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március 9. 
hétfő 19.00

2010 után Kiss Ádám újra önálló esttel 
örvendezteti meg drága kiss közönségét. 
Ezúttal elhagyja kis hazánkat és górcső 
alá veszi a környező országokat, konti-
nenseket, mégis hol tartunk hozzájuk 
képest. Aztán elmeséli.
Az elmúlt években rengeteg helyen járt 
a világban, ha nem fellépés, akkor forga-
tás céljából, egyszer még az is előfordult, 
hogy magánúton. Sok ország és nép 
kultúrájába nyert betekintést, és bizony 
csuda dolgokat látott, fantasztikus em-
berekkel ismerkedett meg a napsütötte 
Romániától a ködös Californiáig.
De hagyott ő is bőven nyomot az emlé-
kezetükben. Kissádám a Nagyvilágban!

Két humorfesztivál elismerés után rob-
bant be a köztudatba a Maksa Híradó 
elindításával, melyet védjegyének tart. 
A nyolcvanas évektől napjainkig 11, 
egyenként közel másfél órás előadóes-
tet írt meg és játszott országszerte. A 
Rádiókabaré szerzője, később előadója.
Állandó jellegzetes mosolya közismert, 
az utcán rendszerint álbajuszt ragaszt, 
hogy ne ismerjék fel...
Amatőr humoristáknak szóló pályá-
zatunk zsűrijének tagja, motorja; a 
Humorpercek állandó műsorvezetője.

Kiss Ádám Maksa Zoltán

Kiss Ádám
Maksa Zoltán

Jegyár: 2200 Ft

Fellépnek:
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március 25. 
szerda 19.00

Márai Sándor:
A kassai polgárok
a kassai Thália Színház előadása Szereplők:

János mester Petrik Szilárd
Ágnes, János mester felesége Varga Lívia
Kristóf, János mester fia Havasi Péter
Genovéva Dégner Lilla m.v.
Albertus, egy író Gál Tamás
Gergely páter Nádasdi Péter

Díszlettervező Bényei Miklós m.v.
Jelmeztervező Molnár Gabriella m.v.
Koreográfus Kántor Kata
Zenei vezető Lakatos Róbert
Rendezte és színpadra írta Beke Sándor

Jegyár: 2800 Ft

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

A kassai polgárok egy valódi magyar 
és nemzetközi szintű klasszikus, 
Márai Sándor legendás, de viszonylag 
ritkán játszott színpadi műve. 
Nemcsak egy legendát láthatunk majd 
a helytállásról, de azt is, mi húzódik meg 
a szerelmes János mester élete mögött. 
A kassai dóm kőfaragója magándémonaival
küzd, érzelmi labirintusba keveredik. 
Múzsát talált magának Genovévában. 
Mindeközben a városa, Kassa veszélybe kerül, 
elveszítheti függetlenségét, önállóságát; 
döntenie kell. És eljön az idő, amikor János 
mesternek is választania kell, megmarad-e teremtő 
művésznek, vagy felelősséget vállal a közösségért, 
képes-e lemondani szerelméről. 
A szövevényes kapcsolatokban szerelmi ötszög alakul ki. 
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Dalnokklub
Bociboci, avagy Így búgtok Ti! 
A KOSBOR zenei stílusparódiái 
Varró Dániel költészeti stílusgyakorlataira

Az operairodalom 
gyöngyszemei

Wagner: A bolygó hollandi
A Bayreuthi Fesztivál előadása
Vezényel:  Woldemar Nelsson
Kórusmester:  Norbert Balatsch
Rendezte:  Harry Kupfer
Szereplők: Simon Estes, Matti Salminen, Lisbeth Balslev, Robert Schunk, Graham 
Clark, Anny Schlemm

Verdi: Attila
A Milánói Scala előadása
Vezényel:  Riccardo Muti
Szereplők: Cheryl Studer, Samuel Ramey, Giorgio Zancanaro, Ernesto Gavazzi
A programokon ismeretterjesztő bevezető előadást tart Dr. Langermann István

A belépés díjtalan.

március 1. 
vasárnap 15.00

március 8. 
vasárnap 15.00

Házigazda: Radványi Balázs, Balog Péter, Borzsák Kamilla
Vendég: a KOSBOR, valamint Huszár Mihály – bőgő, 
   Teslár Ákos – stand up moderátor, 
    Varró Dániel – költő

Ze
ne

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

Jegyár: 700 Ft

március 8. 
vasárnap 19.00
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Dalnokklub
a Misztrál együttes Babits-estje

Házigazda: Radványi Balázs, Balog Péter, Borzsák Kamilla

 „…A vers nem marad ugyanaz előadva, ami olvasva volt: és nem szabad 
ugyanazon szempontok szerint tekinteni többé.”

Babits Mihály

„A magunk színeivel illusztráltuk ezeket a költeményeket, s tán eljön 
majd az idő, mikor megkérdezhetjük költőnket, mit gondol ezekről a 
kiegészítésekről.”

Misztrál együttes
Jegyár: 700 Ft

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

Mitől zong az ora?
Eckhardt Gábor műsora

március 27. 
péntek 10.00

Rendhagyó
hangszerbemutató

Jegyár: 600 Ft

Házigazda: Detvay M. Marcella
Meghívott vendég: 
Friedrich Ádám kürtművész

Zeneszalon

március 13. 
péntek 19.00

Részvételi szándékukat kérjük jelezzék az info@grazioso.hu email címen!
A belépés díjtalan.

A zeneszalonban bemutatjuk Friedrich Ádám 
Böszörménytől Böszörményig című most megjelent 
könyvét. A könyv a helyszínen megvásárolható és dedikáltatható.

március 28. 
szombat 19.00
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Mester-
koncertek

Műsor:

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

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

A Nemzeti Filharmonikusok 
tagjaiból alakult Grazioso Kamara-
zenekar hangversenye

Ze
ne

március 29. 
vasárnap 19.30
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Kortárs 
digitális fotográfia

Balla András , Baricz Katalin, 
Benkő Imre, Chochol Károly, 

Csortos Szabó Sándor, 
Dozvald János, Eifert János, 
Fekete István, Frank Aliona, 

Gál András, Gáti György, 
Horváth Péter, Herbst Rudolf, 

Hupján Attila, Izápi Laura, 
Kerekes Zsuzsa, Kovács Endre,

 Lehotka László, Máthé András, 
Markovics Ferenc, Oláh Tibor, 

S. Faragó Gyöngyi, Sehr Miklós, 
Siklós Péter, Simon Csilla, 

Szél Ágnes, Szikszay Ágnes,
Tóth József, Tulok András, 
Urbán Ádám, Vajda János

A Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesülete 
Fotóművészeti 
Tagozatának 
csoportos 
kiállítása

“A Magyar Alkotóművészek Országos Egye-
sületének Fotóművészeti Tagozata rendszere-
sen ad jelentést arról, mivel foglalkoznak az 
egyesületbe tartozó fotóművészek. Témák, 
hagyományok, fotótechnikai eljárások, vagy 
egy életmű éppen aktuális szakasza jelenik 
meg a bemutatókon. Az a harmincegy fotó, 
amely ezen a kiállításon szerepel, látszólag 
semmiben nem vállal közösséget, csupán 
abban, hogy a felvételek digitális eljárással 
készültek, vagyis nem analóg géppel; nincs 
papír, ami felfogja a látvány fénypontjait, 
és nincs előhívó folyadék, melyben lassan 
kibontakozik az egyszer már megpillan-
tott kép. Egy gombnyomás, és a fénykép 
megállította az időt, bezárta a látvány 
alapanyagát, a digitális jeleket. Innentől 
indul a technikai szakasz, a rögzített pontok 
további formálása. Elveszünk belőlük vagy 
átcsoportosítjuk a jeleket, torzítunk vagy 
javítunk rajtuk, ide-oda tologatjuk a pixele-
ket. De a kettes számrendszer törvénye itt is 
határokat szab: a lehetséges, a véglegesként 
kialakult képben vagy benne van a lényeg, 
vagy nincs.” 

Götz Eszter kurátor

K
IÁ

LLíTó
K

A kiállítás díjtalanul megtekinthető március 30-ig a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

március 4. 
szerda

Március 13-15. és 22-23. között zárva.
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Madarak és Angyalok
Gross Arnold (1929-2015)
grafikusművész kiállítása

március 27. 
péntek 18.00

Válogatás a közelmúltban elhunyt, Nemzet Művésze cím-
mel kitüntetett, Kossuth-díjas grafikusművész alkotásaiból

A kiállítás megnyitójára 2015. március 27-én 18 órakor kerül sor.

Gross Arnold grafikusművész, a rézkarc műfajának megújí-
tója, egyik legismertebb és legnépszerűbb képzőművésze 
volt hazánknak. Rajzain, színes rézkarcain generációk 
nőttek fel, meghatározó egyénisége a magyar XX. század 
képzőművészetének, vizuális kultúrájának.
Erdélyben, Tordán született, 1929. november 25-én. 
Édesapja festő és rajztanár volt, ő volt első tanára. 1946-
ban jött Budapestre, előbb iparművészetet tanult, majd 
a Képzőművészeti Főiskolán, 1953-ban szerzett diplomát. 
Részletgazdag rézkarcaival vált népszerűvé. Jellegzetes 
színezési technikájának köszönhetően minden egyes nyo-
mata különbözik a többitől. Képeit csodálatos, gyermeki 
mesevilág jellemzi.

A kiállítás díjtalanul megtekinthető április 19-ig naponta 10-18 óráig.
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Galla Ágnes évek óta járja a távoli és kö-
zelebbi földrészeket, országokat és örökíti 
meg világunk szépségeit, különlegességeit, 
szokásait és szokatlanságait. Tárlatunkon 
legutóbbi utazásainak felvételeiből láthat-
nak válogatást Vietnámtól Izlandig.

Ki
ál
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tá

s

március 24-ig

Az utazás hatalma
Galla Ágnes 
fotóművész kiállítása
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A kiállítás díjtalanul megtekinthető 
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

Éder Iván asztrofotós legfrissebb képanyaga
az elmúlt években készült legszebb felvételeiből.
Új technikákkal készült látványos képek az Univerzumról, 
melyeket Magyarországról és Namíbiából készített.

A kiállítás díjtalanul megtekinthető április 12-ig a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

március 26. 
csütörtök

Csillagok között
Éder Iván asztrofotói
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március 6. 
péntek 10.00

Mazsola III. bérlet:
Grim(m)aszok
a Figurina Bábszínház előadása

Az élőzenével kísért tárgyjáték megjárta az összes hazai és vagy 30 külföldi 
ország bábfesztiváljait, több díjat és szakmai elismerést is bezsebelt.
Közönséges használati tárgyak “adnak elő” négy ismert Grimm-mesét – 
a Hófehérke és a hét törpe címűt gyertyák, A nyúl meg a sün történetét 

fürdőszobai tárgyak, a Csipkerózsikát varróeszközök, a Piroska és a farkas 
meséjét pedig zöldségek és konyhai eszközök “játsszák” –, bizonyítván, hogy 
a fantázia segítségével minden életre kelhet. A Figurina Bábszínház legsikeresebb, 
magyar és külföldi fesztiváldíjas előadása.
A gyerekek velük született képességükkel látják a tárgyakba a szereplőket, hozzá-
juk így akadálytalanul jut el a mesék (általunk kicsit viccesen felfogott) tartalma 
is, de ugyanakkor a felnőttekkel együtt tudnak nevetni a tárgyakban rejlő, 
fantáziát élénkítő poénokon is.

Jegyár: 900 Ft
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március 7. 
szombat 15.00-18.00

“Nincs több fázás, boldog aki él!”-
a Sajtkukacz zenekar műsora
Borzsák Kamilla – fuvola, pánsíp, furulya 
Gál Hedda – ének, ritmushangszerek 
Molnár György – gitár, ének

Kézműves játszóház

Egyszer egy hétpettyes -
a Nefelejcs Bábszínház előadása
A jól ismert gyerekdal elevenedik meg mesénkben:
“Egyszer egy hétpettyes katicabogárka 
elindult megnézni mi van a világban...”

Jegyár: 600 Ft

Csiribiri
Tavaszváró 
családi délután
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Babaszínház:
Csigaház
a Ciróka Bábszínház előadása
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március 20. 
péntek 9.00 és 10.30

A szabadságharc korának hangulatos bemutatása, huszároknak öltözött gyermek-
szereplőkkel, kisdobossal, zászlóvivővel, katonákat búcsúztató, fejkendőt viselő, 
keszkenővel integető lányokkal, verbunkos tánccal, muzsikaszóval...

Tagok: Nagy Zoltán - ének   Szántai Levente - ének   Barna György - hegedű
Tímár Sándor - hegedű   Végh Gábor - nagybőgő

      Jegyár: 900 Ft

Szerzők: Bodor Judit, Kiszely Ágnes   Zene: Szabó Balázs   Látvány: Bodor Judit
Alkotótárs: Juhász Anikó   Rendező: Kiszely Ágnes   Hang: Kormos Z. Zsolt
Fény: Katona Zoltán

Az előadás végén a játéktér kinyílik, és a színészek segítségével játszótérré változik.
Az előadásra jegyek korlátozott számban vásárolhatók. 
Javasolt az előzetes jegyvásárlás.

Jegyár: 900 Ft
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Elhagyatott rét szélén, annak is a közepén játsszák: 
Nyirkó Krisztina, Apró Ernő. Az előadás humoros 
és lírai pillanatok sorozata, amelynek szereplői bohócnagypapa 
és bohócunokája. A porondon látható: egy légies pille, 
egy izgága kukac, egy gyanútlan süni és két harsogó béka 
megismételhetetlen produkciója. Figyelem, valamennyi világszám!

március 16. 
hétfő 10.30

Tádé bérlet: 
Jönnek a huszárok
Dramatikus játék, bábokkal, élőszereplőkkel, muzsikával

a Kolompos együttes mesejátéka
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Mazsola I. bérlet:
Bertalan és Barnabás - Janikovszky Éva 
történetét az Aranyszamár Színház adja elő március 19. 

csütörtök 15.00-18.00

Európai Önkéntes Szolgálat
(EVS) Tanácsadás

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

A tanácsadáson egyénileg és kiscsoport-
ban (2-4 fő) lehet részt venni! 
A részvétel díjtalan.

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.

Egy mese az otthonra találásról és a családról, piciknek és nagyobbacskáknak!

Dramaturg: Khaled- Abdo Szaida
Rendező: Somogyi Tamás

Szereplők:
Bertalan: Érsek- Csanádi Gyöngyi
Barnabás: Baranyai Anita
Borbála néni, bagoly: Törőcsik Eszter
Boldizsár bácsi, borz: Csák Zsolt

Jegyár: 900 Ft
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március 20. 
péntek 14.30
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Az avantgarde formabontásából való 
kiábrándulás újra a valóság ábrázolása felé 
irányította a festőket. Felfedezik az emberi 
létezés addig alig ábrázolt dimenzióit, az 
ösztönök és az álmok világát.
A szürrealizmus a szokatlan tárgy és 
formatársításaival ennek ábrázolására tett 
kísérlet. Sokszínűségét az egyéni értelme-
zések adják. Ezeket mutatja be a kedvelt 
művészettörténeti sorozat ezen előadása.
 
Jegyár: 800 Ft

Takaró Mihály történelmünk egyik leg-
tragikusabb korszakának irodalmáról tart 
előadást. A Trianont megelőző és az azt 
követő időszak művészi ábrázolása sok 
érdekességet, sok katartikus élményt ígér 
Takaró szellemi vezetése által.
Az előadás után lehetőség lesz a hallgató-
ságnak az előadóval beszélgetni egy pohár 
bor és egy szelet zsíroskenyér mellett.

Jegyár: 1300 Ft

Az 1920-as években nagy szerepet kapott a magyar kultúrában Klebelsberg Kunónak 
köszönhetően az oktatás és művészet. Ennek része volt a művészeink különféle 
ösztöndíjakkal való támogatása. Történelmi okok miatt újra szoros kapcsolat alakult 
ki Itáliával és a római ösztöndíj is tekintélyt vívott ki magának. Sok kitűnő művészünk 
köszönhette ennek a hosszabb-rövidebb ideig tartó olaszországi tanulmányutat. 
Kik voltak ezek a festők és mit hasznosítottak az itáliai élményekből? Erre keressük a 
választ ezen estén.
 
Jegyár: 800 Ft

március 3. 
kedd 18.30

március 16. 
hétfő 19.00

A szürrealizmus
Ludmann Mihály 
művészettörténész 
előadása

Borospince estek
Magyar irodalom az 
I. Világháború idején
Takaró Mihály előadása

március 17. 
kedd 18.30

Római iskola
Ludmann Mihály 
művészettörténész előadása

Tu
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március 28. 
szombat 10.00

Tekerj
a tó körül!

Március 28-án, szombaton, délelőtt 10 órától biciklis találkozót 
és bicikliversenyt szervez a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont. 
Az útvonal a Hidegkúti horgásztótól indul, onnan a Gercsi templom érintésével 
megkerüljük a Hidegkúti repteret, ahol néhány fekvőtámasz és egyéb erőpróbák 
után visszatekerünk a tóhoz. Célba érés után büfé, bográcsozás 
a Pokorny József Sportközpontban; meleg idő esetén 
piknikezni is lehet.  A közösségi területen asztalitenisz 
és pétanque versenyt szervezünk délutánra. 

Sp
or

t

Jelentkezni központi e-mail címünkön és telefonon lehet.

Elérhetőség: 1028 Budapest, Szabadság utca 57.
Telefon: +36 20/282 3346; + 36 20/340 6659; +36 20/280 4548
e-mail: info@pokornysportkozpont.hu
Web: www.pokornysportkozpont.hu
Facebook: www.facebook.com/pokornysportkozpont

Várjuk Önöket szeretettel!

Sok munkát ad a politológusoknak 
mostanában az élet. Terrorizmus, hideg-
háború, gyanús repülőgép eltűnések, 
szándékos provokációk. Európa sem a 
béke szigete már. A folyamatok hátteré-
vel érdemes megismerkednünk. Erre te-
szünk kísérletet, s várjuk az érdeklődők 
kérdéseit is - kávéházi környezetben.
 
A belépés díjtalan.

A 19. század végére a magyar festészet 
minden műfajban európai rangút alko-
tott. Így az avantgarde formakísérletei 
után az új utat kereső művészeink szín-
vonalas előképek között válogathattak.
Az 1920-as évek közepén több jeles fes-
tőnk fedezte fel magának a nagybányai 
természetelvű festészetet, és tért vissza 
a látvány ábrázolásához. Mi a jellemzője 
ennek a festői világnak és kik a legje-
lentősebb képviselői. Ezt mutatja be a 
népszerű művészettörténeti sorozat.
 
Jegyár: 800 Ft

március 31. 
kedd 18.30

Tu
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ár

március 29. 
vasárnap 17.00

Portré+
Kondor Katalin vendége 
Tóth Gy. László 
politológus

A posztnagybányai 
festészet
Ludmann Mihály 
művészettörténész 
előadása
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Környezettudatos szemléletű kézműves 
foglalkozás, játékos ismerkedés 
az agyaggal kicsiknek és nagyoknak.
Vezeti: Mózes Rita
A részvétel ingyenes (csak anyagköltség 
van), de regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni előző nap 10 óráig lehet.
Regisztráció és további információ: 
reokcecilia@kulturkuria.hu

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

Előadó: Deák Péter
Hasznos tanácsok, praktikák, 
gyakorlati bemutatók.
Az esemény célja: kedvet adni 
és segítséget nyújtani a közvetlen 
természeti környezetünk gondozására, 
megszépítésére.

március 10. 
kedd 17.00

március 19. 
csütörtök 18.00

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

A belépés 
minden Zöldág programra díjtalan.

Gyógynövény Klub
Gyomor és emésztő-
szervek gyógyítása 
a természet erejével

március 26. 
csütörtök 14.00

Kincsestár Öko-
kézműves Műhely
Húsvéti nyuszik, tojá-
sok és csibék készítése

március 31. 
kedd 17.30

Kertbarát Fórum
Tavasz a kiskertben

Újrahasznosított és természetes 
alapanyagokból alkotás, kicsiknek 
és nagyoknak.

Zöldág 
Kerámia Műhely
Mintázás, korongozás, 
mázazás

Zö
ld

ág
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április 8. 
szerda 19.00

április 23.
csütörtök 19.30

április 24. 
péntek 19.00

április 25. 
szombat 11.00 és 16.00

április 10. 
péntek 10.00

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

Költészet napja – 
Világegész és töredék
József Attila töredékei Csontos János kiegé-
szítéseivel. Előadják: Császár Angéla - színmű-
vész, Erdélyi György - színművész, Grencsó 
István-fúvóshangszerek, Miklós Szilveszter 
- ütőhangszerek

Varró Dániel 
és a Kaláka együttes 
költészet napi műsora

Operagála 
Shakespeare nyomában
Operarészletek és kísérőzenék a drámaíró művei alapján
Közreműködnek: Balczó Péter, Sipos Marianna 
és Molnár Ágnes, Hegyvidéki Solti György Zenekar 
Vezényel: Bolyky Zoltán                           Jegyár: 2200 Ft

Idáig tudom a történetet
a Kiscsillag együttes koncertje
Meghívott vendégek:
Németh Juci, Császári Gergely és Vedres Csaba 
Jegyár: 3500 Ft

Kezdődhet a mulatság!
Halász Judit gyermekkoncertje
A kedvelt énekesnő legújabb lemezének dalaival 
örvendeztet meg bennünket. 
Jegyár: 2200 Ft

“...üzenem hát, hogy ki-ki olvasson illőt az alka-
tához, - ha egyszer úgy határoz, - hogy könyvet 
kíván a kezébe venni. - Röviden ennyi.”
Varró Daniel: Üzenet az olvasóknak c. verséből

április 28. 
kedd 19.00
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március 4. szerda 19.00
Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
március 8. vasárnap 17.00
Családi Istentisztelet a templomban
március 12. csütörtök 18.00
Böjti sorozat a templomban
március 18. szerda 19.00
Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
március 19. csütörtök 18.00
Böjti sorozat a templomban
március 26. csütörtök 18.00
Böjti sorozat a templomban
március 28. szombat
Böjti kirándulás Vácra
Urunktól áldott böjti készülődést kíván 
a Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség.

március 14., 28. 
szombat 7.30-12.00

Március 14-én és 28-án szombaton 
7.30-12 óráig várjuk a vásárlókat és 
mindazokat, akik szívesen beszélget-
nek a rég nem látott ismerőseikkel. 
Helyszín a cserkészház kertje (Bp. II. 
Hímes u. 3.). Várhatóan kaphatók 
lesznek a primőr hagyma, retek és 
saláták, no meg a megszokott hazai 
étel és ital finomságok.

Gazdapiac
kora tavasszal

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

A Pesthidegkúti 
Evangélikus Gyülekezet
márciusi programjai

A VII. Kárpát-medencei Ifjúsági Képző-
művészeti Tábor - 2014. Nyárádszereda
kiállítása 

A kiállítást megnyitja Schmitt Pál, 
volt köztársasági elnök 2015. 
március 16-án 18 órakor.
Szakmai megnyitót mond Szepessy Béla 
grafikusművész, a Nyíregyházi Főiskola 
Művészeti Intézetének igazgatója.

A tárlat díjtalanul megtekinthető 
március 29-ig naponta 10-18 óra között. 
Március 21-től 23-ig zárva.

március 16.
hétfő 18.00

„Egy eső hull 
  földemre..”
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március 2. 
hétfő 18.00

A kiállítást megnyitja Páczelt Andrea 
textiltervező iparművész 
2015. március 2-án 18 órakor.
Közreműködik:
Kranabeth Fadil Nagham hegedűn.

A tárlat díjtalanul megtekinthető 
március 2-től március 12-ig.

Tavaszi tárlat: 
Enteriőr
a BUKET kiállítása
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hot jazz band
03.11. szerda 19.00

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
1022  Marczibányi tér 5/a | Telefon: (06 1) 212-2820

E-mail: informacio@marczi.hu | Web: www.marczi.hu

Belépő: 2500 Ft

klébioldal.indd   4 2015.01.16.   11:10:42

március 11. 
szerda 19.00

36

További időpontok:
április 8., május 13., június 10. 

Fellépnek:

Tényi Anett
Redenczki 

Mária,

Jegyár: 1000 Ft

A humorista általában egyedül 
dolgozik, mint egy bérgyilkos, 
pedig alapvetően társas lény. 
Ezt bizonyítja Maksa Zoltán, aki 
havonta jelentkező klubkabaré-
jában olyan kollégákat mutat be 
a Klebelsberg Kultúrkúria közön-
ségének, akiket ő is kedvel, s akik 
szakmai-emberi kvalitásaikkal 
vagy már bizonyítottak, vagy 
újgenerációsként most szeretné-
nek bizonyítani a közönségnek.

Önnek is jár egy kis lazítás, 
mert megérdemli! Jöjjön el, s 
vegyen magához egy adagot a 
legcsodálatosabb gyógyszerből, 
a humorból!

MAKSAMÉTA
Nőnap alkalmából
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A borítón:
Gross Arnold: Madarak és angyalok

című alkotása

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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ás

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

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



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. márciusi eseménynaptár

  1. vasárnap  15.00  Az operairodalom gyöngyszemei
  3. kedd  18.30  A szürrealizmus – Ludmann Mihály előadása
  6. péntek  10.00  Mazsola III. bérlet: Grim(m)aszok – Figurina Bábszínház
  7. szombat  15.00  Csiribiri Tavaszváró családi délután
  8. vasárnap  15.00  Az operairodalom gyöngyszemei
 19.00  Dalnokklub – Varró Dániel és a Kosbor együttes
  9. hétfő  19.00  Humorpercek
10. kedd  17.00  Zöldág Kerámia Műhely
11. szerda 19.00 Maksaméta – Nőnap alkalmából
13. péntek  19.00  Grazioso Zeneszalon
16. hétfő 10.30  Babaszínház: Csigaház – Ciróka Bábszínház
 19.00  Magyar irodalom az I. világháború idején – Takaró Mihály előadása
17. kedd  18.30  Római iskola – Ludmann Mihály előadása
19. csütörtök 15.00  EVS tanácsadás
 18.00  Gyógynövény klub
20. péntek   9.00 és 10.30 Tádé bérlet: Jönnek a huszárok – Kolompos együttes
 14.30  Mazsola I. bérlet: Bertalan és Barnabás – Aranyszamár Színház
25. szerda  19.00  Márai Sándor: A kassai polgárok – Kassai Thália Színház
26. csütörtök  14.00  Kincsestár Öko-kézműves Műhely
27. péntek  10.00  Mitől zong az ora? – Eckhardt Gábor műsora
 18.00 Gross Arnold grafikusművész kiállítása
28. szombat  19.00  Dalnokklub – Misztrál együttes Babits-estje
29. vasárnap 17.00  Portré+   Kondor Katalin vendége Tóth Gy. László
 19.30  Mesterkoncertek és fiatal művészek – Grazioso Kamarazenekar
31. kedd 17.30  Kertbarát Fórum
 18.30  A posztnagybányai festészet – Ludmann Mihály előadása


