
„A Társaság célja: a művészeti értékek, szépségek 
bemutatása a kerületben, de azon kívül is. 

Szívesen elmegyünk kiállítani bárhová, természetesen 
elsősorban oda, ahová hívnak bennünket. Így jutottunk 
el más budapesti kerületbe, így volt tárlatunk a VI., 
VIII., IX., XI., XVIII. és a XXI. kerületben is. Meghívásra 
az ország több városában is rendeztünk tárlatot, pl. 
Kisvárda, Szeged, Zebegény.
A kiállítás címe árulkodó, úgy gondoljuk, hogy zuglói 
civil szervezet révén így tudunk méltóan bemutatkozni.  
A festő, fotó, iparművész szekció művészei a beadandó 
alkotásaikkal mutatják be kerületünk szépségét, egyben 
kifejezve a kerület iránti szeretetüket. Reményeink 
szerint ez a kiállításunk is öregbíti anyakerületünk jó 
hírét!
A kiállítás megtekinthető május 8.-ával bezárólag a Ház 
nyitvatartási idejében.

BERECZ ANDRÁS 
Kossuth - díjas énekes, mesemondó, 
népmesegyűjtő estje férfi és nő kapcsolatáról
„Félbevágott pipafüst”
április 17. péntek 18 óra 

A „Félbevágott pipafüst” az ámuló szájból és a lélek
legmélyéről mennyezetre fújt füst, melyen át férfi és nő
régtől fogva egymást vizsgálgatja  
– a Paradicsomtól errefelé. 
Az énekes mesemondó ezen az estén füstokozó és 
-oszlató is egyben.

Belépő: 2000 Ft/fő, megvásárolható elővételben a 
helyszínen

KIEMELT RENDEZVÉNYEINK KIEMELT RENDEZVÉNYEINK
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UTAZÓK 
KLUBJA

A PIK Utazók Klubja a saját szervezésű nyaralást 
és a kalandos világjárást kedvelők találkozóhelye, 
ahol kalandos utakról, egzotikus országokról lehet 
hallgatni előadásokat, izgalmas történeteket, egyben 
megoszthatjuk, elmesélhetjük saját tapasztalatainkat, 
élményeinket. Minden hónapban kiválasztunk egy 
országot, amely a találkozó témája lesz.

Nepál, a Himalája országa 
március 5. csütörtök 18 óra

Első alkalommal Nepál, a Himalája országa lesz a 
porondon. Ki ne tudná, hogy Nepál az otthona a világ 

legmagasabb pontjának, 
amelynek megmászása 
minden hegymászó 
álma. Egy hétköznapi 
turista mire számíthat, ha 
meg akarja pillantani a 
Mount Everestet? Miben 
hasonlítanak a nepáli 
emberek a magyarokhoz? 
És mi az a momo?  
A PIK Utazók Klubjában 
megtudjuk, hogy mire 

ügyeljünk a hegyvidéki túrázásnál, mit vásároljunk 
Kathmandu-ban, hogy lenyűgözzük az itthoniakat, és 
hogy hogyan ne kutassunk ázsiai tigrisek után.

Thaiföld, a hátizsákosok Mekkája 
április 2. csütörtök 18 óra
  

Klubunk ezúttal Thaiföldre utazik, amely évtizedek 
óta a hátizsákos utazók Mekkája. Számba vesszük az 
ország látnivalóit a dzsungeltől kezdve a buddhista 
templomokon át a csodálatos tengerpartokig. 
Képzeletben bevásárolunk Bangkok úszó piacán, 
átkelünk a Kwai folyó hídján, részt veszünk egy 
izgalmas elefántlesen, és bohóchalakat is etetünk 
egy búvárszafari alkalmával. Megtudjuk, hogy milyen 
az igazi thai gasztronómia, és beleássuk magunkat, 
na nemcsak a fehér homokba, hanem az ország 
kultúrájába is.

Klubvezető: Patkóné Rovács Gyöngyi 
A belépés díjtalan!

Előzetes regisztrációt kérünk a regisztracio@pikhaz.hu 
e-mail címen legkésőbb a programok előtt 3 nappal!

ÚJ PROGRAMFORMÁINK ÚJ PROGRAMFORMÁINK
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PIK AROMA-KLUB
március 10. kedd 18 óra

Aromaterápia - rövid ismertetés (történelmi áttekintés,  
használt alapanyagok, illóolajok és kinyerési módjuk, 
a kommersz és a terápiás minőségű illóolajok közötti 
különbség, kemotípusok, illóolajok oldhatósága 
és biokémiája, aromavizek, növényi olajok és 
macerátumok, agyagporok, egyéb alapanyagok – 
rügykivonatok, növényi kivonatok...)

Aromaterápia a gyógyításban – az orvosi protokoll 
eredményes kiegészítője (megelőzés, bőrgyógyászat, 
nőgyógyászat, légúti, reumatológiai és emésztőrendszeri 
megbetegedések, gyerekgyógyászat...)

Gyakorlati rész:
• az illólajok párologtatása diffúzorral
• a legismertebb illóolajokkal való ismerkedés (orvosi 
levendula,  vadlevendula, teafa, mandarinhéj, citromhéj, 
borsmenta, kámforos rozmaring, pálmarózsa, ylang-
ylang, erdeifenyő, majoranna, kúszó fajdbogyó, 
eukaliptusz radiata, vietnámi eukaliptusz, szegfűszeg)
• a  legismertebb növényi olajokkal való ismerkedés 
(szezámmag olaj, sárgabarackmag olaj, jojoba viasz, 
shea vaj, körömvirág macerátum)
• a legismertebb aromavizekkel való ismerkedés 
(rózsavíz, római kamilla víz, levendula víz,  
borsmenta víz)

Amit a végén haza lehet vinni: 10 ml aromavíz  
(egyénre szabottan, arcápoláshoz)

ÚJ PROGRAMFORMÁINK
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PIK AROMA-KLUB
április 7. kedd 18 óra

• Óvodás és kisiskolás korú gyermekek ápolása
• Megelőzés
• Tanulási nehézségek, figyelemzavar
• Viselkedési problémák
• Harmónia a családban

Gyakorlati rész:
• az illólajok hatása az idegrendszerre
• nyugtató, szorongásoldó, koncentrációképességet  
    javító, feszültségoldó illóolajok
• napi rutin – gyerekmasszázs bemutatása

A foglalkozás végén haza lehet vinni: 
5 ml esti masszázsolaj keverék

Klubvezető: Statev Melinda, okleveles aromaszakértő

Díja: 1.000 Ft/fő/ alkalom, mely megvásárolható aznap 
a helyszínen.

ÚJ PROGRAMFORMÁINK
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APA AKADÉMIA NEMCSAK APÁKNAK
Apa hol vagy? - az apaságról tabuk nélkül

Léder László pszichológus előadássorozata 
Pestszentimrén

Március 20. péntek 18 óra: 
Rózsaszín viharfelhők.  
A gyermekvállalásról őszintén
Egy rendes anya belehal a családba, egy rendes apa  
a családfenntartásba?

Miért nem vállalunk elég gyermeket? És kik azok a zöld 
özvegyek? Mit jelent a Kisgyermekes Apa Szindróma és 
hogyan előzhető meg? Hihetünk-e azoknak a kutatá-
soknak, melyek szerint az apák előbb és több gyerme-
ket szeretnének, mint az anyák? Igaz lehet, hogy egy 
apa pontosan ugyanolyan fontos egy újszülött számára, 
mint az anya? Tényleg lehetséges, hogy az apák bekötött 
szemmel is felismerik újszülött gyermeküket? 
Mit tehet egy apa azért, hogy megszülessenek 
a vágyott gyermekek? 
Beszélgetős előadás gyermektervezésről és kisgyer-
mekes szülőségről tabuk és rózsaszín felhők nélkül.

Április 24. péntek 18 óra: 
Válásmegelőzés apa szemmel, avagy ne rontsd el, 
amit nem muszáj
Az apák felelősségéről, hogy 
családjaink ne hulljanak szét.
„Mintha Csipkerózsika-álomból ébredtem volna fel, 
amikor a feleségem bejelentette, hogy válni akar - 

meséli egy családja egyben tartásáért küzdő édesapa. 
Azt gondoltam - folytatja -, hogy a válás az, ami velünk 
biztosan nem történhet meg. Hiszen szeretjük egymást, 
most születtek a gyermekeink, akik életünk értelmét 
hordozzák....”

Beszélgetős előadásunkon apai szempontból elemezzük 
azt, hogy hogyan óvhatjuk meg párkapcsolatunkat és 
családunkat a rettegett széteséstől. Sorra vesszük, hogy 
mik azok a hibák, melyeket többnyire férfiak követnek 
el, és megvitatjuk, hogyan lehetséges, hogy nagyon sok 
édesapa egyszerűen túl későn ismeri fel: családja a válás 
szélére sodródott? 

Belépő: 1000 Ft/ fő/ alkalom, 
mely kapható a helyszínen

FESTŐISKOLA  FELNŐTTEKNEK
Március 7-én, 21-én, valamint 
április 4-én és 18-án

Festészeti ismeretek elsajátítása, lelki felszabadulás, 
önkifejezés, a pillanat megragadása. 
Másolástól az önálló képalkotásig. Pasztell képtől 
kezdve az aquarell festésen át az olaj táblaképig minden 
festői eszközzel megismerkedünk, egyénre szabott 
korrekcióval, útmutatással.

Időpont: szombatonként havi 2 alkalommal 
10-13 óráig.
Díja: 5000 Ft/hó (mely az anyagköltséget nem 
tartalmazza!)

ÚJ PROGRAMFORMÁINK ÚJ PROGRAMFORMÁINK
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A Festőiskolába folyamatos bekapcsolódás lehetséges 
minden hónap első alkalmán. 
Előzetes jelentkezést kérünk a 291-9202 
telefonszámon vagy 
a regisztracio@pikhaz.hu e-mail címen.
A Festőiskola vezetője: Tóth Anna festőművész

TÁNCTANFOLYAMOK 
minden szombaton, nemcsak pároknak!

9-10 óra: Gyermek társastánc 10-18 éveseknek 
(salsa, rumba, cha-cha, keringő, rocky, hustle stb…)
Díja: 6000 Ft/4 alkalom

10-11 óra: Ovis tánc 3-6 éveseknek 
(Körtánc, sortánc, irányok, állások, fekvések, ülések, 
körzések)
Díja: 4800 Ft/4 alkalom 

11-12 óra: Felnőtt társastánc 60 év alattiaknak
Díja: 6400 Ft/4 alkalom

12-13 óra: Felnőtt társastánc 60 év felettieknek
Díja: 6400 Ft/4 alkalom

A februárban, illetve márciusban megvett bérletek 
2020. március 31-ig használhatók fel.
Tánctanár: Csoma Krisztina

TÁRSASJÁTÉK KLUB 
6 éves kortól gyerekeknek és szüleiknek

március 6. pénteken és április 16. csütörtökön 
18.00-20.30 óráig

A havi rendszerességgel megrendezésre kerülő 
Társasjáték Klubba szeretettel várjuk a modern 
társasjátékokra nyitott érdeklődőket. Több, mint 30 
különböző gyerek-, családi-, stratégiai-, parti- és 
ügyességi játék közül lehet választani. Néhány példa 
a teljesség igénye nélkül: Azul, Dixit, Csak egy, 
Rókanyomon, Sushi Go!, Ticket to Ride...

Játékmester: Horváth Máté
Belépő: 500 Ft / fő
Családi belépő: felnőtteknek 500 Ft / fő, 
gyerekeknek 200 Ft / fő, mely 
megvásárolható aznap a helyszínen.

ENGLISH CONVERSATION CLUB 
Beszédcentrikus angol oktatás native level 
tanárral középszinttől kezdve

szombatonként 9-11 óráig: 18-30 éveseknek
szombatonként 11-13 óráig: 30-60 éveseknek

A pontos kezdési időpontról kiértesítjük az 
érdeklődőket!

Belépő: 2000 Ft / 2 óra/alkalom, melyet  
aznap a helyszínen kell befizetni.

ÚJ PROGRAMFORMÁINK ÚJ PROGRAMFORMÁINK
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GYÓGYÍTÓ RELAXÁCIÓ FELNŐTTEKNEK
március 21-én és április 18-án, 
szombaton 9-9.30-óráig

A relaxáció ajánlott mindenkinek, akinek kevés az 
ideje, de szeretne tenni valamit a stresszes életmód 
oldása érdekében. A relaxáció segít a koncentráció 
növelésében, a kavargó, kapkodó gondolatok és  
a beszéd lassításában, a feszültség oldásában.

Díja: 1000 Ft/fő

Előzetes bejelentkezést kérünk legkésőbb a program 
előtt 3 nappal a 291-9202 telefonszámon vagy 
e-mailben: regisztracio@pikhaz.hu

GONG MEDITÁCIÓ ÉS HANGFÜRDŐ
március 21-én és április 18-án, szombaton  
10-11 óráig

A hangfürdő alatt a fő hangzást adó, 90 cm átmérőjű 
Tam Tam Gong gyógyító rezgéseiben pihenhet meg a 
résztvevő, és kiegészítésként hangtálak, csengettyűk 
biztosítják a minél hatékonyabb és mélyebb ellazulást. 

Kiknek nem ajánlott? 
Pacemakerrel élőknek, 
epilepsziára való hajlam 
esetén és az első 3 
hónapban levő kismamák 
számára, valamint 10 év 
alatti gyermekek részére.

Díja: 2000 Ft/fő

Előzetes bejelentkezést 
kérünk legkésőbb a 
program előtt 3 nappal a 
291-9202 telefonszámon 
vagy e-mailben: 
regisztracio@pikhaz.hu

CSAKRAMEDITÁCIÓ 
március 28-án és április 25-én, 
szombaton 10-11 óráig

A csakrameditáció alatt az emberi testben 
megtalálható 7 fő csakránkat, azaz energiafelvevő 
központunkat tisztítjuk.

Díja: 1500 Ft/fő

Előzetes bejelentkezést kérünk legkésőbb a program 
előtt 3 nappal a 291-9202 telefonszámon vagy 
e-mailben: regisztracio@pikhaz.hu

A foglalkozásokat Balázsné Árokszállásy Márta 
okleveles gong hangfürdő-vezető, 
csakrameditáció-vezető, hatha jóga oktató tartja.

MINDENNAPI ZENE 
szerdánként 14.30 órától 
az 5-8. osztályosok számára

Brácsa Kvartett - Bíró-Érsek Lilla, Madák Katalin, 
Fülöp Levente és Máté Győző
Március 11. szerda 14.30-15.30 óráig

Gázsa zenekar 
Március 25. szerda 14.30-15.30 óráig

Soós Levente oboaművész, zongorán kíséri  
Soós Orsolya zongoraművész 
Április 29. szerda 14.30-15.30 óráig 

Szerkesztő-műsorvezető: 
Könczei Árpád zeneszerző, sorozatszerkesztő

A belépés díjtalan! 
Iskolai csoportok előzetes jelentkezését várjuk!

ÚJ PROGRAMFORMÁINK ÚJ PROGRAMFORMÁINK

HAGYOMÁNYOS
RENDEZVÉNYEINK
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EGY FALAT EGÉSZSÉG 
március 20. péntek 17 óra

A Te, személyre szabott táplálkozásodról, ötletekkel, 
kóstolóval.

Az előadást tartja: Reiman Katalin
Belépő: 500 Ft/fő

OPERETT- ÉS NÓTADÉLUTÁN
havonta egy alkalommal 
március 6-án és április 3-án, 
pénteken 15-16 óráig

Régi idők ismerős dallamai a színpadon 
Pethő-Tóth Brigittával és Gencsev Gáborral
A belépés díjtalan!

GYERMEKSZÍNHÁZI
ELŐADÁSOK

NYAKIGLÁB, CSUPAHÁJ, MÁLÉSZÁJ 
– a Maszk Bábszínpad előadása 
március 20-án, pénteken 10 órakor

AZ ELGURULT VARÁZSTALLÉR 
– a Szeleburdi Meseszínház előadása 
április 24-én, pénteken 10 órakor
 
Belépő egy előadásra: 1000 Ft / fő

Hagyományos Baba-Mama Programjaink: 
Babusgató Labdamóka / Babatorna / Tipegő Torna 
PIK Baba-mama klub és játszócsoport • Babusgató - 
Gyermek elsősegély tanfolyam • Maminbaba (hordozós 
latin fitness) • Bábos Mesekuckó • Baba dúdoló
Hagyományos Gyerek-Junior Programjaink: 
Gyermek néptánc • Klasszikus balett • Ovis zene • Spicc 
& Flex Táncegyüttes • Hollahood Hip-Hop Dance School 
Aikido gyerekeknek 
Hagyományos Felnőtt Programjaink: 
KATI TORNÁK (jóga, reggerinc torna, alakformáló 
és gerinctorna, AVIVA gyakorló óra) • Aviva 4 órás 
alaptanfolyam • Arctorna intenzív kurzus • Dance 
Fitness (60 perc) • Dance Fitness és Alakformálás (90 
perc) • Meridián torna • Aikido felnőtteknek 
Közösségeink: 
Kreatív kézműves klub gyerekeknek és felnőtteknek 
Nyugdíjas klub • Kertbarát klub • Erdő-mező barangoló 
klub •  Nyugdíjas nyelvi klub • Sakk kör

Részletek a szórólapokon és a honlapunkon: 
www.pikhaz.hu

KRESZ
hétfőn, szerdán és pénteken 17-20 óráig

Elsősegély tanfolyam indul március 9 -én.
KRESZ tanfolyam indul márc. 16-án és ápr. 15-én.
Tájékoztató és jelentkezési lap átvehető az 
információban.

NOSZTALGIA TÁNCDÉLUTÁN  
NEM CSAK NYUGDÍJASOKNAK
március 7. és március 21., valamint   
április 4. és  április 18. 
szombat 15-19 óráig

Kellemes hangulat, fergeteges táncmulatság 
kedvelt melódiákkal
Házigazda a Magic Duo (Tel.: 06 30 984-6848) 
Belépő: 800 Ft/fő 
Az időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!

EGYÉB PROGRAMJAINK
HAGYOMÁNYOS

RENDEZVÉNYEINK
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Budapest XVIII. kerület

PESTSZENTIMRE

Vasútállomás

PESTSZENTIMREI
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Telefon: 06-1-291-9202 vagy 06-1-294-5971
E-mail: pikhaz@pikhaz.hu

Regisztrációs e-mail: regisztracio@pikhaz.hu
Honlap: www.pikhaz.hu

Facebook oldal: www.facebook.com/pikhaz
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 9-21 óra

szombaton és vasárnap
az intézményi programokhoz igazodva

Pestszentimrei Közösségi Ház
1188 Budapest, Vasút u. 48.

2020. MÁRCIUSI-ÁPRILISI

PROGRA
MJAINK

MINŐSÉGET      MOSOLYOGVA     

MINDENKINEK      

NAGYVÁRAD TÉRTŐL: a  autóbusszal Pestszentimre 254M
vasútállomás (Nemes utca) megállóig

MEGKÖZELÍTÉS TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL:

PESTERZSÉBETRŐL: a  autóbusszal Pestszentimre 166
vasútállomás (Nemes utca) megállóig
BORÁROS TÉRRŐL:  az     és  az    autóbuszokkal 54  55   

MEGKÖZELÍTÉS AUTÓVAL: a Nagykőrösi úton, illetve az Üllői 
út felől a Királyhágó és a Nemes utcán keresztül. Parkolási 
lehetőség: a Vasút utcában és a környező utcákban.

A NYUGATI PÁLYAUDVARRÓL: a Lajosmizse felé közlekedő 
vonattal Pestszentimre állomásig

HATÁR ÚTRÓL: a 84E  84M  89E  94E  94M  294E
és   autóbuszokkal Pestszentimre vasútállomás 294M
(Nagykőrösi út)  megállóig

BÉKE TÉRRŐL: a   és a    autóbuszokkal 166 266 
Pestszentimre  vasútállomás  megállóig

Pestszentimre vasútállomás megállóig
LAJOSMIZSE FELŐL: a Nyugati pályaudvar felé közlekedő 
vonattal Pestszentimre állomásig


