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Ajánló

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

9. oldal

8. oldal

február 2. szombat 1500

Csiribiri Farsangi családi délután 14. oldal

február 19. kedd 1830

 A  római San Pietro – Ludmann Mihály  sorozata

február 15. péntek
900 és 1030  Tádé-bérlet: Mese a kutyusról és a cicusról
1430  Mazsola II. bérlet: Pom Pom meséi

február 17. vasárnap 1900

 Dalnokklub - Ferenczi György és a Rackajam

február 14. csütörtök 1930

Mesterkoncertek - Gavriel Lipkind és a 
Grazioso Kamarazenekar
 

február 23. szombat 1900

Csík zenekar koncert 9. oldal

4. oldal
február 11. hétfő 1900

Robert Thomas: Szegény Dániel – Karinthy Színház

 február 22. péntek
  1100 Kincsestár öko-kézműves műhely
  1430 Mazsola-bérlet: A zsiványtanya

19. oldal

 20. oldal
16. oldal

15. oldal
15. oldal

február 24. vasárnap
1100 Családi meseszínház: Repülési lecke kezdőknek
1700 Portré+ Kondor Katalin vendége Bagdy Emőke

 17. oldal
19. oldal

február 25. hétfő 1000

Babaszínház: Az állatok farsangja  17. oldal
március 1. péntek 1900

Jubileumi Humorpercek  21. oldal



KöszöntőAjánló

Kedves Látogató!

Ha januárban a Klebelsberg 
Kultúrkúriában, vagy csak a kör-
nyéken járt, bizonyára hallott, 
vagy hallani vélt dübörgő hango-
kat, esetleg egy gitárt, vagy talán 
szájharmonikát is?
Hát igen, jól tetszettek vélni, 
egy zenekar próbált ott, mélyen 
hátul, abban a kör alaprajzú te-
remben, ahol normális napokban balettezni vagy edzeni 
szoktak.
A zenekar neve LGT, immár vagy 42 éve (körülbelül).
Már 2007-ben, a Sziget-koncert előtt is megkaptuk a lehe-
tőséget, hogy a Kultúrkúriában készüljünk fel, ahogy én is a 
2009-es koncert előtt.
Nagyon fontos dolog ez, hogy hol, milyen körülmények 
között lehet elkezdeni a „gyúrást”, milyen milliő vesz körül, 
jók-e a technikai adottságok, az akusztikától kezdve a szellő-
zésig, lehet-e parkolni, jó-e a fűtés?
Mi most lassan befejezzük a próbákat, és mint a műsor-
füzetből is kitetszik, pár nap múlva LGT koncert lesz a 
Klebelsberg Kuultúrkúriában.
Talán csak az nincs benne, hogy az Aréna előtt ez lesz az 
egyetlen nyilvános előadás egész Magyarországon.

Várakozással: Presser Gábor
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Színház

Szereplők:
Daniel Dubois.....................Simon Kornél 
Florence ...................................Kováts Adél
Felügyelő..................................Újréti László 
Makréla, csavargó és festő............Tordy Géza
Maximin atya............................Szirtes Balázs
Ápolónő.................................... Balázs Andrea
Nyomozó....................................Földvári Péter 

Rendező: Kőváry Katalin

RobeRt thomas: 
szegény Dániel

február 11. 
hétfő 1900

a Karinthy Színház vendégjátéka 
krimi két részben
Fordította: Lackfi János
Robert Thomas örököseinek engedélyével, az SACD és a 
Hofra Kft. (www.hofra.hu) közvetítésével.

A szerző, aki eredeti szak-
máját tekintve színész, 
több nagysikerű krimi 
és krimi jellegű vígjáték 
szerzője. Ő jegyzi többek 
között a filmen és szín-
padon is nagyon sike-
res Nyolc nő-t. Erényei: 

a szellemes és mulatságos párbeszédek, a parádés szerepek, 
melyeket kiváló színészek alakítanak, és mindenekelőtt a 
feszes és izgalmas cselekmény – amiről most nem is mon-
dunk többet, sőt Önöket is arra kérjük, hogy ne mondják el a 
történetet ismerőseiknek, hadd legyen nekik is lélegzetelál-
lító a végkifejlet.

Jegyár: 2500 Ft
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SzínházSzínházbérlet
2013 tél-tavasz

2013. február 11.  
Robert Thomas: Szegény Dániel   
a Karinthy Színház vendégjátéka

   krimi két részben
Fordította: Lackfi János

Főbb szerepekben: Simon Kornél, Újréti László,  
Kováts Adél, Tordy Géza
Rendező: Kőváry Katalin

Jegyár: 2500 Ft

2013. március 12.
Kaffka Margit: Hangyaboly

a Kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka
Rendező: Dér András

Jegyár: 2500 Ft

2013. április 24.
 Euripidész: Iphigenia Auliszban

 a Veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka
Fordította: Devecseri Gábor

Főbb szerepekben: Oberfrank Pál, Kéri Kitty, Trokán Anna
Mai színpadra módosította: Szinetár Miklós

Rendező: Szinetár Miklós, Kossuth- és Jászai-díjas Kiváló és 
Érdemes művész
Jegyár: 2500 Ft

2013. május
Daniel Glattauer: Gyógyír északi szélre 

Orlai produkció
Szereplők: Fullajtár Andrea, Őze Áron 

Rendező: Göttinger Pál 
Jegyár: 2200 Ft

2013. június
 Heltai Jenő: Naftalin

bohózat két részben, négy képben 
a Kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka 
Főbb szerepekben: Dunai Tamás, Sára Bernadette,  

Esztergályos Cecília
Rendező: Cseke Péter 

Jegyár: 2800 Ft

A bérlet ára: 10 500 Ft 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Mesterkoncertek és  

fiatal művészek bérlet

2013 tél-tavasz 

2013. február 14. csütörtök 1930

Gavriel Lipkind és a Nemzeti Filharmonikusok tagjaiból alakult 
Grazioso Kamarazenekar hangversenye

VJ. Haydn: C-dúr gordonkaverseny Hob.VIIb No.1 
----

P. I. Csajkovszkij: C-dúr vonósszerenád op. 48 
P. I. Csajkovszkij: Változatok egy rokokó témára op.33  
(Ann Kuppens átirata gordonkára és vonószenekarra) 

Hangversenymester: Bangó Ferenc
Jegyár: 2500 Ft

2013. március 13. szerda 1930 
Duna Szimfonikus Zenekar

Mendelssohn: Ruy Blas nyitány Op. 95
Szervánszky Endre: Fuvolaverseny

Beethoven: 5. c-moll szimfónia Op. 67
Közreműködik: Győri Noémi – fuvola   

Vezényel: Deák András
Jegyár: 2000 Ft

2013. április 11. csütörtök 1930 
Schubert kamaraest

Schubert: D-dúr szonatina op. 137 
A-dúr Duo  D. 574 

A-dúr Pisztráng ötös 
Közreműködik: 

Jandó Jenő  –  zongora 
Kovács Anikó – hegedű 
Molnár Piroska – cselló 

Martos Attila – nagybőgő 
Lukács Attila – brácsa

Jegyár: 2000 Ft
 

2013. május 
Grazioso Budapest Vonósnégyes koncertje

Jegyár: 2000 Ft

A bérlet ára: 7500 Ft 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Zene

 

2013. február 14. csütörtök 1930

Gavriel Lipkind és a Nemzeti Filharmonikusok tagjaiból alakult 
Grazioso Kamarazenekar hangversenye

VJ. Haydn: C-dúr gordonkaverseny Hob.VIIb No.1 
----

P. I. Csajkovszkij: C-dúr vonósszerenád op. 48 
P. I. Csajkovszkij: Változatok egy rokokó témára op.33  
(Ann Kuppens átirata gordonkára és vonószenekarra) 

Hangversenymester: Bangó Ferenc
Jegyár: 2500 Ft

2013. március 13. szerda 1930 
Duna Szimfonikus Zenekar

Mendelssohn: Ruy Blas nyitány Op. 95
Szervánszky Endre: Fuvolaverseny

Beethoven: 5. c-moll szimfónia Op. 67
Közreműködik: Győri Noémi – fuvola   

Vezényel: Deák András
Jegyár: 2000 Ft

2013. április 11. csütörtök 1930 
Schubert kamaraest

Schubert: D-dúr szonatina op. 137 
A-dúr Duo  D. 574 

A-dúr Pisztráng ötös 
Közreműködik: 

Jandó Jenő  –  zongora 
Kovács Anikó – hegedű 
Molnár Piroska – cselló 

Martos Attila – nagybőgő 
Lukács Attila – brácsa

Jegyár: 2000 Ft
 

2013. május 
Grazioso Budapest Vonósnégyes koncertje

Jegyár: 2000 Ft

A bérlet ára: 7500 Ft 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

lgt konceRt
feburár 10. 
vasárnap 1930

Több tagcsere után 1977-re kialakult az LGT végleges felál-
lása: Presser Gábor, Somló Tamás, Karácsony János, Solti 
János. 

A zenekar a nyolcvanas évek második feléig 10 nagyleme-
ze mellett több angol nyelvű albumot, számos filmzenét és 
néhány zenés darabot készített. Ezek mellett legalább ennyi 
egyéb LGT-produkció született. Felkészültségüket, szak-
mai elismertségüket mi sem mutatja jobban, mint hogy az 
LGT-t mindig is „a zenészek zenekarának” tartották.

A koncertre elfogytak jegyeink. 
Megértésüket köszönjük!

az opeRaiRoDalom gyöngyszemei
február 10. 
vasárnap 1500

Richard Strauss: Ariadne Naxosban
A Bécsi Staatsoper előadásaa
A programokon ismeretterjesztő bevezető  
előadást tart Dr. Langermann István.

Nyugdíjasoknak, tanulóknak,  
mozgáskorlátozottaknak a belépés ingyenes.    

                                                                                       Jegyár: 400 Ft
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mesteRkonceRtek 
gavRiel lipkinD és a
nemzeti FilhaRmonikusok  
tagjaiból alakult gRazioso  
kamaRazenekaR hangveRsenye 

február 14.  
csütörtök 1930

Közreműködik: Gavriel Lipkind (Izrael) világhírű 
csellóművész.
Gavriel Lipkind Tel-Avivban szü-
letett. Fiatal korában olyan kiváló 
művészekkel dolgozott együtt, mint 
Zubin Mehta, Philippe Entremont, 
Giuseppe Sinopoli, Yehudi 
Menuhin, Pinchas Zukerman, 
Msztyiszlav Rosztropovics, Yuri 
Bashmet és Gidon Kremer.

Koncertezett már a Concertgebouw-ban, a Suntory Hall-
ban, a Kennedy Center-ben és a Berlini Filharmoniában, 
illetve fellépett az Izraeli Filharmonikusokkal, a Müncheni 
Filharmonikusokkal és a Baltimoore-i Szimfonikusokkal. 
Energiája nagy részét arra fordítja, hogy a cselló-irodalom 
legjavát megörökítse.

Gavriel Lipkind egy 
egyedi itáliai csellón 
játszik, ami becslések 
szerint 1670 és 1680 
között készült.

A Grazioso Kamara-
zenekarral első alkalom-
mal  2010-ben  Thun-
ban a Gaia Kamara-
zenei Fesztiválon volt 
koncertje. A barátság 
tartósnak bizonyult, 
azóta sok szép közös 
produkció született. 

A koncert műsora:
J. Haydn: C-dúr gordonkaverseny Hob.VIIb No.1
P. I. Csajkovszkij: C-dúr vonósszerenád op. 48
P. I. Csajkovszkij: Változatok egy rokokó témára op.33 
(Ann Kuppens átirata gordonkára és vonószenekarra) 
Hangversenymester: Bangó Ferenc

Jegyár: 2500 Ft
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Zene

február 17. 
vasárnap 1900

Versek, dallamok, gondolatok
Házigazda: a Radványi - Balog - Borzsák trió
Vendég: Ferenczi György és a Rackajam
Ferenczi György a magyar 
könnyűzene egyik legszíne-
sebb egyénisége.
2012 őszén egy 20. századi 
forradalmi költő verseit ze-
nésítette meg a Rackajammel. 
Az 1929-ben született 
Gérecz Attilát 1950-ben államellenes összeesküvés vádjával 
tizenöt év fegyházra ítélték. Költészete a váci börtönben bon-
takozott ki. Az 1956-os forradalom sodrában Gérecz kiszaba-
dult, és részt vett az utcai harcokban, míg november 7-én életét 
nem vesztette. „Sorsával és művészetével még Petőfinél is na-
gyobb hatást gyakorol ránk” – vallotta Ferenczi.

Jegyár: 700 Ft

csík zenekaR konceRt
február 23. 
szombat 1900

A zenekar műsorában elsősorban magyarországi és erdé-
lyi magyar népdalok illetve táncmuzsikák hallhatók, de 
román táncdallamok is szerepelnek.

Az eltelt két évtized alatt több rangos zenei díjjal jutal-
mazták a kecskeméti formációt. Munkájuk legnagyobb 
elismerését jelzi a Fonogram-díj, melyet 2007. év elején 
érdemeltek ki legutóbbi, azóta aranylemezként számon 
tartott „Senki nem ért semmit” című albumukért világze-
ne kategóriában.
A zenekar tagjai:
Makó Péter – fúvós,  Majorosi Marianna – ének, 
Barcza Zsolt – cimbalom / harmonika, Bartók József 
– bőgő, Csík János – hegedű, Szabó Attila – hegedű, 
Kunos Tamás – brácsa

Jegyár: 3500 Ft 

Dalnokklub 
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Kiállítás
K

ú
r

ia
 T

á
r

la
T p. benkő ilona  

munkácsy-Díjas keRamikus életmű kiállítása 
Megtekinthető: január 30-ától február 18-áig 

A kiállítást megnyitja professor emeritus Fekete György, 
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke 2013. január 30-án 
18 órakor.
Közreműködik Várallyay Fülöp zongorán.

P. Benkő Ilona a Magyar 
Művészeti Akadémia tagja, 
Munkácsy-díjas keramikus. A 
kiállítás áttekintés és összeg-
zés az elmúlt évek munkáiból, 
különböző időszakokból egy-
egy darab. A szellemi inspirá-
ciók hatására az anyag kifejező 
eszközzé, sok gondolat hor-
dozójává válik. A keramikus 
kezében ez a kifejező eszköz 
az agyag. A tárlaton szereplő 

utóbbi munkák a minket körülvevő univerzum benyomá-
sainak ábrázolásával foglalkozik.

A kiállítás díjtalanul megtekinthető naponta 10-18 óráig.
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Kiállítás
K

ú
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ia Tá
r

la
TA kiállítást megnyitja 

Mányoki Endre művészeti író 
2013. február 13-án 18 órakor.

Kiállító képzőművészek:

Adamkó Dávid és Holly Streekstra, Dallos Ádám, 
Farkas Dániel, Farkas Imre, Gazdik Péter, Halmi-
Horváth István, Horváth Csaba, Horváth Dániel, 
Karácsonyi László, Kaszás Réka, Keresztesi Botond, 
Lapos László, Martin Henrik, Mayer Hella, Menyhárt 
Norbert, Richter Zsuzsa, Somogyi Laura, Süveges Rita, 
Szabó Ákos, Szabó Dorottya, Szántó István, Szász 
Sándor, Sztruhár Zsuzsa, Tamási Claudia, Tomas 
Piars,Tóth Angelika, Tóth Tímea, Tranker Kata, Veres 
Adrienn, Winkler Nemes Gábor

F. F. 2013 
Fiatal Festők csopoRtos kiállítása 

Megtekinthető: február 6-ától március 3-áig

A kiállítás díjtalanul megtekinthető naponta 10-18 óráig.
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Kiállítás
Fo

ly
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só
i T

á
r

la
T „állj meg, pillanat”

színészóRiások címlapokon 
Domonkos sánDoR Fotókiállítása

Megtekinthető: február 3-áig 
Domonkos Sándor foto-
gráfus emlékei az 1960-
as, 1970-es évekből. A 
tárlat felidézi a korszak 
emblematikus művésze-
inek alakját, sokat azok 
közül, akik már nincsenek 
közöttünk.

Az Országos Színháztör-
téneti Múzeum és Intézet  
gyűjteménye

A kiállítások díjtalanul megtekinthetőek
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

nagy geneRáció 
képek a magyaR Rock töRténet hőskoRából 
Megtekinthető: február 5-étől  február 17-éig

Kiállításunk a magyar könnyűzene hőskorszakát, első-
sorban a ’70-es, ’80-as évek időszakát idézi meg, közép-
pontba állítva az LGT együttes működését. A tárlat nem 
rocktörténeti bemutató, hanem mindössze a magyar rock 
„aranykorát” felvillantó múltidézés.

Fotó: Siklós Péter 
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Kiállítás
F

o
ly

o
só
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la

T

a  hegeDű mosolya - Füles mesteR panoptikuma 
tóth józseF Fotóművész kiállítása

Megtekinthető: február 18-ától  március 3-áig
Az ismert fotóművész és plakáttervező fotográfus kiállítá-
sának főszereplője a hegedű és az emberi kéz. A látványos 
hangszer a fotókon megjelenítve számtalan zenei fogalom 
(hegedűverseny, gyermekdal, duett, bölcsődal, zeneiskola) 
és zenemű képzetét kelti. A fotókon szereplő kezek játéka 
pedig közismert művészek, gondolkodók és tudósok port-
réját, munkásságát idézi fel.

10 év 
 a buDai képzőművész egyesület 

jubileumi kiállítása

Megtekinthető: február 25-étől március 17-éig
A kiállítást megnyitja 
Óbis Hajnalka ókor-
történész és klasszika-
filológus 2013. február 
26-án 18 órakor.
Közreműködik: 
Kranabeth Fadil
Nagham és Galambos 
Mária hegedűn

V
in

o
T

é
K

a

A kiállítások díjtalanul megtekinthetőek 
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

Fotó: Siklós Péter 
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magyaR táncház 
gyeRekeknek

február 1.,  15.
péntek 1700

Kéthetente pénteken magyar táncok, népi já-
tékok, énekek, mondókák és kézműves fog-
lalkozás várja a gyerekeket.
Vezeti: Csidu (Csatai László) 

Jegyár: 500 Ft

csiRibiRi FaRsangi 
csaláDi Délután

február 2. 
szombat 1500 -1800

1545 A pórul járt farkas – zenés, mesés játék Róka Szabolccsal

Róka Szabolcs mesemondó, muzsikus, játékmester kedvelt 
vendége a Kúria gyerekprogramjainak. Ezúttal egy székely 
népmesét hoz el mesetárából. A mese állatszereplői bőrébe a 
gyerekek is kicsit belebújhatnak a történet során...

Kézműves játszóház
Hóemberes fali tároló és farsangi fánk kínáló 
papírtányérból.

Jegyár: 500 Ft

1700 Farsangi zenebona, vigalom a Somos együttessel
A moldvai csángó zenét ját-
szó zenekar nemcsak a nagy-
szerű hangulatról gondos-
kodik, de hangszereket, s a 
farsanghoz kapcsolódó nép-
szokásokat, népi játékokat is 
bemutatnak.
Tánc és játék: Zoltán Eszter

1630 Cirogató –  Családi foglalkoztató Bor Judittal
Ölbéli kalandozás a képzelet szárnyán: játékok, mondókák, 
játszóház színházi eszközökkel a család minden tagjának
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Gyerekprogram

táDé-béRlet: 
mese a kutyusRól és a cicusRól

február 15. 
péntek 900  és 1030

mazsola ii. béRlet: 
pom pom meséi

a Csodamalom Bábszínház előadása

Hogy kicsoda Pom 
Pom? Talán nem 
ismeritek? Iga-
zán senki nem is-
merheti, mert hol 
ilyen, hol olyan. 
Pom Pom, a ked-
ves beszélő szőr-
csomó, aki mindig 
elkíséri Picurt, kis 

barátnőjét, és vidám történetekkel szórakoztatja, ez által ta-
nít neki valamit az élet nagy bölcsességei közül. 

Csukás István meséjét átírta Száz Pál.
Jegyár: 900 Ft

február 15. 
péntek 1430

a Ciróka Bábszínház előadása
Kutyus és Cicus egy házban él-
nek, barátok. Számos mulatsá-
gos kaland megesett már velük, 
amelyek közül hármat el is me-
sélünk. Elsőként megtudhatjá-
tok, hogyan sütöttek közösen 
egy nagy születésnapi-névna-
pi tortát, amibe nem csak tej, 
de még kolbász is került (juj!).
Utána végignézhetitek, hogyan 
takarítják fel a nagy sütés-főzés 
után a konyhát azzal a szappan-
nal, amit Kutyus tévedésből lenyelt (jaj!)! Végül pedig szín-
házat fognak játszani, ahol ők maguk lesznek az előadás 
szereplői (hűha!). Jó szórakozást!

J. Čapek meséjét színpadra írta: Fábián György
Rendezte: Bartal Kiss Rita
Szereplők:
Cicus: Aracs Eszter
Kutyus: Tímár Zoltán

 Jegyár: 900 Ft
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kézműhely
február 16. 

szombat 1500

Virágvarrás filcből
Kézműves foglalkozás 
kicsiknek, nagyoknak.
Vezeti: Drexler Andrea

Jegyár: 500 Ft

mazsola béRlet: 
a zsiványtanya

február 22. 
péntek 1430

a Dunaújvárosi Bartók Táncszínház táncmesejátéka
Mesetrilógia a népmesék gazdag 
tárából. 
A Macskacicó című mese a szívből 
jövő szeretetről szól. 
A Nyúlpásztor az eszes és bátor 
szegény pásztorfiú története, aki 
vállalkozik a lehetetlenre, és ver-
senyre kel a Királykisasszony ke-
zéért.
S vajon a  Zsiványtanyán mit tud 
tenni egy tű, egy tojás, egy sza-
már, egy kakas és egy rák az erős 
és hatalmas rablóbanda ellen? Kü-

lön-külön talán nem sokat, de ha bátran összefognak, akkor 
legyőzhetetlenek!

Jegyár: 900 Ft
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Gyerekprogram

február 24. 
vasárnap 1100

babaszínház: az állatok FaRsangja
február 25. 
hétfő 1000  

a Kabóca Bábszínház előadása
Első színházi élmény 1 éves kortól
Jegyek elővételben kaphatók. 
Nagy érdeklődés esetén az elő-
adást 11.30-kor megismételjük.

Előadásunkban a tárgyak „far-
sangolnak” Charles Camille 
Saint-Saëns zenéjére. Állatokká 
váló tárgyak, kesztyűk, kendők, 
zoknik. A gyermekek fantáziá-
ját igyekszünk megmozgatni, 
és a szemünk előtt teremtődő 
képet a zenével szorosan össze-
kapcsolni. 

Jegyár: 900 Ft

csaláDi meseszínház: 
Repülési lecke kezDőknek 

az ESZME és a Vaskakas Bábszínház közös produkciója
Macska és sirály. Két állat, két nyelv, két világ és egy remény-
telennek tűnő vállalkozás.
Kikölthet-e a macska egy tojást? Repülhet-e valaha a sirály, 
akit macska nevelt fel? És kit kell ilyenkor mamának szólíta-
ni? Mese a barátságról és az elfogadásról, küzdésről és akarat-
ról, szülőkről és gyerekekről. Meg a repülésről, persze.

Az előadás a Magyarországi Bábszínházak X. Találkozóján 
elnyerte az NKA legjobb előadásnak járó díjat. Az V. Gyer-
mekszínházi Biennálén különdíjat kapott a legjobb színészi 
alakításokért. 2010-ben a Színikritikusok Díjára jelölték a 
legjobb gyerekelőadás kategóriában.
Játsszák:
Ujvári Janka Jászai Mari-díjas
Kolozsi Angéla Blattner Géza-díjas
Író: Gimesi Dóra
Tervező: Bartal Kiss Rita Blattner Géza-díjas
Rendező: Tengely Gábor Blattner Géza-díjas

Jegyár: 900 Ft
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Ludmann Mihály művészettörténész sorozata
A manierizmus a 16. században meghódította Spanyolországot 
is. A kedvelt művészettörténeti sorozat előadása arra keresi a 
választ, hogy ebben milyen szerepe volt az Itáliát járt művé-
szeknek és a spanyol uralkodóknak, és hogy az új stílus hogyan 
alakítja át a középkori művészet világát. Az előadás során vá-
laszt kapunk arra is, hogyan lehetséges, hogy egy görög szár-
mazású művész volt a spanyol festészet első európai nagyságú 
művésze.

Jegyár: 800 Ft

február 5. 
kedd 1830a spanyol manieRizmus 

boRospince estek
február 4. 
hétfő 1900

Takaró Mihály előadása
Tamási Áron

Takaró Mihály előadásában a 
magyar nyelv egyik legkivá-
lóbb művelőjéről hallunk.
Tamási Áron életműve az est 
témája.
Ezúttal is egy szelet zsíros 
kenyér, és egy pohár kesztöl-
ci bor lesz az előadás utáni 
baráti beszélgetések kísérője.

Jegyár: 1300 Ft  
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Tudástár

Kondor Katalin vendége Bagdy Emőke

„Mindig szerettem 
tanítani és lelket gyó-
gyítani.  Ezt     teszem 
ma is, és tanítok 
„nem középisko-
lás fokon” a média 
minden csatorná-
ján és mindenütt, 
ahová hívnak, és ahol terjeszthetem a pszichológiai ismerete-
ket. Remélem, sokáig végezhetem ezt a szolgálatot. Mégsem 
időt kérek a sorstól, hanem csak azt, hogy szabott életidőmben 
mindig a személyes érdekeltségen túlmutató értelme legyen 
annak, amit teszek.”

Prof. Dr. Bagdy Emőke (Napút,  2010/10)

A belépés díjtalan.

február 24. 
vasárnap 1700 poRtRé+ 

Ludmann Mihály művészettörténész sorozata

Kevés olyan emblematikus épület van, mint a római Szent 
Péter székesegyház. Az egyetemes kereszténység legmonu-
mentálisabb templomának tervezték, a kor legkiválóbb épí-
tészei dolgoztak rajta. Több mint egy évszázadig épült, és ez 
alatt az idő alatt többször áttervezték. A népszerű művészet-
történeti sorozat ezt a folyamatot mutatja be.

 
Jegyár: 800 Ft

február 19. 
kedd 1830 a Római san pietRo



20

Zöldág
 

február 5. 
kedd 1800klímabaRát FóRum

Téma: 
aktuális pályázatok 2013-ban
megtakarítási lehetőségek az építkezésben 
és a felújításban
 
Előadó: Petridisz Miklós, 
a Solanova Klaszter egyik alapítója

 
február 14. 

csütörtök 1800gyógynövény klub
Téma: 
szív és érrendszeri megbetegedések
 gyógyítása és megelőzése
a hónap gyógyteája, bemutató, 
teakóstolás
Előadó: Dr Pethő Mária

 
február 22. 
péntek 1100kincsestáR öko-kézműves műhely

kézműves foglalkozás kicsik-
nek és nagyoknak, újrahasz-
nosított és természetes alap-
anyagokból, művészi vezetéssel 

Téma: Farsangi maszkok készítése
Vezeti: Reök Cecília iparművész

 
február 26. 

kedd 1730keRtbaRát FóRum
Téma: dísznövények ápolása, 
készülődés a tavaszra
Előadó: Deák Péter

A belépés minden Zöldág programra ingyenes.

az ország legkedveltebb humoristáival

március 1 . péntek 1900

Litkai Gergely
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Előzetes

Humorpercek

Tíz éve hirdettük meg először új tehetségek fel-
kutatására amatőr humoristáknak szóló pá-
lyázati felhívásunkat. Az elmúlt időszak-
ban több száz alkotó küldte el pályaművét, 
akik azóta országos ismertségre tettek szert. 
A jubileum alkalmából ünnepi műsorral szeret-
nénk megörvendeztetni látogatóinkat, korábbi 
szerzőinket.

Jegyár: 2000 Ft 

Jubileumi

az ország legkedveltebb humoristáival

március 1 . péntek 1900

Kovács András Péter

Kohalmi Zoltán
Litkai Gergely

Maksa Zoltán

,,
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Előzetes

csiRibiRi tavaszköszöntő 
csaláDi Délután

A rút kiskacsa – a Mesebolt 
Színház előadása
„Zöldségcirkusz” – a Palinta

 Társulat zenés műsora
Kézműves játszóház

március 2. 
szombat 15.00-18.00

gRazioso zeneszalon
március 1.  

péntek 19.00

Detvay Mária 
Marcella 
népszerű 
összművészeti 
szalonja

mazsola ii. béRlet: 
óz, a nagy vaRázsló

március 8.  
péntek 14.30

a Harlekin Bábszínház 
előadása 
Dorkát egy napon Totó 
kutyájával együtt messzire, 
a Szivárványon túlra, Óz 
csodákkal teli országába 
repíti a forgószél...

poRtRé+
március 10.  

vasárnap 17.00

Szigethy Gábor író, színháztörténész 
Kondor Katalin beszélgető műsorának vendége
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Előzetes

mesteRkonceRtek   
Duna szimFonikus zenekaR

március 13. 
szerda 1930 

Mendelsohn: Ruy Blas nyitány Op. 95
Szervánszky Endre: Fuvolaverseny
Beethoven: 5. c-moll szimfónia Op. 67

Közreműködik: Győri Noémi – fuvola
Vezényel: Deák András

klebelsbeRg kamaRaszínház 
 pitti katalin estje

március 22.  
péntek 1900 

Pitti Katalin sokoldalú énekesnő,
 izgalmas pályafutásáról 

Czigány Györggyel beszélget.
Sok-sok zenével,  

sok műfajt felvillantva.

kaFFka maRgit:
hangyaboly

március 12. 
kedd 1900 

a Kecskeméti Katona József Színház előadása
Kaffka Margit önéletrajzi ihletésű regényét 1917-ben adták 
ki, már akkor a Nyugat nemzedékének jelentős tagja volt.
Főbb szerepekben: 
Réti Erika, Trokán Nóra, Téby Zita, Danyi Judit
Rendező: Dér András

Dalnokklub
március 10. 
vasárnap 1900 

Versek, dallamok, gondolatok
Házigazda a tízéves Radványi - Balog - Borzsák trió

Vendég: a Misztrál együttes
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1-3 éves gyerekeknek
Időpont: csütörtök 9.30-10.30
Információ és beiratkozás:
Orszáczky Ildikó, a csiri-biri torna vezetője
Telefon: +36 30/389 5500
e-mail: info@csiri-biri.hu www.babatorna.hu

Csiri-biri torna

6 hónapostól - 4 éves korig.
Időpont: szerda 10.00-10.30
Információ és beiratkozás: Dudinszky Nóra fuvolatanár
Telefon: +36 70/452 8895
e-mail: info@sunizene.hu www.sunizene.hu

süni zenebölCsi

2-6 éves gyerekeknek
Játékosan, sok dallal és verssel 
Időpont: péntek 10.15-10.45
Előzetes bejelentkezés szükséges. Információ és beiratkozás:
Sándor Anikó angol nyelvtanár Telefon: +36 30/231 8631

angolozzunk együtt!

20 hónapostól 4 éves korig
Időpont: kedd 9.15-9.55
(folyamatos csatlakozási lehetőség, az első alkalom 
ingyenes, testvéreknek 50% kedvezmény)
Információ és beiratkozás: Kunos Kinga
Telefon: +36 30/505 1042
e-mail: kinga.kunos@gmail.com, www.szivarvany.net

szivárvány felfedező műhely

Csipp- Csepp kistenyér

2-4 éves gyermekek számára 
Időpont: hétfő 9.30-10.30 
Képek, színek, formák  
Előzetes bejelentkezés szükséges! A foglalkozást öt 
bejelentkezett gyermek esetén indítjuk el. 
Foglalkozásvezető: Veress Kinga művészet- és kézműves oktató 
Csipp-csepp muzsika 
Foglalkozásvezető: Csévi Annamária de Pillecyn zeneoktató 
Információ: Veress Kinga www.kistenyer@blogspot.com 
tel.: +36 30/365 0656 

franCia nyelv kiCsiknek voila mónika
Francia zenés-dalolós nyelvi foglalkoztató sok mozgással
2-5 éves korú gyerekeknek és szüleiknek
Időpont: szerdánként 10.45-11.30
Információ és előzetes bejelentkezés telefonon 15 óra után.
Kárpáti Mónika francia nyelvtanár v.e. edző
Telefon: 30/ 2973 445
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Időpontok: 
óvodás csoport: csütörtök 16.30-17.30 

Új iskolás csoport: csütörtök 17.45-18.45
(az iskolás csoport 15 fő jelentkező esetén indul.) 

Előzetes jelentkezés szükséges!
Jelentkezési határidő: január 22.

Első alkalom: január 24.
Részvételi díj: első gyermek 15 000Ft/félév

Minden további testvér: 14 000Ft/félév
Információ: Bacsó Sára tánctanár

Telefon: +36 30/553 0124

Csillagszemű néptánCCsoport

G
yerek tanfolyam

ok

5-10 éves gyerekeknek
Időpont: szerda 16.00-17.30

Információ: Veress Kinga művészettörténész, kézműves
Telefon: +36 30/365 0656

e-mail: s.veresskinga@gmail.com
www.kistenyér.blogspot.com

kistenyér

3-6 éves gyerekeknek
Zenei hallás- és ritmusképzés játékosan,

Kodály-módszerrel, francia nyelven is.
Időpont: csütörtök 16.00-17.00

Információ:  Csévi Annamária De Pillecyn zenetanár,  
szolfézsoktató, csellista.

Telefon: +36 70/667 6223
e-mail: drcsevi@t-online.hu

énekeljünk együtt

8-13 éves gyerekeknek
Dráma stúdió Földessy Margit vezetésével

Időpont: szerda 15.00-17.00
II szemeszter 2013. február 6 - június 6-ig (17 alkalom)

Jelentkezési határidő: 2013. február 1.
Információ és beiratkozás: Tóth Kinga szervező 

Telefon: +36 1/392 0873, +36 20/249 1580
e-mail: kingat@kulturkuria.hu

szín-játék-ország

kiugró
imposztorok produkCiója

Klasszikus imprójátékok - Földessy Margit vezetésével 
Időpont: 2013. február 15. péntek 19.00-20.00

Fellépnek a “Margitosok” - 
 azaz Földessy Margit stúdiójának növendékei. 

további információ: http://kulturkuria.hu/node/13407
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4-5 éveseknek, balett előkészítő
Időpont: péntek 16.00-17.00
5-6 éveseknek, balett kezdő
Időpont: kedd, péntek 17.00-18.00
7-10 évesek, balett haladó
Időpont: kedd, péntek 18.00-19.00
Információ és beiratkozás:
Hajas Lili klasszikus balett táncpedagógus
Telefon: +36 30/399 7779

balett

 
Óvodás csoport (lányok-fiúk vegyesen): 3-6 éveseknek
kedd 15.45-16.45
Előkészítő csoport: 7-17 éveseknek
csütörtök 15.45-16.45 Akrobatika óra

Információ: Borsányi Petra Európa bajnok, fitness edző 
és koreográfus 
Telefon: +36 30/658 9265

fit-kid www.fitkid.hu 

Óvodás csoport (középső- és nagycsoportosok részére)
Időpont: hétfő, szerda 16.15-17.00
Iskolás csoportok 
Időpontok: hétfő, szerda 17.15-18.00   (I. korcsoport)
                                         18.00-19.00  (II. korcsoport)
                                         19.00-20.00 (III. korcsoport)
Információ: Bácskay Zsolt testnevelő tanár, (I. DAN)
Telefon: +36 20/951 4414

judo

6 éves kortól, felnőtteknek is
Időpontok: kedd, csütörtök 17.00-18.00

karate

brazil jiu jiCu
Iskolás korú gyerekeknek
Időpontok: kedd, szerda 15.50-16.50 
Információ és beiratkozás: Szentes János karate oktató
Telefon: +36 20/339 2197, e-mail: szentesj@yahoo.com

hip-hop - dynamiC tánCiskola

7-11 éveseknek
Időpont: hétfő 16.30-17.30
12-18 éveseknek
Időpont: hétfő 17.30-18.30
Információ: Patay-Telek Szilvia tánctanár
Telefon: +36 20/326 6628
e-mail: teleksz@freemail.hu
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Felnőtt tanfolyam
ok

Kezdőtől a nyelvvizsga előkészítőig
Időpontok: 

hétfő 11.00-13.30
kedd 8.45-10.30, 11.00-12.15

csütörtök 8.45-10.30, 10.00-12.15 

Beiratkozás és információ: 
Sándor Anikó 

Telefon: +36 1/214 8666 
vagy +36 30/231 8631 www.lingvarium-oma.hu

angol nyelvtanfolyam

18 éves kortól
Német beszédfejlesztő foglalkozás

Időpont:
Haladó csoport: szerda 09.00-10.00

Újrakezdő: 10.00-11:00
Új kezdő csoport: szerda 11.00-12.00 

Első alkalom: 2013. február 6.
Jelentkezési határidő: 2013. február 3.

hungarian for forigners
ungarisCh für auslander

in the Community Center/im Kulturhaus in Hidegkút
„Klebelsberg Kultúrkúria” (Budapest, II. Templom u. 2-10.) 

                          Course/Kurs: from Oktober/ab Oktober
Privat lesson by graduate language teacher  on all level!

Privatstunden bei Diplomsprachlehrerin auf allen Stufen!

Information: Regina Ujj +36 30/670 3057
e-mail:regina.ujj@gmail.com

német nyelvtanfolyam

15 éves kortól
Időpontok:

Új kezdő csoport:  
hétfő, szerda 10.00-11.30

Haladó és szinten tartó csoport:  
hétfő, csütörtök 16.30-17.00 

Információ és beiratkozás:
Tarnay Annamária olasz nyelvtanár

Telefon: +36 30/495 2693

olasz nyelvtanfolyam
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10-50 éves korig
Időpont: kedd 18.30-19.30

balett fitnesz nőknek

10-50 éves korig
Klasszikus táncművészeti képzés az alapoktól mindenkinek, 
alaktól és előképzettségtől függetlenül.
Időpont:  csütörtök 18.30-20.00
Információ és beiratkozás: 
Hajas Lili balett oktató
Telefon: +36 30/399 7779
www.balerina-leszek.hu

klasszikus balett felnőtteknek

Korhatár nélkül
Időpont: 
hétfő, péntek 09.30-11.00
kedd 18.15-19.45 
csütörtök 18.00-19.30

jóga a mindennapi életben

Korhatár nélkül
Időpont: péntek 08.15-09.15
Információ és beiratkozás: 
Bolla Magdolna jógaoktató
Telefon: +36 30/402 4657

fitness jóga

3-1-2 meridian-öngyógyító rendszer + 
egészségmegőrző és megtartó praktikák
Időpont:
csütörtök 13.00-15.00
Információ: 
Kocsányi Gabriella klubvezető
Telefon: +36 1/376 8796, +36 20/332 1630
www.egészségbiztonság.hu

meridian klub  
élj 100 évig egészségben

Ha Ön 9-99 év közötti, egészséges-beteg, sportos-soha életé-
ben nem sportolt, karcsú-súlyproblémái vannak, társaságra-
egyedüllétre vágyik, vannak még céljai-céltalan, akkor sok 
szeretettel várom az előadáson, ahol megismerkedhet ezzel 
a csodálatos gyaloglással és az egészségre gyakorolt pozitív 
hatásaival. A helyszínen mindenki kap egy 500 Ft-os edzés 
kupont ajándékba. 
A regisztrálók és a jelenlévők között öt alkalmas Nordic 
Walking bérletet sorsolok ki az előadás végén. 
Regisztráció: +3630/9704-302, info@nordicwalking-fitness.hu
Időpont: 2013. február 21. csütörtök 
Vinotéka terem: 18.00-20.00-ig. 
Előadó: Péter Zsuzsanna Nordic Walking edző

„gyalog az egészségért” - nordiC 
Walking

új!
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18 éves kortól
Testművészet. Szép test, szép lélek az eredménye,

ha megtanulod a nyújtó és erőfejlesztő mozdulatok sorozatát 
nyugodt légzéstechnikával végezni. 

Torna, ahol óra közben is jól érzed magad, közelebb juthatsz 
önmagad megismeréséhez, elfogadásához.

Szeretettel várok minden újra nyitott, kedves régi és új vendéget.
Időpont: hétfő 08.15-09.15
Információ és beiratkozás:

 Orbán Dóra edző
Telefon: +36 30/933 7092

e-mail: orban.dora@freemail.hu

pilates badyart elemekkel 

15 éves kortól.
Vérpezsdítő, parti hangulatú, táncos fitness óra. 

Időpontok: 
kedd 20.00-21.00

                   csütörtök 20.15-21.15
                   péntek 20.00-21.00

Az első órára előzetes bejelentkezés szükséges!
Folyamatosan lehet csatlakozni, akár egy alkalomra is.

Információ és bejelentkezés:
Papp-Váry Anna zumba- és aerobic oktató

Telefon: +36 20/430 2445, e-mail: zumbazzannaval@gmail.com

zumba fitness

A Dynamic Tánciskola tanfolyama
18 éves kortól

Haladó, középhaladó csoport:
hétfő 19.00-20.30

Új kezdő:
hétfő 20.30-22.00, kedd 18.30-20.00

vasárnap 19.00-20.30, 18.00-19.30.
Információ: Patay-Telek Szilvia tánctanár

Telefon: +36 20/326 6628
e-mail: teleksz@freemail.hu

társastánC

18 éves kortól
Izületkímélő, alakformáló,  

erősítő gyakorlatok sok nyújtással,  
a Pilates Akadémián végzett személyi edző segítségével.

Időpont: szerda 08.15-09.15
Információ és beiratkozás: 

Tóth Irén edző
Telefon: +36 70/617 7161

női torna
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Tanfolyamok

16 éves kortól
Időpont: szerda
haladók: 18.30-20.00
kezdők: 20.00-21.30
Információ: Pethő Kincső tánctanár
Telefon: +36 20/973 1042
e-mail: kincso.petho@vipmail.hu

salsa, vidámság, ritmus

16 éves kortól 
Felpörget, átmozgat, formába hoz. 
Szeretnél úgy táncolni, mint a klippekben a latin táncosok?
Aki hoz magával +1 főt 1000 Ft  kedvezményt kap.
Időpont: 
hétfő 19.00-20.00
Információ: 
Reök Cecilia reggaeton oktató
Telefon: +36 20/299 1040
e-mail: reokcecilia@gmail.com

reggaeton

új!

Tanfolyamokkal kapcsolatos  
 információ: 

 tóth kinga szervező  
+36 20/249 1580

e-mail: kingat@kulturkuria.hu

gerinCtorna
Egy óra töltődés, lazítás, stresszoldás! Új mozgáslehetőség a 
mozogni vágyóknak!
A foglalkozáson finoman átmozgatjuk az egész testet, az ízüle-
teket, izmokat, a gerincet. A gyakorlatok közben tudatosíthat-
juk magunkban egy-egy testrészünk aktuális állapotát, megért-
hetjük a működését, megismerjük a felépítését. Foglalkozunk 
az adott testrész, ízület vagy izom szerepével, feladatával, leg-
gyakoribb problémáival, sérüléseivel. Megtanulunk egyszerű, 
otthon is végezhető gyakorlatokat, amelyekkel leginkább javít-
ható egy-egy terület működése. A feszes, görcsös izmokat lazít-
juk, az esetleges gyenge izmokat pedig megerősítjük.
A gyakorlatok végzése közben a helyes légzésre is figyelünk, 
illetve alapvető légzőgyakorlatokat is elsajátítunk (pl. váltott 
orrlyukú, kompressziós, 4 ütemű, méregtelenítő stb.).
Beszélgetünk a testrészek és a lelki területek kapcsolatáról is, 
a sérülések, mozgásszervi panaszok lelki hátteréről, a teljesség 
igénye nélkül. Végzünk úgynevezett energetizáló gyakorlatokat 
is, amelyek elsősorban a belsőelválasztású mirigyek működését 
segítik.
Szeretettel várok mindenkit, aki szeretne többet (vagy egyál-
talán) törődni az egészségével és ezáltal közelebb kerülni ön-
magához (is)!
Időpont: csütörtök 11.00-12.00
Első alkalom: 2013. március 7.
Jelentkezési határidő: 2013. február 28.
Információ és jelentkezés: Jurás Zoltán edző és masszőr 
Telefon: 20/ 447 4520
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Ha...
- szeretnél a Klebelsberg Kultúrkúria csapatához tartozni;
- szívesen tevékenykedsz rendezvényeken, kulturális és kö-
  zösségi programokon, táborokban, szereted a szabadidődet
  gyerekek és fiatalok között tölteni;
- örömmel megosztanád tudásodat másokkal;
- van szabadidőd és érdekel az önkéntesség...

...köztünk a helyed!

Önkéntes munkára várunk 16 és 25 év közti diákokat,  
fiatalokat!

2013. április hónapban kép-
zés formájában segítünk 
felkészülni az önkéntes te-
vékenységre, amely során 
megismerheted intézmé-
nyünket, munkatársainkat.
Ha kedvedre való a feladat, a 
felkészítést követően önkén-

tes szerződést kötünk veled.
Milyen munkákat végezhetsz nálunk önkéntesként?
Rendezvényekhez, foglalkozásokhoz, táborokhoz kötődő 
szervező és megvalósító feladatok, grafikai tervezés, ren-
dezvények dokumentálása, ifjúsági közösségi térben kor-
társsegítői munka, kiadványok, szórólapok terjesztése.

Az önkéntes munka eredményesen segíti a középiskolát, 
főiskolát végzett fiatalok munkatapasztalat szerzését is.
 
Segítünk érdeklődésednek megfelelő feladatot találni!

Szeretettel vár a Kultúrkúria csapata!
 

Jelentkezni lehet 2013. március 31-ig az alábbi elérhetőségeken:
Mulicz Ferenc  

+36 20/291 7003 mulicz.ferenc@kulturkuria.hu
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magház  
baba-mama klub

kedd és csütörtök  
1000–1200

inteRnet koRtalanul
csütörtök és péntek 

830–1000 és  1030–1200

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

Részvételi díj családonként: 500 Ft

mátyus Dezső bRiDzsklub
péntek 

1800–2200

Helyszín a Közösségi Ház, 1028 Budapest, Máriaremetei út 37.
4 csoportban – kezdő, középhaladó és haladó szinten.
Új kezdő csoport szeptemberben indul.
Vezeti: Polgár Mária (polgar.maria@gmail.com)
Információ: Wenzon Gusztáv, tel.: +36 20/325 1414 

Részvételi díj: 1200 Ft/hó.

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

 A részvétel ingyenes.

Tapasztalatokat illetve magyar és külföldi bélyegeket  
cserélhetnek, felértékeltethetik gyűjteményüket.
Vezeti: Faragó Sándor  A részvétel ingyenes.

hiDegkúti bélyeggyűjtők klubja
szerda  

1700–1900

teRe-FeRe  
polgáRi nyugDíjas klub

február 4.,  
hétfő 1630

Minden hónap első hétfőjén jó hangulatú beszélgetés, meg-
hívott előadók.  Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A részvétel ingyenes.
sakk-köR
Haladó kategóriás jelentkezőket várunk most szerve-
ződő sakk-körünkbe. A játszmák helye a Kultúrkúria. 
Információ: Fülöp Tibor  +36 1/397 0502 
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német klubestek /Deutschklub
február 28. 
csütörtök 1800

Kötetlen társalgás jó hangulatban/Lockere Unterhaltung in 
angenehmer Atmosphäre 
Állandó témáink: Film-színház-zene, utazás-gasztronómia, 
külföldi munkavállalás, gazdasági aktualitások, nyelvvizsga in-
formáció, játék mindenkinek.
Unsere Themen: Film-Theater-Musik, Reise-Gastronomie,  
Arbeit im Ausland, aktuelle Wirtschaftsfragen, Sprach-
prüfungsinformationen, Spiele für alle.
Klubvezető/Leiterin: Ujj Regina +36 30/670 3057  
www.online-nemet.hu

A részvétel ingyenes/Kostenloser Eintritt.

pesthiDegkúti baRáti köR
február 20. 
szerda 1700

Az eddigi hagyományt követve Baráti Körünk szeretettel várja 
azokat a helyi lakosokat, gyerekeiket, nagyszüleiket, akik részt 
kívánnak venni a kötetlen hangulatú beszélgetésen. 
Célunk a Pesthidegkútat szerető, azért tenni vágyó polgárok 
találkozási lehetőségének biztosítása. Összejöveteleink során 
szabadon beszélgetünk, megvitatjuk a lakókörnyezetünket 
érintő problémákat, eseményeket. Ezeken a találkozókon 
hangot adhatunk örömünknek, javaslatainknak és kifejezhet-
jük bosszúságainkat is. 
Összejöveteleinket minden hónap harmadik szerdáján 
tartjuk.  

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

Ha kisgyermekes szülőként úgy érzi…
„Olyan jó lenne beszélgetni…” „Sokat vagyok 
egyedül…” „Nem tudok egyedül kimozdulni…” 
„Elbizonytalanodtam a gyermeknevelésben…” 
Segíthetünk? Otthon segítünk szolgálat ingyene-

sen, önkéntesekkel, szülői tapasztalattal, heti rendszerességgel
Elérhetőség: Otthon Segítünk Alapítvány
Lukács Andrea II. kerületi szervező +36 30/491 4021
lukacs.andrea@t-online.hu, www.otthonsegitunk.hu

otthon segítünk alapítvány
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gazDapiac

Télen is gazdapiac a cserkészháznál
Február 9-én, szombaton reggel 8-12 óráig várjuk a vásár-
lókat és az érdeklődőket. A tél kínálata, a hurkafélék, füs-
tölt húsok, borok, savanyúságok mellett a szokásos gazdag 
választék várja az idelátogatókat. Aki fázik – grátisz – ihat 
gyógyfüvekből készült teát a kóstoló asztalnál, de forralt bort 
is lehet majd kortyolgatni. Sajnos márciusig nem lesz kap-
ható a konyhakész bontott csirke. Ennek technológiai okai 
vannak. 
Mindenesetre kezdjük az esztendőt jó hangulatban a 
máriaremetei  gazdapiacon (II. ker. Hímes u. 3.)!

feburár 9.   
szombat 800-1200 

egalitás alapítvány
Közlekedési nehézségekkel küzdő pesthidegkútiak helyi 
kulturális rendezvényeken való részvételét segíti az Egalitás
Alapítvány,  szállítás, szükség esetén helyszíni segítség biztosí-
tásával. Kérjük, éljenek a lehetőséggel, keressék Zaymusné 
Szanka  Juditot a +36 1/274 6233 vagy a +36 30/953 3415 
telefonszámon.

hiDegkúti spoRt club

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

Február 23-24.:
III. Komáromi István Emléktorna
utánpótlás és felnőtt teremtornák
Helyszín: Klébi csarnok 
(1028 Budapest,  Szabadság út 23. – bejárat a Kökény u. felől)
További információ: www.hidegkuti-sc.hu

bababöRze
február 2.  

szombat 900–1200

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

Február 10. vasárnap 17.00. Családi istentisztelet 
Február 16. szombat 10.30 
  a Csikvándi Fehér Akác énekkar  
                                          és citera zenekar 
                                          és a Csikvándi  Evangélikus Gyülekezet    
                                          szolgálata
Február 24. vasárnap 11.00 
  Gyülekezeti nap a gyülekezeti teremben 
Február 6. és 20. szerda 19.00 
  Felnőtt Bibliaóra gyülekezeti terem.

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

kiugró
imposztorok produkCiója

Klasszikus imprójátékok - Földessy  Margit vezetésével
Fellépnek a ”margitosok” – azaz Földessy Margit stúdiójának 
növendékei. A kreativitás- és személyiségfejlesztő drámastú-
dióban az elmúlt közel három évtizedben több száz gyerek 
– köztük a Momentán tagjai – nőtt fel játékot, kreativitást, 
beszédet, koncentrációt, kultúrát és színházi gondolkodást 
magába szívva. A most színpadra lépő fiatalok (10-25 éves 
korig) még nem is éltek, mikor Margit az első csoportját indí-
totta, de hát az improvizációt nem lehet elég korán kezdeni. 
Az IMposztorok PROdukciója fiatal és pimasz, a játékosok 
nem titkolják, hogy szeretnek rosszalkodni.

Jegyár: 1000 Ft

február 15. 
péntek 1900



Szolgáltatás

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

béReljen teRmet a kultúRkúRiában!
Intézményünk alkalmas esküvők, 
előadások, koncertek, ültetett 
és állófogadások, konferenci-
ák és oktatási tevékenységek 
lebonyolítására. Termeink kis 
létszámú csoportos foglalkozások 
elhelyezésén túl akár háromszáz 
fős közönség befogadására is 
alkalmasak. Szabadtéri program esetén amfiteátrumunk és 
tágas kertünk is rendezvényhelyszínül szolgálhatnak. 

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

zsúRszolgálat
Ünnepelje gyermeke  
születésnapját és névnapját  
a Kultúrkúriában!  

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

Bérelhető termek, terek:  
Színházterem, Nagyszalon - Télikert, 
Vinotéka, Barbakán, Szabadtéri színpad
További információk a termekről:  
Tóth Kinga +36 20/249 1580 
kingat@kulturkuria.hu 
www.kulturkuria.hu

ingyen inteRnet a kultúRkúRiában!
Nyitástól 20 óráig használható. 

keDves olvasónk!
Ha szeretné a műsorfüzetet elektronikus úton megkapni, 
kérjük, küldjön egy e-mailt az info@kulturkuria.hu címre!

taRtsa esküvőjét a kultúRkúRiában!
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Budapest legtöbb rendezvényhelyszínének a programjá-
ra és számos vidéki rendezvényre is vásárolhat jegyet a 
Kultúrkúria információs pultjánál, hétköznap 07.30–19.30, 
hétvégén 10.00–18.00 óra között. Telefon: +36 1/392 0860. 
Intézményünk programjaira a helyszínen, az InterTicket  
országos JEGYPONT hálózatában, valamint a JEGY.HU 
oldalon, a Ticket Expressznél (Andrássy út 18.), a Broadway 
jegyirodáiban, Solymáron a Travelplaza utazási irodában tud 
jegyet venni.
Internetes jegyrendelés a jegyrendeles@kulturkuria.hu 
e-mail címen lehetséges.
II. Kerület Kártyára és SOTE Alumni Tagsági Kártyára az 
1000 Ft feletti jegyárú színházi előadásokra és koncertekre 
10% kedvezményt adunk.

A sorban állás elkerülése érdekében jegyét lehetőleg ne az adott 
rendezvény napján, hanem elővételben vásárolja meg. Egy   prog-
ramot megelőző utolsó órában csak az aktuális rendezvényre 
lehet jegyet venni, az elővétel ekkor más előadásokra szünetel.  

II. KERÜLETI KULTUR ÁLIS KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT. HAVI KIADVÁNYA
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a., tel.: +36 1/392 0860 
e-mail: info@kulturkuria.hu, web: www.kulturkuria.hu
felelős kiadó: Dolhai István 
szerkesztő: Mulicz Ferenc, kiadványszerkesztés: Ladányi Norbert
nyomda: F&F  Print Line Kft. 2013 Pomáz, Mogyoró utca 32. 
Megjelenik 11 000 példányban.
VPID: HU0006816562
Hirdetésfelvétel: Wenzon Gusztáv tel.: +36 1/ 392 0873

 impResszum

támogatóink, paRtneReink

színház- és konceRtjegy elővétel
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Konténeres sitt-, szemét- és törmelékszállí-
tás  4, 6, 8, 10 m3-es konténerekkel,  
gépi földmunka, tereprendezés,  
sóder-, homok-, termőföldszállítás.
Tel.: +36 1/376 9926, +36 30/991 2739
Pesthidegkút vonzáskörzetében

kRetz kFt.

Piazzolla és hagyományos tangó zenék...
Koncert, színházi előadás önállóan vagy táncosokkal, 
rendezvények, esküvők zenei és műsor szolgáltatása.
www.tangoharmony.hu  
www.facebook.com/tangoharmony

tango haRmony  
ha különleges élményt akaR!

kRiston intim toRna
Folyamatosan induló tanfolyamok  
a Kultúrkúriában 
Bővebb információ és jelentkezés:  
Magyarf i Tímea +36 20/972 0656
www.szederindabolt.hu/ 
Ajánlott termékek, szolgáltatások

Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820, 212-0803
Fax: (06 1) 212-4885 
Web: www.marczi.hu

KEX ÉS TEA
A MOMENTÁN TÁRSULAT ÁLTAL SZERKESZTETT 
KORTÁRS IRODALMI EST VENDÉGEKKEL
február 5. kedd 19.00
SCI-FI IRODALOM 
Beszélgetőtárs: NÉMETH Attila, a Galaktika magazin 
irodalmi szerkesztője
Belépő: 700 Ft

MŰVÉSZETEK KÉZENFOGVA 3.  
„HÚZNI – VONNI”
február 6. szerda 19.00
Mozart, Handel, Sarasate, Liszt Ferenc és Schubert művei-
ből válogatnak a GRAZIOSO Kamarazenekar művészei  
Belépő: 1 500 Ft. Diákok és nyugdíjasok kedvezményesen 
750 Ft-ért válthatnak belépőt a helyszínen. 

NEIL YOUNG SÉTÁNY
NYS KLUBKONCERT
február 23. szombat 19.00
HUZELLA Péter, JENEI Szilveszter, RÁTÓTI Zoltán, TÓTH István
Belépő: 800 Ft

CSURKA ISTVÁN: AZ IDŐ VASFOGA
KOMÉDIA KÉT RÉSZBEN
február 24. vasárnap 19.00
a SZÁGULDÓ ORFEUM társulat és 
a Klebelsberg Kultúrkúria közös produkciója
Belépő: 2500 Ft

GYÓGYÍTÁS ÉS MŰVÉSZET
GYÓGYÍT-E A MŰVÉSZET? MŰVÉSZET-E A GYÓGYÍTÁS?
február 27. 19.00
Rendhagyó sorozatunk házigazdája dr. MEDGYESI János 
háziorvos
Vendégünk: BALÁZS Árpád zeneszerző, Érdemes Művész
Belépő: 600 Ft. Diákok és nyugdíjasok kedvezményesen 
400 Ft-ért válthatnak belépőt a helyszínen. 

bi indd 5 2013 01 09 14:40:55

Anyanyelvi SPANYOL tanár
Ìnyelvórák minden szintenÌ

O6 20 828 0444



Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820, 212-0803
Fax: (06 1) 212-4885 
Web: www.marczi.hu

KEX ÉS TEA
A MOMENTÁN TÁRSULAT ÁLTAL SZERKESZTETT 
KORTÁRS IRODALMI EST VENDÉGEKKEL
február 5. kedd 19.00
SCI-FI IRODALOM 
Beszélgetőtárs: NÉMETH Attila, a Galaktika magazin 
irodalmi szerkesztője
Belépő: 700 Ft

MŰVÉSZETEK KÉZENFOGVA 3.  
„HÚZNI – VONNI”
február 6. szerda 19.00
Mozart, Handel, Sarasate, Liszt Ferenc és Schubert művei-
ből válogatnak a GRAZIOSO Kamarazenekar művészei  
Belépő: 1 500 Ft. Diákok és nyugdíjasok kedvezményesen 
750 Ft-ért válthatnak belépőt a helyszínen. 

NEIL YOUNG SÉTÁNY
NYS KLUBKONCERT
február 23. szombat 19.00
HUZELLA Péter, JENEI Szilveszter, RÁTÓTI Zoltán, TÓTH István
Belépő: 800 Ft

CSURKA ISTVÁN: AZ IDŐ VASFOGA
KOMÉDIA KÉT RÉSZBEN
február 24. vasárnap 19.00
a SZÁGULDÓ ORFEUM társulat és 
a Klebelsberg Kultúrkúria közös produkciója
Belépő: 2500 Ft

GYÓGYÍTÁS ÉS MŰVÉSZET
GYÓGYÍT-E A MŰVÉSZET? MŰVÉSZET-E A GYÓGYÍTÁS?
február 27. 19.00
Rendhagyó sorozatunk házigazdája dr. MEDGYESI János 
háziorvos
Vendégünk: BALÁZS Árpád zeneszerző, Érdemes Művész
Belépő: 600 Ft. Diákok és nyugdíjasok kedvezményesen 
400 Ft-ért válthatnak belépőt a helyszínen. 
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Eseménynaptár – február

február 2. szombat 1500

Csiribiri Farsangi családi délután

február 5. kedd

1800 Klímabarát fórum
1830 A spanyol manierizmus – Ludmann Mihály sorozata

február 10. vasárnap

1500 Az operairodalom gyöngyszemei
1930 LGT koncert

február 4. hétfő 1900

Borospince estek – Tamási Áron – Takaró Mihály előadása

február 11. hétfő 1900

Robert Thomas: Szegény Dániel – Karinthy Színház

február 14. csütörtök

1800 Gyógynövény klub
1930 Mesterkoncertek - Gavriel Lipkind és a Grazioso Kamarazenekar

február 15. péntek

900 és 1030 Tádé-bérlet: Mese a kutyusról és a cicusról
1430 Mazsola II. bérlet: Pom Pom meséi
1700 Magyar táncház gyermekeknek

február 16. szombat 1500

Kézműhely: Virágvarrás filcből

február 17. vasárnap 1900

Dalnokklub - Ferenczi György és a Rackajam

február 19. kedd 1830

14. oldal

20. oldal
18. oldal

4. oldal

20. oldal
8. oldal

15. oldal
15. oldal
14. oldal

16. oldal

7. oldal
7. oldal

18 oldal

9. oldal

6. oldal
A római San Pietro – Ludmann Mihály művészettörténész sorozata

február 1. péntek 1700 

Magyar táncház gyermekeknek 14. oldal

1100 Kincsestár öko-kézműves műhely
1430 Mazsola-bérlet: A zsiványtanya

február 22. péntek

19. oldal

20. oldal
16 .oldal

február 23. szombat 1900

Csík zenekar koncert 9. oldal
6. oldal

január 25. péntek
1100 Családi meseszínház: Repülési lecke kezdőknek
1700 Portré+ Kondor Katalin vendége Bagdy Emőke

február 24. vasárnap

17. oldal
19. oldal

február 25. hétfő 1000 és 1130

Babaszínház: Az állatok farsangja 17. oldal

február 26. kedd

1730 Kertbarát fórum
1800 10 év – a Budai Képzőművész Egyesület jubileumi kiállítása

20. oldal
13. oldal

március 1. péntek 1900

Jubileumi Humorpercek 21. oldal


