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A  k ö l t é s z e t

április 11. 
hétfő 19.00

Az igazat mondd, 
ne csak a valódit
Eperjes Károly Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas színművész 
előadóestje
Jegyár: 1200 Ft
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Ünnepi műsor kisiskolásoknak a Költészet Napja tiszteletére, 
mely során megfordulunk erdőn, mezőn, városban és vásárban, 
Varró Dani verssoraival még Badarországba is eljutunk... 
„...Üzenem hát, hogy ki-ki olvasson illőt az alkatához, – ha egyszer úgy határoz, – 
hogy könyvet kíván a kezébe venni. – Röviden ennyi....
...szóval sok-sok verseskönyvet vegyetek, – húzzák le a súlyos verseskötetek – a kabát-
zsebeket, retikülöket, tasókat, – ezt üzenem a nyájas olvasóknak. “
Varró Daniel: Üzenet az olvasóknak c. verséből

Jegyár: 500 Ft

“Talán a vers, talán a líra, a lét gyöpén e gyenge bíra” 
Varró Dániel József Attila-díjas költő 
és a Hangraforgó zenekar műsora

április 11. 
hétfő 10.00
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A tánc világnapja
IV. Táncfesztivál

15.00-15.30 
CsIllAgszemű gyemeK TánCegyüTTes
Tímár-módszerrel oktatott gyermek-néptánccsoport. 
A bemutatót vezeti Bacsó Sára néptáncos.

15.35-16.05
mozDulATműVészeT  
Berczik Sára és Dienes Valéria által kidolgozott klasszikus 
alapú modern táncoktatás. A bemutatót vezeti Pálosi 
István balettmester, táncművész, táncpedagógus.

16.10-16.40
HAsTánC 
Bemutatót tart Rezes Molnár Eszter hastáncos.

16.45-17.15
FITness TeAm BuDApesT FIT-KID BemuTATó 
A bemutatót vezeti Agácz Rita Fit-Kid edző.

17.20-17.50
CéDrus TánCegyüTTes 
A bemutatót vezeti Lőrinc Beáta, 
a táncegyüttes művészeti vezetője és  koreográfusa.

DynAmIC TánCIsKolA 
 17.55-18.25
 HIp- Hop gyermeK TánCCsoporT 
 A bemutatót vezeti Domokos Krisztina tánctanár.
 18.30-19.00
 lányFormáCIó gyermeK TánCCsoporT 
 A bemutatót vezeti Takács Ibolya tánctanár.
 19.05-19.25
 sAlsA FelnőTT TánCCsoporT
 A bemutatót vezeti Takács Ibolya tánctanár.
 19.30-20.00
 TársAsTánC FelnőTT TánCCsoporT
 A bemutatót vezeti  Patay-Telek Szilvia táncpedagógus,   
 a Dynamic Tánciskola vezetője.

20.05-20.35
zumBA FITness 
A nyílt órát tartja Papp-Váry Anna zumba- és aerobik oktató.
A foglalkozásra kényelmes ruházat és sportcipő ajánlott.

április 30. 
szombat 15.00

Sok szeretettel hívjuk és várjuk a táncok iránt érdeklődő  felnőtt és 
gyermek vendégeinket, akik kíváncsiak egy rövid táncbemutatóra 
az intézményünkben tanított táncokból és ki is próbálnák azok 
lépéseit , azaz részesei lennének egy vidám közös táncnak.
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Helyszín: Nagyszalon
A belépés díjtalan.
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Az űrhajózás 
világnapja

április 8. 
péntek 11.00

április 9. 
szombat 20.00

Teleszkópos megfigyelés
 Minden érdeklődő személyesen végezhet megfigyelést 
a Holdról, a bolygókról és a csillaghalmazokról 
a Magyar Csillagszati Egyesület tagjai közreműködésével.

Rossz idő esetén a teleszkópos megfigyelés elmarad!

A világűr képekben
a Magyar Csillagászati Egyesület előadása
Kárpáti Ádám előadása után 
távcsővel megtekinthetik a Napot.

április 2. 
szombat 19.00

Mihail Bulgakov:
álszentek 
összeesküvése
a Komáromi Jókai Színház 
előadása

Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával kerül bemutatásra.

Főbb szerepekben:
Jean-Baptiste poqueline Moliére: mokos Attila
Madeleine Béjart: Bandor éva (Jászai Mari-díjas)
Armande Béjart Moliére: Bárdos Judit m.v.
Rendező: martin Huba m.v.
Jegyár: 2800 Ft
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New York. Oscar Madison, a léha, laza, 
nemtörődöm újságíró befogadja a lakásába 
barátját, Felixet, aki válófélben, és lelki válság-
ban van. Nagy hibát követ el ezzel. Mert Felix 
rögtön kötelességének érzi, hogy meghálálja 
Oscar nemes gesztusát: kötényt köt maga 
elé, portalanít, rendet rak, takarít, porszívóz, 
főz, mosogat, törölget, felszolgál és sterilizál. 
Oscar agglegényi élete felborul. Szép lassan 
kezdi megelégelni ezt a különös élettársi 
kapcsolatot…
Neil Simon, a huszadik század egyik legna-
gyobb vígjátékírója biztos kézzel vezeti a 
közönségét a viharos szórakozás felé.

A színdarab Magyarországon a 
THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalomi 

Ügynökség közvetítésével kerül színre.

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával kerül bemutatásra.

Jegyár: 2500 Ft

Neil Simon: Furcsa pár
a Szolnoki Szigligeti Színház 

előadása

április 27. 
szerda 19.00

Szereplők:
Felix Unger: Mészáros István
Oscar Madison: kautzky Armand
Murray: Horváth György
Speed: Vándor Attila
Roy: tárnai Attila
Gwendolyn: Jankovics Anna
Cecily: sárvári Diána

Rendező: Kiss József

8 9



ze
ne

ze
ne

április 15. 
péntek 19.00

Grazioso Zeneszalon
répássy györgyi hegedűtanárra emlékezünk, 
növendékei, s barátai körében.
Házigazda: Detvay Mária Marcella

A belépés díjtalan.

április 17. 
vasárnap 15.00

Az operairodalom gyöngyszemei
rossini: A török Itáliában
a Zürichi Operaház előadása

Dalnokklub
Versek, dallamok, gondolatok
Házigazda: a Hangraforgó együttes

Vezényel: Franz Welser-most
Szereplők: Cecilia Bartoli, Ruggero Raimondi, Oliver Widmer, Paolo Rumez, Rinaldo Macias
A programokon ismeretterjesztő bevezető előadást tart Dr. Langermann István.
A belépés díjtalan.Jegyár: 800 Ft

A Hangraforgó együttes Könny és nevetés közt árad az idő címmel  nyújt 
válogatást a Kárpát-medence mai magyar költészetéből. 
tagjai: F. sipos Bea és Faggyas lászló, a klasszikus költők tolmácsolásán túl 
elkötelezett hívei kortárs irodalmunk megéneklésének. Előadásukban 
többek között Buda Ferenc, Kányádi Sándor, Gál Sándor, Vári Fábián László, 
Varró Dániel és Lackfi János énekelt verseiből hallhatunk.

április 10. 
vasárnap 19.00
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Bach elit 008
ezt már láttam! Filmzene
Közvetlenül a zenéről, közvetlenül a zenésztől
Mező péter előadássorozata minden hónap utolsó vasárnapján

április 24. 
vasárnap 19.30

A koncert támogatói:

Az alkalmazott zene már a komolyzene önállóvá válásakor létrejött, sőt, tulajdon-
képpen onnan indult... A mozgókép megzenésítése is komoly kihívás egy zeneszerző 
számára: hogyan lehet kibontakozni ilyen módon egy komponistának? Vajon milyen 
asszociációkkal dolgoznak a legnagyobb mesterei a műfajnak?

Jegyár: 2000 Ft

Műsor: F-dúr divertimento, k. 138   |   F-dúr zongoraverseny, k. 413
D-dúr divertimento, k. 136   |   A-dúr zongoraverseny, k. 414

Művészeti vezető: Botvay károly
Hangversenymester: pilz János
Jegyár: 2000 Ft

a Budapesti Vonósok Kamarazenekar és 
szentpéteri gabriella zongoraművész koncertje

Mesterkoncertek 
és fiatal művészek
mozart-est

április 24. 
vasárnap 18.00
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„Volt egyszer egy 
kukoricagóré”
Sprok Antal faművész 
szoborbútorai

Ismét izgalmasnak ígérkezik a nagy népszerűségnek örvendő 
faművész, Sprok Antal legújabb alkotásait bemutató tárlat. 
Az új művek egy kukoricagóré faanyagának - köztük  250 éves 
darabok - felhasználásával készültek, melyek közül lesznek 
olyanok, amelyek meg is “szólalnak” majd a megnyitón.
A kiállítást megnyitja Bérczes lászló rendező, író 
2016. április 15-én 18 órakor.
Közreműködik Wenzon Zsuzsanna és Ács Máté ütőhangszereken.

A tárlat díjtalanul megtekinthető május 12-éig 
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

április 15.
péntek 18.00

Sprok Antal: Egeres láda
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Az év 
természetfotósa

A kiállítás díjtalanul megtekinthető május 8-áig 
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

2015április 7 –
május 8.
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A hazai természetfotózás 
legjobb alkotásai láthatók 
tárlatunkon.
23. alkalommal adták át 
Magyarország, és egyben 
a közép-európai régió 
legrangosabb természet-
fotós szakmai elismerését, 
Az Év Természetfotósa 
díjat. A pályázat legjobb 
képei láthatók a 
Kultúrkúria  lélegzetelállító 
tárlatán.
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április 2. 
szombat 15.00-18.00Csiribiri bolondos

családi délután

KézműVes JáTszóHáz

poronDon A BolonDom
a Bábakalács Bábszínház előadása 
Bolondos bábjáték életről és játékról
Egy álmos, magányos hétköznapon felbukkant újra a rég elfeledett Bolond, és ját-
szani hívott. Játszottunk kisded játékokat, legyőztünk betegséget, halált, játszottunk 
iskolást, “papást-mamást” és öregséget is; színházat játszottunk. Lássa hát mindenki, 
s ha tetszett, tapsoljon! Mert „az élet játék, gyermekeim, és a játék lényege az, hogy 
játszani kell.” (Zalán Tibor)

BolonDos DAllAmoK
a HandaBanda zenekar előadásában
Kicsiknek, nagyoknak és a lélekben örök gyerekeknek, azaz mindenkinek
A 2009-ben alakult HandaBanda Zenekar célkitűzése, hogy a gyerekekkel megismertes-
sék és megszerettessék az élő zene varázsát; valamint, hogy megzenésített verseikkel 
kaput nyissanak a magyar irodalom “kincsestára” felé.
Tagok: szabó zselyke, nagy Márk, Várvölgyi szabolcs, Oláh Márton, Gacsályi Róbert

Jegyár: 700 Ft
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április 8. 
péntek 10.00

Mazsola I. bérlet
rózsavitéz
Kalotaszegi népmese 
a Magyar Népmese Színház 
előadásában
Rózsavitézt a Tündérkirály kiszemeli lánya, 
Tulipánvirág számára. A lány mostohája azonban 
saját lányának, Mákvirágocskának akarja a fiút. 
Furfangos próbákat eszel ki a banya, hogy ne 
vehesse el Rózsavitéz Tulipánvirágot. Muki, az 
obsitos katona segítségére van a fiataloknak. 
Ennek ellenére mégis menekülniük kell, de 
hogy mi a megpróbáltatások vége, a meséből 
megtudjuk!

Rózsavitéz: Illés Dániel
Tulipánvirág: Mester nikolett
Tündérkirálynő – Mákvirág: zanotta Veronika
Tündérkirály – Muki: Balázsi István

Rendező: Rumi lászló
Jegyár: 900 Ft

muzsikus Klébzelet
Játékok -
avagy az elszabadult 
elme Kurtág György-i 
határtalansága
Eckhardt Gábor zenetörténeti 
sorozata kisiskolásoknak
Jegyár: 600 Ft

április 8. 
péntek 14.30
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Kezdődhet a mulatság!
Halász Judit 
gyermekkoncertje
A kedvelt énekesnő a már klasszikusnak számító 
megzenésített gyermekverseivel valamint legújabb 
lemezének dalaival ismét megörvendeztet bennünket. 
Halász Judit magyar költők verseit  énekli közel 
harminc éve a magyar könnyűzene legjobbjainak 
megzenésítésében. Generációk nevelkedtek fel 
lemezeinek hallgatása közben. Zenei és előadói 
igényessége mellett játékosság, humor és szeretet 
jellemzi dalait.
Zenekarának tagjai:
AnTI TAmás - akusztikus gitár, mandolin, ének
BArTHA TIBor - billentyűsök, hegedű, furulya, ének 
FöDő sánDor - basszusgitár, ének
FoDo - dob, ütőhangszerek 
mórICz mIHály - gitár, ének

A koncertre a belépőjegy egységes gyermek 
és felnőtt látogatóink számára egyaránt.
Az előadást 2 éven aluli gyermekek számára 
nem ajánljuk.
Jegyár: 2200 Ft

április 9. 
szombat 11.00

Babaszínház:
Körforgás - rezgék kicsiknek

első színházi élmény 1-4 éves korig 
az Aranyszamár Bábszínház

előadásában

április 25. 
hétfő 10.30

Forog a föld, forog a kerék, forog 
a labda, forog a tánc. 

Ősi rítusok, belénk ivódott 
lenyomatok a világról, 

minden, ami körülvesz, 
ismétlődik, s az élet 

körforgása mozgás, út 
a bölcsesség felé.Játék 

a hangokkal, a mozgással, 
színházi élmény 

és igazi felfedezés a kicsiknek.
Játsszák: 

Baranyai Anita, érsek Csanádi Gyöngyi

Az előadás időtartama 20 perc + 25 perc 
közös játék a gyerekekkel, szülőkkel.

Jegyár: 900 Ft
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április 13. 
szerda 15.00
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április 5. 
kedd 18.00

Résztvevők:
lackfi János moderátor – József Attila- és Prima Primissima-
díjas kimagaslóan népszerű költő, műfordító, irodalmi Nyugat-
kutató, kreatív írás tanár
lator lászló – Kossuth-, József Attila- és 
Prima-díjas költő, műfordító, szerkesztő, 
irodalomkritikus-történész
Várady szabolcs – Kossuth- és József Attila-díjas költő, 
műfordító, szerkesztő
szabó T. Anna – József Attila-díjas költő, műfordító, író
piros Ildikó – Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész

A költemények és a szerzők megidézésekor irodalomtörténeti 
kincsek, anekdoták, sőt az idősebb résztvevők személyes emlékei 
is előbukkannak, szellemes gondolatcseréket, elmélkedéseket, 
sziporkázó vitákat inspirálva. Ettől válik a költészeti fejtörő 
játék minden alkalommal egy bensőséges irodalmi kávéházzá, 
szalonná.

Jegyár: 1000 Ft

Ir
od

al
om

lyukasóra klub
Kalandozás a holt költők világában 
4 neves költő és 1 színművész 
társaságában
új irodalmi sorozat a Klebelsberg Kultúrkúriában

LYUKASóRA

Információ: Mulicz Ferenc
Tel.: +36 20/291 7003
e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu
A tanácsadáson egyénileg és kis-
csoportban (2-4 fő) lehet részt venni! 
A részvétel díjtalan.

európai 
önkéntes szolgálat
(EVS) Tanácsadás
Hallottál már az Európai Önkéntes Szolgálat-
ról? Esetleg épp gondolkozol, hogy kipróbáld? 
Gyere el és tudj meg mindent az EVS-ről!
Szeretnél önkénteskedni külföldön? Megis-
merkednél 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 
megismertetése a fiatalokkal.
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portré +
Kondor Katalin vendége 
Dörner györgy színművész, 
az Új Színház igazgatójatu

dá
st

ár

április 3. 
vasárnap 17.00

Dörner György színművész, színigazgató akkor lett a szakma “fenegyereke”, 
amikor elnyerte az Új Színház vezetői posztját. Állta és állja a támadásokat, 
közben pedig felélesztett tetszhalotti állapotából jó néhány magyar 
színművet, a közönség örömére. Vajon színészi ambíciói teljesen háttérbe 
szorultak? Miként vélekedik a kultúra mai állapotáról? Számos kérdésre 
várjuk tőle a választ.
 
Jegyár: 500 Ft
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Itáliát nagyon sok művész kereste fel évszázadokon keresztül. A XIX. 
században több jelentős magyar művész is megfordult itt. Legismertebbé 
id. Markó Károly vált, aki életművének legjelentősebb alkotásai itt születtek. 
Róla és a többi Itáliában tevékenykedő művészről lesz szó ezen az estén.

Jegyár: 800 Ft

Ludmann Mihály 
művészettörténész előadása

magyar művészek, 
akik idegenben alkottak
Id. Markó Károly Itáliában

április 5. 
kedd 18.30
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Ablak a nagyvilágra
Kína, a régi-új 
szuperhatalom
Vendégünk salát gergely 
Kína-kutató, a PPKE BTK 
Kínai Tanszékének vezetője

április 13. 
szerda 18.00

Három évtizedes félelmetes iramú gazdasági fejlődésének köszönhetően Kína mára 
a világ egyik legerősebb nagyhatalmává vált, befolyásával a világ minden sarkában 
számolni kell. Minek köszönhető a távol-keleti óriás felemelkedése? Mik Peking céljai, 
s milyen eszközöket alkalmaz ezek eléréséhez? Felborítja-e az eddigi világrendet 
Kína? Milyen hatásokkal jár Kína megerősödése a Távol-Keleten és a világban, milyen 
konfliktusokhoz vezethet a “kínai álom” valóra válása? Milyen hatással lehet mindez 
Magyarországra? 
Salát Gergely előadásában ezekre a kérdésekre keresi a választ.

A belépés díjtalan.

München Európa művészeti központ-
ja volt a XIX. század második felében, 
ahol a Művészeti Akadémián kitűnő 
tanárok és jeles növendékek tanultak. 
Köztük számtalan magyar művész is. 
Wágner Sándor elsőként lett hallga-
tóból az akadémia tanára, és ez külön 
vonzerőt jelentett a magyar művészje-
lölteknek. Ismert és részben elfeledett 
nevek, akik ekkor a magyar művészek 
közösségéhez tartoztak. Ki voltak ők 
és mit tanultak a bajor fővárosban? 
Ezt szeretnénk ezen alkalommal feltér-
képezni és bemutatni.

Jegyár: 800 Ft

április 19. 
kedd 18.30

Wagner sándor 
és a müncheni művészkolónia
Ludmann Mihály 
művészettörténész előadása
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zöldág művészeti műhely
április 7-én: Környezettudatos 
asztali alátétek, kollázsok, képek
tervezése és kivitelezése
április 21-én: Környezettudatos 
nyakláncok, képek, kollázsok 
tervezése és kivitelezése
Vezeti: sarnyai rita iparművész
A részvétel díjtalan, csak anyagköltség van. Anyagköltség: 600 Ft.
Csoportos részvétel esetén regisztrációhoz kötött.
Regisztáció és információ: Reök Cecília
tel.: +36 20/299 1040   |   e-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu

április 7., 21. 
csütörtök 9.00

Tudatos 
Táplálkozás Fórum 
Gabona és az egészség
Előadó: Dr. samu Terézia, 
sebész-érsebész szakorvos, életmód tanácsadó
A részvétel díjtalan.

április 5. 
kedd 18.30

gyógyító Természet Fórum
Gyógynövények a házi patikában -
előadás, bemutató, vásár és teadélután
Milyen gyógynövényeket érdemes otthon tartani, 
amik megőrzik egészségünket? Milyen teákat ihatnak 
a gyerekek? Milyen teát ihatnak a várandós anyukák? 
Milyen teát adjunk a fiataloknak, a tinédzsereknek? 
A teázás mellett házi lekvár kóstolóra 
és vásárra is sor kerül. 
Szeretnél tisztítókúrázni? Mi segítünk! Együtt könnyebb!
Előadó: mersei Kata - A Manóba gyógynövény és életmód műhely
A részvétel díjtalan.
Információ: Reök Cecília   |   tel.: +36 20/299 1040
e-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu

április 11. 
hétfő 18.00

zöldág Kerámia műhely
Környezettudatos szemléletű kézműves workshop. 
Mintázás, korongozás, különböző organikus anyagok 
felhasználásával.
Vezeti: Bartha Józsefné szilvia
A részvétel díjtalan, csak anyagköltség van 
(anyaghasználattól függően minimum 400 Ft/fő).

április 12. 
kedd 16.00
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Maksaméta
Házigazda: Maksa Zoltán
Vendég: nádas györgy
A klebelsberg kultúrkúriában második
esztendejébe lépett Maksa zoltán 
humorklubja, a Maksaméta.

Az eddigi sikeres előadások és a törzs-
közönség nyomásának eleget téve az 
idén újraindul a sorozat; Zoltán minden 
hónapban más humorista kollégát lát 
vendégül. Ám a megszokott önálló 
műsorblokkokon túl Zoltán meg is 
interjúvolja vendégét. 
A műsort bejátszások színesítik az illető 
vendég munkásságából, és nem utolsó 
sorban a közönség is kérdezhet, igazán 
interaktívvá varázsolva ezzel 
a “klubfoglalkozást”!

Jegyár: 1000 Ft

április 6. 
szerda 19.00

kl
ub

Kertbarát Fórum
Biokert ismertetése 
elméleti és gyakorlati 
formában - magbörze
Előadás, gyakorlati bemutató és interaktív oktatás, 
ültetés, vetőmag csere-bere.
Vezeti: Takács lászló, élelmiszeripari mérnök
A mélymulcsozás előnyei:
• melegen tartja a talajt,ezért 
   hamarabb lehet kezdeni a vetést
• megőrzi a talaj nedvességét
• nincs szükség gépi beavatkozásra a talaj fellazításához
• így megspórolhatunk némi káros anyag kibocsátást is
• segít megőrizni a talaj minőségét

A részvétel díjtalan.

április 25. 
hétfő 18.00

zöldág mázas műhely
Környezettudatos szemléletű 
kézműves workshop. Kerámia mázazás, 
festés természetes alapanyagú földfestékekkel.
Vezeti: Bartha Józsefné szilvia
A részvétel díjtalan, csak anyagköltség van 
(anyaghasználattól függően minimum 400 Ft/fő).

április 26. 
kedd 16.00
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május 7. 
szombat 19.30

május 11. 
szerda 19.00

május 28. 
szombat 15.00

május 10-től

május 6.
péntek 10.00

gyermeknap

Madarak és Fák Napja
solymász bemutató
A belépés díjtalan.

Sztárok nyomában - a Duna 
szimfonikus zenekar koncertje
Az est folyamán Beethoven- és Liszt-művek hangzanak el
Közreműködik: VárJon Dénes - zongora
Vezényel: BAráTI KrIsTóF
Jegyár: 2800 Ft

maksaméta
Vendég: Aradi Tibor és Varga Ferenc József
Jegyár: 1000 Ft

páskándi géza: Vendégség
Egri Gárdonyi Géza Színház
Főbb szerepekben: Kelemen Csaba, Nagy András, 
Reiter Zoltán
Rendezte: Blaskó Balázs
Jegyár: 2800 Ft

május 17. 
kedd 19.00

A Makám zenekar gyermekkoncertje,  Az égigérő pa-
szuly  - Kabóca Bábszínház, egy különleges Lovagi torna, 
a Tekergőtér – az izgalmas szerkezetek tere, Furfangos 
csudavilág - Játékos Tudomány, valamint Bogárháton ját-
szóház, ügyességi és logikai játéktár, kézműves játszóház 
és hempergő

Kép - vándorlás
Simonyi Cecília grafikusművész 
kiállítása



A pesthidegkúti 
evangélikus gyülekezet 
áprilisi programjai

Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9. 
gyülekezeti Terem, lelkészi hivatal: 
1029 Budapest, Zsiroshegyi út 47. 
Tel.: +36 1/397 5403
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Termelői piac tavasszal
A cserkészház kertjében (Bp. II. Hímes u.3.) tavaszi 
hangulatban folytatódnak a gazdapiaci napok. 
Mostantól egészen késő őszig reggel 7.00 órakor 
nyitunk és 12.00 óráig várjuk az érdeklődőket. 
Ilyenkor tavasszal valódi, természetes növényi vita-
minokat, nyomelemeket és ásványi sókat vihetünk 
a tél folyamán megfáradt szervezetünkbe. Várunk 
mindenkit, aki vásárolni szeretne, vagy csupán egy jót 
beszélgetni rég nem látott ismerőseivel, barátaival.

április  6., 20. szerda 19.00  Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
április 10. vasárnap 17.00  Családi Istentisztelet a templomban
április 23. szombat 16.00  Könyvfaló Klub minden korosztálynak 
   a gyülekezeti teremben
április 24. vasárnap 11.00  Gyülekezeti nap – Előadás a szír kereszténységről 
   a gyülekezeti teremben

sok szeretettel várunk énekkarunkba új jelentkezőket. 
próba minden héten kedden 19.15-kor a templomban.

rummikub klub
Játék 10-99 éves korig
A Rummikub egy társasjáték, melynek a rablórömihez 
hasonló szabályai vannak, de lényeges különbség, 
hogy nem kártyalapokkal, hanem azokat helyettesítő 
műanyaglapokkal kell játszani, amiket kis tartókon vagy 
táblán kell elhelyezni, ezért táblás röminek is hívják.
A részvétel díjtalan.

A  játékra előzetes jelentkezés szükséges!
Információ és jelentkezés: Márténé Bernáth Mária 
+36 20/972 3060

április 8., 22. 
péntek 19.00-22.00

április 9., 23. 
szombat 7.00-12.00
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április 9. 
szombat 9.00-12.00

Hol-mi vásár
A háztartási holmik hagyományos vására a Klebelsberg 
Kultúrkúriában lesz, a Budaligeti Polgári Kör szervezésében. 
Az aktív résztvevők elrendez-kedése 8.00-9.00 óra között. 
Előre jelentkezni szükséges!
Információ: simon Imre 
tel./fax: +36 1/376 9325, +36 20/978 0298, +36 20/328 6585
e-mail: imericus3@t-online.hu

Szeretettel várjuk gyermek és felnőtt kategóriában 
az amatőr és a rendszeresen játszó versenyzők jelentkezését 
2016. április 10-én vasárnap 10 órakor 
kezdődő pingpong-versenyre.
Jelentkezés a helyszínen 9.30-tól 
500 Ft nevezési díj megfizetése mellett.
további információ 
Herendi-szabó Csillától 
a +36 20/325 6252 telefonszámon, 
illetve a szabocsilla63@freemail.hu 
címen kapható.

pingpong-verseny

április 10. 
vasárnap 10.00

Családi nap
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
és a Rendőrkapitányság közös programja

április 16. 
szombat 10.00

emlékezés képekben
a kitelepítés 70. évfordulóján
A kiállítás megtekinthető április 23-tól május 8-ig
a kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

április 23 - 
május 8.
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1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820
E-mail: informacio@marczi.hu 
Web: www.marczi.hu

TÚSZ-
TÖRTÉNET

Végh Antal regénye 
és Gazdag Gyula 

forgatókönyve alapján 
színpadra alkalmazta és 

rendezte: FÖLDESSY MARGIT
A balassagyarmati határőr-

parancsnok két fi a egy tucat 
lányt ejt túszul a helyi kollégi-

um lakói közül. ...
Az előadás időtartama 80 perc.

Tizennégy éven 

felülieknek ajánljuk.

Belépő: 1500 Ft

04.09. 
szombat
19.30

fo
tó

: Z
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ra
i L
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ra

2016 klebi mf.indd   14 2016.02.16.   11:55:55

Kultúrkúria 
Baráti 
Kör

Kedves pesthidegkúti polgárok!
Megalakítottuk a Kultúrkúria Baráti Körét. A tagság semmilyen kötelezettséggel 
nem jár, de regisztrált tagjainkat mindig hírlevelekben értesítjük a legfontosabb 
programokról, emlékeztetőket küldünk az eseményekről, azok hátteréről.

Csatlakozzatok hozzánk!
Lépj be a honlapunkra! Töltsd ki a regisztrációs dobozt, 
és máris csatlakoztál a Kultúrkúria Baráti Köréhez.

Kapcsolat a szerkesztőkkel:
klebibarat@gmail.com
www.klebibarat.hu
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Megjelenik 9 000 példányban.
A műsor- és időpont-

változtatás jogát fenntartjuk!

A borítón: Forster Ádám: Életfa című 
fotója - Az Év Természetfotósa tárlat

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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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

2016. áprilisi eseménynaptár
2. szombat 15.00  Csiribiri bolondos családi délután
 19.00 Mihail Bulgakov: Álszentek összeesküvése – Komáromi Jókai Színház
3. vasárnap  17.00  Portré+   Kondor Katalin vendége Dörner György
5. kedd 18.00  Lyukasóra Klub   |   18.30 Ludmann Mihály előadása
 18.30  Tudatos Táplálkozás Fórum
7., 21. csütörtök     9.00  Zöldág Művészeti Műhely
8. péntek 10.00  Muzsikus Klébzelet   |   11.00 Az Űrhajózás Világnapja
 14.30  Mazsola I. bérlet: Rózsavitéz – Magyar Népmese Színház
9. szombat 11.00  Kezdődhet a mulatság! – Halász Judit gyermekkoncertje
 20.00  Teleszkópos megfigyelés
10. vasárnap 19.00 Dalnokklub – Mirna együttes
11. hétfő 10.00  A Költészet Napja – Varró Dániel és a Hangraforgó zenekar
 18.00  Gyógyító Természet Fórum
 19.00  Az igazat mondd, ne csak a valódit! - Eperjes Károly előadóestje
12. kedd  16.00  Zöldág Kerámia Műhely
13. szerda 15.00  EVS tanácsadás   |   18.00 Ablak a nagyvilágra
15. péntek 18.00 Sprok Antal kiállítása   |   19.00 Grazioso Zeneszalon
17. vasárnap  15.00  Az operairodalom gyöngyszemei
19. kedd  18.30  Ludmann Mihály előadása
24. vasárnap 18.00  BachElit 008 - Ezt már láttam! Filmzene
 19.30  Mesterkoncertek és fiatal művészek – Budapest Vonósok Kamarazenekar
25. hétfő 10.30  Babaszínház: Körforgás   |   18.00 Kertbarát Fórum
26. kedd  16.00  Zöldág Mázas Műhely
27. szerda  19.00  Neil Simon: Furcsa pár – Szolnoki Szigligeti Színház
30. szombat 15.00 A Tánc Világnapja


