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Klebelsberg Kultúrkúria
2014. december - 2015. január
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január 22. 
csütörtök 18.00

1850. február 24-én született Jászai Mari, a magyar színjátszás felejthetetlen tra-
gikája. Olthatatlan tudásvágya korának legműveltebb személyiségei közé emelte. 
Tehetsége, mindent elsöprő drámai ereje kortársait arra indította, hogy alakításai-
ról tanulmányokat írjanak. Több mint ötven éven át láthatta a közönség a nemzet 
színházának színpadán. Az a közönség, amely rajongásig szerette és ünnepelte 
estéről estére. Tudjuk, hogy Petőfi és Széchenyi volt számára az a két géniusz, aki-
ket minden lehetséges módon hirdetett. Rendületlenül szavalta imádott Petőfije 
verseit, Nagycenkre pedig évente elzarándokolt Széchenyi sírjához. Az utókor 
sajnos már nem gyönyörködhet megrendítő alakításaiban, de a ránk hagyott írá-
sok és tanulmányok lehetővé teszik számunkra, hogy hirdessük őt. Kötelességünk 
ezt tenni, hiszen volt egy olyan csodája a magyar színművészetnek, aki példaképül 
szolgálhat a jövő nemzedéke számára.

Jászai Mari Juhász Róza

Munkatársak:  Dömölky János Balázs Béla-díjas, Érdemes és Kiváló Művész
 Libor Katalin, Gábos Katalin, Hajdu Gábor, Debreczeni András,
 Szlávik János, Görgényi Gábor

A belépés díjtalan.
Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával került bemutatásra.

A Klebelsberg Kultúrkúria, a Veszprémi Petőfi Színház,
a Soproni Petőfi Színház és az Evangélium Színház közös produkciója

Jászai Mari levelei és naplója alapján

Dömölky János:
Jászai Mari - Magam keresése
a Magyar Kultúra Napja tiszteletére
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Sütő András: Advent a Hargitán
a Békéscsabai Jókai Színház előadása

Sz
ín

há
z

december 10. 
szerda 19.00

Sz
ín
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z

Sütő András méltán népszerű – és méltatlanul feledni látszó – drámái közül is 
kiemelkedik az Advent a Hargitán, ez a Kis- és Nagy Romlás fenyegetettségében 
játszódó, balladai sűrűségű színjáték. Megrendítő zengésű, költői nyelven szólal meg 
a műben – idézet Sütő Andrástól – „Erdély nagy romlásának valóságos gyásza, az 
önfeladás, a világgá menekülés közösségi tragédiája”. Reményünk, hogy a Nemzeti 
Színház nyolcvanas években játszott nagysikerű előadásának szellemi nyomvonalát 
követve a Békéscsabai Jókai Színház „szerelemgyermekét” is a szívébe zárja a közön-
ség. Fájdalmas megtapasztalni, hogy a darab mélyén meghúzódó társadalmi, emberi 
gondok a mai napig is döbbenetesen, tragikusan időszerűek… 
És – nem csak a határainkon túl…

Szereplők:
Árvai Réka, Kisréka, Árvai Réka lánya Kara Tünde
Bódi Vencel   Szélyes Imre
Mária, Bódi lánya   Babócsai Réka
Zetelaki Dániel   Szőke Pál
Gábor, Zetelaki Dániel fia  Czitor Attila
 
Díszlttervező:   Lenkefi Réka
Jelmeztervező:   Kiss Zsuzsa
Zene:     Gulyás Levente

Rendezte:     Rubold Ödön

Jegyár: 2600 Ft
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január 5. 
hétfő 19.00

Szereplők:

Balla Eszter
Fekete Ernő
Hernádi Judit
Cseh Judit
Szikszai Rémusz
Márton András
Nagy Dániel Viktor
Puskás Péter

Fordította: Zöldi Gergely
Producer: Orlai Tibor
Rendezte: Pelsőczy Réka

Egy örök klasszikus: a romantikus Audrey 
Hepburn – Gregory Peck film színpadon, 
Cole Porter dalokkal. Egy kicsiny ország 
trónörököse, Anna hercegnő hivatalos 
látogatásra érkezik Rómába. Vele utazik az 
udvar néhány szigorú képviselője, minden 
percét protokoll események töltik ki. A 
lány fellázad, és egy váratlan pillanatban 
megszökik, hogy felfedezze az Örök Várost. 
Persze azonnal nyomába szegődik a bulvár-
sajtó, hogy szaftos pletykákkal szolgáljon a 
közönségnek. Élükön az elszánt Joe Bradley, 
aki minden áron nagy sztorit akar szállítani 
megrendelőinek – ha kell, magába is bolon-
dítja a hercegnőt.

Jegyár: 3000 Ft

Az előadás az Orlai Produkciós Iroda, a FÜGE, 
és a Szentendrei Teátrum együttműködésével 
jött létre.

Paul Blake: Római vakáció
zenés játék Cole Porter dalaival
Orlai Produkció
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Mesterkoncertek
és fiatal művészek 2015 tél-tavasz

2015. február 21.
Medgyesi Zsolt (Junior Prima-díjas) 
zongoraművész hangversenye
Mozart: A-dúr szonáta K 331.
Liszt: Bénédiction de Dieu dans la solitude 
(Isten áldása a magányosságban)
Debussy: Suite Bergamasque 
Chopin: 2 sherzo (h-moll, E-dúr)
Jegyár: 2200 Ft

2015. március 29.
A Nemzeti Filharmonikusok tagjaiból 
alakult Grazioso Kamarazenekar 
hangversenye
J. S. Bach: d-moll kettősverseny 
hegedűre (BWV. 1043)
Mozart: F-dúr zongoraverseny, 
No. 11, K. 413 (387a)
A. Dvořák: E-dúr Szerenád Op. 22
Közreműködnek: 
Falvay Attila és Bangó Ferenc – hegedű, 
Granik Anna – zongora
Koncertmester: Bangó Ferenc
Vezényel: Johannes Krämer
Jegyár: 2500 Ft

2015. április 23.
Operagála Shakespeare nyomában
Operarészletek és kísérőzenék 
a drámaíró művei alapján
Elhangzanak: Purcell, Bellini, Rossini, Mendelssohn, 
Verdi és Gounod színpadi műveinek részletei
Közreműködnek: Balczó Péter (tenor), a Magyar Állami 
Operaház Simándy Plakettel kitüntetett magánénekese, 
Sipos Marianna és Molnár Ágnes (szoprán), 
valamint a Hegyvidéki Solti György Zenekar
Vezényel: Bolyky Zoltán
Jegyár: 2200 Ft

2015. május 13.
Duna Szimfonikus Zenekar
Beethoven: Egmont nyitány
Beethoven: Esz-dúr zongoraverseny Op. 73
Beethoven: III. (Esz-dúr, Eroica) szimfónia Op. 55 
Közreműködik: Birtalan Zsolt (zongora) - a 2014. évi 
Fischer Annie ösztöndíj nyertese
Vezényel: 
Medveczky Ádám Kossuth-djas, Érdemes Művész
Jegyár: 2800 Ft

A bérlet ára: 8 000 Ft
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!

Színházbérlet 

2015
tél-tavasz

2015. február 9.
Gárdonyi Géza: Annuska
Egri Gárdonyi Géza Színház
Főbb szerepekben: Várhelyi Dénes, 
Saárossy Kinga, Bánfi Kata 
Rendezte: Blaskó Balázs
Jegyár: 2800 Ft

2015. március
Márai Sándor: Kassai polgárok
Kassai Thália Színház
Főbb szerepekben: Petrik Szilárd, 
Varga Lívia, Havasi Péter
Rendezte: Beke Sándor
Jegyár: 2800 Ft

2015. április
Frederick Knott: 
Gyilkosság telefonhívásra
Rózsavölgyi Szalon
Főbb szerepekben: Szervét Tibor, 
Németh Kristóf, Őze Áron
Rendezte: Dicső Dániel
Jegyár: 2500 Ft

2015. május
Jurij Poljakov: Párcsere
Kecskeméti Katona József Színház
Főbb szerepekben: Kőszegi Ákos, 
Danyi Judit, Csapó Virág
Rendezte: Cseke Péter
Jegyár: 2800 Ft

2015. június
Joe Dipietro: A folyón túl Itália
Orlai Produkció
Főbb szerepekben: Lázár Kati, 
Lukáts Andor, Benedek Miklós
Rendezte: Znamenák István
Jegyár: 3000 Ft

A bérlet ára: 12 000 Ft
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Évfordulók nyomában
a Hubay Jenő Társaság barokk estje

december 5. 
péntek 19.00

Műsor: Pietro Locatelli, Carl Philipp Bach, Jean Marie Leclair, Christoph Gluck,  
 Georg Friedrich Händel, Johan Halvorsen, Hubay Jenő, Vermes Mária művei

Előadók:  Csévi Flóra, Kovács Adrienn, Szecsődi Ferenc – hegedű 
 Lázár Gáspár – fuvola, Kökényessy Zoltán – brácsa 
 Szentpéteri Gabriella – zongora
      A belépés díjtalan.

Támogatók:

Sz
ín

há
z

Bibliai rögtönzések, 
avagy a Biblia szubjektív szemmel
a Meglepetés Színház társulatának 
interaktív vendégelőadása

december 4. 
csütörtök 18.30

A Biblia személyesen szólít meg bennünket. Történetei és szereplői segítségével 
fellelhetőek saját kérdések, kétségek, válaszok. Ebben a színházban úgy játsszák az Ó- 
és Újszövetséget, hogy a néző kéri a történetet, és választ szereplőket. Így sajátja lesz, 
amit lát, hall, átél. Sodró dinamikáját a közönség és a rögtönző színészek alakítják egy 
játékvezető segítségével. Minden korosztálynak ajánlott.

Játékmesterek: 
Molnár Ildikó, Nyáry Péter, Potzner Irén, Selmeci Tünde, Timár Béláné Zsu
A belépés díjtalan.
Az előadást a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat támogatja.
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Dalnokklub
Versek, dallamok, gondolatok

december 7. 
vasárnap 19.00

Ze
ne

Házigazda: Radványi Balázs, Balog Péter, Lányi Adél
Vendég: Pusztai Gábor ütős, dobos, művész-tanár
Pusztai Gábor – ma történetesen pont dobolni nem fog... inkább főz.
Előfordulási helyei: Misztrál Együttes, Budapesti Fesztiválzenekar, Újpalota – KisházJegyár: 700 Ft

     Menü:
“Babits a la cart”
Gitár, lant, cselló ma pihen. Végy inkább jó fél kiló MIDI billentyűzetet. Az olyan, mint a zongora, csak kicsiben. Kell négy-öt jól beérett virtuális szintetizátor. ...a zöldjét ne vegye le a zöldséges néni! ...még vagy két kiló szekvenszer. Ez képes vég nélkül ismételgetni a receptet... Egy nagy fej vocoder... ez az odakozmált rántásból is mennyei besamel-t csinál. Na mindezt szeld bele egy nagy computer lábosba, kicsit párold meg, öntsd nyakon a ‘80-as évek hang-szószával és tálald Babits verssel.

Tutira nagyon mai az íz!

a milánói Scala előadása
Karmester: Georges Pretre
Rendezte: Franco Zeffirelli 
Szereplők: Placindo Domingo, Elena 
Obrazcova, Teresa Stratas, Renato 
Bruson, Juan Pons, Georges Pretre

A programokon ismeretterjesztő bevezető 
előadást tart Dr. Langermann István

A belépés díjtalan.

december 7. 
vasárnap 15.00

Az operairodalom 
gyöngyszemei
Mascagni:
Parasztbecsület
Leoncavallo: BajazzókZe

ne
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Grazioso Zeneszalon
december 12. 
péntek 19.00 Ze

ne

Műsor:

Nicolai: A windsori víg nők – nyitány
Reinecke: D-dúr fuvolaverseny Op. 213
Mendelssohn: IV. A-dúr („Olasz”) szimfónia Op. 90

Közreműködik: Héléna Macherel (SUI) – fuvola
a 2013. évi Budapesti Nemzetközi Fuvolaverseny különdíjasa
Vezényel: Medveczky Ádám Kossuth-díjas, Érdemes Művész

Jegyár: 2200 Ft

A koncert 
a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósult meg.

A Duna Szimfonikus Zenekar karácsonyi koncertje

és fiatal
művészek

Mester-
koncertek

december 11. 
csütörtök 19.30

Meghívott vendég: Vásáry Tamás, 
a Nemzet Művésze címmel kitüntetett 
Kossuth-díjas zongoraművész és karmester
Házigazda: Detvay M. Marcella
Közreműködik: Érdi Tamás zongoraművész
Bemutatjuk Vásáry Tamás: Üzenet c. könyvét, 
amely a helyszínen megvásárolható.
Részvételi szándékukat kérjük jelezzék 
az info@grazioso.hu email címen!

A belépés díjtalan.
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január 10. 
szombat 19.30
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Műsor:

Haydn: 26. d-moll („Lamentatione”) szimfónia
Mozart: G-dúr hegedűverseny (K. 216)
Beethoven: IV. szimfónia (B-dúr, Op. 60)

Vezényel és hegedül: Baráti Kristóf Kossuth-díjas

   Jegyár: 2400 Ft

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

művészek
Mester-

koncertek és fiatal
A Duna Szimfonikus Zenekar újévi koncertje
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Dalnokklub
versek, dallamok, gondolatok
január 11. 
vasárnap 19.00

Ze
ne

Grazioso Zeneszalon

január 16. 
péntek 19.00

Házigazda: Detvay M. Marcella
Vendég: Oláh Vilmos hegedűművész, a Rádiózenekar koncertmestere

J. Brahms: A-dúr szonáta hegedűre és zongorára No. 2 Op.100
Saint Saëns: Bevezetés és rondo capriccioso Op. 28
Henryk Wieniawski: Románc a d-moll hegedűversenyből No. 2 Op. 22
Henryk Wieniawski: D-dúr Polonaise Op. 4
P. Sarasate: Bevezetés és tarantella Op. 43
E. Bloch: Nigun
A. Bazzini: La Ronde des lutins (Manók tánca) Op. 25
Dohnányi Ernő: Ária a Ruralia Hungaricaból Op. 32   A belépés díjtalan.

Közreműködik: Granik Anna – zongora

Házigazda: Radványi Balázs, Balog Péter, Fodor Sándor
Vendég: Szabó Attila (Csík zenekar) és családja

„Nálunk, otthon, minden a családról szól, mindig is az volt a 
legfontosabb az én életemben is. No meg persze a muzsika. Nagyon 
örültem, amikor észrevettem, hogy a gyermekeimet is kiváló zenei 
érzékkel áldotta meg a Teremtő. Aztán ahogy tudatosult bennem, 
hogy feleségem is nagyon szép énekhanggal rendelkezik, lassan 
körvonalazódni látszott egy közös, családi muzsikálás lehetősége. 
A téma egyértelmű volt: Magunkról éneklünk, olyan dalok segítsé-
gével, amelyek a legigazabb módon mutatják meg, hogy milyenek is 
vagyunk mi négyen. Saját dalaim mellett olyan szerzők és elő-
adók dalait válogattuk be a műsorba, mint az Illés, a Kaláka, Presser 
Gábor, Cseh Tamás, a Kispál és a Borz... Bár nem nekünk íródtak 
ezek a csodálatos szerzemények, de így, összefűzve mégis rólunk szól-
nak. Fogadják  ezt a műsort olyan szeretettel, ahogy mi készítettük.”
Szabó Ábel, Szabó Anna, Molnár Edit, Szabó Attila

Jegyár: 700 Ft
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„Szívem java”
Szegedi Katalin grafikusművész

kiállítása

Válogatás a varázslatos hangulatú, lírai 
meseképeket alkotó illusztrátor 
legkedvesebb műveiből.

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

A tárlat díjtalanul megtekinthető 
december 1-től január 11-ig
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

december 4. 
csütörtök 18.00
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Tradíció - innováció
Pasqualetti Eleonóra textilművész 
és Kálmán László ötvösművész kiállítása

A kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia 
támogatásával valósult meg.

A Ferenczy Noémi-díjas iparművész-
házaspár közös tárlata

Ki
ál

lí
tá

s

január 7.
szerda 18.00

“Munkám kiindulópontja a labirintus 
mint szimbólum, mint a világban való 
eligazodás nehézségeinek absztrakt 
ábrázolása, mint  az olyan racionális 
világmagyarázat vizuális leképezése, 
melyben kódolva van a megoldás. Az 
útvesztő síkbeli ábrázolásának motívu-
mait térbeli plasztikává formáltam. 
Az ötvösség hagyományos technikái 
mellett a lézervágást, mint korunk egyik 
csúcstechnológiás anyag megmunkálási 
módját  is használtam. A kontrasztos 
anyaghasználat: a rozsdásított acél 
mellé társított csiszolt sárgaréz, az 
áttört formák, a lebegés érzését keltheti 
a szemlélőben.”

Kálmán László ötvösművész

A kiállítás megnyitójára 
2015. január 7-én 18 órakor kerül sor.

“...Az innováció és tradíció számomra a hagyományok 
újraértelmezését jelenti; azt, hogy a keresztény európai civi-
lizáció kulturális értékrendje miként változik. Egy profán 
Európát akarunk - e, vagy a hagyományokat továbbépít-
ve egy megújult keresztény európai kultúrát. 
Munkáim az utóbbi melletti elkötelezettségemet fejezik ki.”

Pasqualetti Eleonóra  textilművész
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A tárlat díjtalanul megtekinthető
január 29-ig naponta 10-18 óra között.
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január 14.
szerda 
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Fényképek, rajzok, grafikák, 
karikatúrák, színes megjegyzések, 
újságcikkek segítségével a két 
világháború közötti művészvilág 
képviselőinek színpadon kívüli 
hétköznapjait elevenítjük fel. Neves  
színészek – Karády Katalin, Tolnay 
Klári, Kiss Manyi, Latabár Kálmán, 
Bajor Gizi, Jávor Pál – tűnnek föl a 
fényképeken mint turisták, háziasz-
szonyok, strandolók… kortörténeti 
hátteret festve a kíváncsi nagykö-
zönség elé. Egyszersmind sugallva, 
hogy valóban „színház az egész 
világ”.

Fedák Sári a Tátrában

„ITT ÉLTÜNK – ÍGY ÉLTÜNK”
   fotókiállítás

A kiállítás az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet gazdag 
gyűjteményéből válogat.
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Bajor Gizi vendégeket vár

Vízváry Mariska az Adrián

A tárlat díjtalanul megtekinthető
február 15-ig a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.
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Jeges Ernő (1898-1956)
festőművész kiállítása

A történet bemutatja, hogy miként vált Miklós, a jóságos püspök Mikulássá.
A három történetből egybeszőtt bábjátékában fény derül arra, hogyan is alakult 
ki a varázslatos mítosz Szent Miklós püspök körül. A kedves történetet különleges 
látványvilág teszi még érdekesebbé. A díszletek és bábok egy titkokkal, csodákkal teli 
mesevilágba repítik a gyermekeket.

Jegyár: 1000 Ft

Jeges Ernő munkássága a magyar művészet-
történet 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 művészte-
lepnek.
1931-34 között magyar állami ösztöndíjasként 
a római Collegium Hungaricumban dolgozott. 
Célja volt a magyar történeti festészet megújítá-
sa, számos történelmi képet festett. Mind a figu-
rális, 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 kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia 
támogatásával valósult meg.

december 18-ig december 5. 
péntek 14.30

Szent Miklós legendája
a Napsugár Bábszínház előadása
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Díszlet-, jelmez- és bábtervező, kivitelező: Deák Réka     Zene: Berbécs Zenekar
Szerző, dramaturg: Cziráki Judit     Rendezte: Csortán Erzsébet
Játsszák: Balázs Csongor, Czumbil Örs, Czipott Gábor, Czumbil Emőke, Szőts Orsolya
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Manapság akár saját magunk is készít-
hetünk különböző méretű, színű és 
formájú gyertyákat. Gyere el és készítsd 
el magad, saját ízlésednek megfelelően!
Kézműves foglalkozás kicsiknek és 
nagyoknak.

Jegyár: 500 Ft

Az ünnep süteménye: a mézeskalács!
A mézeskalács olyan sütemény, mely válto-
zatos alakjával és díszítésével sokféle jelképet 
jeleníthet meg. Készítése komoly hagyomá-
nyokkal rendelkezik, eredetileg az isteneknek 
felajánlott ajándék, majd emberek közötti 
ajándék szerepét töltötte be.

Jegyár: 500 Ft

december 6. 
szombat 16.00

december 13. 
szombat 15.00G
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A kedves, zenés, élőszereplővel tarkított, a gyerekeket is szerepeltető bábelőadás 
Mikulás napján játszódik. Főhőse Balambusz, a jóságos kiskrampusz, aki ebben az 
évben először segíthet a Mikulásnak az ajándékok szétosztásában. Egy váratlan 
pillanatban azonban eltűnik a zsák. A segítőkész nyúltestvérek és a kötelességtu-
dó kiskrampusz kalandos úton visszaszerzik az ajándékokat, s minden jóra fordul. 
A történet végén megérkezik a Mikulás is.
Szereplők:  Balambusz, Tappancs, Kurtafarkú, Csacsi Csabi, Róka néni,
 Farkas Barkas, Cini és a Mikulás

Kézműves játszóház

     Jegyár: 600 Ft

Csiribiri Mikulásváró családi délután
A Mikulás ajándéka
a Fabula Bábszínház előadása

Gyertyamártás

Mézeskalács-
készítés

december 7. 
vasárnap 15.00
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Kezdődhet a mulatság!
Halász Judit karácsonyi gyermekkoncertje

december 12. 
péntek 9.00 és 10.30

december 13. 
szombat 16.00

A koncerten a család ünnepeiről énekel Halász Judit. Anyák napjáról, esküvőről, 
születésnapról, a nagymama neve napjáról, az első iskolába menet izgalmáról, kará-
csonyról, közös utazásról. Meg arról is, hogy milyen három testvér között a közép-
sőnek lenni – és elhangzik egy gyönyörű régi dal is... Szóval kezdődhet a mulatság!

A koncertre a belépőjegy egységes gyermek és felnőtt látogatónk számára egyaránt.
Az előadást 1 éven aluli gyermekek számára nem ajánljuk.
      Jegyár: 2200 Ft

A betlehemezés hagyományát megidézve készült a bábjáték, melyben a bibliai 
történet felelevenítése mellett fellelhetőek népi szövegrészletek és dallamok is. A ter-
mészetes alapanyagokból készült bábokkal és élő zenével kísért előadás igazi ünnepi 
hangulatot teremt kicsiknek és nagyobbaknak.

Szereplők: Bencze Mónika, Soó Gyöngyvér, Szilner Olivér, Szűcs Réka, Zádori Szilárd

Jegyár: 900 Ft

Tádé bérlet:
Gyertek velünk Betlehembe!
a Harlekin Bábszínház előadása
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Babaszínház
Rosszcsont felhő 
Verses-dalos-bábos mese apróságoknak 
az Álomzug Társulás előadásában

„Mese, mese, meskete, volt egy kutyus, fekete…”
Persze volt még egy fehér cica is, meg egy nagy tarajú kakas, egy 
éhes kismalac, no és egy Ribizli nevű kislány – akiből azóta egy 
Ribizli nevű nagylány lett. De amíg meg nem nőtt, egy házikóban éldegélt, 
egy tó partján, és reggeltől estig játszott az állataival. Amikor pedig egy 
rosszcsont felhő elcsente a napot az égről, együtt indultak útnak, 
hogy megkeressék és visszahozzák a meleget és a fényt mindenki örömére.
Hogy honnan tudom én mindezt?
Maga Ribizli mesélte el nekem – s ha szeretnétek, Nektek is elmeséli!
A bábokat és díszleteket megálmodta: Tóth Krisztina
Szabta-varrta, faragta, festette és ragasztotta: Tóth Krisztina és Horváth László
Meséli, verseli, énekli, bábozza: Tóth Krisztina
A részekből egészet varázsolt: Papp Melinda

20 perc előadás és játék
Az előadásra jegyek korlátozott számban vásárolhatók. 
Javasolt az előzetes jegyvásárlás.

Jegyár: 900 Ft

december 15. 
hétfő 10.00

január 9. 
péntek 10.00

A Napkirály és Holdkirálynő birodalmára sötétség borul. Csak akkor törik meg az átok, 
ha a királyi pár útra kel és isznak az élet vizéből… Az örökké veszekedő király és királynő 
külön-külön indul útra szolgálóikkal. Rengeteg kalandba keverednek, míg a próbára tevő 
út végén, egymásra találva együtt vetnek véget a sötétségnek.

Szereposztás: 
Napkirály – Illés Dániel
Holdkirálynő – Mester Nikolett
Balgatag – Stubnya Béla
Halgatag – Zanotta Veronika
Mesélő – Balázsi István
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Írta: Kozma András
Zene: Földi Lehel
Rendezte: Árkosi Árpád

Jegyár: 900 Ft

Mese a Napkirályról és a Holdkirálynőről, 
avagy hogyan született a Csillagszemű 
a Magyar Népmese Színház előadása kisiskolásoknak
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Tervezte: Boráros Szilárd
Zene: Takács Dániel
Írta és rendezte: Boráros Milada
Játsszák: Lehőcz Zsuzsa és Takács Dániel

január 11. 
vasárnap 15.00-18.00

Dobronka cirkusz világszám
a Mesebolt Bábszínház és a Magamura 
Alkotóműhely közös produkciója
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“Ó micsoda napok voltak, amikor a Dobronka 
nevű kisvárosba egy világhírű cirkusz érkezett!  
Az álmos utcák egyszerre csak élettel és izga-
lommal teltek meg és az egész világ (mint egy 
égi körhinta) a világító sátor körül forgott. 
A hajdani vándormutatványosok által 
megalkotott és ápolt műfaj – a marionett 
cirkusz báját és szépségét idézzük fel játékban: 
oroszlánordítással, légtornász bukfenceivel, 
papírrózsákkal, szelídített hintalóval, élőmuzsi-
kával és a világ valamennyi csodájával!

Jegyár: 600 Ft

Bűvészpercek
Habók János bűvész varázslatos műsora

Hopplá!
a Tűzfészek Társulat zsonglőrbemutatója

Kézműves játszóház

Csiribiri
cirkuszi családi délután
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Muzsikus Klébzelet
Népdalon innen, nótán túl
Eckhardt Gábor műsora

Babaszínház
Kerekecske - gombocska
a Bóbita Bábszínház előadása

január 19. 
hétfő 10.30

Első színházi élmény 0-3 éves korig
Alkotók: Illés Ilona, Csizmadia Gabi m.v.

Kerekecske gombocska… elveszett a nyulacska…
Ázik esőn… repül széllel… erdőn- mezőn… napsütésben… 
Kerekecske gombocska… merre jár a nyulacska?
Erdő mélyén mi zörög?... Patak partján mi csörög?... Égben, légben mi hintázik?
Kerekecske gombocska… reszket a kis nyulacska!
Jóbarátok is kerülnek… árva nyuszin segítenek… 
Kerekecske gombocska… hazatalál nyulacska!
Az előadás időtartama: 20-25 perc + 25 perc közös játék a gyerekekkel, szülőkkel.

Az előadásra jegyek korlátozott számban vásárolhatók.
Javasolt az előzetes jegyvásárlás.

Jegyár: 900 Ft

A magyar népzene és a klasszikus zene kapcsolata

Jegyár: 600 Ft

január 16. 
péntek 10.00
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Mazsola II. bérlet:
A mindentlátó királylány
a Vaskakas Bábszínház 
és a Jászai Mari Színház közös előadása

január 23. 
péntek 14.30

Diafilmek délutánja
Régi kedvenceinket,

január 24. 
szombat 15.30

a diafilmeket vetítjük folyamatosan, két teremben kicsiknek és nagyobbaknak.
A meséket felolvassa Szalay Kriszta és Cserna Antal színművész, aki a 
nagyobbaknak egy izgalmas, játékos “dia irodalomórát” is tart.
A vetítéseket zenével kíséri Hevesi Imre énekes.
Újra leperegnek a klasszikus mesék, népmesék és a régi tévés sorozatok, 
egyéb kedvelt diafilmek képei. Emellett kalandregények 
feldolgozásai, indiántörténetek és a kötelező 
olvasmányok feldolgozásai is láthatók 
a nagyobbaknak szóló dia irodalmi beavató 
műhelyben. Várjuk azokat a „gyerekeket”, 
akik ezeken a diákon nőttek fel, és azokat 
a gyerekeket is, akik még csak most ismerkednek 
meg a diafilmes mesék varázsával.

Diafilmek kedvezményes áron vásárolhatók. 
A belépés díjtalan.

A program megvalósításához 
köszönjük a Diafilmgyártó Kft. segítségét. 
www.diafilm.hu

“Az egyik eszetlen, a másik sótlan, a harmadik tétova, a hetedik hetvenkedik, a 
huszadik bugyuta, a nyolcvanadik ügyefogyott: hát nincs egy értelmes férfiféle az 
egész földkerekségen?” – kérdezi Rézi, a mindent látó királylány. Rézi apja azonban 
úgy határoz: a következő férfiféléhez, aki rájuk nyitja a trónterem ajtaját, hozzáadja 
hárpia-természetű leányát....

Rendezte: Kolozsi Angéla (Blattner Géza-díjas)
Díszlet, jelmez: Sipos Katalin és Sisak Péter Zene: Rab Viki
Szereplők: Gergely Rozália , Vitányi-Juhász István, Szikra József m.v. 
 Ujvári Janka (Jászai Mari-díjas)

 Jegyár: 900 Ft
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január 30. 
péntek 9.00 és 10.30

Kisoroszlán igazán jól érzi magát a mamája mellett a szavannán, ugrándozik, 
bukfencezik, a többi állatkölyökkel bújócskázik. Ha azok a szemtelen szurikáták ki nem 
csúfolnák, hogy ügyetlen és lassú, ha a mamája nem biztatná, hogy mire kinő a sörénye, 
ő is gyors és ügyes lesz, tán eszébe sem jutna útra kelni. 
Azt mesélik ugyanis a dzsungelben, hogy a sörénye csak annak nő ki, aki eleget 
tesz a bátorságpróbának, azaz megtalálja az őserdő közepén az Erdei Vénséget, aki a 
Sötét Italt főzi. A nagyotmondó Pávián éppen oda készül, 
és Kisoroszlán úgy határoz, hogy vele tart…
      Jegyár: 900 Ft

Írta: Keresztesi József, Tervező: Bartal Kiss Rita, Zeneszerző: Bujdosó János 
Mozgás: Juhász Anikó, Rendezte: Matta Lóránt
Játsszák: Czéh Dániel, Illés Ilona, Kalocsányi Gábor, Matta Lóránt, Papp Melinda

Tádé-bérlet:
Dzsungelmese, 
avagy Kisoroszlán keresi a sörényét
a Bóbita Bábszínház előadása

Mazsola I. bérlet:
Vitéz Palkó és Tündér Ilona
a Magyar Népmese Színház 
előadása kisiskolásoknak

Vitéz Palkó beáll a király szolgálatába. 
Szerencsésen megőrzi a király nyulait, de 
a király még egy feladatot bíz Palkóra. Ki 
kell szabadítani Tündér Ilonát a banya 
fogságából. A király feleségül kívánja 
magának a szépséges leányt, de ki 
dicsőséget más verítékével szerez, vajon 
milyen jutalmat érdemel?

Szereposztás:
Vitéz Palkó - Illés Zoltán
Tündér Ilona - Mester Nikolett
Szegény ember - Stubnya Béla
Banya - Zanotta Veronika

Zene: Földi Lehel
Maszk: Bérczi Katalin
Báb: Fekete Dóra
Rendezte: Rumi László

január 30. 
péntek 14.30

Jegyár: 900 Ft
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december 9; január 20. 
kedd 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 díjtalan.

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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Az expresszionizmus művészete
Ludmann Mihály 
művészettörténész előadása

A XIX. századi festészet a képi ábrázolásban elérte a tökéle-
tességet. A századforduló körül egyre népszerűbbé váló van 
gogh-i festészet mintát adott azoknak az útkeresőknek, akik 
a kifejezést fontosabbnak tartották a látvány megjelenítésé-
nél. Az ismert előadás-sorozat ezen alkalommal ennek az új 
irányzatnak alkotóit, szellemi hátterét és az expresszionizmus 
területi, kulturális különbségeit mutatja be.

december 9. 
kedd 18.30

Jegyár: 800 Ft
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Portré +
Kondor Katalin beszélgető műsora
vendég: Major Balázs 

Major Balázs régész-történész-arabista 
szakember, aki a keresztes Johannita 
lovagok egykori székhelyére kapott 
kutatási engedélyt a szír kormánytól. 
Ez még évekkel ezelőtt volt. Mi történt 
azóta, mi lett az emberiség történelme 
szempontjából óriási jelentőséggel bíró 
helyszínekkel, és hogyhogy nemrégiben 
is oda merészelt utazni a neves régész 
professzor?

A belépés díjtalan.

Józsa Judit a fazekasmesterség Mek-
kájából származik, forradalmasította 
a kerámiaszobrászat technikáját, és 
mély történelmi és magyarságismereti 
tanulmányok után szenzációs ötleteit 
megvalósítva tanítja is nekünk a törté-
nelmet.

A belépés díjtalan.

január 6. 
kedd 18.30

január 20. 
kedd 18.30

december 14. 
vasárnap 17.00

január 18. 
vasárnap 17.00

vendég: Józsa Judit

A XIX. század végén München Európa 
művészeti fővárosa volt. Ezért sok 
nemzet művészei éltek és alkot-
tak a városban. Itt született meg 
Vaszilij Kandinszkij orosz művész 
műtermében az absztrakt festészet. A 
kedvelt sorozat előadása bemutatja a 
festő útját az absztrakcióhoz, és ennek 
a világnak az esztétikai eredményeit.

Jegyár: 800 Ft

1905-ben Drezdában néhány építész-
hallgató egy Van Gogh kiállítás hatására 
festészeti csoportot alakított. Milyen 
indítékok és célok vezérelték őket, kik vol-
tak a csoport tagjai és milyen újdonságot 
hoztak a festészet történetében? Ezen az 
estén erre keressük a választ.

Jegyár: 800 Ft

A német 
expresszionizmus

Az absztrakt 
festészet születése

Ludmann Mihály művészettörténész előadása
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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
Női és férfi betegségek
gyógyítása a természet erejével 
Előadó: Dr. Pethő Mária

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

Kertbarát Fórum
Megfelelő szobanövény 
a megfelelő szobába Előadó: Deák Péter
Hasznos tanácsok, praktikák, gyakorlati bemutatók.

január 6., 13. 
kedd 17.00

január 12. 
hétfő 18.00

január 27. 
kedd 17.30

Zö
ld

ág

Magyar irodalom 
az I. Világháború idején
Takaró Mihály előadása

január 8. 
csütörtök 19.00

A magyar történelem egyik legtragikusabb,
az I. Világháborút megelőző, majd a háború és következmé-
nyeinek időszaka. Takaró Mihály a korszakot az irodalmi 
alkotások tükrében vizsgálja.

Tu
dá

st
ár

Jegyár: 1300 Ft
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November elején az egyik kisméretű, műfüves futballpályánkra, és a négyből 
két teniszpályánkra sátrat húztunk, hogy fagyban, szélben, hóesésben is 
használhatóak legyenek. Elmondhatjuk: a sportközpont felkészült a télre, így 
a Pokorny működése zavartalan a hideg évszakban is. 

Mikulás-napi kupa a Pokornyban!
December 7-én

kispályás focibajnokságot szervezünk a környékbeli gyerekeknek, melyre összesen 
nyolc csapat jelentkezését várjuk. 2004-es, 2005-ös és 2006-os születésű gyermekek 
és csapatok jelentkezését várjuk. A kupa napján nemcsak a győztes, hanem minden 
induló csapat játékosa ajándékot kap, de a dobogó legfelső szintjén állókat pont egy 
fokkal különlegesebb díjazásban részesítjük. A tornára ugyanúgy várjuk az amatőr, 
mint az igazolt játékosokat. A nyitómeccs reggel kilenckor 
kezdődik, és délután egykor véget is ér, így a vasárnapi 
családi ebédre már mindenki otthon lehet.

Szeretettel várjuk a gyerekeket és a szüleiket 
egy izgalmas, sportos délelőttre! További 
információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra!

Indulhat a tél,
befedtük a pályákat!

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
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február 7. 
szombat 15.00

február 14.
szombat 16.00

február 21. 
szombat 19.30

február 28. 
szombat 14.00

Mesterkoncertek
és fiatal művészek
Medgyesi Zsolt
Junior Prima-díjas zongoraművész hangversenye
Jegyár: 2200 Ft

Nyerges Pál (1914-1987) 
festőművész kiállítása 
2015. február 4-től

Csiribiri
Farsangi családi délután
Kiszabták a farsang hosszát, hamvazóval látjuk 
rosszát – Gulyás László vándormuzsikus 
műsora   |   Zene-bona, vigalom és táncház a 
Somos együttessel   |   Kézműves játszóház
Jegyár: 600 Ft

Gárdonyi Géza:
Annuska
az egri Gárdonyi Géza Színház előadása
Főbb szerepekben: Várhelyi Dénes, 
Saárossy Kinga, Bánfi Kata 
Rendezte: Blaskó Balázs
Jegyár: 2800 Ft

Gyerekszínház
Rumini és a négy jogar
a Kabóca Bábszínház előadása 
Berg Judit regényhőse, a „minden lében kanál” kisegér 
tengerre száll és különböző bonyodalmakba keveredik, 
ám a veszélyes helyzetekből mindig győztesen kerül ki... 
Jegyár: 900 Ft

Humorpercek
Sok szeretettel és nevetésben gazdag műsorral 
várjuk Önöket a „Humorpercek” című előadásunkra.

Jegyár: 2000 Ft

február 9. 
hétfő 19.00

Visszatekintünk
a Kisképzőben 1961-ben végzett iparművészek 
közös kiállítása 2015. február 6-tól

Kiállítások
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A cserkészháznál (Bp. II. ker. Hímes u. 3.) 
december 13-án és 20-án, valamint 
2015. január 10-én szombatonként lesznek 
gazdapiaci napok. Mindhárom esetben 7.30-
12 óráig várjuk az érdeklődőket. Ezeken a 
piaci napokon a tél ízeit, a füstölt húsokat, 
hurkákat, a vitamindús savanyúságokat ajánl-
juk elsősorban, de természetesen kaphatóak 
lesznek a megszokott finomságok is. 
A piacra a háttérzenével is karácsonyi 
hangulattal várunk mindenkit. 
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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

A Pesthidegkúti Evangélikus Gyülekezet 
decemberi és januári programjai

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

december 4., 11., 18. csütörtök 18.00
Adventi sorozat a templomban

december 7. vasárnap 17.00
Családi Istentisztelet a templomban

december 14. vasárnap 17.30
Karácsonyi Szeretetvendégség a templomban
Vendég szolgálattevő: Bálintné Varsányi Vilma

december 24. szerda (Szenteste) 14.30
Ünnepi istentisztelet a templomban

december 25. csütörtök és 26. péntek 
(Karácsony) 9.30
Ünnepi istentisztelet a templomban

december 31. szerda (Óév) 18.00
Ünnepi istentisztelet a templomban

január 1. csütörtök (Újév) 9.30
Ünnepi istentisztelet a templomban

január 6. kedd (Vízkereszt ünnepe) 18.00
Ünnepi istentisztelet a templomban

december 6., január 10. 
szombat 9.00 - 12.00

december 13., 20., január 10. 
szombat 7.30 - 12.00
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január 11. vasárnap 17.00
Családi Istentisztelet a templomban

Ökumenikus imahét:
Kezdő és záró alkalom a Máriaremete-Hi-
degkúti Ökumenikus Általános Iskolában

Kezdés: 2015. január 18. vasárnap 16.30
Zárás: 2015. január 25. vasárnap 16.30

Urunktól áldott adventi készülődést és 
Karácsonyi Ünneplést kíván a Pesthideg-
kúti Evangélikus Egyházközség minden 
kedves olvasónak!

Decemberi és januári 
gazdapiaci napok

Meghitt Karácsonyt és Boldog Új 
Évet kívánnak a gazdák, az üzemelte-
tő segítői, Molnár Ferenc és Nemes 
Ákos, valamint a piac szervezője és 
üzemeltetője Szilágyi Zsolt.

A Marczibányi téri piac december 
21-én várja az érdeklődőket 7.30-12 
óra között.
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Címlapon Szegedi Katalin illusztrációja 
Finy Petra A fűszerkatona című 

könyvéhez

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!

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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Kérjük, személyi jövedelemadója 1 %-ával támogassa 
a Klebelsberg Kultúrkúria működését!

Kedvezményezett: II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Adószám: 24065924-2-41
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01.17. 
szombat

19.00

01.30. 
péntek
19.30

GROUP'N'SWING 
PÓTSZILVESZTERI KONCERT

Belépő: 3200 Ft
MARCZIBÁNYI TÉRI 

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
1022  Marczibányi tér 5/a

Telefon: (06 1) 212-2820
E-mail: informacio@marczi.hu

Web: www.marczi.hu

ÁLL A BÁL 
NONSTOP IMPRO 
A SZINDRA TÁRSULATTAL
Belépő: 1000 Ft 

klébioldal.indd   2-3 2014.11.05.   13:23:33



2014. december 7. vasárnap 15 óra
 15.00 Égig érő krampuszok hívogató játékai
 15.10 Mikulás mesék, Mikulás dalok – Ördöngős tekerős a Vándormuzsikussal
 15.30 Százszorszép Bóbiska – Majoros Ági Bábszínháza
 16.10 Krampuszok parázson táncoltató körtánca a közönséggel
 16.25 Adventi gyertya gyújtása
 16.30 Eltévedt krampuszok – Aranyszamár bábszínház
 17.15 Érkezik a Mikulás – mi van a puttonyában?...

Minden vasárnap délután
“KocsiszeKér, Kocsiszán”
A programok idején mesefogat utaztatja a gyerekeket a Mechwart ligetben.
Ingyenes teázás a Télherceg sátrában, forralt bor és mini kürtőskalács kedvezményes áron.

M I N D E N  P R O G R A M       D Í J T A L A N !

     A II. Kerületi Önkormányzat szervezésében
családi és gyermekprogramok
 a Mechwart ligetben!

Budai

2014. december 14. vasárnap 15 óra
 15.00 Még azt mondják – boszorkány nóták Bella Péterrel
 15.15 Luca széke, sej, haj – Berbencés Színház
 15.30 Luca-napi táncok a boszorkányok fejedelmével
 15.50 Luca-napi bűbájok, varázslatok – Mollini bűvész
 16.15 Hetvenkedő János – Magyar Népmese Színház
 17.00 Tánc a javából a boszorkányok fejedelmével
 17.10 Luca, Luca, kitty-kotty –Lucázás a Vándormuzsikussal
 17.30 Adventi gyertya gyújtása
 17.35 Luca-napi tűzcsodák

2014. december 21. vasárnap 15 óra
 15.00 Magyar karácsony – népdalok – Bella Péter és a Vándormuzsikus
 15.15 Karácsonyi történet – Berbencés Színház
 15.30 A só – Álomzug Bábszínház
 16.15 Kis karácsony, nagy karácsony – melengető táncok
 16.30 Erdélyi betlehemes – Magyar Népmese Színház
 17.10 Adventi gyertya gyújtása és karácsonyra váró áhítat
 17.20 Csillagszóró – tűzvarázs
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2014. decemberi eseménynaptár

A könyvet bemutatja Dr. Szabados György történész.
A szerzővel Szabó Tibor Benjamin, 
az Atheneum kiadó vezetőszerkesztője beszélget

Bánó Attila legújabb kötetében sem vállalkozik kevesebbre, 
mint amire az 55, illetve az Újabb 33 meghökkentő eset a 
magyar történelemből című könyveiben törekedett. Egy-egy 
érdekes és izgalmas történettel szeretne bepillantást nyújtani a 
letűnt idők emberének életébe, s felkelteni az érdeklődést múltunk 
iránt. Olvashatunk többek között a gyilkossággal vádolt Wesselényi 
Ferenc sorsáról, egy magyar jogtudós méltatlan haláláról, Kinizsi Pál 
özvegyének dicstelen tetteiről, a birtokhalmozó Bakócz Tamásról, 
az érsekújvári kémkedő kereskedőkről és a magyar történelem 
számtalan érdekes figurájáról, botrányáról, kalandos történetéről. 
A kötet a könyvbemutatón jelentős kedvezménnyel 
megvásárolható.

Kinizsi özvegyétől 
Horthy testőréig
Bánó Attila könyvének
bemutatója

december 16. 
kedd 18.00

04. csütörtök 18.00  Szegedi Katalin grafikusművész kiállítása
 18.30  Bibliai rögtönzések – Meglepetés Színház
05. péntek 14.30  Szent Miklós legendája – Napsugár Bábszínház
 19.00  Évfordulók nyomában-Barokk est – Hubay Jenő Társaság
06. szombat 16.00  Csiribiri Mikulásváró családi délután
07. vasárnap 15.00  Az operairodalom gyöngyszemei
 15.00  Gyertyamártás
 19.00  Dalnokklub – Pusztai Gábor
09. kedd 15.00  EVS tanácsadás
 18.30  Az expresszionizmus képzőművészete – Ludmann Mihály előadása
10. szerda  19.00  Sütő András: Advent a Hargitán – Békéscsabai Jókai Színház
11. csütörtök  19.30  Mesterkoncertek – Duna Szimfonikus Zenekar hangversenye
12. péntek 9.00 és 10.30   Tádé-bérlet: Gyertek velünk Betlehembe! – Harlekin Bábszínház
 19.00 Grazioso Zeneszalon
13. szombat 15.00 Mézeskalács készítés
 16.00 Kezdődhet a mulatság! – Halász Judit gyermekkoncertje
14. vasárnap 15.00 Zöldág Nemzetközi Öko-design Fesztivál Családi Nap
 17.00 Portré+ Kondor Katalin vendége Major Balázs
15. hétfő 10.00 Babaszínház: Rosszcsont felhő – Álomzug Társulás
16. kedd 18.00 Könyvbemutató – Bánó Attila: Kinizsi özvegyétől Horthy testőréig

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

Kalandos sorsok és sorsszerű kalandok 
a magyar történelemből

A belépés díjtalan.



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

2015. januári eseménynaptár

05. hétfő  19.00  Paul Blake: Római vakáció – Orlai Produkció
06. kedd 17.00  Zöldág Kerámia Műhely
 18.30  A német expresszionizmus – Ludmann Mihály előadása
07. szerda  18.00 Pasqualetti Eleonóra textilművész és Kálmán László ötvösművész kiállítása
08. csütörtök 19.00 Magyar irodalom az I. Világháború  idején – Takaró Mihály előadása
09. péntek 10.00  Mese a Napkirályról és a Holdkirálynőről – Magyar Népmese Színház
10. szombat  19.30  Mesterkoncertek és fiatal művészek – Duna Szimfonikus Zenekar
11. vasárnap 15.00  Csiribiri Cirkuszi családi délután
 19.00  Dalnokklub – Szabó Attila (Csík zenekar) és családja
12. hétfő  18.00  Gyógynövény Klub
13. kedd  17.00  Zöldág Kerámia Műhely
16. péntek 10.00  Muzsikus Klébzelet – Eckhardt Gábor műsora
 19.00  Grazioso Zeneszalon
18. vasárnap  17.00  Portré+ Kondor Katalin vendége Józsa Judit
19. hétfő  10.30  Babaszínház: Kerekecske-gombocska – Bóbita Bábszínház
20. kedd 15.00  EVS tanácsadás
 18.30  Az absztrakt festészet születése – Ludmann Mihály előadása
22. csütörtök  18.00  Magyar Kultúra Napja - Dömölky János: Jászai Mari - Magam keresése
23. péntek  14.30  Mazsola II. bérlet: A mindentlátó királylány – Vaskakas Bábszínház
24. szombat 15.30  Diafilmek délutánja
27. kedd  17.30  Kertbarát Fórum
30. péntek 9.00 és 10.30 Tádé-bérlet: Dzsungelmese – Bóbita Bábszínház
 14.30 Mazsola I. bérlet: Vitéz Palkó és Tündér Ilona – Magyar Népmese Színház


