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október 11. 
szombat 19.00

Anna Gavalda:
Szerettem őt

a Rózsavölgyi Szalon előadása

Szereplők:  Györgyi Anna és Szilágyi Tibor
Zenei szekesztő:  Jelasity Péter
A regényt fordította: Tóth Krisztina
Anna Gavalda regénye alapján színpadra alkalmazta
és rendezte:  Szántó Erika

Egy elhagyott meny és egy - a feleségét megcsaló, de 
soha el nem hagyó - após felkavaró története a darab, 
amely briliáns és életszerű dialógusok, viták, kitárulko-
zások, emlékek, párhuzamos történetek füzére.
 

Jegyár: 2300 Ft
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Az opera-
irodalom
gyöngyszemei

Glinka:
Ruszlán és Ludmilla

a Szentpétervári Kirov Operaház előadása
Karmester: Valery Gergiev
Szereplők: Anna Netrobko, Vladimir 
Ognovenko, Galina Gorchankova
 
A programokon ismeretterjesztő 
bevezető előadást tart
Dr. Langermann István

A belépés díjtalan.

Ze
ne
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Műsor:
Richard Strauss: Reggel! Op. 27., Nr. 4.
Antonín Dvořak: Szonatina, Op. 100.
Richard Strauss: Alkonyi álom, Op. 29., Nr. 1.
Előadók: Csévi Flóra – hegedű

Szentpéteri Gabriella – zongora

Szergej Rahmanyinov: Vocalise
Manuel de Falla: Spanyol tánc
Előadók: Tóth Kristóf – hegedű

Szentpéteri Gabriella – zongora

Pablo de Sarasate: Andalúziai románc
Franz Drdla: Szerenád
Hubay Jenő: Vallomás
Hubay Jenő: Carmen Fantázia
Előadók: Szecsődi Ferenc – hegedű

Szentpéteri Gabriella – zongora

Az est moderátora: Gombos László zenetörténész

A belépés díjtalan.

Támogatók:
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október 5. 
vasárnap 15.00

október 10. 
péntek 19.00

Évfordulók nyomában
a Hubay Társaság koncertje
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október 14. 
kedd 19.30

Mesterkoncertek és fiatal művészek
A Grazioso Budapest Vonósnégyes
hangversenye

Műsor:

Haydn: B-dúr „Napfelkelte” vonósnégyes Op.76., No.4
Beethoven: F-dúr vonósnégyes Op. 18., No.1.

Jegyár: 2000 Ft

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.



8 9

Házigazda: Radványi Balázs, 
Balog Péter, Lányi Adél

Vendég: Sillye Jenő zeneszerző,
egyházi könnyűzenész

Ze
ne

Ze
ne

október 18. 
szombat 19.00

Tolcsvay László –
“Jöjj kedvesem...”

október 26. 
vasárnap 19.00

Dalnokklub
Versek, dallamok,
gondolatok

Dalok az ezredfordulón innen és túl.
Igazi élő koncert a Fonográf és a 
Tolcsvay jegyében, melyen a régi 
és az új barátok játszanak együtt.

Zenészek:
Anti Tamás – gitárok, mandolin, 
szájharmonika, ének
Bartha Tibor – pedal-steel gitár, 
hegedű, furulya, ének
Csurgai Attila – dob
Födő Sándor – basszusgitár, ének
Móricz Mihály – gitárok, ének

Jegyár: 2800 Ft

Sillye Jenő Angyalföldön, vallásos csa-
ládban született. 15 éves korában már 
nagykórusban énekelt. A beatzene 
nagy hatással volt rá. Magyar-törté-
nelem szakos tanárnak készült, de 
vallásossága miatt nem folytathatta 
tanulmányait. Nős, öt gyermeke és 
nyolc unokája van. 30 év alatt (1967-
1997) több mint 300 dalt írt, melyek 
száma azóta is gyarapszik. 1997-ben 
zenekarával a Petőfi Csarnokban adott 
jubileumi koncertet 50. születésnapja 
alkalmából.
2010. október 23. alkalmából megkap-
ta a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztje kitüntetést.

Jegyár: 700 Ft
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október 9-igSzámvetés
szakrális alkotások tárlata

Szakrális, keresztény, vallásos és egyházi művészet, 
illetve keresztény  ikonográfia a kortárs magyar művészetben
Válogatás a Kecskeméti Katona József Múzeum 
szakrális gyűjteményéből

A tárlat díjtalanul megtekinthető 
október 9-ig naponta
10-18 óra között.

A Kultúrkúria Ars Sacra 2014 rendezvény-
sorozathoz kapcsolódó kiállítása

Bohus Áron: 
Corpus Christi MMIII

Máté János: Keresztfákon

Az elmúlt 14 év során a kecskeméti múzeum képzőművészeti 
gyűjteményének fő tevékenységi és gyűjtőköre a keresztény 
tematika jegyében került kialakításra. Ma már 300 körüli 
darabszámú ez a speciális műtárgy-együttes, mely jelenleg 
még egyedülállónak tekinthető a nem egyházi fenntartású 
magyarországi múzeumokban.

A keresztény mitológia mélyebben gyökerezik Európa kultú-
rájában, gondolkodásmódjában, művészetének történetében 
és különösen az emberi lelkekben annál, hogy valaha is teljes 
egészében elveszítse mindenkor érvényes aktualitását.
Műfajilag is igen változatos anyagról van szó (textilművészet, 
festészet, üvegművészet, ötvösség, zománcművészet, grafika, 
szobrászat stb.), melynek alkotói között a kortárs magyar 
képző- és iparművészet számos jelentős képviselője is megta-
lálható e tárlaton. Így többek között Aknay János, Csete Ildikó, 
Dréher János, Ganczaugh Miklós, Harsay Ilona, Katona Szabó 
Erzsébet, Kótai József, Matzon Ákos, Olajos György, Olescher 
Tamás, Orosz István, Prutkay Péter, Remsey Flóra, Blaise Simon, 
Szemadám György alkotásai is megtekinthetők a kiállításon.

A kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával valósult meg.
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október 15. 
szerda 18.00
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NEZZAN
Góra Orsolya
festőművész és
Somogyi Emese
szobrászművész kiállítása

A tárlat díjtalanul 
megtekinthető október 15-től 
november 5-ig naponta 10-18 
óra között.

A kiállításon Góra Orsolya festőművész és Somogyi Emese szobrászművész 
saját munkái mellett közös mintaoltalom alatt álló, cserélhető külsejű táska-
rendszere kerül bemutatásra.

Góra Orsolya sorozatát Jorge Louis Borges “Az elágazó kertek ösvénye” 
című írása ihlette, mely egy allegória, és témája az idő megfoghatatlan volta. A 
rengeteg vékony rétegből felépülő olajfestmények a saját magunk által épített 
és állandó változásban lévő belső kertjeinket ábrázolják, az idő leheletfinom 
változásaival.

Somogyi Emese legújabb alkotásaiban pedig talált tárgyakat, régi háztartási esz-
közöket alakít át, majd egészíti ki apró bronz lábbelikkel, mely által hol groteszk, 
hol ironikus élethelyzeteket mutat be.

Hosszú évek együttgondolkodása során a két különböző művészeti ágban 
tevékenykedő művész létrehozta a NEZZAN táskarendszert, melynek lényege a 
táska belsejének gyors cserélhetősége, a külső megjelenés végtelensége.

A festmények és szobrok mel-
lett e találmány bemutatása  
-és egyben debütáló kiállí-
tása - azt az üzenetet hivatott 
sugallni, hogy a tárgyalkotás, 
a formafejlesztés, a design és a 
képzőművészet szoros szim-
biózisban élnek egymással.

A kiállított műtárgyak a történet 
komplexitását és a különböző 
művészeti ágak szimbiózisát sz-
eretné bemutatni a nagyközön-
ségnek.
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október 17. 
péntek 18.00

Táguló virágegyetem
Kontur András szobrászművész és
Szél Ágnes fotóművész kiállítása

A kiállítás díjtalanul megtekinthető 
október 14-től november 5-ig
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

A kiállítást megnyitja 
Dr. Diószegi György Antal

művelődéskutató
2014. október 17-én 18 órakor

Közreműködik:
Szokolay Dongó Balázs zenész

Kurátor:  Barabás Lajos műgyűjtő

Teremtett világunk dicsérete virágnyelven, 
Fénnyel-képpel, Kővel, Szóval,

Zenével, jószívvel....

Adják: Kontur András szobrászművész
Szél Ágnes fotóművész

„Tág a világ
mint az álom.

Mégis elfér
egy virágon.”

Weöres Sándor:
Pára (részlet)
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október 8. 
szerda 18.00

Benyomások Kubáról
Vadon Gábor fotókiállítása

A kiállítás díjtalanul megtekinthető október 8-tól 
november 2-ig a Kultúrkúria nyitvatartási ideje 
alatt.

„Csodálatos természeti adottságok, sokszínű gazda-
ság - régen cukornád és dohány, ma földgáz és olaj 
is - , szocialista társadalmi berendezkedés, teljes gaz-
dasági embargó, lassú, óvatos nyitás jellemzi Kubát. 
Sokat szenvedett, elnyomott, kizsákmányolt nép, de 
vidám, barátságos, segítőkész emberek, akik már a 
XVI. századtól jobb életre vágynak.
Rövid, szervezett turistaút során ért benyomások 
képeit szeretném megosztania a látogatókkal.
Utazni, megismerni a  világot! Így talán a saját 
helyünket is jobban meg tudjuk határozni.”

Vadon Gábor

Több sikeres kiállítását követően Vadon Gábor 
ismét egy különleges, tűnőfélben lévő világot 
mutat be látogatóinknak.

A kiállítást megnyitja Forrássy Csaba természetfotós 
2014. október 8-án 18 órakor.
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Bőröndmesék – Elek Ányos mesés játéka
Varázsdió – a Katáng zenekar koncertje
Kézműves játszóház

BŐRÖNDMESÉK – 
ELEK ÁNYOS MESÉS JÁTÉKA

Elek Ányos a fesztiválok népszerű játékmestere, a 
csúzlizda és űrállomások kedvelt nevettetője ezúttal is 
mosolyt csal a gyermekek arcára.
La Fontaine mesét mond, mert bejárta a világot, s sok 
szépet látott. E világutazó sok bőrönddel 
megérkezik; először eggyel, majd egy 
másikkal, végül 8 bőröndöt látunk. 
Varázsol, bűvészkedik, 
táncol, játszik.

VARÁZSDIÓ – 
A KATÁNG EGYÜTTES 
ZENÉS MŰSORA

A gyerekek az előadás során megtanulják, milyen 
titkos kóddal törhetők fel a varázsdiók, melyekből 
mesék bújnak elő.
A Katáng zenekar a gyerekeknek írt dalokon, meg-
zenésített verseken keresztül kíván szólni az egész 
családhoz. Sajátos zenéjük a kelta, magyar, klezmer és 
balkán népzene hangulataiból merít és jeles magyar 
költők verseiből táplálkozik. Bensőséges hangulatú da-
laikból mesék kerekednek ki, amelyek megmozgatják a 
gyerekek és a felnőttek fantáziáját.

A zenekar tagjai:
Chilton Flóra – kelta hárfa
Farkas Péter – ének, gitár, banjo, cinco, ukulele
Kaczúr Csilla – ének, harmonika, ír furulyák
Kas Bence – ének, ütős hangszerek
Sólyom Imre (örökös tag) – vokál, bőgő

Jegyár: 600 Ft

október 4. 
szombat 15.00 - 18.00

Csiribiri
őszköszöntő családi délután
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október 10. 
péntek 10.00 és 14.30

Mazsola I. és III. bérlet:
Farkas és Piroska

„CÍMLAPSZTORI!
(Erdei Hírharsona; 2006. május 20.)
Végre pontot tehetünk a történet végére. Végre kiderül az igazság. Kiss Piroskával és 
Nagy Mamával lezajlott incidense után végre kézre kerítették Farkast.
A 6942132. számú Farkas kontra Piroska tárgyalásra 2007 tavaszán kerül sor. A za-
vartalan ügymenet érdekében az Esküdtszék minden tagjának felhívjuk a figyelmét, 
hogy megjelenésükre feltétlenül számítunk!”

Hogyan látják a szereplők a saját történetüket?
A nézők véleményére és aktív részvételére is igényt tartó 
interaktív mese-báb-játék erre keresi a választ.

Író: Tasnádi István
Tervező: Bodor Judit
Zeneszerző: Szemenyei János
Dramaturg: Végh Ildikó eh.
Rendező: Tengely Gábor

Jegyár: 900 Ft
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október 13. 
hétfő 10.00

Babaszínház
Irgum-burgum – Macibál

Dramaturg: Kocsis Rozi Blattner Géza-díjas
Zeneszerző: Rab Viki
Rendező: Ujvári Janka Jászai Mari-díjas
Játsszák: Varga Anita és Szúkenyik Tamás

20 perc előadás + 20 perc játék.
Az előadásra jegyek korlátozott számban 
vásárolhatók. Javasolt az előzetes jegyvásár-
lás. Nagy érdeklődés esetén az előadást 
11.30-kor megismételjük.

Jegyár: 900 Ft

Első

színházi élmény

a Vaskakas Bábszín-

ház előadásában

0-3 éveseknek

„De érdekes volna,
ha macibál volna.
Minden maci, minden medve,
bálba elcammogna, 
brummogva, morogva,
táncolni cammogna.”

A Vaskakas Bábszínház bemutatóján egy 
macibálba hívják a legkisebbeket, hogy 
együtt mulassanak a plüssmackókkal, a 
pandákkal és a jegesmedvékkel!

a Ciróka Bábszínház előadása kisiskolásoknak
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október 17. 
péntek 9.00 és 10.30

Mazsola II. bérlet:
Vitéz Palkó és Tündér Ilona

Vitéz Palkó beáll a király szolgálatába. 
Szerencsésen megőrzi a király nyulait, de 
a király még egy feladatot bíz Palkóra. Ki 
kell szabadítani Tündér Ilonát a banya 
fogságából. A király feleségül kívánja 
magának a szépséges leányt, de ki 
dicsőséget más verítékével szerez, vajon 
milyen jutalmat érdemel?

Szereposztás:
Vitéz Palkó - Illés Zoltán
Tündér Ilona - Mester Nikolett
Szegény ember - Stubnya Béla
Banya - Zanotta Veronika

Zene: Földi Lehel
Maszk: Bérczi Katalin
Báb: Fekete Dóra
Rendező: Rumi László

Tádé-bérlet:
Babszem Jankó

Babszem Jankó a világ legapróbb kisfi-
úja, aki nem nőtt nagyobbra egy szem 
babnál. Szülei aggódtak is eleget, mi lesz 
egy ilyen pöttöm legénnyel. De Babszem 
Jankó kicsiny termete ellenére nagy dol-
gokra képes: a legszorultabb helyzetből 
is kivágja magát, hihetetlen kalandok 
során találkozik fenevadakkal, marcona 
rablókkal, veszélybe került a királlyal 
és az aranyhajú királylánnyal. Eszével, 
ügyességével és bátorságával legyőzi az 
akadályokat és jutalmul teljesül minden 
kívánsága. Ha kíváncsiak vagytok kaland-
jaira, gyertek el és nézzétek meg Babszem 
Jankó igaz meséjét.

Jegyár: 900 Ft

a Csodamalom Bábszínház előadása
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a rozsályi népmesét a Magyar Népmese Színház 
adja elő kisiskolásoknak

október 17. 
péntek 14.30

Jegyár: 900 Ft
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október 19. 
vasárnap 16.00

Hedry Mária:
Tündér Míra
mesejáték két részben 5-12 éves gyermekeknek

25

A Klebelsberg Kultúrkúria és a Veszprémi Petőfi Színház közös produkciója

Tündér Míra klasszikus mesejáték. Láthatjuk, az ember hogyan fosztja 
ki anyagi haszonért a természetet, hogy az önzés, kapzsiság miként fe-
nyegeti az élővilágot. Ám, mint a mesékben, van megoldás, és jóra for-
dul az igazak sorsa. A történet tanulsága szerint mindez a valóságban 
is lehetséges. A gyermekek figyelmét életkoruknak megfelelő módon 
időben fel lehet hívni környezetük megóvása, a feltétel nélküli hűség, 
az önfeláldozás, a bátorság és a valódi értékrend fontosságára.

Szereplők:
Holnemvolt ország királya Baranyi Péter
Tündér Míra, a leánya Gáspár Kata
Danika, a kisfia Aref Rabbani Ramses / Morvai Levente
Orsolya, a gyermekek dajkája, 
Tóbiás felesége Bajcsay Mária Jászai-díjas, Érdemes művész
Tóbiás, udvari bolond, kincstárnok Nyirkó István
Lodovico, gonosz varázsló,
Holnemvolt ország minisztere Keresztes Gábor
Jankó, halászlegény Vecsei László
Tündér Rózsa királyné Dominek Anna
Folyó, Kígyó Terescsik Eszter
Tó, Varangy Perjési Hilda
Halak, Tengerszemek Aref Rabbani Ramses, Morvai Levente, 
 Bogdán Attila Dániel, Hunyadvári Ádám Radó,   
 Sári Serf Csanád, Papp Bence, Huber Ákos Kristóf,  
 Kazinczki Tibor Ticzián, Vincze Csaba Zsolt

Rendező  Juhász Róza

Jegyár: 1200 Ft
Diák jegyár: 600 Ft
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október 30. 
csütörtök 15.00-18.00

október 13. 
hétfő 19.00

Takaró Mihály irodalomtörténész új sorozatában 
a költészet mélységeibe, kulisszatitkaiba avatja 
be a hallgatóságot a tőle megszokott lebilincselő 
módon.

Az előadás után bor és zsíroskenyér mellett baráti 
beszélgetésre is alkalom nyílik.

Jegyár: 1300 Ft

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

A tanácsadáson egyénileg és kiscso-
portban (2-4 fő) lehet részt venni! 

A részvétel ingyenes.

Hallottál már az Európai Önkéntes Szol-
gálatról? Esetleg épp gondolkozol, hogy 
kipróbáld? Gyere el és tudj meg mindent 
az EVS-ről!
Szeretnél önkénteskedni külföldön? 
Megismerkednél más kultúrákkal? Szívesen 
szereznél tapasztalatot más országokban?
Gyere el, ismerkedj meg az Európai Önkén-
tes Szolgálat által nyújtotta lehetőségekkel!
A tanácsadás célja az EU önkéntes prog-
ramjának megismertetése a fiatalokkal.

Európai Önkéntes Szolgálat
(EVS) Tanácsadás

If
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Borospince estek
A költészetről másként
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október 14. 
kedd 18.30

Vincent van Gogh
Ludmann Mihály művészettörténész
előadása

Vincent van Gogh a művészettörténet egyik legismertebb alakja. 
Rövid idő alatt hozta létre életművét, amelynek felbecsülhetetlen 
jelentősége volt a XX. század elején induló művészeti mozgalmak-
ban. Hogyan született meg az életmű, kik hatottak rá, és hogyan 
változott a stílusa? Miben érhető tetten jelentősége és műveinek 
hatása? Ezen az estén erre keressük a választ.

Jegyár: 800 Ft
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október 26. 
vasárnap 17.00

október 28. 
kedd 18.30

A szecesszió 
művészete
Ludmann Mihály 
művészettörténész
előadása

Tokody Ilona a magyar operajátszás emblematikus alakja. Az operairodalom lírai 
szoprán szerepeit a világ leghíresebb operaházaiban – például a bécsi Staatsoper 
vagy a New York-i Metropolitan – énekelte.
Partnere volt Placido Domingo-nak és Carreras-nak. 
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, a Magyar Állami Operaház örökös tagja.

A belépés díjtalan.

Az eklektika sokszínűségének 
korában megjelent az a vágy, 
hogy egységessé kellene tenni az 
építészeti, képzőművészeti és tárgyi 
kultúrát. Ezt a formai megújulást 
nevezzük mi szecessziónak. A nép-
szerű előadás sorozat bemutatja az 
Európában létrejött műhelyeket, 
ezek sokszínűségét az építészetben, 
grafikában, festészetben és iparmű-
vészetben. 

Jegyár: 800 Ft

Portré+
Kondor Katalin vendége Tokody Ilona
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október 7., 21. 
kedd 17.00

Kertbarát Fórum
Növények előkészítése 
a télre a kertben 
és a lakásban

Zöldág 
Kerámia Műhely
Mintázás, korongozás, 
mázazás

Kalotaszeg
népi táplálkozása
Dr. Pethő Mária elő-
adása és könyv-
bemutatója

Gyógynövény Klub
A daganatos megbete-
gedések gyógyítása 
a természet erejével

Környezettudatos szemléletű kézműves 
foglalkozás, játékos ismerkedés az agyag-
gal kicsiknek és nagyoknak.
Vezeti: Mózes Rita
A részvétel díjtalan (csak anyagköltség 
van), de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni előző nap 10 óráig lehet.
Regisztráció és további információ: 
reokcecilia@kulturkuria.hu

október 8. 
szerda 18.00

Mivel Kalotaszeg népművészetéről, 
gyönyörű hímzéseiről és fafaragásairól 
ismert, szeretnénk rámutatni arra, 
milyen értékek rejtőznek ezen vidék  
hagyományos táplálkozásában. Rónay 
Egon, az angol konyha megújítója, a 
“világ nagy konyhái” közé sorolja az 
erdélyit, a kínaival és a franciával együtt.

október 15. 
szerda 18.00

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

október 28. 
kedd 17.30

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

Zöldág információ: Reök Cecília
Tel.: +36 20/299 1040
e-mail: reokcecilia@kulturkuria.huA belépés minden Zöldág programra díjtalan.
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Elérhetőség: 1028 Budapest, Szabadság utca 57.
e-mail: info@pokornysportkozpont.hu
Foglalás: Tel.: +36 70/335 6282
 e-mail: palyafoglalas@pokornysportkozpont.hu
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or

t

Szeptember elsején nyitotta meg kapuit 
a Pokorny József Sport- 
és Szabadidőközpont, 
melynek területén három kis- és egy nagy futballpálya található – a Hidegkút FC 
itt rendezi hazai mérkőzéseit.  A pályák egytől egyig bérelhetők, amatőr csapatok 
bajnokságokat is rendezhetnek. 
A központ négy teniszpályájából kettőt „téliesítenek”, sátrat húznak rájuk.

A közösségi területen egy 400 méteres futókör, kültéri fitneszgépek, 
pingpongasztalok, egy pétanque- és egy focipálya is található; ezeket 
bárki használhatja, kinek csak sportolni támad kedve.
A központ minden nap 7.00 és 21.00 óra között várja a sportolókat, 
a látogatókat és természetesen a szurkolókat is. 
Hitünk szerint a sport kellemesen fárasztó kikapcsolódás, mely ellazítja 
és feltölti az embert. Töltődjenek fel nálunk, élvezzék a szabad levegőt!

Megújult 
a Szabadság utcai sportpálya!
Futball- és teniszpályák,
közösségi tér
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Bereményi Géza:
Az arany ára
a Komáromi Jókai Színház előadása
Főbb szerepekben: Tóth Tibor, Holocsi Kriszta, 
Mandor Éva, Horányi László
Rendezte: Bagó Bertalan
Jegyár: 2900 Ft

Ablak a múltra
Kerényi Zoltán fotókiállítása

Csiribiri
Márton napi családi délután
Lúdanyó meséi - bábelőadás
Kertem alatt liba totyog - a Gágogó zenekar műsora 
Kézműves játszóház
Jegyár: 600 Ft

Mesterkoncertek 
és fiatal művészek
Kölcsönhatások
Eckhardt Gábor és tanítványainak rendhagyó 
zongorahangversenye két-, négy illetve hat kézre.
Jegyár: 2000 Ft

Jókai Anna:
Fejünk felől a tetőt
Ivancsics Ilona és Színtársai előadása
Írta Jókai Anna, rendezte Kőváry Katalin
Főbb szerepekben: Papp Éva, Varga Tamás, Ivancsics Ilona
Jegyár: 2000 Ft

Ragyog a mindenség
a Kaláka együttes
gyermekkoncertje

november 8. 
szombat 15.00 órától

november 11. 
kedd 19..30

november 12. 
szerda 19.00

november 15. 
szombat 16.00

november 16. 
vasárnap 19.00

november 5-től 
szerdától

Kerényi Zoltán képein “ablakot” nyit a múltra, 
szinte elmosva a fizikai idő által felállított 
határokat. Legújabb alkotásaiból láthatnak 
válogatást.
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november 10 -16.

november 10. hétfő 
18.00  Jeges András festőművész kiállításának megnyitása
19.00  „…függök ezen a zord élet-párkányon...”
 Szugyicky István Ady műveiből készült összeállítása kereszt 
 metszetben láttatja Ady művészetét az esten, Bogdán Zsolt a  
 Kolozsvári Magyar Színház vezető színésze tolmácsolásában

november 11.  kedd 
18.00  Ludmann Mihály könyvének bemutatója
18.30  Lechner Ödön és köre 
 Ludmann Mihály művészettörténész előadása 
19.30  Kölcsönhatások - Mester és Margariták
           Eckhardt Gábor és tanítványainak rendhagyó zongorahang 
 versenye két-, négy illetve hat kézre

november 12. szerda
19.00  Jókai Anna: Fejünk felől a tetőt
 Ivancsics Ilona és Színtársai előadása

november 13. csütörtök
11.00  Klebelsberg Kuno szobrának 
 megkoszorúzása
18.00  Hősök és hősi halottak Pesthidegkúton
 Dr. Czaga Viktória előadása

november 14. péntek
17.30  Klebelsberg Díjátadó és Gálaműsor
18.00  Évfordulók nyomában “magyar   
 verbunk”– a Hubay Társaság estje
 Csermák Antal, Lavotta János, Erkel  
 Ferenc, Hubay Jenő, Kodály Zoltán művei
 Előadók: Szecsődi Ferenc – hegedű
                 Kassai István – zongora
 Csévi Flóra – hegedű

november 15. szombat
16.00  Ragyog a mindenség
 a Kaláka együttes gyermekkoncertje
17.30 Újvári Gábor – Vertel Beatrix: 
 Kultúra nélkül nincs Magyarország –  
 Klebelsberg Kuno című könyvének  
 bemutatója 

november 16. vasárnap
18.00  Szentmise Klebelsberg Kuno lelki   
 üdvéért az Ófalui templomban
19.00  Bereményi Géza: Az arany ára
 a Komáromi Jókai Színház előadása
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október 18. 
szombat 9.00 - 12.00

Babaholmi börze

Jó állapotú használt babaruhák, 
játékok, babaholmik vására

Információ és asztalfoglalás:
Öveges Tímea
Tel: +36 20/526 0628
E-mail: oveges.timea@kulturkuria.hu

Októberi
gazdapiaci napok
Ősszel is folytatódnak a gazdapiaci napok 
a cserkészház kertjében (Bp. II. Hímes u. 
3.). Október 11-én és 25-én reggel 7-12 
óra között várjuk az érdeklődőket és 
vásárlókat. Ezeken a piaci napokon is csak 
hazai, vegyszer- és tartósítószer-mentes 
valódi élelmiszereket tudnak megvásárolni 
az idelátogatók. A megszokott kínálaton 
túl - füstölt húsok, zöldségek, méz, és 
ami szemnek-szájnak ingere - kaphatóak 
lesznek a késő ősz gyümölcsei is.
A Marczibányi téri piac október 18-án 
várja az érdeklődőket.
Vásároljunk hazai gazdáktól!

október 11., 25. 
szombat 7.00 - 12.00

A Pesthidegkúti 
Evangélikus
Gyülekezet 
programjai

Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9.
Gyülekezeti terem, Lelkészi Hivatal:
1029 Budapest, Zsíroshegyi út 47.
Tel.: +36 1/397 5403
Honlap: pesthidegkut.lutheran.hu

október 1. szerda 19.00
Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben

október 12. vasárnap 17.00 
Családi Istentisztelet a templomban

október 15. szerda 19.00
Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben

október 29. szerda 19.00
Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben

október 31. péntek 18 óra
Ökumenikus reformáció ünnepség
a Pesthidegkúti Református Templomban

minden pénteken 19.00
Imafélóra a templomban
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Béreljen termet
a Kultúrkúriában!
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Információk

Intézményünk alkalmas esküvők, 
előadások, koncertek, ültetett és 
állófogadások, konferenciák és okta-
tási tevékenységek lebonyolítására. 
Termeink kis létszámú csoportos 
foglalkozások elhelyezésén túl akár 
háromszáz fős közönség befogadására 
is alkalmasak. Szabadtéri program ese-
tén amfiteátrumunk és tágas kertünk 
is rendezvényhelyszínül szolgálhat.

Öveges Tímea
(céges és magánrendezvények) 
Tel.: +36 20/526 0628
e-mail: oveges.timea@kulturkuria.hu

Zsúrszolgálat
Ünnepelje gyermeke születésnapját 
és névnapját a Kultúrkúriában!
N. Tóth Kinga
(zsúrszolgálat, tanfolyamok) 
Tel.: +36 20/249 1580
e-mail: kingat@kulturkuria.hu

Színházterem Nagyszalon Barbakán

Vinotéka

Télikert

Szabadtéri színpad

Bérelhető termek, terek

Ingyen internet
a Kultúrkúriában!
Nyitástól 20 óráig használható.
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Tartsa esküvőjét
nálunk!

Színházterem
Nagyszalon-Télikert

Szabadtéri színpadVinotéka
Barbakán

Információ: Öveges Tímea
Tel: +36 20/526 0628

e-mail: oveges.timea@kulturkuria.huBérelhető
termek,  terek:

Támogatóink, partnereink
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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!
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10.12. 
vasárnap 
16.00
 Belépő: 1500 Ft
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1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820
E-mail: informacio@marczi.hu 
Web: www.marczi.hu

2014 OKTOBER  klebi mfbe 1 oldal.indd   6 2014.09.05.   12:11:06

november 7 - 9.

Ez a program mindenki számára érdekes lehet, aki egy kicsi érdek-
lődést mutat a modellvasutak, legóból összerakott városok iránt. 
Az 1-es Villamos Klub jóvoltából több méternyi terepasztalos, 
működő vasútmodell bemutató várja majd az érdeklődőket.

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

Vasútmodell kiállítás



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

2014. októberi eseménynaptár
04. szombat 15.00 Csiribiri őszköszöntő családi délután
05. vasárnap  15.00 Az operairodalom gyöngyszemei
07. kedd  17.00 Zöldág Kerámia Műhely
08. szerda 18.00 Vadon Gábor fotókiállítása
 18.00 Kalotaszeg népi táplálkozása – Dr. Pethő Mária előadása
10. péntek 10.00 és 14.30 Farkas és Piroska – Ciróka Bábszínház
 19.00 Évfordulók nyomában – a Hubay Jenő Társaság estje
11. szombat 19.00 Anna Gavalda: Szerettem őt – Rózsavölgyi Szalon
13. hétfő 10.00 Babaszínház: Irgum-burgum – Vaskakas Bábszínház
 19.00 Borospince estek: A költészetről másként
14. kedd 18.30 Vincent Van Gogh – Ludmann Mihály előadása
 19.30 Mesterkoncertek – Grazioso Budapest Vonósnégyes hangversenye
15. szerda 18.00 Góra Orsolya festőművész és Somogyi Emese szobrászművész kiállítása
 18.00 Gyógynövény Klub
17. péntek   9.00 és 10.30 Tádé-bérlet: Babszem Jankó – Csodamalom Bábszínház
 14.30 Mazsola II. bérlet: Vitéz Palkó és Tündér Ilona – Magyar Népmese Színház
 18.00 Kontur András szobrászművész és Szél Ágnes fotóművész kiállítása
18. szombat 19.00 Tolcsvay László-koncert
19. vasárnap 16.00 Hedry Mária: Tündér Míra
21. kedd 17.00 Zöldág Kerámia Műhely
26. vasárnap 17.00 Portré+ Kondor Katalin vendége Tokody Ilona
 19.00 Dalnokklub – Sillye Jenő
28. kedd 17.30 Kertbarát Fórum
 18.30 A szecesszió művészete – Ludmann Mihály előadása
30. csütörtök 15.00 EVS tanácsadás


