
BÉRELD KI AZ AURÓRÁT! 
 
Az Auróra Közösségi Ház a nyolcadik kerületben, Pest központi, könnyen megközelíthető részén 
található a Blaha, II János Pál pápa tér és a Rákóczi tér között. Ez egy olyan hely, ami összehozza 
a helyi fiatal felnőtteket, a civil aktivistákat, művészeket, zenészeket, a közösségépítést és a 
szórakozást.  
 
Az Auróra nem csupán egy helyszín, rugalmasan tudunk alkalmazkodni a képzések, találkozók eltérő 
igényeihez. A falaink között a filmkluboktól kezdve, a kiállításokon át, a művészeti performaszokig 
sok minden elfér. A ház értékrendjével azonos programok szervezésére és támogatására kiemelt 
figyelmet fordítunk, ilyenek a kisebbségeket érintő és róluk/nekik szóló programok, emberi jogok, 
vallási és kulturális sokszínűség, környezetvédelem, szárnybontogató vagy társadalmi-politikai 
szerepvállalástól nem félő művészeti akciók és zenekarok.  
 

A terembérlés alapáron tartalmazza: 
• Az igényeiteknek megfelelően berendezett termet 

• Projektort 

• Hangosítást 

• Internetet 

• És egy helyszíni felelőst, aki a program lebonyolítás alatt a házban tartózkodik, és 
bármikor elérhető 

 

Az alapáron túl az alábbi extra szolgáltatásokat tudjuk még biztosítani: 
• Flipchart, papír, íróeszközök 

• Nyomtatás 

• Technikus 

• Mikrofon 

• Catering (egyedi igény szerint, pultból vagy bekészítve, vegan friendly) 

• Közreműködők, előadók ajánlása, megkeresése 

• Közösségépítő program a mi szervezésünkben 

• Érzékenyítőprogram a mi szervezésünkben a házban lakó civilek bevonásával 

• Kapcsolódó esti buli a mi szervezésünkben 
 

  
NAGYTEREM DOR HADAS PINCE 

normál civil normál civil normál civil 

hétköznap 
napközben* 6 000  4 500 4 000 3 000 6 000 4 500 

hétköznap este* 8 000 6 000 6 000 4 500 8 000 6 000 

hétvégén 8 000 6 000 6 000 4 500 8 000 6 000 

teljes nap 40 000 30 000 26 000 20 000 40 000 30 000 

*hétköznap napközben = hétfőtől csütörtökig 5 óra előtti kezdéssel 
*hétköznap este = hétfőtől csütörtökig 5 óra utáni kezdéssel 

A terembérlési árak forintban értendők, és az áfá-t nem tartalmazzák. 

 

A táblázatban szereplő összegek irányadóak, pontos árajánlatért írj nekünk a 
teremberles@auroraonline.hu email címre. 

 
Civil szervezeteknek az árainkból 25% kedvezmény biztosítunk!  

 
Fogyasztással együtt vagy több terem, a teljes ház bérlése esetén, kérj  

egyedi, kedvezményes árajánlatot! 



SZABADTÉRI PROGRAMOKHOZ BÉRELD KI  
A KÖZÖSSÉGI KLÍMAKERTET! 

 
 
A Közösségi Ház melletti területen Józsefváros első Klímakertjét műveli a lelkes közösségünk, és a 

kerten belül egy fedett rész alkalmas szabad téri megbeszélések, közösségi programok, workshopok 

szervezésére. Tavasztól őszig a kert is bérelhető nyilvános vagy zártkőrű programokra, illetve a 

kertben dolgozó klímaaktivisták szívesen mesélnek a projekt céljairól, eredményeiről és 

működéséről.  

A kert amellett, hogy egy tenyérnyi hűvös zöld folt Józsefvárosban, rendelkezik egy 30m2-es fedett, 
ahol elérhető a házban működő wifi, illetve van világítás, konnektor. A mosdó a házban elérhető, 
igény szerint cateringet itt is tudunk biztosítani.  
  
 

A kert bérléséhez kérj egyedi árajánlatot! 

 
 

teremberles@auroraonline.hu 
 

www.auroraonline.hu/bereld-ki 
 
 

 

 

http://www.auroraonline.hu/bereld-ki

