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Két híres színésznő, két legenda, két egyfelvonásosban. Két fényesen ragyogó csillag, 
Karády Katalin és Marlene Dietrich olykor irigylésre méltó, másszor szívszaggató, de 
mindenképpen kalandos életébe nyerhetünk bepillantást. A sikeres, ünnepelt szí-
nész- és énekesnő is ember, még hozzá olyan problémákkal és terhekkel, amelyeket 
elviselni csak a nem mindennapi teremtések tudnak. Útjaik, történeteik egy egészen 
különleges világba vezetnek be bennünket, ahol nem csak a népszerűségért, de az 
életben maradásért is keményen meg kell küzdeni. Öröm, bánat, könnyek, mosoly, 
szerelem, háború, feneketlen mélységek, szédítő magasságok… mindez a méltán 
népszerű dalok kíséretében, Piros Ildikó és Tóth Enikő tolmácsolásában…

Zongorán közreműködik: Neumark Zoltán
Szereplők: Karády Katalin – Tóth Enikő
 Marlene Dietrich – Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész
Rendező:  Cseke Péter

Jegyár: 2600 Ft

Az előadás létrehozását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Vajda Anikó:
Pimasz angyalok
Karády és Marlene   |   Klebelsberg Kamaraszínház plusz
A Marczibányi Téri Művelődési Központ, a Klebelsberg Kultúrkúria 
és a Kecskeméti Katona József Színház közös produkciója

március 9. 
szerda 19.00

(BérletSzünet)
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április 2. 
szombat 19.00

Mihail Bulgakov:
Álszentek 
összeesküvése
a Komáromi Jókai Színház 
előadása
Rendező: Martin Huba m.v.
A szereposztás változásának jogát 
a színház fenntartja!
Jegyár: 2800 Ft

Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával kerül bemutatásra.
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Az Álszentek összeesküvése XIV. Lajos korában játszódik 
a Comédie Française termeiben, a királyi palotában és egy 
titkos szervezet, az Igazhitűek Társaságának rejtekhelyén. 
Jean-Baptiste Poquelin Moliére, a történet főszereplője, 
sikerei csúcsára érkezett drámaíró-színész, az uralkodó 
pártfogoltja, kései szerelemre lobban fiatal színésznője 
iránt. Kapcsolata lesz az apropója a körülötte szövődő 
intrikáknak, kegyvesztetté válásának.

Szereplők:
Jean-Baptiste Poqueline Moliére: Mokos Attila
Madeleine Béjart: Bandor Éva (Jászai Mari-díjas)
Armande Béjart Moliére: Bárdos Judit m.v.
Charles de la Grange – „KRÓNIKA”: Tóth Károly e.h.
Zacharie Moirron, neves hősszerelmes: Szabó Viktor
Jean-Jaques Bouton, színházi koppantó: Culka Ottó
Nagy Lajos, Franciaország királya Rancsó Dezső m.v.
Marquis D’Orsigni, a „Félszemű”: Tóth Tibor (Jászai Mari-díjas)
Marquis de Charron, Párizs érseke: Olasz István
De Laissac márki, hamiskártyás: Skronka Tibor
Igazságos varga, udvari bolond: Ropog József
Bűvész, hűség testvér: Majorfalvi Bálint
Philibert du Croisy, színész, erő testvér: Bernáth Tamás
Mariette Rivaille, színésznő, álarcos nő: Dékány Nikolett e.h.
Bartholomé atya, vándorprédikátor: Nagy László
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Dalnokklub
Versek, dallamok, gondolatok
Vendég: a Szélkiáltó együttes

A több díjjal is büszkélkedő pécsi Szélkiáltó zenekar a magyar és a világirodalom 
kortárs verseit éneklik saját zenéjük mellé, mely népzenei és klasszikus hatású. Kiemelt 
ügyüknek tartják a Pécsett élt és élő költők – Janus Pannonius, Csorba Győző, 
Pákolitz István, Pál József, Galambosi László, Bertók László – műveinek bemutatását 
a közönségnek.
Lakner Tamás – gitár, hegedű, ének, Rozs Tamás – gordonka, gitár, ének,
Fenyvesi Béla – gitár, tamburica, blockflöte, ének

Házigazda: radványi Balázs, Balog Péter, Kerner Mária
Jegyár: 800 Ft

március 5. 
szombat 19.00

Hidegkúti Tangó Szalon
A  Hidegkúti Tangó Szalon mindazoknak szól, akik a Buenos Aires-i milongákhoz – 
argentin tangó táncestekhez – hasonló, elegáns teremben szívesen merülnek el a 
szenvedélyes tánc látványában a varázslatos élőzenére, esetleg még kedvük is nyílik 
kipróbálni az Argentínában minden korosztály által kedvelt tangót.

Az est háziasszonya: Bartha Katalin   Közreműködik: a Tango Harmony Zenekar
táncosok: Rózsa Fekete Róbert és Nyul Anikó
Jegyár: 1500 Ft

március 10. 
csütörtök 19.00
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március 20. 
vasárnap 18.00

március 11. 
péntek 19.00

március 20. 
vasárnap 15.00

Az operairodalom gyöngyszemei
Csajkovszkij: Anyegin
A Londoni Covent Garden Operaház előadása

BachElit 007 - Vonósnégyes
Közvetlenül a zenéről,
közvetlenül a zenésztől
Mező Péter előadássorozata 
minden hónap utolsó vasárnapján

Vezényel: Solti György
Szereplők: Bernd Weikl, Hamari Julia, Teresa Kubiak, Nyikoláj Gyaurov, Michel Senechal
A programon ismeretterjesztő bevezető előadást tart Dr. Langermann István.
A belépés díjtalan.

Miért olyan rendkívüli ez a műfaj?
A legnagyobb zeneszerző mesterek kiemelkedő fontosságú 
művei a szimfónia vagy opera mellett erre az apparátusra 
íródtak. Tudta, hogy Beethoven 16 vonósnégyest írt, de például 
csak 1 hegedűversenyt? Ha két hegedű, egy brácsa és egy cselló 
egyszerre ugyanazt a művet játssza (jó esetben egyforma tem-
póban), az még nem feltétlenül vonósnégyes. Miért?

Jegyár: 2000 Ft

ze
ne

Grazioso Zeneszalon
Vendég: Virágh András Gábor
zeneszerző, orgonaművész
Házigazda: Detvay Mária Marcella
A belépés díjtalan.
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Mesterkoncertek és fiatal művészek
Nagyheti áhitat - bizánci mozaikok
a Szent Efrém Férfikar hangversenye március 22. 

kedd 19.30

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

Jegyár: 2000 Ft
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március 10.
csütörtök 18.00

A kiállítást megnyitja Balogh Sándor, 
a Magyar Afrika Társaság elnöke 
2016. március 10-én 18 órakor. 
Répásy Zsolt, szabadúszó fotós elsősorban az emberi 
érzelmekre, sorsokra koncentrál munkája során. Többször 
megjárta Dél-kelet és Kelet Ázsiát, az utóbbi időben pedig 
Afrika felé fordult figyelme. Fotózott Nigériában és Kelet 
Ugandában is dolgozott. Képei közül több megjelent számos 
kiemelt online felületen és a Földgömb magazinban. 2014-
ben finalista volt több rangos nemzetközi fotópályázaton, 
és a National Geographic Travel az év 30 legjobb fotója közé 
válogatta 2 képét is. 

A kiállítás díjtalanul megtekinthető április 5-éig 
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

Répásy Zsolt: Afrika arcai
Különleges fotósorozat az ugandai 
és nigériai mindennapokról
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A kiállítás díjtalanul megtekinthető 
március 13-áig naponta 10-18 óráig.

Átlépni a tájon
Kovács-Gombos Dávid 
festőművész kiállítása

március 13-ig
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március 4. 
péntek 14.30

Mazsola I. bérlet
Berzsián és Dideki
a Napsugár Bábszínház előadása 
lázár ervin születésének 80. évfordulója tiszteletére

Berzsián, a hirtelen haragú költő, a locska-
fecske Zsebenci Klopédia, Violin, a fülre-
pesztő zenész és az aranykezű Sróf mester 
barátságát gyakran teszi próbára Berzsián 
türelmetlensége, önzése. Vajon megment-
hető-e a barátság, ha színre lép a félelmetes 
Áttentő Redáz, aki mindent megtesz, hogy 
tönkretegye hőseink életét? Mikor már úgy 
tűnik, nincs segítség, felbukkan egy 
különleges lány, Dideki…

Játsszák: Balázs Csongor, Biró Gyula, 
Csortán erzsébet, Czipott Gábor, 
Czumbil Örs, Szőts Orsolya, nagy Petra/Köböl lilla
rendező: Veres András

Jegyár: 900 Ft
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március 5. 
szombat 15.00-18.00

Szélkiáltó 
csiribiri családi délután

Jegyár: 700 Ft

SZÉLKIÁLTÓ DALOK
a Szélkiáltó zenekar gyermekkoncertje
A kedvelt pécsi zenekar több mint negyven éve énekli és 
zenésíti meg a költészet gyöngyszemeit. Hosszú évek hall-
gatása óta elsőként a Kultúrkúriában adják elő a gyermekek 
számára megzenésített verseiket, s mutatják be vers és zene 
együttélésének különlegességét.
A zenekar tagjai: Fenyvesi Béla, lakner tamás, rozs tamás

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ

SZÉPENSZÓLÓ FÜTYÖRI
az Álomzug társulás előadása
Izolda kisasszony, a királyi főszabász sohasem 
unatkozik. Réklit és rokolyát varr, keszkenőt hímez, 
fonalat fon – és mesét sző… Varródobozokban, 
ládikákban őrzi meséit, de ha szépen kérik, előveszi 
a legszebbeket. Így kerül most elő a Szépenszóló 
Fütyöri meséje az öreg királyról, akinek a hallását 
csak egy szép szavú madár éneke adhatja vissza. 
Ám e madarat sok-sok próbatétel után csak 
az szerezheti meg, akinek jó a szíve és tiszta lelke…

A magyar népmese szavait szöveggé, majd 
bábelőadássá szőtte: Papp Melinda
A kelméket öltözetté és bábbá álmodta, szabta-varrta: 
Pápa Krisztina, tóth Krisztina
A hangjegyeket egymásba öltögette: Starzyński zsolt
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március 11. 
péntek 10.00

Tádé-bérlet:
Torzonborz, a rabló
a Bóbita Bábszínház előadása

Muzsikus Klébzelet
Szürke felhők
avagy Liszt megelő-
legezett 20. százada
Eckhardt Gábor zene-
történeti sorozata 
kisiskolásoknak
Jegyár: 600 Ft

Mi lehetne a tökéletes születésnapi ajándék egy kávét 
és muzsikát kedvelő nagymama számára? Mondjuk egy 
zenélő kávédaráló! Ezt okosan kitalálta Vitéz Lackó és 
Paprika Jancsi – de sajnos a rettegett rabló, Torzonborz is 
szemet vet a csodás masinára, és rögvest el is rabolja.
A furfangos Paprika Jancsi és jóbarátja, Vitéz Lackó 
Torzonborz nyomába erednek, hogy visszaszerezzék 
a nagymama ajándékát, de az akció nem úgy sül el, 
ahogy tervezték. Hőseinkre ezután nehéz 
feladatok várnak…

Otfried Preussler azonos című regénye alapján 
bábszínpadra írta: Papp Melinda és Schneider Jankó 
Tervező: Grosschmid erik (Blattner Géza-díjas)
Zeneszerző: Babarci Bulcsú
Rendező: Schneider Jankó
Játsszák: Czéh Dániel, Kalocsányi Gábor, Matta lóránt, 
Vadon Judit, Bogárdi Aliz

Jegyár: 900 Ft

március 18. 
péntek 9.00 és 10.30
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TITITÁ
Kalandozás Ritmusországban 
Novák Péterrel

„Kalandra fel Ritmusországba, ahol taktusra jár a gyerekek keze, feje, lába! 
Tititá, tátiti, gyertek velünk játszani! Itt minden kipróbálható, fazék, födő, 
fakanál megszólaltatható! Hallasd a hangod, dobogjon a lábod, üsd össze a 
tenyered, soha meg nem bánod!” – így szól a kikiáltó, aki nem más, 
mint Novák Péter, az előadás főszereplője, mozgatója.
Partnerei muzsikusok és egy táncos pár – 
„Titi” és „Tá” – akikkel Ritmusországba kalandozik, 
a gyerekközönséget választva útitársul.

Versek: tamkó Sirató Károly
zenészek: Küttel Dávid, Babos Károly, Szokolay Dongó Balázs
táncosok: Pótor Kata, lengyel Szabolcs
Koreográfia: lengyel Szabolcs
zene: novák Péter, lázár zsigmond és a zenekar
Játékvezető: novák Péter
Szerkesztő-rendező: Foltin Jolán Kossuth-díjas koreográfus
előadásunkat elsősorban 6 és 10 év közötti korosztályú 
gyermekek és szüleik számára ajánljuk.
Jegyár: 1200 Ft

március 19. 
szombat 16.00
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Hős Miklós 
a Márkuszínház előadása
eposz a bábszínpadon gyerekeknek, felnőtteknek

Babaszínház:
Nem, nem, hanem
a Vaskakas Bábszínház 
új bemutatója 
0-3 éves gyerekeknek

Megszületni és hősnek lenni nem egyszerű e földi közegben. Még
az istenek szférájában is ezer botlás, veszély, szeszély, hát még
az emberi lélek számára mennyi kihívás, lehetőség, győzelem
vagy veszteség. A kalandos földi létre most magyar hős születik: 
a szájhagyományban, krónikákban, freskókon megrajzolt, s irodalmi
művekben újraélesztett, legenda övezte, testében-lelkében is erős: Toldi Miklós.

rendezte és a játékot kitalálta: Vajda zsuzsanna
Angyali ruhában játsszák: Vajda zsuzsanna és Pilári Gábor
Jegyár: 900 Ft

március 18. 
péntek 14.30

Játsszák: Ragán Edit és Szúkenyik Tamás
Rendező: Ujvári Janka Jászai Mari-díjas
Az előadásra jegyek korlátozott számban vásárolhatók, javasolt az előzetes 
jegyvásárlás. nagy érdeklődés esetén előadásunkat 11 órakor megismételjük.
Jegyár: 900 Ft

Mi repül el,

ha a kezünk nem 

fogja? A kréta? A bögre? 

Anyustul a szoknya? 

A sajtos vagy más ízesítésű 

pufi? A plüssmadár?

nem, nem, hanem 

a lufi.

március 21. 
hétfő 10.00
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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.

március 16. 
szerda 15.00-18.00

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.

If
jú
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március 4. 
péntek 18.00

Az első Lyukasóra klub résztvevői:
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 Primissima-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
Györgyi Anna 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
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Lyukasóra klub
Kalandozás a holt költők világában 
4 neves költő és 1 színművész 
társaságában
új irodalmi sorozat a Klebelsberg Kultúrkúriában

LyUKASÓRA

24 25



Ir
od

al
om

tu
dá

st
ár

Portré +
Kondor Katalin vendége
Diósi Felícia

március 21. 
hétfő 19.00

Borospince estek
Tersánszky Józsi Jenő
Takaró Mihály előadása

“Csángóként élek Budapesten” - 
mondja magáról Diósi Felícia, a 
csángó bál főszervezője, a Csángó 
vagyok című könyv szerzője. Ismeri 
szülőföldjét, ismeri az erdélyi létet, 
és húsz éve a magyarországit is, 
hiszen azóta itt él. Általa megismer-
hetünk egy eltűnőben lévő világot, 
annak szokásait, ételeit, örömeit, 
és sajnos szomorúságait is, mert 
ez utóbbiból sok jutott a csángó 
magyaroknak.

Jegyár: 500 Ft

március 6. 
vasárnap 17.00

Tersánszky Józsi Jenő sokarcú pályafutása, érdekes személyisége és az általa 
teremtett Kakuk Marci figurája Takaró Mihály előadásának témája.
Az elhangzottak után a közönségnek módja van beszélgetni az előadóval, 
egymással egy-egy pohár bor és zsíroskenyér mellett.

Jegyár: 1300 Ft
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március 8., 22. 
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március 18. 
péntek 18.00

Ablak a nagyvilágra
Utazások lélektől lélekig
Schäffer Erzsébettel

Ablak a nagyvilágra sorozatunk vendége a kedvelt Pulitzer-díjas író, újságíró. 
A szívet melengető írások alkotója mondja el gondolatait, mesél élete találkozásai-
ról, az emberekről, önmagunkról.

“Mindenkiben van belül egy gyémánt, ami az embert emberré teszi. 
Ezt mostanában nagyon betakarjuk. Van, aki függönnyel, lepedővel, 
de van, aki fával, pajzzsal, és van, aki betonba ágyazza, és azt hiszi, 
nem lehet onnan kirobbantani. De ez nem így van: a burkot vagy 
szépen, lassan lehántolgatja az ember, vagy egyszer éri egy olyan 
hatás, amitől leomlanak a falak.”

Schäffer Erzsébet

A belépés díjtalan.

Szoborállítás – szoborrombolás I., II.
Ludmann Mihály
művészettörténész előadásai
A XIX. század második felében kezdett kibontakozni hazánkban az emlék-
művek állítása. Létrehozásukban a szobrászok és építészek vállaltak fő sze-
repet. Hogyan változott az emlékművek témája, milyen elvárásoknak kellett 
megfelelnie egy műnek, kik voltak a legjelentősebb alkotók?
Szobrokat nem csak állítottak, hanem le is döntöttek. Kik, mikor és miért? 
Ebben tetten érhető egész XX. századi történelmünk.
Az ismert művészettörténeti sorozat ezen előadásai a fentebb leírt kérdésekre 
keresik a választ, vetített képekkel bemutatva a létező és elpusztított jelentő-
sebb köztéri alkotásokat.
 
Jegyár egy-egy előadásra: 800 Ft
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Zöldág Művészeti Műhely
március 3-án: Környezettudatos 
képek, falidíszek, karkötők 
tervezése és kivitelezése
március 17-én: Környezettudatos 
övek, 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

Tudatos 
Táplálkozás Fórum 
Táplálkozás és a 
keringési betegségek
Előadó: Dr. Samu Terézia, 
sebész-érsebész szakorvos, életmód tanácsadó
A részvétel díjtalan.

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).

március 8. 
kedd 18.30

március 8. 
kedd 16.00

zö
ld

ág

zö
ld

ágKertbarát Fórum
Ember és környezetkímélő 
kertművelés
Milyen károkat okoz a konvencionális 
mezőgazdaság a természetes környezetben 
és az emberi egészségben? Az ember és 
környezetkímélő kertművelés 
módszerének ismertetése.
Előadó: Dr. Gyulai Iván 
az Ökológiai Intézet ökológusa,
a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány elnöke

március 17. 
csütörtök 18.00

március 3., 17. 
csütörtök 9.00
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Maksaméta
Fellépnek: Redenczki Mária, 
Magyed Al-Gharati

Az eddigi sikeres előadások és a törzsközönség 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 sor-
ban a közönség is kérdezhet, igazán interaktívvá varázsolva ezzel a “klubfoglalkozást”!
Házigazda: Maksa Zoltán
Jegyár: 1000 Ft

március 16. 
szerda 19.00

Kl
ub

zö
ld

ág

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).

március 22. 
kedd 16.00

Gyógyító Természet Fórum
A tavasz első gyógynövényei
Felkészülés a közös tisztítókúrára.előadás, bemutató, 
vásár és teadélután, ahol gyógyteák fogyaszthatóak.
A teázás mellett házi lekvár kóstolóra és vásárra is
sor kerül. Szeretnél tísztítókúrázni? Mi segítünk! 
együtt könnyebb!
előadó: Mersei Kata 
(A Manóba gyógynövény és életmód műhely)
A részvétel díjtalan.

március 21. 
hétfő 18.00
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április 6. 
szerda 19.00

április 9. 
szombat 11.00

április 24. 
vasárnap 19.30

április 15-től 

április 27. 
szerda 19.00

április 2.
szombat 15.00-18.00

Neil Simon: Furcsa pár
Szolnoki Szigligeti Színház
Főbb szerepekben: Kautzky Armand, Mészáros István, 
Horváth György   |   Rendezte: Kiss József
Jegyár: 2500 Ft

Bolondos csiribiri 
családi délután
Porondon a bolondom
a Bábakalács Bábszínház előadása
Bolondos dallamok, játékok
Kézműves játszóház

Maksaméta
Vendég: Nádas György
Jegyár: 1000 Ft

Kezdődhet a mulatság!
Halász Judit gyermekkoncertje
Jegyár: 2200 Ft

„Volt egyszer egy 
kukoricagóré” 
Sprok Antal faművész
szoborbútorai 

Mesterkoncertek és fiatlal művészek

Budapesti Vonósok 
Kamarazenekar - Mozart-est
Művészeti vezető: Botvay Károly
Hangversenymester: Pilz János
Közreműködik: Szentpéteri Gabriella - zongora                        
Jegyár: 2000 Ft
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Az igazat mondd, 
ne csak a valódit
Eperjes Károly Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas színművész előadóestje
Jegyár: 1200 Ft

április 11. 
hétfő 18.00

Vendégünk
Varró Dániel

április 11. 
hétfő 10.00

A Pesthidegkúti 
Evangélikus Gyülekezet 
márciusi 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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március 9. és 23. szerda 19.00  Felnőtt Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
március 3., 10. és 17. csütörtök 18.00  Böjti sorozat a templomban
március 13. vasárnap 17.00  Családi Istentisztelet a templomban
március 25. Nagypéntek 18.00  Passió a templomban
március 27. Húsvétvasárnap 9.30  Húsvét Ünnepe a templomban

Urunktól áldott böjti készülődést és Húsvéti ünnepeket kíván 
a Pesthidegkúti evangélikus egyházközség.
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Az előadás után mód lesz arra, 
hogy a hallgatóság kérdéseket tegyen fel. 
Minden érdeklődőt szívesen várunk. 
A részvétel díjtalan.

A szív- és érrendszeri 
betegség megelőzése és 
gyógyítása immunizálással
Dr. Horváth István orvos-
biológus professzor, az MTA 
doktorának előadása

Rummikub 
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
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Pingpong-
verseny
Szeretettel várjuk gyermek és felnőtt 
kategóriában az amatőr és a rendszere-
sen 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.

Tavaszi 
gazdapiaci napok
Márciusban is szombat délelőtt lesznek 
piaci napok a cserkészház kertjében 
(II. kerület, Hímes u. 3.). Ekkorra 
már megjelennek a tavaszi vitaminos 
finomságok, a zöldhagyma, a retek és 
a saláták. Természetesen a megszokott 
hazai élelmiszerek sora márciusban is 
kapható lesz. A kóstoló asztalnál egy 
falatot és egy pohár gyógyfüves teát 
szívesen adunk.

Várnak mindenkit szeretettel a gazdák, 
az üzemeltető és segítői.

március 12., 26.  
szombat 7.30 - 12.00

március 11., 25. 
péntek 19.00 - 22.00

március 3. 
csütörtök  18.00

április 10. 
vasárnap 10.00
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1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820
E-mail: informacio@marczi.hu 
Web: www.marczi.hu

03.25. 
péntek 
19.00

JOAN 
FAULKNER 

(USA) & A 
BUDAPEST 

JAZZ 
ORCHESTRA

Belépő: 2800 Ft

2016 klebi mf.indd   13 2016.01.18.   10:09:59

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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II. Kerületi Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. havi kiadványa

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a. 
Tel.: +36 1/392 0860 

e-mail: info@kulturkuria.hu
web: www.kulturkuria.hu
Felelős kiadó: Dolhai István 
Szerkesztő: Mulicz Ferenc
Grafikus: Pálmai András

Nyomda: Folprint Zöldnyomda Kft.
1119 Budapest, Than Károly utca 25.

Megjelenik 13 000 példányban.
A műsor- és időpont-

változtatás jogát fenntartjuk!

A borítón: Kranyik Ildikó fotója 
a Tititá című előadásról

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.

Sz
ol

gá
lt

at
ás

Sz
ol

gá
lt

at
ás

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. márciusi eseménynaptár
  3., 17. csütörtök    9.00 Zöldág Művészeti Műhely
  4. péntek 14.30  Mazsola I. bérlet: Berzsián és Dideki – Napsugár Bábszínház
 18.00  Lyukasóra klub
  5. szombat  15.00  Szélkiáltó csiribiri családi délután
 19.00  Dalnokklub – Szélkiáltó együttes
  6. vasárnap  17.00  Portré+ Kondor Katalin vendége Diósi Felícia
  8. kedd 16.00  Zöldág Kerámia Műhely   |   18.30   Tudatos Táplálkozás Fórum
 18.30  Szoborállítás - szoborrombolás I. – Ludmann Mihály előadása
  9. szerda 19.00  Vajda Anikó: Pimasz angyalok – Karády és Marlene
10. csütörtök 19.00  Hidegkúti Tangó Szalon
11. péntek 10.00  Muzsikus Klébzelet   |   19.00   Grazioso Zeneszalon
16. szerda  15.00  EVS tanácsadás   |   19.00   Maksaméta
17. csütörtök 17.00  Kertbarát Fórum
18. péntek   9.00 és 10.30   Tádé-bérlet: Torzonborz, a rabló – Bóbita Bábszínház
 14.30  Mazsola II. bérlet: Hős Miklós – Márkuszínház
 18.00  Ablak a nagyvilágra – Utazások lélektől lélekig Schäffer Erzsébettel
19. szombat 16.00  Tititá – Kalandozás Ritmusországban Novák Péterrel
20. vasárnap 15.00  Az operairodalom gyöngyszemei
 18.00  BachElit 007 – Vonósnégyes
21. hétfő 10.00 Babaszínház: Nem, nem, hanem – Vaskakas Bábszínház
 18.00  Gyógyító Természet Fórum
 19.00 Borospince estek – Takaró Mihály előadása
22. kedd 16.00 Zöldág Mázas Műhely   |   18.30   Ludmann Mihály előadása
 19.30 Mesterkoncertek – Szent Efrém Férfikar


