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Világegész és töredék
József Attila töredékei Csontos János kiegészítésével
Pódiumszínház

Előadják: Császár Angela színművész
 Erdélyi György színművész
 Grencsó István fúvóshangszerek
 Miklós Szilveszter ütőhangszerek
Jegyár: 1000 Ft
Diák jegyár: 500 Ft

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

április 8. 
szerda 19.00

„...Üzenem hát, hogy ki-ki olvasson illőt az alka-
tához, - ha egyszer úgy határoz, - hogy könyvet 
kíván a kezébe venni. - Röviden ennyi.”

Varró Daniel:
Üzenet az olvasóknak c. verséből

A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni 2015. március 30-tól lehet 
a +36 1/392 0860-as telefonszámon.

Szabad-e bejönni 
ide verseskönyvvel?
Varró Dániel és a Kaláka
együttes műsora

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.
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április 10. 
péntek 10.00

A Költészet Napja
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További időpontok:
május 13., június 10. 

Fellépnek:

Maksa Zoltán
Orosz György,

Jegyár: 1000 Ft

MAKSAMÉTA
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Csillagvárosok lakói
Éder Iván asztrofotós előadása

Az előadás témája:
Mik a galaxisok? Mi is az a Tejútrendszer? Mik azok a gázködök, 
hogyan keletkeznek és hogyan halnak meg a csillagok?
A belépés díjtalan.

április 8. 
szerda 19.00

Maksa Zoltán

Önnek is jár egy kis lazítás, 
mert megérdemli! Jöjjön el, s 
vegyen magához egy adagot a 
legcsodálatosabb gyógyszerből, 
a humorból!
A humorista általában egyedül 
dolgozik, mint egy bérgyilkos, 
pedig alapvetően társas lény. 
Ezt bizonyítja Maksa Zoltán, aki 
havonta jelentkező klubkaba-
réjában olyan kollégákat mutat 
be a Klebelsberg Kultúrkúria kö-
zönségének, akiket ő is kedvel, s 
akik szakmai-emberi kvalitása-
ikkal vagy már bizonyítottak, 
vagy újgenerációsként most 
szeretnének bizonyítani 
a közönségnek.

Házigazda:

április 9. 
csütörtök 11.00

április 11. 
szombat 20.00

Űrhajózásvilágnapja

Teleszkópos
megfigyelés

Minden érdeklődő személyesen végezhet megfigyelést 
a Holdról, a bolygókról és a csillaghalmazokról 
a Magyar Csillagszati Egyesület tagjai közreműködésével.
Rossz idő esetén a teleszkópos megfigyelés elmarad!
A részvétel díjtalan.
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Frederick Knott:
Gyilkosság telefonhívásra
a Rózsavölgyi Szalon előadása

Az előadás időtartama 90 perc, szünet nélkül.

SzEREplők:
Tony - Szervét Tibor
Margot - Danis lídia
lesgate kapitány - Németh kristóf
Hubbard felügyelő - őze Áron
Max - Szűcs péter pál
Az eredeti szöveg alapján 
színpadra alkalmazta: Hársing Hilda
Jelmez: Cselényi Nóra
Díszlet: Enyvvári péter
Rendezte: Dicső Dániel

A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI 
Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre.
Jegyár: 2500 Ft
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1951. szeptember 27-én a meglehetősen 
higgadt és visszafogott angol közvéle-
ményt különösebben nem kavarta fel 
a régóta betegeskedő VI. György király 
súlyos tüdőműtétjéről szóló bejelentés, 
de a hajdani tenisz sztár, Tony Wendice 
lakásán elkövetett rejtélyes gyilkosságról 
szállongó hírek kifejezetten lázba hozták. 
A BBC a következő hónapokban ugyan 
rendszeresen beszámolt a gyengélkedő 
király egészségi állapotáról, a szenzá-
ciós nyomozás és a londoni Központi 
Büntetőbíróságon zajló per váratlan 
fordulatairól azonban naponta tudósí-
tott. Aztán 1952. február 6-án a király 
elhunyt, és ugyanazon a napon az Old 
Bailey a gyilkosra a lehető legsúlyosabb 
büntetést szabta ki. 
Ám mikor II. Erzsébet királynőt megko-
ronázták, a halálraítélt hajóra szállt, hogy 
nászútra induljon szerelmével...

április 28. 
kedd 19.00
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április 16. 
csütörtök 20.00

ze
neGroup ‘N’ Swing 

                       koncert
A Group’N’Swing zenekar Magyarország első számú 
swing & boogie show zenekara.
2013-ban a zenekar elnyerte „ Az év hazai szórakoztató zenei albuma” 
kategóriában a Fonogram-díjat. MIHÁLYI RÉKA és MAGYAR BÁLINT egy 
nagyszerű show-val varázsolja el a nézőket. Zenéjükben a swing, a latin, 
a ballada és a rock’n’roll legjava csendül fel. 
Garantált a kiváló zene, a kiváló hangulat és a lendületes tánc.

Jegyár: 3200 Ft

Közreműködik: Accord Quartet
Jegyár: 2500 Ft

április 9. 
csütörtök 19.00

A koncert a Nemzeti kulturális Alap támogatásával valósult meg.
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Operarészletek és kísérőzenék a drámaíró művei alapján
Elhangzanak: Purcell, Bellini, Rossini, Mendelssohn, Verdi és Gounod 
színpadi műveinek részletei
 
Közreműködnek:
Balczó Péter (tenor), a Magyar Állami Operaház 
Simándy-plakettel kitüntetett magánénekese
Sipos Marianna és Molnár Ágnes (szoprán)
Hegyvidéki Solti György Zenekar
Vezényel: Bolyky Zoltán
 
Jegyár: 2200 Ft

Mesterkoncertek
és fiatal művészek
Operagála 
Shakespeare nyomában
a Budapesti Tavaszi Fesztivál 
kerületi rendezvénye

április 23. 
csütörtök 19.30

Díszvendég:  Csoóri Sándor költő, esszéíró, prózaíró, politikus
Házigazda:  Detvay M. Marcella

Sanmartini: A-dúr szonáta
Schubert:  A-dúr szonáta  D 574, Op. 162
Kis-Gelman Zsófia: In memoriam Ruha István
Bartók Béla: Szonatina
 Este a székelyeknél
 Román népi táncok
Ravel:  Tzigane

Előadják: Balogh Ferenc - hegedű
 Sztankay Klára - zongora
A belépés díjtalan.
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Zeneszalon

április 17. 
péntek 19.00
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Jegyár: 3500 Ft
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A kiscsillag zenekar és vendégeik dalokban mesélnek el 
különböző történeteket, verseket, novellákat. A koncert zenei 
programja a Szeles album szerkesztését követi.

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

GDF SUEZ
Az Év Természetfotósa 2014

Meghívott vendégek:
Németh Juci, Vedres Csaba, Császári Gergely

április 24. 
péntek 20.00

zenekar és vendégei
KISCSILLAGKISCSILLAG

Idáig tudom 
     a történetet

A hazai természetfotózás legjobb alkotásai láthatók tárlatunkon.
A kiállítás megtekinthető május 14-ig 
a kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

április 15. 
szerda

Selmeczi Dániel: Körben12



Madarak és Angyalok
Gross Arnold (1929-2015)
grafikusművész kiállítása

április 19-ig

Gross Arnold grafikusművész, a rézkarc műfajának megújító-
ja, egyik legismertebb és legnépszerűbb képzőművésze volt 
hazánknak. Rajzain, színes rézkarcain generációk nőttek fel, 
meghatározó egyénisége a magyar XX. század képzőművésze-
tének, vizuális kultúrájának.
Erdélyben, Tordán született, 1929. november 25-én. Édes-
apja festő és rajztanár volt, ő volt első tanára. 1946-ban jött 
Budapestre, előbb iparművészetet tanult, majd a Képzőmű-
vészeti Főiskolán, 1953-ban szerzett diplomát. Részletgazdag 
rézkarcaival vált népszerűvé. Jellegzetes színezési technikájának 
köszönhetően minden egyes nyomata különbözik a többitől. 
Képeit csodálatos, gyermeki mesevilág jellemzi.

A kiállítás díjtalanul megtekinthető április 19-ig naponta 10-18 óráig.
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Válogatás a közelmúltban elhunyt, Nemzet Művésze cím-
mel kitüntetett, kossuth-díjas grafikusművész alkotásaiból
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Éder Iván asztrofotós legfrissebb képanyaga
az elmúlt években készült legszebb felvételeiből.
Új technikákkal készült látványos képek az Univerzumról, 
melyeket Magyarországról és Namíbiából készített.

A kiállítás díjtalanul megtekinthető április 12-ig a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

Csillagok között
Éder Iván asztrofotói
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április 12-ig

Muzsikus Klébzelet - Soli deo gloria
Eckhardt Gábor műsora kisiskolásoknak
a Költészet Napja alkalmából
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április 10. 
péntek 10.00

A zeneszerzői ihlet és forrásai

Jegyár: 600 Ft
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Babaszínház:
Tütü-tutu autó
a Vaskakas Bábszínház
előadása

A Vaskakas Bábszínház játéka utazásra 
hívja a legkisebbeket. Útra kelnek, vízre 
szálnak, felhők közt is kocsikáznak!
Dramaturg és rendező: 
Kocsis Rozi Blattner Géza-díjas
Zeneszerző: Rab Viki
Játsszák: Bora Levente 
és Vitányi-Juhász István
Az előadásra jegyek korlátozott 
számban vásárolhatók. 
Javasolt az előzetes jegyvásárlás.

Jegyár: 900 Ft
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április 17. 
péntek 10.00-11.00

Egy, csak kettő vagy esetleg három legény van talpon e 
vidéken, kis kocsijukon egy egész furfangos történet kí-
gyózik. E jól öltözött legények épp oly csalafinták, mint 
meséjük hőse, a Csalóka Péter, de ők nem csak azokat 
csapják be, akik megérdemlik, hanem titeket is. Avagy 
nemcsak titeket, hanem magukat is? Ha kíváncsiak 
vagytok, ki tud nagyobbat mondani, vagy hogyan látja 
el baját a bírónak a felesége, avagy hogyan fér el három 
nagyhangú trubadúr egyetlen talicskán, akkor köztünk 
a helyed. Az előadás fonalához sajnos kevés e három lé-
lek, szükség van rád is, hozd el leghangosabb hangod is.
Játsszák: 
Tímár Zoltán, Fülöp József és Szabados Zoltán

Jegyár: 900 Ft

Mazsola III. bérlet:
Csalóka Péter
a Madzag Bábegyüttes előadása 
kisiskolásoknak 
Weöres Sándor műve alapján 

„Tütü-tutu autó,
felharsan a dudaszó!
Tütü, vigyázz, gyorsan jövök,
Fát, virágot kikerülök.
Autóval, kishajóval, robogóval,
vagy traktorral,
Én senkit el nem ütök.”

április 20. 
hétfő 10.30
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Mazsola II. bérlet:
A Holdkirály palotája
a Kabóca Bábszínház előadása kisiskolásoknak
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április 24. 
péntek 14.30

Te is segíthetsz kiszabadítani a szépséges leányt: locsogj, mint a tenger, 
kopogj, mint a kövek, ciripelj, mint a kabócák, 
s meglátod, a szerelmesek újra egymásra találnak.
Írta: Szász Ilona   |   Rendezte: Szívós Károly Blattner-díjas
zene: Novák János Jászai Mari-díjas   |   Tervező: Orosz Klaudia Jászai Mari-díjas
Szereplők: Baranyai Anita, Érsek-Csanádi Gyöngyi m.v., Jakab Ádám
Jegyár: 900 Ft

A zenekar tagjai:
Anti Tamás: akusztikus gitár, mandolin, ének
Bartha Tibor: billentyűsök, hegedű, furulya, ének 
Födő Sándor: basszusgitár, ének
FODO: dob, ütőhangszerek 
Móricz Mihály: gitár, ének

Az előadást 1 éven aluli gyermekek számára nem ajánljuk.
A koncertre a belépőjegy egységes gyermek 
és felnőtt látogatóink számára egyaránt.

Jegyár: 2200 Ft
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Kezdődhet a mulatság!
Halász Judit gyermekkoncertje
április 25. 
szombat 11.00 és 16.00
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Az első világháború veszteségei, a trianoni trauma egy évtizedre 
visszavetette a magyar építészetet. A huszas évek végén meginduló 
fellendülés jóval szerényebb műveket eredményezett, mint a háború 
előtti időszak alkotásai. Azonban ekkor is kitűnő művészek alkottak, akik a szűkös körül-
mények között is tudtak remekműveket alkotni. Az ismert művészettörténeti sorozat 
őket mutatja be, külön figyelmet szentelve a kerületben megtalálható alkotásaiknak.
Jegyár: 800 Ft

április 28. 
kedd 18.00

Magyar építészet 
a két világháború között
ludmann Mihály művészettörténész előadása

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

A tanácsadáson egyénileg és kis-
csoportban (2-4 fő) lehet részt venni! 
A részvétel díjtalan.
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Mondrian 
és a neoplaszticizmus
Ludmann Mihály 
művészettörténész 
előadása

A holland festészetnek nagyon mély, a XIX. században is továbbélő hagyománya 
realista festészet. Ebből nőtt ki és formálódott a kubizmus hatására az a sajátos abszt-
rakt festészet, amelynek megteremtői a neoplaszticizmus nevet adták. Ezen az estén 
ennek az irányzatnak és kiemelkedő művészének bemutatása történik meg.
Jegyár: 800 Ft

április 14. 
kedd 18.30

április 16. 
csütörtök 15.00-18.00

Európai Önkéntes Szolgálat
(EVS) Tanácsadás

Hallottál már az Európai Önkéntes Szolgálat-
ról? Esetleg épp gondolkozol, hogy kipróbáld? 
Gyere el és tudj meg mindent az EVS-ről!
Szeretnél önkénteskedni külföldön? Megis-
merkednél más kultúrákkal? Szívesen szereznél 
tapasztalatot más országokban? Gyere el, 
ismerkedj meg az Európai Önkéntes Szolgálat 
által nyújtotta lehetőségekkel! A tanácsadás 
célja az EU önkéntes programjának 
megismertetése a fiatalokkal.
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Az előadás során az érdeklődők a kortárs drámaírók, 
elsősorban Csurka István és Gyurkovits Tibor 
műveivel és munkásságával ismerkedhetnek meg. 
A szokásos zsíroskenyér és bor ezúttal sem marad el.
Jegyár: 1300 Ft

április 21. 
kedd 19.00Borospince estek

Mai magyar drámák
Takaró Mihály előadása

Szinte naponta halljuk-látjuk a legfoglalkoztatottabb 
szakértőt, aki nemrégiben azt mondta: “kőkemény hideg-
háborús időszak várható az ukrán konfliktus folytán”. 
A világ szinte minden országában megfordult már. S hogy miért a bélyeggyűjtés 
a hobbija, az is kiderül, mert nem csak biztonságpolitikáról beszélgetünk - mint 
mindig, most is egy pohár bor mellett. A belépés díjtalan.

április 19. 
vasárnap 17.00

Portré+
Kondor Katalin vendége 
Nógrádi György biztonság-
politikai szakértő, közgazdász
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2015. nyár

Elérhetőség: 1028 Budapest, Szabadság utca 57.
Telefon: +36 20/282 3346; + 36 20/340 6659; +36 20/280 4548
e-mail: info@pokornysportkozpont.hu
Web: www.pokornysportkozpont.hu
Facebook: www.facebook.com/pokornysportkozpont

Nyári táborok 
a Pokornyban!

2015 nyarára egyhetes sporttáborokat szervez a Pokorny 
József Sport- és Szabadidőközpont, melyre a nyolcadik 
életévüket már betöltött gyermekeket várják.
A napi programban szerepel 1-1 óra foci, tenisz, illetve 
karate – utóbbi edzést a központ vezetője, Sáry Balázs 
tartja. A heti programban két erdei túra is szerepel.
A táborban napi háromszori étkezés biztosított. 
Szabadidejükben a gyerekek pingpongozhatnak, 
focizhatnak, sakkozhatnak, illetve kézműves 
foglalkozások is lesznek. 

Jelentkezni a +36 20/282 3346-os telefonszámon, vagy 
a palyafoglalas@pokornysportkozpont.hu e-mail 
címen lehet.
A jelentkezés határideje: 2015. április 30.
További információk: www.pokornysportkozpont.hu
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Természetes gyógymódok, egészségmegőrzés 
mindenkinek. A gyógynövények gyűjtése 
és kezelése, gyógyhatások, készítmények, 
szakirodalmak és praktikus tanácsok. 
A hónap gyógyteája, bemutató, kóstoló.
Előadó: Dr. Pethő Mária

április 16. 
csütörtök 16.30

Gyógynövény-
ismereti séta
Gyógynövények felkutatása és beazonosítása, 
gyalogos séta a környéken
Indulás a Kultúrkúria bejáratától 16.30-kor
Vezeti: Dr. Pethő Mária

zö
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ág

Gyógynövény Klub
Fájdalomcsillapítás 
a természet erejével

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

Zöldág Kerámia Műhely
Mintázás, korongozás, 
mázazás

április 21., 28. 
kedd 17.00

április 16. 
csütörtök 18.00
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Kertbarát Fórum
Kordonos gyümölcsfák nevelése, 
rengeteg gyümölcs kicsi alapterületen április 28. 

kedd 18.30

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

A belépés 
minden Zöldág programra díjtalan.

Előadó: Radnai Sándor
Hasznos tanácsok, praktikák, gyakorlati 
bemutatók. Az esemény célja: kedvet 
adni és segítséget nyújtani a közvetlen 
természeti környezetünk gondozására, 
megszépítésére.
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május 30. 
szombat 15.00-19.00

Bábszínház, a Kolompos  együttes, egy különleges lovagi 
torna, a Tekergőtér – az izgalmas szerkezetek tere, Játékos 
Tudomány - Furfangos csudavilág játszóház, Gömbölődő 
játéktár, kézműves játszóház és hempergő várja 
a gyerekeket.   |   A belépés díjtalan.
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május 8. 
péntek 10.00

Solymász bemutató
A Madarak és Fák Napja 
alkalmából
Solymász- és vadászmadár-felszerelés bemutató 
a Vadászmadár Kft. közreműködésével 
iskolásoknak és óvódásoknak

május 13. 
szerda 19.30

Duna Szimfonikus Zenekar
Beethoven:  Egmont nyitány
Beethoven:  Esz-dúr zongoraverseny Op. 73
Beethoven:  III. (Esz-dúr, Eroica) szimfónia Op. 55
Közreműködik:  Birtalan Zsolt (zongora) 
Vezényel:  Medveczky Ádám Kossuth-díjas,
 Érdemes Művész   |   Jegyár: 2800 Ft

május 11. 
hétfő 10.30

Babaszínház: 
Kuckómóka
Első színházi élmény 0-4 éveseknek 
a Ciróka Bábszínház előadásában
Jegyár: 900 Ft

május 11. 
hétfő 19.00

Jurij Poljakov: Párcsere
Kecskeméti Katona József Színház
Főbb szerepekben: Kőszegi Ákos, Danyi Judit, Csapó Virág
Rendezte: Cseke Péter
Jegyár: 2800 Ft
Az előadást 16 éven felüli nézőknek ajánljuk

május 7. 
csütörtök 19.00

Bardóczy Attila
és Orosz Zoltán 
„Párizs ege alatt”
Koncert a Párizsi Nemzetközi Sanzonverseny 
győzteseivel
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június 8-12. 
Olasz intenzív tanfolyam 
középhaladó csoport

június 15-19. 
Olasz intenzív tanfolyam 
újrakezdő csoport
A Színjátékország drámastúdió 
napközis tábora 9-14 év

június 22-26. 
Olasz intenzív tanfolyam 
újrakezdő csoport
Kreatív napközis tábor 4-9 év

június 29-július 3. 
Ékszerkészítő design 
napközis tábor 8 éves kortól
Önbizalom növelő kreatív napközis 
rajztábor 12-16 év

július 6-10.
Festő tábor felnőtteknek kezdő csoport
Zöldág horgász napközis tábor 10-14 év
Zenebölcsis “vízimóka” foglalkozások 2-7 év
Kézműves napközis tábor 9 éves kortól
Tekergő, biciklis napközis tábor 8-14 év

július 7-től augusztus 25-ig
Jógafoglalkozások korhatár nélkül

július 13-17. 
Zöldág kerámia napközis tábor 
10 éves kortól
Nemez - kézműves napközis tábor 
9 éves kortól
Hip-hop napközis tánctábor 7-17 év
                       
július 20-24.
Fit-kid napközis tábor 8-14 év

Nyári foglalkozások:

El
őz

et
es

Kedves régi és leendő 
táborozók, kedves vendégeink!
Nyári napközis táborainkba, jóga, 
zenebölcsis foglalkozásokra valamint 
olasz nyelvet tanulni hívjuk a kerü-
letben és környékünkön élő gyerme-
keket, ifjakat és felnőtteket. A részletes 
ismertető füzetünk megjelenése előtt 
szeretnénk egy kis ízelítőt adni, hogy 
mindenki időben tudja beilleszteni nyári 
programjai közé kedvenc 
“kultúrkúriás” táborát!

Napközis táborok, 
foglalkozások egész 
nyáron a Klebelsberg 
Kultúrkúriában!

2015. nyár
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A Pesthidegkúti 
Evangélikus Gyülekezet
áprilisi programjai
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A tavalyi sikeres kurzuson már megismert 
gombák rövid áttekintése után most újabb 
100 gomba-fajt ismerhetnek meg 
a hallgatók.
Az elméleti órák 2015. április 1-től szer-
dánként (8 alkalom) 18-20 óráig kerülnek 
megrendezésre.
Terepgyakorlatok hétvégenként 
(6 alkalom) Auer Péter, Gábor Emese 
és Lukács Zoltán gombaszakellenőrök 
vezetésével.
A tanfolyam helyszíne az Ökumenikus Ál-
talános Iskola (1028 Bp. Községház u. 8-10.).
A tanfolyam díja: 20 000 Ft
Jelentkezés: Tel: +36 20/535 2166
e-mail: taltoskonyvek@t-online.hu
A tanfolyam indulásának 
minimális létszáma: 20 fő

április 18. 
szombat 9.00-12.00

Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9. 
Gyülekezeti Terem, Lelkészi hivatal: 
1029 Budapest, Zsiroshegyi út 47. 
Tel.: +36 1/397 5403

április 1. szerda 19.00
Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
április  3. Nagypéntek 18.00
Passió a  templomban
április  5. vasárnap 9.30 
Húsvét Ünnepe a templomban
április 12. vasárnap 17.00
Családi Istentisztelet a  templomban
április 15. szerda 19.00
Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
április 25. szombat 16.00
Könyvfaló Klub a gyülekezeti teremben
április 27. vasárnap 11.00
Gyülekezeti nap a gyülekezeti teremben
április 29. szerda 19.00
Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben

A háztartási holmik hagyományos 
vására a Klebelsberg Kultúrkúriában 
lesz, a Budaligeti Polgári Kör 
szervezésében. Az aktív résztvevők 
elrendezkedése 8.00-9.00 óra között.
Előre jelentkezni szükséges!

Információ: Simon Imre 
Tel./fax: +36 1/376 9325, 
+36 20/978 0298, +36 20/328 6585
e-mail: imericus3@t-online.hu

Április 11-én és 25-én már 7-12 óra 
között várjuk az érdeklődőket és a 
vásárlókat a cserkészházi gazdapiacon 
(Bp. II. Hímes u. 3.). A fóliák alól már elő 
fognak kerülni a vitamindús újhagy-
mák, retkek, saláták, és aki szereti – az 
immunrendszerünket erősítő – idei 
fokhagymák. Ezeken kívül az egész 
évben kapható hazai finomságok, füs-
tölt húsok, méz, tojás, stb. is szerepelni 
fognak a gazdák kínálatában. Áprilistól 
kezdődően ismét kaphatók lesznek a 
konyhakész csirkék is.
Mindenkit szeretettel várnak Szilágyi 
Zsolt a piac üzemeltetője és segítői: a 
felesége Márti, valamint Nemes Ákos 
és Molnár Ferenc. 

Hol-Mi vásár

Gomba-plusz +
tanfolyam indul
Pesthidegkúton

Tavaszi
gazdapiaci napok

április 11., 25. 
szombat 7.00-12.00

április 15-től 
szerdánként, 18.00-20.00
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Pesthidegkúti
Kamarazenei Fesztivál

A Kultúrkúriában az előző évekhez hasonlóan idén is 
megrendezzük – 19. alkalommal – a Kamarazenei Fesztivált 
a hidegkúti diákok részére. A fesztiválon elsősorban általános iskolás korú 
zeneiskolás növendékek vesznek részt, együttesekkel. Az előadókat szakmai zsűri 
minősíti. Nevezni két rövidebb, különböző stílusú, vagy egy hosszabb művel lehet, 
összesen maximum 6 perc műsoridővel. 
A kamaracsoportokban csak növendékek vehetnek részt. 
Az együttesek jelentkezését április 3-ig várjuk az alábbi elérhetőségeken:

Klebelsberg Kultúrkúria | 1028 Budapest, Templom u. 2-10.
Tel:  +36 1/392 0860, +36 1/392 0862
e-mail:  wenzon.gusztav@kulturkuria.hu

A fesztivállal kapcsolatban érdeklődni Wenzon Gusztávnál lehet, 
a +36 20/325 1414-es telefonszámon.

április 18. 
szombat 14.00

Szereplők:
Virág Entz László
Virágné Károlyi Dóra
Nagymama Albert Zsuzsa
Salgó, Virág főnöke Stifner Gábor
Gizike, gépírókisasszony Sineger Eleonóra
Fekete Nikl Antal
Szolga Pataky Péter   
Baba, Virágék lánya Görög Zsófia
Pali, Salgó unokaöccse Csokonai Vitéz Dániel

Rendezte:  Entz László

Hunyady Sándor: Lovagias ügy
a dunaalmási Öregmalom Színtársulat előadása
életkép három felvonásban 

Az Öregmalom Színtársulat 2001-ben jött létre Dunaalmáson 
egy középkori malom teraszán. A tagok között vállalkozó, vegyészmérnök, orvos, 
gyógyszerész, rádió riporter, közgazdász található. Elhatározták, hogy műkedvelő színi 
előadásokat fognak rendezni saját maguk és szűkebb környezetük szórakoztatására. 
Előadásaikkal különböző művelődési házakban léptek fel. Dunaalmáson kívül Komá-
romban, Tatán, Almásfüzitőn, Balatonföldváron  és Pesthidegkúton.

Jegyár: 900 Ft
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április 10. 
péntek 19.00
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1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820
E-mail: informacio@marczi.hu 
Web: www.marczi.hu

HUNGARIANS IN HOLLYWOOD

MASI EISLER és 
SZAKCSI LAKATOS BÉLA koncertje

04.24. péntek 19.00

2015 febr klebi mf.indd   9 2015.02.17.   10:58:42
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Klebelsberg Kultúrkúria
1028 Budapest, Templom utca 2–10.
Tel.: +36 1/392 0860
www.kulturkuria.hu • www.facebook.com/kulturkuria
e-mail: info@kulturkuria.hu

Házikedvenc
fotópályázat
Küldje be házikedvencéről a legkedvesebb 
képét előhívott, kinyomtatott 
vagy digitális formában!

www.kulturkuria.hu
Bővebb információ:

Leadási határidő: 2015. június 7.
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és Csomagolástechnikai Bt.

1083 Budapest, Práter u. 20/B.
Megjelenik 13 000 példányban.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A borítón:
Laki Zoltán: Csigaház című fotója

Jegyinformációk
Budapest legtöbb rendezvényhelyszíné-
nek programjára és számos vidéki rendez-
vényre is vásárolhat jegyet a Kultúrkúria 
információs pultjánál, hétköznap 7.30–
19.30, hétvégén 10.00–18.00 óra között. 
Telefon: +36 1/392 0860.
Rendezvényeinkre a helyszínen, a www.
jegy.hu oldalon, a Ticket Expressznél 
(Andrássy út 18.), a Broadway jegyiro-
dáiban, Solymáron a Travelplaza utazási 
irodában tud jegyet venni.

II. Kerület Kártyára és SOTE Alumni 
Tagsági Kártyára az 1000 Ft feletti jegyárú 
színházi előadásokra és koncertekre 
10% kedvezményt adunk.

A sorban állás elkerülése érdekében jegyét 
lehetőleg ne az adott rendezvény napján, 
hanem elővételben vásárolja meg!

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

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

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

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

Ingyen internet a Kultúrkúriában!
Nyitástól 20 óráig használható.
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Kérjük, személyi jövedelemadója 1 %-ával támogassa 
a Klebelsberg Kultúrkúria működését!

Kedvezményezett: II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Adószám: 24065924-2-41



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

  8. szerda 19.00  A Költészet Napja – Világegész és töredék
 19.00  Maksaméta
  9. csütörtök 11.00  Űrhajózás Világnapja – Éder Iván asztrofotós előadása
 19.00  Csöndkabát – Szabó Balázs és zenekara
10. péntek 10.00  A Költészet Napja - Varró Dániel és a Kaláka együttes műsora
 10.00  Soli deo gloria – Eckhardt Gábor műsora
 19.00  Hunyady Sándor: Lovagias ügy – Öregmalom Színtársulat
11. szombat  20.00  Űrhajózás Világnapja - Teleszkópos megfigyelés
14. kedd  18.30  Mondrian és a neoplaszticizmus – Ludmann Mihály előadása
16. csütörtök 15.00  EVS tanácsadás
 16.30  Gyógynövény ismereti séta
 18.00  Gyógynövény Klub
 20.00  Group ’N’ Swing-koncert
17. péntek 10.00  Mazsola III. bérlet: Csalóka Péter – Madzag Bábegyüttes
 19.00  Grazioso Zeneszalon
18. szombat  14.00  Pesthidegkúti Kamarazenei Fesztivál
19. vasárnap  17.00  Portré+ Kondor Katalin vendége Nógrádi György
20. hétfő  10.30  Babaszínház: Tütü-tutu autó – Vaskakas Bábszínház
21. kedd 17.00  Zöldág Kerámia Műhely
 19.00  Borospince estek: Mai magyar drámák – Takaró Mihály előadása
23. csütörtök  19.30  Mesterkoncertek és fiatal művészek – Operagála Shakespeare nyomában
24. péntek 14.30 Mazsola II. bérlet: A Holdkirály palotája – Kabóca Bábszínház
 20.00  Idáig tudom a történetet – Kiscsillag zenekar koncertje
25. szombat  11.00 és 16.00 Kezdődhet a mulatság! – Halász Judit gyermekkoncertje
28. kedd 17.00  Zöldág Kerámia Műhely
 18.00  Magyar építészet a két világháború között – Ludmann Mihály előadása
 18.30  Kertbarát Fórum
 19.00  Frederick Knott: Gyilkosság telefonhívásra – Rózsavölgyi Szalon
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