
 

Dátum Időpont Program neve Helyszín Korhatár Jelentkezés Programok 

július 

22 

hétfő 

9-13 óra 
Adj Isten 

egészségedre! 
Vezér Net 

XIV. ker, Vezér u. 53/d.  

6-14 éves 
gyermekek 

részére 

Előzetes bejelentkezés ajánlott 
06-70-319-4932 
06-70-704-4593    

• Alkotó tevékenység; 
• készségfejlesztés; 
• szójáték, memóriajáték, mozgásos játékok; 
• szerepjátékok. 

július 

23 

kedd 

9.30-11.00 Labdarúgás Margitszigeti Atlétikai Centrum nincs korhatár Nincs. 

• Játékos edzés, meccs; 
• kezdőknek is, nem szükséges tapasztalat; 
• minden kedden és csütörtökön; 
• tehetségkutatás. 

9-13 óra 
Adj Isten 

egészségedre! 
Vezér Net 

XIV. ker, Vezér u. 53/d.  

6-14 éves 
gyermekek 

részére 

Előzetes bejelentkezés ajánlott 
06-70-319-4932 
06-70-704-4593    

• Alkotó tevékenység; 
• készségfejlesztés; 
• szójáték, memóriajáték, mozgásos játékok; 
• szerepjátékok. 

9-14 óra Gombfoci 
Veres Pálné Gimnázium   
V. ker, Veres Pálné u. 38. 

kb. 7-18 éves 
gyermekek 

részére  
Nincs. 

• Játékszabályok, felszerelések megismerése; 
• váltócipő szükséges; 
• játék, verseny, magyar világbajnok tanít; 
• tehetségkutatás. 

július 

24 

szerda 

9-13 óra 
Adj Isten 

egészségedre! 
Vezér Net 

XIV. ker, Vezér u. 53/d.  

6-14 éves 
gyermekek 

részére 

Előzetes bejelentkezés ajánlott 
06-70-319-4932 
06-70-704-4593    

• Alkotó tevékenység; 
• készségfejlesztés; 
• szójáték, memóriajáték, mozgásos játékok; 
• szerepjátékok. 

9-14 óra Gombfoci 
Veres Pálné Gimnázium   
V. ker, Veres Pálné u. 38. 

kb. 7-18 éves 
gyermekek 

részére  
Nincs. 

• Játékszabályok, felszerelések megismerése; 
• váltócipő szükséges; 
• játék, verseny, magyar világbajnok tanít; 
• tehetségkutatás. 

július 

25 

csütörtök 

9-13 óra 
Adj Isten 

egészségedre! 
Vezér Net 

XIV. ker, Vezér u. 53/d.  

6-14 éves 
gyermekek 

részére 

Előzetes bejelentkezés ajánlott 
06-70-319-4932 
06-70-704-4593    

• Alkotó tevékenység; 
• készségfejlesztés; 
• szójáték, memóriajáték, mozgásos játékok; 
• szerepjátékok. 

9.30-11.00 Labdarúgás Margitszigeti Atlétikai Centrum nincs korhatár Nincs. 

• Játékos edzés, meccs; 
• kezdőknek is, nem szükséges tapasztalat; 
• minden kedden és csütörtökön; 
• tehetségkutatás. 

18-19.30 óra 
Görhoki, 
floorball 

White Sharks Hockey Club - 
Kőbányai jégpálya sátrában épült  

inline pálya, 
X. ker, Ihász u. 24. 

nincs korhatár 
Előzetes bejelentkezés szükséges. 

zoltan.paska@t-online.hu, 
06-30-922-2975 

A klub floorball és görhoki edzéseinek 
látogatása. 
Görkorcsolya, védőfelszerelés szükséges. 

19.30 órától 
Görhoki, 
floorball 

White Sharks Hockey Club - 
Kőbányai jégpálya sátrában épült  

inline pálya, 
X. ker, Ihász u. 24. 

felnőtt 
korosztály 

Előzetes bejelentkezés szükséges. 
zoltan.paska@t-online.hu, 

06-30-922-2975 

A klub floorball és görhoki edzéseinek 
látogatása. 
Görkorcsolya, védőfelszerelés szükséges. 

július 

26 

péntek 

9-14 óra Gombfoci 
Veres Pálné Gimnázium   
V. ker, Veres Pálné u. 38. 

kb. 7-18 éves 
gyermekek 

részére  
Nincs. 

• Játékszabályok, felszerelések megismerése; 
• váltócipő szükséges; 
• játék, verseny, magyar világbajnok tanít; 
• tehetségkutatás. 

9-13 óra 
Adj Isten 

egészségedre! 
Vezér Net 

XIV. ker, Vezér u. 53/d.  

6-14 éves 
gyermekek 

részére 

Előzetes bejelentkezés ajánlott 
06-70-319-4932 
06-70-704-4593    

• Alkotó tevékenység; 
• készségfejlesztés; 
• szójáték, memóriajáték, mozgásos játékok; 
• szerepjátékok. 

július 

27 

szombat 

19 órai 
kezdettel 

Mérkőzés 
látogatás 

MTK Hidegkúti Nándor Stadion nincs 
Előzetes jegyigénylés szükséges 
Földvári Dániel 06-70-420-9946 

MTK Budapest - Mezőkövesd Zsóry FC  
NBI bajnoki mérkőzés 

 

 


