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szeptember 26. 
péntek 15.00-22.00
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Kutatók éjszakája

Az országos rendezvény pesthidegkúti helyszíne ötödik alkalommal várja 
azokat, akik érdeklődnek a tudomány iránt, de azokat is, akik csak szimplán 
szeretnének tartalmasan eltölteni egy péntek délutánt, estét. Idei rendez-
vényünk elsősorban az információs technológia és az elektronikai eszközök 
területére fókuszál, amellyel kapcsolatosan a fiatalok és az idősebbek is 
érdekes ismereteket és maradandó élményeket szerezhetnek. 

15.30 Látványos kísérlet-bemutató
Fazekas Bence, a fiatal kutató, a Mobilis munkatársa mutat be látványos kísérleteket, 
amely során a 3D-techonlógia is előkerül.

16.30 IQ-akadályverseny gyerekeknek
Gyűjtsetek IQ-pontokat értékes nyereményekért! Akadályverseny tudományos fel-
adatokkal a 8-16 éves korosztály számára. Párosával összeállva, az épület különböző 
pontjain felállított állomásokat tetszés szerinti sorrendben felkeresve, a mindenféle 
elektronikus eszközökhöz, a programozáshoz, és napjaink legújabb, legfejlettebb be-
rendezéseihez és ezek kutatásához köthető játékos feladatok megoldásával növelhe-
titek az IQ-tokat. Legyél Te a jövő kutatója, mutasd meg, hogy már most meg tudod 
hódítani a technika világát! Készíts játékosan mobiltelefon-alkalmazást, értsd meg 
mindennapi készülékeink működését, modellezd a legújabb technikai vívmányokat, 
és tekintsünk együtt bele a jövő lehetőségeibe! Hajts az értékes nyereményekért 
(fényképezőgépek, műszaki cikkek, zenelejátszók, könyvutalványok, stb.)!

17.00 Kémiaverseny középiskolásoknak
Az online forduló után itt mérik össze erejüket azok a 
gimnazisták, akik jelentkeznek versenyünkre. A három-
fős csapatok a helyszíni fordulóban döntik el az első 
helyek sorsát, kísérletek bemutatásával és más feladatok 
végrehajtásával. Az első helyezett csapat minden tagja 
androidos tabletet kap, míg a második helyezettek digitá-
lis fényképezőgépekkel gazdagodhatnak. A jelentkezés a 
kemiaverseny@szovetsegafiatalokert.eu címen lehetséges 
2014. szeptember 8. éjfélig.

20.00 3D-s filmvetítés
Ingyenes mozi, a legmodernebb és leglátványosabb tech-
nika segítségével: ingyenes 3D-s filmvetítés! A mozi előtt 
néhány szóban bemutatjuk a technikát és az egész 3D-s 
filmforgatás működését, érdekességeit, lehetőségeit.

Folyamatosan: Lehet-e belőled kutató? Karrier-tanács-
adás pályaválasztás előtt álló fiatalok számára.

A belépés minden programra ingyenes!

További információk: www.kutatokejszakaja.hu
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
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szeptember 8. 
hétfő 19.00

Szereplők:

László Schlanger András
Jolán Gubás Gabi
János Szabó P. Szilveszter
az Ördög Balikó Tamás
Elza Balázsovits Edit
Selyem Cinka Balázs Andrea

András  Honti György
Vendég  Földvári Péter
továbbá a Nemes Nagy Ágnes
 Színészképzés növendékei
Művészeti vezető Karinthy Márton
Rendezte  Balikó Tamás

Vajon ki ez a monoklis, gunyoros, titokzatos úriember, aki egy festőműterem fotel-
jéből emelkedik ki, a kandalló lobogó lángjai mellől? Ő Molnár Ferenc, a világhírű? 
Vagy csak egyik legsikerültebb vígjátékának hírhedt címszereplője? Legyen elég ennyi: 
ő az Ördög. Akkor jelenik meg, amikor a helyzet a legkényesebben kétértelmű. 

A gyönyörű Jolán a fiatal, jóképű szerelmes festő műtermében festeti magát! Fülledt az 
erotika. Az ördög sem tudja, mivé fajul a helyzet. Ám most majd minden kiderül… 

Ezután Jolán gazdag, elegáns férje karján egy estélyre megy. 
Az előkelő társaság a bűn melegágya. 

Vajon Jolán belépője estélyi ruhát takar, 
vagy csak a vágytól tüzes, csupasz testét? 
Csak szereplőink tudják a választ. No, 
meg minden titkok tudója: a szerző. 
Aki talán maga az Ördög. A 
Karinthy Színház új bemutatóján 
minden lepel lehull. Voila!

Jegyár: 2900 Ft
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Molnár Ferenc:
Az ördög

vígjáték három felvonásban
a Karinthy Színház produkciója
Az előadás időtartama kb. 165 perc
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szeptember 22. 
hétfő 19.00

1850. február 24-én született Jászai Mari, a magyar színjátszás felejthetetlen tra-
gikája. Olthatatlan tudásvágya korának legműveltebb személyiségei közé emelte. 
Tehetsége, mindent elsöprő drámai ereje kortársait arra indította, hogy alakításai-
ról tanulmányokat írjanak. Több mint ötven éven át láthatta a közönség a nemzet 
színházának színpadán. Az a közönség, amely rajongásig szerette és ünnepelte 
estéről estére. Tudjuk, hogy Petőfi és Széchenyi volt számára az a két géniusz, aki-
ket minden lehetséges módon hirdetett. Rendületlenül szavalta imádott Petőfije 
verseit, Nagycenkre pedig évente elzarándokolt Széchenyi sírjához. Az utókor 
sajnos már nem gyönyörködhet megrendítő alakításaiban, de a ránk hagyott írá-
sok és tanulmányok lehetővé teszik számunkra, hogy hirdessük őt. Kötelességünk 
ezt tenni, hiszen volt egy olyan csodája a magyar színművészetnek, aki példaképül 
szolgálhat a jövő nemzedéke számára.

Rendező  Dömölky János Balázs Béla-díjas, Érdemes és Kiváló művész
Jászai Mari Juhász Róza
Jelmez  Tolmár Kata
Díszlet, dramaturg Dömölky János 

Jegyár: 2000 Ft
Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával került bemutatásra.

A Klebelsberg Kultúrkúria, a Veszprémi Petőfi Színház,
a Soproni Petőfi Színház és az Evangélium Színház közös produkciója
Jászai Mari levelei és naplója alapján írta és szerkesztette: Dömölky János

Dömölky János:
Jászai Mari - Magam keresése
ősbemutató a Magyar Dráma Napja tiszteletére
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2014. szeptember 8.
Molnár Ferenc: Az ördög
Karinthy Színház
Főbb szerepekben:
Schlanger András, Gubás Gabi,
Szabó P. Szilveszter, Balikó Tamás
Rendező: Balikó Tamás
Jegyár: 2900 Ft

2014. október
Anna Gavalda: Szerettem őt
Rózsavölgyi Szalon
Szereplők:
Györgyi Anna, Szilágyi Tibor
Rendező: Szántó Erika
Jegyár: 2300 Ft

2014. november
Bereményi Géza: Az arany ára
Komáromi Jókai Színház
Főbb szerepekben:
Tóth Tibor, Holocsi Kriszta,
Mandor Éva, Horányi László
Rendező: Bagó Bertalan
Jegyár: 2900 Ft

2014. december
Sütő András: Advent a Hargitán
Békéscsabai Jókai Színház
Főbb szerepekben:
Kara Tünde, Szélyes Imre
Rendező: Rubold Ödön
Jegyár: 2600 Ft

2015. január
Paul Blake-Cole Porter: Római vakáció
Orlai Produkció
Főbb szerepekben:
Balla Eszter, Fekete Ernő,
Hernádi Judit, Szikszai Rémusz
Rendező: Pelsőczy Réka
Jegyár: 3000 Ft

A bérlet ára: 12 500 Ft
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Mesterkoncertek
és fiatal művészek
2014. szeptember 15.
Szerenád
Kiss Virág és Dezső Sándor zongora-
gordonka kamaraestje
Popper: Magyar rapszódia Op. 68
Dezső Sándor: Szonatina
Kodály: Epigrammák
Bartók: Román népi táncok

Schumann: Adagio és Allegro Op. 70
Liszt: Szerelmi álmok
Mendelssohn: D-dúr Szonáta Op. 58
Jegyár: 2000 Ft

2014. október 14.
Grazioso Budapest Vonósnégyes
Jegyár: 2000 Ft

2014. november 11.
Kölcsönhatások
Eckhardt Gábor és tanítványainak 
rendhagyó zongorahangversenye 
két-, négy illetve hat kézre
Jegyár: 2000 Ft

2014. december 11.
Duna Szimfonikus Zenekar
Nicolai: Windsori víg nők nyitány
Reinecke: D-dúr fuvolaverseny op. 213
Mendelssohn: 4. szimfónia, 
A-dúr („Olasz”) op. 90
Közreműködik: Héléna Macherel (SUI) 
fuvola, a 2013. évi Budapesti Nemzetközi 
Fuvolaverseny különdíjasa
Vezényel: Medveczky Ádám 
Kossuth-díjas, Érdemes Művész
Jegyár: 2200 Ft

2015. január 10.
Újévi koncert
Duna Szimfonikus Zenekar
Haydn: 26., d-moll szimfónia
(„Lamentatione”)
Mozart: G-dúr hegedűverseny (K 216)
Beethoven: 4. szimfónia, B-dúr (Op. 60)
Közreműködik és vezényel:
Baráti Kristóf Kossuth-díjas
Jegyár: 2400 Ft

A bérlet ára: 8 500 Ft
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

2014 ősz-télSzínházbérlet 

2014
ősz-tél
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Grazioso Zeneszalon
Vendégünk Kuklis Gergely hegedűművész, a Nemzeti 
Filharmonikusok koncertmestere, aki titokban költő.
Házigazda: Detvay Mária Marcella
Az est folyamán J. S. Bach művei hangzanak el.

A belépés díjtalan.

szeptember 12. 
péntek 19.00

szeptember 14. 
vasárnap 15.00

Az operairodalom gyöngyszemei
Verdi: Aida
a milánói Scala előadása
Karmester: Lorin Maazel
Szereplők: Maria Chiara, 
Luciana Pavarotti, Gena 
Dimitrova, Nicolai Gyaurova, 
Juan Pons, Paata Burchuladze

A programokon isme-
retterjesztő bevezető  
előadást tart 
Dr. Langermann István

A belépés díjtalan.

szeptember 2. 
kedd 19.00

Ze
ne

Mark Damisch
zongorakoncert

Mark Damisch 4 évesen kezdett orgonán játszani, első zongorakoncertjére 3 évvel 
később került sor. Tizenévesen háromszor is vezényelt koncertkörutakon Európában. 
Sikeres ügyvédi és politikai karrierje – háromszor is volt Northbrook (Illinois) polgár-
mestere – mellett visszatért a zenéhez is. Az elmúlt évtizedben nyaranként családjá-
val, két leányával, Katherine-nel és Alexandrával (K, K and A Productions) együtt a 
béke és jóakarat „nagyköveteként” nagysikerű komolyzenei jótékonysági koncerteket 
adtak Európában, Ázsiában és a Közel-Keleten. 

„Csak annyit szeretnék, hogy amikor távozom, a világ egy kicsivel jobb 
legyen, mint ahogy találtam.” 

Mark Damisch

Koncertkörút a békéért és barátságért
Washington, D.C. – Dél-Afrika – 
Olaszország – Magyarország – Ausztria

Bartók: Román népi táncok 
Beethoven: f-moll zongoraszonáta Op.57 (Appassionata)
Schubert: C-dúr (Wanderer) fantázia, Op. 15. D 760.

A belépés díjtalan.
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Mesterkoncertek és fiatal művészek
Szerenád 
Kiss Virág és Dezső Sándor zongora-gordonka kamaraestje

A zenészházaspár már több alkalommal adott 
nagy sikerű koncertet a Klebelsberg Kultúrkúriában. 
A két művész összecsiszolt játéka és egymás iránti 
érzékenysége különleges élménnyel ajándékozza 
meg a hallgatót. Az esten elhangzik Dezső Sándor 
Szonatinája is, mely tavaly a világ több helyszínén 
aratott közönségsikert.

Műsor:
Popper:   Magyar rapszódia Op. 68
Dezső Sándor:  Szonatina
Kodály:   Epigrammák
Bartók:   Román népi táncok
Schumann:  Adagio és Allegro Op.70
Liszt:   Szerelmi álmok
Mendelssohn:  D-dúr Szonáta Op. 58
Granados:  Intermezzo

Jegyár: 2000 Ft

szeptember 15. 
hétfő 19.30

Ze
ne

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.
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Thaler Tamás évek óta járja fényképezőgépével a 
Kárpát-medence ismert és kevésbé ismert tájait, 
városait, falvait, hogy az ott fellelhető építészeti 
és természeti kincseket megörökítse Lajtától a 
Vaskapuig, Árva várától Fiuméig...

„te mondd magadban, behunyt szemmel,
csak mondd a szókat, miktől egyszer
futó homokok, népek, házak
Magyarországgá összeálltak.
 
Dühöngő folyók kezesedtek,
konok bércek – ezt ne felejtsed,
ha megyünk büszke szájjal vissza,
mint várainkba, titkainkba.”

Illyés Gyula: Haza, a magasban (részlet)

A szerző “Barangolások a Kárpát-medencében” 
fotóalbum-sorozatának kötetei az információnál 
megtekinthetőek.

A kiállítás díjtalanul megtekinthető 
szeptember 9-éig a Kultúrkúria 
nyitvatartási ideje alatt.

Barangolások
a Kárpát-
medencében
Thaler Tamás
fotókiállítása

szeptember 9-éig
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Apró örömök
Kerekes Zsuzsa fotókiállítása

szeptember 11 - október 5.

Pillanatnyi jellemrajzok, melyek 
az élet humorát, mozgalmas, 
szeretettel teli vonásait mu-

tatják be. Kerekes Zsuzsa 2004 
óta foglalkozik fotográfiával, 

negyedik önálló kiállításán a szí-
véhez legközelebb álló témából 

– zsánerképeiből – láthatunk 
most kiállítást a Klebelsberg 

Kultúrkúriában.

Képein az egyszerű, szemvillanás alatt el-
múló, törékeny pillanatokat örökíti meg 
a nagyváros utcáit járva, azoknak olykor 
nagy ívű vonalai, néha romlásnak indult 
díszletei között. Fesztelenül viselkedő, 
tipikus alakok, hétköznapi események 
jelennek meg az észrevétlen fotós képein, 
aki odaadó érdeklődéssel figyeli a város 
nyüzsgését, fényjátékait, vidám pillana-
tait. Pillanatnyi jellemrajzok ezek, melyek 
az élet humorát, mozgalmas, élettel és 
szeretettel teli vonásait mutatják be.

„A fotográfia számomra egy folytonos vizuális figyelem spontán impulzusa,
amely megragadja a pillanatot és annak örökkévalóságát.”

(Henri Cartier-Bresson)

www.zsufoto.hu

A kiállítás díjtalanul megtekinthető szeptember 11 - október 5-éig 
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

Kerekes Zsuzsa:  Szoknyás kislány
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Számvetés
szakrális alkotások tárlata

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

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, gondolkozásmódjában, művészetének történetében 
és különösen az emberi lelkekben annál, hogy valaha is teljes 
egészében elveszítse a 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 kiállítást megnyitja Dr. Hoppál Péter 
kultúráért felelős államtitkár
2014. szeptember 17-én 18 órakor
A gyűjteményt bemutatja
ifj. Gyergyádesz László
művészettörténész, 
a kiállítás kurátora

A tárlat díjtalanul
megtekinthető 
október 12-éig
naponta 10-18 óra 
között.

A Kultúrkúria Ars Sacra 2014 rendezvény-
sorozathoz kapcsolódó kiállítása

Bohus Áron: 
Corpus Christi MMIII

Máté János: Keresztfákon

szeptember 17.
szerda 18.00

A kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával valósult meg.
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Mazsola és Tádé
a Fabula Bábszínház előadása

szeptember 20. 
szombat 16.00

Mazsola, a gazdájától elkergetett induri-pinduri malac és a melegszívű Manócska 
felejthetetlen történetei elevenednek meg a bábszínpadon. Az előadás Bálint Ágnes 
eredeti meséjéből íródott, nagy sikerét az emlékezetesen kedves bábfigurák garan-
tálják.
Mazsola és a kis tengerimalac, Tádé sokat veszekszik, mivel Tádé a kisebb, a gyen-
gébb, és nem mindig lehet vele úgy játszani, ahogy Mazsola akarja. Az olykor szigorú, 
ám mindig megértő Manócska segítségével Mazsola és Tádé között újra helyre áll a 
barátság.

Jegyár: 900 Ft
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Babaszínház
Pöttöm pöttyön pöttyös pötty

Gyermekszínházi bérleteink
az őszi félévre

szeptember 22. 
hétfő 10.30

Első színházi élmény 0-4 éveseknek a
Napsugár Bábszínház előadásában

Színes pöttyös párnákból hogyan lesz elefánt, orosz-
lán, zsiráf, egér és még sok-sok állat? Varázslatos 
manókezek gyúrják, csavarják, forgatják, míg újabb 
és újabb meglepetés-állat kerül ki színes kuckójuk-
ból. Hangulatos élőzene kíséri tevékenységüket, 
különböző hangszerek szólalnak meg egy-egy állat 
karakteréhez igazodva. Ritmusjáték, taps és tánc, 
szórakoztató átváltozások teszik színessé a figurák 
megjelenését.
A játékok a csecsemők és kisgyermekek értelmi, 
érzelmi igényeihez igazodva épülnek fel. Az előadást 
játék követi.
Várjuk szeretettel a pöttöm pöttyösöket!
Az előadásokra jegyek korlátozott számban vásárol-
hatók. Javasolt az előzetes jegyvásárlás.
Nagy érdeklődés esetén az előadást 16 órakor 
megismételjük.

Jegyár: 900 Ft

Tádé-bérlet óvodásoknak:

Október  17.  9.00 és 10.30
Babszem Jankó
a Csodamalom Bábszínház előadása
November 21. 9.00 és 10.30 
Iciri-piciri mesék 
a Vojtina Bábszínház előadása
December 12. 9.00 és 10.30 
Menjünk mi is Betlehembe!
a Harlekin Bábszínház előadása

Mazsola I. bérlet kisiskolásoknak

Október 10. 14.30
Farkas és Piroska
a Ciróka Bábszínház előadása
November 14. 14.30 
Fehérlófia
a Bóbita Bábszínház előadása
December 5. 14.30
Szent Miklós legendája
a Napsugár Bábszínház előadása

Mazsola II. bérlet kisiskolásoknak

Október 17. 14.30 
Vitéz Palkó és Tündér Ilona
a Magyar Népmese Színház előadása
November  21. 14.30
Bertalan és Barnabás
az Aranyszamár Színház előadása 
December  5.  14.30
Szent Miklós legendája
a Napsugár Bábszínház előadása

A három előadásból álló
bérlet ára: 2400 Ft
Jegyár: 900 Ft

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Portré+
Kondor Katalin vendége
Józsa Judit
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Kalandra vágysz? Szívesen szereznél tapasztalatot az önkéntes munka világában kül-
földön? 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 Önkéntes Szolgálat által nyújtotta lehetőségekkel! A 
tanácsadás célja az EU önkéntes programjának megismertetése a fiatalokkal.

Információ: Mulicz Ferenc
Tel.: +36 20/291 7003
e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu
A tanácsadáson egyénileg és kiscsoportban (2-4 fő) lehet részt venni! 

A részvétel ingyenes.

szeptember 25. 
csütörtök 15.00-18.00

Európai Önkéntes Szolgálat
(EVS) Tanácsadás

szeptember 7. 
vasárnap 17.00

Józsa Judit a fazekasmesterség 
Mekkájából származik, forradal-
masította a kerámiaszobrászat 
technikáját, és mély történelmi 
és magyarságismereti tanulmá-
nyok után szenzációs ötleteit 
megvalósítva tanítja is nekünk a 
történelmet.

A belépés díjtalan.
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Ludmann Mihály 
művészettörténész előadás-sorozata

Paul Cézanne

A francia művészeti élet felett a XIX. században a 
tekintélyes Művészeti Akadémia őrködött, amely 
nem tűrte el a dilettantizmust. Cézanne festészetét 
soha nem tudta elfogadni. A művész aix-i magányá-
ban építgette festői világát, amiről szinte senki nem 
tudott. A század utolsó évtizedében fedezték fel, 
majd piedesztálra emelték és festők százai utánozták 
alkotásait. Minek köszönhető ez a szemléletváltozás 
és mi volt az újdonsága? Erre keresi a választ a nép-
szerű művészettörténeti sorozat nyitó előadása.

Jegyár: 800 Ft

A neoimpresszionizmus

Az 1886-os VIII. Impresszionista kiállítás igazi szenzá-
ciója a neoimpresszionista csoport bemutatkozása 
volt. A Georges Seurat által kidolgozott objektív 
színkeverés és a pointillista technika számos festőt 

magával ragadott. Miért és hogyan alakult ki ez a 
sajátos festői gondolkodás, és mi volt benne a vonzó? 
Kik voltak a csoport tagjai, és kik csatlakoztak a moz-
galomhoz? Miben hozott újat a festészetben? Ezen az 
estén megpróbáljuk megkeresni ezekre a kérdésekre 
a választ.

Jegyár: 800 Ft

Paul Gauguin

Cézanne élete inkább unalmas, Gauguiné pedig 
sokszínű és mozgalmas volt. Ezért írtak regényt és 
készítettek filmet róla. Felnőttként kezdett festeni 
Pisarro pártfogását élvezve. Részt vett az impresszi-
onista kiállításokon, de elfordult az irányzattól, mint 
ahogyan Európától is. Új, érintetlen világot keresett és 
teremtett a művészetében. Festett, szobrokat és ke-
rámiákat készített, valamint írásban is megörökítette 
gondolatait. Művészete új iskolát teremtett, és a XX. 
században sok festőre hatott. A kedvelt művészet-
történeti sorozat ezen az estén a gauguini művészet 
világát mutatja be.

Jegyár: 800 Ft

szeptember 30. 
kedd 18.30

szeptember 2. 
kedd 18.30

szeptember 16. 
kedd 18.30
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Zöldág
Kerámia Műhely
Mintázás, korongozás, 
mázazás

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

Gyógynövény Klub
A gyógynövények 
szakszerű gyűjtése, ke-
zelése és felhasználása

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.

Ökopiaci Sokadalom
A működő biopiac 
mellett egész nap étel-
bemutatók, kóstolók, 
programok az egész 
családnak.
– egészséges étkezési és kertművelési

tanácsadás, előadások
– gyermekprogramok, játszóház, 

kézműves foglalkozások
– húsos és vega bioebéd

Kertbarát Fórum
Növényszaporítások 
otthon

Előadó: Deák Péter
Hasznos tanácsok, praktikák, gyakorlati 
bemutatók.
Az esemény célja: kedvet adni és segít-
séget nyújtani a közvetlen természeti 
környezetünk gondozására, megszépí-
tésére.

szeptember 2., 16. 
kedd 17.30

szeptember 20. 
szombat 9.00 - 16.00

szeptember 23. 
kedd 18.00

szeptember 30. 
kedd 17.30

A belépés minden Zöldág programra ingyenes.

Információ: Reök Cecília
Tel.: +36 20/299 1040
e-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu
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Szakrális, keresztény, vallásos és egyházi 
művészet, illetve keresztény ikonográfia 
a kortárs magyar művészetben
Válogatás a Kecskeméti Katona József 
Múzeum szakrális gyűjteményéből

A kiállítást megnyitja: Dr. Hoppál Péter 
kultúráért felelős államtitkár
A gyűjteményt bemutatja: 
ifj. Gyergyádesz László 
művészettörténész, a kiállítás kurátora

Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria 
1028 Budapest, Templom u. 2-10.
A tárlat díjtalanul megtekinthető 
október 12-éig naponta 10-18 között.

Számvetés
szakrális alkotások tárlata

Szeretetnyelv
Ars Sacra Alapítvány 
produkció

Előadás a magyar és a világirodalom 
klasszikusainak írásaiból és kortárs 
alkotók verseiből. 

Előadók: Kéri Kitty és Oberfrank Pál
Helyszín: Marczibányi Téri 
Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.

ARS SACRA
FESZTIVÁL2014

A Soundpainting egy több mint 40 éve létező és 
folyamatosan fejlődő jelnyelv, melyet általában 
színészek, zenészek, táncosok és képzőművészek 
használnak, hogy a kézjelek segítségével ún. valós 
idejű kompozíciókat, afféle rögtönzött darabo-
kat hozzanak létre. A Soundpainting gyakorlása 
javítja a koncentrációt, segít, hogy magabiztosan 
vállald saját ötleteidet, nyitott és elfogadó legyél 
a közösség többi tagjának felvetéseire.
Ez alkalommal a szakrális zene területén 
próbáljuk az új nyelv jeleit elsajátítani, az egyik 
legképzettebb vezetővel, Gryllus Samuval.

Soundpainting
Gryllus Samu vezetésével

Pistyur Imre:
Megfáradt angyal

Tallián Mariann és Lázár Balázs 
előadóestje az áldozatok 
emlékére

Válogatás 500 év békesség-óhajtó 
magyar verseiből 
Tallián Mariann és Lázár Balázs 
színművészek előadásában.

Békesség-óhajtás
első világháborús
emlékest

Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Budapest, Templom u. 2-10.
Az Ars Sacra rendezvényeire a belépés díjtalan.

szeptember 23. 
kedd 19.00

szeptember 17.
szerda 18.00

szeptember 22. 
hétfő 19.00

szeptember 28. 
vasárnap 18.00
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Anna Gavalda: 
Szerettem őt
Rózsavölgyi Szalon
Rendező: Szántó Erika
Főbb szerepekben: Györgyi Anna, Szilágyi Tibor
Jegyár: 2300 Ft

Mesterkoncertek 
és fiatal művészek
a Grazioso Budapest Vonósnégyes hangversenye
Haydn: B-dúr „Napfelkelte” vonósnégyes Op.76, No.4.   
Beethoven: F-dúr vonósnégyes Op. 18, No.1.
Jegyár: 2000 Ft

2014. október 2014. október 14. 
kedd 19.30

2014. október 4.
szombat 15.00-tól

2014. október 10.
péntek 14.30

Csiribiri őszköszöntő 
családi délután
Varázsdiók földjén - a Katáng zenekar koncertje
Bőröndmesék - Elek Ányos mesés játéka
Kézműves játszóház
Jegyár: 600 Ft

Mazsola I. bérlet: 
Farkas és Piroska
a Ciróka Bábszínház előadása kisiskolásoknak
Írta: Tasnádi István
Rendezte: Tengely Gábor
Jegyár: 900 Ft

2014. október 18. 
szombat 19.00

2014. október 19. 
vasárnap 16.00

Tolcsvay László:
„Jöjj kedvesem…”
Dalok az ezredfordulón innen és túl. 
Igazi élő koncert a Fonográf és a Tolcsvay jegyében, 
melyen a régi és az új barátok játszanak együtt.
Jegyár: 2800 Ft

Hedry Mária: 
Tündér Míra
mesejáték 5-12 éveseknek
a Veszprémi Petőfi Színház és a Klebelsberg 
Kultúrkúria közös produkciója
Jegyár: 1200 Ft
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Kora-őszi gazdapiac

A cserkészház kertjében (Bp. II. Hímes u. 3.), az ősz 
beköszöntével szeptember 13-án és 27-én várják 
a gazdák a vásárlókat. Reggel 7-12 óra között lehet  
vásárolni, beszélgetni, kóstolni. A piac hamisítatlan 
hangulata és a hazai ízek reméljük nagyon sokakat 
hívogatnak, és el is jönnek. Ne feledjük: a vidék és a 
város összetartoznak!
A Marczibányi téri piac szeptember 20-án várja 
az érdeklődőket.
Vásároljunk hazai gazdáktól!
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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

szeptember 13., 27. 
szombat 7.00 - 12.00

szeptember 13. 
szombat 9.00 - 12.00

A Pesthidegkúti Evangélikus 
Gyülekezet programjai

Szeptember 3. szerda 19.00   Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
Szeptember 14. vasárnap 17.00  Családi Istentisztelet és Tanévnyitó 
    Hálaadás a templomban
Szeptember 17. szerda 19.00   Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
Szeptember 18. csütörtök 18.00  Ökumenikus Imaest a gercsei 
    templomban
Szeptember 21. vasárnap   a Sarepta Szeretetotthon 
    63. születésnapja
    Az istentisztelet 10.00 órakor kezdődik!!!
Szeptember 28. vasárnap 9.30  Aratási Hálaadás a templomban
Szeptember 28. vasárnap 11.00  Gyülekezeti nap: Baritz Laura előadása  
    a keresztény közgazdaságtanról a  
    gyülekezeti teremben
Minden pénteken 19.00   Imafélóra a templomban

Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9.
Gyülekezeti terem, Lelkészi Hivatal
1029 Budapest, Zsíroshegyi út 47.
Tel.: +36 1/397 5403
Honlap: pesthidegkut.lutheran.hu
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A Klebelsberg Kultúrkúria szervezésében ősztől 
új, ismeretterjesztő előadássorozat indul az 50 
év feletti érdeklődők számára.
Az előadások rendkívül sokféle témát ölelnek 
föl a kerttörténettől a nyelvtanuláson át az 
egészségügyig. A II. Kerületi Önkormányzat jó-
voltából minden 50 év feletti, második kerületi 
lakos egy tanfolyamot vagy előadást ingyen 
látogathat.  Európában ma már száz-ezrek 
tanulnak 50 év felett is; reméljük, hogy ezek 
a tendenciák itthon is érvényesülnek, hiszen 
tanulni sohasem késő.

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

Az előadások, tanfolyamok
2014. szeptember 13-tól indulnak.

Jelentkezni 2014. augusztus 21.
és szeptember 10. között lehet.

A tanfolyamokkal kapcsolatban 
felmerülő további kérdéseket

a raski.gyorgy@kuturkuria.hu 
e-mail címre küldjék,

vagy hívják a +36 20/772 4373-as
telefonszámot.

VII. Pesthidegkúti  Festő-
verseny alkotásainak tárlata
A Budai Képzőművész Egyesület által szervezett
festőversenyre benevezett alkotások tárlata

A kiállítást megnyitja Benedek Ottília festőművész 2014. 
szeptember 15-én 18 órakor. Közreműködik a solymári 
Kerpa együttes. Téma: Pesthidegkút és a II. kerület szép-
sége, jeles épületeinek, nevezetességeinek, történelmének 
képzőművészeti alkotásokban történő megjelenése.

A belépés díjtalan.
A kiállítás megtekinthető szeptember 15-23-ig
naponta 10-18 óráig.C
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szeptember 15. 
hétfő 18.00

október 4. 
szombat 9.00 - 12.00

Hol-Mi Vásár
A háztartási holmik hagyományos vására a 
Klebelsberg Kultúrkúriában lesz, a Budaligeti 
Polgári Kör szervezésében. Az aktív résztve-
vők elrendezkedése 8.00 - 9.00 között.

Előre jelentkezni szükséges!

Információ: Simon Imre
Tel./fax: +36 1/376 9325, 
+36 20/805 4942
vagy +36 70/652 5959
e-mail: imericus3@t-online.hu

Klebelsberg
nyugdíjas
aKadémia
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Béreljen termet a Kultúrkúriában!
Intézményünk alkalmas esküvők, 
előadások, koncertek, ültetett és 
állófogadások, konferenciák és oktatási 
tevékenységek lebonyolítására. Terme-
ink kis létszámú csoportos foglalkozá-
sok elhelyezésén túl akár háromszáz fős 
közönség befogadására is alkalmasak. 
Szabadtéri program esetén amfiteátru-
munk és tágas kertünk is rendezvény-
helyszínül szolgálhat.

Tartsa esküvőjét a Kultúrkúriában!
Bérelhető termek, terek:  
Színházterem, Nagyszalon - Télikert, 
Vinotéka, Barbakán, Szabadtéri 
színpad
Bővebb információ: 
Öveges Tímea
(céges és magánrendezvények) 
Mobil: +36 20/526 0628
e-mail: oveges.timea@kulturkuria.hu

Zsúrszolgálat
Ünnepelje gyermeke születésnapját 
és névnapját a Kultúrkúriában!

Bővebb információ: N. Tóth Kinga 
(zsúrszolgálat, tanfolyamok) 
Mobil: +36-20-249-1580
e-mail: kingat@kulturkuria.hu

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

Ingyen internet a Kultúrkúriában!
Nyitástól 20 óráig használható.

Jegyinformációk
Budapest legtöbb rendezvényhelyszí-
nének programjára és számos vidéki 
rendezvényre is vásárolhat jegyet a 
Kultúrkúria információs pultjánál, hét-
köznap 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 

Támogatóink, partnereink
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II. Kerületi Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. havi kiadványa
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Címlapon: Aknay János Festőangyal 
című alkotása.
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(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 jegy-
árú színházi előadásokra és koncertekre 
10% kedvezményt adunk.

A sorban állás elkerülése érdekében je-
gyét lehetőleg ne az adott rendezvény 
napján, hanem elővételben vásárolja 
meg. Egy programot megelőző utolsó 
órában csak az aktuális rendezvényre 
lehet jegyet venni, az elővétel ekkor 
más előadásokra szünetel.
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Fővédnök:
Dr. Láng Zsolt
polgármester

Háziasszony:
Schmitt Pálné

Makray Katalin

TEMPLOMKERTI ESTÉK –
MŰVÉSZEK ATEMPLOMÉRT 2014

JÓTÉKONYSÁGI ESTEK 
A MÁRIAREMETEI BAZILIKA JAVÁRA

1029 Budapest, Templomkert 1.

ÁLLANDÓ PROGRAM
18:00 órakor Mise

19:00 órakor„Templomkerti Esték”

A rendezvény programjai ingyenesek, de a templom céljaira felajánlásokat elfogadnak.

Főtámogató: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

OMEGA EST
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09.16., 30.  
kedd 21.00

rendezvények

argentin tangó Parti kéthetente kedd este, modern és klasszikus tangó zenékkel
házigazda: huszár tamás | Belépő: 1000 Ft | www.tango.blog.hu

Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a

telefion: (06 1) 212-2820
e-mail: informacio@marczi.hu

Web: www.marczi.hu

MILONGA NUEVO

klébi_szept.indd   3 2014.06.20.   10:58:55

ZENE ÉS KÉP
Medgyesi Zsolt Junior Prima-díjas zongoraművész 
koncertje
Műsoron Beethoven, ChoPin, sChuMann, lisZt és deBussy művei.
a koncertet husztik dániel fotóiból összeállított vetítés kíséri.
Belépő: 1500 Ft | elővételben: 1000 Ft | diák és nyugdíjas: 1200 Ft

Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a

telefion: (06 1) 212-2820
e-mail: informacio@marczi.hu
Web: www.marczi.hu

09.27.  
szombat 
19.00

klébi_szept.indd   2 2014.06.20.   10:58:54



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

2014. szeptemberi eseménynaptár

02. kedd
 17.30   Zöldág Kerámia Műhely
 18.30   Paul Cézanne – Ludmann Mihály előadása
 19.00   Mark Damisch zongorakoncert
07. vasárnap 17.00  Portré+ Kondor Katalin vendége Józsa Judit
08. hétfő 19.00  Molnár Ferenc: Az ördög – Karinthy Színház
12. péntek 19.00  Grazioso Zeneszalon
14. vasárnap 15.00  Az operairodalom gyöngyszemei
15. hétfő 19.30  Mesterkoncertek – Dezső Sándor és Kiss Virág
16. kedd
 17.30   Zöldág Kerámia Műhely
 18.30   A neoimpresszionizmus – Ludmann Mihály előadása
17. szerda 18.00 Számvetés - Szakrális alkotások tárlatának megnyitója
20. szombat
 9.00   Ökopiaci sokadalom
 16.00   Mazsola és Tádé – Fabula Bábszínház
22. hétfő
 10.30  Babaszínház: Pöttöm pöttyön pöttyös pötty – Napsugár Bábszínház
 19.00   Dömölky János: Jászai Mari - Magam keresése
23. kedd 18.00  Gyógynövény Klub
25. csütörtök 15.00  EVS tanácsadás
26. péntek 14.00  Kutatók éjszakája
30. kedd
 17.30   Kertbarát Fórum
 18.30   Paul Gauguin – Ludmann Mihály előadása


