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Színház

Daniel Glattauer: 
GyóGyír északi szélre

május 2.
csütörtök 1900

Orlai Produkciós Iroda
Emmi Rothner 
e-mailben szeret-
né lemondani a Like 
magazin előfizetését, 
de félreüt egy betűt, 
és levele véletlenül 
Leo Leikénél köt ki. 
Minthogy újra meg 

újra a rossz címre ír, Leo egy idő után kénytelen felvilágosí-
tani őt a tévedéséről. Így veszi kezdetét a különleges levél-
váltás, melynek során a teljes ismeretlenség és kedves ben-
sőségesség közti keskeny mezsgyén egyensúlyozva egyre 
közelebb kerülnek egymáshoz, míg végül kénytelenek fel-
tenni maguknak a kérdést: vajon a levelekben kifejezett, 
egymás iránti egyre erősebb érzéseik kiállják-e a személyes 
találkozás próbáját? És ha igen, hogyan tovább?

„Írjon nekem, Emmi! Az írás olyan, mint a csók, csak ajkak 
nélkül. Az írás annyi, mint csókolni, de ésszel.”
Lebilincselően szórakoztató darab, megszólít fiatalt, időst, 
magányost, családost, mindenkit, aki szereti látni minden-
napjaink ellenmondásait, emberi útvesztőit.

Jegyár: 2200 Ft

Álom a vÁr alatt
erDély tÁjain Áprily lajossal

május 21. 
kedd 1900

Népzenei kíséret: Cseke Szabolcs
Vetítettképes előadás: Lőwey Lilla

Váradi Péter Pál és 
Lőwey Lilla Erdély-
Székelyföld című al-
bumsorozatának leg-
újabb kötete, mely 
Álom a vár alatt 
címmel Áprily Lajos 
születésének 125. év-
fordulójára tavaly 
jelent meg. A könyv a költő életének, munkásságának meg-
határozó helyszíneit idézi fel képek és írások tükrében, míg 
Soós Andrea előadóművész Áprily verseiből ad elő.

„Mi a titka az Áprily-versek varázsának?

Hiszen aligha van versolva-
só ember, akit el ne bűvölne ez 
a költészet, ez a formatökély, 
amellyel egy tiszta lelkű, sze-
rényen, sőt szemérmesen nagy 
műveltségű, egyértelmű vilá-
gossággal gondolkodó és érző 
művészember kifejezi magát. 
Talán éppen a tisztaság az, ami 
elsősorban megragadja a lelket: 
tisztaság a lélekben, tisztaság 
a mondatokban, verssorok-
ban, ritmusban, rímekben és 

életigényekben. Ebben a szinte testi élvezettel mondható 
költészetben nincs olyan érzés, amelyet bármelyik egész-
séges ösztönvilágú, lénye egészével tisztességes ember ne 
érezhetne; nincs olyan gondolat, amelyet egy valamelyest 
művelt európai ember ne gondolhatna; nincs benne se 
eszmei, se formai újdonság – és mégis a szenzáció élményét 
adja az olvasónak, és nagy hatások keltésének lehetőségét a 
versmondónak.” 
Hegedűs Géza

Jegyár: 1200 Ft
Diák jegyár: 600 Ft

Szereplők:
Emmi Rothner.................Fullajtár Andrea 
Leo Leike......................................Őze Áron

Rendező: 
Göttinger Pál
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Meyerbeer: A hugenották
A Sydney-i Operaház előadása
Joan Sutherland búcsúja az operaszínpadoktól
Szereplők: Joan Sutherland, Amande Thena, 
Susanna Johnston, Anson Austin, John Pringle, 
John Wegner, Clifford Grant

A programokon ismeretterjesztő bevezető  
előadást tart Dr. Langermann István.

Nyugdíjasoknak, tanulóknak,  
mozgáskorlátozottaknak a belépés ingyenes.    

 Jegyár: 400 Ft

Grazioso zeneszalon
május 3. 

péntek 1900

Meghívott vendég 
a 30. születésnapját ünneplő 
Semmelweis Vonósnégyes

Kelemen László, Székely 
György – hegedű
Ostoros Gyula – brácsa
Asbót Richard – gordonka

A Semmelweis vonósné-
gyest 1983-ban alakítot-
ta négy fiatal, a zene iránt 
elkötelezett orvos. A kvar-
tett első hivatalos koncert-
jét a Zichy kastélyban adta 
1984-ben. Az elmúlt évti-

zedekben sok érdekes helyen léptek fel, a kistelepülési jó-
tékonysági rendezvényektől egészen a tekintélyes salzbur-
gi Mozarteumig.
Zeneszalonunkban – amellett, hogy élvezhetjük játékukat 
– pályafutásukról, életükről közvetlenül kérdezhetjük őket.
Háziasszony: Detvay Mária Marcella 

A belépés díjtalan.

az operairoDalom GyönGyszemei
május 19. 

vasárnap 1500

Versek, dallamok, gondolatok
Házigazda: a Radványi - Balog - Borzsák trió
Vendég: Nyeső Mari és Szatmári Juli 

Nyeső Mari
A hazai egyszálgitározás 
egyik alapköveként Nyeső 
Mari nagy rutinnal alakítja 
át a kezdetben nem mosoly-
gó közönségét mosolygó kö-
zönséggé. Színes kartonból 
és akvarell-képekből épített 
világába énekel bele egye-
sével mindenkit. Az így ki-
alakított közös játszótéren 
gyurmázik a kalauz, tocsog a 
pocsolyában a hentes.

Szatmári Juli
„Kilenc évesen „írtam” első 
dalomat, s nagy ABBA-
rajongó lévén, zenéjükből 
merítettem ihletet.
Tizenkét évesen kezdtem 
gitározni Szombathelyen, 
Várhelyi Zoltánnál. 
Fontos évek voltak ezek, 
mert neki köszönhetően 
mertem fellépni, énekel-
ni mások előtt. Első „igazi” 
dalomat 13 évesen írtam, 
akkor még csak angolul. 
Érettségi után kerültem 
Budapestre, ahol Nyeső 
Marinál kezdtem gitárt ta-

nulni. Megismertem és megszerettem a jazz-, bossa nova- 
és a népzenét, s a rengeteg hatást és inspirációt igyekeztem 
saját dalaimba építeni.”

Jegyár: 700 Ft

Dalnokklub
május 19. 
vasárnap 1900
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A kiállítás díjtalanul megtekinthető
naponta 10-18 óráig.

mozDulatlan mozGóképek – richly zsolt  
Grafikusművész, rajzfilmrenDező kiÁllítÁsa

Válogatás a Balázs Béla-díjas, Érdemes Művész alkotó  
felnőtteknek és gyerekeknek szóló grafikáiból, filmjeiből

Megtekinthető: május 2-áig 
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mesterkoncertek  
Grazioso buDapest vonósnéGyes

május 31. 
péntek 1930

Műsor: 
W.A. Mozart: D-dúr divertimento K.136
W.A. Mozart: G-dúr szerenád („Kis éji zene”) K.525.
Dohnányi Ernő: c-moll zongoraötös op.1 

Grazioso Budapest Vonósnégyes:
Balogh Ferenc, Detvay M. Marcella – hegedű
Rudolf András – brácsa 
Botvay Károly – cselló
Közreműködik: Sztankay Klára – zongora

Jegyár: 2000 Ft
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GDf suez – az év természetfotósa 2012
Megtekinthető: május 14-éig 

Daróczi Csaba fotója

Lebilincselő kiállítás a hazai természetfotózás legjobb  
alkotásaiból

zorÁn turné 2013
május 23. 

csütörtök 1500

Mivel a május 15-ére 
hirdetett rendez-
vényre elfogytak je-
gyeink, ezért a nagy 
érdeklődésre való te-
kintettel a koncertet 
megismételjük.

A legendás Nagy 
Generáció tagjai 
közül Zorán az 
egyetlen, aki minden 

évben országjáró körútra indul, a turnézás, mint létforma 
továbbra is vonzza. A vidéki, kisebb művelődési házakban 
ugyanolyan őszinte odaadással énekel, mint a legrangosabb 
fővárosi rendezvényhelyszíneken. 

Jegyár: 3800 Ft 

A kiállítás díjtalanul megtekinthető
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.
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sprok antal faművész szoborbútorai

A kiállítást megnyitja Lackfi János József Attila-díjas köl-
tő, író 2013. május 3-án 18 órakor.
Közreműködik Bán János Érdemes- és Jászai Mari-díjas 
színművész, valamint Dés László Kossuth-díjas zeneszer-
ző, előadóművész.

Sprok Antal izgalmas kiállításán szereplő kiszáradt fatör-
zsekből kinövő szoborbútorai új életet adnak az időrágta 
anyagnak. A művész gerendákból ácsolt installációja, leve-
gőbe függesztett szobrai és világító fa-képek teszik a tárla-
tot még érdekesebbé.  

Megtekinthető: május 3-ától május 22-éig 

pozitív
schall eszter Grafikusművész kiÁllítÁsa

Válogatás a fiatal tehetséges alkotó meseszerű illusztráció-
iból, grafikáiból

A kiállítást megnyitja Szabó T. Anna 2013. május 16-én 
19 órakor.

Schall Eszter képeit illusztrációnak hívja, bár jelentősebb 
részük nem szöveghez készült, hanem saját életének, gon-
dolatainak megnyilvánulása. Különleges alkotásai egy 
egyedi és barátságos univerzumot tárnak elénk. 

Megtekinthető: május 16-ától  június 2-áig
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A kiállítások díjtalanul megtekinthetőek
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.
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Kiállítás

maGyar tÁnchÁz 
Gyerekeknek

Magyar táncok, népi játékok, énekek, mondókák és kézmű-
ves foglalkozás várja a gyerekeket.
Vezeti: Csidu (Csatai László) 

Jegyár: 500 Ft

mazsola ii–bérlet: 
óz, a naGy varÁzsló

május 3.
péntek 1430 

a Harlekin Bábszínház 
előadása
Az előadást a nagy siker-
re való tekintettel ismét 
műsorunkra tűztük. A 
március 8-ára megvál-
tott jegyek érvényesek.

Dorkát egy napon Totó kutyájával együtt messzire, a 
Szivárványon túlra, Óz csodákkal teli országába repíti a 
forgószél…
Rendező: Bal József

                                    Jegyek elővételben kaphatók.
Jegyár: 900 Ft

maDarak és fÁk napja:
solymÁsz bemutató

május 10.
péntek 1100 

Solymász- és vadászmadár felszerelés bemutató 
a Vadászmadár Kft közreműködésével

A foglalkozás alkal-
mával megismerked-
hetnek a gyerekek a 
ragadozó madarakkal 
és a speciális soly-
mászfelszerelésekkel. 
A repítés során meg-
tapasztalhatják a ma-
darak közelségéből 
adódó természetes 
varázst, testközelből 
figyelhetik meg őket.

A belépés ingyenes.

május 10., 24.
péntek 1700 

boGyó és babóca bÁbkiÁllítÁs

Bartos Erika által készített Bábkönyv eredeti bábjainak és 
díszleteinek kiállítása 
A kiállítás megnyitójára és mesevetítésre 2013. május 25-
én 10.30-kor kerül sor.
Bogyó és Babóca történeteit Bartos Erika meséli el a 
gyereknek.

„Bogyó és Babóca 
történeteit lassan tíz 
éve kezdtem el írni és 
rajzolni. Már a legelső 
kötet megjelenésekor 
megvarrtam a szerep-
lőket kesztyűbáb for-
májában, és férjemmel 
rendszeresen elbáboz-
tuk a Bogyó és Babóca 
meséket, országszerte. 
Számtalan könyvtárba 
látogattunk el az egy-

szerű bábműsorral, egy ágytakaróval letakart vasalódeszka 
mögé bújva meséltük a rövid történeteket. 

Minden egyes díszlet, kellék készítésére jól emlékszem, 
kinőtt ruhákat, kiürült papírdobozokat használtam a dísz-
letekhez. Semmi másról nem szólt ez, mint örömöt okozni 
a legkisebbeknek.”

Megtekinthető: május 25-étől június 20-áig

Fo
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A kiállítás díjtalanul megtekinthető
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.
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farkasbarkas és rókakoma 
a kabóca bÁbszínhÁz előaDÁsa

„Óh, te szegény 
Farkasbarkas! Erős vagy, 
de eszed gyenge! Túl is jár 
rajta a komád, a furfangos 
ravaszdi! Hagyod, hogy 
lépre csaljon, megtréfál-
jon, belőled bolondot csi-
náljon? Na jó, te szegény 
Farkasbarkas, teszünk most
egy ígéretet: a mesénknek 
úgy lesz vége, hogy a ravasz Rókakomát most az egyszer 
legyőzheted!”

Rendezte: Sramó Gábor
Zene: Kovács Gáborján
Szereplők: Baranyai Anita, Jakab Ádám
Írta: Kocsis Rozi Blattner-díjas

kucok – mesejÁtszóhÁz

Különleges mesélő játszóház, kreatív mozgásos-zenés fog-
lalkozás a Tünet Együttes Kucok című interaktív meseszín-
házi elõadásának szereplõivel. A gyerekek találkozhatnak 
Kucokfalva lakóival, a Robottal, a Mesélővel, a Rogybabával 
és még a Sárkánnyal is...

Gyere knap

Gyere knap
mÁjus 25.

szombat 15  órÁtól

Ezen a délutánon a Kultúrkúria igazi főszerepet biz-
tosít a csemetéknek, hogy érezzék, nekik szól minden 
előadás, muzsika és játék. 
Kísérőrendezvény: 10.30 Bogyó és Babóca bábkiállí-
tás megnyitója és mesevetítés Bartos Erikával

Gyereknapi ÁkombÁkom  
a makÁm eGyüttes Gyerekkoncertje

A kelet-európai dallamvilág hagyományaiból építkező, jelleg-
zetes hangzásvilággal rendelkező Makám együttes interaktív 
családi műsora kisebbek és nagyobbak számára egyaránt él-
ményt jelent.
A dalok elsősorban az állatok és gyermekek világáról szólnak. 
A műsor játékos formában igyekszik elénk varázsolni az erdőt, 
mezőt, tavat, folyót, s a benne élő állatokat.
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május 21. 
kedd 1500-1800

európai önkéntes szolGÁlat 
(evs) tanÁcsaDÁs

Hallottál már az Európai Önkéntes Szolgálatról? Esetleg 
épp gondolkozol, hogy kipróbáld? Gyere el és tudj meg min-
dent az EVS-ről!
Szeretnél önkénteskedni külföldön? Megismerkednél 
más kultúrákkal? Szívesen szereznél tapasztalatot más 
országokban?
Gyere el, ismerkedj meg az Európai Önkéntes Szolgálat által 
nyújtotta lehetőségekkel!
A tanácsadás célja az EU önkéntes programjának megismer-
tetése a fiatalokkal.
A tanácsadáson egyénileg és kiscsoportban (2-4 fő) lehet 
részt venni!

Az Európai Önkéntes Szolgálat program, amit az angol 
European Voluntary Service-ből rövidítve gyakran EVS-nek 
is neveznek, azt teszi lehetővé, hogy a fiatalok külföldön ön-
kéntes munkát végezzenek.

Miért legyél EVS önkéntes?

Mert
- utazhatsz és rengeteg élményre tehetsz szert;
- kipróbálhatod, milyen egy másik országban élni, és tanul- 
   hatsz egy másik ország kultúrájáról;
- fejlesztheted nyelvtudásod;
- tanulhatsz magadról, tapasztalatot szerezhetsz az önálló-
   ságról, a független, felnőtt életről;
- védett környezetben munkatapasztalatot szerezhetsz;
- segíthetsz a fogadó közösségnek, együtt dolgozhatsz má-
   sokkal egy társadalmilag fontos, jó ügyért;
- barátokat szerezhetsz, kapcsolatokat építhetsz.

Információ:
Mulicz Ferenc
Tel.: +36 20/291 7003
e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu

A részvétel ingyenes.

Mindezek mellett kézműves játszóház, ügyességi és  
logikai játékok, arcfestés és hempergő várja a gyerekeket.

A részvétel ingyenes.

kalanDjÁték meseorszÁGban 
a bóbita bÁbszínhÁz mesekertje
Meseországunkban 7 történet 
helyszínére vezet bennünket a 
mesefonal.
Lúdas Matyi vándorútjára 
Csipkerózsika várához 
Hamupipőke otthonába 
Nagymama házába 
Aranyhal tavához 
az aranydiófához
a háromfejű sárkány barlangjához 

Gyere knap

Ölbéli kalandozás a képzelet szárnyán 0-3 éveseknek 
Játszóház babaszínházi eszközökkel - játékok, mondókák 
a szülővel közösen.

ciróGató bor juDittal

tekerGőtér 
Tessék, tessék, csak tekergessék!
Izgalmas szerkezetek, szórakoztató 
feladatok kicsiknek és nagyoknak!
A Tekergőtéren lehet tekerni - forgat-
ni - húzni - tolni - billenteni - fújni - 
és főleg gurítani. A szabályok minden 
esetben egyértelműek, a sikerélmény 
és a jó hangulat garantált.
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Ludmann Mihály művészettörténész sorozata

A XVII. századi barokk megújulás, ha késve is, de megér-
kezett Közép-Európába. A késés előnye, hogy már letisz-
tult, kikísérletezett megoldásokat vehettek át az itt alkotó 
művészek. Az egyéni arculat megteremtéséhez azonban ez 
nem elég. Hogyan és kik alakítják ki az erre a földrajzi tér-
ségre jellemző barokk művészetet? Hol vannak legjelentő-
sebb alkotásai? Erről szól a kedvelt művészettörténeti soro-
zat előadása.

Jegyár: 800 Ft

május 28. 
kedd 1830

a barokk művészet 
közép-európÁban

portré+
május 19. 
vasárnap 1700

Kondor Katalin vendége 
Szaniszló Ferenc újságíró, 
riporter

A világ számos részén megfor-
duló, a szerb-horvát háborúból 
a helyszínről tudósító szakem-
bert kérdezzük a Chrudinák-
csapat hajdani munkájáról, a 
világ tűzfészkeiről, a külpoli-
tikai szekértáborokról, a Szovjetunió-béli tanulóévekről,  
a jelen gondjairól.

A belépés díjtalan.

Szigethy Gábor előadássorozatának nyitánya
Vérfagyasztó színpadi pillanatok
Egy díszletmunkás emlékirataiból

Ellenforradalmár voltam 1963-ban a Nemzeti Színházban; 
karjaim közt tartottam Tábori Nórát egy szál semmiben a 
Vígszínház színpadán; előadás közben a kezemben robbant 
fel egy reflektor az Irodalmi Színpadon...

Író, előadó, házigazda: Szigethy Gábor

Jegyár: 1500 Ft
Diák jegyár: 1000 Ft

május 8. 
szerda 1900

színhÁz az eGész vilÁG
vérfaGyasztó

Ludmann Mihály művészettörténész sorozata

Az európai fes-
tészetben nagy 
visszhangot ki-
váltó caravaggió-i 
realizmus és 
tenebrizmus sok 
festő számára je-
lentett kiinduló-
pontot. Az itáliai 
művészet azonban 

ezer szállal kötődött a klasszikus és a reneszánsz művészet 
világához. Hogyan alakul a két művészeti ideál viszonya és 
küzdelme? Hogyan formálta ez a XVII. század művésze-
tét? Kik a legjelentősebb alkotók? Ezt vizsgálja az ismert 
művészettörténeti sorozat ezen előadása.

Jegyár: 800 Ft

a klasszicizÁló barokk művészet
május 14. 
kedd 1830
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proGram:
•    Regisztráció: az első 50 vendégnek öko-ajándékkal  
       kedveskedünk!
•    Bio étel és italkóstoló, vásár a Hidegkúti Ökopiac jóvoltából
•    Öko-design termékbemutató és vásár – természetes és  
      újrahasznosított alapanyagokból készült ékszerek, táskák,  
      dísztárgyak
•    Klímabarát energia-megtakarítási lehetőségek az építé-
      szetben – előadás (hőszigetelés, energia megtakarítás nyí-
      lászárókkal, szoláris nyereségek passzív hasznosítsa, nyári  
      hővédelem, hővisszanyerő szellőzés, fűtési rendszer 
      és használati melegvíz-ellátás korszerűsítése)
•    Korszerűsítések finanszírozási lehetőségei – előadás
•    Öko-divatbemutató – az Eco-Design Team újrahasznosí-   
      tott szigetelési alapanyagokból készült extrém kollekciója

Zöldág Nap 

Minden vendég 20%-os öko- ajándékutalványt kap!
Az esemény támogatója a K&H Bank Zrt.
A részvétel ingyenes.

koncertek:

2013. május 02. Kaplonyi Éva Trió (pop)
2013. május 16. Kiszner Linda trió (latin, jazz)
2013. május 30. Enyedi Sugárka Jazz Tett (swing, jazz, latin)
2013. június 13. Karosi-Rieger Trió (soul, jazz)
2013. június 27. Melodisztik duó (francia sanzon)

Az estek programja:
19.00 mindenki vendégünk egy italra és bio péksüteményre
19.30 bio étel- és italbemutató és kóstolás a Hidegkúti    
            Ökopiac jóvoltából
20.00 Koncert

Az est folyamán különleges étel- és italválasztékkal várják a 
látogatókat a bio standok.
A részvétel ingyenes.

kéthetente csütörtökön
1900 -2200 

ZeNés Zöld esték
köNNyuZeNei koNcertek  

a csillagok alatt
május 11. 
szombat 1500 -1800 

20 21

,,
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Előadások, hasznos információk és tanácsok 
hobbikertészeknek

Téma: 
a rovarcsapdák a növényvédelem segítői
Előadó: Dr. Némethy Zsuzsanna

A belépés minden Zöldág programra ingyenes.
Információ: Reök Cecília

Tel.: +36 20/299 1040
e-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu

 
május 2. 
csütörtök 1800 eGészséGes tÁplÁlkozÁs fórum iv.
Téma: 
az élelmiszerek tápanyaghiá-
nya és következményei
Teázással egybekötött 
előadás

Előadó: Sramkó Dezső

Téma:
léguti megbetegedések kezelése a természet erejével

Természetes gyógymódok, egészség-
megőrzés mindenkinek. A gyógynö-
vények gyűjtése és kezelése, gyógyha-
tások, készítmények, szakirodalmak és 
praktikus tanácsok. 
A hónap gyógyteája, bemutató, kóstoló.

Előadó: Dr.  Pethő Mária

 
május 28. 
kedd 1730 kertbarÁt fórum

 
május 14. 
kedd 1800 GyóGynövény klub

Zöldág HorgásZverseNy
2013. május 25.  
sZombat 10.00-15.00

helyszín:
Hidegkúti Horgásztó és környezete – zöld közösségi tér 
1028 Budapest, Temető u. 65.

proGram
10.00                Regisztráció
10.30-14.00 Horgászverseny 
10.30-14.00 Zöldág vetélkedők, növény- 
                           és állatismereti játékok
11.00                Védett madaraink – tanösvény
                            Vezeti: Bőhm András biológus
14.00                Horgászverseny zsűrizése
14.30                Horgászverseny eredményhirdetése és 
                            a nyeremények átadása a Kultúrkúriában

Díjak:
1. helyezett: fél éves korlátlan horgászbérlet
2. helyezett: 20 alkalmas horgászbérlet
3. helyezett: 10 alkalmas horgászbérlet
a Hidegkúti Horgásztóra

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni lehet május 22-ig a következő e-mail címen: 
reokcecilia@kulturkuria.hu

 
május 16. 
csütörtök 1800 eGészséGes tÁplÁlkozÁs fórum v.
Téma: 
az élelmiszerek tápanyaghiá-
nya és következményei

Teázással egybekötött 
előadás
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Előzetes

24

Előzetes

helka, a balaton tünDére 
vízi bÁbszínhÁz

június 22. 
szombat 2000 

a Kabóca Bábszínház előadása 
Nyulász Péter az Év Gyermek-
könyve Díjat is elnyert  Helka - 
A Burok-völgy árnyai című re-
génye alapján.
Az előadás különlegessége, 
hogy egy hatalmas medencében, 
vízen játszódik.  A vízzel töltött 
díszletben valós és képzeletbe-
li helyek és lények tűnnek fel, 
csodák történnek: vízisárkány, 
szökőkút, vízesés és más vízi 
trükkök. A tó legendáját feldolgozó kalandos történet tar-
talmas és látványos szórakozást kínál az egész családnak.  
Az előadás megtekintése ingyenes. 

heltai jenő: naftalin

a Kecskeméti Katona József  Színház előadása
Rendező: Cseke Péter

június 14. 
péntek 1900

11. pesthiDeGkúti 
hÁzikeDvenc kiÁllítÁs és 

szépséGverseny
június 22. 
szombat 1100

Várunk minden gazdit, leendő 
gazdit, állatbarátot és természetesen a 
házikedvenceket! 
Programok: kiállítás, kutyás bemutatók, 
tanácsadás, állatismereti totó stb..

1918 őszirózsÁk
zuhanórepülés

június 4. 
kedd 1900

Magyar Kanizsai
Udvari Kamaraszínház
Írta, rendezte: 
Andrási Attila
Az előadás a Nemzeti 
Összetartozás Napja 
alkalmából kerül 
bemutatásra.

hiDeGkúti Gyermekbúcsú
június 30. 
vasárnap 1500 

Hagyományos évadzáró 
gyermekmulatság

Az Eszter-Lánc Mesezenekar 
koncertje, Gombos Jim és 
Lukács a masiniszta - Ciróka 
Bábszínház előadása, játszó-
kert, kézműves játszóház, arc-
festés, hempergő,  logikai és 
ügyességi játékok várják a 
gyerekeket.

A belépés díjtalan.

ii. kerületi csalÁDi nap

Langaléta Garabonciás gólyalábasok bemutatója, báb-
előadás, középkori tábori élet és fegyverek  bemutatá-
sa, kézműves foglalkozások. Középkori ételekkel és még 
sok más érdekes programmal várjuk kedves látogatóin-
kat. 19 órától a Carbonfools szórakoztatja a  közönsé-
get. A belépés díjtalan.

június 15. 
szombat 1000
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1-3 éves gyerekeknek
Időpont: csütörtök 9.30-10.30
Információ és beiratkozás:
Orszáczky Ildikó, a csiri-biri torna vezetője
Telefon: +36 30/389 5500
e-mail: info@csiri-biri.hu, www.babatorna.hu

Csiri-biri torna

6 hónapostól - 4 éves korig
Időpont: szerda 10.00-10.30
Információ és beiratkozás: Dudinszky Nóra fuvolatanár
Telefon: +36 70/452 8895
e-mail: info@sunizene.hu, www.sunizene.hu

süni zenebölCsi

Időpontok: 
óvodás csoport: csütörtök 16.30-17.30 

Információ: Bacsó Sára tánctanár
Telefon: +36 30/553 0124

sarabacso@gmail.com

Csillagszemű néptánCCsoport

G
yerek tanfolyam

ok

5-10 éves gyerekeknek
Időpont: szerda 16.00-17.30

Információ: Veress Kinga művészettörténész, kézműves
Telefon: +36 30/365 0656

e-mail: s.veresskinga@gmail.com
www.kistenyér.blogspot.com

Kistenyér

3-6 éves gyerekeknek
Zenei hallás- és ritmusképzés játékosan

Időpont: 
csütörtök 16.00-17.00

Információ:  Csévi Annamária De Pillecyn zenetanár,  
szolfézsoktató, csellista.

Telefon: +36 70/667 6223
e-mail: drcsevi@t-online.hu

éneKeljünK együtt

8-13 éves gyerekeknek
Drámastúdió Földessy Margit vezetésével

Időpont: szerda 15.00-17.00
II. szemeszter 2013. február 6 - június 6 (17 alkalom)

Információ és beiratkozás: Tóth Kinga szervező 
Telefon: +36 1/392 0873, +36 20/249 1580

e-mail: kingat@kulturkuria.hu

szín-játéK-ország
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ok június 17-21. 10.00-16.00
Drámastúdiós foglalkozások  9-13 éves gyerekeknek 
Szín-Játék-Ország Földessy Margit vezetésével
június 17-21. 9.00-16.00
Kerámia tábor 7-13 éves gyerekeknek

június 17-21. 9.00-16.00, félnapos 9.00-12.00
Pom-pon (Cheerleader) napközis tábor 6-10 éves 
korig
június 17-21. 9.00-15.00
Zöldág Horgásztábor 10-14 éves gyerekeknek
A Magyar Országos Horgász Szövetség 
és a Klebelsberg Kultúrkúria szervezésében

június 24-28. 8.30-15.00
Kreatív napközis tábor 4-6 éves gyerekeknek

július 1-5. 9.00-16.00
Balett tábor 6-10 éves gyerekeknek

július 8-12. 9.00-16.00, félnapos 9.00-12.00
Fit-kid napközis tábor 6-10 éves gyerekeknek

július 9-augusztus 27. keddi naponként 10.00-11.45 
Nyári jóga alkalmak, korhatár nélkül

augusztus 5-9. 9.00-16.00, félnapos 9.00-12.00
Fit-kid napközis tábor 10-14 éves gyerekeknek

július 15-18. 10.00-11.00 (szerda szünet)
Süni alkotóhét Törpék hete

Információ: Nagyné Tóth Kinga szervező
Telefon: +36 20/249 1580 
e-mail: kingat@kulturkuria.hu

Kisgyerek tanfolyam
ok

Kézműves gyermeKfoglalKozásoK

2-4 éves gyerekeknek
Képek, színek, formák

Időpont: csütörtök 16.40-17.25 
A foglalkozást 6 fő jelentkező esetén indítjuk el.

Előzetes jelentkezés szükséges.
Jelentkezés és információ: 

Veress Kinga foglalkozásvezető  
művészettörténész, kézműves.

Telefon: + 36 30/365 0656
e-mail: s.veresskinga@gmail.com
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balett előkészítő 4-5 éveseknek
Időpont: péntek 16.00-17.00
balett kezdő  5-6 éveseknek
Időpont: kedd, péntek 17.00-18.00
balett haladó 7-10 évesek
Időpont: kedd, péntek 18.00-19.00
Információ és beiratkozás:
Hajas Lili klasszikus balett táncpedagógus
Telefon: +36 30/399 7779

balett

 
Óvodás csoport 3-6 éveseknek (lányok-fiúk vegyesen)
kedd 15.45-16.45
Előkészítő csoport 7-17 éveseknek
csütörtök 15.45-16.45 Akrobatika óra
Információ: Borsányi Petra Európa bajnok, fitness edző 
és koreográfus 
Telefon: +36 30/658 9265, www.fitkid.hu

fit-Kid 

Óvodás csoport (középső- és nagycsoportosok részére)
Időpont: hétfő, szerda 16.15-17.00
Iskolás csoportok 
Időpontok: hétfő, szerda 17.15-18.00   (I. korcsoport)
                                         18.00-19.00  (II. korcsoport)
                                         19.00-20.00 (III. korcsoport)
Információ: Bácskay Zsolt testnevelő tanár, (1. dan)
Telefon: +36 20/951 4414

judo

Időpontok: kedd, csütörtök 17.00-18.00
Az edzéseket Szentes János 4. dan és Körmendi Dezső 
2. dan mesterek vezetik.
Bővebb információ: www.cg1025.hu 

KyoKushin Karate 
Iskolás korú gyerekeknek

Felnőtt tanfolyam
ok

hétfő 11.00-13.30
kedd 9.00-10.30, 11.00-12.15

csütörtök 9.00-10.30, 10.00-12.15 
Beiratkozás és információ: Sándor Anikó 

Telefon: +36 1/214 8666 vagy +36 30/231 8631 
www.lingvarium-oma.hu

angol nyelvtanfolyam

18 éves kortól
Haladó: szerda 09.00-10.00

Újrakezdő: 10.00-11:00
Új kezdő csoport: szerda 11.00-12.00 

német nyelvtanfolyam

15 éves kortól, haladó és szinten tartó csoport:  
hétfő, csütörtök 15.00-16.30 és 16.30-18.00 

Információ: Tarnay Annamária olasz nyelvtanár
Telefon: +36 30/495 2693

olasz nyelvtanfolyam

brazil jiu jitsu
Iskolás korú gyerekeknek
Időpontok: kedd, csütörtök 15.50-16.50 
Információ és jelentkezés: Szentes János (BJJ kék) öves 
vezeti
Telefon: +36 20/339 2197, e-mail: szentesj@yahoo.com

hip-hop - dynamiC tánCisKola
7-11 éveseknek
Időpont: hétfő 16.30-17.30
12-18 éveseknek
Időpont: hétfő 17.30-18.30
Információ: Patay-Telek Szilvia tánctanár
Telefon: +36 20/326 6628
e-mail: teleksz@freemail.hu

csütörtök 13.00-15.00
Információ: Kocsányi Gabriella klubvezető
Telefon: +36 1/376 8796, +36 20/332 1630

www.egészségbiztonság.hu

meridian Klub  
élj 100 évig egészségben

gerinCtorna
Időpont: csütörtök 9.00-10.00

Információ: Jurás Zoltán edző és masszőr
Telefon: +36 20/447 4520

18 éves kortól
Időpont: szerda 08.15-09.15
Információ: Tóth Irén edző 

Telefon: +36 70/617 7161

női torna

18 éves kortól
Időpont: hétfő 08.15-09.15

Információ: Orbán Dóra edző
Telefon: +36 30/933 7092

e-mail: orban.dora@freemail.hu

pilates bodyart elemeKKel 

16 éves kortól 
hétfő 19.00-20.00

Információ: Reök Cecilia reggaeton oktató
Telefon: +36 20/299 1040

e-mail: reokcecilia@gmail.com

reggaeton
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10-50 éves korig
Időpont: kedd 18.30-19.30

balett fitnesz nőKneK

10-50 éves korig
Időpont:  csütörtök 18.30-20.00
Információ: Hajas Lili balett-oktató
Telefon: +36 30/399 7779
www.balerina-leszek.hu

KlassziKus balett felnőtteKneK

Korhatár nélkül
hétfő, péntek 09.30-11.00
kedd 18.15-19.45 
csütörtök 18.00-19.30

jóga a mindennapi életben

Időpont: péntek 08.15-09.15
Információ: Bolla Magdolna jógaoktató
Telefon: +36 30/402 4657

fitness jóga

Időpontok: 
kedd 20.00-21.00
csütörtök 20.15-21.15
péntek 20.00-21.00
Az első órára előzetes bejelentkezés szükséges!
Információ: Papp-Váry Anna zumba- és aerobic oktató
annapappvary.zumba.com
Telefon: +36 20/430 2445, e-mail: zumbazzannaval@gmail.com

zumba fitness

18 éves kortól
Haladó, középhaladó csoport:
hétfő 20.30-22.00, kedd 18.30-20.00
vasárnap 18.00-19.30, 19.00-20.30.
Információ: Patay-Telek Szilvia tánctanár
Telefon: +36 20/326 6628
e-mail: teleksz@freemail.hu

társastánC - dynamiC tánCisKola

16 éves kortól
szerda
haladók: 18.30-20.00
kezdők: 20.00-21.30
Információ: Tóth Kinga szervező 
+36 20/ 249 1580

salsa, vidámság, ritmus

Tanfolyamokkal, táborokkal kapcsolatos információ: 
 Nagyné Tóth Kinga szervező  

+36 20/249 1580
e-mail: kingat@kulturkuria.hu

német klubestek /Deutschklub
május 30. 
csütörtök 1800

Kötetlen társalgás jó hangulatban/Lockere Unterhaltung in 
angenehmer Atmosphäre 
Állandó témáink: Film-színház-zene, utazás-gasztronómia, 
külföldi munkavállalás, gazdasági aktualitások, nyelvvizsga in-
formáció,  játék mindenkinek.
Unsere Themen: Film-Theater-Musik, Reise-Gastronomie,  
Arbeit im Ausland, aktuelle Wirtschaftsfragen, Sprach-
prüfungsinformationen,  Spiele für alle.
Klubvezető/Leiterin: Ujj Regina +36 30/670 3057  
www.online-nemet.hu

A részvétel ingyenes/Kostenloser Eintritt

pesthiDeGkúti barÁti kör
május 15. 
szerda 1700

Az eddigi hagyományt követve Baráti Körünk szeretettel várja 
azokat a helyi lakosokat, gyerekeiket, nagyszüleiket, akik részt 
kívánnak venni a kötetlen hangulatú beszélgetésen. 
Célunk a Pesthidegkútat szerető, azért tenni vágyó polgárok 
találkozási lehetőségének biztosítása. Összejöveteleink során 
szabadon beszélgetünk, megvitatjuk a lakókörnyezetünket 
érintő problémákat, eseményeket. Ezeken a találkozókon 
hangot adhatunk örömünknek, javaslatainknak és kifejezhet-
jük bosszúságainkat is. 
Összejöveteleinket minden hónap harmadik szerdáján 
tartjuk.  

helytörténeti kör
Pesthidegkút múltja iránt érdeklődők jelentkezését  
várjuk, akik szívesen részt vesznek a gyűjtő, kutató, rend-
szerező munkában.
Információ: Dr. Czaga Viktória   vicza52@t-online.hu
        Wenzon Gusztáv   +36 20/325 1414

 
olasz klub / club italiano

május 3. 
péntek 1800

Minden hónap első péntekén baráti összejövetelek diákok-
nak, tanároknak, fiataloknak, idősebbeknek, olaszoknak, 
magyaroknak - mindenkinek, aki az olasz nyelv és kultúra 
rajongója.
Részletes program/Per il programma dettagliato contattare:
Tarnay Annmária olasz nyelvtanár/ insegnante:
+36 30/495 2693, atarnay@hotmail.com
Incontri mensili per studenti e insegnanti, giovani e 
anziani, ungheresi e italiani e per tutti gli amici della lingua 
e cultura italiana.
Ogni primo venerdi del mese 03.05. 18.00 - 20.00
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maGhÁz  
baba-mama klub

kedd és csütörtök  
1000–1200

internet kortalanul
csütörtök és péntek 

830–1000 és  1030–1200

Egy hely, ahol kötetlen játék, beszélgetés, ismerkedés és 
igény szerint kézműves foglalkozás közben a baba (0-3 éves 
korig) szocializációja elkezdődik.
Minden szülőt, nagyszülőt ill. gondozót és gyermeket sze-
retettel várnak a klub házigazdái: Erdélyi Ágnes, Nagy 
Petra és Simon Judit.
Május 16-án Hevesi Imre zenél a babáknak, mamáknak.

Részvételi díj családonként: 500 Ft

mÁtyus Dezső briDzsklub
péntek 

1800–2200

Helyszín a Közösségi Ház,  Máriaremetei út 37.
4 csoportban – kezdő, középhaladó és haladó szinten.
Új kezdő csoport szeptemberben indul.
Vezeti: Polgár Mária, polgar.maria@gmail.com
Információ: Wenzon Gusztáv, tel.: +36 20/325 1414 

Részvételi díj: 1200 Ft/hó.

Játék (párosverseny) minden pénteken. Csak a bridzselni  
tudókat várjuk előzetes egyeztetéssel.
Vezeti: Mátyus Dezső 
Telefonszám: +36 1/397 3026, +36 30/393 6948

 A részvétel ingyenes.

A résztvevők tapasztalatokat, illetve magyar és külföldi
bélyegeket cserélhetnek, felértékeltethetik gyűjteményüket.
Vezeti: Faragó Sándor  A részvétel ingyenes.

hiDeGkúti bélyeGGyűjtők klubja
szerda  

1700–1900

tere-fere  
polGÁri nyuGDíjas klub

május 7.  
kedd 1630

Májusban kivételesen kedden jó hangulatú beszélgetés, 
meghívott előadók.                                                 

 A részvétel ingyenes.

sakk-kör
Elindult a Sakk-kör a Kultúrkúriában. Játszmák minden 
péntek délután. További érdeklődőket várunk. 
Információ: Fülöp Tibor +36 1/397 0502

péntek 
1500–1700

joGi és meDiÁciós tanÁcsaDÁs

A mediáció a konflik-
tusok, az elakadt viták 
rendezésének a peres 
eljárástól eltérő módja. 
Lehetővé teszi, hogy a 
felek által felkért pár-
tatlan harmadik sze-
mély, a mediátor segít-
ségével helyreálljon a párbeszéd, és a felek maguk keressék meg 
a megfelelő megoldást. Hatékony konfliktusrendezés üzleti és 
családjogi vitákban ügyvéd szakértő segítségével.
A Kultúrkúria ügyvéd-mediátora, Dr. Toronyi Tímea ingyenes 
tanácsadással várja Önt!
Időpontok: 
május 7., 21. (kedd) 16-19h 
május 14., 28. (kedd) 9-12h 
Információ: +36 1/392 0860

hÁzikeDvenc fotópÁlyÁzat
Küldje be házikedvencéről (max. 2 db 
kategóriánként - kutya, macska, kisrág-
csáló, madár, stb.) a legkedvesebb képét 
előhívott, kinyomtatott vagy digitális 
formában (méret: 300 dpi, max. 10 MB, 
A5, 14,8 x 21 cm, lehetséges formátu-
mok: jpg, tiff). A fotó hátuljára írják rá, 
ill. az e-mail-ben tüntessék fel az állat 
nevét, a gazda nevét és elérhetőségét.
A képek a 11. Pesthidegkúti Házikedvenc Kiállítás és Szép-
ségverseny keretében lesznek kiállítva, 2013. június 22-én, 
ahol szavazni is lehet rájuk. A három legtöbb szavazatot kapott 
házikedvenc és gazdája jutalomban részesül.
A képeket e-mail-ben vagy postán küldhetik be, ill. leadhatják 
személyesen a Kultúrkúria portáján.
Beküldési határidő: 2013. június 14.
Cím: 
Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Budapest, Templom u. 2-10.
E-mail: voros.judit@kulturkuria.hu

bababörze
május 11. 
szombat 900–1200

Jó állapotú, használt gyermekholmik vására
Asztalfoglalás e-mail-en: kingat@kulturkuria.hu
Információ: Tóth Kinga +36 20/249 1580
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GazDapiac
Remélhetőleg lassan-lassan kiderül az ég, és országosan nap-
sütéses napok is várnak ránk.
A napsütés meghozza majd eredményeit. Zöldség- és vi-
rágpalánták, fűszer növények és természetesen vitamindús 
zöldségek, valamint a megszokott hazai finomságok bő vá-
lasztéka várja a vásárlókat május 11-én és 25-én szombaton, 
700-1130 között (igény esetén 1200-ig). Jöjjenek a vásárolni 
szándékozók, de jöjjenek azok is, akik csupán jót akarnak be-
szélgetni és kóstolgatni. Mindenkit  szeretettel várunk. 

május 11., 25. 
szombat 700-1130 

a pesthiDeGkúti evanGélikus  
Gyülekezet szervezései

A Pesthidegkúti Evangélikus Gyülekezet szervezésében
Május 1, 15 és 29. szerda 19.00 Felnőtt Bibliaóra
Május 19.  vasárnap 9.30 Pünkösdi istentisztelet
Május 23. csütörtök 18.00  Ökumenikus Imaest a Gercsei 
templomban 

Templom: Ördögárok u. 9.
Gyülekezeti terem, Lelkészi Hivatal: 1029 Zsíroshegyi út 47.
Tel.: +36 1/397 5403 

eGalitÁs alapítvÁny
Közlekedési nehézségekkel küzdő pesthidegkútiak helyi 
kulturális rendezvényeken való részvételét segíti az Egalitás
Alapítvány,  szállítás, szükség esetén helyszíni segítség biztosí-
tásával. Információ:  Zaymusné Szanka  Judit +36 1/274 6233 
vagy a +36 30/953 3415 

hiDeGkúti sport club
Az 1923-ban alapított egyesület Budapest Bajnokságban 
szerepelő utánpótlás, felnőtt és öregfiúk csapatai szeretettel 
várják a futballkedvelőket bajnoki mérkőzéseikre, melyek 
megtekintése ingyenes.
         05.12. 16:30 Hidegkúti SC - Prókátor SE
További  információ: www.hidegkuti-sc.hu

renDőrnap
május 4. 

szombat 1000

A II. kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és 
a II. kerületi Rendőrkapitányság rendőrnapot szervez a 
Klebelsberg Kultúrkúria udvarán.
Tervezett programok: Önvédelmi és tonfás bemutató, 
elfogó rendőrkutyás bemutató,kerékpáros KRESZ verseny, 
rendőrautó és rendőrmotor kiállítás, kézműves, sport és 
szabadidős foglalkozások, óriás társasjáték, gyermekvédel-
mi szervezetek bemutatkozása,  a Helios zenekar koncertje
A KRESZ versenyen résztvevők saját kerékpárral jöjjenek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Ha kisgyermekes szülőként úgy érzi…
„Olyan jó lenne beszélgetni…” „Sokat vagyok 
egyedül…” „Nem tudok egyedül kimozdul-

ni…” „Elbizonytalanodtam a gyermeknevelésben…” 
Segíthetünk? Otthon segítünk szolgálat ingyenesen, ön-
kéntesekkel, szülői tapasztalattal, heti rendszerességgel.
Elérhetőség: Otthon Segítünk Alapítvány
Lukács Andrea II. kerületi szervező +36 30/491 4021
lukacs.andrea@t-online.hu, www.otthonsegitunk.hu

otthon seGítünk alapítvÁny

Eladó és kiadó ingatlanok

Irodánk kifejezetten pesthidegkúti 
és környékbeli ingatlanokkal foglalkozik

Cím: 1028. Budapest Hidegkúti út 6.
www.partnerimmobil.hu 

tel.: 391-6787 | Mobil: 06 70  237-9558

A helyi ingatlanok 
specialistája

Információ: Halasi Gabriella halasi.gabriella@csgyk02.hu 
0620/8049159

hol-mi vÁsÁr
május 4. 

szombat 900-1200 

Háztartási holmik hagyományos vására a Klebelsberg 
Kultúrkúriában, a Budaligeti Polgári Kör szervezésében. 
Előre jelentkezni szükséges: Simon Imre
tel./fax: 376-9325, 20-805.4942 vagy 70-652.5959
e-mail: imericus3@t-online.hu. 

asztalitenisz-verseny
Hagyományos tavaszi nyílt egyéni asztalitenisz versenyünk-
re szeretettel várjuk nemcsak a kerületi bajnokságokban ver-
senyzőket, hanem a sportágat szerető amatőröket is.
Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria 
Nevezés a helyszínen 930-tól 500 Ft nevezési díj befizetése 
mellett. A verseny 10 órakor kezdődik.
Információ: Herendi-Szabó Csilla +36 20/325 6252, illetve 
a szabocsilla63@freemail.hu

május 18. 
szombat 1000 



SzolgáltatásSzolgáltatás

pelenkÁzó kuckó
Kellemes, békés kis sziget a kisgyermekes 
családok számára, melynek díszítő elemeit, 
üvegmozaikjait Borbás Dorka iparművész 
alkotta. A pelenkázó kulcsát az információs 
pultnál lehet elkérni.

béreljen termet a kultúrkúriÁban!
Intézményünk alkalmas esküvők, előadások, koncertek, ülte-
tett és állófogadások, konferenciák és oktatási tevékenységek 
lebonyolítására. Termeink kis létszámú csoportos foglalkozá-
sok elhelyezésén túl akár háromszáz fős közönség befogadá-
sára is alkalmasak. Szabadtéri program esetén amfiteátru-
munk és tágas kertünk is rendezvényhelyszínül szolgálhat. 

Bővebb információ: 
Tóth Kinga Tel.: +36 1/392 0873  
Mobil: +36 20/249 1580 
kingat@kulturkuria.hu

zsúrszolGÁlat
Ünnepelje gyermeke  
születésnapját és névnapját  
a Kultúrkúriában!  

Bővebb információ: 
Tóth Kinga +36 1/392 0873  
Mobil: +36 20/249 1580 
kingat@kulturkuria.hu
 

Bérelhető termek, terek:  
Színházterem, Nagyszalon - Télikert, 
Vinotéka, Barbakán, Szabadtéri színpad

Bővebb információ: 
Tóth Kinga Tel.: +36 1/392 0873  
Mobil: +36 20/249 1580 
kingat@kulturkuria.hu

inGyen internet a kultúrkúriÁban!
Nyitástól 20 óráig használható. 

keDves olvasónk!
Ha szeretné a műsorfüzetet elektronikus úton megkapni, 
kérjük, küldjön egy e-mailt az info@kulturkuria.hu címre!

tartsa esküvőjét a kultúrkúriÁban!

Budapest legtöbb rendezvényhelyszínének programjára és 
számos vidéki rendezvényre is vásárolhat jegyet a Kultúrkúria 
információs pultjánál, hétköznap 07.30–19.30, hétvé-
gén 10.00–18.00 óra között. Telefon: +36 1/392 0860. 
Intézményünk programjaira a helyszínen, az InterTicket  
országos JEGYPONT hálózatában, valamint a JEGY.HU 
oldalon, a Ticket Expressznél (Andrássy út 18.), a Broadway 
jegyirodáiban, Solymáron a Travelplaza utazási irodában tud 
jegyet venni.
Internetes jegyrendelés a jegyrendeles@kulturkuria.hu 
e-mail címen lehetséges.
II. Kerület Kártyára és SOTE Alumni Tagsági Kártyára az 
1000 Ft feletti jegyárú színházi előadásokra és koncertekre 
10% kedvezményt adunk.

A sorban állás elkerülése érdekében jegyét lehető-
leg ne az adott rendezvény napján, hanem elővétel-
ben vásárolja meg.  Egy   programot megelőző utol-
só órában csak az aktuális rendezvényre lehet jegyet 
venni, az elővétel ekkor más előadásokra szünetel. 

II. KERÜLETI KULTUR ÁLIS KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT. HAVI KIADVÁNYA
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a., tel.: +36 1/392 0860 
e-mail: info@kulturkuria.hu, web: www.kulturkuria.hu
felelős kiadó: Dolhai István 
szerkesztő: Mulicz Ferenc, kiadványszerkesztés: Ladányi Norbert
nyomda: F&F  Print Line Kft. 2013 Pomáz, Mogyoró utca 32. 
Megjelenik 11 000 példányban.
VPID: HU0006816562
Hirdetésfelvétel: Wenzon Gusztáv tel.: +36 1/ 392 0873

 impresszum

tÁmoGatóink, partnereink

színhÁz- és koncertjeGy elővétel



NEIL YOUNG SÉTÁNY
NYS KLUBKONCERT
május 5. vasárnap 20.00
HUZELLA PÉTER, JENEI SZILVESZTER, 
RÁTÓTI ZOLTÁN, TÓTH ISTVÁN

KEX ÉS TEA
KORTÁRS IRODALMI EST A MOMENTÁN TÁRSULATTAL
május 7. kedd 19.00
ARTHUR KOESTLER EMLÉKEST

ÜTŐS NAP
SZIAMARCZI! CSALÁDI PROGRAM
május 11. szombat 11.00–12.30
az AMADINDA együttes családi koncertje

ECKHARDT GÁBOR 
ZONGORAHANGVERSENYE
május 12. vasárnap 19.00
„Egy kiállítás rendhagyó képei”
– avagy galéria a XIX. századi orosz zene ürügyén

GYÓGYÍTÁS ÉS MŰVÉSZET
A TÉMA: LÉLEK - MŰVÉSZET - GYÓGYÍTÁS
május 15. szerda 19.00
Házigazda: dr. MEDGYESI JÁNOS háziorvos 
Vendég:  DR. BAGDY EMŐKE klinikai szakpszichológus, 

pszichoterapeuta

„OROSZ REMEKMŰVEK” 
 A DUNA SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGVERSENYE
május 24. péntek 19.00
Vezényel: MEDVECZKY ÁDÁM 

KALÁKA KONCERT
AKUSZTIKUS KONCERT FELNŐTTEKNEK
május 25. szombat 19.00
Vendégünk: KÁNYÁDI SÁNDOR

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820
E-mail: informacio@marczi.hu 
Web: www.marczi.hu

_mf_2013.indd   1 2013.04.11.   12:22:03

TEMPLOMKERTI ESTÉK
MŰVÉSZEK A TEMPLOMÉRT 2013

JÓTÉKONYSÁGI ESTEK A MÁRIAREMETEI BAZILIKA JAVÁRA
1029 Budapest, templomkert 1.

elŐZetes

aZ esemény fŐvédnöke: dr. láng Zsolt polgármester

HáZiassZony: scHmitt pálné makray katalin olimpikon

2013. június 15. BŐdey sándor-emlékest

fellépnek: 
Balázs Péter és a Szolnoki Szigligeti Színház művészei

Balázs Fecó
Császár Angela

Ferencz Éva
Hűvösvölgyi Ildikó

Melocco Miklós
Pitti Katalin

Török Tilla és Heinczinger Mika
Cédrus néptáncegyüttes – solymár

2013. június 22.  Bolyki Balázs és a Bolyki Soul & Gospel 
Kórus

ki a te HŐsöd? című műsora

2013. július 13. Duna Néptáncegyüttes – aranyág-mítosZ

2013. július 27. Miklósa Erika elŐadóestje

2013. augusZtus 17. Kudlik Júlia és Szvorák Katalin  
elŐadóestje a sZeretetrŐl

a rendeZvény programjai ingyenesek, de a templom céljaira  
felajánlásokat elfogadnak.

KERÜLET NAPJA
a ii. kerÜleti önkormányZat kulturális és  

sZórakoZató fesZtiválja
2013. június 14-15. millenáris

elŐZetes a programokBól

2013. június 14. 
19.00 Tolvai Renáta-koncert

20.30 Caramel-koncert

2013. június 15.
Családi nap

kiseBBségi ételkóstolók, táncHáZak, kerÜleti fŐZŐverseny, 
másZófal, ugrálóvárak, rendŐrségi Bemutatók

18.00 R-GO-koncert 

a kerÜlet napjának minden programja ingyenes



Eseménynaptár – május

április 5. péntek

május 8. 1900 szerda

Színház az egész világ – Szigethy Gábor előadása

május 10. péntek

1100 Madarak és fák napja: Solymász bemutató
1700 Magyar táncház gyermekeknek

május 3. péntek

1430 Mazsola II.-bérlet: Óz, a nagy varázsló 
1900 Grazioso Zeneszalon
1800 Fa szobrok a Kő utcából – Sprok Antal kiállítása

május 11. szombat 1500

Zöldág Nap

május 14. kedd 

1800 Gyógynövény klub
1830 A klasszicizáló barokk művészet - Ludmann Mihály sorozata

május 16. csütörtök

1800 Pozitív – Schall Eszter grafikusművész kiállítása
1800 Egészséges táplálkozás fórum
1900 Zenés Zöld Esték – Kiszner Linda Trió (latin, jazz)

május 19. vasárnap

1500 Az operairodalom gyöngyszemei
1700 Portré+ Kondor Katalin vendége Szaniszló Ferenc
1900 Dalnokklub – vendég: Nyeső Mari és Szatmári Juli

május 21. kedd

1500 EVS tanácsadás
1900 Álom a vár alatt – előadóest Áprily Lajos verseiből

május 23. csütörtök 1900

Zorán-koncert

május 2. csütörtök

1800 Egészséges táplálkozás fórum
1900 Zenés Zöld Esték – Kaplonyi Éva Trio (pop)
1900 Daniel Glattauer: Gyógyír északi szélre – Orlai Produkciós Iroda

1030 Bogyó és Babóca bábkiállítás
1000 Zöldág Horgászverseny
1500 Gyermeknap

május 25. szombat

május 28. kedd

1730 Kertbarát fórum
1830 A barokk művészet Közép-Európában – Ludmann Mihály sorozata

január 25. péntek
Zenés Zöld Esték – Enyedi Sugárka Jazz Tett (swing, jazz, latin)

május 30. csütörtök 1900

május 31. péntek 1930

Mesterkoncertek – Grazioso Budapest Vonósnégyes

május 15. szerda 1900

Zorán-koncert


