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március 3. 
kedd 19.00

Miroslav Krleža: 
A GLEMBAY HÁZ
a Komáromi Jókai Színház 
előadása – dráma

Cégbirodalom, dúsgazdag család, befolyásos és tekintélyes polgárok, 
az üzleti- és pénzvilág előkelőségei – ezek a Glembayak. A Glembay ház, 
a Glembay klán, a Glembay Ltd. Élén a családfővel, Ignjat Glembayval, 
a hetvenéves jubileumát ünneplő cégcsoport első emberével. 
Nem sok kell hozzá, hogy apa és fiú, két generáció, két világ-
szemlélet – két férfi összecsapjon és életre-halálra megvívjon egymással. 
Ennek az összecsapásnak a lenyomata a világhírű horvát klasszikus szerző 
viharos lendületű, sötét indulatokkal telt drámája.Az előadás hossza 2 óra 50 perc; 20 perc szünettel

Leone Glembay - Szabó Viktor
Náci (Ignác Jacques) Glembay - Horányi László m. v. (Jászai Mari-díjas)
Castelli-Glembay báróné - Holocsy Katalin
Angelika nővér - Holocsy Krisztina
Titus Andronicus Fabriczy-Glembay - Fabó Tibor (Jászai Mari-díjas)
Puba Fabriczy-Glembay - Béhr Márton
Dr. Paul Altmann - Rancsó Dezső m. v.
Dr. Alois Silberbrandt - Olasz István
Ballocsanszky főhadnagy - Bernáth Tamás
Lakáj - Nagy László
Szobalány - Leczkési Dóra
Olivér Glembay - Németh Bence m. v.

Rendező - MARTIN HUBA m. v.
Jegyár: 3600 Ft

Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával kerül bemutatásra.

a 2020 tél-tavaszi

SZÍNHÁZBÉRLET
előadása
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Grecsó Krisztián - 
Bíró Bence:
MEGYEK UTÁNAD
szerelmi leltár

március 19. 
csütörtök 19.00

Az előadás a MASZK Egyesület (Szeged), az Orlai Produkciós Iroda 
és a FÜGE együttműködésében készült.
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap Színházművészet Kollégiuma

Az előadás hossza kb. 100 perc
Grecsó Krisztián regényét 
színpadra írta: Bíró Bence

Szereplők: 
Mészáros Béla, Kurta Niké, Baki Dániel
Látvány: Ottlik Jikka
Asszisztens: Vincze Petra
Rendező: DÉKÁNY BARNABÁS

Jegyár: 3000 Ft
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Hogyan is lehetne jobban elmesélni 
egy ember életét, mint a szerelmei 
történetén keresztül? Erre, és saját 
boldog-boldogtalan pillanatainkra, 
éveinkre gondolunk, miközben Daru 
történetével ismerkedünk.

Grecsó Krisztián 2014-es nagysikerű re-
gényének főhőse leltárt készít. Miköz-
ben fölidézi korábbi kapcsolatait, ön-
maga régi verzióit, önvizsgálatot tart, 
megrajzolja saját önarcképét. Grecsó 
nem azt írja meg, ami Daruval történt, 
hanem azt, ahogy Daru visszaemlék-
szik arra, ami és ahogyan történt. Az 
emlékezés pedig nem csak keserédes 
nosztalgiázás, hanem a homályos múlt 
és vágyott jövő bizonytalan kimenetelű 
küzdelme. Daru kapcsolatai nevelődési, 
átalakulási szituációkat idéznek elő, 
miközben feltárul lelkivilága, belső 
konfliktusai. Amikor pedig kész a leltár, 
lehet továbblépni. Vagy mégsem?

4 5



március 8. 
vasárnap 15.00

A z  o p e r a i r o d a l o m 
g y ö n g y s z e m e i
( f i l m v e t í t é s )

Borodin:
IGOR HERCEG
a Szentpétervári
Kirov Operaház 
előadása
Vezényel: Valerij Gergief
Szereplők: Nikoláj Putilin, 
Jaroslavna: Galina Gorcsakova, 
Vladimir: Jevgenyiv Akhimov, 
Olga Borodina,  Vladimir Vaneev, 
Szergej Aleksashkin

Bevezető előadást tart 
Dr. Langermann István.
A belépés díjtalan.

Ze
ne

Dalnokklub
Versek, dallamok, 
gondolatok

A KaleidoszPók Társulat tagjai, Huszák Zsolt, Németh-Szabó Tamás, Ócsai Zoltán, 
Smidéliusz Gábor, Végh Szabolcs korábban számos zenei formációban muzsikáltak 
együtt (Promise, Jónás és Jézus oratórium, Szela, Korál-sziget, Szélrózsa Band). 
2018-ban jelent meg a Gryllus Kiadó gondozásában Porondvágy című lemezük, 
amely a népzenétől a progresszív rockig sokféle műfaj elemeit ötvözi. Az ironikus 
szövegek mind a személyes érintettség mélységét hordozzák, úgy, hogy közben 
együtt nevethetünk vagy éppen elgondolkodhatunk sziszifuszi gyürkőzéseinken, 
alattomos korosodásunkon vagy éppen a “kesze-kusza” világ abszurd valóságán.

Jegyár: 900 Ft

Vendég:

KALEIDOSZPÓK
TÁRSULAT
Házigazda: RADVÁNYI BALÁZS, 
BALOG PÉTER és TOMPA ÁKOS

Ze
ne

március 8. 
vasárnap 19.00
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A GRAZIOSO 
ZENESZALON 10 ÉVES
JUBILEUMI KONCERTJE
VENDÉGEINK:
Balogh Ferenc (hegedű), Granik Anna (zongora), Kiss Alexandra Enikő (brácsa), 
Nagy Mira (zongora), Szekeres Gizella (hegedű), Szilvágyi Sándor (gitár), 
Sztankay Klára (zongora), Sztankov Iván (nagybőgő), Tóth Armand - zeneszerző, 
Virágh András Gábor - zeneszerző
HÁZIGAZDA: Detvay Mária Marcella

A műsorban válogatást hallhatunk Mozart, Beethoven, Vecsey, Hubay, 
Sosztakovics, Tóth Armand és Virágh András Gábor műveiből.

A belépés díjtalan.

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

március 27. 
péntek 19.00

Ze
ne

Huszonnegyedik alkalommal rendezzük meg a fesztivált 
a hidegkúti zeneiskolások részére.
A programban olyan kamaracsoportok lépnek fel, ahol a növendékek közül 
legalább egy pesthidegkúti. A zongora-négykezestől a gitárosokon, vonósokon 
keresztül a furulyazenekarig sokféle együttestől hallgathatunk kamaradarabot. 
Az előadóskat szakmai zsűri minősíti. A fesztiválra MÁRCIUS 10-IG várjuk 
fellépő kamaracsoportok jelentkezését.

JELENTKEZÉS ÉS INFORMÁCIÓ: 
Wenzon Gusztáv   |   +36 20/325 1414

A belépés díjtalan.

PESTHIDEGKÚTI 
KAMARAZENEI 
FESZTIVÁL

március 21. 
szombat 14.00
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HANGUTAZÁS 
ÉS HANGFÜRDŐ
Stresszoldó kikapcsolódás 
Bársony Bálinttal

Ze
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CSALÁDI 
HANGUTAZÁS
Bársony Bálint és felesége, Rebeka régóta 
tartanak felnőttek számára testnek és 
léleknek egyaránt megnyugtató hang-
tálas hangfürdőket a Kultúrkúriában is. 
Gyermekük születését követően merült fel 
bennük az ötlet, hogy a Nepálban tanultak 
alapján a zengetés erősségét a csecsemők-
re és kisgyermekekre szabva is tartsanak 
hasonló családi foglalkozást, mely során 
egy hangfürdőt követően játékos formában 
ismerkedhetnek meg a résztvevők a hang-
tálak, gongok és egyéb szakrális hangkeltő 
eszközök hangjaival, sőt, ők maguk meg-
szólaltathatják azokat.

Jegyár: 1200 Ft   |   Gyerekjegy: 800 Ft
1 éves korig díjtalan

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával valósul meg.

14 éves kortól 

A hangterápia utazás a hangok végtelen birodalmában.
Hangutazásainkra a kényelmes és meleg öltözéket javasol-
juk. Lehetőség szerint hozza magával kedvenc jógamatra-
cát, párnáját, takaróját, hogy kényelemben élvezhesse 
a hetven perces hangutazást.

www. kulturkuria.hu
www.hangutazok.hu
www.facebook.com/hangutazas

Jegyár: 3500 Ft

március 29. 
vasárnap 16.00

március 29. 
vasárnap 18.00
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ECHO II-KONCERT
A '60-as, '70-es évek slágerei 
és az Echo együttes számai - 
Táncos-zenés mulatság
Az ECHO II. együttest Szilvássy Zsolt, az egykori legendás 
ECHO együttes vezetője, basszusgitárosa alapította 
zenész barátainak közreműködésével.
A zenekar tagjai: Csákó Tamás - szólógitár, ének, 
Sárközi Zsuzsa - ének, Pámer Balázs - ének, ritmusgitár, 
Békefi Ferenc - billentyű, ének, Beöthy Árpád - dob, 
Szilvássy Zsolt - basszusgitár, ének

Jegyár: 1500 Ft

március 28. 
szombat 18.00

március 29-ig

40 ÉV 
ÖRDÖGSZEKÉREN

ILOVSZKY BÉLA 
színházi fotográfus felvételei
Díjtalanul megtekinthető március 29-ig 
hétköznap 8-20 óráig, hétvégén 10-18 óráig.
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HIDEGKÚTI TÁJAK
Györffy Péter (1949–2013) 
festőművész kiállítása
A kiállítást megnyitja Albrecht Júlia festőművész, 
keramikus 2020. március 4-én 18.30-kor. 
Közreműködik a Gemma Énekegyüttes.

március 4. 
szerda 18.30
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Györffy Péter 1949-ben született Budapesten. A Képző- és 
Iparművészeti Gimnáziumban érettségizett 1967-ben, majd 
jól megalapozott rajztudásával a Magyar Képzőművészeti 
Főiskolán Bernáth Aurél tanítványaként szerzett oklevelet 
1973-ban. Számos kiállításon szerepelt műveivel.  
2013-ban hunyt el Budapesten.

„Az egyszerűbb motívumokat kedvelem, legyenek azok kisvárosi 
vagy természeti tájrészletek. Előadásmódom inkább festői, mint rajzos. 
A színezésben ragaszkodom a reális színviszonyokhoz, mert a táj 
eredeti hangulatát csak így lehet visszaadni.”

Életművéből válogatva a helyi tájakat megörökítő képeivel 
tisztelgünk munkássága előtt.

Díjtalanul megtekinthető március 29-ig naponta 10-18 óráig.
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március 7. 
szombat 15.00-18.00

CSIRIBIRI TAVASZVÁRÓ
CSALÁDI DÉLUTÁN
15.45 A VARÁZSHAL
AZ ÁLOMZUG TÁRSULÁS ELŐADÁSA
„Itt a tavaszi nagymosás napja. A szorgos háziasszony a mosókonyhába in-
dul a heti mosnivalóval. A mosógépet sajnos még nem találták fel, így kézzel 
kell mosni. A sok tennivaló közben pedig nem csak a mosásra váró ruhák 
kerülnek elő a kosarából, hanem egy mese is. Egy mese, ami a halászról és 
a feleségéről szól… No meg persze egy varázserejű halról…"

17.00 JÁTSZÓHÁZI ROKKENDROLL
AZ ESZTER-LÁNC MESEZENEKAR KONCERTJE
Kárász Eszter és az Eszter-lánc mesezenekar interaktív tavaszköszöntő mű-
sorában vidám, táncos utazásra hív gyermekeket és gyermeklelkű felnőtte-
ket. Lesz itt rokkendroll, balkáni dinnyetánc, mangók tangója, meg persze 
a nagy közös erdei muzsikálás után álomőrző esti mese is, amiből kiderül, 
milyen történeteket rejtenek a legfelső polcon megbújó régi könyvek, hogy 
miért hosszú a zsiráf nyaka, hogyan lehet kiugrasztani a magot a dinnyé-
ből, illetve mi a teendő, ha anya fennragad az ugrálóvár tetején. 

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ

Jegyár: 1000 Ft
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A program az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatásával valósul meg.
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március 20. 
péntek 14.30

Mazsola-bérlet: 
LENKA ÉS A TÜNDÉR
a Mesebolt Bábszínház előadása
Lenka egészen hétköznapi kislány. Szeret iskolába járni, szeret játszani, szereti 
a szüleit, csak hát… Őszintén szólva nem mindig szeret szót fogadni. Apa és 
Anya gyakran túl szigorúak vele, Lenka legalább is ezt így érzi. Bizony minden 
teljesen más lenne, ha a szülők nem lennének annyival nagyobbak! Ki más 
tudna ebben a nehéz ügyben segíteni, mint egy igazi 
kívánságteljesítő tündér, Titokzatos Teodóra? 

Játssza: Varga Bori
Rendező: Veres András
Jegyár: 1200 Ft
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március 16. 
hétfő 10.00

Asztal alá beköltözni, ott házikót építeni, oda vendégeket hívni, finom-
ságot sütni, főzni, asztal alatti barlangban a kincseket megtalálni, csak a 
kicsik kiváltsága. És mi, túl okos felnőttek, mi, az asztalon könyöklők, csak 
irigyen nézzük őket, mert nem férünk az asztal alá. Meg nem fér bele a 
fejünkbe, hogy az asztal alattiak népe nem átall székre pattanni, székpari-
pán elvágtatni, csillagokig meg sem állni. 
Játsszák: Balog Zita Mária, Arató Máté

Az előadás időtartama 20-25 perc + 20-25 perc közös játék
Dramaturg, rendező: Kocsis Rozi (Blattner Géza-díjas)

Jegyár: 1200 Ft

Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával kerül bemutatásra.

Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával kerül bemutatásra.

Babaszínház: 
KI LAKIK AZ 
ASZTAL ALATT?
a Bóbita Bábszínház 
előadása 3 éves korig 
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A VARÁZSLAT MESTEREI – 
GYEREKEKNEK
Nagy bűvészek kicsiknek

március 22. 
vasárnap 11.00, 16.00

március 27. 
péntek 9.00, 10.30

Tádé-bérlet: 
TÖRTÉNETEK A CICUSRÓL 
ÉS A KUTYUSRÓL
a Bóbita Bábszínház előadása
Kutyus és Cicus történetei egy gyermeki, tiszta, őszinte világot idéznek, 
amely tele van örömmel, nevetéssel és barátsággal. Egy olyan világot, 
amelyben minden megtörténhet és meg is történik.
Josef Čapek meséjét bábszínpadra írta: Ábrahám Eszter
Rendező: Kovács Petra Eszter

Játsszák: Papp Melinda
és Matta Lóránt

Jegyár: 1200 Ft
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Az előadás az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatásával 
kerül bemutatásra.

Fellépnek: Varázs Tamás, Szemerey László bűvészek
Látványos mutatványok, hihetetlen trükkök - kihagyhatatlan lehetőség 
a különleges élményeket kereső családoknak. Előadásunkat a 4-10 éves korosz-
tálynak ajánljuk. Varázs Tamás régi kedvence a Kultúrkúria látogatóinak, míg 
Samy Bűvész különösen a nagyszínpadi látványos kellékeivel és rengeteg 
kiskutyájával tűnik ki a hazai bűvészek közül. 

Jegyár: 2500 Ft

11 és 16
 ó r a k o r
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„A zene a kiapadhatatlan öröm forrása!”
Interaktív közös játék a hangszerekkel, mely során kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt lehetősége nyílik a hangszerek hangjának 
megismerésére és az éneklés örömének átadására. 
A foglalkozás énekes vezetője: 
Korzenszky Klára népdalénekes, gyermekpszichológus. 
A koncerteket szombati napokon 16.00 és 17.00 óra között tartjuk.
A nagy érdeklődésre való tekintettel javasoljuk az elővételes jegyvásárlást!
Jegyár: 1000 Ft   |   Gyerekjegy: 600 Ft
1 éves korig díjtalan. 

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

HANGSZERSIMOGATÓ
Bársony Bálint és zenekarának 
foglalkozása és minikoncertje 

március 28. 
szombat 16.00
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Mazsola-bérlet: 
KÍGYÓDARVITÉZ
a Magyar Népmese Színház 
előadása kisiskolásoknak

március 27. 
péntek 14.30

A fiú elindul szerencsét próbálni. Az útjába akadó Kígyókirályfit megmenti 
a tűzhaláltól, ezért a kígyók királya a Kígyódarvitéz nevet adja neki.  
Folytatja útját a király városába, ahol legyőzi Tatárvitézt, így hát elnyeri 
a király lányát és fele királyságát. 
Hamiska királykisasszony azonban 
Tatárvitézzel elveszejti őt. Csodálatos 
módon, a kígyók királya életre kelti 
Kígyódarvitézt, aki százszorta szebb 
és erősebb lesz, sőt az átváltozás 
képességére is szert tesz. Így felvér-
tezve indul ismét a király városába, 
hogy visszaszerezze, ami az övé. 

Jegyár: 1200 Ft

Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával kerül bemutatásra.
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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.

Hallottál már az Európai Önkéntes Szolgálatról? 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 Önkéntes Szolgálat nyújtotta 
lehetőségekkel! A tanácsadás célja az EU önkéntes 
programjának megismertetése a fiatalokkal.

If
jú

sá
gi

március 3. 
kedd 16.00

EURÓPAI ÖNKÉNTES 
SZOLGÁLAT  (EVS) -
Tanácsadás

március 24. 
kedd 18.00

Gáspár Ferenc:
GALEOTTO 
– könyvbemutató

„Csélcsap természetével, a titkos tanok keresésével akár ma is köztünk élhetne 
Galeotto Marzio, Mátyás király könyvtárosa, Janus Pannonius hű barátja, 
eretnek nézetei miatt a velencei inkvizíció üldözöttje.
Róla szól a könyv, ám megjelenik egy új szereplő is, Kampó, Mátyás király 
táltosa, akiről Ipolyi Arnold úgy ír, mintha valóságosan létezett volna. […]
Galeotto pedig, bármilyen kalandos utat is jár be hosszú élete során, mindig 
úgy ír, mintha az élete utolsó pillanata volna. Hű marad jelmondatához: 
halandónak születtünk, és a vég már kezdettől ott lebegett a fejünk felett.

A könyv szerkesztője, Berka Attila szerint ez a regény a szerző, 
Gáspár Ferenc lírai ars poeticája.”

A belépés díjtalan.

Beszélgetőtárs: Berka Attila
Fellépnek: Bolberitz Zsófia és Kákonyi Tibor

Ir
od

al
om

24 25



Tu
dá

st
ár

Fekete Ildikó: 
VIASSZAL ÍRT ÜZENET
A Kárpát-medence hímes tojásai  
– könyvbemutató

március 12. 
csütörtök 18.00

Megjelent Fekete Ildikó Viasszal írt üzenet című csodás könyve a hímes 
tojásokról. A könyv szerzője tojásfestő, fiatal kora ellenére máris Magyar 
Kézműves Remek-díjas, Gránátalma-díjas, Junior Príma-díjas hímes-
tojás-festő népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere.
Fekete Ildikó közérthetően, gazdagon illusztrálva, tudományos igényes-
séggel dolgozza fel a Kárpát-medence motívumkincsét ebben a fantasztikus 
kiállítású, elegáns albumban, amely kedvet és muníciót adhat mindenkinek 
a tojásfestés szép hagyományát megőrizni szándékozók 
legnagyobb örömére.

A könyvbemutató alkalmából Fekete Ildikó 
munkái is megtekinthetőek lesznek.

A belépés díjtalan. 
A könyv a bemutatón 10.500 Ft helyett 
7.200 Ft-ért megvásárolható.

Genius loci
A RÓMAI KÉSŐ CSÁSZÁRKOR 
ÉS A KERESZTÉNY MŰVÉSZET 
SZÜLETÉSE
Ludmann Mihály művészettörténész 
előadás-sorozata
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Az európai történelemben jelentős időszak a IV. szá-
zad, a legnagyobb birodalom széthullásának időszaka. 
Rómában még folytatódtak a császárkor nagy épít-
kezései, tovább éltek a hagyományos építészeti meg-
oldások és formák. Nagy Konstantin milánói ediktu-
mának köszönhetően azonban a keresztény egyház is 
elkezdhetett templomokat építeni, amelyek egyszerre 
hordozzák a római bazilikák formáját, de ugyanakkor 
tagadják is azokat. A képzőművészet is nagy átalakulás 
előtt áll, itt is érezhető az új eszmék és ideálok meg-
jelenése. Ezen az estén arra keressük a választ, hogy 
milyen alkotások születtek ekkor, mit őriztek meg az 
előző korok művészetéből, és melyek az új megoldások 
az építészetben és a képzőművészetben.

Jegyár: 900 Ft

március 3. 
kedd 18.00
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március 17. 
kedd 18.00

Róma, amely virágkorában a birodalom legnépesebb városa volt, elveszí-
tette fővárosi rangját, és a vandálok támadása, a város felprédálása után 
népessége megfogyatkozott, és Itália egyik jelentéktelen városává vált. Egy 
tény azonban mégis megkülönböztette a többi településtől, mégpedig az, 
hogy itt volt a római püspök székhelye, aki Szent Péter utódja volt. Ez a 
tény rangot és tekintély adott a városnak, amit Nagy Károly megkoronázá-
sa még jobban megerősített. A középkor ezer éves időszaka alatt azonban 
kevés új művészi alkotás született, ám ezek is hordozzák azt a lassú válto-
zást és érlelődést, amelynek alkotásait a kedvelt művészettörténeti sorozat 
ezen estéjén a vetített képeken bemutatva ismerhetünk meg.

Jegyár: 900 Ft
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Genius loci 
A KÖZÉPKOR RÓMÁBAN
Ludmann Mihály művészettörténész előadás-sorozata
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dá
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ár

Kondor Katalin vendége
DÖRNER GYÖRGY 
színigazgató, színművész

Portré +

Dörner György filmen, színpadon, szinkronban számos 
sikert tudhat magáénak. Merész fordulatot vett az élete, 
amikor kinevezték az Új Színház élére. A színházi világról 
és az ő sorsáról beszélgetünk, s "körítésként" a nagyszerű 
Hungaro együttessel is ad nekünk egy kis ízelítőt.

Jegyár: 600 Ft

március 22. 
vasárnap 17.00
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Genius loci
A RENESZÁNSZ 
MŰVÉSZET 
RÓMAI ALKOTÁSAI
Ludmann Mihály művészettörténész előadás-sorozata

március 31. 
kedd 18.00

A XV. században megerősödött a pápaság, és a reneszánsz, amely élénk érdeklő-
dést tanúsított az ókori Róma iránt, felértékelte a várost. Megfogalmazódott az 
az igény, hogy a pápaság székhelye reprezentációjában is méltón képviselje ezt 
a rangját. Nagyszabású építkezések kezdődtek el, amelynek a leglátványosabb 
eleme a Szent Péter-székesegyház lebontása és helyén egy új reneszánsz épület 
létrehozása. Az új építkezések azonban nem csak templomokat eredményez-
tek, hanem a városi paloták korszaka is ekkor kezdődött el. A pápák igyekeztek 
Itália legkiválóbb művészeit megnyerni, és feladatokkal ellátni őket, amelynek az 
eredményei mai napig Róma legismertebb alkotásai, elég csak a Stanzákra vagy 
a Sixtus-kápolnára gondolni. Ezeket a műveket is megismerhetjük a népszerű 
művészettörténeti sorozat utolsó márciusi előadásán.

Jegyár: 900 Ft
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Marczibányi Téri 
Művelődési Központ
1022 Budapest, 
Marczibányi tér 5/A
Tel.: (06 1) 212-2820 
informacio@marczi.hu
www.marczi.hu

március 17. kedd 19.00  

BŐ SZEKUND
BŐSZE ÁDÁM ÖNÁLLÓ ESTJE

A bő egy órás produkció fanyar, gyakran 
szarkasztikus humorú, elsősorban 
a klasszikuszenei, tágabb értelemben  
a kultúrtörténetből válogatott sztorikból 
álló, közérthető, nem kizárólag 
a „keményvonalas” zenehallgatók 
által élvezhető stand-up est.

klebi mf 123x123.indd   1 2020.01.14.   12:26:25
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április 14. 
kedd 19.00

ZORÁN KONCERT 
Zorán turné 2020
Jegyár: 4500 Ft

április 1 –
május 13.

AZ ÉV TERMÉSZET-
FOTÓSA 2019 
Válogatás a hazai természetfotózás 
legjobb alkotásaiból

április 9. 
csütörtök 19.00

„…NYÍLT SEBE VAGYOK A 
SZÍVEN SZÚRT VILÁGNAK…”
Dsida est – a  költészet napja alkalmából
Fellépnek: Bogdán Zsolt, Kovács Éva, Csutak Réka,
a Kolozsvári és a Szatmárnémeti  Színház művészei
Jegyár: 500 Ft

április 7.
kedd 19.00

Arthur Miller:
PILLANTÁS A HÍDRÓL
Salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház
Rendező: Kis Domonkos Márk
Jegyár: 3200 Ft

április 4. 
szombat 15.00-18.00

CSIRIBIRI HÚSVÉTVÁRÓ 
CSALÁDI DÉLUTÁN
Erdők könyve - az Aranyszamár Színház előadása
Bognár Szilvia: Húsvéti Titoktok - családi koncert
Jegyár: 1000 Ft
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április 19.
vasárnap 16.00

KUCOK - 
JÁTSSZ VELÜNK MESÉT!
Interaktív meseszínház
 a Tünet Együttes tagjainak közreműködésével
Jegyár: 1200 Ft   |   Gyermek jegyár: 1500 Ft
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0-5 hónapos korú babák és mamáik jelentkezését várjuk.
A foglalkozás nem babagondozási tanácsadás, de természetesen van lehetőség 
konkrét kérdések átbeszélésére is. Elsősorban azzal segítünk, hogy az első időkben 
többé-kevésbé mindenkit érintő mélyebb kérdéseket helyezzük fókuszba.
Gyere el, legyen ez az első hely, ahova kisbabáddal hetente felkerekedsz!
Részvételi díj: 7 × 5.700 Ft, azaz 40.000 Ft. Az egész foglalkozás-sorozat fizetendő!  
Lehetőség van két részletben fizetni.
Időpont: minden szerdán 11.00 –13.00
A foglalkozást tartják: Hermán Noémi és Horváth Stefánia 
gyermekklinikai szakpszichológus
Jelentkezés és információ: noemi@mamakor.hu   |   +36 70/366 7571
stefi@mamakor.hu   |   Facebook: mamakor.hu

MOZGÁSOS 
FOGLALKOZÁSAINK 
AZ 50+ KOROSZTÁLYNAK
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GERINCTORNA    kedd, csütörtök    8.30 -   9.30
GERINCTORNA PLUSZ   hétfő, péntek    8.30 -   9.30
SZENIOR NŐI TORNA   szerda   18.30 - 19.30
STEP AEROBIC – Csak nőknek hétfő, szerda    8.00 -   9.00
50+ NŐI TORNA   szerda, péntek    8.15 -   9.15 
JÓGAFLOW   hétfő   19.00 - 20.15
ZUMBA    kedd  19.00 - 20.00
JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN  hétfő, péntek    9.30 - 11.00
SZENIOR GERINCJÓGA  csütörtök   18.00 - 19.30
ÖRÖMTÁNC    szerda   10.00 - 11.00 
Információ: Nagyné Tóth Kinga
+36 20/249 1580   |   kingat@kulturkuria.hu
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Kultúrkúria 
Baráti 
Kör
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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

A KLEBELSBERG EMLÉKHÁZ 
MÁRCIUSI PROGRAMJAI
(Klebelsberg Kastély, 1028 Budapest, Templom utca 12-14.)

március 1. vasárnap 15.00
A  SZENT KORONA TIZENEGY HAZATÉRÉSE (1205–1978). 
Prof. Dr. PÁLFFY Géza a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Inté-
zete „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője előadása a koronázási jelvényekről

március 12. csütörtök 17.30
ELŐADÁSOK A ZENÉRŐL – FERENC JÓZSEFTŐL SZENT ISTVÁNIG 
1914-1938: Egy rövid emberöltő kulturális emlékezete a komolyzenében
2. rész: A Marseillaise-től az Internacionáléig
Előadó: Windhager Ákos PhD, összehasonlító irodalomtörténész

március 25. szerda 17.30 
AZ ÚTKERESÉS ÉS ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS DILEMMÁI 
A HAZAI NÉMETSÉG SZÁMÁRA TRIANON UTÁN
Veritas-este   |   Előadó: Dr. Orosz László történész 

március 26. csütörtök 17.30
ELŐADÁSOK A ZENÉRŐL – FERENC JÓZSEFTŐL SZENT ISTVÁNIG
3. rész: „Hiszek egy Isteni örök igazságban…”
Előadó: Windhager Ákos PhD, összehasonlító irodalomtörténész

A rendezvények ingyenesek, regisztrációhoz kötöttek. Rendező V4 Építészeti Alapítvány
REGISZTRÁLNI: a v4@v4fund.archi címen, vagy telefonon, a +36 70 389 8720 -as számon 
Albrecht Beátánál lehet. A programváltozás jogát fenntartjuk.  A rendezvényen videó- 
és fotófelvételek készülnek. A rendezvény támogatója a Nemzeti Kulturális Alap
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HOL-MI VÁSÁR
Háztartási holmik 
hagyományos 
vására
Hagyományos HOL-MI piac 
a Klebelsberg Kultúrkúriában, 
a Budaligeti Polgári Kör szervezésében. 
Az aktív résztvevők elrendezkedése 
8.00-9.00 óra között. 
Előzetes jelentkezés szükséges!
Információ: KORSÓS FERENC
Tel./fax:  +36 26 361 371
+36 30/731 6181

március 7. 
szombat 9.00-12.00

A PESTHIDEGKÚTI 
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET 
márciusi programjai
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Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9. 
Gyülekezeti Terem, Lelkészi hivatal: 1029 Budapest, 
Zsiroshegyi út 47.   |   Tel.: +36 1/397 5403
Új Sarepta: II.kerület Máriaremetei út 80.

március 8. vasárnap 17.00 Családi Istentisztelet a templomban
március 4., 18. szerda 19.00  Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
március 19. 26. csütörtök 18.00  Böjti sorozat a templomban 
március 28. szombat 10.00  Böjti csendesnap a templomban
minden vasárnap 9.30  Istentisztelet a templomban

Sok szeretettel várunk énekkarunkba új jelentkezőket. 
Próba minden kedden 19.15-től a templomban.

Urunktól áldott böjti készülődést kíván 
a Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség 

március 14., 28. 
szombat 7.00-11.30

TAVASZ-
KÖSZÖNTŐ
PIACI NAPOK
A cserkészház kertjében 
(Bp. II. ker. Hímes u. 3.) március 14-én 
és 28-án, szombaton lesznek gazda-
piaci napok. Márciustól októberig 
a nyitvatartás ismét 7.00-11.30-ig lesz. 
Márciusban már kaphatók lesznek a 
fóliasátrak alól a tavaszi vitamin-
bombák, a saláták, a retek és az ízletes 
zöld hagyma; csakúgy, mint a már 
megszokott hazai finomságok.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

38 39



Tartsa esküvőjét
nálunk!

Színházterem
Nagyszalon-Télikert

Szabadtéri színpadVinotéka
Barbakán

Bérelhető termek,  terek: Információ: Nagymáté Edina
Tel: +36 20/526 0628

e-mail: nagymate.edina@kulturkuria.hu
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A mediáció a konfliktusok, az elakadt viták 
rendezésének a peres eljárástól eltérő módja. 
Lehetővé teszi, hogy a felek által felkért pártatlan 
harmadik személy, a mediátor segítségével 
helyreálljon a párbeszéd, és a felek maguk 
keressék meg a megfelelő megoldást.  
Hatékony konfliktusrendezés üzleti és családjogi 
vitákban ügyvéd szakértő segítségével.

A Kultúrkúria ügyvéd-mediátora, 
Dr. TORONYI TÍMEA 
ingyenes tanácsadással várja Önt!
www.pernelkul.hu
timeadrtoronyi@gmail.com
+36 30/950 78 99

JOGI 
TANÁCSADÁS
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március 10., 17.,  24., 31. 
kedd 17.00 –19.00
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BÉRELJEN TERMET 
A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Intézményünk alkalmas esküvők, 
előadások, koncertek, ültetett- és 
állófogadások, konferenciák és oktatási 
tevékenységek lebonyolítására. 
Termeink kis létszámú csoportos 
foglalkozások elhelyezésén túl akár 
háromszáz fős közönség befogadására 
is alkalmasak. Szabadtéri program 
esetén amfiteátrumunk 
és tágas kertünk is rendezvény-
helyszínül szolgálhat.

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!

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: Czirják Adrienn
Tervezőszerkesztő: Pálmai András
Nyomda: Folprint Zöldnyomda Kft.
1119 Budapest, Than Károly utca 25.

Megjelenik 8000 példányban.
A műsor- és időpontváltoztatás 
jogát fenntartjuk!

A borítón Györffy Péter Nagyrét
című képe
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Támogatóink, partnereink

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

INGYENES WI-FI 
A KULTÚRKÚRIÁBAN
Nyitástól 20 óráig használható.

TARTSA ESKÜVŐJÉT 
A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Bérelhető termek, terek:  
Színházterem, Nagyszalon - 
Télikert, Vinotéka, Barbakán, 
Szabadtéri színpad
Bővebb információ: 
Nagymáté Edina
(céges és magánrendezvények) 
Mobil: +36 20/526 0628
e-mail: 
nagymate.edina@kulturkuria.hu
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ci
us  3. kedd 16.00 Európai Önkéntes Szolgálat (EVS)  – Tanácsadás

 18.00 Genius loci   |   A római késő császárkor és a keresztény művészet   
  születése – Ludmann Mihály előadása
 19.00 Miroslav Krleža: A Glembay ház – Komáromi Jókai Színház
  4. szerda 18.30 Kiállításmegnyitó: Hidegkúti tájak – 
  Györffy Péter festőművész (1949 - 2013) kiállítása
  7. szombat 15.00-18.00 Csiribiri tavaszváró családi délután
  8. vasárnap 15.00 Az operairodalom gyöngyszemei – filmvetítés
 19.00 Dalnokklub   |   Vendég a KaleidoszPók Társulat
12. csütörtök 18.00 Könyvbemutató   |   Fekete Ildikó: Viasszal írt üzenet
16. hétfő 10.00 Babaszínház: Ki lakik az asztal alatt? – Bóbita Bábszínház
17. kedd 18.00 Genius loci   |   A középkor Rómában – Ludmann Mihály előadása
19. csütörtök 19.00 Grecsó Krisztián-Bíró Bence: Megyek utánad – szerelmi leltár
20. péntek 14.30 Mazsola-bérlet: Lenka és a tündér – Mesebolt Bábszínház
21. szombat 14.00 Pesthidegkúti Kamarazenei Fesztivál
22. vasárnap 11.00, 16.00 A varázslat mesterei – gyerekeknek
 17.00 Portré +   |   Kondor Katalin vendége Dörner György
24. kedd 18.00 Könyvbemutató   |   Gáspár Ferenc: Galeotto
27. péntek 9.00, 10.30 Tádé-bérlet: Történetek a cicusról és a kutyusról – Bóbita Bábszínház
 14.30 Mazsola-bérlet: Kígyódarvitéz – Magyar Népmese Színház
 19.00 A Grazioso Zeneszalon 10 éves jubileumi koncertje
28. szombat 16.00 Hangszersimogató Bársony Bálinttal
 18.00 ECHO II-koncert – Táncos-zenés mulatság
29. vasárnap 16.00 Családi hangutazás
 18.00 Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal
31. kedd 18.00 Genius loci   |   A reneszánsz művészet római alkotásai
  Ludmann Mihály előadása


