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Klebelsberg 
Kuno Hét

„A nemzet pozitívumokat, koncepciókat, 
tetteket, elhatározásokat, műveket akar 

és nem izgalmakat.”

Klebelsberg Kuno 1927.

november 9. szerda - december 4. vasárnap
Ujváry Lajos Munkácsy-díjas festőművész 

(1925-2006) emlékkiállítása
A kiállítást megnyitja Bráda Tibor Munkácsy-díjas festőművész 

november 9-én 18 órakor.

november 9. szerda - november 29. kedd
Ablak a múltra - Kerényi Zoltán fotókiállítása
Budapest múltja és jelene olvad egybe a fotómontázsokon. 
A képeken Klebelsberg munkásságához kapcsoló emlékhelyek 
és épületek is megjelennek.

november 10. csütörtök 18:00
Pesthidegkút hősi emlékműve
dr. Czaga Viktória helytörténész könyvbemutató előadása

november 11. péntek 17:30
Klebelsberg Kuno szobrának megkoszorúzása

november 11. péntek 18:00
Klebelsberg Kuno Hét díjátadó gálaműsor
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat által alapított 
Klebelsberg Kuno-díj ünnepélyes átadása
Házigazda: Dr. Láng Zsolt, 
 a II. Kerületi Önkormányzat polgármestere
Fővédnök: Varga Mihály
 nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő
A díjat átadja: Dr. Csabai Péter, 
 a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója
Közreműködik: Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas színművész
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Házigazda: Dr. Láng Zsolt polgármester, 
II. Kerületi Önkormányzat

Fővédnök: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter,
Budapest 4-es számú választókerületének 

országgyűlési képviselője

november 
9-16.
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K l e b e l s b e r g  K u n o  H é t n o v e m b e r  9 - 1 6 .

november 12. szombat 19:00
“Évfordulók nyomában” - Magyar est

A Hubay Jenő Társaság hangversenye
Válogatás a magyar évfordulós 

zeneszerzők műveiből

november 13. vasárnap 17:00-19:00
Portré+

Kondor Katalin beszélgető műsora
Vendég: Földi László

november 13. vasárnap 17:00
Az ifjú Klebelsberg gróf

„Uli, a cseléd", avagy András, a szolgalegény 
című film magyarországi díszbemutatója

a Pesthidegkút Alapítvány és a Klebelsberg 
Kuno Emléktársaság szervezésében

november 13. vasárnap 19:30
A Klebelsberg Kuno Emléktársaság 

tagjainak közgyűlése
A közgyűlés zártkörű.

november 14. hétfő 17:00
„Válogatás" – Képünk Klebelsbergről
Kortárs művészek alkotásai a Klebelsberg Kuno Emléktársaság szervezésében
Megnyitja: Fenyves Mária Annunziata, grafikusművész
Közreműködik: Dunai Tamás színművész

november 14. hétfő 17:30
András, a szolgalegény és az ifjú Klebelsberg gróf
Előzetes, vetített képes felolvasó est a közeljövőben 
megjelenő két kötetes könyvből a Klebelsberg Kuno 
Emléktársaság szervezésében

november 14. hétfő 19:00
Molière: Mizantróp 
a Kassai Thália Színház vendégjátéka
Rendezte: Czajlik József

november 15. kedd 18.00
Tőkés Emese zongoraművész koncertje
Zongoraest az 1956-os forradalom és hőseinek emlékére

november 16. szerda 18:00
Klebelsberg Kuno műpártoló tevékenysége
Ludmann Mihály művészettörténész előadása
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november 26. 
szombat 15.00 - 19.00

Kézműves foglalkozás kicsiknek 
és nagyoknak. A résztvevők egyedi, 
saját ízlésüknek megfelelő koszorúkat 
készíthetnek szakképzett virágkötő 
segítségével.
Vezeti: Roskó Gábor virágkötő

Az alapanyagok a helyszínen 
megvásárolhatók.

Adventi koszorú 
anyagköltsége: 3000 Ft

Ajtókopogtató 
anyagköltsége: 2200 Ft

Adventi 
koszorúkészítés
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december 10. 
szombat 15.00 - 18.00

A karácsonyi hangulatról énekével és gitárjátékával 
Madaras Zsolt gondoskodik.

MÉZEsKALáCs-KÉsZíTÉs
Az ünnep süteménye: a mézeskalács!
A mézeskalács olyan sütemény, mely változatos alakjával 
és díszítésével sokféle jelképet jeleníthet meg. 

GyERTyAMáRTás
Manapság akár saját magunk is készíthetünk különböző 
méretű, formájú és színű gyertyákat. Gyere el és készítsd el 
magad, saját ízlésednek megfelelően!

RÉZDOMbORíTás
Leginkább díszítő funkciója volt, övre, ruhákra, lószerszámokra 
tették, rangot és nemzetiségi hovatartozást jelölt.

KARáCsOnyi DísZ- 
És üDVöZLőLAP KÉsZíTÉsE

Részvételi díj: 1000 Ft/fő

Kézműves foglalkozások, 
ajándék- és dísztárgyak készítése 
különböző eljárásokkal
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november 14. 
hétfő 19.00

Molière: 
Mizantróp

a Kassai 
Thália Színház 

előadása
Jegyár: 2800 Ft

Szereplők:
Alceste Petrik Szilárd
Philinte Ollé Erik
Oronte Benkő Géza m.v.
Celimene Varga Szilvia
Arsinoe Szabadi Emőke
Eliante Latócky Katalin
Acaste Madarász Máté
Clitandre Nádasdi Péter

Fordította:  Petri György
Versbetétek fordítása:  Csehy Zoltán
Dramaturg:  Forgács Miklós
Díszlet:  Fodor Viola m.v.
Jelmez:  Őry Katalin m.v.
Zene:  Lakatos Róbert

Rendezte:  Czajlik József

Az előadás olyan aktuális és izgalmas témákat boncol, 
mint a szólásszabadság, a másik személyes autonómiája, 
az ízlés képlékenysége, az igazmondás határai, a társas 
élet buktatói, a megállapíthatatlan átmenet empátia és 
elvtelenség, tolerancia és gyávaság között. Azt mutatja 
meg, amit a legnehezebb tetten érni, hogy erodálódik, 
esik szét egy közösség, miképpen mállik szét egy társa-
ság, melyet valamilyen érdek, vagy egy közös hazugság, 
esetleg csak egy statisztikai tény tart össze.

A Klebelsberg Kuno Hét programja
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A monodráma hitelesen mutatja be Zrínyi Ilona sokarcú, izgalmas alakján, 
drámai sorsán keresztül a magyar történelem egyik legbonyolultabb, s egyben 
legvitatottabb korszakát. Zrínyi Ilona Thököly Imréhez és fiához, 
Rákóczi Ferenchez fűződő viszonya alkotja a darab fő gerincét. Mint nő, 
mint anya, s egyben a hazaszeretet példátlan emblematikus személyisége jelenik 
meg az előadásban, s teszi hitelessé a konfliktusok közötti emberi nagyságát.

Hedry Mária: Zrínyi ilona
színmű egy hangra
Klebelsberg Kamaraszínház plusz

november 19. 
szombat 19.00

Zrínyi Ilona: Juhász Róza

Díszlet, jelmez: Libor Katalin
Zene: Rossa Levente
Dramaturg: Kulcsár Edit
Rendező: árkosi árpád Jászai Mari-díjas
Producer: Klebelsberg Kultúrkúria, Marczibányi Téri Művelődési Központ

Jegyár: 2200 Ft

Támogatók:
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Hubay Miklós:
Elnémulás
a szentendrei 
Ivancsics Ilona és Színtársai 
előadása

Ivancsics Ilona   |   Fábián Szabolcs   |   Almási Sándor   |   Török Anna
Rendező: Török Tamás   |   Jelmez: Harák Judit   |   Asszisztens: Kozma Kriszta
Jegyár: 2500 Ft

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kerül bemutatásra.

november 30. 
szerda 19.00

Sz
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Történik a közeli jövőben, ahol létében van 
fenyegetve egy kis nemzet és egy nyelv, s benne: 
az emberiség lángelméjének megismételhetetlen 
csodája. A népet elnyomók elfognak, elzárnak 
és halálra ítélnek egy asszonyt, aki utolsóként 
őrzi nemzete nyelvét.

Mesterkoncertek 
és fiatal művészek

november 6. 
vasárnap 19.30

Műsor:
MoZArt:  G-dúr szonáta KV 301
 C-dúr Rondò KV 373
 B-dúr Rondò KV 269
MoZArt-KreiSler:  G-dúr Rondò 
 a Haffner szerenádból
BeetHoven:  A-dúr Kreutzer szonáta Op 47.

Jegyár: 2200 Ft

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

áchim Kovács Anikó (hegedű) 
és szenthelyi Judit (zongora) 
koncertje
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Tőkés Emese 
zongoraművész koncertje
Zongoraest az 1956-os 
forradalom és hőseinek 
emlékére

november 15. 
kedd 18.00

“Évfordulók nyomában”
  Magyar Est
  A Hubay Jenő Társaság 
  hangversenye - Válogatás 
  a magyar évfordulós 
  zeneszerzők műveiből 
 
    Előadók: a Hubay Jenő Társaság művészei
    Szecsődi Ferenc, Csévi Flóra, Kökényessy Zoltán, 
    Szentpéteri Gabriella, Kassai István.
 
    Támogatók: 
    Magyar Művészeti Akadémia,
    Budapest II. kerületi Önkormányzat,
    Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat,
    Klebelsberg Kultúrkúria.

 
  A belépés díjtalan.

november 12. 
szombat 19.00

Ze
ne

Ze
ne

1. Chopin: Asz-dúr Polonaise op. 53.
2. Liszt: Csárdás Obstiné
3. Liszt: Funérailles
4. Beethoven c-moll 32 variáció
5. Liszt: Dante szonáta
6. Liszt Sposalizio

Jegyár: 2000 Ft

A Klebelsberg Kuno Hét programjaA Klebelsberg Kuno Hét programja

„Tőkés Emese Liszt Ferenc zenéjének mély megértéséből 
fakadó briliáns technikával hitelesen és eredeti módon 
szólaltatja meg a műveket. Belső tűztől fűtött szenvedély, 
szilárd zenei architektúrába szervesen illeszkedő részlet 
megoldások, a fokozások drámai ereje, csalhatatlan ízlés, 
bátran alkalmazott rubatók és tempók, nemes és éneklő 
zongorahang jellemzi e kivételes interpretációt.”

Vásáry Tamás
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Az ECHO BEAT – az egykori legendás ECHO együttes 
követője  – szeretettel várja minden régi és új vendégét, 
akik a 60-as, 70-es, 80-as évek zenéit kedvelik és táncolni vágynak. 
Legismertebb örökzöldjük a Gondolsz-e majd rám... című sláger, 
amely természetesen minden rendezvényükön élőben is elhangzik.

Jegyár: 1500 Ft

Echo beat
koncert

Ze
ne

Ze
ne

november 19. 
szombat 18.00

november 19. 
szombat 19.00

Grazioso zeneszalon
Házigazda: Detvay Mária Marcella
vendég: Guminár Tamás 
hegedűkészítő mester

Műsor:
Leclair:   D-dúr szonáta
Schubert:  A-dúr szonáta D574
Brahms:   c-moll scherzo op.posth.
Bartók:   Román népi táncok   |   Este a székelyeknél
Kodály - Fejgin:  Kállai kettős

A belépés díjtalan.

Közreműködik: 

balogh Ferenc (hegedű) és

sztankay Klára (zongora)
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Az operairodalom gyöngyszemei
Vincenzo bellini: A puritánok
A New York-i Metropolitan Operaház előadása
Vezényel: Patrick Summers
Szereplők: Anna Netrepko, Eric Cutler, Franco Vassallo, John Relyea
A programokon ismeretterjesztő bevezető előadást tart Dr. Langermann István.
A belépés díjtalan.

Dalnokklub
Versek, dallamok, 
gondolatok
Házigazda: radványi Balázs, 
Balog Péter, lányi Adél

november 18. 
péntek 10.00

november 20. 
vasárnap 15.00

Nagyváradon született, szülei színészek. A Színház- és Filmművészeti 
Főiskolán végzett 1976-ban. A debreceni Csokonai-, a Madách-, majd a Nemzeti 
Színház tagja volt. Tanított a Színház- és Filmművészeti Egyetemen és a Magyar 
Táncművészeti Főiskolán. Volt a Turay Ida Színház főrendezője. 
2008-tól a kecskeméti Katona József Színház igazgatója.
Játékstílusa könnyed a prózai, az énekes és a táncos szerepekben egyaránt.

Jegyár: 800 Ft

Vendég: Cseke Péter Jászai Mari-díjas magyar színész, 
rendező, színházigazgató, egyetemi tanár

november 20. 
vasárnap 19.00

Muzsikus Klébzelet
bartókostoló, avagy táncrend  
XX. századi módra
Eckhardt Gábor zenetörténeti 
sorozata kisiskolásoknak
Jegyár: 600 Ft
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A kiállítás eredeti dokumentumok alapján idézi fel az eddig feltáratlan pesthidegkúti 
történéseket és a kapcsolódást a fővárosi - budai - forradalmi eseményekhez. A doku-
mentumokat Dr. szentpétery Tibornak a fővárosi forradalmi eseményekről készített 
fotói egészítik ki.

A tárlat díjmentesen látogatható november 8-áig 
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

Pesthidegkútról 
a forradalomba

Ki
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november 8-áig

Ze
ne

november 25. 
péntek 19.00

Zorán 
koncert

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.

Jegyár: 3800 Ft
A kiállítás „A magyar szabadság éve” 
elnevezésű programsorozat keretében valósul meg.
Támogató: 1956-os Emlékbizottság

2016. november 7-én 18 órakor Eörsi László történész tart tárlatvezetéssel 
egybekötött előadást a pesthidegkúti fiatalok részvételéről a forradalomban.
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november 9. 
szerda 18.00

Ujváry Lajos 
Munkácsy-díjas festőművész 
(1925-2006) 
emlékkiállítása

A kiállítást megnyitja bráda Tibor Munkácsy-díjas 
festőművész 2016. november 9-én 18 órakor.
Ujváry Lajost 1944-ben felvették a Képzőművészeti Aka-
démiára, de a háború miatt az oktatást már nem tudta 
megkezdeni, munkatáborba hurcolták. 1946 októberében 
kezdte meg csak meg  tanulmányait Szőnyi István növen-
dékeként. 1949-ben eltávolították a főiskoláról, de Szőnyi 
István és Bernáth Aurél ajánlására visszavették, így 1951-ben 
diplomázott. Több mint félszáz egyéni és csoportos kiállítása 
volt hazánkban és külföldön egyaránt. Nyugdíjba vonulásáig 
a Képző- és Iparművészeti Gimnázium tanára volt, közel 35 
éven keresztül tanított.
Élete folyamán egy kitüntetést sem kapott, csak a halála előtt 
egy évvel ismerték el művészetét és kapta meg 
a Munkácsy-díjat. 
Egyszerű, tömör formaadás, mélyen izzó, lírai színvilág jel-
lemzi képeit. Az erdélyi Gyimesek és a dunakanyari tájak 
tájfestőjeként tartják számon.
A tárlat díjtalanul látogatható december 11-éig 
naponta 10-től 18 óráig.

A Klebelsberg Kuno Hét programja



Ki
ál

lí
tá

s

Ki
ál

lí
tá

s

Ablak a múltra
Kerényi Zoltán fotókiállítása
Budapest múltja és jelene olvad egybe 
Kerényi Zoltán különlegesen izgalmas fotómontázsain. 
Továbbra is hatalmas siker övezi azokat a fotómontázsokat, 
melyeken egyszerre látjuk a főváros mai, modern, színes 
arcát és az évtizedekkel korábbi állapotát. Látogatóink 
már korábban megismerhették Kerényi Zoltán képeit, 
melyeken "ablakot" nyit a múltra, különleges benyomá-
sokat keltve, szinte elmosva a fizikai idő által felállított 
határokat. 
Az elmúlt években készített legújabb, még nem ismert 
alkotásait mutatjuk be tárlatunkon.
A kiállításon Klebelsberg Kuno munkásságához kapcsoló 
emlékhelyek és épületek is megjelennek.

”... valóban úgy tárja elénk a korábbi korszakok 
megmentett pillanatait, hogy miközben 
a valóságba ülteti azokat, a múlt és a jelen erejét 
egyesítve újat teremt. Nem más ez, mint emlékezés 
nyitott szemmel. Nyitott szemmel és nyitott szívvel.” 

(P.A.)

A tárlat díjtalanul látogatható november 29-éig 
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

november 8 - 
november 29.

A Klebelsberg Kuno Hét programja



ismerkedés srí Lankával
Vadon Gábor fotókiállítása

A kiállítás díjtalanul megtekinthető november 6-áig 
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

november 6-áig 
vasárnapig
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november 6-áig 
vasárnapig

átszellemített tárgyak
csoportos tárlat 

a Magyar Festészet Napja 
alkalmából

A kiállítás díjtalanul látogatható 
november 6-áig naponta 10-18 óráig.

november 4-6. 
péntek - vasárnap

Ez a program mindenki számára érdekes lehet, 
aki egy kicsi érdeklődést mutat a modell-
vasutak, legóból összerakott városok iránt. 
Az 1-es Villamos Klub jóvoltából több méternyi 
terepasztalos, működő vasútmodell-bemutató 
várja az érdeklődőket. A kiállításon látható lesz: 
35 méter hosszú, H0-s méretarányú terepasztal vasút 
villamos- és autóbusz-közlekedéssel, éjszakai vonatozás, 
LEGO város működő vasutakkal, RC helikopter bemutató. 
Interaktív játszóház: irányítható H0-s Thomas vasút, 
tologatható Thomas vasút, favonatok.

Vasútmodell-
kiállítás

A KiáLLíTás nyiTVATARTási iDEJE:
péntek: 9.00 -18.00
szombat:  10.00 -18.00
vasárnap:  10.00 -17.00

JEGyáRAK:
Felnőtt:  700 Ft (18 éves kortól)
Gyermek:  500 Ft (2 éves kortól)
Családi:  2200 Ft (4-6 fő)
Csoportos:  400 Ft (10 főtől)
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26 27



november 5. 
szombat 15.00 - 18.00
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CsiRibiRi 
LUDAs CsALáDi DÉLUTán

Lúdas Matyi - a Kereplő Színház előadása
Márton napi mese 
az aranytojást tojó libáról 
- a Görömbő Kompánia 
zenés, táncos meséje
Kézműves játszóház

 Jegyár: 700 Ft

Különleges előadásra számíthatnak az érdeklődők: a mozgásszínházi elemek, 
a cirkusz, az élő játék, a tárgyjáték egyaránt szerepet kap a mostani produkcióban. 
A mese ugyanakkor megőrzi a történetet, érthető és átélhető formában jelenítve 
meg a szép, okos, de kényeskedő királykisasszony históriáját.
A Grimm testvérek meséje alapján írta: Zalán Tibor
Tervező: Mátravölgyi ákos   |   Rendező: Kuthy ágnes
Játsszák: nyirkó Krisztina, Apró Ernő, ivanics Tamás, Fülöp József

Jegyár: 900 Ft

Mazsola-bérlet: 
Rigócsőr király
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november 11. 
péntek 14.30

a Ciróka Bábszínház előadása 
6 éven felülieknek
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november 16. 
szerda 10.30
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A három kismalac és a farkasok című gyerekelőadás két klasszikus mese 
ötvözete, amelyben a kesztyűs és pálcás bábok izgalmas játéka kelti életre 
a malackák sorsának alakulását. A két kisebbik malac alábecsüli ugyan ellensé-
gük erejét, nagyobbik testvérük azonban furfanggal legyőzi a malacpecsenyére 
vágyó farkast. A kismalacok nagy bajba kerülnek, de szerencsére a mese végére 
ismét győzedelmeskedik a józan ész és a jó szándék. A hároméves kortól 
ajánlott előadás humorral, minimális szöveggel és sok zenével tűzdelt, 
izgalmas és rendkívül tanulságos.

Szereplők: Bandura tibor, nagy tamás
Rendező: Bandura emese
Jegyár: 900 Ft

babaszínház: Csigaház
a Ciróka Bábszínház előadása
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Elhagyatott rét szélén, annak is a közepén, magányosan ül CSIGA. Ül, és nem megy 
sehova, jöjjön a világ oda! És a világ odamegy, mint Mohamedhez a hegy. Katica 
kutatja, kukac nógatja, pille firtatja, béka ugratja, sün faggatja, mi lehet a csiga búja. 
A választ csakis pipacs és pitypang tudja...
Az előadás végén a játéktér kinyílik, és a színészek segítségével játszótérré változik.
Rendező: Kiszely ágnes   |   Játsszák: nyirkó Krisztina, Apró Ernő
Az előadásra korlátozott számban kaphatók jegyeink. 
Javasolt az előzetes jegyvásárlás. 
nagy érdeklődés esetén előadásunkat megismételjük.

Jegyár: 900 Ft

Tádé-bérlet: 
A három kismalac 
és a farkasok
a Szatmárnémeti Északi Színház Harag 
György Társulatának előadása

november 18. 
péntek 9.00 és 10.30
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november 27. 
vasárnap 11.00

Három székláb
a Kaláka együttes 
családi koncertje

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.

november 9. 
szerda 15.00

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.
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Felhangzanak többek között Kányádi Sándor, Weöres Sándor, 
Tamkó Sirató Károly, Móra Ferenc, Hajnal Anna verseire írott dalok; 
a sokak által kedvelt lemezek (A pelikán; Nálatok laknak-e állatok?; 
Ukulele; Az én szívemben boldogok a tárgyak; Bőrönd Ödön; 
Madáretető) darabjai.
A Kaláka muzsikusai bemutatják érdekes hangszereiket, 
lehet együtt énekelni, együtt szajkó módra verset mondani 
és még közösen muzsikálni is.

Jegyár: 1200 Ft
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Lyukasóra klub
Kalandozás a holt költők 
világában négy neves költő 
és egy színművész társaságábanlyuKASórA

november 3. 
csütörtök 19.00
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Maksaméta
Házigazda: Maksa Zoltán
Vendég: Heller Tamás

november 16. 
szerda 19.00

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

Jegyár: 1000 Ft
Résztvevők:

Lackfi János – moderátor
József Attila- és Prima Primissima-díjas költő, 
műfordító, irodalmi Nyugat-kutató, kreatív írás tanár

Várady szabolcs Kossuth- és József Attila-díjas költő, 
műfordító, szerkesztő

Kiss Judit ágnes József Attila-díjas költő, író

Molnár Krisztina Rita költő, tanár, 
neves irodalmi folyóiratok gyakori szerzője

+ egy meglepetés színész vendég

Jegyár: 1000 Ft
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Borospince estek
széchenyi istván
Takaró Mihály 
irodalomtörténeti előadása

november 21. 
hétfő 19.00

Széchenyi István életműve, Széchenyi kora 
lesz a témája az előadásnak; Takaró egyéni hangvétele, 
különleges optikája különleges élményt ígér.
Az előadást követő vita, beszélgetés mellé ezúttal is 
jár a pohár bor és a zsíroskenyér.

Jegyár: 1400 Ft
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Az „András a szolgalegény" című regény hasonmás kiadás gondolatá-
nak megszületésékor elhatároztuk, hogy kiegészítjük azt egy „további 

kötettel", amelyet pedagógusok számára ajánlunk. Ez utóbbival – e 
továbbgondolkodtatásra ösztönző részben, – egyfelől a tanulmány, 

másfelől az esszé műfajában kísérletet teszünk annak a kérdésnek 
megválaszolására,hogy a család és az iskola milyen hatással volt az 

ifjú Klebelsberg jellemfejlődésére. És arra is, hogy „mit olvashatott ki" 
az ifjú Klebelsberg gróf az „András, a szolgalegény" című könyvnek az 

elolvasásakor.

Közreműködők: Lukács sándor színművész,
Dunai Tamás színművész 

és Zsigmond szabolcs tárogatón.
Az est házigazdái:  Kucsera Tamás, a Magyar Művészeti Akadémia 

főtitkára, a kötetek méltatója, Erdősi-boda Katinka és Erdősi Károly 
„Az ifjú Klebelsberg gróf" kötet írói, Dolhai istván felelős kiadó, a Kle-

belsberg Kultúrkúria igazgatója.

A belépés díjtalan.
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András, a szolgalegény 
és az ifjú Klebelsberg gróf

Előzetes, vetített képes felolvasó est 
a közeljövőben megjelenő két kötetes könyvből 

a Klebelsberg Kuno emléktársaság szervezésében

A Klebelsberg Kuno Hét programja

november 14. 
hétfő 17.30
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szakrális és profán 
a képzőművészetben
Ludmann Mihály művészettörténész előadása
A művészetek kezdetén már e kettős világ sajátosan jelen volt. 
A népszerű művészettörténetei sorozat a régmúlt korok alkotásainak 
felelevenítésével szeretné ebből a szempontból nézve bemutatni 
a képzőművészet és építészet világát.

Jegyár: 800 Ft

november 8. 
kedd 18.30

Idén a Klebelsberg Kultúrkúria támogatásával, a Pesthidegkút Alapítvány és a Klebels-
berg Kuno Emléktársaság szervezésében, "Az ifjú Klebelsberg gróf"címmel emlékezünk 
a nagy formátumú államférfi személyiségére. Az 1857–ben," András a szolgalegény" 
címmel kiadott, „A magyar nép számára" alcímmel megjelentetett regény, – s amelyet 
az Emléktársaság kutató munkája során fellelt – bizonyítottan Klebelsberg könyvtárá-
nak megbecsült darabja volt, az ifjú Klebelsberg gróf későbbi egész személyiségének ki-
alakulására valószínűleg meghatározó jelentőséggel bírt, kedvenc olvasmánya lehetett.

A belépés díjtalan.
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november 13. 
vasárnap 17.00

A Klebelsberg Kuno Hét programja

Fi
lm

Az ifjú Klebelsberg gróf 
„Uli, a cseléd”, avagy András, a szolgalegény 
című film magyarországi díszbemutatója
a Pesthidegkút Alapítvány és a Klebelsberg Kuno emléktársaság 
szervezésében
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Portré +
Kondor Katalin vendége 
Földi László titkosszolgálati szakértő
A szakértővel arról a különös háborúról beszélgetünk, mely a világban zajlik, s amely-
nek kulisszatitkairól keveset tudunk, és sokat sejtünk. A migráns özönt Földi László 
kontinensünk ellen irányuló inváziónak tekinti. Kik, és hányan mozgatják a szálakat? 
Vajon mi a kiút ebben a sokféle érdekütközést hordozó helyzetből?

Jegyár: 500 Ft

november 13. 
vasárnap 17.00
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november 10. 
csütörtök 18.00

Pesthidegkút hősi emlékműve
dr. Czaga Viktória helytörténész 

könyvbemutató előadása
A Pesthidegkúti Helytörténeti Füzetek negyedik 

kötete a község első világháborús emlékműve felállításának 
történetével foglalkozik. Kitér a korabeli Pesthidegkút-Ófalú 

és a körülötte kialakult villatelepek lakóinak az emlékmű 
elhelyezésével kapcsolatos ellentétére, és vizsgálja, milyen 

szerepe volt Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek az emlékmű felállítása körül.

 
A belépés díjtalan.

A Klebelsberg Kuno Hét 
programja

A Klebelsberg Kuno Hét programja
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november 17. 
csütörtök 18.00

A műkereskedelem története
a rendszerváltástól napjainkig ii.
Az aranykor
Pátzay Vilma előadása
Gombamód szaporodó árverések, galériák, soha nem látott árak és sok-sok pénz... 
A műkereskedelem és műkincsvásárlás helyzete és fellendülése a 90-es évektől
Pátzay Vilma a Műgyűjtők Galériájának vezetője évtizedek óta intenzíven foglalko-
zik a hazai és nemzetközi műkereskedelem elméleti és gyakorlati feladataival.
Előadása során megpróbálja megismertetni az érdeklődőkkel e különlegesen 
izgalmas, az átlagember számára gyakran rejtettnek, ismeretlennek tűnő 
kulturális területet.

A belépés díjtalan.
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Klebelsberg tudományt támogató szerepének köszönhetően épült meg a szegedi 
egyetem épülete és a Dóm tér, ahová az ő ötletének és támogatásának köszönhe-
tően kerültek a Nemzeti Pantheon első szobrai is. A tihanyi Biológiai Kutatóintézet 
megteremtése is hozzá kapcsolódik, és ezzel az építtető tevékenységgel kitűnő 
építészek jutottak fontos feladatokhoz. Támogatta a Római Magyar Akadémiát is, 
ezzel segítve a római iskolai festőit. Mecénási szerepéről lesz szó Ludmann Mihály 
művészettörténész Klebelsberg Kuno heti előadásában.
A Klebelsberg Kuno Hét programja

Jegyár: 800 Ft

november 16. 
szerda 18.00

Klebelsberg Kuno 
műpártoló tevékenysége
„…egy nép csak azzal szerez jogot ahhoz a földhöz, amely a hazája, 
ha azt halhatatlan művekkel magához a nemzeti géniuszhoz kapcsolja”.

Ludmann Mihály 
művészettörténész előadásai

birodalmak 
és az örökkévalóság
Az ókori keleti kultúrák az idő fogságában vergődtek. 
Vágytak a végtelenre és szenvedtek a változótól. 
Hogyan tükrözi ezt a művészetük? 
Erről szól Ludmann Mihály művészettörténeti sorozatának ezen alkalma.

Jegyár: 800 Ft

november 22. 
kedd 18.30
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november 7.
hétfő 18.00
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ág Gyógynövény Klub
Gyógynövények gyűjtésének és 

gyógyteák készítésének tudománya, 
valamint a mérgező gyógynövények 

beazonosítása
Természetes gyógymódok, egészségmegőrzés 

mindenkinek. A gyógynövények gyűjtése és kezelése, 
gyógyhatások, készítmények, szakirodalmak 

és praktikus tanácsok.
A hónap gyógyteája, bemutató, kóstoló.

Előadó: Dr. Pethő Mária
A részvétel díjtalan.

Zöldág Művészeti Műhely
Környezettudatos falidíszek, 

fülbevalók tervezése és kivitelezése
Vezeti: sarnyai Rita iparművész

A részvétel díjtalan, anyagköltség: 600 Ft/fő.
Csoportos részvétel esetén regisztrációhoz kötött.

regisztráció és információ: reök Cecília
tel.: +36 20/299 1040   |   e-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu

Kertbarát Fórum
Biokert ismertetése elméleti 
és gyakorlati formában
Aktuális kertimunkák
Magbörze
Előadás, gyakorlati bemutató 
és interaktív oktatás, ültetés, vetőmag cserebere. 
Vezeti: Takács László élelmiszeripari mérnök
A részvétel díjtalan.

Zöldág üvegfestő Műhely
A Műhelyben az üvegfestés technikáit lehet elsajátítani, 
szép színes vázákat, díszeket, tolltartókat lehet készíteni 
öko-design szemlélettel. Az elkészített alkotások 
haza is vihetők, lehet használni, viselni őket 
vagy díszíteni velük.
Vezeti: sarnyai Rita iparművész
A részvétel díjtalan, anyagköltség: 800 Ft
előzetes regisztrációhoz kötött, mely lehetséges 
minden alkalom előtt 2 nappal 
a reokcecilia@kulturkuria.hu címen.

november 14. 
hétfő 18.00

november 3., 17.
csütörtök 9.00

november 14. 
hétfő 17.00
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november 21. 
hétfő 17.00

Zöldág Ékszerkészítő Műhely
Mindenki megálmodhatja saját ékszereit, elkészítheti saját gyűrűit, fülbevalóit, nyaklán-
cait, karkötőit! Az elkészített alkotások haza is vihetők, lehet használni, viselni őket vagy 
díszíteni velük. Vezeti: sarnyai Rita iparművész
A részvétel díjtalan, anyagköltség: 800 Ft

november 15. 
kedd 18.30

Tudatos táplálkozás fórum
Előadó: Dr. samu Terézia, sebész-érsebész szakorvos, életmód tanácsadó
A részvétel díjtalan.

november 28. 
hétfő 17.00Zöldág selyemfestő Műhely

Szép színes képeket, díszeket lehet készíteni öko-design szemlélettel.
Az elkészített alkotások haza is vihetők, lehet használni, viselni őket vagy díszíteni velük.
Vezeti: sarnyai Rita iparművész. A részvétel díjtalan, anyagköltség: 800 Ft
A Zöldág Műhelyek előzetes regisztrációhoz kötöttek, mely lehetséges minden 
alkalom előtt 2 nappal a reokcecilia@kulturkuria.hu címen.

november 29. 
kedd 16.00

Zöldág Kerámia Műhely
Télapóvárás
Részvételi lehetőség: 7 - 40 éves korig, ingyenes,
csak anyagköltség van, minimum 400 Ft.

november 25. 
péntek 18.00

Zöldág 
nemzetközi 
öko-design Fesztivál
megnyitó
öKO-DEsiGn DiVATbEMUTATó
A fesztivál fővédnökei:
 Dr. Fazekas sándor földművelésügyi miniszter
 Dr. Láng Zsolt a II. Kerületi Önkormányzat polgármestere
A fesztivált megnyitja: 
 Dr. Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár

nEMZETKöZi öKO-DEsiGn KiáLLíTás
2016. november 25. - december 18.
A környezettudatos művészet hazai és nemzetközi palettáját 
felsorakoztató tárlaton az öko-designt, a slow designt 
és az alive design-t képviselő tárgyak kerülnek bemutatásra.

A fesztivál támogatója a HungaroControl 
Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
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december 18.
vasárnap 16.00

december 17.
szombat 11.00
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Dés - Geszti - Békés: 
A dzsungel könyve
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel ismét bemutatjuk 
a népszerű musical bábszínházi feldolgozását 
a Harlekin Bábszínház előadásában.
Jegyár: 1500 Ft

december 4.
vasárnap 19.00

Pataki Éva: Edith és Marlene
Manna Produkció
Főbb szerepekben: Nagy-Kálózy Eszter, 
Botos Éva, Kecskés Karina
Rendezte: Mészáros Márta
Jegyár: 2600 Ft

december 2.
péntek 19.30

A Grazioso 
Kamarazenekar 
karácsonyi koncertje
Jegyár: 2200 Ft

december 8.
csütörtök 19.00

Maksaméta
Házigazda: Maksa Zoltán

Vendég: Koltai Róbert
Jegyár: 1000 Ft

Halász Judit 
karácsonyi koncertje
A kedvelt énekesnő műsorával 
ismét megörvendeztet bennünket.
Jegyár: 2400 Ft

december 3.
szombat 16.00-18.00

Csiribiri Mikulásváró 
családi délután
A Mikulás ajándéka - a Fabula Bábszínház előadása
Kézműves játszóház
Jegyár: 700 Ft
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A Pesthidegkúti 
Evangélikus Gyülekezet 
novemberi programjai

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

november 12., 26. 
szombat 7.30-12.00
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Hol-Mi vásár
A háztartási holmik hagyományos 
vására a Klebelsberg Kultúrkúriában 
lesz, a Budaligeti Polgári Kör szervezé-
sében. Az aktív résztvevők 
elrendezkedése 8.00-9.00 óra között.
Előre jelentkezni szükséges!

információ: Simon imre 
Tel./fax: +36 1/376 9325, 
+36 30/978 0298   |   +36 20/328 6585
e-mail: imericus3@t-online.hu

  2. szerda  19.00  Felnőtt Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
13. vasárnap  17.00  Családi Istentisztelet a templomban
16. szerda  19.00  Felnőtt Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
19. szombat  16.00  Könyvfaló Klub minden korosztálynak a Gyülekezeti teremben
20. vasárnap    9.30  Emlékező istentisztelet: 5,10,15, 20 és 25 éve elhunyt 
  testvéreinkre a templomban
27. vasárnap    9.30  Advent első vasárnapi Istentisztelet a templomban
 11.00 Gyülekezeti Nap – Adventi felkészülés
30. szerda 19.00  Felnőtt Bibliaóra a Gyülekezeti teremben
péntekenként 19.00 Imafélóra a templomban

A cserkészház kertjében (Bp. II. Hímes u. 3.) 
novemberben is lesznek piaci napok.
12-én és 26-án, szombaton - mostantól 
egészen márciusig – 7.30-tól lesz nyitva 
a piac 12 óráig.
Novemberben már tényleg érdemes lesz 
megvásárolni a kiváló, télálló magyar vörös-
hagymát, krumplit és almaféléket. Ezeken 
a piaci napokon a füstölt húsok, hurkák, 
savanyúságok veszik át a prímet, de lesz 
konyhakész csirke, konyhakész panírozott 
húsok, méz, bor és minden egyéb ínycsik-
landozó finomság. Mindenkit szeretettel 
várunk vásárolni és beszélgetni, egy pohár 
forró gyógyteát inni a kóstolóasztalnál.

november 26. 
szombat 9.00-12.00

Gazdapiac 
novemberben
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Támogatóink, partnereink

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: nagymáté Edina
(céges és magánrendezvények) 
Mobil: +36 20/526 0628
e-mail: nagymate.edina@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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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 9 000 példányban.
A műsor- és időpont-

változtatás jogát fenntartjuk!

A borítón: Kerényi Zoltán - 
Városliget, Műjégpálya, 1930
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1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820
E-mail: informacio@marczi.hu 
Web: www.marczi.hu

PAUL ZINDEL: 

A GAMMASUGARAK 
HATÁSA 
A SZÁZSZORSZÉPEKRE
A SZINDRA TÁRSULAT ELŐADÁSA
Rendező: FÖLDESSY MARGIT
Belépő: 2600 Ft 

Elővételben: 2200 Ft

11.27. 
vasárnap
19.00

2016 h feszt oldal.indd   19 2016.09.13.   15:26:16

9. szerda  18.00  ujváry lajos Munkácsy-díjas festőművész (1925-2006) kiállítása
  Ablak a múltra – Kerényi Zoltán fotókiállítása

10. csütörtök 18.00  Pesthidegkút hősi emlékműve
  Dr. Czaga Viktória helytörténész könyvbemutató előadása

11. péntek 17.30  Klebelsberg Kuno szobrának megkoszorúzása
 18.00  Klebelsberg Díjátadó és Gálaműsor

12. szombat 19.00  „Évfordulók nyomában” – Magyar est
  – A Hubay Jenő Társaság hangversenye

13. vasárnap 17.00  Portré+   |   Kondor Katalin vendége Földi László
 17.00  Az ifjú Klebelsberg gróf – „Uli, a cseléd”, avagy 
  András, a szolgalegény című film magyarországi díszbemutatója
 19.30  A Klebelsberg Kuno emléktársaság tagjainak közgyűlése

14. hétfő 17.00  „válogatás” – Képünk Klebelsbergről
  Kortárs művészek alkotásaiból válogatott képek kiállítási megnyitója
 17.30  András, a szolgalegény és az ifjú Klebelsberg gróf 
  – Vetített képes felolvasó est
 19.00  Moliére: Mizantróp – a Kassai Thália Színház előadása

15. kedd 18.00 tőkés emese zongoraművész koncertje
  Zongoraest az 1956-os forradalom és hőseinek emlékére

16. szerda  18:00 Klebelsberg Kuno műpártoló tevékenysége
  Ludmann Mihály művészettörténész előadása

Klebelsberg Kuno Hét
november 9–16.



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
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  3. csütörtök   9.00 Zöldág Művészeti Műhely
 19.00  Lyukasóra Klub
4-6. péntek-vasárnap    9.00  Vasútmodell kiállítás
  5. szombat  15.00  Csiribiri ludas családi délután
  6. vasárnap  19.30  Mesterkoncertek és fiatal művészek – Áchim Kovács Anikó és Szenthelyi Judit
  7. hétfő  18.00  Gyógynövény Klub
  8. kedd  18.30  Szakrális és profán a képzőművészetben – Ludmann Mihály előadása
  9. szerda  15.00  EVS tanácsadás
11. péntek  14.30  Mazsola-bérlet: Rigócsőr király – Ciróka Bábszínház
14. hétfő 17.00  Zöldág Üvegfestő Műhely
 18.00  Kertbarát Fórum
15. kedd 18.30  Tudatos Táplálkozás Fórum
16. szerda 10.30  Babaszínház: Csigaház – Ciróka Bábszínház
 19.00  Maksaméta
17. csütörtök  18.00  A műkereskedelem története a rendszerváltástól napjainkig II.
18. péntek   9.00  Tádé-bérlet: A három kismalac és a farkasok – Szatmárnémeti Északi Színház
 10.00  Muzsikus Klébzelet
19. szombat 18.00  Echo Beat-koncert
 19.00  Hedry Mária: Zrínyi Ilona
20. vasárnap  15.00  Az operairodalom gyöngyszemei
 19.00 Dalnokklub – Vendég: Cseke Péter
21. hétfő 17.00  Zöldág Ékszerkészítő Műhely
 19.00  Borospince estek – Takaró Mihály előadása
22. kedd 18.30  Birodalmak és az örökkévalóság – Ludmann Mihály előadása
25. péntek 18.00  Zöldág Nemzetközi Öko-design Fesztivál megnyitó
 19.00  Zorán-koncert
26. szombat  15.00  Adventi koszorúkészítés
27. vasárnap 11.00  Három székláb – Kaláka együttes koncertje 
28. hétfő  17.00  Zöldág Selyemfestő Műhely
29. kedd  16.00  Zöldág Kerámia Műhely
30. szerda 19.00 Hubay Miklós: Elnémulás – Ivancsics Ilona és Színtársai


