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YOGA
Felzárkóztató csoportok indulnak!
75% hatha jóga gyakorlás, 25% elmélet
Tradícionális hatha-, radzsa-, bakti-, karma-, laya-, tantra jóga elemek elsajátítása.
Több évre rendezett tananyag, főiskolai színvonalú jegyzetek, CD-k.
Ingyenes nyitóelőadások (első alkalom):
február 7. szerda 18 óra – Vezeti: Kismődi Beatrix
február 10. szombat 9 óra – Vezeti: Bogáth Ágnes
Jelentkezés: a helyszínen – az első részvétel ingyenes!
február 9. 17 óra
AKUPRESSZÚRA TANFOLYAM
Péntek 17-20 óráig
A tanfolyamon megtanulhatjuk és megismerhetjük a 12 meridián bizonyos pontjait. A pontkombinációk kezelését az
egészség, a harmonikus test megőrzésének érdekében sajátítjuk el. Célunk a betegségmegelőzési módok
megismerése. Kínai szemtorna gyakorlása. – Őrizd meg egészségedet!
Vezeti: Nagy Imre akupresszőr
Részvételi díj: 9.000,-Ft/20 óra.
február 9 - március 8.
Goda Zsuzsa festményeinek kiállítása
február 10. 20 óra
VIII. ORSZÁGOS NÓTABÁL
február 11. 10 óra
KOLOMPOS FARSANG
február 13. 10 óra
Óvodás színházbérlet
A Makk Tündér csodái – zenés bábjáték, a Fabula Bábszínház előadása
A bérletek ára: 1.600,-Ft/3 előadás, alkalmi belépő: 650,-Ft.
február 15. 10 óra
Kisiskolás színházbérlet
Andersen meséi – a Nevesincs Színház előadása
A bérletek ára: 1.600,-Ft/3 előadás, alkalmi belépő: 650,-Ft.
február 16. 18 óra
ÉLETMÓD KLUB
A női lélek sokoldalúsága és titkai. A bennünk élő Istennő!
Szeretettel várjuk férfi vendégeinket!
Előadó: Gyöngyösi Anna ezoterikus tanár
Belépődíj: 500,-Ft/alkalom
február 19 . 18 óra
Dirty Dancing tánciskola /Ingyenes bemutató ezen a napon!/
Újdonság!
Latin showtánc tanfolyam
Vezetik: Miguel és Timi (Magyarország Salsa és Mambó bajnokai)

oldal 1 / 3

A KMO 2007. februári programjai
www.kispest.hu - 2007.01.31.

Előzetes jelentkezés a KMO Művelődési Házban vagy a www.latindance.hu weblapon
Részvételi díj: 4.500,-Ft/hó.
február 21-23. 17-20 óráig
Intim torna hölgyeknek
Mi is az intim torna?
Az alhas egészségét szolgáló prevenciós és rehabilitációs módszer, melynek elsajátítása javítja a női élet
minőségét.
Mit tanulhatunk meg a tréningen?
- az izomgyengeségből adódó vizeletvesztési panaszok csökkentését és megszűntetését
- az aranyér panaszok és az altestre kiterjedő gyulladási hajlamok csökkentését
kismamáknak a gáterő megtartását
- a szexualitásban résztvevő izmok feszesebbé tételét, ami a párkapcsolat minőségi javulását segíti elő
Vezeti: Szilágyiné Katona Olga
Részvételi díj: 7.500.- Ft.
Jelentkezési határidő: február 15.
február 22. 19 óra
Alternatív színház
Black Comedy – a Vakrepülés Színház előadása
Belépődíj: 600,-Ft.
február 24. 20-04 óráig
Farsangi bál
március 3-tól – 4x4 órában
szombat 15-19 óráig
LELKI MASSZÁZS TANFOLYAM
A lelki masszázs a gondolatok megfelelő irányításával felfrissíti a lelket, és ezt az energiát eljuttatja a testbe.
Azok számára ajánlott, akik közelebb szeretnének kerülni önmagukhoz és mások megértéséhez, elfogadásához.
A lelki masszázs sokat segít életünk helyrehozásában.
Jegyzetelésre érdemes előadások, konzultációval:
önismeret, lélekismeret
párkapcsolat, emberi kapcsolatok
betegségek eredete és leküzdése
mély meditáció
A láthatatlan irányítja a láthatót! .- az újjászületés tanfolyama
Vezeti: Schirilla György
Részvételi díj: 9.000,-Ft.
március 3. 10. 17.
Játékismeret tanfolyam
30 órás akkreditált tanfolyam
Jelentkezési határidő: február 15.
Jelentkezés és információ a KMO Művelődési Házban vagy a www.tablajatekos.hu web oldalon.
március 3. 15 óra
MAGYARNÓTA-NÉPDAL KLUB
Mit susog a fehér akác …
Belépődíj: 700,-; 600,-; 500,-Ft.
Jegyinformáció: a 06-30-265-3800 telefonszámon Herr Olivérnél.
A KMO Művelődési Ház állandó programjai
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TANFOLYAMOK
Etka jóga
Gerinctorna
Szilva rajziskola
Akrobatikus rock and roll
Ovis tánc
Jazztánc tanfolyam
Hastánc
Art’sok táncstúdió
Shaolin Wushu
Taekwon-do
Modern Ving Tsun Kung-fu
Maroshévizi Fitness
KLUBOK
Egyedülállók klubja
Kispesti Gyöngyvirág Kórus
Bélyeggyűjtők klubja
Önismereti kreatív műhely
Beszélgessünk Gazdag Pállal!
Tanfolyamainkra és klubjainkra jelentkezni lehet munkanapokon 9-19 óráig a KMO Művelődési Házban!
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