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Ajánló

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

SZÍNHÁZ 

ZENE

GYEREK 15-18. oldal

KIÁLLÍTÁS 13-14.oldal

11-12. oldal

20-21. oldalZÖLDÁG 

25. oldalNYÁRI FOGLALKOZÁSOK

9-10. oldal

22-23. oldalELŐZETES

26-27. oldalKLUBOK

28-29. oldalCIVIL

4-8. oldalFESZTIVÁL



KöszöntőAjánló

Kedves Kurtalábú Látogatók! 

Adatik tudtára mindenkinek, hogy 
júniusban már az iskolatáskákat sutba 
kell dobni, játszó cipellőket nyomban 
felvenni, s e hónap majd minden hét-
végéjén a Klebelsberg Kultúrkúriába 
kell eljönni! Mert lesz itt móka, derű, 
kacagás, mindenféle vigadás.
Június idusán „Kunkori történetek-
kel” a középkor hangulatába repíte-
nek vissza bennünket a Langaléta Garabonciások. Lesz még 
Egérparádé, mely nem más, mint apró léptű cirkuszi próbálko-
zások kicsiknek és nagyoknak, gyermekeknek és gyermekded 
lelkű felnőtteknek. 
Majd sólyom szárnyán az égbe repülünk, s oroszlánszívű lo-
vagokkal táncra perdülhetünk. Egész nap során az ügyes 
kezű kézműves mesterektől sok jó praktikát elleshetünk, s a 
tábori életben vitézek, jósnők fegyverkovácsok és mestersza-
kácsok közt elvegyülhetünk. S hogy e középkori fesztivált a 
család minden tagja élvezze, este mindenki a Carbonfools-t 
lélegezze!
Június 22-én este nyolckor a Kabóca Bábszínház tündérestől, 
víziszörnyestől elhozza ide nekünk a Balatont. Egy igazi vízi 
bábszínház, melyből nincs több Magyarországon! Helka, a 
Balaton tündére címmel egy igazi nyáresti hűsítőt kap az egész 
család.
Június 30-án pedig lesz itt minden, mint a hidegkúti 
Gyerekbúcsúban!
Ez egy igazi, hagyományos évadzáró gyermekmulatság lesz!
Mikor a reggeli álmot kitörölgettétek a szemetekből, azonnal 
útra kell kelni, mert egész nap izgalmas dolgok várnak rátok!
Meséket muzsikál az Eszter-Lánc Mesezenekar.
Öreg malom nem vén malom, mese benne van egy halom! 
Malom mesét játszik a Ciróka Bábszínház.
A Napudvar Játszókertben legyőzhetitek a hatalmas sárkányt, 
a Tekergőtérben pedig  lehet tekerni - forgatni - húzni - tolni - 
billenteni - fújni - és főleg gurítani! Egy biztos. Egy percig sem 
fogtok unatkozni!
Bor Judit lelket Cirógató  babafoglalkozására nem csak a ba-
bákat, de a babás papákat-mamákat is várjuk egy kis ringató 
cirógatóra. 
A gyermekek hónapjában tiszta szívvel, szeretettel, no és tel-
jesen ingyen ajánlja mindezt a Klebelsberg Kultúrkúria és 
Gulyás László Vándormuzsikus.
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II. Kerület napja  
családI nap 

Program:
11:00-12:00 Garabonciások - Gólyalábasok

1300-1400 Egérparádé - Gulyás László bábelőadása
1430-1530 Solymászbemutató - Vadászmadár Kft 
1600-1645 Középkori körtáncok, társas táncok, páros táncok, 
csángó-moldvai népi táncok - Oroszlánszív lovagrend

Egész napos programok:  
 • kézműves foglalkozás: lovagi zászlószitázás színes  
    anyagra, Drexler Andrea segítségével
 • búza feldolgozása (cséplés, őrlés őskori őrlőkővel)
 • lisztkészítés (kismalommal, szitával)
 • lepénysütés (mindenki megeheti a saját lepényét)
 • agyagozás ősi hurkás felrakással

2013. június 15. szombat 1000 – 1800

A családi nap keretén belül a középkori élet  

4
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1900-2030 The Carbonfools-koncert
További információk a 11. oldalon.

Tábori életkép:
- a tábor területén látható kézműves tevékenység illetve a 
   középkori haditábori lét rutinjai
- a tábor mellett kipróbálhatóak távolsági fegyvereink (íjászat,  
   számszeríjászat, kelevézdobás, hajító tüske és hajító bárd), a      
   táborban minden más eszköz, fegyver, páncél is kipróbálható
- dél tájékán valamilyen korhű sültet készít tábori szakácsunk     
    korhű eszközökkel
- ebéd után jöhet a mulatság, történelmi bemutatóval, ami  a
   tábort, a hadászatot és táncokat foglalja magában saját                 
   narrációval
Hagyományos ételekkel és különböző árusokkal várjuk a 
kedves látogatókat.

5
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11. Pesthidegkúti házikedvenc
kiállítás és széPségverseny
2013. június 22. szombat 1100 – 1830

Várunk minden gazdit,
leendő gazdit, állatbarátot
és természetesen a házikedvenceket!

kisállat kiállítás
• tengerimalac (kiállító: Magyar
   Tengerimalac Klub)
• vadászgörény (kiállító:  Görénytartók 
  Egyesülete)
• nyúl (kiállító: Sport- és Hobbinyúl-  
  tenyésztők Fajtaklubja)
• csincsilla, patkány, tengerimalac és 

egyéb rágcsálók

 

1100

rendőrkutyás bemutató
A rendezvényen a Készenléti Rendőrség járőrkutyái tar-
tanak bemutatót. A kutyák fegyelmező és őrző-védő gya-
korlatokat fognak bemutatni, szájkosárban küzdik le a 
támadó személyt, és szájkosár nélkül fogatják őket vé-
dőkarra és bundára. A kutyákat zömmel közterületi szol-
gálatok során alkalmazzák, mint kényszerítő eszköz. A 
kutyák pszichésen gyakorolnak hatást az intézkedés alá 
vont személyekre, de szükség esetén - akár szájkosárban 
is - képesek egy hirtelen támadás elhárítására.

1500
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macskák széPségversenye1530

rex tanoda bemutatója1600

a közönségdíj- és fotóPályázat 
nyerteseinek eredményhirdetése1630

Kategóriák: vadászgörény, tengerimalac, nyúl, csincsilla, hör-
csög, patkány, egér, degu, egyéb rágcsáló, díszmadár.
A fotópályázatról további információ a 32. oldalon.

kutyák széPségversenye

állatismereti totó eredményhirdetése1800

A szakmai zsűri véleménye alapján mind a szépségversenyek, 
mind a közönségdíj győztesei (első 3 helyezett) díjat kapnak.
A szépségversenyekre a verseny napján lehet nevezni 14.30-tól. 
A közönségdíj szavazatait 11 órától lehet leadni.

kísérő Programok:
Tanácsadás, játékos fejtörők
ÚJDONSÁG!!! Állatóvodával bővült a rendezvény mely-
ben kis nyuszikat, kis csibéket és kis libákat lehet simogatni!
Elveszett Állatok Alapítvány
Fontos információ:
A kutyák gazdái hozzák magukkal az állat oltási bizonyít-
ványát. A macskák, kisrágcsálók, vadászgörények, madarak, 
egyéb állatok gazdáinak a 8/A jelzésű állatorvosi igazolást 
kell bemutatniuk.

Fajtatiszta:
I. - II. - III. 
helyezett

Keverék:
I. - II. -III. 
helyezett

A látványos - ügyességi, engedel-
mes és szituációs őrző-védő - gya-
korlatokkal szemléltetjük, hogy a 
kutya és gazdája közötti elmélyült 
érzelmi kapcsolat milyen magas 
szintű, harmonikus együttműkö-
dést eredményez.

Fajtatiszta:
I. - II. - III. 
helyezett

Keverék:
I. - II. -III. 
helyezett
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hidegkúti búcsú – német délután

2013. július 6. szombat 1500 – 1800

A délutáni műsorban fellépnek:
    - a Máriaremetei Ökumenikus iskola diákjai
    - a Klebelsberg Kuno Általános Iskola diákjai
    - a Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Tánccsoport
    - a Pesthidegkúti Német Klub Dalköre
    - vendég: a Veszprém megyei Hidegkúti Német Dalkör

A belépés díjtalan.

A II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat 
szervezésében

hidegkúti búcsú – sváb bál

2013. július 6. szombat 1930 
Hangulatos  sváb  bál  a  Pesthidegkúti  Német  

Nemzetiségi Alapítvány és a Kultúrkúria rendezésében

Batyus bál zenével, műsorral, tombolával, italokkal  és finom 
falatokkal.
A zenét a solymári Nosztalgia Party zenekar szolgáltatja.
Fellép a Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Tánccsoport.

Belépő: 700 Ft
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SzínházFesztivál

1918 őszirózsák 
zuhanó rePülés

június 4. 
kedd 1900

a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház előadása 
Az 1918-as esztendő mérföldkő volt a magyar történe-
lemben. Sok minden történt ebben az évben, ami előre-
vetíti a két évvel későbbi trianoni békediktátumot. Ezek 
a történelmi események azonban még soha nem kaptak 
helyet a magyar színpadokon.

A történet egy fegyvergyárban kezdődik. Egyszerű, hét-
köznapi emberek dolgoznak itt, akik akaratlanul is bele-
keverednek a történelmi és politikai játszmákba. Innen 
már nincsen kiút, nincsen visszaút, mert ha nem azt teszik, 
amit mondanak, vagy sugallnak nekik, annak következ-
ményei lesznek... 

Szereplők: 
Bicskei Flóra, Szalay Petra, Bicskei István, Dóczy Péter, 
Kálló Béla, Mess Attila/Incze József, Molnár Zoltán, 
Varga Tamás
Írta, rendezte: Andrási Attila

Az előadás a Nemzeti Összetartozás Napja
 alkalmából kerül bemutatásra.

A belépés ingyenes.

2013. őszi-téli bérletek
Az őszi-téli színház- és koncertbér-
letek június 10-étől megvásárolhatók.
Tájékoztatás szórólapokon és a 
honlapon.
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Színház

heltai jenő: naftalin
június 14. 

péntek 1900

a Kecskeméti Katona József Színház előadása 

Terka megcsalja a férjét, ó, minő szörnyűség! Szerdánként 
egy bizonyos Laboda Péterrel randevúzik egy belvárosi la-
kásban. A férj persze erről mit sem sejt, gyanútlanul beállít 
a helyszínre; így aztán Péter a szekrényben köt ki. A házas-
pár utazni készül, a szülők segítenek pakolni, a házmester 
szeretné kiadni a lakást, és hogy, hogy nem, a nagy kavaro-
dásban Laboda úr bent felejtődik a szekrényben.

Heltai Jenő egyik legismertebb vígjátékát szokás a legjobb 
magyar „francia bohózatnak” is nevezni; a klasszikus bohó-
zati hagyományokat tartja szem előtt, időtálló poénokkal és 
helyzetekkel tarkított eseményeket láthatunk a színpadon.

Szereplők:
Dr. Szakolczay Bálint....................Szikszai Rémusz
Terka, a felesége.........................................Téby Zita
Laboda Péter.......................................Csémy Balázs
Dr. Csapláros Károly...........................Dunai Tamás
Manci, a felesége.............................Sára Bernadette
Kabóczáné................................Esztergályos Cecília
Ilka............................................Krajcsi Nikolett e.h.
Milka..............................................Dobó Enikő e.h.
Patkány Etus...........................................Danyi Judit
Kapronczay Tamás...............................Farkas Ádám
Házmester...................................................Kiss Jenő

Rendező:  Cseke Péter 

Bérletes előadás.
Az előadás hossza kb. 140 perc (1 szünettel).

Jegyár: 2800 Ft
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hidegkúti tangó szalon
június 14. 
péntek 1900

the carbonfools-koncert
június 15. 
szombat 1900

II. Kerületi Családi Nap a Kultúrkúriában - zárórendezvény
A The Carbonfools egy magyar (de angolul éneklő), első-
sorban elektronikus zenei együttes. Zenéjük a rock, blues, 
reggae, dub, disco, folk, ethno, darkwave és a mai modern 
elektronikus műfajok egyvelege. Egyedi hangzásviláguk 
alapja az elektronikus és az élő hangszeres zene egysége.

A belépés ingyenes.

Az est házigazdája a Bartha Katalin által vezetett Tango 
Harmony Zenekar, akik Astor Piazzolla és további auten-
tikus zeneszerzők műveiből játszanak, igazi argentin hangu-
latot varázsolva. 

A Szalon vendégei a magával ragadó látványon túl maguk 
is belekóstolhatnak a tangó világába. A táncbemutatót kö-
vetően egy kötetlen hangulatú tánckurzus keretében lehe-
tőségük nyílik elsajátítani az argentin tangó alapjait, majd 
az este hátralévő részében kamatoztathatják is a megszer-
zett tudást, hiszen a táncóra után az este a szabad tánc je-
gyében folytatódik.

Jegyár: 1500 Ft
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Bizet: Carmen
A Bécsi Staatsoper előadása
Vezényel: Herbert Von Karajan
Szereplők:  Grace Bumbry,  John 
Vickers, Mirella Freni, Justino Diaz

A programokon 
ismeretterjesztő 
bevezető előadást 
tart 
Dr. Langermann István.

Nyugdíjasoknak, tanulóknak,  
mozgáskorlátozottaknak a belépés ingyenes.    

 Jegyár: 400 Ft

évadzáró dalnokklub
június 16.

vasárnap 1900

az oPerairodalom gyöngyszemei
június 16. 

vasárnap 1500

Versek, dallamok, gondolatok
Házigazda: a Radványi - Balog - Borzsák trió
Vendég: Szikora József, a Túlpart együttes 
valamint Kobzos Kiss Tamás 

Jegyár: 700 Ft
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KiállításZene

Pozitív
schall eszter grafikusművész kiállítása

Válogatás a fiatal, tehetséges alkotó meseszerű grafikáiból
Megtekinthető: június 2-áig
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A kiállítások díjtalanul megtekinthetőek
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

életutam 
lászló lilla festőművész kiállítása

A kiállítást megnyitja Benedek Ottília képzőművész 2013. 
június 5-én 17 órakor.
Közreműködik F. Dőry Magdolna előadóművész.

Megtekinthető: június 5-étől - június 18-áig.
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Kiállítás
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T bogyó és babóca bábkiállítás

Bartos Erika által készített Bábkönyv eredeti bábjainak és 
díszleteinek kiállítása 
„Bogyó és Babóca történeteit lassan tíz éve kezdtem el írni 
és rajzolni. Már a legelső kötet megjelenésekor megvarr-
tam a szereplőket kesztyűbáb formájában és rendszeresen
elbáboztuk a Bogyó és Babóca meséket országszerte…”

Megtekinthető: június 20-áig

nagyszülők gyűjteménye

Babák és jelmezek régi tárgyak között

Kiállítás 6-100 éveseknek a pesthidegkúti III. sz. Gondo-
zási Központ és Idősek Klubja szervezésében

Megtekinthető: június 7-étől - június 16-áig. 
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A kiállítások díjtalanul megtekinthetőek
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.
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Gyerekprogram

helka, a balaton tündére 
 vízi bábszínház

június 22.
szombat 2000 

Egyedülálló szabadtéri vízi bábszínházi előadás a család 
minden tagjának a Kabóca Bábszínház előadásában

A különleges vízi bábszínházi produkció Nyulász Péter 
író az Év Gyermekkönyve Díjat is elnyert Helka - A Bu-
rok-völgy árnyai című regénye alapján készült.

Az előadás különlegessége, hogy egy hatalmas medencé-
ben, vízen játszódik, s a vízzel töltött díszletben valós és 
képzeletbeli helyek és lények tűnnek fel, csodák történnek.

A mesés-kalandos bábelőadás során kirajzolódik a tó moz-
galmas múltja, a hozzá kötődő legendák sora: a fiatal Hel-
kát és apródját, Cipriánt követhetjük végig, amint a régi 
történetek után nyomoznak  és igyekeznek mindent meg-
tenni a tó megmentéséért. A két gyerek manókkal vág neki 
a nagy kalandnak... 

Rendezte: Székely Andrea
Esőnap: 2013. június 23. vasárnap 20 órakor 
Ajánlott korosztály: 5 éves kortól 
Az előadás ideje: 100 perc, benne 10 perc szünet 
Kérjük, hogy meleg ruhát, pokrócot hozzanak magukkal!

A belépés díjtalan. 
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2013. június 30. vasárnap 15 órától

interaktív mesekoncertek gyerekeknek és 
gyerek-lelkű felnőtteknek
„Dallamok, versek, bábok, 
buborékok, ukulele, gitár, 
bőgő, furulya, dob, derbuka 
és társai pörögnek ezerrel. 
Kárász Eszter játszik, 
táncol, énekel, hadonász, 
varázsol, miközben vicce-
sen és kedvesen vagy szo-
morkásan csengnek-pengnek 
a népdalok, a Csukások, Weö-
resek és Varró Danik. Jó kis koktél, 
dupla buborékkal, alkoholmentesen.” (Lackfi János)

eszter-lánc mesezenekar

cirógató bor judittal

Hagyományos évadzáró gyermekmulatság

Ölbéli kalandozás a képzelet szárnyán 0-3 éveseknek 
Játszóház babaszínházi eszközökkel - játékok, mondókák 
a szülővel közösen.
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Gyerekprogram

malom mese – a ciróka bábszínház előadása

Aki betér a kakas-
dombi Öregmalom 
fogadóba, az a házi-
gazdák jóvoltából fül-
tanúja lehet egy igaz 
történetnek. Kenyér-
tésztagyúrás közben 
elevenedik meg az ör-
dög, a malom és a jóis-
ten históriája. A vásári 
forgatagban a nézőből 
búzaárus, kötélárus, 
babárus lesz, és akinek 
nem jut szerep, az a 
vásári forgatag része-
seként figyelheti az 
eseményeket. A fogadó ajtaja nyitva, tessék besétálni rajta!
Író: Szász Ilona
Tervezte: Mátravölgyi Ákos
Rendezte: Szabó Balázs
Játsszák: Aracs Eszter, Szabó Balázs, Tímár Zoltán

naPudvar játszóház

Győzd le a sárkányt és segíts kiszabadítani várából a ki-
rálylányt! A játékban segítségedül szolgáló eszközök: faló, 
röptető, gémeskút és a varázs óriás kirakó.
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Kézműves játszóház, arcfestés, körhinta, hempergő, logi-
kai és ügyességi játékok várják a gyerekeket, családokat. 

A részvétel ingyenes.
Eső esetén rendezvényünket a 
Kultúrkúria épületében tartjuk.

tekergőtér

Tessék, tessék, csak tekergessék!
Izgalmas szerkezetek, szórakoztató feladatok kicsiknek és 
nagyoknak!
A Tekergőtér egyedi tervezésű és kivitelezésű játékok 
gyűjteménye. Ezen a játszótéren lehet tekerni - forgatni - 
húzni - tolni - billenteni - fújni - és főleg gurítani. 

a játszókertben

Próbatételek a mesék földjén...
...és a Tündérek birodalmában

Ügyességi és társas játékok - a Népmesék Világa játszótere
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június 6. 
csütörtök 1800

könyvbemutató: 
keömley anna fiók-ok

Keömley Anna Fiók-ok című 
novelláskötetét bemutatja 
Szecsődy Péter író, szerkesz-
tő. A novellákat felolvassa 
Szalay Kriszta színművész. 
A kötet illusztrációit Brunet 
Andrea készítette. Az esemé-
nyen megtekinthető a könyv 
képeiből készített kiállítás is.

A szerkesztő anya és a tudós-
ember apa másodszülött lánya 
a szavak szeretetét az anyatej-
jel szívta magába és lett fel-
nőttkorában fordító és fiókíró. 
Ám a fiókból lassan előkíván-
koztak a szavak….

Teremtsünk hagyományt  Szentiván éjjelén! 2013. június 23. vasárnap 1900

Mi kell hozzá?
Végy pár lelkes helyi művészt, vedd elő a Gyalog ga-loppot, hozz pokrócot otthonról, figyeld a Zerind vezér úton lévő mezítlábas nyilakat, menj el a kerekhegyi erdő Kőfejtőjéhez és érezd magad nagyon jól!

...s ha még ezt bográcsban főtt étel illata is fűszerezi, kész a nagyszerű hangulat!
A Gyalog galopp fűszermesterei: Cserna Antal, Tordai Teri, Horváth Lili, R. Kárpáti Péter, Quintus Konrád, Janik László, Felhőfi-Kiss László és Cs. Németh Lajos. Az estét rendezi Szalay Kriszta.A részvétel ingyenes. 

Támogatói jegyek vásárolhatók a helyszínen 500, illetve 1000 Ft-os áron, mellyel a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon sérült emberek számára épülő új ottho-nát támogatjuk.
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Zöldág

koncertek:

2013. június 13. Karosi-Rieger Trió (soul, jazz)
2013. június 27. Melodisztik Duó (francia sanzon)

Az estek programja:
1900 mindenki vendégünk egy italra és bio péksüteményre
1930 bio étel- és italbemutató és kóstolás a Hidegkúti    
            Ökopiac jóvoltából
2000 Koncert

Az est folyamán különleges étel- és italválasztékkal várják a 
látogatókat a bio standok.
A részvétel ingyenes.

kéthetente csütörtökön
1900 -2200 

Zenés Zöld esték
könnyuZenei koncertek  

a csillagok alatt
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Előadások, hasznos információk és tanácsok 
hobbikertészeknek
Téma: nyári kertgondozás

Előadó: Deák Péter

A belépés minden Zöldág programra ingyenes.
Információ: Reök Cecília

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

Téma: daganatos megbetegedések gyógyítá-
sa a természet erejével
Természetes gyógymódok, egészségmegőr-
zés mindenkinek. A gyógynövények gyűjté-
se és kezelése, gyógyhatások, készítmények, 
szakirodalmak és praktikus tanácsok. 

A hónap gyógyteája, bemutató, kóstoló.

Előadó: Dr.  Pethő Mária

 
június 25. 
kedd 1730 kertbarát fórum

 
június 4. 
kedd 1800 gyógynövény klub

Téma: megújuló energia és innováció
A Klímabarát fórum célja, hogy segítséget 
nyújtson azok számára, akik az energia meg-
takarítására törekszenek, és házukat előbb 
utóbb korszerűsíteni szeretnék, de még nem 
tudják hogyan, és hol kezdjék

Előadó: Kiss Péter, Ökogázprojekt Kft.

 
június 18. 
kedd 1800 klímabarát fórum

Halacskák és tóparti növények készítése
Újrahasznosítás kicsiknek és nagyoknak.
Természetes és újrahasznosított alapanyagokból kreatív 
alkotás, művészeti vezetéssel.

Vezeti: Reök Cecília iparművész

 
június 20. 
csütörtök 1400 kincsestár öko-kézműves műhely
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Előzetes

xv. Pesthidegkúti  
nyári művészeti fesztivál

„mese és história” 
az olasz-magyar kulturális év jegyében

2013. augusztus 28-szePtember 1.

augusztus 28. szerda
A fesztivál előhírnöke
10.00  Beharangozó vigasság – Hűvösvölgyi végállomás
  Micsik Béla - Vajdaság, Kovács Marcell – Felvidék,         
                        Bella Péter 
20.00 Kerekes Band  koncertje  - Nagyszínpad

augusztus 29. csütörtök
10.00          Beharangozó vigasság - Hűvösvölgyi végállomás
18.00          Kiállítás megnyitó - Olaszországi Múzeumházak    
 fotókiállítás
18.30 Kiállítás megnyitó - Jankovics Marcell grafikái
20.00           A XV. Pesthidegkúti Nyári Művészeti Fesztivál 
 ünnepélyes megnyitója
 Az Amadinda Ütőegyüttes és Presser Gábor 
                        koncertje - Szabadtéri nagyszínpad
21.30          Fiatal humoristák  műsora - Vásárszínpad

augusztus 30. Péntek 
A nap játékmestere Dombovári Gábor
15.00           Megnyílik a Mesekert 
15.30          Szépen szóló Fütyöri -  Álomzug Bábszínház 
 Óperenciás udvar
16.00          Könnyűzenei együttesek bemutatkozó koncertjei 
 Végállomás színpad 
16.00           Mátyás deák - Leányfalui Szekérszínház  
                        Óperenciás udvar
17.00           A rézerdő lakói - Méhes Csaba és a Brass in the Five                   
 Szabadtéri nagyszínpad
18.00           Nápolyi dalok -  Operaházi Borlovagok 
                        Vásárszínpad
17.00           Ötórai gyógytea kóstoló - Timpanon Terasz
19.30           Barocco Rustico - Duna Művészegyüttes  
                        Szabadtéri nagyszínpad
21.30           Al Tei Együttes (Itália - Belluno) és a Tabulatura          
                       fáklyafényes koncertje - Óperenciás udvar
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Előzetes

augusztus 31. szombat
A nap játékmestere Gulyás László,  a Vándormuzsikus
8.00  Családi futóverseny
9.00-19.00  Komposztmesterek bemutatói 
9.30  A családi futóverseny eredményhirdetése 
  Szabadtéri nagyszínpad
11.00  Nemes Nagy Ágnes: Bors néni – Kecskeméti Katona 
                        József Színház - Szabadtéri nagyszínpad
11.00  Öko kávé,  csoki kóstoló - Timpanon Terasz
12.30  „Mese és história” - vetélkedő játék Gulyás László         
                       Vándormuzsikussal
13.00   Ujjé a ligetben...! - sramlizene - Finomságok utcája  
13.00  Mindentudó gólyalábasok, varázslók egész napos játékai
 Toma mester és csapata - Griffmadár fennsík, 
 Égig érő domb
15.00  Csacsifogat meglepetései - Békéscsabai Napsugár 
 Bábszínház - Óperenciás udvar
15.45  Misztrál koncert - Vásárszínpad
16.30  Székely menyecske és az ördögök - Fabók Mancsi                         
                       Bábszínháza - Óperenciás udvar 
17.15  Szép hazánknak vitéz ideibül való játék - 
 Garabonciások - Vásársétány
18.00  Kolompos vigadalom és táncház - Vásárszínpad
19.30  Kisfaludi Károly: Csalódások – Veszprémi Petőfi 
 Színház - Szabadtéri nagyszínpad
22.00  Táncolj velem – Tomestik Trio – Vásársétány
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Előzetes
szePtember 1. vasárnaP
A nap játékmestere  Gulyás László,  a Vándormuzsikus
9.00-19.00     Komposztmesterek bemutatói 
         Egészség zúg a Sárkányfalnál
10.00         Kaláka koncert – Szabadtéri nagyszínpad
11.30                 Pinokkió - Ziranó Bábszínház
                               Vásárszínpad
13.00         Jó ebédhez biobor kóstoló és térzene a Vám- és     
                              Pénzügyőrség Zenekarával – Vásársétány
14.00         Magyar borok- olasz borok - vetélkedő a három 
                               magyar fenegyerekkel - Micsik Béla - Vajdaság, 
                                  Kovács Marcell - Felvidék, Bella Péter - Vásársétány
15.00         Zabszalma koncert - Óperenciás udvar
15.30         Itália - Magyarország - divatbemutató
         Vásársétány
16.00         Kormos István: Kormos képpel mutogat 
             Nagyváradi Szigligeti Színház Lilliput Társulata  
        Óperenciás udvar
17.00         Magyar táncház - vezeti: Bozár László
        Vásárszínpad
17.30         Szőlő Kálmán – Écsi Gyöngyi és Kovács Marcell 
        színháza – Óperenciás udvar
19.00         Viva Verdi - gálaest Verdi és Wagner születésének 
        200. évfordulóján – közreműködik: 
        Duna Szimfonikus Zenekar, a Magyar Állami 
        Operaház szólistái - Szabadtéri nagyszínpad

A fesztivál egész ideje alatt lovas mesefogat és fesztivál vasút 
utaztatja a gyerekeket. 
Népművészeti és kézműves vásár, valamint gasztronómiai és 
biobor bemutatók színesítik a fesztivál programját.



Nyári foglalkozások
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2013. JÚNIUS
2013. június 10-14. 
Olasz intenzív nyelvtanfolyam 15 éves kortól
09.00-12.15 (középhaladó - haladó) 
15.00-18.15 (középhaladó - haladó)

június 17-21. 10.00-16.00
Drámastúdiós foglalkozások 9-13 éves korig
Szín-játék-ország Földessy Margit vezetésével

június 17-21. 9.00-16.00
Kerámia napközis tábor 7-13 éves korig

június 17-21. 9.00-16.00, félnapos 9.00-12.00
Pom-pon (Cheerleader) napközis tábor 6-10 éves korig

június 17–21. 9.00-15.00
Zöldág Horgásztábor 10-14 éves korig

június 24-28. 8.30-15.00
Kreatív napközis tábor 4-6 éves korig

június 24-28. 9.00-16.00
Mesék műhelye napközis tábor 7-12 éves korig

június 24-28. 9.00-13.00
Olasz intenzív nyelvtanfolyam 15 éves kortól 
(újrakezdő - középhaladó) 

2013. JÚLIUS
július 1-5. 9.00-16.00
Balett napközis tábor 6-10 éves korig

július 8-12. 9.00-16.00, félnapos 9.00-12.00
Fit-Kid gyermek fitnesz napközis tábor 6-10 éves korig

július 9–augusztus 27. keddi napokon 10.00-11.45
Nyári jóga alkalmak korhatár nélkül

július 15-18. 10.00-11.00 (szerdán szünet)
Süni alkotóhét – Törpék hete 1,5-7 éves korig

2013. AUGUSZTUS
augusztus 5-9. 9.00-16.00, félnapos 9.00-12.00
Fit-Kid gyermek fitnesz napközis tábor 10-14 éves korig

augusztus 12-16. 9.00-16.00
Mesék műhelye napközis tábor 7-12 éves korig

Információ: Nagyné Tóth Kinga szervező
Telefon: +36 20/249 1580, +36 1/392 0860 
e-mail: kingat@kulturkuria.hu
További információkért keresse Nyári táborok a II. kerületben 
című 2013-as kiadványunkat, vagy tájékozódjon  
www.kulturkuria.hu és www.marczi.hu honlapjainkon.
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Klub

magház  
baba-mama klub

kedd és csütörtök  
1000–1200

internet kortalanul
csütörtök és péntek 

830–1000 és  1030–1200

Egy hely, ahol kötetlen játék, beszélgetés, ismerkedés és 
igény szerint kézműves foglalkozás közben a baba (0-3 éves 
korig) szocializációja elkezdődik.
Minden szülőt, nagyszülőt ill. gondozót és gyermeket sze-
retettel várnak a klub házigazdái: Erdélyi Ágnes, Nagy 
Petra és Simon Judit.
Babamama féléves utolsó alkalom június 13.

Részvételi díj családonként: 500 Ft

mátyus dezső bridzsklub
péntek 

1800–2200

Helyszín a Közösségi Ház,  Máriaremetei út 37.
4 csoportban – kezdő, középhaladó és haladó szinten.
Új kezdő csoport szeptemberben indul.
Vezeti: Polgár Mária,  polgar.maria@gmail.com
Információ: Wenzon Gusztáv, tel.: +36 20/325 1414 

Részvételi díj: 1200 Ft/hó.

Játék (párosverseny) minden pénteken. Csak a bridzselni  
tudókat várjuk előzetes egyeztetéssel.
Vezeti: Mátyus Dezső 
Telefonszám: +36 1/397 3026, +36 30/393 6948

 A részvétel ingyenes.

A résztvevők tapasztalatokat, illetve magyar és külföldi
bélyegeket cserélhetnek, felértékeltethetik gyűjteményüket.
Vezeti: Faragó Sándor
Bélyeggyűjtő féléves utolsó alkalom június 19.  A részvétel ingyenes.

hidegkúti bélyeggyűjtők klubja
szerda  

1700–1900

tere-fere  
Polgári nyugdíjas klub

június 3. 
hétfő 1630

Jó hangulatú beszélgetés, meghívott előadók.                                                 
 A részvétel ingyenes.

sakk-kör
Elindult a Sakk-kör a Kultúrkúriában. Játszmák minden 
péntek délután. További érdeklődőket várunk. 
Információ: Fülöp Tibor +36 1/397 0502

péntek 
1500–1700
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helytörténeti kör
Pesthidegkút múltja iránt érdeklődők jelentkezését  
várjuk, akik szívesen részt vesznek a gyűjtő, kutató, rend-
szerező munkában.
Információ: Dr. Czaga Viktória   vicza52@t-online.hu
        Wenzon Gusztáv   +36 20/325 1414

 
olasz klub / club italiano

június 7. 
péntek 1800

Minden hónap első péntekén baráti összejövetelek diákok-
nak, tanároknak, fiataloknak, idősebbeknek, olaszoknak, 
magyaroknak - mindenkinek, aki az olasz nyelv és kultúra 
rajongója.
Részletes program/Per il programma dettagliato contattare:
Tarnay Annmária olasz nyelvtanár/ insegnante:
+36 30/495 2693, atarnay@hotmail.com
Incontri mensili per studenti e insegnanti, giovani e 
anziani, ungheresi e italiani e per tutti gli amici della lingua 
e cultura italiana.
Ogni primo venerdi del mese 07.06. 18.00 - 20.00

magyar táncház 
gyerekeknek

Magyar táncok, népi játékok, énekek, mondókák és kézmű-
ves foglalkozás várja a gyerekeket.
Vezeti: Csidu (Csatai László) 

Jegyár: 500 Ft

június 7., 21.
péntek 1700 

a barokk magyarországon 
Ludmann Mihály művészettörténeti sorozatának idei utol-
só előadása

A magyar barokk művészet szükségszerűen erősen kötődött 
az európai barokk művészethez. A megrendelők és mesterek 
ismerték az itáliai és közép-európai mintákat, és szívesen 
éltek is ezekkel. Kik voltak ők, és hogyan járultak hozzá 
a magyar művészet újjászületéséhez? Melyek voltak a leg-
fontosabb műfajok, és hol találhatóak barokk művészetünk 
kiemelkedő alkotásai? Ezt mutatja be a népszerű művészet-
történeti sorozat első félévi záró előadása.

 Jegyár: 800 Ft

június 11. 
kedd 1700 
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gazdaPiac

Piaci napok nyáron is.
Júniusban 8-án és 22-én, júliusban 13-án és 27-én szomba-
ti napokon reggel 7-12 óráig lesznek termelői piaci napok a 
cserkészház kertjében (Bp. II. Hímes u. 3.). Ezek már igazi 
nyári piaci napok lesznek, számos vitamindús hazai, szabad-
földi terméket kínálva. Várunk minden kedves érdeklődőt.

június 8., 22. 
szombat 700-1130 

hidegkúti sPort club
Az 1923-ban alapított egyesület Budapest Bajnokságban 
szerepelő utánpótlás, felnőtt és öregfiúk csapatai szeretettel 
várják a futballkedvelőket bajnoki mérkőzéseikre, melyek 
megtekintése ingyenes.

Szezonzáró nap: 2013. június 8. szombat
09:00  Hidegkúti SC - Szent Pál Akadémia (U10)
11:30 Hidegkúti SC - Lőrinc United FC (U12)
14:00 Hidegkúti SC - Rákosmente KSK (U13)
16:00 Hidegkúri SC - ESMTK II (Felnőtt)
További  információ: www.hidegkuti-sc.hu

hol-mi vásár
június 1. 

szombat 900-1200 

Háztartási holmik hagyományos vására a Klebelsberg 
Kultúrkúriában, a Budaligeti Polgári Kör szervezésében. 
Előre jelentkezni szükséges: Simon Imre
Tel./fax: +36 1/376 9325, +36 20/805 4942, +36 70/652 5959
e-mail: imericus3@t-online.hu

orgonahangverseny

a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilikában
2013. június 8-án, szombaton 19 órakor
A műsoron J. S. Bach, Charles Tournemire és Marcel Dupré 
művei szerepelnek.
Orgonál: Peter Locke (Egyesült Királyság)
Belépő nincs, adományokkal a templom orgonájának felújí-
tását lehet támogatni.

június 8.
szombat 1900 

egalitás alaPítvány

Közlekedési nehézségekkel küzdő pesthidegkútiak helyi 
kulturális rendezvényeken való részvételét segíti az Egalitás
Alapítvány,  szállítás, szükség esetén helyszíni segítség biztosí-
tásával. Információ:  Zaymusné Szanka  Judit +36 1/274 6233 
vagy a +36 30/953 3415 
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a Pesthidegkúti evangélikus  
gyülekezet szervezései

Olvasótábor - mottónk: a szeretetet is tanulni kell!
A nyári szünetben tábort hirdetünk keddenként 9-17 óráig, 
6 – 18 éves korig. Első alkalom június 25-én.
Terveink:
Magyar Tudományos Akadémia és könyvtárának megte-
kintése, Láthatatlan Kiállítás felkeresése, Mezőgazdasági 
Múzeum meglátogatása, Ilyen volt, ilyen ma – Városnézés 
régi képek alapján. Egyetemi Könyvtár és könyvrestau-
rátor műhely, Bibliák. Régi tömegközlekedési járművek. 
(Adatgyűjtés, képek gyűjtése, élmények.) Közös kereszt-
rejtvényfejtések, keresztrejtvény fajták kipróbálása, Sudoku. 
Közös kutakodás igazi szeretetről szóló irodalom után.
Természetfilmek, mesefilmek vetítése.
Szeretettel vár mindenkit Judit néni és Tamás bácsi.

Templom: Ördögárok u. 9.
Gyülekezeti terem, Lelkészi Hivatal: II., Zsíroshegyi út 47.
Tel.: +36 1/397 5403 
Honlap: www.pesthidegkut.lutheran.hu

Ha kisgyermekes szülőként úgy érzi…
„Olyan jó lenne beszélgetni…” „Sokat vagyok 
egyedül…” „Nem tudok egyedül kimozdul-

ni…” „Elbizonytalanodtam a gyermeknevelésben…” 
Segíthetünk? Otthon segítünk szolgálat ingyenesen, ön-
kéntesekkel, szülői tapasztalattal, heti rendszerességgel.
Elérhetőség: Otthon Segítünk Alapítvány
Lukács Andrea II. kerületi szervező +36 30/491 4021
lukacs.andrea@t-online.hu, www.otthonsegitunk.hu

otthon segítünk alaPítvány

Eladó és kiadó ingatlanok

Irodánk kifejezetten pesthidegkúti 
és környékbeli ingatlanokkal foglalkozik

Cím: 1028. Budapest Hidegkúti út 6.
www.partnerimmobil.hu 

tel.: 391-6787 | Mobil: 06 70  237-9558

A helyi ingatlanok 
specialistája



Szolgáltatás

Pelenkázó kuckó
Kellemes, békés kis sziget a kisgyermekes 
családok számára, melynek díszítő elemeit, 
üvegmozaikjait Borbás Dorka iparművész 
alkotta. A pelenkázó kulcsát az információs 
pultnál lehet elkérni.

béreljen termet a kultúrkúriában!
Intézményünk alkalmas esküvők, előadások, koncertek, ülte-
tett és állófogadások, konferenciák és oktatási tevékenységek 
lebonyolítására. Termeink kis létszámú csoportos foglalko-
zások elhelyezésén túl akár háromszáz fős közönség befoga-
dására is alkalmasak. Szabadtéri program esetén amfiteátru-
munk és tágas kertünk is rendezvényhelyszínül szolgálhat. 
Szabadtéri program esetén amfiteátrumunk, tágas kertünk és 
a Hidegkúti Horgásztó is rendezvényhelyszínül szolgálhat. 
Bővebb információ:
Tóth Kinga Tel.: +36 1/392 0873
Mobil: +36 20/249 1580

zsúrszolgálat
Ünnepelje gyermeke  
születésnapját és névnapját  
a Kultúrkúriában!  

Bővebb információ: 
Tóth Kinga +36 1/392 0873  
Mobil: +36 20/249 1580 
kingat@kulturkuria.hu

 

Bérelhető termek, terek:  
Színházterem, Nagyszalon - Télikert, 
Vinotéka, Barbakán, Szabadtéri színpad

Bővebb információ: 
Tóth Kinga Tel.: +36 1/392 0873  
Mobil: +36 20/249 1580 
kingat@kulturkuria.hu

ingyen internet a kultúrkúriában!
Nyitástól 20 óráig használható. 

tartsa esküvőjét a kultúrkúriában!

hidegkúti horgásztó 
a horgászat szabályaiból 2013
A horgászathoz érvényes állami horgászjegy és igazolvány 
szükséges. A kifogott halakat vissza kell dobni a vízbe.  
A tóban úszni, fürdeni szigorúan tilos!
Napijegy: felnőtt: 1500 Ft, gyerek 1000 Ft (14 éves korig), 
melyet a Klebelsberg Kultúrkúria információjánál lehet meg-
vásárolni hétfőtől péntekig 10.00-18.00 között (1028 Buda-
pest, Templom utca 2-10.). Bővebben: www.kulturkuria.hu



SzolgáltatásSzolgáltatás

Budapest legtöbb rendezvényhelyszínének programjára és 
számos vidéki rendezvényre is vásárolhat jegyet a Kultúrkúria 
információs pultjánál, 2013. június 31-éig hétköznap 07.30–
19.30, hétvégén 10.00–18.00 óra között, 2013. július 1-jétől 
hétköznap 09.00-17.00 óra között.
Telefon: +36 1/392 0860.
Intézményünk programjaira a helyszínen, az InterTicket  
országos JEGYPONT hálózatában, valamint a JEGY.HU 
oldalon, a Ticket Expressznél (Andrássy út 18.), a Broadway 
jegyirodáiban, Solymáron a Travelplaza utazási irodában tud 
jegyet venni.
Internetes jegyrendelés a jegyrendeles@kulturkuria.hu 
e-mail címen lehetséges.
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 lehe-
tőleg ne az adott rendezvény napján, hanem elő-
vételben vásárolja meg.  Egy programot megelő-
ző utolsó órában csak az aktuális rendezvényre lehet 
jegyet venni, az elővétel ekkor más előadásokra szünetel. 

II. KERÜLETI KULTUR ÁLIS 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, kiadványszerkesztés: Ladányi Norbert
nyomda: F&F  Print Line Kft. 2013 Pomáz, Mogyoró utca 32. 
Megjelenik 11 000 példányban.
VPID: HU0006816562
Hirdetésfelvétel: Wenzon Gusztáv tel.: +36 1/ 392 0873
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színház- és koncertjegy elővétel
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jogi és mediációs tanácsadás

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 hely-
reálljon a párbeszéd, és a felek maguk 
keressék meg a megfelelő megoldást.
Hatékony konfliktusrendezés üzleti és 
családjogi vitákban ügyvéd szakértő se-
gítségével.
A Kultúrkúria ügyvéd-mediátora, 
Dr. Toronyi Tímea ingyenes
tanácsadással várja Önt!
www.pernelkul.hu 
Időpontok: 
Június 4., 18. kedd 16-19h 
Június 11., 25. kedd 9-12h  

házikedvenc fotóPályázat

Küldje be házikedvencéről a legkedve-
sebb képét (max. 2 db kategóriánként - 
kutya, macska, kisrágcsáló, madár, stb.) 
előhívott, kinyomtatott vagy digitális 
formában (méret: 300 dpi, max. 10 MB, 
A5, 14,8 x 21 cm, lehetséges formátu-
mok: jpg, tiff). A fotó hátuljára írja rá, 
ill. az e-mail-ben tüntesse fel az állat 
nevét, a gazda nevét és elérhetőségét.
A képeket a 11. Pesthidegkúti Házikedvenc Kiállítás és Szép-
ségverseny keretében állítjuk ki 2013. június 22-én, ahol 
szavazni is lehet rájuk. A három legtöbb szavazatot kapott 
házikedvenc és gazdája jutalomban részesül.
A képeket e-mail-ben vagy postán küldhetik be, ill. leadhatják 
személyesen a Kultúrkúria portáján.
Beküldési határidő: 2013. június 14.
Cím: Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Budapest, Templom u. 2-10.
E-mail: voros.judit@kulturkuria.hu

bababörze
június 15.

szombat 900–1200

Jó állapotú, használt gyermekholmik vására
Asztalfoglalás e-mail-en: kingat@kulturkuria.hu
Információ: Tóth Kinga +36 20/249 1580

E-mail: drtoronyi@euroweb.hu 
Információ: +36 1/392 0860



Fővédnök:
Dr. Láng Zsolt

polgármester

Háziasszony:
Schmitt Pálné

Makray Katalin

ÁLLANDÓ
PROGRAM
18:00 órakor

Mise

19:00 órakor
„Templomkerti Esték”

2013. június 15.
BŐDEY SÁNDOR-EMLÉKEST
Fellépnek: 
Balázs Péter színművész, az est rendezője
Balázs Fecó, Császár Angela, Ferencz
Éva, Heinczinger Mika, Hűvösvölgyi
Ildikó, Kautzky Armand, Kertész
Marcella, Melocco Miklós, Molnár
László, Pitti Katalin, Radó Denise,
Török Tilla, Hampel Katalin és a
Nemzeti Divat képviselői, Cédrus
Táncegyüttes

2013. június 22.
BOLYKI BALÁZS ÉS A BOLYKI
SOUL & GOSPEL KÓRUS
Ki a te hősöd? című műsora

2013. július 13.
DUNA NÉPTÁNCEGYÜTTES –
 Aranyág-mítosz

   2013. július 27.
       MIKLÓSA ERIKA előadóestje
       Zongorán kísér: Harazdy Miklós 

    2013. augusztus 17.
       KUDLIK JÚLIA ÉS
        SZVORÁK KATALIN
        előadóestje a szeretetről

TEMPLOMKERTI ESTÉK –
MŰVÉSZEK A

TEMPLOMÉRT 2013

JÓTÉKONYSÁGI ESTEK A
MÁRIAREMETEI BAZILIKA JAVÁRA

1029 Budapest, Templomkert 1.

A rendezvény programjai ingyenesek,
de a templom céljaira

felajánlásokat elfogadnak.





DIÁKSZÍNHÁZI ESTEK
SZÍNHÁZ DIÁKOKNAK DIÁKOKKAL
EZ MIND MEGVOLT – a Budai Középiskola Ködvelők 
csoportjának előadása, amely az idei ODE fesztiválon 
arany minősítést kapott.
Belépő: 500 Ft

KALÁKA 
A legkisebbeknek szóló Kaláka koncertekre azokat 
a 1,5-4 éves gyermekeket várjuk szüleikkel, akiknek 
a mamája és a papája egykoron a mi dalainkon nőtt fel. 
Belépő: 1800 Ft

MŰVÉSZETEK KÉZENFOGVA
VENDÉG: A FOUR BONES HARSONAQUARTETT
Szezonzáró koncertünkön a klasszikus zenétől a könnyebb 
műfajig ível a négy nagyszerű harsonás rendhagyó fellépé-
se a művelődési központ szabadtéri, belső udvarán. 
Belépő: 1500 Ft. Diákok és nyugdíjasok kedvezményesen 
750 Ft-ért válthatnak belépőt a helyszínen.

„HATVANHAT”
WEÖRES SÁNDOR-EST
A KÖLTŐ SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Közreműködik a Sebő Együttes: Sebő Ferenc, Barvich Iván, 
Perger László és vendégeik – Soós Réka és Tímár Sára
Belépő: 1200 Ft, elővételben: 900 Ft

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

06.03.
hétfő
18.00

06.06.
csütörtök
9.30, 11.00

06.10. 
hétfő
20.00

06.16. 
vasárnap 
19.00

_mf_2013.indd   3 2013.05.13.   9:17:20



Eseménynaptár – június-július

április 5. péntek

június 6. csütörtök 1800

Keömley Anna Fiók-ok című novelláskötetének bemutatója

június 7. péntek 1700

Magyar táncház gyermekeknek

 június 5. szerda 1700

Életutam – László Lilla festőművész kiállítása

június 13. csütörtök 1900

Zenés Zöld Esték – Karosi-Rieger Trió (soul, jazz)
június 14. péntek 

1900 Hidegkúti Tangó Szalon
1900 Heltai Jenő: Naftalin – Kecskeméti Katona József Színház

június 16. vasárnap

1500 Az operairodalom gyöngyszemei
1900 Évadzáró Dalnokklub

június 18. kedd 1800

Klímabarát fórum

 június 20. csütörtök 1400

Kincsestár öko-kézműves műhely

június 21. péntek 1700

Magyar táncház gyermekeknek

június 4. kedd

1800 Gyógynövény klub
1900 1918 Őszirózsák – Zuhanórepülés – Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház

Kertbarát fórum

június 25. kedd 1730

június 27. csütörtök 1900

Zenés Zöld Esték – Melodisztik Duó (francia sanzon)

január 25. péntek
Hidegkúti Gyerekbúcsú

június 30. vasárnap 1500

július 6. szombat

1500 Német délután
1930 Sváb bál

június 15. szombat

1000 II. Kerületi Családi Nap
1900 The Carbonfools-koncert

június 22. szombat

1100 11. Pesthidegkúti Házikedvenc Kiállítás és Szépségverseny
2000 Helka, a Balaton tündére – vízi bábszínház

Teremtsünk hagyományt Szentiván éjjelén!

június 23. vasárnap 1900

június 11. kedd 1900

A barokk Magyarországon - Ludmann Mihály előadása

1028 Budapest, Templom utca 2–10.
Tel.: +36 1/392 0860
e-mail: info@kulturkuria.hu

www.kulturkuria.hu
www.facebook.com/kulturkuria


