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Ajánló

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

18. oldal
22. oldal

17. oldal
26. oldal
10. oldal

április 5. péntek
1000 Zenélő nemzetek – nemzeti zenék
1900 Egressy Zoltán: Vesztett éden 
1900 Grazioso Zeneszalon

16. oldal

április 15. hétfő 1900

Borospince estek – József Attila – Takaró Mihály 

 április 12. péntek
1100  Az űrhajózás világnapja – a Magyar Csillagászati     

              Egyesület előadása
1800  Végy karjaidra, idő – Sinka István est
 április 14. vasárnap
 1100  Állati zenés ABC – Bíró Eszter-koncert
 1700 Portré+ Kondor Katalin vendége Bíró Zoltán

április 11. csütörtök
1000   Tatok-Tatok – Sajtkukaczok
           és Szabó T. Anna műsora
1800  Egészséges táplálkozás fórum
1930  Mesterkoncertek – Schubert-est
 

10. oldal

április 6. szombat 1500

Csiribiri tavaszi családi délután

 április 16. kedd 
1900  Euripidész: Iphigeneia Auliszban 
          Veszprémi Petőfi Színház

23. oldal

9. oldal

4. oldal
8. oldal

április 28. vasárnap 1900

Dalnokklub – Hangraforgó együttes, 
D. Kiss Ildikó, Gyarmati Gábor és Szabó Dániel  11. oldal

7. oldal

16. oldal

 április 25-26. csütörtök-péntek 
a III. Táncfesztivál
          

5-6. oldal



KöszöntőAjánló

Pesthidegkút a második kerület részeként ma már kevés 
megmenthető építészeti értékkel bír. Ezen kevesek egyike 
az önálló falu közigazgatásának egykori központja, néma 
tanúja, a Hidegkúti út 216. sz. alatt álló úgynevezett régi 
községháza. 

Az épület 1898-tól szolgálta Hidegkút, majd Pesthidegkút 
közigazgatását egészen a második világháború közepéig. Az 
egykor Parsch Rezső helyi földbirtokos tulajdonát képező 
ingatlan megvételéért komoly anyagi erőfeszítést tett az elöl-
járóság. Akkor hatalmas összegnek számító 12000 forintért 
vásárolta meg, és 1000 forintért hozatta rendbe és tetette 
községházának alkalmassá egy helyi vállalkozóval, Kratzer 
Józseffel.

Ma elhagyott, elárvult, pusztulófélben lévő állapotban van. 
Reményeink szerint a jövőben lehetőség nyílik az épület pá-
lyázati úton való megmentésére, felújítására. S mind eközben 
az épület hasznosításáról is gondoskodni kell.

Egyik lehetőségként merült fel dr. Szentpétery Tibor foto-
gráfus hagyatékának elhelyezése és közkinccsé tétele. Így az 
épület felújításával hármas cél érhető el: szolgálná egy nagy-
szerű ember páratlan értékű hagyatékát, egy pesthidegkúti 
középület megmentését, és egy új tér megnyitásával helyet 
kaphatna a hidegkúti helytörténeti gyűjtemény. Állandó ki-
állításként és tanulmányozható anyagként egy helyre kerül-
hetnének az eddig őrzött dokumentumok és tárgyak az ér-
deklődők számára.

dr. Czaga Viktória
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Az Űrhajózás világNapja
2013. április 12. péntek 11:00

Űrhajózás tegnap, ma, holnap

A Magyar Csillagászati Egyesület előadása
Az előadást  Mizser Attila tartja
Az előadás témái:
Lajkától Gagarinon, Armstrongon 
át a jelenlegi űrhajózási trendekig.
Egy kis jövő-latolgatás:
Visszamenjünk-e a Holdra?
Mikor jutunk el végre a Marsra?

A részvétel ingyenes!

teleszkópos megfigyelés

2013. április 13. szombat 20:00

az  Űrhajózás Világnapjának programja
Minden érdeklődő személyesen végezhet megfigye-
lést a Holdról, a bolygókról és a csillaghalmazokról a 
Magyar Csillagászati Egyesület tagjai közreműködésével. 
 
Rossz idő esetén a teleszkópos megfigyelés elmarad!

A részvétel ingyenes.
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Jeles napok

Az Űrhajózás világNapja
2013. április 12. péntek 11:00

2013. április 13. szombat 20:00

   Bemutatókkal egybekötött
nyílt táncórák, melyre minden
érdekLODOt sok szeretettel
 várunk!

2012. április 28. szombat 10:00-22:00

III. TÁNCFESZTIVÁL 
2013. ÁprILIS 25. CSüTörTök

A Tánc Világnapja alkalmából idén harmadik  
alkalommal rendezzük meg III. Táncfesztiválunkat. 

Bemutatókkal egybekötött nyílt táncórák, 
ahol mindenki táncra perdülhet!

1982-ben az UNESCO Nemzetközi Színházi 

Intézete részeként működő Nemzetközi 
Tánctanács megalkotta a Tánc Világnapját, 
melyet 1983 óta minden évben Jean Georges 
Noverre születésnapján, április 29-én ünnepel-
nek. A táncművészet legnagyobb ünnepét vi-
lágszerte táncelőadásokkal köszötik. 

I. nap 
Néptáncbemutatók

16.30-17.30 Csillagszemű 
tánccsoport

17.30-17.40 szünet

17.40-18.40 német 
tánccsoport 

gyerek és felnőtt



Jeles napok

6

ii. nap – minden, ami tánc 

programok:
16.00-16.20 felnőtt balett

16.20-16.30 szünet
16.30-16.50 gyerek balett

16.50-17.00 szünet
17.00-17.20 Fit-kid

17.20-17.30 szünet
17.30-17.50 hip-hop
17.50-18.00 szünet
18.00-18.20 társastánc
18.20-18.30 szünet
18.30-18.50 salsa
18.50-19.00 szünet

19.00-19-20 reggaeton
19.20-19.30 szünet

19.30-19.50 gyerek zumba
19.50-20.00 szünet

20.00-20.10 cheerleading
20.10-20.20 szünet

20.20-21.20 
zumba óra
Kérjük, minden-

ki hozzon magá-

val kényelmes 

 (tornázáshoz 

alkalmas) öltözetet és 

tornacipőt!

III. TÁNCFESZTIVÁL
2013. ÁprILIS 26. péNTEk

A rendezvényen való részvétel ingyenes
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SzínházJeles napok

Szereplők:

Madách Imre.............Portik Györffy András 
Fráter Erzsébet..............................Marjai Virág
Majthényi Anna.............Dimanopulu Afrodité

Rendező: Beke Sándor

egressy zoltán:
Vesztett éden

április 5.
péntek 1900

az egri Gárdonyi Géza Színház előadása 

Egressy érett drámaíróként robbant be a hazai irodalmi és 
színházi életbe. Színművei többnyire zárt, szűk terekben 
játszódnak, boldogulni vágyó, érzékeny lelkű álmodozókról. 
Fráter Erzsébetet is mélyről fakadó szenvedélyek mozgat-
ják, Madáchot is, aki beleszeret, rajongás, szerelem, büsz-
keség és szenvedély hatja át. Boldogságuk mégsem lehet 
felhőtlen, nemcsak azért, mert Fráter Erzsébetben több a 
szenvedély, a romantika utáni vágy, mintsem belenyugod-
na abba, hogy Sztregován töltse el az életét. Megnehezíti 
együttlétüket Majthényi Anna, Madách édesanyja, aki vi-
szont következetes gazdasszony, háziasszony és anya egy 
személyben. 
A mű végigkíséri Madách életét és Fráter Erzsébet szenve-
délyes és romantikus villódzó szerelmét, és végül megért-
hetjük, hogy született meg Madách Az ember tragédiájá-
nak Évája.

Jegyár: 2000 Ft
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Színház

Végy karjaidra, idő
sinka istVán-est 
a pusztaszó együttes mŰsora

április 12.
péntek 1800

a Költészet Napja tiszteletére
Sinka István a magyar irodalom egyik 
legérdekesebb alakja, méltatlanul mel-
lőzött mind ez ideig. Az ősök s a ki-
semmizett sorstársak iránti elkötele-
zettség vált költészetének legforróbb 
indulatává, mely a pásztorélet harma-
tos idilljeit, a szerelem fiatalos örömét 
is megszólaltatta. A jövőben az alap-
tantervben szerepel költészete. 

A Pusztaszó együttes előadásában az Ozsváth Sándor 
által szerkesztett 1985-ös bemutatóban színre vitt versek is 
elhangzanak.

Tud-e valamit kezdeni költészetével a ma embere? Érti-e 
ezt a pokol-hangot? Képes-e átélni annak az útnak iszonya-
tos buktatóit, melyen a nagyszalontai, sokad-íziglen juhász-
származék, juhásznak kergetett, de „sámán”-lelkű fiú a köte-
les költő rangjáig eljutott? De ne legyünk kishitűek: a versre 
fogékony, még oly fiatal lelkek számára a feketebojtár művei, 
a költészet, az irodalom egyetemes-időtlen értékeit kínálják 
ma is, bármikor. Kínálják nagy olvasói empátia, költészetér-
zékenység és a megismerés lehetőségének birtokában.

Forrás: port.hu
Pusztaszó:

Horányi László - versek, ének, vokál
Nagy Szabolcs - billentyűs hangszerek, ének, vokál

Pengő Csaba - bőgő, basszusgitár, vokál
Szirtes Edina „Mókus” - hegedű, vokál

Molnár Dániel - ütőhangszerek

A belépés ingyenes.
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Színház

euripidész: 
iphigeneia auliszban

április 16. 
kedd 1900

a Veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka

Euripidész a drámaírás technikájának fölényes mestere 
volt. Maradandó hatást különösen nőalakjai gyakoroltak a 
világirodalomra.
Euripidész legfőképp a lélekábrázolás mestere. Árnyalt 
figurái egyszerre hősök és esendő, nem egyszer szánandó 
emberek. Keserű véleményét a társadalom igazságtalansá-
gáról, az ebből következő gyávaságról, a tömegek kétes sze-
repéről, az egyes ember és a hatalom kiszolgáltatottságáról 
nem titkolja el. Ezért is példaképe sok modern írónak...

Szereplők:
Agamemnóm..............................Szalma Tamás 
Öreg szolga......................................Nyirkó István
Meneláosz...................................Keresztes Gábor
Klütaimnésztra...........................................Kéri Kitty
Iphigeneia..............................................Trokán Anna
Akhilleusz........................................Horváth Zoltán
Hírnök.................................................Máté P. Gábor
Khalkiszi nők kara...........................Módri Györgyi, 
                                                                                       Dominek Anna
Oresztész, Agamemnóm kisfia.........Gál Benjamin

Rendező: 
Szinetár Miklós

Kossuth-, Jászai- és Balázs Béla-díjas, 
Kiváló és Érdemes művész

Jegyár: 2500 Ft
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pesthidegkúti 
kamarazenei fesztiVál

április 13. 
szombat 1400

grazioso zeneszalon
április 5. 

péntek 1900

Házigazda: Detvay M. Marcella
Meghívott vendég: a 10 éves jubileumát ünneplő Four 
Bones Harsonakvartett: Magyar Péter, Gáspár Olivér, 
Kasza Nándor és Gyetvai Péter
Műsorukban bemutatót hallhatunk „Crossroads” c. új 
lemezükről.

A belépés díjtalan.

mesterkoncertek  
schubert-est

április 11. 
csütörtök 1930

A Katari Szimfonikus Zenekar tagja, Kovács Anikó egyre 
népszerűbb a koncertéletben. Számos estje nagy sikert ara-
tott. Jandó Jenő zongoraművész a mai zenei élet egyik legki-
válóbbja. Koncertjük igazi élményt ígér.
Műsor:
Schubert: D-dúr szonatina op 137
Schubert: A-dúr Duo D.574
(Kovács Anikó,  Jandó Jenő)
szünet
Schubert:  
A-dúr Pisztráng-ötös D 667

Jandó Jenő - zongora
Kovács Anikó - hegedű
Molnár Piroska - cselló
Martos Attila - nagybőgő
Lukács Attila - brácsa

Jegyár: 2000 Ft

Tizenhetedik alkalommal rende-
zünk fesztivált a hidegkúti zeneiskolás 
diákok részére.
A programban növendékek lépnek fel 
kamaracsoportokban, ahol az együttes 
legalább egy tagja pesthidegkúti. 
A zongora négykezestől a gitárosokon, vonósokon keresztül 
a furulyazenekarig hallgathatunk kamaradarabokat. Az elő-
adókat szakmai zsűri minősíti.

A belépés ingyenes.
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Zene

Cilea: Adriana Lecouvreur
a New York-i Metropolitan Operaház előadása
A programokon ismeretterjesztő bevezető  
előadást tart Dr. Langermann István.
Nyugdíjasoknak, tanulóknak,  
mozgáskorlátozottaknak a belépés ingyenes.    

 Jegyár: 400 Ft

Versek, dallamok, gondolatok
Házigazda: a Radványi - Balog - Borzsák trió
Vendég a Hangraforgó együttes, valamint D. Kiss Ildikó, 
Gyarmati Gábor és Szabó Dániel

Hangraforgó együttes

„A hangraforgó zeng a fű között...”, írta Radnóti Miklós 
Majális című versében. A költő ezzel a különös kifejezés-
sel illette az egykori lemezjátszót, a gramofont. Bár a szó 
nem vált ismertté, napjainkban mégis új értelmet kapott: az  
F. Sipos Bea és Faggyas László alkotta verséneklő együttes  
2003  augusztusában fölvette a Hangraforgó nevet.

D. Kiss Ildikó, Gyarmati Gábor és Szabó Dániel
Műsorukban ír, skót és angolszász keresztény dalok szere-
pelnek eredeti nyelven és magyarul, saját feldolgozásban. 
Ezenkívül helyet kapnak ír és skót tradicionális hangszeres 
darabok. 
A zenészek az Éirí együttes tagjai. Negyedik éve zenélnek 
együtt, de külön-külön mindannyian sok éve foglalkoznak ír, 
illetve középkori zenével. 

Jegyár: 700 Ft

az operairodalom gyöngyszemei

dalnokklub
április 28. 
vasárnap 1900

április 28. 
vasárnap 1500
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Kiállítás

hímes tojások 
Megtekinthető: április 7-éig

fennmaradni 
m. nagy lászló felVidéki fotográfus kiállítása

Megtekinthető: április 14-éig
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Húsvéti válogatás Fekete Ildikó 
festett tojásaiból
A kiállításon díjazott („A 
Népművészet Ifjú Mestere” és 
„Népi iparművészeti alkotás”) 
művek is megtekinthetők.

Fekete Ildikó az ELTE Természettudományi karának 
harmadéves matematika szakos hallgatója. Gyűjti és ké-
szíti a különböző vidékekről származó mintákat, tojáso-
kat, a legjobban a gyimesi csángó mintákat kedveli.

A kiállítások díjtalanul megtekinthetőek
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

M. Nagy László több évtizeden át készített fotográfiákat 
különböző magazinok, napilapok számára.
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Kiállítás

A kiállítás díjtalanul megtekinthető
naponta 10-18 óráig.

mozdulatlan mozgóképek – richly zsolt  
grafikusmŰVész, rajzfilmrendező kiállítása

Válogatás a Balázs Béla-díjas, Érdemes Művész alkotó  
felnőtteknek és gyerekeknek szóló grafikáiból

A kiállítást megnyit-
ja Lackfi János József 
Attila-díjas költő, író 
2013. április 10-én 18 
órakor. 
Közreműködik:
Lorenz Dávid 
gitárművész.

Richly Zsolt nevéhez televíziós sorozatok, egész estés 
TV- és mozifilmek, gyermekeknek és felnőtteknek készü-
lő produkciók egész sora kötődik. Generációk nőttek fel a  
Kockásfülű nyúl vagy Kíváncsi Fáncsi kalandjain. 

A hatvanas években ifjúsági lapoknak, magazinoknak ké-
szített illusztrációkat, majd a hetvenes és nyolcvanas évek-
ben több népszerű mesehős történetét adaptálta diára. 

A hazai animációs filmművészet számos generációját se-
gítette már pályára, és ezzel a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem Animációs oktatásának meghatározó, korszakos 

Megtekinthető: április 10-től május 2-áig 
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Kiállítás
Fo

ly
o

só
i T

á
r

la
T

A kiállítás díjtalanul megtekinthető
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

gdf suez – az éV természetfotósa 2012

Lebilincselő kiállítás a hazai természetfotózás legjobb  
alkotásaiból

Az immár huszadik alkalommal meghirdetett „GDF 
SUEZ – Az Év Természetfotósa 2012” pályázatra több 
száz nevező több ezer fotója érkezett. 

A nemzetközi szinten is a legjobbak között számon tar-
tott magyar természetfotósok több kategóriába is nevez-
hették alkotásaikat. Az elismert szakemberekből álló zsűri 
a többezer pályaműből választotta ki a közel 100 legjobb 
képet. Ezeket a válogatott, s a díjazott alkotásokat tekint-
hetik meg látogatóink.

Megtekinthető: április 17-től május 14-éig 

Daróczi Csaba fotója

Gődény Csaba fotója
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Kiállítás

hier, jetzt oder nirgendwo

Boronkay Péter, Szederkényi József és Szederkényi 
Lukács építészek kiállítása
Megnyitó: 2013. április 24. 19 óra.

”...Itt van, most van, 1960 van, és most Mexikóban vagyok.”
Richard Nonas

Megtekinthető: április 24-től április 26-áig 
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csiribiri taVaszi családi délután
április 6. 

szombat 1500 -1800

1545  Mesék szárnyán - a Palinta Társulat zenés műsora 
A gyerekek örömére ismét 
vendégünk lesz az énekes 
duó. Vidám családi kon-
certjükön mai magyar köl-
tők megzenésített verseiből 
válogatnak ismét. A dalo-
kon kívül bábozásra, sok 
közös játékra és mozgásra 
is sor kerül. 

Kézműves játszóház
Katicás ceruzatartó 
készítése konzervdobozból 
és méhecske készítése parafadugóból. 

Jegyár: 500 Ft

1700  Sárkányölő Krisztián –  a Harlekin Bábszínház és   
                               a gyermekközönség közös előadása 

Regős János mesemondó kocsiját húzva járja a világot, hogy 
mindenkivel megismertesse Sárkányölő Krisztián legendá-
ját. A történet szerint III. avagy Zokogó Zsigmond király 
lányát, Mufurcka királykisasszonyt elrabolta egy sárkány…

zenélő nemzetek - nemzeti zenék
április 5. 

péntek 1000 

Elindultam szép hazámbul - avagy a magyar zene sok-
színűsége
Eckhardt Gábor zenetörténeti sorozata kisiskolásoknak                                     

Jegyár: 600 Ft
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Gyerekprogram

tatok-tatok - sajtkukaczok  
és szabó t. anna mŰsora

április 11. 
csütörtök 1000  

Szabó T. Anna költő és a Sajtkukacz Zenekar közös elő-
adása a Költészet Napja alkalmából
Szabó T. Anna versei nyelvpörgető 
mondókák, pisszegő dalok, rímes tré-
fák és ritmikus rögtönzések. Az ün-
nepekről és a hétköznapokról, a csa-
ládról és egyéb állatfajtákról szólnak, 
de vigyázat: a világ nem csupán kaca-
gás és móka, mert ha felbukkannak a 
sámánok, a boszorkányok, a kalózok 
meg a vérnyulak, akkor aztán beindul 
a vadulás.

A Sajtkukacz Zenekar hitvallása:
A verséneklés, amivel foglalkozunk, értéket közvetít. Ma, 
amikor mindannyian rohanunk, sokszor oda sem figyelve 
arra, gyermekeink milyen mesefilmeket, rajzfilmeket néz-
nek, milyen zenét hallgatnak, az énekelt vers egyszerű és 
játékos formában közvetíti az irodalom értékeit a kicsik felé.

A belépés ingyenes.

magyar táncház 
gyerekeknek

április 12, 26. 
péntek 1700

Magyar táncok, népi játékok, énekek, 
mondókák és kézműves foglalkozás vár-
ja a gyerekeket.
Vezeti: Csidu (Csatai László) 

Jegyár: 500 Ft



Gyerekprogram

18

kézmŰhely - origami késztés
április 13. 

szombat 1500

Kézműves foglalkozás kicsiknek nagyoknak
Vezeti: Drexler Andrea 

Az origami kifejezés 
japán eredetű, pontos 
magyar megfelelő-
je a “papírhajtogatás 
(ori - hajtani,  kami - 
papír). A papírhajto-
gatásnak a középkor 
óta fontos szerepe 
van mind a vallásos, 

mind a világi életben. Ebből a szertartásos használatból nőtt 
ki az origami mindennapi hagyománya, mely egyaránt szol-
gált dekorációs célokat, és a lányok,  asszonyok szórakozását.

Jegyár: 500 Ft

állati zenés abc - bíró eszter 
április 14. 

vasárnap 1100

Lemezbemutató koncert gyerekeknek és felnőtteknek

Bíró Eszter énekes, színész, 
aki eddig musical- és filmfő-
szerepekkel, illetve világzenei 
szólólemezeivel vált ismertté, 
2013 márciusában új, gyere-
keknek szóló lemezzel és szín-
padi produkcióval jelentkezik.

Két saját gyermeke adta az ih-
letet, hogy az ABC betűit da-
lokon és az ezekhez kapcsoló-
dó játékokon keresztül szinte 
észrevehetetlenül tanítsa és 
szerettesse meg az óvodás és 
kisiskolás korosztállyal. A 
dalszövegek Hegyi György 
(Emil Rulez) munkái, a ze-

néket az Artisjus díjas, többszörös platina- és aranyleme-
zes Fodo írja, aki már több slágert is írt Halász Judit utóbbi 
három lemezére.

Jegyár: 1000 Ft
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április 19. 
péntek 900  és 1030

a Kabóca Bábszínház előadása

Janó, Misi és Juli jó testvérek. Vándorútra kelnek, hogy 
szerencsét próbáljanak a világban. Útjuk során csodálatos 
ládára lelnek, melyben varázstárgyakat őriz egy kisegér. 
Juli enni ad az egérkének, ezért cserébe megkapják a mesét 
rejtő szoknyát, ernyőt és kabátot. Éppen jókor.

Jegyár: 900 Ft

tádé bérlet: ládafia mese

április 29. 
hétfő 1000

A Vaskakas Bábszínház zenés bábjátéka 0 - 3 éves korig
Első színházi élmény gyerekeknek
Cini-cini muzsika, táncol a kis Zsuzsika, meg a tücsök 
koma, meg a katica. Csörögnek a kishalak, csattognak a 
kiskacsák, lovacska nyerít, patkója dalol.
Minden, minden muzsikál ebben az apróknak szóló játékban!

Jegyár: 900 Ft

babaszínház 
cini-cini muzsika
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szeretettel charlie
április 4. 

csütörtök 1900

Aki ismeri Daniel Keyes megrázó, megható történetét az 
emberről és az egérről, az tudja, hogy a Virágot Algernonnak 
valójában az Ember története. Az emberi tudat története, egy 
fejlődéstörténet, egy lélektani ívre felfűzött gyönyörű elbe-
szélés. Az ember hajlamos tartani tőle, hogy unatkozni fog, 
ha monodrámára ül be, ezúttal azonban garantáltan örül 
majd, hogy nincs több szereplő, nincs felesleges elem. Aki 
olvasta a könyvet, újraélheti, aki nem olvasta, az pedig meg 
fogja kapni az előadástól ugyanazt a megindító élményt.

Charlie Gordon: Gönczy Attila, a Földessy Margit Stúdió 
növendéke

A jegyek a helyszínen előadás előtt egy órával válthatók meg.
Jegyár: 1500 Ft

Diákoknak: 1000 Ft

európai önkéntes szolgálat 
(eVs) tanácsadás

április 17. 
szerda 1500 -1800

Ha kalandra vágysz, szeretnél nyelveket tanulni és önkén-
tesként tapasztalatot szerezni, akkor az EVS (European 
Voluntary Service) Neked szól!
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 megismer-
tetése a fiatalokkal. A tanácsadáson egyénileg és kiscsoport-
ban (2-4 fő) lehet részt venni!
Információ: Mulicz Ferenc
Tel.: +36 20/291 7003,  e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu

A részvétel ingyenes.

egressy zoltán: Vesztett éden
április 5. 

péntek 1900

Madách és Fráter Erzsébet életének drámai megfogalmazása 
az ifjúság számára kiemelten ajánlott. Sok ismeretlen adatot, 
részletet tár fel a szerző, s gyakran idéz az érettségi tételek 
között is gyakran szereplő Az ember tragédiája c. Madách 
drámából. Részletek a 7. oldalon.



Ifjúsági programok

Úti cél: 
Baja
Éber Emlékház: Id. Éber 
Sándor lakóháza, mű-
terme és hagyatéka, 
két gyermeke, Sándor 
és Anna festők művei 
Türr István Múzeum:  

  XX. századi magyar  
  festészeti gyűjtemény
 Kalocsa
  Érseki Székesegyház          
  és gyűjtemény
  Schöffer Miklós Múzeum:    
  a Párizsban élt és alkotó     
 világhírű kinetikus
 szobrász életműve

 Indulás:
 reggel 7.00 órakor 
 a Klebelsberg Kultúrkúria     
 parkolójából kényelmes 
autóbusszal
 

A múzeumlátogatások között fakultatív 
étkezési szünetek és sétalehetőségek

A kirándulás ára: 6500 Ft + belépők
Jelentkezés:
Hedry Máriánál a +36/20 296 3010 telefonszámon
vagy a hedry.maria@kulturkuria.hu email címen.

Hazai tájakon 
Művészettörténeti
kirándulás

Művészettörténeti 
barangolás Bács-
Kiskun megyében

A kirándulást vezeti: 
Ludmann Mihály 
művészettörténész

2013.
április 27.
szombat
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Kondor Katalin vendége Bíró Zoltán irodalomtörténész, 
politikus
Bíró Zoltán nevét a rendszerváltás idején ismerhették meg 
sokan. Ő volt az MDF első elnöke, tehát mondhatjuk, nagy 
idők nagy tanúja beszél nekünk jó néhány, azóta már megis-
merhető titokról, amit akkoriban nem is sejthettünk. Miért 
alakultak így a dolgok, miért keseredik meg legtöbbünk száj-
íze, ha az elmúlt több mint két évtizedre gondolunk? 
Szóba kerül az eltitkolt, elhazudott magyar irodalom is, miként 
Csurka István munkássága. Őszinte szavakra számítsanak egy 
bölcs és szerény embertől. Meg persze a szokásos borozásra, a 
„hivatalos” beszélgetés végén.

A belépés díjtalan.

április 14. 
vasárnap 1700portré+ 

a spanyol festészet aranykora
április 2. 

kedd 1830

Ludmann Mihály művészettörténész sorozata

A XVII. században Spanyolország 
már túl volt hatalma csúcsán. 
Azonban ekkor virágzott és vált 
igazán spanyollá az építészet és a 
képzőművészet. Az Itáliából érkező 
caravaggio-i festészet segítette a 
nagy mestereket túllépni a mani-
erizmuson. Új korszak született, 
amely remekül kifejezte a miszti-
cizmus és a hétköznapiság azon sa-

játos egyvelegét, ami a spanyol kultúrát jellemezte. Hogyan 
játszódott ez le, és kik voltak a korszak meghatározó művé-
szei? Erre keresi a választ a kedvelt művészettörténeti sorozat 
előadása.

Jegyár: 800 Ft  

József Attila - Takaró Mihály előadása
A költészet napját József Attila születésnapjára emlé-
kezve 1964 óta minden évben április 11-én ünneplik 
Magyarországon. A költő emléke előtt tisztelgünk a népsze-
rű irodalomtörténész előadásával.
Előadás után baráti beszélgetés egy szelet zsíros kenyér és 
egy pohár kesztölci biobor mellett.

Jegyár: 1300 Ft  

április 15. 
hétfő 1900borospince estek
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Ludmann Mihály művészettörténész sorozata

A XVI. századi római művészeti életet egy északról jött ifjú 
festő forgatta fel. Alig több mint egy évtizedes festői tényke-
dése új világot teremtett, és ez a világ egy új generációt sar-
kalt követésre. Ki volt Caravaggio, és mi volt az oka ennek a 
kiemelkedő hatásnak? A népszerű művészettörténeti soro-
zat előadása erre keresi a választ a művek bemutatásával és 
elemzésével.

 Jegyár: 800 Ft

április 16. 
kedd 1830 rubens és a flamand festészet

Ludmann Mihály művészettörténész sorozata
Flandriának a spanyol ura-
lomtól megszabadult részén, 
a zömében protestáns lakos-
ságú Hollandiában megvál-
tozott a megrendelők köre és 
igénye. Új műfajok születtek, 
míg a hagyományos bibliai 
témák szinte eltűntek. Milyen 
következményekkel járt ez, 
és hogyan alkalmazkodtak a 
megváltozott világhoz a mű-
vészek? Kik voltak ennek a vi-
lágnak a jelentős alkotói, és hogyan viszik tovább a flamand 
hagyományokat? Ez a művészettörténeti előadás ezekre és 
még sok más ezzel a világgal kapcsolatban felmerülő kérdésre 
próbál választ találni. 

Jegyár: 800 Ft

április 30. 
kedd 1830 rembrandt és köre
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2013. április 20. szombat 10.00

Az emlékülés védnöke dr. Hende Csaba 
honvédelmi miniszter 

Célja:  Szentpétery Tibor fotográfusi munkásságának meg-
ismertetése széles körben, figyelemfelkeltés és összefogás a 
hagyaték megmentésére.
 
 Tervezett program: 
 10.00 megnyitó  - Dolhai István igazgató
             köszöntő – Czaga Viktória

Előadások: 
10.15 Szentpéteri József:  Egy tervezett taneszköz -  
             Szemelvények  Szentpétery  Tibor életművéből
10.35 Karlócai Miklós:  Szentpétery Tibor, a turista és barát 
10.45 Sárközy Réka:  A Don-kanyar emlékezete  
              a rendszer váltás után
11.05 kérdések, válaszok 

11.30-11.45 szünet
 
11.45 Vízy László: A kariatidák és az atlaszok fotósa
12.05 Kerny Terézia: Szentpétery Tibor és az 
             erdélyi szász erődtemplomok
12.25 Mészáros Attila:  Hallgatóból unokává
12.40 kérdések, válaszok  
13.30 portréfilm Sárközy Réka bevezetőjével 
14.15 beszélgetés

Emlékülés
A XX. század történetírója, a fotográfus: 

dr. Szentpétery Tibor 
életműve
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Dr. Szentpétery Tibor tanul-
mányainak a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen való 
befejezése után önként je-
lentkezett a frontra, haditu-
dósító lett: 1942. májusában 
került ki a Don-kanyarhoz. 
Augusztus 15-én a szeme 
előtt tartott Leica fényké-
pezőgépe felfogta és elté-
rítette a neki szánt lövedé-
ket. Súlyos sebesülten jutott 
haza, és csak egy gyors, bra-
vúros operáció mentette 
meg karját az amputálástól. 
1945-ben Németországban 
esett amerikai hadifogságba. Szerencsére az amerikaiak 
hamar felismerték képességét, és a hadvezetés megbízásából 
fotografálhatott. 
Szabadulása után, 1946-ban hazatér szülővárosába, 
Budapestre. 1950-ig a Krisztina körúti Budai Gyermek Fotó 
műtermében dolgozott, elsősorban az I., II. és XII. kerüle-
ti családokat fényképezte. 1950. május 1-jén államosították 
a műtermet. Egyetlen éjszaka csomagolta össze, mentette ki 
az általa fontosnak tartott anyagokat, és őrizte meg otthoná-
ban az utókor számára. 1956-ban a forradalom eseményeit 
napról napra, percről percre hűségesen követte és örökítet-
te meg a kabátja alá rejtett fényképezőgépével. A képek egy 
részét szinte az eseményekkel egy időben juttatta el a kül-
földi sajtónak, a negatívokat pedig a padláson elrejtve őrizte 
három évtizeden át. 
1956 után fényképezte a Budai Vár háború utáni feltárását, a 
Néprajzi Múzeum cseréptárát, az Aquincumi Múzeum ása-
tásait. A Budapesti Városszépítő, majd Városvédő Egyesület 
fotócsoportjának élén szervezte az épületek dokumentá-
lását. Élete végéig büszke volt örmény gyökereire. A buda-
pesti örmény egyházközség gondnokaként szervezte a kö-
zösség életét. Tevékeny élete 2005. február 20-án ért véget, 
89 évesen. Kérésére hamvait a börzsönyi Tűzköves forrásnál 
szórták a patakba a reá emlékezők. 
Korszakos jelentőségű hagyatéka több részből áll: a 2. világ-
háborúban, az 1956-os forradalom alatt készített fotóiból; 
a krisztinavárosi fotóműhelyben készített portré-fotóiból; 
szenvedélyes természetjárása alatt készített fényképeiből, 
Erdélytől a Felvidékig; a Budapesti Városvédő Egyesületnek 
szülővárosa épületeiről készített fotóiból.  
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április 9. 
kedd 1800klímabarát fórum

Téma: 
a geotermikus energia hasznosítása
Előadó: 
Petridisz Miklós 
a Solanova Klaszter egyik alapítója

A Klímabarát-fórum célja, hogy segítsé-
get nyújtson azok számára, akik az energia 

megtakarítására törekszenek, és házukat előbb utóbb korsze-
rűsíteni szeretnék, de még nem tudják, hogyan és hol kezd-
jék. Azok számára, akik nem rendelkeznek a korszerűsítés 
teljes összegével, ezért szeretnének állami támogatásban ré-
szesülni, de nem tudják, hogy ennek érdekében mit tegyenek. 
A cél tehát nem csupán az ismeretterjesztés, hanem a közös 
gondolkodás is.

 
április 18. 

csütörtök 1600gyógynöVény-ismereti séta
Gyógynövények felkuta-
tása és beazonosítása

Vezeti: Dr Pethő Mária 
Gyülekező: 15.45-kor a 
Kultúrkúria bejáratánál
Gyalogos séta a környéken.

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

A belépés minden Zöldág programra ingyenes.

 
április 11. 

csütörtök 1800egészséges táplálkozás fórum
Téma: 
az élelmiszerek tápanyag-
hiánya és következményei

Teázással egybekötött 
előadás
Előadó: 
Sramkó Dezső



Zöldág

27

 
április 22. 
hétfő1400 kincsestár öko-kézmŰVes mŰhely
Kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak, újrahasz-
nosított és természetes alapanyagokból, művészi vezetéssel 

Téma:  
a Föld, ahol élünk - kollázs és 
montázs készítés

Vezeti: Reök Cecília iparművész

 
április 30. 
kedd 1730 kertbarát fórum
Előadások, hasznos információk és taná-
csok hobbikertészeknek

Szobanövények kihelyezése a kertbe 
Tippek és megoldások

Előadó: 
Előadó: Deák Péter

A belépés minden Zöldág programra ingyenes.

 
április 18. 
csütörtök 1800 gyógynöVény klub
Téma:  
a vese megbetegedéseinek gyógyí-
tása a természet erejével
Természetes gyógymódok, egész-
ségmegőrzés mindenkinek. A 
gyógynövények gyűjtése és ke-
zelése, gyógyhatások, készítmé-
nyek, szakirodalmak és praktikus 
tanácsok. 
A hónap gyógyteája, bemutató, 
kóstoló.
Előadó: Dr.  Pethő Mária
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madarak és fák napja: 
solymász bemutató
a Vadászmadár Kft solymász és 
vadászmadár-felszerelés 
bemutatója

május 10. 
péntek 11.00

óz, a nagy Varázsló
május 3. 

péntek 14.30

a Harlekin
Bábszínház előadása
Dorkát egy napon Totó 
kutyájával együtt 
messzire, a Szivár-
ványon túlra, Óz cso-
dákkal teli országába 
repíti a forgószél...

„fa” szobrok a kő utcából 
sprok antal famŰVész szobor-
bútorai
A kiállítást megnyitja
Lackfi János költő, író
Közreműködik: Bán János színművész, 
 valamint Dés László zeneszerző-
előadóművész
A kiállítás megtekinthető május 23-áig.

május 3. 
péntek 18.00

daniel glattauer 
gyógyír északi szélre

május 2. 
csütörtök 19.30

Lebilincselően szórakozta-
tó darab, megszólít fiatalt, 
időst, magányost, családost, 
mindenkit, aki szereti látni 
mindennapjaink ellenmon-
dásait, emberi útvesztőit. 
Szereplők:
Fullajtár Andrea, Őze Áron
Rendező:  Göttinger Pál
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mesterkoncertek  
a grazioso budapest 

Vonósnégyes koncertje
május 31.  
péntek 1930 

Műsor:
W.A. Mozart: D-dúr 
divertimento K.136
W.A. Mozart: „Kis
éji zene” (Eine kleine 
Nachtmusik) K.525.
Dohnányi Ernő: 
C-moll  zongoraötös op.1

gyermeknap 
május 25. 
szombat 1500-1900 

Ezen a délutánon 
a Kultúrkúria igazi 
főszerepet biztosít 
csemetéiknek, hogy 
érezzék, nekik szól 
minden előadás, 
muzsika és játék:
A Bóbita és a Ciróka
Bábszínház előadá-
sa, a Makám együt-
tes gyerekkoncert-
je, Kalandjáték Meseországban – interaktív játszótér, 
Tekergőtér – az izgalmas szerkezetek tere, Cirógató baba-
foglalkoztató, Kucok – mesejátszó sarok, Gömbölődő já-
téktár,  kézműves játszóház, ügyességi és logikai játékok és 
hempergő várja a gyerekeket...

zorán turné 2013
május 15. 
szerda 19.00

Az elmúlt évekhez 
hasonlóan és a  nagy 
érdeklődésre való tekintet-
tel ismét vendégünk lesz a 
népszerű énekes.

Gyere knap
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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

Kézműves gyermeKfoglalKozásoK
2-4 éves gyerekeknek
Képek, színek, formák
Időpont: csütörtök 16.40-17.25
Foglalkozás díja: 600 Ft / alkalom (45 perc)
Foglalkozásvezető: Veress Kinga 
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ok június 17-21. 10.00-16.00
Drámastúdiós foglalkozások  9-13 éves gyerekeknek

június 17-21. 9.00-16.00, félnapos 9.00-12.00
Pom-pom (Cheerleader) napközis tábor 6-10 éves 
korig
június 17-21. 
Zöldág Horgásztábor 10-14 éves gyerekeknek
A Magyar Országos Horgász Szövetség 
és a Klebelsberg Kultúrkúria szervezésében

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

július 1-5. 9.00-16.00
Balett tábor 6-10 éves gyerekeknek

július 8-12. 9.00-16.00, félnapos 9.00-12.00
Fit-kid napközis tábor 6-10 éves gyerekeknek

augusztus 5-9. 9.00-16.00, félnapos 9.00-12.00
Fit-kid napközis tábor 10-14 éves gyerekeknek

július 15-18. 10.00-11.00 (szerda szünet)
Süni alkotóhét: Törpék hete

Információ: Nagyné Tóth Kinga szervező
Telefon: +36 20/249 1580
e-mail: kingat@kulturkuria.hu
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Időpontok: 
óvodás csoport: csütörtök 16.30-17.30 

Információ: Bacsó Sára tánctanár
Telefon: +36 30/553 0124

sarabacso@gmail.com

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
Drámastúdió Földessy Margit vezetésével

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

Információ és beiratkozás: Tóth Kinga szervező 
Telefon: +36 1/392 0873, +36 20/249 1580

e-mail: kingat@kulturkuria.hu

szín-játéK-ország

meséK műhelye

1. könyv: Mesék a másodikról
7–12 éves gyerekeknek

Képzőművészeti foglalkozás és helytörténeti mesesorozat 
Időpont: péntek 16.45 – 18.15

Információ és jelentkezés:
 Varasdy Iván rajztanár, grafikusművész

Telefon: +36 20/332 2684.
e-mail: ivanvarasdy@gmail.com,

A műhelyfoglalkozásokra előzetes bejelentkezés 
szükséges, és 7 jelentkező esetén indul.
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balett előkészítő 4-5 éveseknek
Időpont: péntek 16.00-17.00
balett kezdő  5-6 éveseknek
Időpont: kedd, péntek 17.00-18.00
balett haladó 7-10 évesek
Időpont: kedd, péntek 18.00-19.00
Információ és beiratkozás:
Hajas Lili klasszikus balett táncpedagógus
Telefon: +36 30/399 7779

balett

 
Óvodás csoport 3-6 éveseknek (lányok-fiúk vegyesen)
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, www.fitkid.hu

fit-Kid 

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

Időpontok: kedd, szerda 17.00-18.00
Az edzéseket Szentes János 4. dan és Körmendi Dezső 
2. dan mesterek vezetik.
Bővebb információ: www.cg1025.hu 

KyoKushin Karate 
Iskolás korú gyerekeknek

brazil jiu jitsu
Iskolás korú gyerekeknek
Időpontok: kedd, szerda 15.50-16.50 
Információ és jelentkezés: Szentes János (BJJ kék) öves 
vezeti
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 9.00-10.30, 11.00-12.15

csütörtök 9.00-10.30, 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: szerda 09.00-10.00

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

német nyelvtanfolyam

15 éves kortól
Időpontok:

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

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

gerinCtorna

A foglalkozáson finoman átmozgatjuk az egész testet, 
az ízületeket, izmokat, a gerincet. 

Időpont: csütörtök 11.00-12.00
Információ és jelentkezés: 

Jurás Zoltán edző és masszőr
Telefon: +36 20/447 4520
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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

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 bodyart elemeKKel 

16 éves kortól
Időpont: szerda
haladók: 18.30-20.00
kezdők: 20.00-21.30
Információ: Tóth Kinga szervező 
+36 20/ 249 1580

salsa, vidámság, ritmus
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Vérpezsdítő, parti hangulatú, táncos fitness óra 15 éves kortól. 
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
annapappvary.zumba.com

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

hétfő 20.30-22.00, kedd 18.30-20.00
vasárnap 18.00-19.30, 19.00-20.30.

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

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

Tanfolyamokkal kapcsolatos  
 információ: 

 Tóth Kinga szervező  
+36 20/249 1580

e-mail: kingat@kulturkuria.hu
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Klub

magház  
baba-mama klub

kedd és csütörtök  
1000–1200

internet kortalanul
csütörtök és péntek 

830–1000 és  1030–1200

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

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

április 8.  
hétfő 1630

Minden hónap első hétfőjén jó hangulatú beszélgetés, meg-
hívott előadók.                                                  A részvétel ingyenes.

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

péntek 
1500–1700
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német klubestek /deutschklub
április 25. 
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
április 17. 
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

 
olasz klub / club italiano

április 5. 
péntek 1800

Minden hónap első péntekén baráti összejövetelek diákok-
nak, tanároknak, fiataloknak, idősebbeknek, olaszoknak, 
magyaroknak mindenkinek, aki az olasz nyelv és kultúra 
rajongója.
Részletes program/Per il programma dettagliato contattare:
Tarnay Annmária olasz nyelvtanár/ insegnante:
+36 30/495 2693, atarnay@hotmail.com
Incontri mensili per studenti e insegnanti, giovani e 
anziani, ungheresi e italiani e per tutti gli amici della lingua 
e cultura italiana 
Ogni primo venerdi del mese 01.03. 18.00 - 20.00
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gazdapiac
Április 13-án és 27-én szombati napokon reggel 7-től fél 
12-ig várjuk a vásárlókat és beszélgetni szándékozókat a 
cserkészház kertjébe (Bp. II. Hímes u. 3.). A vitamindús 
retken és zöldhagymán kívül valószínűleg lesz már spenót 
vagy - ha valaki másként ismeri - paraj is. Természetesen 
a megszokott füstölt húsok, sajt, méz, tojás, bontott csirke 
és más hazai finomságok is kaphatók lesznek. Lehet 
ismét virágokat és sokféle zöldségpalántát is vásárolni. 
Szeretettel várunk mindenkit.

április 13., 27. 
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.
Budapest bajnokság III. osztály:
04.27. szombat 16.00 Hidegkúti SC - Törökbálint FC 
Budapest bajnokság IV. osztály: 
04.28. vasárnap 16.00 Hidegkúti SC II - Ferencvárosi FC II 
Öregfiúk II. osztály: 
04.15. hétfő 16.30 Hidegkúti SC - Diósdi TC 
U12-es bajnokság: 
04.20. szombat 9.00 Hidegkúti SC - Őrmező SE 
U13-as bajnokság: 
04.20. szombat 11.30 Hidegkúti SC - Gloriett SE
További  információ: www.hidegkuti-sc.hu

bababörze
április 27. 

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

A Pesthidegkúti Evangélikus Gyülekezet szervezésében
Április 3.és 19. szerda 19.00  Felnõtt Bibliaóra
Április 14. vasárnap 17.00   Családi Istentisztelet 
Április. 29. vasárnap 11.00   Gyülekezeti Nap 

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

ALAPKŐLETÉTEL:  
A Sarepta Szeretetotthon új épületének alapkőletétele 
2013. április 21-én vasárnap 10 órakor a Máriaremetei út 
80. szám alatt (volt Petőfi  Művelődési Központ helyén) lesz. 
Sztojanovics András otthonigazgató lelkész
Erős vár a mi Istenünk!

„gyalog az egészségért”  
ingyenes nordic walking előadás és túra

Előadás
2013.04.18-án csütörtökön 18.00 órai kezdettel sok szeretettel 
várok mindenkit a „Gyalog az egészségért” Nordic Walking 
előadáson. A helyszínen megismerkedhetnek ennek a csodála-
tos sportnak a kialakulásával, jellemzőivel, egészségre gyako-
rolt pozitív hatásaival.  Helyszín: Kultúrkúria Vinotéka terem.
Túra
2013.04.20-én szombaton 9.00 órakor. Találkozó a Klebels-
berg Kultúrkúria parkolójában. Innen indulunk együtt Nordic 
Walking botokkal vagy nélküle a gercsei plébániatemplomig. 
A túra könnyű, gyermekek és idősek is könnyen végig tudják 
gyalogolni. A túra időtartama kb. másfél óra. 
Előadó: Péter Zsuzsanna Nordic Walking edző 
Telefon: +36 30/970 4302 
www.nordicwalking-fitness.hu

 

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

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

otthon segítünk alapítVány



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!



SzolgáltatásSzolgáltatás

Budapest legtöbb rendezvényhelyszínének programjára és 
számos vidéki rendezvényre is vásárolhat jegyet a Kultúrkúria 
információs pultjánál, hétköznap 07.30–19.30, hétvé-
gén 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 lehető-
leg ne az adott rendezvény napján, hanem elővétel-
ben vásárolja meg.  Egy   programot megelőző utol-
só 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.

Eladó és kiadó ingatlanok

Irodánk kifejezetten pesthidegkúti 
és környékbeli ingatlanokkal foglalkozik

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

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

A helyi ingatlanok 
specialistája

tango harmony  
ha különleges élményt akar!
Piazzolla és hagyományos tangó zenék...
Koncert, színházi előadás önállóan vagy táncosokkal, 
rendezvények, esküvők zenei és műsor szolgáltatása.
www.tangoharmony.hu  
www.facebook.com/tangoharmony



MEDGYESI ZSOLT 
ZONGORAKONCERTJE
április 7. vasárnap, 19.00
Műsorvezető: ECKHARDT GÁBOR zongoraművész

KEX ÉS TEA
A MOMENTÁN TÁRSULAT ÁLTAL SZERKESZTETT 
KORTÁRS IRODALMI EST
április 9. kedd, 19.00
Vendég: ERDŐS VIRÁG, József Attila-díjas író, költő
 
A KÖLTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL

A PARNASSZUS CSILLAGAI
Költők – versek – életek
április 10. szerda 18.00
Nemes Nagy Ágnes: CSÁSZÁR ANGELA
Szécsi Margit: JUHÁSZ RÓZA

SCHUBERT-EST
április 13. szombat, 19.00
JANDÓ JENŐ – zongora
KOVÁCS ANIKÓ – hegedű
MOLNÁR PIROSKA – cselló
MARTOS ATTILA – nagybőgő
LUKÁCS ATTILA – brácsa

GYÓGYÍTÁS ÉS MŰVÉSZET
április 20. szombat, 19.00
Házigazda: DR. MEDGYESI JÁNOS háziorvos
Vendégek: NAGY ENIKŐ brácsaművész
 VARGA CSILLA zongoraművész

ANNA AND THE BARBIES 
április 26. péntek, 19.00

A bandához füldugó, játszóruha, 
egy nagy adag nyitottság és rock and roll ajánlott!

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

bi indd 7 2013 03 06 9:56:11



Eseménynaptár – április

április 5. péntek

1000 Zenélő nemzetek – nemzeti zenék
1900 Egressy Zoltán: Vesztett éden – egri Gárdonyi Géza Színház
1900 Grazioso Zeneszalon

április 9. kedd 1800

Klímabarát fórum

április 11. csütörtök

1000 TATOK-TATOK – Sajtkukaczok és Szabó T. Anna
1800 Egészséges táplálkozás fórum
1930 Mesterkoncertek – Schubert-est

április 6. szombat 1500

Csiribiri tavaszi családi délután

április 12. péntek

1100 Az űrhajózás világnapja – a Magyar Csillagászati Egyesület előadása
1700 Magyar táncház gyermekeknek
1800 Végy karjaidra, idő – Sinka István-est

április 13. szombat 

1400 Pesthidegkúti Kamarazenei Fesztivál
1500 Kézműhely: Origami készítés
2000 Az űrhajózás világnapja - Teleszkópos megfigyelés

április 14. vasárnap

1100 Állati zenés ABC – Bíró Eszter-koncert
1700 Portré+ Kondor Katalin vendége Bíró Zoltán

április 15. hétfő 1900

Borospince estek – József Attila – Takaró Mihály előadása

április 16. kedd 

1830 Rubens és a flamand festészet - Ludmann Mihály sorozata
1900 Euripidész: Iphigeneia Auliszban – Veszprémi Petőfi Színházi

április 17. szerda 1500

16. oldal
7 .oldal

10. oldal 

26. oldal

4. oldal
17. oldal
8. oldal

        10. oldal
18. oldal
4. oldal

18. oldal
22. oldal

23 oldal

17. oldal
26. oldal
10. oldal

16. oldal

23. oldal
9. oldal

6. oldal
EVS tanácsadás

április 2. kedd 1830

A spanyol festészet aranykora - Ludmann Mihály sorozata 22. oldal

1600 Gyógynövény-ismereti séta
1800 Gyógynövény klub

április 18. csütörtök

20. oldal

26. oldal
27. oldal

április 19. péntek 900 és 1030

Tádé-bérlet: Ládafia mese 19. oldal
6. oldal

január 25. péntek
Kincsestár öko-kézműves műhely
április 22. hétfő 1400 

27. oldal

április 28. vasárnap

1500 Az operairodalom gyöngyszemei
1900 Dalnokklub – Hangraforgó együttes

11. oldal
11. oldal

április 29. hétfő 1000

Babaszínház: Cini-cini muzsika 19. oldal

április 30. kedd 

1730 Kertbarát fórum
1830 Rembrandt és köre - Ludmann Mihály művészettörténész sorozata

 27. oldal
23. odal


