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történéseket és a kapcsolódást a fővárosi - budai - forradalmi eseményekhez. A doku-
mentumokat Dr. Szentpétery Tibornak a fővárosi forradalmi eseményekről készített 
fotói egészítik ki.
A kiállítás ünnepélyes megnyitására 2016. október 21-én 18 órakor kerül sor.
1956 októberében, a forradalom hírére megalakult Pesthidegkúton a nemzetőrség, 
amelynek tagjai október 28-án forradalmi csoporttá alakultak és a Széna téren, a Móricz 
Zsigmond körtéren vettek részt a harcokban, a harcok szünetében pedig  élelmiszert, 
gyógyszert és fegyvereket szállítottak. A forradalom leverése után elérte őket is a megtor-
ló hatalom bosszúja: volt, aki külföldre menekült, s volt, aki itthon maradt és szembené-
zett végzetével.
A Pesthidegkúti Helytörténeti Körrel közösen e kiállítással tisztelgünk előttük és a forrada-
lom fotókrónikása, dr. Szentpétery Tibor (1916-2005) születésének 100. évfordulója előtt.

A tárlat díjmentesen látogatható október 19-étől 
november 8-áig a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

Pesthidegkútról 
a forradalomba
fotókiállítás

október 19-től

A forradalom 
szimbolikus terei
Ludmann Mihály 
művészettörténész 
előadása

Az 1956-os magyar forradalom eseményei 
közterekhez is kapcsolódnak, amelyeket 
előtte és utána a kommunista hatalom 
kisajátított, ideológiáját hirdető műveket 
helyezett el. Melyek voltak ezek a budapesti 
terek, milyen alkotások kaptak itt helyet, 
és ezek mit fogalmaztak meg? 
Ezzel a művészettörténeti előadással 
a forradalomra emlékezünk.

Jegyár: 800 Ft

október 25. 
kedd 18.30
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Charlotte, az anya és Eva, a lánya hét év hallgatás után találkoznak 
egymással. Akár akarják, akár nem, kénytelenek végigbeszélni közös 
dolgaikat. Feszítő kérdések sorakoznak kettejük viadalában: 
tudunk-e odafigyelni a másik emberre, vagy ez az odafigyelés 
a másik szempontjából már nyűg és gyötrelem? Nem késtünk-e el 
a másik iránti szeretettel és figyelemmel? Tudunk-e bocsánatot 
kérni, s meg tudjuk-e bocsátani a másiknak a felismert vétkeket? 
És aztán hogyan tovább?

Szereplők:
Charlotte – Farkas Ibolya 
Eva – Molnár Anikó 
Viktor – Vukosavljev Iván 
Helena – Diószegi Imola 

Zenei vezető: Oberfrank Péter 
Díszlet: Pataki András 
Jelmez: Szélyes Andrea 
Fény: Kovács Ferenc 
Rendezőasszisztens: Savanyu Gergely 
Rendező: Pataki András

Jegyár: 2600 Ft

Ingmar Bergman: 
Őszi szonáta
a Soproni Petőfi Színház, 
a Zentai Magyar Kamaraszínház, 
a Mikházi Csűrszínház, 
a Komáromi Jókai Színház 
és a Forrás Színház közös produkciója

október 17. 
hétfő 19.00

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kerül bemutatásra.
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Fedák Sári
Szűcs Nelli önálló estje 

a Nemzeti Színház produkciója

Fedák Sári: Szűcs Nelli
Díszlet: Szűcs Nelli, Olekszandr Bilozub

Jelmez: Vecsey Kinga
Video: Jóvér Csaba

Zene: Kovács Adrián és csapata
Színpadra alkalmazta: Dávid Zsuzsa, Szűcs Nelli

Rendező: Dávid Zsuzsa

Az előadás időtartama 110 perc, szünet nélkül.
Jegyár: 2200 Ft

Ismernünk kell színjátszásunk nagyjait. 
És Fedák egyike volt a legnagyobbaknak. Sztár Pesttől 

New Yorkig. Molnár Ferenccel rövid és viharos 
házasságban élt. Bizonyíthatatlan vádak alapján 

mellőzött lett 1945 után – színpadra többé 
nem léphetett. Megjárta a csúcsokat és a poklokat. 

Méltán ünnepelték, és méltatlanul félreállították.

Klebelsberg
Kamaraszínház plusz

október 26. 
szerda 19.00

Ze
ne

„Évfordulók nyomában”
Spanyol est
a Hubay Jenő Társaság 
hangversenye

október 2. 
vasárnap 19.00

Válogatás Enrique Granados, 
Manuel de Falla, Pablo de Sarasate, 
Sebastián Iradier Salaverri műveiből

Előadók: a Hubay Jenő Társaság művészei 
és tehetséggondozott növendékei.

Támogatók: 
Magyar Művészeti Akadémia, 
Budapest II. kerületi Önkormányzat, 
Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat, 
Klebelsberg Kultúrkúria.

A belépés díjtalan.
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Fábián Juli 
& Zoohacker
A Fábián Juli & Zoohacker formációt 
2011-ben alapította a két különböző 
műfajból érkező zenész: a korábban 
jazz-énekesnőként jegyzett Fábián Juli 
és a szárnyait elektronikus produkci-
ókban bontogató billentyűs-producer 
Palásti Kovács Zoltán.

Fábián Juli - ének
Palásti Kovács Zoltán “Zoohacker” - billentyű
Udvarhelyi Gábor - gitár
Premecz Mátyás - billentyű
Gábor Andor - ütősök
Bata István - basszusgitár
Delov Jávor - dob

október 5. 
szerda 19.00

Ze
ne

Az operairodalom 
gyöngyszemei

Jegyár: 2500 Ft

Arrigo Boito:
Mephistofele
a San Francisco-i 
Operaház előadása
Vezényel:  Maurizio Arena

Szereplők: 
Samuel Ramey, Gabriella Benackova, 
Denis O'Neill, Judith Christin, Emily Manhart, 
Daniel Harper, Douglas Wunsch

A programokon ismeretterjesztő 
bevezető előadást tart Dr. Langermann István.
A belépés díjtalan.

október 9. 
vasárnap 15.00

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.
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október 14. 
péntek 19.30

S. ProKoFJev:
Tíz darab a Rómeó és Júliából, Op. 75
12 könnyű zongoradarab, Op. 65

S. rAhMAnyinov: 
Etűdök, Op. 39 – részletek

Jegyár: 2200 Ft

Mesterkoncertek 
és fiatal művészek

Orosz est
Szabó Marcell 
zongorakoncertje

Ze
ne

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.
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október 15. 
szombat 18.00

Ze
ne

Az ECHO BEAT együttes – az egykori legendás ECHO együttes követője  – 
szeretettel várja minden régi és új vendégeit, akik a 60-as, 70-es, 80-as évek 
zenéit kedvelik és táncolni vágynak. Legismertebb örökzöldjük 
a Gondolsz-e majd rám... című sláger, amely természetesen minden 
rendezvényükön élőben is elhangzik.

Jegyár: 1500 Ft

echo Beat
koncert

Dalnokklub
Versek, dallamok, gondolatok
Házigazda: Radványi Balázs, Balog Péter, Lányi Adél

Vendég: Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző, gitáros-énekes, 
a Kaláka együttes, majd a Neil Young Sétány formáció tagja.
Zenei sokoldalúságára jellemző: írt háromperces dalokat, musicalt, zenés gyerek-
darabokat, verseket zenésített meg, filmzenéket szerzett, tévéműsorai vannak.

Jegyár: 800 Ft

Ze
ne

október 16. 
vasárnap 19.00
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Átszellemített képek
csoportos tárlat 
a Magyar Festészet Napja 
alkalmából

A Magyar Festészet Napja rendezvénysorozat immár 
másfél évtizede októberben, a festők védőszentjének, 
Szent Lukácsnak tiszteletére kerül megrendezésre.
Az elmúlt évtizedben különös érdeklődés kísérte a Magyar 
Művésztanár Társaság kezdeményezésére született síkplaszti-
kákat bemutató tárlatokat. A síkplasztikák valójában plasztikus 
képek, harmadik dimenzióban is megnyilatkozó kollázsok, 
montázsok; változatos technikával készült elgondolkoztató, 
ugyanakkor esztétikai élményt nyújtó alkotások.

Ötven kortárs képzőművész osztja meg érzéseit, gondolatait, 
vizuális élményeit a Kultúrkúria tárlatán.

A tárlatot megnyitja Sipos endre festőművész 
2016. október 20-án 18 órakor.
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A kiállítás díjtalanul látogatható október 20-ától 
november 6-áig naponta 10-18 óráig.

október 20. 
csütörtök 18.00

14 15



Ki
ál

lí
tá

s

Ki
ál

lí
tá

s

október 12. 
szerda 18.00

ismerkedés 
Srí Lankával
Vadon Gábor fotókiállítása

Több sikeres kiállítását követően Vadon Gábor ismét egy különleges 
világot, érintetlen kultúrát mutat be látogatóinknak.
A kiállítást megnyitja  Forrásy Csaba fotóművész és Pálvölgyi Zoltán 
fényképész 2016. október 12 -én 18 órakor.
Srí Lanka önálló állam India délkeleti csücskénél. Több ezer éves 
írott történelem és földrajzi sokszínűség jellemzi: finomhomokos 
tengerpart pálmafákkal, kétezer méternél magasabb hegyek trópusi 
őserdőkkel, folyók vízesésekkel, bozótos száraz síkságok, nemzeti 
parkok, teaültetvények váltogatják egymást. Rendkívül gazdag fauna 
és flóra, barátságos emberek. A brit gyarmatbirodalom fénykorában 
a korona legszebb ékköveként tartották számon e területet.
 
A kiállítás díjtalanul megtekinthető november 6-áig 
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.
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s A kiállítás a Munkácsy- és Életmű-díjas 
festőművész hetven év alkotómunkájába ad 
bepillantást. Mint Szőnyi István tanítvány, a 
Római Iskola művészi örökségéből indulva 
élete során egy sajátos „poétikus realizmus“-
ban találta meg egyéni kifejezésmódját. 
Képei sajátos önvallomások a család, az 
anyaság, a szerelem, a szemlélődés témáira, 
de foglalkoztatják tájképek, csendéletek, 
mitologikus-történelmi ábrázolások is. 
Kiállításunkon még ki nem állított akvarell 
festményei, rajzai láthatóak.

A kiállítás díjtalanul megtekinthető 
október 16-áig naponta 10-18 óráig.

„végigfestettem 
a XX. századot”
Breznay József (1916-2012) 
festőművész emlékkiállítása 

október 16-áig
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Kipp-kopp, mi kopog?
Lévai Tímea – 
Poppre Ádám Duó 
gyermekkoncertje
Játékos gyerekkoncert 
az évszakok változásáról, 
az ősz sajátosságairól, 
termés-hangszerekkel.

CSiriBiri 
ŐSZKöSZönTŐ 

CSALÁDi 
DÉLuTÁn

október 1. 
szombat 15.00 - 18.00

Szóló szőlő, 
mosolygó alma, 
csengő barack
az Álomzug Társulás 
előadása

Kézműves játszóház

Játssza és meséli: Tóth Kriszta
A játékot muzsikával fűszerezi: 
Gózon Éva

Jegyár: 700 Ft
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Kucok: Játssz velünk mesét!
interaktív meseszínház a Tünet együttes 
tagjainak közreműködésével

október 15. 
szombat 16.00
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3 és 7 éves kor közötti gyerekeknek ajánlott.
A gyermekeknek kényelmes ruha viselését ajánljuk; 
kérjük a cipőt levenni a színházterem bejáratánál. 
Előadásonként 35 gyerek vehet részt az interaktív játékban. 
A korlátozott férőhelyek miatt ajánlatos az előzetes jegyvásárlás.
Jegyár gyerekeknek 1200 Ft, kísérőknek 1000 Ft.
Nagy érdeklődés esetén az előadást 17 órakor megismételjük.

A Kucok egy színházi előadás és egy kreatív mozgásos-zenés foglalkozás keveréke.
Milyen is egy kucok? Barátságos rejtekhely, ahova behúzódva a fantázia határtalan 
kalandokra indulhat, zug, amely megannyi titkot tartogat. Kucokfalva lakói, vagyis 
a kiváló jazzmuzsikusokkal kiegészült Tünet Együttes, a gyerekek segítségét kérik az 
elveszett királylány felkutatásában és az éjszaka lidérceinek elűzésében. Az úton a kis 
kalandorok találkozhatnak az egyszemű óriással, a rozsdás robottal vagy a lila han-
gyásszal. A játék, a tánc és a zene részesei lesznek, miközben ők maguk is mesehőssé 
válnak. A kucoki időben mérve reggeltől másnap reggelig tartó mágikus úton a kicsik 
saját hangja, teste és mozdulatai lesznek a történet, a zene vagy akár a szereplők 
mozgatói. Eközben ők maguk is szabadon játszhatnak, mozoghatnak, ismerkedhet-
nek képességeik határtalanságával.

Rendező: Szabó Réka
Szereplők: Gőz István, Kántor Katalin, Lakos Fenni, Szabó Réka, Valcz Péter
Zene: Ágoston Béla, Rubik Ernő Zoltán   |   Jelmez: Andrea Haamer
Szöveg: Peer Krisztián   |   Hang és fény: Major Mátyás
Fotók: Dusa Gábor   |   Külön köszönet: Szirtes Attila

„Barátságos jelmezekbe bújtatott, a gyerekekre odafigyelő játszótársak, valódi 
hangszerek, eleven zenészek, emberi hangok és emberi léptékek. A közös cse-
lekvés, az együttlét öröme határozza meg az előadás hangulatát. Fontos lenne, 
hogy minél több családban, óvodában, de még az elemi iskolában is érezhető 
legyen a kucok melege.”

(Szilágyi Zsuzsa, Revizor)
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Mazsola-bérlet: 
A mindentlátó királylány
a Vaskakas Bábszínház 
előadása kisiskolásoknak
- Hát nincs egy értelmes férfiféle az egész földkerekségen? – kér-
dezi Rézi, a mindent látó királylány, miután kilencvenkilencedik 
kérője is képtelen volt tisztességesen elbújni előle. Rézi apja, XIII. 
Teszetosza Henrik végső kétségbeesésében úgy határoz: a követ-
kező férfiféléhez, aki rájuk nyitja a trónterem ajtaját, hozzáadja 
hárpia-természetű leányát. Hozzáadja mindenképp! Akárki lesz 
is az illető! Mindannyiunk (de legeslegfőképpen Rézi királylány) 
szerencséjére azonban: a következő férfiféle nem lesz ám akárki!

Rézi, királylány: Gergely Rozália 
Aladár, legkisebb fiú: Vitányi-Juhász István
Király, XIII. (Teszetosza) Henrik: Szikra József m. v.
Királyné, XIII. (Teszetosza) Henrikné, Begónia: Ujvári Janka Jászai 
Mari-díjas
Rendezte: Kolozsi Angéla Blattner Géza-díjas
Díszlet, jelmez: Sipos Katalin és Sisak Péter
Zene: Rab Viki

Jegyár: 900 Ft

október 21. 
péntek 14.30

Babaszínház: Tütü-tutu autó
a Vaskakas Bábszínház előadása

A Vaskakas Bábszínház játéka utazásra hívja a legkisebbeket. 
Útra kelnek, vízre szállnak, 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.

Nagy érdeklődés esetén az előadást 11 órakor megismételjük.

Jegyár: 900 Ft

október 17. 
hétfő 10.00
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Mosó Masa mosodájában meséli el Sompolygó, a kedves rókalány 
csodálatos történetét, melyből megtudhatjuk, hogyan jutott el a Kerek Erdőből 
az Óperenciás Tengeren át a Mesék Országútján az Aranyvárosba, s hogyan lett 
tündérkirálynő. Utazása során természetesen számtalan kalandot élt át: találkozott 
a Járkáló Kastéllyal, a feledékeny Vicsor bábival s elvarázsolt manókkal, vigyázott 
Csupacselre, a háromfejű sárkánybébire, és versenyre kelt Tóbiással, az óriással. 
Játékunkban számítunk a gyerekek aktív közreműködésére és fantáziájára.

Varga Katalin könyve nyomán írta: Szász Ilona
Tervező: Fazekas Antónia   |   Zeneszerző: Rozs Tamás
Szereplők: Bandura Emese, Szilvai Balázs, Üveges Anita
Zenész: Szegedi Mátyás   |   Rendezte: Sramó Gábor

Jegyár: 900 Ft

Tádé-bérlet: 
Mosó Masa mosodája
Kabóca Bábszínház

október 28. 
péntek 9.00 és 10.30

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

Hallottál már az Európai Önkéntes Szolgálatról? Esetleg épp gondolkozol, hogy 
kipróbáld? Gyere el és tudj meg mindent az EVS-ről!
Szeretnél önkénteskedni külföldön? Megismerkednél más kultúrákkal? Szívesen 
szereznél tapasztalatot más országokban?
Gyere el, ismerkedj meg az Európai Önkéntes Szolgálat által nyújtotta lehetőségekkel!
A tanácsadás célja az EU önkéntes programjának megismertetése a fiatalokkal.

európai önkéntes Szolgálat
(EVS) Tanácsadás

If
jú

sá
gi

október 19. 
szerda 15.00
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október 12. 
szerda 19.00

Maksaméta
Házigazda: Maksa Zoltán
Vendég: Szikra László

Ir
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om

Lyukasóra klub
Kalandozás a holt költők 
világában négy neves költő 
és egy színművész társaságában
Résztvevők:
Lackfi János – moderátor
József Attila- és Prima Primissima-díjas költő, 
műfordító, irodalmi Nyugat-kutató, kreatív írás tanár
Szabó T. Anna József Attila-díjas költő, műfordító, író
Lator László Kossuth-, József Attila- és Prima-díjas költő, 
műfordító, szerkesztő, irodalomkritikus-történész
Molnár Krisztina rita költő
Papp Zoltán színész, író; 
1982-ben a Budapesti Katona József Színház alapító tagja

Jegyár: 1000 Ft

LyUKASóRA

október 7. 
péntek 19.00

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 klubkabaréjában 

olyan kollégákat mutat be a Klebelsberg Kultúrkúria 
közönségének, akiket ő is kedvel, s akik 

szakmai-emberi kvalitásaikkal vagy már 
bizonyítottak, vagy újgenerációsként 

most szeretnének bizonyítani 
a közönségnek.

Jegyár: 1000 Ft
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október 11. 
kedd 18.30
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Borospince estek
Színházi élet a XiX. században ii.
Takaró Mihály irodalomtörténeti előadása
Szokatlan témában kalauzol minket a kiváló előadó másodízben. 
A reformkori színház izgalmas világa egyúttal a kor látlelete is. Mind a születő 
Nemzeti Színház, mind a vándortársulatok áldozatos munkája egyúttal 
a forradalom és szabadságharc szellemi előkészítői, majd a szabadság 
eszméjének őrzői, a nyelv mindenkori védelme és művelése által.

Jegyár: 1400 Ft

október 10. 
hétfő 19.00

Tu
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Magyar művészek idegenben, 
1945 után - Ludmann Mihály 
művészettörténész előadása
A második világháború után sok magyar művész életműve 
teljesedett ki idegenben. Fontos szerepet vállaltak a modern építészet 
és képzőművészet gazdagításában. Róluk szól, az ő életművükkel 
ismerkedhetünk meg ezen alkalommal.

Jegyár: 800 Ft
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A műkereskedelem története
a rendszerváltástól napjainkig
Tájkép csata előtt - a kezdeti idők:

Pátzay Vilma előadása
Pátzay Vilma a Műgyűjtők Galériájának vezetője évtizedek óta intenzíven foglalkozik 

a hazai és nemzetközi műkereskedelem elméleti és gyakorlati feladataival.
Kétrészes előadásában megpróbálja megismertetni az érdeklődőkkel e különlegesen 

izgalmas, az átlagember számára gyakran rejtettnek, ismeretlennek tűnő kulturális 
területet. Az első alkalom során megismerhetjük a háborút követő hazai mű-

kereskedelem és műkincsvásárlás helyzetét, történeti előzményeit, s hogy kik voltak 
szereplői és intézményei e szférának. Képet kaphatunk a Bizományi Áruház Vállalat 

működéséről, a műgyűjtés lehetőségeiről a 90-es évekig.

A belépés díjtalan.

október 13. 
csütörtök 18.00

október 16. 
vasárnap 17.00

Portré +
Kondor Katalin vendége
Dr. obrusánszky Borbála 
történész, keletkutató
Történelem és mongol szakon végzett, és elsősorban a hunok történelmének 
kutatójaként szerzett itthon is nagy népszerűséget. Mongóliában szinte otthon van, 
az azeriek sztárként ünneplik, itthon pedig azért is dolgozik, hogy bebizonyítsa, 
tudomásul kell vennünk, hogy eredetünk minden szála szorosan köt bennünket 
a hunokhoz.

Jegyár: 500 Ft
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október 6., 20. 
csütörtök 9.00

október 24. 
hétfő 18.00

október 18. 
kedd 16.00

Kertbarát Fórum
Biokert ismertetése 
elméleti és gyakorlati formában
Aktuális kerti munkák, magbörze, előadás, gyakorlati bemutató 
és interaktív oktatás, ültetés, vetőmag-cserebere
Vezeti: Takács László élelmiszeripari mérnök

Tudatos Táplálkozás Fórum
A túlsúly és más betegségek

Előadó: Dr Samu Terézia sebész-érsebész szakorvos, 
életmód tanácsadó.
A részvétel díjtalan.

Zöldág Kerámia Műhely
Környezettudatos szemléletű 
kézműves workshop
Mintázás, korongozás, különböző organikus 
anyagok felhasználásával.
Részvételi lehetőség: 5 - 25 éves korig
A részvétel díjtalan, csak anyagköltség van 
(anyaghasználattól függően minimum 400 Ft/fő).

Zöldág Művészeti Műhely
október 6-án: Környezettudatos falidíszek, 

fülbevalók tervezése és kivitelezése
október 20-án: Környezettudatos alátétek, 

karkötők tervezése és kivitelezése
Vezeti: Sarnyai rita iparművész

A részvétel díjtalan, anyagköltség: 600 Ft.
Csoportos részvétel esetén regisztrációhoz kötött.

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

október 11. 
kedd 18.30
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Csiribiri ludas 
családi délután
Lúdas Matyi - a Kereplő Színház előadása 
A Görömbő Kompánia zenés, táncos játéka 
az aranytojást tojó libáról 
Kézműves jástzóház
Jegyár: 700 Ft

november 5.
szombat 15.00-18.00

El
őz

et
es

El
őz

et
es

november 6.
vasárnap 19.30

Mesterkoncertek 
és fiatal művészek
Áchim Kovács Anikó (hegedű) 
és Szenthelyi Judit (zongora) koncertje
Jegyár: 2200 Ft

november 14.
hétfő 19.00

Moliére: Mizantróp
Kassai Thália Színház
Főbb szerepekben: Petrik Szilárd, Ollé Erik, 
Szabadi Emőke
Rendezte: Czajlik József
Jegyár: 2800 Ft

november 4-6.
péntek-vasárnap

Legóból összerakott városok,
több méternyi terepasztalos,
működő vasútmodell bemutató 

vasútmodell kiállítás

november 25.
péntek 19.00

Zorán-koncert
Jegyár: 3800 Ft

november 16.
szerda 19.00

Maksaméta
Házigazda: Maksa Zoltán
Fellépő: heller Tamás
Jegyár: 1000 Ft
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Kultúrkúria 
Baráti 
Kör

Kedves Pesthidegkúti Polgárok!
Megalakítottuk a Kultúrkúria Baráti Körét. A tagság semmilyen kötelezettséggel 
nem jár, de regisztrált tagjainkat mindig hírlevelekben értesítjük a legfontosabb 
programokról, emlékeztetőket küldünk az eseményekről, azok hátteréről.

Csatlakozzatok hozzánk!
Lépj be a honlapunkra! Töltsd ki a regisztrációs dobozt, 
és máris csatlakoztál a Kultúrkúria Baráti Köréhez.

Kapcsolat a szerkesztőkkel:
klebibarat@gmail.com
www.klebibarat.hu

C
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Klebelsberg 
Kuno 
hét
1875. november 13-án született 
névadónk, gróf Klebelsberg Kuno, 
aki hazánk kultuszminisztere volt 
1922-1931 között. 
Őrá emlékezünk a hét folyamán 
kulturális programjainkkal.

„A nemzet pozitívumokat, koncepciókat, tetteket, 
elhatározásokat, műveket akar és nem izgalmakat.”

Klebelsberg Kuno 1927.

november 
10-18.
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A Pesthidegkúti 
evangélikus Gyülekezet 
októberi programjai

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

C
iv
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október 5. szerda 19.00 Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
október 9. vasárnap 17.00 Családi Istentisztelet a templomban
október 19. szerda 19.00 Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
október 23. vasárnap 9.30 Ünnepi Istentisztelet a templomban.
október 31. hétfő 18.00 Ökumenikus reformációi ünnepség 
   a Pesthidegkúti Református a templomban

C
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Gazdapiac 
októberben is

Lassan elmúlt a nyár, 
de beérett a szőlő, az alma 
és egyre inkább be lehet szerezni 
az elálló hagymát, krumplit és egyebeket. 
Ismét lehet majd konyhakész csirkét is 
vásárolni. Mindenkit szeretettel várunk, 
aki beszélgetni, egyet kóstolgatni, 
vagy vásárolni akar a hamisítatlan 
termelői piaci hangulat közepette. 
október 8-án és 22-én reggel 7 órától 
12-ig leszünk nyitva. Ha az érdeklődés 
fél 12-re szűnni látszik, akkor zárunk.

október 8., 22. 
szombat 7.00-12.00
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A DUNA SZIMFONIKUS 
ZENEKAR
JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYE A II. KERÜLET EGÉSZSÉGÉÉRT

Közreműködik: JÁRDÁNYI GERGELY Liszt-díjas nagybőgőművész és  
RÁNKI FÜLÖP zongoraművész

Vezényel:  KANAI TOSHIFUMI
Fővédnök:  Dr. Láng Zsolt polgármester
Védnökök: Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke
  Dubrovay László, Kossuth-díjas zeneszerző
Szervező:  Törös Alapítvány 2011.

2500 Ft és 5000 Ft-os támogatói jegyek vásárolhatók, 

melyek egyben belépőként is szolgálnak a hangversenyre.

10.14. 
péntek
18.00

októberi előzetes

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

2016 h feszt oldal.indd   17 2016.07.12.   10:53:58

Gloria victis
Táncszínházi előadás 
1956 emlékére
Fővédnök: Dr. Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere
a II. Kerületi Önkormányzat díszelőadása a 60. évfordulóra

Előadja: Duna Művészegyüttes
Rendező-koreográfus: Juhász Zsolt

„A Duna Táncműhely művészeti programjában kezdetektől fogva jelen van 
a történelmi (társadalmi) érzékenység ébren tartása, folyamatos mélyítése. 
Meggyőződésünk ugyanis, hogy múltunk alapos ismerete nélkül veszélyeztetve 
van jövőnk, emlékezet és várakozás egy tőről fakadnak, a mindenkori jelenben 
tükrözik egymást. A jelenlét záloga tehát a múltunkhoz való viszony 
elevenné tétele, hiteles ábrázolása, ez a mi legfőbb felelősségünk, 
kötelességnek is mondhatnánk!”

Juhász Zsolt

Jegyár: 1956 Ft

október 21. 
péntek 19.30

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



Támogatóink, partnereink

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: nagymáté edina
(céges és magánrendezvények) 
Mobil: +36 20/526 0628
e-mail: nagymate.edina@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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ii. Kerületi Kulturális 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
Grafikus: Pálmai András

Nyomda: Folprint Zöldnyomda Kft.
1119 Budapest, Than Károly utca 25.

Megjelenik 9 000 példányban.
A műsor- és időpont-

változtatás jogát fenntartjuk!

A borítón: 
Székács Zoltán alkotása
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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
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  1. szombat  15.00  Csiribiri Őszköszöntő családi délután
  2. vasárnap  19.00  „Évfordulók nyomában” – Hubay Jenő Társaság
  5. szerda  19.00  Fábián Juli & Zoohacker-koncert
  6., 20. csütörtök    9.00  Zöldág Művészeti Műhely
  7. péntek  19.00  Lyukasóra klub
  9. vasárnap  15.00  Az operairodalom gyöngyszemei
10. hétfő 19.00  Borospince estek – Takaró Mihály előadása
11. kedd 18.30  Magyar Művészek idegenben – Ludmann Mihály előadása
 18.30  Tudatos Táplálkozás Fórum
12. szerda 18.00  Ismerkedés Srí Lankával – Vadon Gábor fotókiállítása
 19.00  Maksaméta
13. csütörtök  18.00  A műkereskedelem története a rendszerváltástól napjainkig
14. péntek  19.30  Mesterkoncertek és fiatal művészek – Szabó Marcell zongoraestje
15. szombat 16.00  Kucok-Játssz velünk mesét! – Tünet együttes
 18.00  Echo Beat-koncert
16. vasárnap 17.00  Portré+   |   Kondor Katalin vendége Dr. Obrusánszky Borbála
 19.00  Dalnokklub – Vendég: Huzella Péter
17. hétfő 10.00  Babaszínház: Tütü-tutu-autó – Vaskakas Bábszínház
 19.00  Ingmar Bergman: Őszi szonáta – Soproni Petőfi Színház
18. kedd  16.00  Zöldág Kerámia Műhely
19. szerda  15.00  EVS tanácsadás
20. csütörtök  18.00  Átszellemített tárgyak – csoportos kiállítás
21. péntek 14.30  Mazsola-bérlet: A mindentlátó lány – Vaskakas Bábszínház
 18.00 Pesthidegkútról a forradalomba – fotókiállítás
24. hétfő 18.00  Kertbarát Fórum
25. kedd  18.30  A forradalom szimbolikus terei – Ludmann Mihály előadása
26. szerda 19.00  Fedák Sári – Szűcs Nelli előadóestje – Nemzeti Színház
28. péntek   9.00 és 10.30    Tádé-bérlet: Mosó Masa mosodája – Kabóca Bábszínház


