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Ajánló

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

9. oldal

18. oldal
8. oldal

március 1. péntek 1900

Jubileumi humorpercek 4-5. oldal

március 19. kedd 1830

Caravaggio és köre – Ludmann Mihály  sorozata

március 12. kedd 1900

Kaffka Margit: Hangyaboly 
Kecskeméti Katona József Színház

 március 13. szerda 1930

 Mesterkoncertek – Duna Szimfonikus Zenekar

március 10. vasárnap
1700 Portré+ Kondor Katalin vendége Szigethy Gábor
1900 Dalnokklub – Misztrál együttes

13. oldal
március 2. szombat 1500

Csiribiri Tavaszváró családi délután

március 22. péntek
900 és 1030 Tádé-bérlet: Majolenka hercegkisasszony
1430 Mazsola-bérlet: Az okos lány
1900 Klebelsberg Kamaraszínház – Pitti Katalin

19. oldal

 15. oldal
16. oldal
7. oldal

6. oldal

március 24. vasárnap 1100

Alma zenekar családi koncert  17. oldal
március 25. hétfő
1700 Fennmaradni - M. Nagy Miklós fotókiállítása
1900 Borospince estek – Kós Károly 

 12. oldal
19. oldal



KöszöntőAjánló

10 év

10 éve indult a Humorpercek 
rendezvénysorozat a Klebelsberg 
Kultúrkúriában, 10 éve indult 
a Dumaszínház és ezzel együtt 
a hazai stand-up is. Ez a 10 év 
nagyon sok változást hozott a 
hazai humorban, amelyből ez a 
rendezvény is kivette részét.
 
Az indulás pillanata óta több tucatnyi humorista tűnt fel 
hazánkban, országszerte teltházas előadásokkal, televí-
ziós műsor készül az RTL-en és egy humorcsatorna is su-
gároz már, a Comedy Central. Sok tehetség megfordult a 
Kultúrkúria színpadán is, itt tűnt fel például Felméri Péter 
vagy Móricz Tamás, akik rendszeres szereplői a hazai 
kabarééletnek.
 
Remélem, hogy az elkövetkező tíz év is legalább ennyire 
termékeny lesz a hazai humorban, és az idén megrendezett 
Humorpercek Gála is remek szórakozást biztosít a nézők-
nek, akár az elmúlt években.

Litkay Gergely
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Tíz éve hirdettük meg először új tehetségek felkutatására 
amatőr humoristáknak szóló pályázati felhívásunkat.
Az elmúlt időszakban több száz alkotó küldte el pá-
lyaművét, akik azóta országos ismertségre tettek szert. 
A jubileum alkalmából ünnepi műsorral szeretnénk megör-
vendeztetni látogatóinkat, korábbi szerzőinket.

Két humorfesztivál elismerés után 1991-ben robbant be 
a köztudatba a Maksa Híradó elindításával, melyet védje-
gyének tart. A nyolcvanas évektől napjainkig 11, egyenként 
közel másfél órás előadóestet írt meg és játszott országszer-
te, ezen belül ugyancsak 1991-től a Rádiókabaré szerzője, 
később előadója is lett.
Állandó jellegzetes mosolya közismert, az utcán rendsze-
rint álbajuszt ragaszt, hogy ne ismerjék fel.
Amatőr humoristáknak szóló pályázatunk zsűrijének tagja, 
motorja, a Humorpercek állandó műsorvezetője.

Jubileumi

az ország legkedveltebb humoristáival

március 1 . péntek 1900

Maksa Zoltán

Humorpercek
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Humorpercek

Jubileumi

március 1 . péntek 1900

Az adót mindig rendesen megfizeti, rendezvényről sose késik, 
az ebédet az utolsó szemig megeszi, naponta háromszor fogat
mos,  nem iszik, nem dohányzik,  a kávét is mérsékelten fo-
gyasztja. Az iskolában mindig ötös volt, hittanból és latin-
ból többszöri  dícséretet is kapott, summa cum laude végez-
te az egyetemet, tizenöt éves kora óta nem puskázott. Két 
kilónál több súlyfelesleg sosincs rajta, megáll a sárgánál, tü-
relmes a pénztárosnővel. Hát élet ez?

Az 1998-as Humorfesztivál győztese, építész, Karinthy-
gyűrűs humorista. Férj és háromgyermekes családapa.
A Showder Klub és a Rádiókabaré rendszeres szereplője.

Többszörös Bonbon-díjas, egyszeres Karinthy-gyűrűs humo-
rista (végzettségét tekintve jogász). A Rádiókabaré  egyik 
szóvivője, a Comedy Central csatorna és a Dumaszínház 
főszerkesztője. Főleg háttérember, de ő is a fényre vágyik. 
Amatőr humoristáknak szóló pályázatunk zsűrijének tagja.

Jegyár: 2000 Ft

                                                                                    
                   

Kovács András Péter

Kohalmi Zoltán

Litkai Gergely

Humorpercek

,,
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Színház

Szereplők:
Kunigunda......................................Réti Erika 
Király Erzsi....................................Trokán Nóra
Virginia..............................................Téby Zita 
Magdolna.............................................Danyi Judit
Gross Helénke.......................................Decsi Edit
Popescu Kornélia.................. Krajcsi Nikolett e.h.
Pável Marika...............................Dobó Enikő e.h. 
Berchtolda..........................................Kertész Kata 
Szelényi....................................................Pál Attila
Fóth káplán...........................................Kiss Zoltán
Kapossy...................................................Orth Péter

Rendező: Dér András

KaffKa Margit: 
Hangyaboly

március 12. 
kedd 1900

a Kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka 

A Hangyaboly jól működő rendszer ugyan, de köny-
nyen összetörhető. A címben szereplő hangyaboly ese-
tünkben egy olyan apácazárda, amely ugyan monotonnak 
tűnik, egyszerű cselekedetekből álló napok követik egy-
mást, de egy pillanat alatt igencsak felbolydul… A zárda 
főnöknőjének halálával ugyanis megkezdődik a hatalmi 
harc; az addig megmásíthatatlannak vélt rend is elkez-
di érezni az új idők, a modernizációra való törekvés szelét.  
Király Erzsi, a tanítóképző végzős hallgatója békésen 
szemléli a zűrzavart. Empatikusan hallgatja a kamaszlá-
nyok szerelmi történeteit, „regényezését”; lelkesen figyeli 
felnőtté válásukat, segíti sorsuk alakulását. Odafigyeléssel, 
óvatossággal lavírozik az események középpontjában; a 
rideg falak között is próbálja megőrizni szabadságát, fiatal-
ságát és függetlenségét. 

Jegyár: 2500 Ft
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Színház

ÁloM a vÁr alatt
március 14. 
csütörtök 1800

Pitti Katalin előadóestje
március 22. 
péntek 1900

Erdély tájain Áprily Lajossal

Erdély tájaira kalauzol a tematikus 
fotóanyag, míg Soós Andrea elő-
adóművész Áprily verseiből ad elő.

„Mi a titka az Áprily-versek
varázsának?
Hiszen aligha van versolvasó ember, 
akit el ne bűvölne ez a költészet, ez 
a formatökély, amellyel egy tiszta 
lelkű, szerényen, sőt szemérmesen 
nagy műveltségű, egyértelmű világossággal gondolkodó és 
érző művészember kifejezi magát. Talán éppen a tisztaság az, 
ami elsősorban megragadja a lelket: tisztaság a lélekben, tisz-
taság a mondatokban, verssorokban, ritmusban, rímekben 
és életigényekben. Ebben a szinte testi élvezettel mondható 
költészetben nincs olyan érzés, amelyet bármelyik egészsé-
ges ösztönvilágú, lénye egészével tisztességes ember ne érez-
hetne; nincs olyan gondolat, amelyet egy valamelyest művelt 
európai ember ne gondolhatna; nincs benne se eszmei, se 
formai újdonság — és mégis a szenzáció élményét adja az ol-
vasónak, és nagy hatások keltésének lehetőségét a versmon-
dónak.”   Hegedűs Géza

A belépés ingyenes.

A népszerű opera-díva 
sokoldalú művész, külön-
böző műfajok között ka-
landozik az est során, s 
közben Czigány György 
kérdései nyomán izgalmas 
pályája titkaiba is beavatja 
a közönséget.

Zongorán kísér: 
Hegedűs Valér

Jegyár: 1600 Ft
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grazioso zeneszalon
március 1. 

péntek 1900

Detvay Mária Marcella népszerű összművészeti szalonja
A különböző művészeti ágak találkozása egy kellemes esten, 
mintha a régi híres párizsi szalonok vendégei lennénk, ahol 
híres művészek léptek fel, s a vendégek a kor legjobb tudósai-
val, filozófusaival vitatkozhattak.

A belépés díjtalan.

március 10.  
vasárnap 1900

Versek, dallamok, gondolatok
Házigazda: a Radványi - Balog - Borzsák trió
Vendég: a Misztrál együttes
10 éve játszik együtt a Radványi- Balog-Borzsák trió, és már 
nyolcadik éve házigazdája a Kultúrkúriában a Dalnokklubnak. 
Ez alkalommal klub vendége a Misztrál együttes, aki előttük 
évekig vezette  Hidegkúton a klubot.

dalnoKKlub 

HidegKúti tangó szalon
március 8. 

péntek 1900

Az est házigazdája a Bartha Katalin által vezetett Tango 
Harmony Zenekar, akik 
Astor Piazzolla és további 
autentikus zeneszerzők mű-
veiből játszanak, igazi argen-
tin hangulatot varázsolva.

A táncbemutatót követően egy kötetlen hangulatú tánc-
kurzus keretében lehetőségük nyílik elsajátítani az argentin 
tangó alapjait, majd az este hátralévő részében kamatoztat-
hatják is a megszerzett tudást, hiszen a táncóra után az este a 
szabad tánc jegyében folytatódik.

Közreműködik a Tango Harmony Zenekar
Táncosok Rózsa Fekete Róbert és Laurinyecz Fanni

Jegyár: 1500 Ft
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Zene

az oPerairodaloM gyöngyszeMei
március 17 .
vasárnap 1500

Donizetti: Szerelmi bájital
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

MesterKoncerteK  
 duna sziMfoniKus zeneKar

 Koncertje
március 13.
szerda 1930

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

Közreműködik: Győri Noémi – fuvola
Vezényel: Deák András

Jegyár: 2500 Ft

Az 1997-ben alakult Misztrál együttes a magyarorszá-
gi zenei élet egyik népszerű formációja. Magyar és külföl-
di költők versei, valamint népdalfeldolgozások szerepelnek 
repertoárjukon. Megzenésítéseik forrása a magyar népzenei 
hagyomány, amelyet gyakran ötvöznek a ma divatos világze-
nei irányzatokkal is.

Az együttes tagjai: Török Máté, Heinzinger Mika, Pusztai 
Gábor, Tóbisz Tinelli Tamás, Hoppál Mihály és Csóka 
Sámuel

Jegyár: 700 Ft
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Megtekinthető: március 3-áig 

A kiállítások díjtalanul megtekinthetőek naponta 10-18 óráig.

Fiatal Festők csoportos kiállítása
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T a  Hegedű Mosolya - füles Mester PanoPtiKuMa

Megtekinthető: március 6-áig
Tóth József fotóművész kiállítása

10 év 
a budai KéPzőMűvész egyesület 
jubileuMi KiÁllítÁsa

Megtekinthető: március 17-éig
A kiállítás március 8-11-éig zárva tart.
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Kiállítás

A kiállítás díjtalanul megtekinthető
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

tangó - PillanatoK
boczKó taMÁs fotóKiÁllítÁsa

Boczkó Tamás fotográfust mindig is érdekelték az elkapott 
pillanatok, amikor a beállított képek helyett a cél a megis-
mételhetetlen megörökítése. 

A tangó meglehetősen beleillett ebbe a koncepcióba, ezért 
2007-től a mai napig szenvedélyesen fotózza ezt a táncot 
különböző budapesti tangós rendezvényeken. Tamás sze-
reti, ahogy az emberek a tangót táncolják; képeivel szeret-
né viszaadni azt az érzést, amit a táncosok éreznek, miköz-
ben tangóznak.

Megtekinthető: március 8-tól március 24-éig 
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Kiállítás
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A kiállítás díjtalanul megtekinthető
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

fennMaradni 
M. nagy lÁszló fotóKiÁllítÁsa

Megtekinthető: március 26-ától április 14-éig
A felvidéki fotográfus életművét bemutató kiállítást megnyit-
ja Kincses Károly fotómuzeológus március 25-én 17 órakor.

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

„Megfordultam szinte minden magyarlakta településen. 
Fotóztam mindent. Embereket, tájat, művészeket, gyárat, 
iskolát, sportot, divatot. Úgy gondolom, szívvel, lélekkel, 
könnyedén fotóztam, bár előfordult, hogy meg kellett küz-
deni egy-egy jó fotóért. Általában csak oda kellett figyel-
ni, kivárni, és szinte minden jött magától. Legjobb fotóim 
akkor készültek, amikor sikerült a háttérben maradnom, 
láthatatlanná válnom...„
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Gyerekprogram

Magyar tÁncHÁz 
gyereKeKneK

március 1.,  22., 29.
péntek 1700

Magyar táncok, népi játékok, énekek, mondókák és kézmű-
ves foglalkozás várja a gyerekeket.
Vezeti: Csidu (Csatai László) 

Jegyár: 500 Ft

csiribiri tavaszvÁró
csalÁdi délutÁn

március 2. 
szombat 1500 -1800

1545  A rút kiskacsa - a Mesebolt Bábszínház előadása

H. C. Andersen meséjét átírta Kolozsi Angéla
Hősünkre senki 
nem néz szíve-
sen. Hősünkről 
nem is igen tud-
ni, miféle szer-
zet. Hősünknek 
sehol sincs ma-
radása. Hősünk 
tehát vándorol. 
Keresi a helyét.

Kézműves játszóház
Szakács figura készítése WC-papír gurigából,  
tavaszi díszek.                                           Jegyár: 500 Ft

1700 Zöldségcirkusz - a Palinta Társulat zenés műsora
Gyárfás Endre megzené-
sített versei szólalnak meg. 
Veres Andi zenéje, magá-
val ragadó stílusa, gyönyörű 
hangja utaztat minket a ko-
dályi hagyományokra épülő 
fülbemászó, saját  dallamvilá-
ga szárnyán.

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

március 18. 
hétfő 1000  

a  Mesebolt Bábszínház előadása

Jegyek elővételben kaphatók. Nagy érdeklődés esetén az elő-
adást 11 órakor megismételjük

. 

A játékot szerkesztette és rendezte: H. Nagy Katalin
Játsszák: Császár Erika, Lehőcz Zsuzsa, Szabó Tamás

Jegyár: 900 Ft

„Kiscsikó, kiscsikó,
Az én Ráróm hintaló.
Felülök rá, hoppla-hó!

Úgy repülünk, mint az álom
Messzi hetedhét határon." 

Palotay Gyöngyvér

óz, a nagy varÁzsló - elMarad március 8. 

Kedves Látogatóink!
Elnézésüket kérjük, de a meghirdetett előadást nem tudjuk 
megtartani. A mesejátékot 2013. május 10-én 14.30-tól tekint-
hetik meg. A megvásárolt jegyek a májusi időpontra is érvénye-
sek, de igény szerint visszaválthatóak.

Megértésüket köszönjük!



15

Gyerekprogram

tÁdé-bérlet: 
MajolenKa HercegKisasszony

március 22. 
péntek 900  és 1030

a Csodamalom Bábszínház előadása
Jó napot kívánunk tisztelt 
gyerekek, kedves közönség!
Szívélyes tisztelettel 
meghívunk Benneteket 
bábszínházunkba, ahol 
bemutatunk egy mesét, 
melynek címe: 
Majolenka hercegkisasz-
szony! 

Az előadásban szerepel Majolenka, a király csudaszép 
leánya, Jirka, a bátor szakácsinas, I. Ödömér király, 
Palacsintaország hőse, s az ő szívszerelme, Erzsók, a daj-
ka. Elő- előbukkan még Gába, a vasorrú bába és a kissé 
ütődött varázsló, Eda. A történet szálai össze-vissza gu-
bancolódnak, hogy a végére újra kitisztázódjanak. Lesz sok 
ármány, kaland, sírás, nevetés. És lesz még végtelenül sok 
szerelem, s még több habos torta.

Szereplők:
Heiszmann Ildikó,  Kulcsár Laura,  Hajdú Gáspár 
Zsolt, Kapusi Szabolcs, Károlyi Szabolcs, Oláh Tibor

Rendező: Kovács Géza Blattner-díjas

Az előadást 5 éves kortól ajánljuk.
Jegyár: 900 Ft
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KézMűHely
március 23. 

szombat 1500

Gyöngyfűzés és tojásfestés
Kézműves foglalkozás kicsik-
nek és nagyoknak
a gyöngyfűzést vezeti: 
Drexler Andrea
a tojásfestést vezeti: 
Fekete Ildikó

Jegyár: 500 Ft

a Vojtina Bábszínház előadása

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy lány, aki túljárt 
Mátyás király csavaros eszén is. Pedig ez a csavaros eszű 
király és álmodozó udvari bolondja nagyon furfangos fel-
adatok elé állította az okos lányt. Csakhogy egy bátor, tiszta 
szívű leány nem retten meg három fortélyos feladattól. Nos, 
az eszével nincs is baj, de a szíve… a szíve menthetetlenül 
odavan! Annyira szerelmes lett, hogy majdnem elvesztette 
azt a híres eszét is.

Játsszák: Hell Krisztina, Kiss Gergely Máté, Hajdú Péter, 
Reschofsky György, Telenkó-Oláh Tímea
Író: Góczán Judit
Rendező: Csató Kata
Az előadást 4 éves kortól ajánljuk!

Jegyár: 900 Ft

Mazsola-bérlet: 
az oKos lÁny

március 22. 
péntek 1430

HíMes tojÁsoK – Húsvéti KiÁllítÁs 
Fekete Ildikó festett tojásainak tárlata
2013. március 23 - április 7-éig
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Gyerekprogram

március 24. 
vasárnap 1100

az Alma zenekar családi koncertje

A közel 1 órás családi koncert egyben egy táncos-zenés 
együttlét: a gyerekek, sőt a szülők is aktív részesei és formálói 
a sok vidámsággal fűszerezett műsornak.
A zenekar sikerének kulcsa a gyermeklelket meg-
érintő őszinteségben, a „nevető”- és „tánc-izmo-
kat” egyaránt megmozgató képességükben rejlik. 
A zenekar a nagy sikerű saját dalok mellett 14 éve töretlen 
sikerrel adja elő a klasszikus és kortárs költők legszebb verseit 
megzenésítve. 

Műsorunk során nevetve tanítják a gyerekeket, miközben fel-
hőtlen és tartalmas szórakozást nyújtanak az egész családnak. 
Koncerjükre szeretettel várnak minden dalolni, kacagni és 
táncolni vágyó gyermeket és gyermeklelkű felnőttet.

A koncertre a belépőjegy egységes gyermek és felnőtt látoga-
tók számára egyaránt.
A lefoglalt jegyek átvételének határideje: 2013. március 14. 
Az előadást 1 éven aluli gyermekek számára nem ajánljuk.

Jegyár: 1500 Ft

tavaszi alMa zsongÁs

HíMes tojÁsoK – Húsvéti KiÁllítÁs 
Fekete Ildikó festett tojásainak tárlata
2013. március 23 - április 7-éig



Tudástár

18

Kondor Katalin  vendége  Szigethy Gábor 

Szigethy Gábor számos könyv szerzője, köztük egy 1956-ról 
szóló kitűnő írásé is. Arról nem is beszélve, hogy színészóri-
ásokról - Ruttkai, Latinovits, Dayka, Mezei Mária - is írt, és 
rengeteg mindent tud róluk, a titkaikról. A jelen irodalmi- és 
színházi életében is szerepet játszik,  ez idő tájt éppen a szín-
házi szemlére, a POSZT-ra válogatja a darabokat. Hogy 
lesz valaki a színház szerelmese, miképpen látja művelődé-
sünk, kultúránk helyzetét? Egyebek közt erről beszélget vele 
Kondor Katalin.

A belépés díjtalan.

március 10. 
vasárnap 1700Portré+ 

a róMai baroKK éPítészet
március 5. 
kedd 1830

Ludmann Mihály művészettörténész sorozata

A XVII. századi Róma a megújulás lázában égett. Az új 
eszmék közvetítésében jelentős szerepet kapott a művészet 
és ezen belül az építészet. Átalakultak a templomok és a pa-
loták. Egy új összművészet született. Nagy alkotók és nagy 
művek kora volt ez az időszak. Az ismert művészettörténeti 
sorozat ebbe a világba nyújt betekintést, a nagy alkotók és a 
kiemelkedő építészeti művek bemutatásával.

Jegyár: 800 Ft  
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Takaró Mihály előadása
Kós Károly
Az erdélyi születésű Kós Károly a múlt század meghatáro-
zó, sokoldalú egyénisége.
Kós Károly gazdag munkásságát ismerteti Takaró Mihály
a tőle megszokott szuggesztivitással.
Előadás után baráti beszélgetés egy szelet zsíros kenyér és 
egy pohár kesztölci biobor mellett.

Jegyár: 1300 Ft  

március 25. 
hétfő 1900 borosPince esteK

Ludmann Mihály művészettörténész sorozata
A XVI. századi római mű-
vészeti életet egy észak-
ról jött ifjú festő forgat-
ta fel. Alig több mint egy 
évtizedes festői ténykedé-
se új világot teremtett, és 
ez a világ egy új generá-
ciót sarkalt követésre. Ki 
volt Caravaggio, és mi volt 
az oka ennek a kiemelke-
dő hatásnak? A népszerű 
művészettörténeti sorozat 
előadása erre keresi a vá-
laszt a művek bemutatásá-
val és elemzésével.  

Jegyár: 800 Ft

március 19. 
kedd 1830 caravaggio és Köre
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március 6. 
szerda 1800KlíMabarÁt fóruM

Téma: 
kiaknázatlan lehetőségek, 
környezetbarát megoldások
 
Előadó: 
Petridisz Miklós 
a Solanova Klaszter egyik alapítója

A Klímabarát-fórum célja, hogy segítséget nyújtson azok szá-
mára, akik az energia megtakarítására törekszenek, és házu-
kat előbb utóbb korszerűsíteni szeretnék, de még nem tudják, 
hogyan és hol kezdjék. Azok számára, akik nem rendelkeznek 
a korszerűsítés teljes összegével is, ezért szeretnének állami tá-
mogatásban részesülni, de nem tudják, hogy ennek érdekében 
mit tegyenek.

 
március 12. 

kedd 1600terMészetisMereti séta
A természet tavaszi szépségeinek 
felfedezése
Indulás: 16 órakor a Klebelsberg 
Kultúrkúria bejáratától
Célpont: a Hármashatárhegy és 
környéke (busszal közelítjük meg a 

helyszínt, majd gyalogosan sétálunk a természetben)
Vezeti: Deák Péter
A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni 
lehet március 11-én 12 óráig a következő elérhetőségeken:
Reök Cecília
Tel.: +36 20/299 1040,  e-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu

A belépés minden Zöldág programra ingyenes.

 
március 7. és 28. 

csütörtök 1800egészséges tÁPlÁlKozÁs fóruM
Téma: 
az élelmiszerek
tápanyaghiánya és 
következményei

Teázással egybekötött 
előadás
Előadó: 
Sramkó Dezső
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március 27. 
szerda 1400 KincsestÁr öKo-KézMűves MűHely
Kézműves foglalkozás 
kicsiknek és nagyoknak, 
újrahasznosított és ter-
mészetes alapanyagok-
ból, művészi vezetéssel 

Téma:  
Húsvéti tojások, nyuszik 
és csibék készítése

Vezeti: Reök Cecília iparművész

 
március 26. 
kedd 1730 KertbarÁt fóruM
Előadások, hasznos információk és taná-
csok hobbikertészeknek

Kiválthatók-e a hagyományos növényvédő 
szerek? 
Tippek és megoldások

Előadó: 
Dr. Némethy Zsuzsanna
egyetemi adjunktus

A belépés minden Zöldág programra ingyenes.

 
március 20. 
szerda 1800 gyógynövény Klub
Téma:  
emésztőszervi megbetegedések
gyógyítása 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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csiribiri tavaszi
csalÁdi délutÁn

Sárkányölő Krisztián  –
Regős János meséje  
Varázsének  - Hevesi Imre 
zenés műsora
Kézműves játszóház

április 6. 
szombat 15.00-18.00

egressy zoltÁn: vesztett éden
április 5. 

péntek 19.00
Az egri Gárdonyi Géza 
Színház előadása Madách, 
Fráter Erzsébet és Majláth 
Anna életének drámai konf-
liktusairól a kor tükrében.
Szereposztás:
Portik Györffy András
Marjai Virág
Dimanopulu Afrodité

MesterKoncerteK  
scHubert est

április 11. 
csütörtök 19.30

A Katari Szimfonikus Zenekar 
tagja, Kovács Anikó egyre népsze-
rűbb a koncertéletben. 
Jandó Jenő zongoraművész a mai 
zenei élet egyik legkiválóbbja.
Műsor:
D-dúr szonatina 
A-dúr Duo 
A-dúr Pisztráng-ötös

végy Karjaidra, idő 
sinKa istvÁn-est

április 12. 
péntek 1800 

Sinka István a magyar irodalom 
egyik legérdekesebb alakja, mél-
tatlanul mellőzött mind ez ideig. 
A jövőben az alaptantervben sze-
repel költészete.  Az előadóest a 
Költészet Napját követően kerül 
bemutatásra.
A Puszta szó együttes előadóestje
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euriPidész: 
iPHigeneia auliszban

április 16. 
kedd 1900 

a Veszprémi Petőfi Színház 
vendégjátéka

Euripidész a drámaírás tech-
nikájának fölényes mestere 
volt. Maradandó hatást kü-
lönösen nőalakjai gyakorol-
tak a világirodalomra.

Rendező: Szinetár Miklós, Kossuth-, Jászai- és Balázs 
Béla díjas, Kiváló és Érdemes művész

tÁdé-bérlet:
 lÁdafia Mese

április 19.  
péntek 900 és 1030 

a Kabóca Bábszínház 
előadása 
Janó, Misi és Juli jó testvérek. 
Vándorútra kelnek, hogy 
szerencsét próbáljanak a 
világban.

PestHidegKúti  
KaMarazenei fesztivÁl

április 13. 
szombat 1400 

Tizenhetedik alkalommal rendezünk 
fesztivált a hidegkúti zeneiskolás 
diákok részére. Az előadókat szakmai 
zsűri minősíti. A fesztiválra kama-
racsoportok jelentkezését várjuk 
március 16-áig.

bíró eszter 
Állati zenés abc

április 14. 
vasárnap 1100 

Lemezbemutató koncert gyerekeknek és 
felnőtteknek
Bíró Eszter énekes, színész, aki eddig mu-
sical– és filmfőszerepekkel, illetve világ-
zenei szólólemezeivel vált ismertté, új, 
gyerekeknek szóló színpadi produkcióval 
jelentkezik.



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  
 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 március 8-tól.

Hazai tájakon 
Művészettörténeti
kirándulás

Művészettörténeti 
barangolás Bács-
Kiskun megyében

A kirándulást vezeti: 
Ludmann Mihály 
művészettörténész

2013.
április 27.
szombat



Bérelhető termek, terek:
Színházterem, Nagyszalon - Télikert, Vinotéka,

Barbakán, Szabadtéri színpad

információ: Tóth Kinga 
tel.: 392-0873; mobil: +36 20/249 1580; 

e-mail: kingat@kulturkuria.hu
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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

20 hónapostól 4 éves korig
Időpont: kedd 9.15-9.55
(folyamatos csatlakozási lehetőség, az első alkalom 
ingyenes)
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 + Csipp-csepp muzsika 
A foglalkozást öt bejelentkezett gyermek esetén indítjuk el. 
Információ: Veress Kinga www.kistenyer.blogspot.com 
tel.: +36 30/365 0656 

franCia nyelv KiCsiKneK - voila móniKa
2-5 éves korú gyerekeknek és szüleiknek
Időpont: szerda 10.45-11.30
Kárpáti Mónika francia nyelvtanár v.e. edző
Telefon: +36 30/ 2973 445 - 15 óra után.

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 művészet-és kézműves 
oktató
A teremben játszhatnak -kizárólag szülői felügyelettel- 
olyan gyerekek is, akik nem vesznek részt a foglalkozáson. 
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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

Első alkalom: március 1.
Információ és jelentkezés:

 Varasdy Iván rajztanár, grafikusművész
Telefon: 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 

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:

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



30

Tanfolyamok

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

Új kezdő:
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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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

március 4.,  
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
március 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
március 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

 
olasz Klub / club italiano

március 1. 
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
Tavaszi piaci napok
Március 9-én és 23-án reményeink szerint már tavaszi han-
gulat lesz a cserkészházi piactéren (Bp. II. Hímes u. 3.). 
Márciustól kezdve reggel 8-12 lesz nyitva a piac. Várhatóan 
megjelennek a tavasz első vitaminos zöldségei, a piros retek 
és a zöld hagyma is. A téli hideg napok után jó lesz egyet be-
szélgetni a régen látott ismerősökkel is.

március 9., 23.   
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.
Március 3., vasárnap, Hidegkúti Téli Kupa

12:00 Hidegkúti SC - Nagykovácsi SE
13:00 Nagykovácsi SE - PILE SC
14:00 Hidegkúti SC - PILE SC

Március 10., vasárnap, edzőmérkőzés
14:00 Hidegkúti SC II - AC Zrínyi II

További  információ: www.hidegkuti-sc.hu

bababörze
március 2.  

szombat 900–1200

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

Hol-Mi vÁsÁr
március  23. 

szombat 900-1200 

Háztartási holmik hagyományos vására a Klebelsberg 
Kultúrkúriában, a Budaligeti Polgári Kör szervezésében. 
Az aktív résztvevők elrendezkedése 8.00-9.00 között.
Előre jelentkezni szükséges: Simon Imre
tel./fax: 376-9325, 20-805.4942 vagy 70-652.5959
e-mail: imericus3@t-online.hu. 
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a PestHidegKúti evangéliKus  
gyüleKezet szervezésében

A Pesthidegkúti Evangélikus Gyülekezet szervezésében
Március 6. és 20. szerda 19.00

                Felnõtt Bibliaóra (Gyülekezeti terem)
Március 7., 14. és 20. 18.00 Böjti sorozat
Március 10. vasárnap 17.00 Családi Istentisztelet
Március 29. Nagypéntek 18.00 Passió
Március 30. Húsvét ünnepe 9.30

Urunktól áldott böjti készülõdést és Húsvéti Ünnepeket 
kíván a Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség.
Templom: Ördögárok u. 9.
Gyülekezeti terem, Lelkészi Hivatal, 1029 Zsíroshegyi út 47.
Tel.: +36 1/397 5403 
Honlap: www.pesthidegkut.lutheran.hu

tango HarMony  
Ha Különleges élMényt aKar!

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

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



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.

Kriston intiM torna
Alhasi szerveink védelme, rehabilitációja
Folyamatosan induló tanfolyamok  

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

PIERRE NOTTE: KÉT NÉNI, HA ELINDUL
                      IRÁNY ÉSZAK
március 2. szombat 19.00
A kecskeméti KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ előadása
Szereplők: Sára Bernadette, Zsurzs Kati • Rendező: Verebes István
Belépő: 2500 Ft

KAFFKA MARGIT: HANGYABOLY
március 11. hétfő 19.00 
A kecskeméti KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ előadása
Főszereplők: Réti Erika, Trokán Nóra • Rendező: Dér András
Belépő: 2500 Ft

„TAVASZI ZSONGÁS”
MENDELSSOHN GORDONKA-ZONGORA KAMARAMŰVEI
március 6. szerda 19.00
Kiss Virág zongoraművész és Dezső Sándor 
gordonkaművész előadásában
Belépő: 1800 Ft; Diákok és nyugdíjasok kedvezményesen 
1200 Ft-ért válthatnak belépőt a helyszínen.

SPANYOL ROMÁNC 
– KOMOLYZENE KÖNNYEDÉN
KUTIK REZSŐ GITÁR ESTJE – SPIRIT SZÍNHÁZ 
március 18. hétfő 19.00
Belépő: 1500 Ft

TAVASZVÁRÓ SZIAMARCZI! 
CSALÁDI PROGRAM
március 9. szombat 10.00–14.00
Muzsikával, kézműves műhelyekkel várjuk 
a játszószombat közönségét.
10.00 Dallamszövögetők –  az OSZTOVÁTA együttes koncertje
11.00 Gyöngyfűzés, fi lcvarrás, térbeli papírkép, kötélverés, 
          gyékényállatok
Belépő: 1000 Ft/fő, 2–14 éves korú gyermekeknek 500 Ft/fő

ebi mf 2013 marcius indd 1 2013 02 04 13:41:24

Takarítás :   tiszta, nyugodt otthonra vágyik? 

Megbízható, nem dohányzó,leinformálható, számlaképes , 
autóval rendelkező,  33 éves nő vállal:

– ház, társasház takarítást,vasalást :  1000 Ft./ óra

Precíz,gyors,hatékony munkavégzés.
           Hívjon bizalommal!

E-mail: housecleaning9@gmail.com

  Tel:       06 70 280 81 53

Takarítás :   tiszta, nyugodt otthonra vágyik ? 

Megbízható, nem dohányzó,leinformálható, számlaképes , 
autóval rendelkező,  33 éves nő vállal:

– ház, társasház takarítást,vasalást :  1000 Ft./ óra

Precíz,gyors, hatékony munkavégzés.
         Hívjon bizalommal!

E-mail: housecleaning9@gmail.com

  Tel:       06 70 280 81 53

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
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Web: www.marczi.hu
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A kecskeméti KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ előadása
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KAFFKA MARGIT: HANGYABOLY
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A kecskeméti KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ előadása
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Belépő: 2500 Ft

„TAVASZI ZSONGÁS”
MENDELSSOHN GORDONKA-ZONGORA KAMARAMŰVEI
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gordonkaművész előadásában
Belépő: 1800 Ft; Diákok és nyugdíjasok kedvezményesen 
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CSALÁDI PROGRAM
március 9. szombat 10.00–14.00
Muzsikával, kézműves műhelyekkel várjuk 
a játszószombat közönségét.
10.00 Dallamszövögetők –  az OSZTOVÁTA együttes koncertje
11.00 Gyöngyfűzés, fi lcvarrás, térbeli papírkép, kötélverés, 
          gyékényállatok
Belépő: 1000 Ft/fő, 2–14 éves korú gyermekeknek 500 Ft/fő

ebi mf 2013 marcius indd 1 2013 02 04 13:41:24



Eseménynaptár – március

március 2. szombat 1500

Csiribiri Tavaszváró családi délután

március 6. szerda 1800

Klímabarát fórum

március 7. csütörtök 1800

Egészséges táplálkozás fórum

március 5. kedd 1830

A római barokk építészet – Ludmann Mihály művészettörténész sorozata

március 10. vasárnap

1700 Portré+ Kondor Katalin vendége Szigethy Gábor
1900 Dalnokklub – Misztrál együttes

március 12. kedd 

1600 Természetismereti séta
1900 Kaffka Margit: Hangyaboly – Kecskeméti Katona József Színház

március 13. szerda 1930

Mesterkoncertek – Duna Szimfonikus Zenekar

március 14. csütörtök 1800

Álom a vár alatt – előadóest Áprily Lajos verseiből

március 17. vasárnap 1500

Az operairodalom gyöngyszemei

március 18. hétfő 1000 és 1100

13. oldal

20. oldal

18. oldal
8. oldal

        20. oldal
6. oldal

9. oldal

7. oldal

20. oldal

18. oldal

9. oldal

6. oldal
Babaszínház: A kíváncsi kiscsikó

március 1. péntek

1700 Magyar táncház gyermekeknek
1900 Jubileumi humorpercek
1900 Grazioso Zeneszalon

13. oldal
4-5. oldal

8. oldal

Caravaggio és köre - Ludmann Mihály művészettörténész sorozata

március 19. kedd 1830

14. oldal

19. oldal

március 20. szerda 1800

Gyógynövény klub 21. oldal
6. oldal

január 25. péntek
900 és 1030 Tádé-bérlet: Majolenka hercegkisasszony
1430 Mazsola-bérlet: Az okos lány
1700 Magyar táncház gyermekeknek
1900 Klebelsberg Kamaraszínház – Pitti Katalin előadóest

március 22. péntek 

15. oldal
16. oldal
13. oldal

7. oldal

március 23. szombat 1500

Kézműhely: Gyöngyfűzés és tojásfestés 16. oldal

március 24. vasárnap 1100

Alma zenekar családi koncert 17. oldal

március 25. hétfő

1700 Fennmaradni - M. Nagy László fotókiállítása
1900 Borospince estek – Kós Károly – Takaró Mihály előadása

 12. oldal
19. odal

március 26. kedd 1730

Kertbarát fórum  21. oldal

március 27. szerda 1400

Kincsestár öko-kézműves műhely 21. oldal

március 28. csütörtök 1800

Egészséges táplálkozás fórum 20. oldal


