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november 10 -16.

november 10. hétfő 

18.00  A Klebelsberg Kuno Hét megnyitása
 Jeges Ernő festőművész kiállításának megnyitója
 További információ a 20-21. oldalon
19.00 „…függök ezen a zord élet-párkányon...”
 Szugyicky István Ady műveiből készült összeállítása 
 Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Magyar Színház vezető színésze  
 tolmácsolásában
 További információ a 34. oldalon

november 11. kedd 

18.00  Könyvbemutató
 Ludmann Mihály: A magyar építészet mesterei 
 című könyvének bemutatója
 További információ a 35. oldalon
18.30 Lechner Ödön és köre
 Ludmann Mihály művészettörténész előadása
 További információ a 35.  oldalon

19.30  Mesterkoncertek
 Kölcsönhatások
 Mester és Margariták
 Eckhardt Gábor és tanítványainak   
 rendhagyó zongorahangversenye   
 kettő, négy, illetve hat kézre
 További információ a 12 -13. oldalon

november 12. szerda 

19.00 Jókai Anna: Fejünk felől a tetőt
 Ivancsics Ilona és Színtársai előadása
 További információ a 6-7. oldalon

november 13. csütörtök

11.00 Klebelsberg Kuno szobrának 
 megkoszorúzása
18.00 Hősök és hősi halottak 
 Pesthidegkúton
 Dr. Czaga Viktória előadása
 További információ a 36. oldalon
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november 14. péntek

18.00 Klebelsberg Díjátadó és Gálaműsor
 A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat által alapított  
 Klebesberg Kuno-díj ünnepélyes átadása

 Házigazda: 
 Dr. Láng Zsolt II. Kerületi Önkormányzat polgármestere
 Fővédnök:
 Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő
 A díjat átadja: 
 Dr. Csabai Péter
 a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója
 
 Évfordulók nyomában – magyar verbunk
 a Hubay Társaság estje
 További információ a 14. oldalon

november 15. szombat

16.00 Ragyog a mindenség
 a Kaláka együttes gyermekkoncertje
 További információ a 28. oldalon
17.30 Könyvbemutató
 Ujváry Gábor – Vertel Beatrix:   
 Kultúra nélkül nincs Magyarország  
 című Klebelsberg Kunoról szóló   
 könyv bemutatója
 További információ a 37. oldalon

november 16. vasárnap

18.00  Szentmise Klebelsberg Kuno 
 lelki üdvéért az Ófalui templomban
19.00 Bereményi Géza: Az arany ára 
 a Komáromi Jókai Színház előadása
 További információ a 8-9. oldalon

 A műsor- és időpontváltoztatás   
 jogát fenntartjuk!

4



6 7

Sz
ín

há
z

„Azt gondolom, hogy Jókai Annának ott kell lennie a magyar színpadon, és mi a 
Fejünk felől a tetőt című színjátékát választottuk ki. Ez az írónő első színpadi műve, 
melyet saját regénye alapján dramatizált, s aminek Szolnokon volt az ősbemutatója, 
hosszú évekkel ezelőtt.”

A történet a ‘60-es években játszódik Budapesten. Egy család története, ahol négy 
generáció lélegzik együtt, egy már szebb időket is látott józsefvárosi házban. Mindenki a 
saját kicsinyes és fanyar világával van elfoglalva, hiába élnek egy fedél alatt. A Ház a Család 
szimbóluma, amely recseg-ropog, de küzd a megmaradásért. A darab a “fekete romantika 
és a fekete humor” ötvözete, és remek színészi feladatot nyújt a művészeink számára.

november 12. 
szerda 19.00

Jókai Anna: 
Fejünk felől a tetőt
Ivancsics Ilona és Színtársai 
előadása

Írta:   Jókai Anna
Szereplők:  Papp Éva, Varga Tamás, Ivancsics Ilona, Farkasházi Réka,
  Kékesi Gábor, Szirtes Balázs, Gönczy Attila, Chamie Gina
Díszlet és jelmez:  Dőry Virág
Rendezte:   Kőváry Katalin

  A Klebelsberg Kuno Hét programja
  Jegyár: 2000 Ft
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november 16. 
vasárnap 19.00

Bereményi Géza:
Az arany ára
a Komáromi Jókai Színház előadása
Az előadás időtartama 2 óra 26 perc szünettel együtt

Az arany ára című piaci játék Bereményi 
Géza Eldorádó című filmjének színpa-
di adaptációja. A darab főszereplője, 
Monori, a Teleki téri piac mindenki által 
ismert, nagynevű kereskedője. Sanyi bácsi, 
ahogy mindenki szólítja, a budapesti 
Józsefvárosban olyan, mint egy igazi falusi 
családfő. Mindenkit ismer, mindenkiről 
tud mindent, s egyengeti a családja sorsát, 
persze mindezt a saját szájíze és érték-
rendje szerint. S közben Monori egész 
életében Istennel harcol, azt hiszi, Istent is 
megveheti kilóra. Hiszen így ragadja ki a 
halál torkából diftériás unokáját is. 
A háború után, hogy bebiztosítsa magát, 
aranyat vásárol. Csakhogy hiba csúszik a 
számításba, mert az arany ára már nem 
a régi. Az idő múlásával egyre rosszab-
bul megy az üzlet, Monori kénytelen 
bezárni a boltot, s elrejteni aranyát, amit 
az egyetlen értékálló ingóságnak tart a 
romlott világban. Egy nap mégis úgy dönt, 
hogy visszaveszi kezébe a sorsát: csinál egy 
utolsó nagy üzletet… 

Szereplők:

Monori  - Tóth Tibor (Jászai Mari-díjas)
Monoriné -  Holocsy Krisztina
Berci - Fabó Tibor (Jászai Mari-díjas)
Gombacsik - Szabó Viktor
Marika - Tar Renáta
Tibor, Marika férje - Olasz István
Tulipán - Horányi László  m.v.
Csöpi - Bandor Éva (Jászai Mari-díjas)
 
Rendezte: 
Bagó Bertalan (Jászai Mari-díjas)
 
A Klebelsberg Kuno Hét programja

Jegyár: 2900 Ft

A program a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósult meg.
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Grazioso
Zeneszalon

Házigazda: Detvay M. Marcella
Vendég: Bornemissza Eszter  
 textilművész
Közre-
működik: Érdi Tamás – zongora 
 Detvay M. Marcella,
 Balogh Ferenc – hegedű
 Rudolf András – brácsa
 Botvay Károly – cselló

A belépés díjtalan.

Az operairodalom 
gyöngyszemei
Richard Strauss:
Az árnyék nélküli 
asszony
a Salzburgi Fesztivál előadása 
a Bécsi Filharmonikusok részvételével
Karmester: Solti György
Szereplők: Marton Éva, Cherly Studer, Bryn 
Trefel, Robert Hale, Marjana Lipovsek, 
Thomas Moser

A programokon ismeretterjesztő bevezető 
előadást tart Dr. Langermann István
A belépés díjtalan.

november 7. 
péntek 19.00

november 2. 
vasárnap 15.00

november 7. 
péntek 19.00

Hidegkúti
Tangó Szalon

Az est háziasszonya Bartha Katalin
Közreműködik a Tango Harmony Zenekar
Táncosok: Rózsa Fekete Róbert és Laurinyecz Fanni

A táncbemutatót követően egy kötetlen hangulatú tánc-
kurzus keretében lehetőségük nyílik elsajátítani az argentin 
tangó alapjait, majd az este hátralévő részében kamatoz-
tathatják is a megszerzett tudást, hiszen a táncóra után az 
este a szabad tánc jegyében folytatódik.

Jegyár: 1500 Ft
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Eckhardt Gábor és tanítványainak 
rendhagyó zongorahangversenye 
kettő, négy, illetve hat kézre

Közreműködik: Vida Mónika Ruth és Forró Fruzsina

Műsor:
A. Vivaldi - J. S. Bach:   F-dúr concerto
J. S. Bach - F. Busoni:   Két korálelőjáték
 Nun komm’ der Heiden Heiland;
 Nun freut euch, lieben Christen
Beethoven - Liszt Ferenc:  Hat Gellert dal Op. 48
Liszt Ferenc:   h-moll ballada
F. Schubert - Liszt Ferenc:  Ständchen
F. Kreisler - S. Rachmaninov:  Szerelmi bánat

A Klebelsberg Kuno Hét programja

Jegyár: 2000 Ft
 

A program a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósult meg.

november 11. 
kedd 19.30

Mesterkoncertek és fiatal művészek
Kölcsönhatások 

Mester és Margariták
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A 2005-ben alakult Heted7 együttes zenéjét 
a tőlünk keletre található népek (a csángók, a 
románok, a bolgárok, az albánok vagy éppen 
a törökök) karakteres ritmusai és dallamai 
határozzák meg. Ez a több éves közös zenélés 
hatására az együttes letisztult zenei világává 
forrott ki. Az együttes tagjai: Ligeti Orsi, Horváth 
Balázs, Bolya Dániel, Mészáros Tamás, Danny 
Bain, Simon István
Buda Ádám énekmondó, kobzos, lantos, 
tekerőlantos és furulyás, a várjátékok, történelmi 
megemlékezések, régi-zenei fesztiválok, tánchá-
zak, reneszánsz lakomák, interaktív hangszer-
bemutatók, irodalmi és történelemórák zenésze.

Jegyár: 700 Ft

Műsoron:
Csermák Antal, Lavotta János, 
Erkel Ferenc, Hubay Jenő, 
Kodály Zoltán művei.

Előadók: 
Szecsődi Ferenc – hegedű
Kassai István – zongora
Csévi Flóra – hegedű
 
A Klebelsberg Kuno Hét programja
A belépés díjtalan.

Házigazda: 
Radványi Balázs, Balog Péter, Lányi Adél
Vendég a Heted7 együttes, 
valamint Buda Ádám énekmondó

november 23. 
vasárnap 19.00

Dalnokklub
Versek, dallamok, 
gondolatok

Támogatók:

Évfordulók nyomában
magyar verbunk
a Hubay Jenő Társaság 
estje

november 14. 
péntek 18.00

15
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Teremtett világunk dicsérete 
virágnyelven, Fénnyel-képpel, Kővel, 
Szóval, Zenével, jószívvel...

Adják: Kontur András szobrászművész
és Szél Ágnes fotóművész

„Tág a világ
mint az álom.

Mégis elfér
egy virágon.”

Weöres Sándor: Pára (részlet)

november 5-igNEZZAN
Góra Orsolya
festőművész és
Somogyi Emese
szobrászművész kiállítása

november 5-ig

Táguló virágegyetem
Kontur András szobrász-
művész és Szél Ágnes
fotóművész kiállítása

A kiállításon Góra Orsolya festőművész 
és Somogyi Emese szobrászművész saját 
munkái mellett közös mintaoltalom alatt 
álló, cserélhető külsejű táskarendszere kerül 
bemutatásra. A festmények és szobrok 
mellett a találmány bemutatása – és egy-
ben debütáló kiállítása – azt az üzenetet 
hivatott sugallni, hogy a tárgyalkotás, a for-
mafejlesztés, a design és a képzőművészet 
szoros szimbiózisban élnek egymással.

A tárlat díjtalanul megtekinthető 
november 5-ig naponta 10-18 óra között.

A kiállítás díjtalanul megtekinthető 
november 5-ig a Kultúrkúria 
nyitvatartási ideje alatt.
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A Kultúrkúriában is hatalmas sikert arattak azok a 
különlegesen izgalmas fotómontázsok, melyeken 
Budapest múltja és jelene olvad egybe.

A kiállítás megnyitójára 
2014. november 5-én 19 órakor kerül sor.
Töretlen népszerűség és elismertség övezi azokat 
a fotókat, melyeken egyszerre látjuk a főváros mai, 
modern, színes arcát és az évtizedekkel korábbi 
állapotát. Kerényi Zoltán  képein “ablakot” nyit 
a múltra, különleges benyomásokat keltve, szinte 
elmosva a fizikai idő által felállított határokat. 
Legújabb alkotásaiból láthatnak látogatóink 
válogatást.

A belépés díjtalan.

A kiállítás megtekinthető november 4-től 
30-ig a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

november 5. 
szerda 19.00

Ablak a múltra
Kerényi Zoltán fotókiállítása
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Jeges Ernő munkássága a magyar művészettörténet egyik 
méltatlanul elfeledett életműve. Festmények, falképek mellett 
egyedi grafikák, plakátok, könyvillusztrációk, ex librisek kötőd-
nek a nevéhez. Egyik alapítója a Szentendrei Festő Társaságának 
és a szentendrei művésztelepnek.
1931-34 között magyar állami ösztöndíjasként a római Colle-
gium Hungaricumban dolgozott. Célja volt a magyar történeti 
festészet megújítása, számos történelmi képet festett. Mind a 
figurális, mind a tájábrázolásnak jeles mestereként működött. 
Tárlatunkon többek között a római ösztöndíjasként alkotott 
történelmi tárgyú, valamint tájképeiből láthatnak válogatást.
A tárlat díjtalanul megtekinthető december 18-ig 
naponta 10-18 óra között.
A Klebelsberg Kuno Hét programja

november 10. 
hétfő 18.00

Jeges Ernő (1898-1956)
festőművész kiállítása

Bakócz Tamás bevonulása Rómába (részlet)

A kiállítást megnyitja Maria Assunta Accili, Olaszország ma-
gyarországi nagykövete 2014. november 10-én 18 órakor.
Az életművet bemutatja P. Szabó Ernő művészettörténész.
Közreműködik Medgyesi Zsolt Junior Prima-díjas zongora-
művész.

A kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával valósult meg.
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A kiállítás nyitvatartási ideje:
péntek:   9.00 -18.00
szombat: 10.00 -18.00
vasárnap: 10.00 -17.00

Vasútmodell kiállítás

Jegyár:    700 Ft (18 éves kortól), 
Gyermek jegyár:   500 Ft (2 éves kortól), 
Családi jegyár: 2200 Ft (4-6 fő) 
Csoportos jegyár:   400 Ft (10 főtől)

Ez a program mindenki számára 
érdekes lehet, aki egy kicsi érdeklődést 
mutat a modellvasutak, legóból össze-
rakott városok iránt. Az 1-es Villamos 
Klub jóvoltából több méternyi terepasz-
talos, működő vasútmodell bemutató 
várja majd az érdeklődőket.

A kiállításon látható lesz: 35 méter hosszú, 
H0-s méretarányú terepasztal vasút, vil-
lamos és autóbusz közlekedéssel, éjszakai 
vonatozás, LEGO város működő vasutak-
kal, RC helikopter bemutató. Interaktív 
játszóház: irányítható H0-s Thomas vasút, 
tologatható Thomas vasút, favonatok.

november 7 - 9. 
péntek - vasárnap

22
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Eckhardt Gábor zongoraművész interaktív, humorral átszőtt műsora általános iskolá-
soknak, mely a fiatalok mai felfokozott vizualitását, hétköznapi valóságát kapcsolja össze 
igényes akusztikus élményekkel és a hozzájuk kapcsolódó ismeretekkel. A műsor célja 
természetessé tenni a zenehallgatást, felébreszteni a tudatos hallgatás igényét.
A kb. 50 perces műsorok tematikájukban változatosak. Az élményt az előadást kísérő 
vetítés és fiatal (zeneiskolás, konzervatóriumi hallgató, egyetemi hallgató) művészjelöltek 
közreműködése teszi teljessé.

      Jegyár: 600 Ft

november 7. 
péntek 10.00

november 8. 
szombat 15.00-18.00

Csiribiri
Márton-napi családi délután

Muzsikus Klébzelet
Eckhardt Gábor műsora 

AmiKor én méG 
KiSSrác voltAm
gyermekszerzők, gyermekzenékG
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tóbiás és Kelemen - a Figurina Animációs 
Kisszínpad verses, élőzenés árnyjátéka
Veress Zoltán klasszikus verses meséje két, 
állandóan veszekedő, verekedő kakasról 
szól, illetve a civakodás haszontalanságáról, 
értelmetlenségéről. A ma is tisztán csengő 
rímek, a sok humor, a gyönyörű látvány, 
az élénk, ritmusos zene felhőtlen (de nem 
felelőtlen) szórakozást ígér minden kis - és 
nagygyereknek.

Jegyár: 600 Ft

“Kertem alatt liba totyog” 
a Gágogó zenekar műsora

A zenekar által kedvelt költők (Kányádi Sándor, 
Tóthárpád Ferenc, Páskándi Géza, Vasvári István, 
Donászy Magda) megzenésített gyermekversei mel-

lett elhangoznak a már elfogadott, klasszikusnak tartott 
gyermekdalok, népdalok is.

Kézműves játszóház
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Kinyílik az ajtó és nem mindegy, hogy hova 
ülsz, mert lehet, hogy eltűnsz! Egy varázs-
gong segítségével a kék sapkából víz lesz, a 
zöld sapkából bokor lesz, belőled pedig…, 
na de mindent nem árulhatunk el.
Szeretsz játszani? Akkor kaphatsz szerepet 
is. Inkább csak néznéd az előadást? Akkor 
csak nézd! Semmi nem kötelező, de sem-
min ne lepődj meg! Ami az előbb egy tó 
volt, tele békákkal és kacsákkal, lehet, hogy 
a következő pillanatban már erdő. Lesz 
vonatsín és vonat, tűz és…, na de mindent 
nem árulhatunk el!

A fehér kanca fiaként születő, rendkívüli 
erejű fiú történetét követheti nyomon a 
gyereksereg három világon át, találkozva sár-
kányokkal, királylányokkal, griffmadarakkal 
és már csodás lényekkel. Ám nem csak nézik 
majd a gyerekek a mesét, hanem maguk is 
Fehérlófia segítői, társai lehetnek próbatéte-
lekkel teli útja során…
Írta: Vécsei Anna
Dramaturg- konzultáns: Khaled-Abdo Szaida
Tervező: Mátravölgyi Ákos (Blattner-díjas)
Zeneszerző: Bakos Árpád
Rendezte: Szívós Károly (Blattner-díjas)

Ágacska:   Dézsi Éva Darinka
Pösze egér:  Szalay Zsófi
Gomba, Dani kacsa:  Borbély Richárd
Berci béka:   Szilvási Dániel
Festő, Janó-manó:  Quintus Konrád
Zene:   Darvas Ferenc
Írta:  Csukás István
Rendezte:   Quintus Konrád

Játszótérre alkalmazta: 
PartVonal Műhely 2014

Jegyár: 900 Ft

Játsszák:

Fehérlófia – Kalocsányi Gábor
Fanyűvő, Sárkány – Matta Lóránt
Kőmorzsoló, Sárkány – Czéh Dániel
Vasgyúró, Sárkány – Tölgyfa Gergely mv.
Kapanyányi, Sárkány – Boglári Tamás
1. Királylány, Griffmadár – Papp Melinda
2. Királylány, Fiókák – Szívós Réka mv.
3. Királylány, Fehérló – Borbíró Judit
Zenei közreműködő: Bogárdi Aliz

Jegyár: 900 Ft
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Mazsola I. bérlet:
Fehérlófia
a Bóbita Bábszínház előadása kisiskolásoknak

november 14. 
péntek 14.30
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Mazsola III. bérlet:
Csukás – Darvas: Ágacska

november 14. 
péntek 9.00
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Legújabb gyermeklemezük, a Ragyog a mindenség számait a kortárs erdélyi irodalom 
huszonnégy költőjének egy-egy gyerekverse alkotja. Az együttes valamennyi tagja hat-hat 
dalt jegyez a korongon. A kötet szerzőitől választott egy-egy vers szólal meg mint szipor-
kázó dalokká kibontott költemény, de természetesen nem hiányozhatnak a műsorból 
a több generáció által megszeretett dalok sem (A cinege cipője, A fakatona, A pelikán, 
Faiskola, Görögdinnye, stb).

A Klebelsberg Kuno Hét programja
Jegyár: 1000 Ft

november 15. 
szombat 16.00

Ragyog a mindenség
a Kaláka együttes 
gyermekkoncertje

Mindenki által ismert mondókákat fűztünk csokorba és 
rejtettünk el a szoba mélyén. Ott, ahol senki sincs, nem is 
mozdul a kilincs, pici titkunk zeneszóval nyílik….
Ötlet: Krucsó Júlia Rita
Látvány: Emőd Kriszta
Mozgás: Juhász Anikó
Zene: Kormos Z. Zsolt

Játsszák: Krucsó Júlia Rita, Kormos Z. Zsolt
Az előadás időtartama: 20 perc. Az előadást követően a 
játéktér megnyílik, és játszótérré változik.
A Kuckómóka megvalósítását az NKA  támogatta.
Az előadásokra jegyek korlátozott számban vásárolhatók. 
Javasolt az előzetes jegyvásárlás.

Jegyár: 900 Ft

november 17. 
hétfő 10.30

Babaszínház
Kuckómóka
Első színházi élmény 0-4 éveseknek 
a Ciróka Bábszínház előadásában

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósult meg.
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„Ajaj, hol volt, hol nem…
Volt egyszer egy iciri-piciri házacska;
ott lakott egy iciri-piciri kis macska…”

Ugye ismerősek ezek a sorok?

Borbála néni lázas készülődésben. Nagy nap ez a mai! Éppen ma van Boldizsár 
bácsi nagyon, de nagyon sokadik születésnapja (még azok közül is, amiket már 
Borbála nénivel együtt ünnepelt)! Gyertyák gyúlnak, villák villognak, orcák piro-
sodnak. De mit rejt a szalaggal átkötött piros kalapdoboz? Két egyforma kutyus 
orra kandikál ki a megbontott csomagból. Hogy kik ők? Bertalan és Barnabás, a 
két kutyakölyök. De vajon tényleg annyira egyformák? Egy mese az identitáske-
resésről, az otthonra találásról és a családról, piciknek és nagyobbacskáknak!

Jegyár: 900 Ft

november 21. 
péntek 9.00 és 10.30

november 21. 
péntek 14.30

Mazsola II. bérlet:
Bertalan és Barnabás
az Aranyszamár 
Színház előadása

Dramaturg: Khaled- Abdo Szaida
Díszlet és bábtervek: Szalay György
Báb és díszletkészítés: Tóth Zsuzsa, 
Kakuszi Zoltán
Janikovszky Éva meséje nyomán írta: 
Khaled-Abdo Szaida
Rendezte: Somogyi Tamás

Móricz Zsigmond verses meséiből 
kerekítettünk zenés-mesés előadást az 
ovisok számára. A szereplők természetesen 
emberi tulajdonságokat mutatnak, így 
találkozhatunk a bumfordi farkassal és a 
butuska gidákkal is.
Az előadást 3 éves kortól ajánljuk!

Jegyár: 900 Ft
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Tádé-bérlet:
Iciri-piciri mesék
a Vojtina Bábszínház előadása

Szereplők:
Borbála néni: Krista Anita
Bertalan: Baranyai Anita
Barnabás:
Érsek- Csanádi Gyöngyi
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november 26. 
szerda 15.00-18.00

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

A tanácsadáson egyénileg és kiscso-
portban (2-4 fő) lehet részt venni! 

A részvétel ingyenes.

Hallottál már az Európai Önkéntes Szol-
gálatról? Esetleg épp gondolkozol, hogy 
kipróbáld? Gyere el és tudj meg mindent 
az EVS-ről!
Szeretnél önkénteskedni külföldön? 
Megismerkednél más kultúrákkal? Szívesen 
szereznél tapasztalatot más országokban?
Gyere el, ismerkedj meg az Európai Önkén-
tes Szolgálat által nyújtotta lehetőségekkel!
A tanácsadás célja az EU önkéntes prog-
ramjának megismertetése a fiatalokkal.

Európai Önkéntes Szolgálat
(EVS) Tanácsadás
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A résztvevők egyedi, saját ízlésüknek megfelelő koszorúkat készíthetnek szakképzett 
virágkötő segítségével. 
Vezeti: Roskó Gábor virágkötő
Az alapanyagok a helyszínen megvásárolhatók.
Adventi koszorú anyagköltsége: 3000 Ft 
Ajtókopogtató anyagköltsége: 2200 Ft

november 29. 
szombat 15.00-19.00

Adventi koszorú készítés
Kézműves foglalkozás
kicsiknek és nagyoknak
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Szugyicky István Ady műveiből készült összeállítása keresztmetszetben láttatja Ady 
művészetét az esten, Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Magyar Színház vezető színésze 
ragyogó tolmácsolásában.

A Klebelsberg Kuno Hét programja
Jegyár: 1200 Ft

Lechner Ödön és köre
Ludmann Mihály 
művészettörténész 
előadása
Lechner Ödön korának egyik legfelkészültebb, 
legképzettebb építésze volt. Tökéletesen 
ismerte és használta a historizmus forma-
nyelvét. Útkeresése elvezette őt a nemzeti 
építészet megteremtéséhez. Ezzel iskolát 
teremtett, számtalan követővel és utánzóval. 
A művészettörténeti előadás bemutatja jelen-
tősebb műveit és azt az utat, amit bejárt. 

A Klebelsberg Kuno Hét programja
Jegyár: 800 Ft

Ludmann Mihály:
A magyar építészet 
mesterei

november 11. 
kedd 18.00

november 11. 
kedd 18.30

november 10. 
hétfő 19.00

„…függök ezen a zord
élet-párkányon...”
a Kolozsvári Állami 
Magyar Színház és a 
Szatmárnémeti Északi Színház 
Harag György Társulat 
közös produkciója

A könyv tisztelgés az elmúlt három-
száz év jól vagy kevésbé ismert nagy 
építészei előtt, akik maradandó 
alkotásaikkal gyarapították a magyar 
kultúrát. Összegzés is, amely bemutat-
ja a közelmúlt három évszázadának 
jelentős alkotóit és műveiket, bevezeti 
az olvasót az építészet világába.

A Klebelsberg Kuno Hét programja
A belépés díjtalan.
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Hősök 
és hősi halottak
Pesthidegkúton
Dr. Czaga Viktória 
előadása

Kultúra nélkül 
nincs Magyarország
Ujváry Gábor és Vertel Beatrix 
Klebelsberg Kunoról szóló 
kötetének bemutatója

november 13. 
csütörtök 18.00

Pesthidegkút újkori története folyamán 
három ízben küldte fiait hadakozni, 
harcolni. Az elsők azok a nemzetőrök, 
akiknek 1848-49-ben a Görgei vezette 
honvédsereg katonáiként volt részük 
győzelemben, vereségben. A XX. század 
két, világméretűvé nőtt háborúja is 
követelt katonákat a falutól. Voltak, akik 
visszatértek, voltak, akik nem. Hősök 
és hősi halottak. Keveset tudunk róluk, 
pedig nekünk, utódoknak kötelességünk 
megőrizni emléküket, felkutatni sírjukat, 
felidézni alakjukat, arcukat.

A Klebelsberg Kuno Hét programja
A belépés díjtalan.

Nemrégiben jelent meg a Kultúra nélkül nincs Ma-
gyarország című művelődéstörténeti album, amelyben 
korabeli archív fotók, plakátok, képeslap-kivágatok és 
egyéb dokumentumokról készült fényképek, illetve 
azokhoz tartozó Klebelsbergtől származó vagy róla 
szóló, magyarázó jegyzetekkel kiegészített idézetek 
mutatják be minden idők legnagyobb hatású magyar 
vallás- és közoktatásügyi miniszterének, Klebelsberg 
Kunonak az életútját.
A kötetet Vertel Beatrix tervezte és szerkesztette, a 
benne szereplő képanyagot is ő gyűjtötte, szemel-
vényeit pedig Ujváry Gábor válogatta, aki egyben a 
kötet előszavának, valamint jegyzeteinek a szerzője és a 
Klebelsberg-életrajz összeállítója is.

A Klebelsberg Kuno Hét programja
A belépés díjtalan.

november 15. 
szombat 17.30
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Az a cézanne-i gondolat, amely a 
valóság formáiban rejlő geomet-
riáról szólt, megtermékenyítő ha-
tású volt. Azokra az induló fiatal, 
pályakezdő művészekre hatott, 
akik a valóság másolása helyett 
új képi formák után kutattak. Kik 
voltak ők, és hogyan született meg 
a kubizmus művészete? Hogyan 
jutottak el a valóság akadémikus 
ábrázolásától a nonfigurativitás 
határáig? A népszerű művészet-
történeti sorozat ezen az estén ezt 
mutatja be.

Jegyár: 800 Ft

Harsányi Gábor igazi sztár volt. Nevezetes 
alakításainak száma szinte végtelen, szeret-
te őt a színpad, a kabarészínpad, a filmvá-
szon. No meg a közönség. Tollforgatónak is 
tehetséges, és jól menő tehetségkutató- és 
készségfejlesztő stúdiót működtet, ahol 
nagy hangsúlyt helyez a szép beszédre. 
Beszélgetésünket produkció is tarkítja 
majd, s azt is megtudhatjuk, miért töltötte 
az ősz egy részét külföldön.

A belépés díjtalan.

november 25. 
kedd 18.30

A kubizmus
Ludmann Mihály 
művészettörténész 
előadása

november 30. 
vasárnap 17.00

Portré+
Kondor Katalin vendége
Harsányi Gábor
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Zöldág Kerámia Műhely
Mintázás, korongozás,mázazás
Vezeti: Mózes Rita
A részvétel ingyenes (csak anyagköltség van), de regisztráci-
óhoz kötött. Regisztrálni előző nap 10 óráig lehet.

Gyógynövény Klub
A megfázás gyógyítása a termé-
szet erejével Előadó: Dr. Pethő Mária
Természetes gyógymódok, egészségmegőrzés mindenkinek. 
A hónap gyógyteája, bemutató, kóstoló. A részvétel díjtalan.

A belépés minden Zöldág programra díjtalan.
Információ: Reök Cecília
Tel.: +36 20/299 1040
e-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu

Kertbarát Fórum
A karácsonyi ünnepkör
növényei Előadó: Deák Péter
Hasznos tanácsok, praktikák, gyakorlati bemutatók.

november 4., 18. 
kedd 17.00

november 17. 
hétfő 18.00

november 25. 
kedd 17.30

Zöldág Fesztivál
Szakmai nap

Klímabarát Fórum
Az építészet és a megújuló energiaforrások, 
technológiák, eszközök, innovációk

Természetvédő Fórum
Védett és veszélyeztetett növényfajok
képes előadás

Öko-design Workshop
Újrahasznosított és természetes 
alapanyagokból tervezés és alkotás

Gyógyító Természet Fórum 
és teadélután
A növények gyógyító erejének elméleti és 
gyakorlati bemutatója, teázással egybekötve. 
Természetes gyógymódok, gyógynövények 
ismertetése, teakóstolási lehetőség

Nyitott könyvespolc – könyv csere-bere

november 29. 
szombat 15.00 - 19.00
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Teljes gőzzel üzemel
a Pokorny József Sport- 
és Szabadidőközpont, 

melynek területén három kis- és egy nagy futballpálya található – a Hidegkút FC itt 
rendezi hazai mérkőzéseit.  A pályák egytől egyig bérelhetők, amatőr csapatok bajnok-
ságokat is rendezhetnek. A központ négy teniszpályájából kettőt „téliesítenek”, sátrat 
húznak rájuk, ahogy az egyik kis méretű futballpályára is. A közösségi területen egy 400 
méteres futókör, kültéri fitneszgépek, pingpongasztalok, egy pétanque- és egy focipálya 
is található; ezeket bárki használhatja, kinek csak sportolni támad kedve. A központ 
minden nap 7.00 és 21.00 óra között várja a sportolókat, a látogatókat és természete-
sen a szurkolókat is. 

Téli, nagypályás futballtornát szervezünk a Pokorny József Sport- és Szabadidő-
központban. Noha az első meccset 2015. január 9-re írtuk ki, a bajnokságra való 
jelentkezési határidő 2014. november 30. Fontos, hogy korosztályokat tekintve 
csak az első nyolc csapat jelentkezését tudjuk elfogadni. 
A játékosoknak sportorvosi és igazolási papírt sem szükséges felmutatniuk, azaz 
nemcsak szervezett csapatokat, hanem „hétvégi” futballistákat is várunk szeretettel. 

Elérhetőség: 1028 Budapest, Szabadság utca 57.
e-mail: info@pokornysportkozpont.hu
Web: www.pokornysportkozpont.hu
Foglalás: Tel.: +36 70/335 6282
 e-mail: palyafoglalas@pokornysportkozpont.hu

Újévi focikupa
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Kezdődhet a mulatság!
Halász Judit karácsonyi 
gyermekkoncertje

„Szívem java”
Szegedi Katalin grafikus-
művész kiállítása

Csiribiri
Mikulásváró családi délután

Adventi készülődés
Gyertyamártás
december 7. vasárnap 15.00 

Mézeskalács készítés
december 13. szombat 15.00

Jegyár: 500 Ft

Sütő András: 
Advent a Hargitán

Mesterkoncertek és fiatal művészek 
Duna Szimfonikus Zenekar

december 6. 
szombat 16.00 -18.00

december 7., 13.

december 8. 
hétfő 19.00

december 11. 
csütörtök 19.30

december 13. 
szombat 16.00

december 1-től 
hétfőtől

A kedvelt énekesnő ünnepi műsorával és legújabb 
lemezének dalaival ismét megörvendeztet bennünket.
Jegyár: 2200 Ft

A grafikusnő rendhagyó tárlatvezetésen mutatja 
be a képeket, s avatja be a látogatókat egy-egy mű 
elkészítésének titkaiba december 4-én 18 órától.

A Mikulás ajándéka
a Fabula Bábszínház előadása
Kézműves játszóház
Jegyár: 600 Ft

a Békéscsabai Jókai Színház előadása
Főbb szerepekben: Kara Tünde, Szélyes Imre
Rendezte: Rubold Ödön
Jegyár: 2600 Ft

Nicolai: Windsori víg nők nyitány
Reinecke: D-dúr fuvolaverseny Op. 213
Közreműködik: Héléna Macherel
Vezényel: Medveczky Ádám
Jegyár: 2200 Ft
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november 8. 
szombat 9.00 - 12.00

Babaholmi börze

Jó állapotú használt babaruhák, 
játékok, babaholmik vására

Információ és asztalfoglalás:
Öveges Tímea
Tel: +36 20/526 0628
E-mail: 
oveges.timea@kulturkuria.hu

Novemberi
gazdapiaci napok
Novemberben 8-án és 22-én szom-
baton 7.30-12.00 óra között már a késő 
őszi ízek, alma, szőlő, elálló zöldségek - 
répák, krumpli - valamint a hurkák, füstölt 
húsok és a hozzájuk való savanyúságok 
nagy választéka várható a gazdáktól. 
Természetesen a többi megszokott, hazai 
ételek - tojás, sajtfélék, konyhakész csirke - 
italok, kézműves sör, szörpök, hazai borok 
és sok más, a kiváló, hamisítatlan piaci 
hangulattal együtt várják a vásárlókat.
A Marczibányi téri piac 
november 15-én várja az érdeklődőket 
7-12 óra között.

november 8., 22. 
szombat 7.30 - 12.00

A Pesthidegkúti 
Evangélikus Gyülekezet 
novemberi programjai

2. vasárnap 9.30 Emlékező istentisztelet az 5, 10, 15, 
20 és 25 éve elhunyt testvéreinkre a templomban
3., 4., 5. hétfő - szerda 17.30 Evangelizációs sorozat 
a templomban - Szolgál Ittzés István lelkész  
9. vasárnap 17.00  Családi Istentisztelet  a templomban 
23. vasárnap 11.00  Gyülekezeti Nap a gyülekezeti 
teremben. Lakatos Péter: A magyarországi cigányság 
élete és hite
29. szombat 16.00  Könyvfaló Klub minden 
korosztálynak  a gyülekezeti teremben
30. vasárnap 9.30 Advent első vasárnapi 
Istentisztelet a templomban 
12., 26 szerda 19.00 Felnőtt Bibliaóra 
a gyülekezeti teremben
Minden pénteken 19.00 Imafélóra a templomban

Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9. 
Gyülekezeti Terem, Lelkészi hivatal:
1029 Budapest, Zsiroshegyi út. 47. 
Tel.: +36 1/397 5403

A háztartási holmik hagyományos 
vására a Klebelsberg Kultúrkúriában lesz, 
a Budaligeti Polgári Kör szervezésében. 
Az aktív résztvevők elrendezkedése 
8.00-9.00 óra között.

Előre jelentkezni szükséges!

Információ: Simon Imre 
Tel./fax: +36 1/376 9325, 
+36 20/805 4942 vagy 
+36 70/652 5959
e-mail: imericus3@t-online.hu

Hol-Mi Vásár

november 22. 
szombat 9.00 - 12.00
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Program
A rendezvény védnöke: 
Dr. Láng Zsolt Budapest II. kerületének polgármestere
Köszöntő : Dr. Andrássy Gábor MPUE elnök

A kerekasztal beszélgetés résztvevői:
Dr. Gulyás Gergely, a Magyar Országgyűlés alelnöke,
Kiszelly Zoltán politológus, Dr. Kónya Imre ügyvéd,
az MDF volt frakcióvezetője és belügyminiszter, 
valamint Kulin Ferenc irodalomtörténész, főszerkesztő,
egyetemi tanár
A program házigazdája Kondor Katalin
A br. Eötvös József Sajtódíj idei díjazottjai:
Bata János költő, a délvidéki Aracs c. periodika főszerkesztője, 
Fázsy Anikó, a Nagyvilág folyóirat főszerkesztője,
és Megyeri Dávid, a Magyar Nemzet főmunkatársa
A díjazandókat Dr. Juhász György irodalomtörténész,
Körmendy Zsuzsanna író, a Magyar Nemzet rovatvezetője,
és W.-Nemessuri Zoltán író, az MPUE alelnöke méltatják.

Helyszín: a Klebelsberg Kultúrkúria színházterme
(1028 Budapest, Templom u. 2-10)

Minden érdeklődőt örömmel lát a Magyar Páneurópa Unió.

Rendszerváltozás ‘89
Siker, vagy kudarc ?

Beszélgetés a változások 25. évfordulóján
br. Eötvös József Sajtódíjak átadása tizenötödik alkalommal

A Magyar Páneurópa Unió idén ünne-
pelte újjáalapítása 25. évfordulóját. Az 
eddig végzett munkát és a jövő teendőit 
a Gellért szállóban rendezett kétnapos 
konferencián hét ország küldöttei tárgyal-
ták. társrendezőnk a Konrad Adenauer 
Alapítvány volt. Az mPUE mint a nem-
zetközi Páneurópa Unió tagja, a kontinens 
kereszténydemokrata-keresztényszociális 
szellemiségű tevékenységéért munkál-
kodik. törekvését Habsburg-lotharingiai 
ottó örökös tiszteletbeli elnök egy mon-
data foglalja össze: „A nemzetek határok 
nélküli Európáját akarjuk”.

A Magyar Páneurópa Unió,
mint a rendszerváltozás elősegítője 
változatlan céljának tekinti a de-
mokrácia megszilárdítását, a nemze-
tek önrendelkezését és a kontinens 
népei, elsősorban a Közép-európai 
országok szoros együttműködését.

E törekvés egyik eszköze a média.
Az mPUE ezért hozta létre a 
br. Eötvös József Sajtódíjat, mely 
alkotója melocco miklós 
szobrászművész.

november 28. 
péntek 18.00

50



52 53

Támogatóink, partnereink

IMPRESSZUM

II. Kerületi Kulturális 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
Grafikus: Pálmai András

Nyomda: PHARMA PRESS 
Nyomdaipari Kft.

1037 Budapest, Vörösvári út 119-121.

Megjelenik 11 500 példányban.
VPID: HU0006816562

A műsor- és időpontváltoztatás
jogát fenntartjuk!

Címlapon: Klebelsberg Kuno

Jegyinformációk
Budapest legtöbb rendezvényhelyszíné-
nek programjára és számos vidéki rendez-
vényre is vásárolhat jegyet a Kultúrkúria 
információs pultjánál, hétköznap 7.30–
19.30, hétvégén 10.00–18.00 óra között. 
Telefon: +36 1/392 0860.
Rendezvényeinkre a helyszínen, a www.
jegy.hu oldalon, a Ticket Expressznél 
(Andrássy út 18.), a Broadway jegyiro-
dáiban, Solymáron a Travelplaza utazási 
irodában tud jegyet venni.

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 
lehetőleg ne az adott rendezvény napján, 
hanem elővételben vásárolja meg!
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Béreljen termet a Kultúrkúriában!
Intézményünk alkalmas esküvők, 
előadások, koncertek, ültetett és 
állófogadások, konferenciák és oktatási 
tevékenységek lebonyolítására. Terme-
ink kis létszámú csoportos foglalkozá-
sok elhelyezésén túl akár háromszáz fős 
közönség befogadására is alkalmasak. 
Szabadtéri program esetén amfiteátru-
munk és tágas kertünk is rendezvény-
helyszínül szolgálhat.

Tartsa esküvőjét a Kultúrkúriában!
Bérelhető termek, terek:  
Színházterem, Nagyszalon - Télikert, 
Vinotéka, Barbakán, Szabadtéri 
színpad
Bővebb információ: 
Öveges Tímea
(céges és magánrendezvények) 
Mobil: +36 20/526 0628
e-mail: oveges.timea@kulturkuria.hu

Zsúrszolgálat
Ünnepelje gyermeke születésnapját és 
névnapját a Kultúrkúriában!
Bővebb információ: N. Tóth Kinga 
(zsúrszolgálat, tanfolyamok) 
Mobil: +36 20/249 1580
e-mail: kingat@kulturkuria.hu

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

Ingyen internet a Kultúrkúriában!
Nyitástól 20 óráig használható.
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11.30. 
vasárnap 
19.00

10 ÉVES A BUDAPEST 
BAROKK EGYÜTTES 
JUBILEUMI KONCERT

VÁMOSI-NAGY ZSUZSA (FUVOLA)
OLÁH AINO (CSEMBALÓ)
KARASSZON DÉNES (CSELLÓ)

Műsoron: J. S. Bach összes fuvolaszonátája
 BWV 1030-1035

Belépő: 1900 Ft | Elővételben: 1200 Ft | Diák és nyugdíjas: 1500 Ft

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

klébioldal.indd   1 2014.10.07.   11:09:54

november 10. hétfő 
18.00  A Klebelsberg Kuno Hét megnyitása  
 Jeges Ernő festőművész kiállításának  
 megnyitója
19.00  „…függök ezen a zord élet-párkányon...”  
 Szugyicky István Ady műveiből készült  
 összeállítása Bogdán Zsolt a Kolozsvári  
 Magyar Színház vezető színésze
 tolmácsolásában

november 11. kedd 
18.00  Ludmann Mihály: A magyar építészet  
 mesterei című könyvének bemutatója
18.30 Lechner Ödön és köre – Ludmann  
 Mihály művészettörténész előadása
19.30 Mesterkoncertek – Eckhardt Gábor  
 és tanítványainak rendhagyó zongora 
 hangversenye kettő, négy, illetve 
 hat kézre

november 12. szerda
19.00  Jókai Anna: Fejünk felől a tetőt
 Ivancsics Ilona és Színtársai előadása

november 13. csütörtök
11.00 Klebelsberg Kuno szobrának 
 megkoszorúzása
18.00  Hősök és hősi halottak Pesthidegkúton   
 Dr. Czaga Viktória előadása

november 14. péntek
18.00  Klebelsberg Díjátadó és Gálaműsor
 Évfordulók nyomában - magyar verbunk
 a Hubay Társaság estje

november 15. szombat
16.00  Ragyog a mindenség
 a Kaláka együttes gyermekkoncertje
17.30 Ujváry Gábor – Vertel Beatrix:
 Kultúra nélkül nincs Magyarország című   
 Klebelsberg Kunoról szóló kötetének  
 bemutatója

november 16. vasárnap
18.00  Szentmise Klebelsberg Kuno lelki üdvéért  
 az Ófalui templomban
19.00 Bereményi Géza: Az arany ára
 a Komáromi Jókai Színház előadása

november
10 -16.
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Klebelsberg Kultúrkúria
1028 Budapest, templom utca 2–10.
tel.: +36 1/392 0860
www.kulturkuria.hu • www.facebook.com/kulturkuria
e-mail: info@kulturkuria.hu

2014. novemberi eseménynaptár

02. vasárnap  15.00  Az operairodalom gyöngyszemei
04. kedd  17.00  Zöldág Kerámia Műhely
05. szerda  19.00  Kerényi Zoltán fotókiállítása
07. péntek     9.00  Vasútmodell kiállítás
 10.00  Amikor én még kissrác voltam – Eckhardt Gábor műsora
 19.00  Grazioso Zeneszalon
 19.00  Hidegkúti Tangó Szalon
08. szombat  15.00  Csiribiri Márton-napi családi délután
10. hétfő  18.00  Jeges Ernő festőművész kiállítása
14. péntek   9.00   Mazsola III. bérlet: Csukás István – Darvas Ferenc: Ágacska
 14.30  Mazsola I. bérlet: Fehérlófia – Bóbita Bábszínház
15. szombat 16.00  Ragyog a mindenség – Kaláka együttes gyermekkoncertje
17. hétfő 10.30  Babaszínház: Kuckómóka – Ciróka Bábszínház
 18.00  Gyógynövény Klub
18. kedd  17.00  Zöldág Kerámia Műhely
21. péntek 9.00 és 10.30  Tádé-bérlet: Iciri-piciri mesék – Vojtina Bábszínház
 14.30  Mazsola II. bérlet: Bertalan és Barnabás – Aranyszamár Színház
 18.00  Zöldág Nemzetközi Öko-design Fesztivál megnyitó
23. vasárnap 19.00  Dalnokklub – Hetedhét együttes, valamint Buda Ádám énekmondó
25. kedd 17.30  Kertbarát Fórum
 18.30  A kubizmus – Ludmann Mihály előadása
26. szerda 15.00  EVS tanácsadás
29. szombat 15.00  Adventi koszorú készítés
 15.00  Zöldág Nemzetközi Öko-design Fesztivál Szakmai Nap
30. vasárnap  17.00  Portré+ Kondor Katalin vendége Harsányi Gábor


