
 

                                          
 

Kedves Barátaink, Olvasóink!

Még alig hevertük ki a temérdek májusi es t, és most egy nagyon forró nyári id szakkal kell 
szervezetünknek megbirkóznia. Ezek a széls séges id járások és gyorsan
próbatételt jelentenek. A déli órákban tartózkodjunk naptól védett helyen és ne végezzünk 
megerőltető fizikai munkát! A nagy melegben igyunk sok folyadékot, lehet leg tiszta vizet, és ha 
az esti órákban kicsit lentebb megy a h mérsék

Nyári számunk együtt tartalmazza programjainkat júniustól szeptember els  hetéig.

 

Weöres Sándor: 
Kánikula

Szikrázó az égbolt
aranyfüst a lég,

eltörpül láng
tarka vidék.

Olvadtan a tarló
hullámzik, remeg,

domb fölött utaznak
izzó gyöngyszemek.
Ragyogó kékségen

sötét pihe
óriás magányban
egy pacsirta száll.
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Kedves Barátaink, Olvasóink! 

Még alig hevertük ki a temérdek májusi esőt, és most egy nagyon forró nyári id szakkal kell 
szervezetünknek megbirkóznia. Ezek a szélsőséges időjárások és gyorsan
próbatételt jelentenek. A déli órákban tartózkodjunk naptól védett helyen és ne végezzünk 
meger ltet  fizikai munkát! A nagy melegben igyunk sok folyadékot, lehetőleg tiszta vizet, és ha 
az esti órákban kicsit lentebb megy a hőmérséklet, sétáljunk a szabadban!  

Nyári számunk együtt tartalmazza programjainkat júniustól szeptember első hetéig.

 

Weöres Sándor: 
Kánikula 

Szikrázó az égbolt 
aranyfüst a lég, 

eltörpül láng-űrben a 
tarka vidék. 

Olvadtan a tarló 
hullámzik, remeg, 

fölött utaznak 
izzó gyöngyszemek. 
Ragyogó kékségen 

sötét pihe-szál: 
óriás magányban 
egy pacsirta száll. 

   HHHííírrrllleeevvvééélll   

                       222000111999...      

        NNNyyyááárrriii   ssszzzááámmm   

Még alig hevertük ki a temérdek májusi es t, és most egy nagyon forró nyári időszakkal kell 
szervezetünknek megbirkóznia. Ezek a széls séges id járások és gyorsan változó frontok nehéz 
próbatételt jelentenek. A déli órákban tartózkodjunk naptól védett helyen és ne végezzünk 
meger ltet  fizikai munkát! A nagy melegben igyunk sok folyadékot, lehetőleg tiszta vizet, és ha 

  

Nyári számunk együtt tartalmazza programjainkat júniustól szeptember első hetéig. 



 

EEEgggyyyééénnniii   ttteeerrrááápppiiiááákkk,,,   fffoooggglllaaalllkkkooozzzááás

 

Az egyéni konzultációkra való jelentkezés folyamatos,
 

 

• Egyéni pszichológiai tanácsadás

Bővebben: http://www.tuzmadaralapitvany.hu/egyeni

 
 

• Egyéni dietétikai tanácsadás

Bővebben: http://www.tuzmadaralapitvany.hu/egyeni

Június 19.-én és július 24.-én 
 

• Egyéni gyógytorna (heti 1x, szerda 10:30

Bővebben: http://www.tuzmadaralapitvany.hu/mozgasterapia

 

 

   

   

   

   

   

   

JJJúúúnnniiiuuusss   mmmááásssooodddiiikkk   fffeeelllééénnneeekkk

••  FFiillmmkklluubb      

Havi rendszerességgel jelentkezik ez a programunk, egy elgondolkodtató film 
utána beszélgetéssel, a következő alkalom: 

 

BESZÉLGETÉSEK ISTENNEL
 

 
Rendező: Stephen Deutsch 
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áásssoookkk   

való jelentkezés folyamatos, előzetes időpont egyeztetés szükséges!

Egyéni pszichológiai tanácsadás          vezeti: Rohánszky Magda, Tóth Ágnes, Singer János

http://www.tuzmadaralapitvany.hu/egyeni-pszichologiai-konzultacio

Egyéni dietétikai tanácsadás (heti 1x, szerdán 9-13ig)  vezeti: Kisa Judit

/www.tuzmadaralapitvany.hu/egyeni-dietetikai-konzultacio

én szerdán 12-16 óra között! 

(heti 1x, szerda 10:30-15:00ig)  vezeti: Seregély Bea

http://www.tuzmadaralapitvany.hu/mozgasterapia-p-hu.html 

kkk   ppprrrooogggrrraaammmjjjaaaiii   

Havi rendszerességgel jelentkezik ez a programunk, egy elgondolkodtató film 
utána beszélgetéssel, a következő alkalom: Június 19.-én szerdán 15:30-19 óráig

BESZÉLGETÉSEK ISTENNEL, amerikai kalandfilm,109 perc, 2006 

"Hamarosan meghökkentő élményben lesz részed, kedves 
Barátom: tanúja lehetsz a párbeszédnek, amelyet Istennel 
folytattam. Igen, igen, tudom... Ez képtelenség. Az ember 
beszélhet Istenhez, de egész biztosan nem beszélgethet 
vele. Úgy értem, Istennek esze ágában sincs válaszolni. 
Legalábbis nem a szokásos, mindennapi formában. 
Pontosan így gondoltam én is. Aztán... megtörtént. 
Ezt "Szó" szerint értem..." (Neale Donald Walsch)

el zetes id pont egyeztetés szükséges! 

Rohánszky Magda, Tóth Ágnes, Singer János 

konzultacio-p-hu.html 

Kisa Judit 

konzultacio-p-hu.html 

Seregély Bea 

Havi rendszerességgel jelentkezik ez a programunk, egy elgondolkodtató film levetítésével és 
19 óráig lesz. 

"Hamarosan meghökkent  élményben lesz részed, kedves 
párbeszédnek, amelyet Istennel 

folytattam. Igen, igen, tudom... Ez képtelenség. Az ember 
beszélhet Istenhez, de egész biztosan nem beszélgethet 
vele. Úgy értem, Istennek esze ágában sincs válaszolni. 
Legalábbis nem a szokásos, mindennapi formában. 

így gondoltam én is. Aztán... megtörtént.  
Ezt "Szó" szerint értem..." (Neale Donald Walsch) 



 

Főszereplők: Henry Czerny, Vilma Silva

A beszélgetést vezeti: Imrei Andrea irodalomterapeuta

Előzetes jelentkezés szükséges!

 

••  AA  lléélleekk  áárrnnyyaallaattaaii  

A Városi Jógi fotókiállítása a Tűzmadár Házban 
   
A lélek árnyalatai Városi Jógi fotókiállítás nehéz feladatra 
vállalkozott: olyan tudati állapotokat, képességeket
megörökíteni, amelyek mindannyiunk közös kincsei. Hiszünk 
abban, hogy minden ember rendelkezik ezekkel a min ségekkel, 
legfeljebb nincs ennek tudatában. 
A kiállítás képein szereplő modellek mind évek óta gyakorolják a 
meditáció különböző formáit. Gyakorlásaik eredményeit próbálták 
átsugározni önmagukon keresztül, a fotós pedig megkísérelte a 
lehetetlent: egy pillanatra megjeleníteni a tudat árnyalatait. A 
projektet végig kísérték a Városi Jógi tanítói, akik gyakorlatokkal 
és útmutatásokkal igyekezték segíteni a képességek felébredését. 
Kívánjuk, hogy a fotókiállítás egyfajta bels  utazásként szolgálja 
önmagunk legbelsőbb természetének megismerését! 
 
A kiállítás június végéig látogatható
programokra). 

   

JJJúúúnnniiiuuusssiii   cccsssooopppooorrrtttooosss   ppprrrooogggrrraaammmjjja
 

• Erőt meríteni…….. új! jún. 11.-én kedden 10

• Meditáció jún. 7.-én és 21.-én pénteken 

• Dietetikai előadás – „Pástétomok” 

• Körtánc jún. 28.-án pénteken 16

• Filmklub jún. 19.-én szerdán 15:3

 
 

Folyamatos csoportjaink: 
 

• DO-IN heti 1x, péntek (8:45-9:45)

• Csoportos gyógytorna heti 2x, kedd (12:30

• Jóga minden hónap első három csütörtökén 11:00

• Akvarellfestés kezdő és haladó 

• Színjátszó kör heti 1x hétfőn 10:30

• Játékos orosz nyelv heti 1x, hétfő (13:00
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Vilma Silva 

Imrei Andrea irodalomterapeuta 

El zetes jelentkezés szükséges! 

űzmadár Házban  

A lélek árnyalatai Városi Jógi fotókiállítás nehéz feladatra 
vállalkozott: olyan tudati állapotokat, képességeket próbáltunk 
megörökíteni, amelyek mindannyiunk közös kincsei. Hiszünk 
abban, hogy minden ember rendelkezik ezekkel a minőségekkel, 

 
A kiállítás képein szerepl  modellek mind évek óta gyakorolják a 

t. Gyakorlásaik eredményeit próbálták 
átsugározni önmagukon keresztül, a fotós pedig megkísérelte a 
lehetetlent: egy pillanatra megjeleníteni a tudat árnyalatait. A 
projektet végig kísérték a Városi Jógi tanítói, akik gyakorlatokkal 

ezték segíteni a képességek felébredését. 
Kívánjuk, hogy a fotókiállítás egyfajta belső utazásként szolgálja 
önmagunk legbels bb természetének megismerését!  

június végéig látogatható, előzetes egyeztetést követően (tekintettel a nagyteremben 

jjaaaiiinnnkkk   

én kedden 10-11:30ig (összesen 4 alkalom) vezeti:

pénteken 10-11 óráig   vezeti:

„Pástétomok” címmel, jún.14.-én 15-17 óráig vezeti:

án pénteken 16-18 óráig     vezeti:

én szerdán 15:30-19:00     vezeti:

9:45)      vezeti:

kedd (12:30-13:30) és csüt. (9:30-10:30)  vezeti:

minden hónap első három csütörtökén 11:00-12:30ig  vezeti

kezdő és haladó felváltva hetenként kedden 15:00-18:00ig vezeti

10:30-12:30ig     vezeti:

heti 1x, hétfő (13:00-15:30)     vezeti:

, el zetes egyeztetést követ en (tekintettel a nagyteremben folyó 

vezeti: Tóth Ágnes 

vezeti: Tóth Ágnes 

vezeti: Kisa Judit 

vezeti: Farkas Andrea 

vezeti: Imrei Andrea 

vezeti: Tóth Ágnes 

vezeti: Glotz Mária  

vezeti: Janits Virág 

vezeti: Kontra Sarolta 

vezeti: Rónai Éva  

vezeti: Poór Mária 



 

JJJúúúllliiiuuusssiii   eeelllőőőzzzeeettteeesss   

A következő programjainkra

 
  

••  HHeelllliinnggeerr  ccssaallááddáállllííttááss    
 

nem érzékelt, csak gátló hatásában megmutatkozó lelki kötés deríthet  ki és oldható fel

Kezdés: július 3. szerda 11-16
Kedvezményes részvételi díj: 1.000Ft/alkalom
vezeti: Ruzsa Ágota Hellinger 
 
 
 

• DDiieetteettiikkaaii  eellőőaaddááss 

 
Időpont: 2019. július 5. péntek
 

 

     
 
 
 

• FFiillmmkklluubb 
 
Havi rendszerességgel jelentkezik ez a programunk, egy elgondolkodtató film levetítésével
beszélgetéssel, a következő alkalom:
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programjainkra előzetes regisztráció szükséges, jelentkezni

mailben! 

Bert Hellinger felfigyelt arra, hogy testi
kialakulását akár generációkon átível  m ködési 
mechanizmusok is befolyásolhatják. Úgy t nik, mintha 
sorsunk elválaszthatatlanul összefonódna a kib vített 
családunk tagjainak sorsával. A tagokból álló egészt, 
Hellinger „családi léleknek” nevezi. Ebbe a nagy egészbe 
ágyazódik bele az egyes ember élete, és sokszor oly módon 
irányítja azt, hogy az illető arról nem is tud. A családállítás 
egy olyan módszer, amellyel az emberek által tudatosan 

atásában megmutatkozó lelki kötés deríthető ki és oldható fel

16 óráig 
1.000Ft/alkalom 

 csoportvezető 

. péntek 15-17 óráig  

Gyümölcs-, és egyéb befőzés: tegyük el a nyári ízeket 
és illatokat télre a lehet  legtermészetesebb 
formában…Trükkök, praktikák és a leend
felhasználásuk kóstolóval egybekötve. Kérdés: 
Egyáltalán meddig szabad az egyes élelmiszerféléket 
(húsok, halak, gyümölcsök, hüvelyesek, stb.) 
mélyhűtőben tartani? 

Havi rendszerességgel jelentkezik ez a programunk, egy elgondolkodtató film levetítésével
beszélgetéssel, a következ  alkalom:  

elentkezni lehet telefonon vagy e-

felfigyelt arra, hogy testi-lelki bajaink 
kialakulását akár generációkon átívelő működési 
mechanizmusok is befolyásolhatják. Úgy tűnik, mintha 
sorsunk elválaszthatatlanul összefonódna a kibővített 
családunk tagjainak sorsával. A tagokból álló egészt, 

inger „családi léleknek” nevezi. Ebbe a nagy egészbe 
ágyazódik bele az egyes ember élete, és sokszor oly módon 
irányítja azt, hogy az illet  arról nem is tud. A családállítás 
egy olyan módszer, amellyel az emberek által tudatosan 

atásában megmutatkozó lelki kötés deríthet  ki és oldható fel. 

: tegyük el a nyári ízeket 
és illatokat télre a lehető legtermészetesebb 
formában…Trükkök, praktikák és a leendő 
felhasználásuk kóstolóval egybekötve. Kérdés: 
Egyáltalán meddig szabad az egyes élelmiszerféléket 

gyümölcsök, hüvelyesek, stb.) 

Havi rendszerességgel jelentkezik ez a programunk, egy elgondolkodtató film levetítésével és utána 



 

Július 24.-én szerdán 15:30-
 

 IDÉTLEN IDŐKIG, amerikai vígjáték, 101 perc, 1993
 

Az időjós Phil önző, cinikus sz klátókör  alak, aki 
utálja a világot, és pokollá teszi mások életét. Amikor 
vidékről kell tudósítania, már alig várja, hogy 
visszatérhessen Pittsburghbe
Ebben azonban megakadályozza egy váratlan hóvihar, 
amelyről azt jósolta, hogy nagy ívben elkerüli a 
környéket. Másnap reggel különös dolog történik: úgy 
érzi, az előző nap minden nyomorúságával együtt 
megismétlődik vele. A következ  na
helyzet, minden megismétlődik megint. A kétségbeesett 
Phil először orvoshoz, majd pszichiáterhez fordul 
segítségért.  
 
Rendező: Harold Ramis 
Szereplők: Bill Murray, AndieMacDowell
 

A beszélgetést vezeti: Imrei Andrea 

 
 
 
 

AA  TTűűzzmmaaddáá
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-19 óráig 

amerikai vígjáték, 101 perc, 1993  

Az id jós Phil önz , cinikus szűklátókörű alak, aki 
utálja a világot, és pokollá teszi mások életét. Amikor 
vidékr l kell tudósítania, már alig várja, hogy 
visszatérhessen Pittsburghbe a "száműzetéséből". 
Ebben azonban megakadályozza egy váratlan hóvihar, 
amelyr l azt jósolta, hogy nagy ívben elkerüli a 
környéket. Másnap reggel különös dolog történik: úgy 
érzi, az el  nap minden nyomorúságával együtt 
megismétl dik vele. A következő nap sem változik a 
helyzet, minden megismétlődik megint. A kétségbeesett 
Phil el ször orvoshoz, majd pszichiáterhez fordul 

AndieMacDowell 

Imrei Andrea irodalomterapeuta 

áárr  HHáázz  nnyyáárrii  nnyyiittvvaa  ttaarr

 

Július 8. és 19. között a Tűzmadár Alapítvány
szünetet tartunk.  
 

Július 22.-től folytatódnak programjaink a szokott 
munkarendben és új, érdekes ajánlattal is várjuk 
látogatóinkat! 

   

rrttáássaa::  

a T zmadár Alapítványban nyári 

folytatódnak programjaink a szokott 
munkarendben és új, érdekes ajánlattal is várjuk 



 

AAAuuuggguuussszzztttuuusssiii   eeelllőőőzzzeeettteeesss   
 

 
 

• Asszertivitás tréning  (4 nap

 
terapiak-p-hu.html 
 
Kezdés: július 30. kedd 10-15 óráig
Időtartam: júl. 30.-tól aug. 2.-ig, 4 nap (4 x 5
A foglalkozást vezeti: Ruzsa Ágota
Részvételi díj: 5000 Ft 

 

Előzetes regisztráció szükséges!

Email: tuzmadar@tuzmadaralapitvany.hu
 

Telefon: 06 1 455 8100/8607 mellék vagy 
 
 
 

• Művészetterápiás csoport 
 

"MERÍTS ERŐT AZ ELEMEKB L!"
Kapcsolódás az őselemekkel a tánc és m vészetterápia 
módszereivel 
 
"A természet és ember elválaszthatatlan egymástól, részei vagyunk 
a Földnek. A 4 alapvető őselem (t z, víz, föld, leveg ) nemcsak 
kívül, a természetben van jelen, hanem a 
módján, és az elemek által képviselt min ségek hatnak a lelki és 
szellemi szintjeinkre is. 
Ha ezekre tudatosak vagyunk és figyelemmel követjük, er sítjük, 
amiben hiány van, vagy mérsékeljük, amib l sok van éppen, akkor 
könnyebb megőrizni vagy megteremteni egyensúlyunkat.
Az 4 nap során a különböző művészetterápiás eszközökkel (táncterápia, körtánc, alkotás terápia, 
zeneterápia) komplex módon kapcsolódunk és mélyülünk el az egyes elemekben és fordítjuk 
javunkra a bennük rejlő erőket."
 
A RÉSZVÉTELHEZ SEMMILYEN TÁNCOS VAGY M VÉSZETI EL KÉPZETTSÉG, 
ÜGYESSÉG NEM SZÜKSÉGES
 
Ideje: augusztus 26-29  hétfőtől csütörtökig (

6 

(4 nap) 

Az asszertív (önérvényesítő) viselkedés és kommunikáció 
a pozitív és negatív gondolataink, érzéseink, 
szándékaink nyílt, őszinte és egyenes, direkt módon való 
kifejezésének képessége. Érdekeink érvényesítése mások 
érdekeinek tiszteletben tartása mellett. S
felelősséget vállaljunk magunkért és tetteinkért anélkül, 
hogy másokat bírálnánk vagy hibáztatnánk. 
Segít konstruktív megoldást találni akkor, amikor a 
konfrontáció elkerülhetetlen.  
Bővebben itt:  http://www.tuzmadaralapitvany.hu/csoportos

15 óráig 
ig, 4 nap (4 x 5 óra) 
Ágota 

Előzetes regisztráció szükséges! 

tuzmadar@tuzmadaralapitvany.hu  

mellék vagy 06 30 790 3841 

 

ELEMEKBŐL!" –  
Kapcsolódás az selemekkel a tánc és művészetterápia 

"A természet és ember elválaszthatatlan egymástól, részei vagyunk 
a Földnek. A 4 alapvet selem (tűz, víz, föld, levegő) nemcsak 
kívül, a természetben van jelen, hanem a testünkben is a maga 
módján, és az elemek által képviselt minőségek hatnak a lelki és 

Ha ezekre tudatosak vagyunk és figyelemmel követjük, erősítjük, 
amiben hiány van, vagy mérsékeljük, amiből sok van éppen, akkor 

ni vagy megteremteni egyensúlyunkat. 
nap során a különböző művészetterápiás eszközökkel (táncterápia, körtánc, alkotás terápia, 

zeneterápia) komplex módon kapcsolódunk és mélyülünk el az egyes elemekben és fordítjuk 
javunkra a bennük rejl  er ket." 

RÉSZVÉTELHEZ SEMMILYEN TÁNCOS VAGY MŰVÉSZETI EL KÉPZETTSÉG, 
NEM SZÜKSÉGES!! 

tfőtől csütörtökig (4 nap) 9:30-17.00 (4 x 7,5

Az asszertív (önérvényesít ) viselkedés és kommunikáció 
a pozitív és negatív gondolataink, érzéseink, 
szándékaink nyílt, szinte és egyenes, direkt módon való 
kifejezésének képessége. Érdekeink érvényesítése mások 
érdekeinek tiszteletben tartása mellett. Segít, hogy 
felel sséget vállaljunk magunkért és tetteinkért anélkül, 
hogy másokat bírálnánk vagy hibáztatnánk.  

ni akkor, amikor a 

http://www.tuzmadaralapitvany.hu/csoportos-

nap során a különböz  m vészetterápiás eszközökkel (táncterápia, körtánc, alkotás terápia, 
zeneterápia) komplex módon kapcsolódunk és mélyülünk el az egyes elemekben és fordítjuk 

RÉSZVÉTELHEZ SEMMILYEN TÁNCOS VAGY M VÉSZETI ELŐKÉPZETTSÉG, 

x 7,5 óra) 
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Program: 
Első nap ráhangolódás a témára, továbbiakban minden nap 1-1 elemben mélyülünk el. 
 
Létszám: 
A művészetterápia műfaja miatt max. 10 fő lenne ideális. (nagyon maximum 12) 
 
Helye: Tűzmadár Ház Szt László kórház 1. pavilon 
Kedvezményes részvételi díj: 5000 Ft 
 

Előzetes regisztráció szükséges! 
 

Email: tuzmadar@tuzmadaralapitvany.hu  
 
Telefon: 06 1 455 8100/8607 mellék vagy 06 30 790 3841 
 
 

 

• TTűűzzmmaaddáárr  ggyyaakkoorrllóó  nnaapp 

 
A különböző tanfolyamokon elsajátított technikák gyakorlására van lehetőség.  
Meditáció, relaxáció, imagináció, mindfulness (MBCR), Simonton, Erőt 
meríteni…… 

 
A gyakorlónap ideje: augusztus 6. kedd, 10-15 óráig 

 
Vezeti: Tóth Ágnes 

 

Részvételi díj: 1000 Ft 
 
 

Előzetes regisztráció szükséges, a gyakorolni kívánt téma megjelölésével! 
 
 

 

JJJúúúllliiiuuusssiii---aaauuuggguuussszzztttuuusssiii   cccsssooopppooorrrtttooosss   ppprrrooogggrrraaammmjjjaaaiiinnnkkk   
 

• Asszertivitás tréning július 30-augusztus 2.ig 10-15 óráig (4 nap)  vezeti: Ruzsa Ágota 

• Meditáció júl. 5.-én és 26.-án pénteken 10-11 óráig   vezeti: Tóth Ágnes 

• Dietetikai előadás – „Gyümölcs és egyéb…” .c. júl.5.-én 15-17 óráig vezeti: Kisa Judit 

• Körtánc júl. 26.-án pénteken 16-18 óráig     vezeti: Farkas Andrea 

• Filmklub júl. 24.-én szerdán 15:30-19:00     vezeti: Imrei Andrea 

• Tűzmadár gyakorló nap augusztus 6.-án 10-15 óráig   vezeti: Tóth Ágnes 

• Művészetterápiás foglalkozás aug. 26-29ig 9:30-17.00 óráig ( 4 nap) vezeti: Farkas Andrea 

• Autogén Tréning gyakorló aug 26.-án 16-17.30                            vezeti: Harasztovich Edit 
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EEElllééérrrhhheeetttőőősssééégggeeeiiinnnkkk:::      

cím: Tűzmadár Ház, Szent László Kórház 1-es pavilon, 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7. 

 honlap:  www.tuzmadaralapitvany.hu ,      telefon: 455-8100/8607 mellék és a 06-30-790-3841 

munkanapon 8-16 óra között 

   

   
 

  

VVViiissszzzooonnntttlllááátttááásssrrraaa   aaa   TTTűűűzzzmmmaaadddááárrr   HHHááázzzbbbaaannn!!!   

 


