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A Klebelsberg Kuno Hét ideje alatt 
látogatható kiállítás:
REJTETT KÉPEK - Görgényi István
(1917-1973) festményei '56-ról
Igazi kuriózumot tekinthet meg a látogató. 
Görgényi István tatabányai festőművész 
1956-ról festett, később más festménnyel 
eltakart, majd halála után helyreállított 
képeiből nyílt kiállítás.
A tárlat díjtalanul látogatható 
november 20-áig naponta 10-18 óráig.
Bővebben: 18. oldal

142 éve született, 
85 éve halt meg 

gróf Klebelsberg Kuno 
vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter

november 16. csütörtök 19.00

UTCÁK, TEREK, TÖRTÉNELEM – 
PESTHIDEGKÚT TÉRKÉPEKEN
Dr. Czaga Viktória helytörténész 
előadása
A belépés díjtalan.
Bővebben: 6. oldal

Házigazda: 

Dr. LÁNG ZSOLT 
polgármester

II. Kerületi Önkormányzat

Fővédnök: 

VARGA MIHÁLY 
nemzetgazdasági miniszter,

Budapest 4-es számú választó-
kerületének országgyűlési 

képviselője

Klebelsberg
KunoHétnovember 13-19.

november 15. szerda 19.00

POZITÍV VÁLASZOK TRIANONRA
KLEBELSBERG KUNO ÉS HÓMAN BÁLINT 
KULTURÁLIS POLITIKÁJA
Dr. habil. Ujváry Gábor, CSc történész, 
levéltáros előadása
A belépés díjtalan, de előzetes 
regisztrációhoz kötött.
Bővebben: 6. oldal

november 13. hétfő 19.00

ARANY JÁNOS 
ÉS A SZENT LÁSZLÓ-LEGENDA
Dr. Szörényi László prof. emeritus, 
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet 
tudományos tanácsadójának előadása
A belépés díjtalan, de előzetes 
regisztrációhoz kötött.
Bővebben: 4. oldal

november 14. kedd 18.30

ISKOLA- ÉS TEMPLOMÉPÍTÉS 
KLEBELSBERG KUNO KORÁBAN
Ludmann Mihály művészettörténész előadása
A belépés díjtalan.
Bővebben: 5. oldal

november 17. péntek 17.15

KLEBELSBERG KUNO SZOBRÁNAK 
ÜNNEPÉLYES MEGKOSZORÚZÁSA
A Klebelsberg Kuno-díj ünnepélyes 
átadása előtt Klebelsberg Kuno 
szobránál emlékezünk a kultusz-
miniszterre.

november 17. péntek 18.00

KLEBELSBERG KUNO HÉT 
DÍJÁTADÓ ÉS GÁLAMŰSOR
a Pesthidegkúti Városrészi 
Önkormányzat által alapított 
Klebelsberg Kuno-díj 
ünnepélyes átadása
Fellép a Misztrál együttes
A belépés díjtalan, de előzetes 
regisztrációhoz kötött.
Bővebben: 7. oldal

november 18. szombat 17.30

ÉVFORDULÓK NYOMÁBAN
A Hubay Jenő Emléktársaság 
ünnepi koncertje
A belépés díjtalan.
Bővebben: 14. oldal

november 19. vasárnap 19.00

KOCSIS ISTVÁN: 
TÁRLAT AZ UTCÁN
az egri Gárdonyi Géza Színház előadása
Rendező: Beke Sándor
Jegyár: 2800 Ft
Bővebben: 9. oldal

„Mert lehet egy nemzetet szegénnyé, koldussá tenni, 
de ha a nemzetben lakozó szellemi és erkölcsi erőket 

megtartani és gyarapítani képesek vagyunk, 
akkor a nemzet nincs elveszve, és mindent vissza lehet szerezni.”

Klebelsberg Kuno

A Klebelsberg Kuno Emléktársaság november 17-18-ai ünnepi programja a 32–35. oldalon található.
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november 13. 
hétfő 19.00

Arany János 
és a Szent László-legenda
Dr. Szörényi László prof. emeritus, az 
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet 
tudományos tanácsadójának előadása az 
Arany János- és Szent László-emlékév 
tiszteletére
Márciusban hangzott el ez az izgalmas előadás a Belvárosi Plébániatemplomban, 
mely a 200 éve született Arany Jánosról szóló megemlékezést a Szent László-emlékév 
eseményeivel kapcsolta össze. Arany János rendkívüli módon érdeklődött a ma-
gyar szentek története iránt. Szent Istvánról nagyobb költeményt tervezett, ebből 
azonban csak egy töredék maradt ránk, Szent Lászlót viszont kétszer is szerepelteti 
műveiben. Az előadás során Szörényi László irodalomtörténész Arany János Szent 
László ábrázolásáról mesél.

A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni a honlapon az esemény leírásánál lehet: 
http://kulturkuria.hu/eventRegistration.php?event=32935

Az I. világháború utáni időkben többek között Klebelsberg Kunónak köszön-
hetően fontos szerepet kapott a fizikai, lelki és szellemi újjáépítés. Kultusz-
miniszterként nagy szerepet vállalt az iskolák építésében, amely kiterjedt az 
elemi szinttől a felsőoktatásig. Ehhez a fellendülő időszakhoz kapcsolódik 
több egyetem és kutatóintézet létrehozása. Ez a korszak a templomépítészet-
ben is lényeges változást hozott a hagyományos történelmi stílusokat idéző 
épületekkel szemben, az új templomokban a modernség, megújulás és a 
tradíció sajátos szintézise érhető tetten.

A belépés díjtalan.

november 14. 
kedd 18.30

Iskola- és templomépítés 
Klebelsberg Kuno korában
Ludmann Mihály 
művészettörténész előadása

M Ű V É S Z E T  É S  I R O D A L O M
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Pozitív válaszok Trianonra
Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint 
kulturális politikája   |   Dr. habil. Ujváry Gábor, 
CSc történész, levéltáros előadása

A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni a honlapon az esemény leírásánál lehet: 
http://kulturkuria.hu/eventRegistration.php?event=32287

november 15. 
szerda 19.00

Házigazda:  Dr. LÁNG ZSOLT polgármester, II. Kerületi Önkormányzat
Fővédnök:  VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter,
 Budapest 4-es számú választókerületének országgyűlési képviselője
A díjat átadja:  Dr. CSABAI PÉTER elöljáró, 
 Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
Közreműködik:  MISZTRÁL EGYÜTTES

A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni a honlapon az esemény leírásánál lehet: 
http://kulturkuria.hu/eventRegistration.php?event=32932

november 17. 
péntek 18.00

Klebelsberg 
Kuno Hét 
díjátadó és gálaműsor
a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat 
által alapított Klebelsberg Kuno-díj 
ünnepélyes átadása

Utcák, terek, történelem
Pesthidegkút térképeken
Dr. Czaga Viktória helytörténész előadása

november 16. 
csütörtök 19.00
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Minden térkép pillanatfelvétel. 
Elénk tárják, hogyan vált egy pár 
száz lelkes, alig két utcával bíró 
XVIII. századi faluból a XX. század 
közepére népes község utcákkal, 
terekkel, ahol a település saját 
történelme mellett olykor az ország 
történelmének egy-egy mozzanata is 
lejátszódott.

A belépés díjtalan.
Hidegkut, 1860

A trianoni sokk után a Bethlen István vezette kormányok olyan programot vallottak, 
amelynek lényege az építkezés, a válságból való kilábalás szándéka volt. E sokak által cso-
daként megélt konszolidációban a kultúrpolitikának, elsősorban egy rendkívül ambició-
zus és sikeres vallás- és közoktatásügyi miniszternek, gróf Klebelsberg Kunónak kulcssze-
rep jutott. Hóman Bálint csaknem ugyanolyan nehéz helyzetben vette át a kultusztárca 
irányítását. A korszerűtlen társadalomban korszerű eszközökkel dolgozó kultúrpolitika 
mozgástere korlátozott maradt. Ennek ellenére is számos eredményt hozott Klebelsberg 
és Hóman kultúrpolitikája. Hiszen még ma is nem egy esetben jól működnek azok az 
intézmények, amelyeket ők hoztak létre.
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november 19. 
vasárnap 19.00

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kerül bemutatásra.
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november 26. 
vasárnap 15.00

A résztvevők egyedi, saját ízlésüknek megfelelő koszorúkat 
készíthetnek szakképzett virágkötő segítségével.
Vezeti: Roskó Gábor virágkötő
Az alapanyagok a helyszínen megvásárolhatók.
Adventi koszorú anyagköltsége: 3000 Ft
Ajtókopogtató anyagköltsége: 2200 Ft

Adventi koszorúkészítés
Kézműves foglalkozás 
kicsiknek és nagyoknak

SZEREPOSZTÁS:
Van Gogh, Vincent - Káli Gergely   |   Gauguin, Paul - Tunyogi Péter
I. férfi - Sata Árpád   |   II. férfi - Lisztóczki Péter   |   III. férfi - Pilisy Attila
Öreg bányász - Réti Árpád

Díszlet: Bényei Miklós   |   Jelmez: Molnár Gabriella   |   Ügyelő/Súgó: Pethő Orsolya
Rendezőasszisztens: Ivády Erika   |   Rendező: BEKE SÁNDOR
Játékidő: 2 óra (1 szünettel)
Jegyár: 2800 Ft

Sz
ín

há
z

Kocsis István: 
TÁRLAT AZ UTCÁN
az egri Gárdonyi Géza Színház előadása

Miért érdemes ma, 2017-ben Vincent van Gogh drámájával 
méltóképpen foglalkozni? Vincent van Goghéval, aki művész és prédikátor volt 
egy személyben? Van Goghnak különleges képességei voltak. A jövőbe is látott. 
Megsejtette, hogy a XXI. század első évtizedeiben mitől kell rettegnie az embernek. 
A látottak fájdalommal töltötték el. De a megoldást is látta, olykor különös dolog 
történt vele: megnyílt fölötte az Ég Kapuja...
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november 30. 
csütörtök 18.30 Sz
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november 24. 
péntek 19.00
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A dráma hitelesen mutatja be Zrínyi Ilona sokarcú, izgalmas alakján, 
drámai sorsán keresztül a magyar történelem egyik legbonyolultabb, s egyben 
legvitatottabb korszakát. Zrínyi Ilona Thököly Imréhez és fiához, Rákóczi Ferenchez 
fűződő viszonya alkotja a darab fő gerincét. Mint nő, mint anya, s egyben 
a hazaszeretet példátlan emblematikus személyisége jelenik meg az előadásban, 
s teszi hitelessé a konfliktusok közötti emberi nagyságát.

Hedry Mária: 
Zrínyi Ilona – színmű egy hangra

Zrínyi Ilona: Juhász Róza   |   Díszlet, jelmez: Libor Katalin
Zene: Rossa Levente   |   Dramaturg: Kulcsár Edit
Rendező: ÁRKOSI ÁRPÁD Jászai Mari-díjas
Producer: Klebelsberg Kultúrkúria, Marczibányi Téri Művelődési Központ
Jegyár: 2000 Ft   |   Diák jegyár: 1000 Ft

Az előadás létrehozását a Nemzeti Kulturális Alap 
és a Zrínyi Emlékbizottság támogatta.

A Meglepetés Színház bibliai történeteket jelenít meg a közönség 
kérése szerint. Mivel a történetek és szereplőik archetipikusak, 
általuk mindenki és minden kor érintve érezheti magát. A Biblia 
személyesen szólít meg bennünket .Fellelhetők benne saját kérdé-
seink, kétségeink, és válaszokra, vigasztalásra, tanúságtételekre is 
találhatunk. Az előadás sodró dinamikáját a közönség, a rögtönző 
színészek és a társulat zenészei adják – egy játékmester segítségé-
vel. Ha szeretnéd, a TE bibliai történeted is színre kerülhet!

A belépés díjtalan.

Biblia élőben
Adventre készülve 
a Meglepetés Színházzal
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Bérlet ára: 6000 Ft
Egyes koncertek ára: 2500 Ft

FÜLEI BALÁZS 
ZONGORAMŰVÉSZ 
KONCERT-SOROZATA
2017 tél / 2018 tavasz

2017. december 1.

Fülei Balázs szólóestje
Maurice Ravel: Tükröződések
1. Éjjeli lepkék   |   2. Szomorú madarak   |   3. Egy bárka az óceánon
4. Alborada del grazioso   |   5. Harangok völgye
Claude Debussy: A boldog sziget   |   César Franck: Prelúdium, korál és fúga

2018. március 3.

Az Auer Trió koncertje
Claude Debussy: G-dúr trió   |   Maurice Ravel: a-moll trió
Közreműködik: Kováts Péter – hegedű, Varga István – gordonka, Fülei Balázs - zongora

2018. május 4.

Az Auer Trió és 
Rumy Balázs klarinétművész koncertje
Johannes Brahms: f-moll szonáta   |   Esz-dúr szonáta
Olivier Messiaen: Kvartett az idők végezetére
Közreműködik: Kováts Péter – hegedű, Varga István – gordonka,
Fülei Balázs – zongora, Rumy Balázs – klarinét

A koncertek a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósulnak meg.

november 10. 
péntek 19.00

G r a z i o s o
z e n e s z a l o n

Szilvásy Nándor 1927 - 2011
Festő, grafikus, tervezőgrafikus. 1949-ben végzett az Iparművészeti Főiskolán, 
majd 1952-ben a Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát. 
Mesterei Koffán Károly, Hincz Gyula, Barcsy Jenő, Ék Sándor és Miháltz Pál voltak. 
Több alkalommal elnyerte az Év legjobb plakátja díjat, munkásságáért 1962-ben 
Munkácsy-díjat, 1978-ban Érdemes Művész kitüntetést kapott.
A belépés díjtalan.

Meghívott vendég: 

Szalontay Ágnes 
Szilvásy Nándor Munkácsy-díjas 
festőművész özvegye
Házigazda: DETVAY MÁRIA MARCELLA

november 5. 
vasárnap 19.00

D a l n o k k l u b
V e r s e k , d a l l a m o k ,
g o n d o l a t o k

A Dalinda énekegyüttes tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi ének sza-
kán ismerkedtek össze 2008-ban, ekkor kezdtek együtt énekelni különböző produk-
ciókban. Orbán Johanna az Illangó énekegyüttes alapítója, Paár Julianna a Bazseva 
és Tárkány Művek énekesnője, Tímár Sára a Sebő-együttes, a Forgó és saját autenti-
kus zenekarának énekese. Közös zenei anyanyelvük a magyar népdalkincs. Műsoruk 
autentikus magyar népi énekeken alapszik, aminek alappillére a többszólamúság.
Jegyár: 900 Ft

Vendég: a Dalinda énekegyüttes
Házigazda: a Radványi Balázs - Balog Péter - 
Lányi Adél trió

Ze
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A z  o p e r a i r o d a l o m 
g y ö n g y s z e m e i
( f i l m v e t í t é s )

Rossini: Armida
A New-Yorki Metropolitan 
Operaház előadása
Vezényel: Riccardo Frizza
Szereplők: Renée Fleming, Lawrence Brownlee, John Osborn, 
Peter Volpe, Barry Banks, Teele Ude, Yeghishe Manucharyan, 
Keih Uiller, Kobie van Rensburg, Isaac Scranton, Aaron Loux
Bevezető előadást tart Dr. Langermann István.
A belépés díjtalan.

november 12. 
vasárnap 15.00

É v f o r d u l ó k 
n y o m á b a n

Előadók:
Szecsődi Ferenc, Csévi Flóra – hegedű,
Szentpéteri Gabriella – zongora,
a Kiss Zenede tehetséggondozott növendékei
A belépés díjtalan.

a Hubay 
Emléktársaság 
ünnepi koncertje
Ignaz Pleyel, Rózsa Miklós 
és Hubay Jenő művei

november 18. 
szombat 17.30

Hangutazásainkat 40 hangtál biztosítja.

FONTOS!    A késve érkezőket nem tudjuk fogadni, 
mert megzavarják a már beindult folyamatokat.
Gyermekeknek 14 év alatt a foglalkozást nem javasoljuk. 
Megértésüket köszönjük.
Nagy érdeklődés esetén a foglalkozást 19.00 órától megismételjük.
Nagyné Tóth Kinga + 36 20/249 1580   |   kingat@kulturkuria.hu
Jegyár: 2500 Ft

Stresszoldó kikapcsolódás 
Bársony Bálinttal

H a n g u t a z á s  é s 
h a n g f ü r d ő

november 26. 
vasárnap 17.00

Echo II-koncert
Az ECHO II. együttest Szilvássy Zsolt, az egykori legendás ECHO együttes vezetője, 
basszusgitárosa alapította zenész barátainak közreműködésével. Műsoruk a 60-as, 
70-es évek slágerlistás számaiból és az Echo együttes számaiból áll.

A zenekar tagjai:
Csákó Tamás - szólógitár, ének   |   Pámer Balázs - ének, ritmusgitár
Kálóczy Egon - billentyű, ének   |   Beöthy Árpád - dob
Szilvássy Zsolt - basszusgitár, ének

Jegyár 1500 Ft

november 25. 
szombat 18.00

Ze
ne
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Kiállító grafikusművészek: Baranyai (b) András, Bartos Erika, Gyöngyösi Adrienn, 
Herbszt László, Kasza Júlianna, Kecskés Judit, Kőszeghy Csilla, Kun Fruzsina, Marcus 
Godson, Maros Krisztina, Molnár Jaqueline, Nagy Norbert, Nemes Anita, Paulovkin 
Boglárka, Rácz Nóra, Remsey Dávid, Ritter Ottó, Schmal Róza és Takács Mari

A kiállítás a fővárost sajátos nézőpontból tárja fel – a gyerekeknek szánt könyvek 
illusztrációin át.  Milyen a mesekönyvek, gyerekkönyvek illusztrációiból kibontakozó 
fővárosunk képe? A felnőttek számára zajos, nyüzsgő közeg, a benne élő kicsiknek 
csupa meglepetés és felfedezésre váró látnivaló, az ide érkező látogatók számára pe-
dig a világ egyik legszebb városa. A kiállítás mintegy húsz neves hazai gyermekkönyv 
illusztrátor alkotását mutatja be.

november 2. 
csütörtök

Meseváros Budapest
A főváros a gyermekkönyvek 
illusztrációiban – csoportos tárlat

Ki
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Válogatás a kortárs plakátművészet elmúlt 
30 évéből - csoportos grafikai kiállítás 
a 130 éves plakáttörténet tiszteletére.

november 23. 
csütörtök 18.00

130 év, 130 művész 130 plakátja.
A Plakát a plakát után című könyv bemutatójával egybekötött kiállításmegnyitó 2017. 
november 23-án 18 órától. Az esemény házigazdája a könyv művészeti vezetője és 
tervezője Kulinyi lstván grafikusművész, aki egy nyilvános szakmai beszélgetésen látja 
vendégül a kortárs magyar plakátművészet legjobbjait és minden érdeklödőt, aki a 
szívén viseli ennek az izgalmas műfajnak a jelenét és a remélhető jövőjét.

Megtekinthető november 23-ától december 6-áig naponta 10-18 óráig.
A tárlat november 28-ig díjtanul látogatható 
hétköznap 8-20 óráig, hétvégén 10-19 óráig.
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november 3-4-5. 
péntek, szombat, vasárnap

Idén még nagyobb helyen, még több látnivalóval 
várjuk a kedves érdeklődőket! 
35 méter hosszú, H0-s méretarányú terepasztal villamos- és autóbusz-közlekedéssel 
éjszakai vonatozás   |   LEGO város működő vasutakkal   |   RC helikopter bemutató
INTERAKTÍV JÁTSZÓHÁZ: irányítható H0-s Thomas vasút, 
tologatható Thomas vasút, favonatok

Vasútmodell-kiállítás
Több méternyi terepasztalos, működő 
vasútmodell bemutató 
az 1-es Villamos Klub jóvoltából

A KIÁLLÍTÁS NYITVATARTÁSI IDEJE:
péntek 9:00 -18:00   |   szombat 10:00 -18:00   |   vasárnap 10:00 - 17:00

JEGYÁRAK
Felnőtt: 900 Ft   |   Gyerek (2-18 éves korig): 700 Ft
Iskolás és óvodás csoportok (minimun 10 fő): 500 Ft/fő
Családi (2 szülő és 3 gyerek): 2800 Ft

november 20-áig

Megtekinthető díjtalanul október 18-ától november 20-áig
naponta 10-től 18 óráig. November 9-én zárva.
A Klebelsberg Kuno Hét kísérő kiállítása

Igazi kuriózumot tekinthet meg a látogató a Kultúrkúriában. Görgényi István 
tatabányai festőművész, a Klebelsberg-kortárs Rudnay Gyula és a római iskolás 
Aba-Novák Vilmos tanítványa a forradalom leverése után titokban készített több 
száz festményt az '56-os emlékei alapján. Halála után évtizedekig egy pincében 
feküdtek portréi és tájképei. Egy tatai vállalkozó, Rigó Erik vásárolta és mentette meg 
2005-ben a teljes Görgényi-hagyatékot. A lazán felkent művek alatt a restaurálás 
során több mint félszáz, a forradalmi eseményeket és a megtorlást ábrázoló, alle-
gorikus, drámai hatású művet találtak a restaurátorok. Görgényi István az 1956-os 
forradalom képhagyatékának legnagyobb kollekcióját alkotta meg. 
Ezekből a rejtett alkotásokból nyújt válogatást a Kultúrkúria kiállítása.

Rejtett képek
Görgényi István (1917-1973) 
festményei '56-ról
Válogatás a Rigó-gyűjtemény alkotásaiból
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november 11. 
szombat 15.00-18.00

CSIRIBIRI MÁRTON-NAPI 
CSALÁDI DÉLUTÁN

Kézműves játszóház
Jegyár: 700 Ft

Gőgös Gúnár Gedeon
a Csodamalom Bábszínház előadása
A népszerű gyerekkönyv két története elevenedik meg előadásunkban. 
Varga Katalin meséje alapján írta: Szász Ilona
rendező: Sramó Gábor

Szent Mártonról
az Aranyalma Páros mesetáncháza
„Kit kerestek itt lámpásokkal, fáklyákkal és énekekkel? 
– Mártont keressük, aki köpönyegével betakarta a didergő koldust...” 
Pannóniában született nemes lelkű Szent Márton legendáit meséljük el 
sok szép régi énekkel, mondókával, köszöntővel, játékkal 
és tánccal fűszerezve.

Szóló szőlő, mosolygó 
alma, csengő barack
avagy Katinka kertje
a Magyar Népmese Színház előadása 
kisiskolásoknak
A király azon tépelődött, hogy legkisebb leánya Katinka kívánságát bizony nem tud-
ja teljesíteni, mikor is hintója beleragadt a sárba. A disznócska ugyan segített 
a királyon, de cserébe elvitte magával Katinkát. Hát búsulhatnánk, de mégse, mert 
a disznócska királyfivá változott. Azonban csak ezután jöttek az igazi bonyodalmak!

Szereplők: Balázsi István, Mester Nikolett, Illés Dániel, Zanotta Veronika
Rendezte: Rumi László
Jegyár: 900 Ft

november 10. 
péntek 14.30

M A Z S O L A - B É R L E T
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november 17. 
péntek 9.00 és 10.30

Pim egy földimalac. Nemrég született, és még sosem hagyta el azt a kényelmes  
odút, ahol édesanyjával él. Ám ez a lakás egyre unalmasabb egy mindenre kíváncsi 
földimalac számára. Milyen is a nagyvilág? Kik laknak a környéken? Ki a barát?  Ki  
veszélyes?  Szerencsére anya mindenre tudja a választ, de Pim még így is hajmeresztő 
kalandokba keveredik, ha éppen nem figyel eléggé a szülői szem.
Az ismert szerző, Jill Tomlinson mesesorozatának talán legizgalmasabb, 
és egyben leghumorosabb része elevenedik meg.

Szereplők: Lehőcz Zsuzsa, Janicsek Péter mv., Császár Erika
Rendező: Bartal-Kiss Rita
Az előadást 3-7 éves korú gyereknek ajánljuk.
Jegyár: 900 Ft

A földimalac, aki 
semmiben sem volt biztos
A szombathelyi Mesebolt Bábszínház 
és a zalaegerszegi Griff Bábszínház 
közös produkciója

T Á D É - B É R L E T

Kukucs
Első színházi élmény 0-3 éveseknek 
a Harlekin Bábszínház előadásában
"Kikics-kukucs elbújok, egy kis sípot megfújok.
Ha tán meg is halljátok, babát nem találjátok."

Játsszák: Szabados Böbe, Herein János
Rendező: Szívós Károly
Nagy érdeklődés esetén az előadást 11 órakor megismételjük. 
Javasolt az előzetes jegyvásárlás. 

Jegyár: 900 Ft

november 13. 
hétfő 10.00

B A B A S Z Í N H Á Z
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A több generáció által kedvelt együttes mára már klasszikussá vált állatokról 
szóló gyerekdarabjait hallgathatjuk meg a műsor keretében.
A Kaláka együttes ezt a régi műsorát újabb dalokkal is kiegészítette. A kon-
certen minden az állatokról szól, a hangyától az elefántig mindenféle nagysá-
gú élőlényt, - éljen bár szárazon, vízben, vagy levegőben – megénekelnek.
Kányádi Sándor, Weöres Sándor,Tamkó Sirató Károly, Csukás István, Tóth 
Kriszta és mások verseiben szerepel többek között a víziló, az iguána, a birka, 
a cinke, a gólya, a rigó, a szajkó, a túzok, a teknős, a rozmár, a mackó, a nyuszi. 
De természetesen a pinty, a ponty és a pelikán is.

A Kaláka együttes tagjai és hangszereik:
Becze Gábor: nagybőgő, gitár
Gryllus Dániel: furulyák, citera, pánsíp, klarinét, tárogató
Radványi Balázs: mandolin, 12 húros gitár, ukulele, cuatro, brácsa, kalimba

Jegyár: 1200 Ft

Nálatok, laknak-e állatok?
a KALÁKA együttes családi koncertje
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november 26. 
vasárnap 11.00
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Kalandra vágysz? Szívesen szereznél tapasztalatot 
az önkéntes munka világában külföldön? 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 nyújtotta lehetőségekkel!
A tanácsadás célja az EU önkéntes 
programjának megismertetése a fiatalokkal.
Információ: Mulicz Ferenc
Tel.: +36 20/291 7003
e-mail: mulicz.ferenc@kulturkuria.hu
A részvétel díjtalan.

november 23. 
csütörtök 16.00Európai 

Önkéntes Szolgálat 
(EVS) tanácsadás

december 1. 
péntek 10.00

M U Z S I K U S  K L É B Z E L E T

Nyalánk zene,
falánk szerző
avagy zenetörténeti gasztronómia
gyerekeknek – Eckhardt Gábor zenetörténeti
előadása kisiskolásoknak
Jegyár: 700 Ft
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A Széchenyi-díjas orientalista, egyetemi tanár, az MTA tagja talán maga sem gon-
dolta volna, hogy ezekben az években nem az ókori görög műveltségről, kultúráról 
fogják faggatni, hanem az iszlám térhódítási szándékairól, a muzulmán terjeszkedés-
ről. Miként jutottunk idáig, milyen az iszlám kultúra és filozófia, mi az ISIS, mi az arab 
tavasz, s mit nevezhetünk jó migráns politikának.
Jegyár: 500 Ft

Kondor Katalin vendége
Maróth Miklós 
Széchenyi-díjas orientalista, MTA-tag

P O R T R É  +

november 7. 
kedd 18.30

november 21. 
kedd 18.30

Jézus életében fontos szerepet kaptak a csodák, 
mert ez követői számára isteni eredetét igazolta. A kánai menyegző, ötezrek 
megvendégelése, a vak meggyógyítása és Lázár feltámasztása, mind-mind kedvelt 
képzőművészeti téma, amelyet kiváló festők örökítettek meg. 
Ezekkel ismerkedhetünk a vetített képek segítségével.
Jegyár: 800 Ft

Csodás tettek

Zö
ld

ág

november 2., 16. 
csütörtök 10.00

november 8. 
szerda 18.00

november 8. 
szerda 18.30

Zöldág 
Művészeti Műhely
Környezettudatos ajtódíszek 
tervezése és kivitelezése
A részvétel díjtalan, anyagköltség 600 Ft/Fő.
A részvétel regisztrációhoz kötött; legkésőbb 
az eseményt megelőző hétfői napon.

Zöldág 
Selyemfestő Műhely
Szép színes képeket, díszeket lehet készíteni öko-design 
szemlélettel. A részvétel díjtalan, anyagköltség 800 Ft. 
Előzetes regisztráció szükséges,
minden alkalom előtt legkésőbb 2 nappal.

Tudatos 
Táplálkozás Fórum
A szénhidrátalapú táplálkozás következményei
Előadó: Dr. Samu Terézia sebész-érsebész 
szakorvos, életmód tanácsadó
A részvétel díjtalan.

november 26. 
vasárnap 17.00

Jézus megkeresztelése 
és Keresztelő Szent János

Ludmann Mihály 
művészettörténész előadásai

Jézus János által való megkeresztelése, mint szakrális tett a keresztény egy-
házhoz való tartozás szimbóluma lesz. Nem véletlenül kedvelt festői téma. 
A két szereplő sorsa ezután elválik és Keresztelő Szent János halála szintén 
fontos képzőművészeti témaként élt tovább.
Jegyár: 800 Ft

M Ű V É S Z E T  É S  I R O D A L O M
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ZÖLDÁG PROGRAMOKKAL 
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, REGISZTRÁCIÓ: 
Reök Cecília   |   reokcecilia@kulturkuria.hu   |   +36 20/299 1040

A Fesztivál támogatója 
a HungaroControl 
Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.

Az esemény az Európai 
Hulladékcsökkentési Hét 
hivatalos részét képezi.

november 24. 
péntek 18.00

Zö
ld

ág

Szeretettel várok minden 
"reggel nehezebben induló" érdeklődőt!
Kautzky Adrienn okl.természetgyógyász, 
fitoterapeuta-reflexológus

november 22. 
szerda 18.00

Hidegben 
az ízületek is jobban fájnak... 
Lehet, hogy nem csak az autónak kell 
télen alaposabb olajozás?

Zöldág 
Ékszerkészítő Műhely
Mindenki megálmodhatja saját ékszereit, elkészítheti saját gyűrűit, 
fülbevalóit, nyakláncait, karkötőit!  A részvétel díjtalan, anyagköltség 800 Ft. 
Előzetes regisztrációhoz kötött; minden alkalom előtt minimum 2 nappal.
A műhelyeket vezeti Sarnyai Rita iparművész.

november 15. 
szerda 18.00

Zöldág Nemzetközi 
Öko-Design Fesztivál 
Megnyitó ünnepség és nemzetközi 
öko-design divatbemutató

A Nemzetközi öko-design bemutatón természetes, illetve újrahasznosí-
tott alapanyagokból készült, környezettudatos iparművészek által ter-
vezett, különleges, egyedi öko-design kollekciók kerülnek bemutatásra.
A Nemzetközi öko-design kiállításon a környezettudatos művészet 
nemzetközi palettája kerül bemutatásra, öko-design, slow design és 
alive design tárgyak, valamint a környezeti problémákra és a természet 
szépségeire reflektáló képzőművészeti alkotások.
A Fesztivál valamennyi eseményére a belépés díjtalan.

november 22. 
szerda 18.00

Zöldág 
Üvegfestő Műhely
A Műhelyben az üvegfestés technikáit lehet 
elsajátítani; szép színes vázákat, díszeket, 
tolltartókat lehet készíteni öko-design szemlélettel.
 A részvétel díjtalan, anyagköltség 800 Ft. 
Előzetes regisztrációhoz kötött; 
minden alkalom előtt legkésőbb 2 nappal.

A fesztivál fővédnökei: 
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
Dr. Láng Zsolt polgármester, II. Kerületi Önkormányzat
A fesztivált megnyitja:
Búsi Lajos zöldipari támogatások kezeléséért felelős helyettes államtitkár

K E Z E D B E N  A Z  E G É S Z S É G E D
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december 9. szombat 11.00

KEZDŐDHET A MULATSÁG! 
Halász Judit 
karácsonyi koncertje
Jegyár: 2500 Ft

december 8. péntek 19.00

HOLDVIOLA-koncert
Különleges előadás az elektronikus folkzene 
stílusteremtő produkciójától
Jegyár: 2500 Ft

El
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Őszi szünetelő
6-10 éves gyerekeknek
Gyere játszani és érezd jól magad!
Kézműveskedés, mozgásos- 
és társasjátékok, mese, beszélgetés.
A foglalkozásokat tartja: 
Nagyné Tóth Kinga pedagógus
Október 30, 31.
Naponta 8.00-13.00 óráig.
Részvételi díj: 6000 Ft/2 nap
3500Ft/nap

A foglalkozásokra előzetes 
jelentkezés szükséges!
Nagyé Tóth Kinga 
tel.: +36 20/ 249 1580
e-mail: kingat@kulturkuria.hu
Jelentkezési határidő: október 25.

Német beszédcentrikus 
foglalkozások
18 éves kortól   |   Kedd 11.00-12.00

Társastánc
18 éves kortól
Középhaladó csoport:  hétfő 19.00-20.30
Haladó csoport:  hétfő 20.30-22.00
Szuperhaladó csoport:  vasárnap 17.00-18.30

Vinyasa Flow
10-70 éves korig   |   Hétfő 18.30-19.45
Tervezett új időpontok: kedd, csütörtök
14.00 - 15.15   |   A foglalkozásokra 
bejelentkezés szükséges.

Hip-Hop
Kezdő csoport   |  Hétfő 16.30-17.30

Tanfolyami 
változások
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december 10. vasárnap 16.00

Dés-Geszti-Békés:
A DZSUNGEL KÖNYVE
Kipling azonos című könyvén alapuló musical különleges
bábszínpadi változata a Harlekin Bábszínház előadásában
Jegyár: 1900 Ft

december 16. szombat 15.00

ADVENTI FORGATAG
Készműves foglalkozások, ajándék és dísztárgyak készítése 
különböző eljárásokkal.
Részvételi díj: 1000 Ft /fő
Családi jegy: 4 500Ft/4 gyermek és 2 felnőtt.

december

Dunai Ferenc:
A NADRÁG
a Karinthy Színház vendégjátéka   |   Rendezte: Karinthy Márton
Jegyár: 3000 Ft

december 2. szombat 16.00

MIKULÁSVÁRÓ 
CSALÁDI DÉLUTÁN
BRUMI ÉS A TÉLI ÁLOM - a Fabula Bábszínház előadása 
Kézműves játszóház
Jegyár: 700 Ft
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„KLEBELSBERGI 
ÖRÖKSÉGÉRT”
Szakmai nap
A Klebelsberg Kuno Emléktársaság alapításának 17. évében, Pesthidegkút 
egykori lakója, a néhai vallás- és közoktatásügyi miniszter emlékére, aki 1875. 
november 13-án született, - és akinek kastélyát ebben az évben kormányunk 
felújította – szakmai napot rendez, amelyre tisztelettel meghívja Önt.
A szakmai nap programja a pesthidegkúti Klebelsberg Kastélyban
Cím: 1028 Budapest, Pesthidegkút, Templom utca 10-12.

Fővédnök: Varga Mihály miniszter, országgyűlési képviselő

november 17. 
péntek 15.00

15.00  Regisztráció, a szakmai nap megnyitása
 Kastély és kastélykert látogatás

16.00 A Klebelsberg Kuno Emléktársaság alapszabályában elfogadott célok 
 megvalósítása érdekében az alábbi feladatok és tevékenységi körök 
 kerülnek bemutatásra:
 1. Klebelsberg Kuno Napok címen tudományos 
  és emlékkonferenciák szervezése 
 2. Klebelsberg egykori könyvtára
  Archívum és kutatóbázis létrehozása és működtetése
 3.  Média tevékenység, honlap ismertetése
 4.  Műhelymunka művészetpedagógiai-filozófiai megközelítéssel

17.00 „András a szolgalegény és az ifjú Klebelsberg gróf” c. kötetnek 
 nyilvános sajtóbemutatója – A kötetet Varga Mihály miniszter, 
 országgyűlési képviselő ajánlja az olvasóközönségnek
 Klebelsberg könyvtárszoba bemutatása
 A kétkötetes vászonkötésű könyv a helyszínen megvásárolható.
 Az András a szolgalegény című kötet bizonyítottan Klebelsberg könyvtá- 
 rának megbecsült darabjaként az ifjú Klebelsberg gróf későbbi egész  
 személyiségének kialakulására valószínűleg meghatározó jelentőségű volt.  
 A könyvön természetesen „Gr. Klebelsberg Kuno” pecsét is olvasható. Az  
 András a szolgalegény című regény hasonmás kiadás gondolatának meg- 
 születésékor elhatároztuk, hogy kiegészítjük azt egy „további kötettel”,
 s ez utóbbival – e tovább gondolkodásra ösztönző részben – egyfelől a
 tanulmány, másfelől az esszé műfajában kísérletet teszünk annak 
 a kérdésnek megválaszolására, hogy az ifjúi évek milyen hatással voltak  
 Klebelsberg jellemfejlődésére.

18.00 Ünnepi közgyűlés
 •   A felújított Klebelsberg-kastély 2017. június 21-i átadásáról készült  
 videó film (részletek Orbán Viktor és Varga Mihály beszédéből), valamint 
 „Egy életrajz margójára” c. pályázati filmetűd (filmrészletek Klebelsberg  
 Kunoról és a közelmúltban még romos kastélyáról) bemutatása
 •  Beszámoló a Klebelsberg Kuno Emléktársaság 2016. és 2017. évi 
 tevékenységéről, és annak elfogadása (csak az Emléktársaság tagjainak)

A részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Kérjük 2017. november 10-éig szíves visszajelzését meghívásunk elfogadásáról 
az erdosik@t-online.hu címre, vagy a 0630/973-1725-ös telefonszámra.

A program a Klebelsberg Kuno Emléktársaság szervezésében valósul meg.

A  K l e b e l s b e r g  K u n o  E m l é k t á r s a s á g 
K l e b e l s b e r g  K u n o  H e t i  p r o g r a m j a
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Közben 13.00 órától
• Kastély és kastélykert látogatás, faültetés 
 Klebelsberg szülőföldjéről, Magyarpécskáról hozott földben facsemete elültetése
• A Budapest-Pesthidegkút-Ófalu Sarlós Boldogasszony Templom falán  
 elhelyezett Klebelsberg emléktábla megkoszorúzása és a templom bejárása
 Klebelsberg és felesége itt hallgatta a szentmisét
• Ünnepi ebéd (Részvételi díj: 3000 Ft/fő)

19.00 órától Bándi János 
és Bándi Írisz Réka duett- és áriaestje
helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria

 Händel: Jöjj, béke angyala (duett)   |   Lully: Gavotte / hegedű szóló 
 (Bándi Írisz Réka)   Erkel: Bánk bán/Bánk-Gertrudis (duett)
 Wagner: Tannhäuser / Romerzählung (Bándi János)
 Verdi: A trubadúr / Máglyaária, (Bándi Írisz Réka)   |   Bizet: Carmen / Seguidilla (duett)
 Zongorakísérő: Salgó Tamás, az Operaház karnagya
 Szöveges ismertetés: Dr. Bándi Kund

A részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Kérjük 2017. november 10-éig szíves visszajelzését meghívásunk elfogadásáról 
az erdosik@t-online.hu címre, vagy a 0630/973-1725-ös telefonszámra.
A program a Klebelsberg Kuno Emléktársaság szervezésében valósul meg.

Előadások a Klebelsberg Kastélyban* 
 • Dr. Szenczi Árpád – Károli Gáspár Református Egyetem, dékán

 Erkölcsi nevelés a keresztyén egyházi iskolák gyakorlatában
• Dr. G.-Tóth László – Magyar Tudományos Akadémia, Ökológiai Központ,  
 igazgató, egyetemi tanár  – Az erkölcsi nevelés, oktatás kérdései 
 és igaz felelőssége az ökológia szempontjából
• Dr. Laurinyecz Mihály – Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Erkölcsteológia
 tanszék, tanszékvezető
 Keresztény erkölcsteológiai kérdések napjainkban
• Erdősi - Boda Katinka - Klebelsberg Kuno Emléktársaság, ügyvezető elnök;
 Apor Vilmos Katolikus Főiskola óraadó etika tanára, doktorandusz
 „András a szolgalegény /hasonmás kötetnek/ és az ifjú Klebelsberg gróf” 
 mint ennek az „irány–erényregénynek”/ művészetpedagógiai megközelítése.
 Eszménykép – etikaoktatás 
• Dr. Kocsis Miklós – Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti 
 és Módszertani Kutatóintézet mb. igazgató
 Művészetelméleti és művészetpedagógiai kutatások a MMA Művészet-
 elméleti és Módszertani Kutatóintézetében - alkotóművész és az esztétikai  
 befogadás
• Herceg Attila- Debreceni Egyetem pszichológiai doktorandusza, 
 klarinétművész   |   Etikus-e korunk zeneoktatása?
• Dr. Nyiredy Maurus – Tihanyi Bencés Apátság, alperjel
 Szent István mai Magyarországa és a kereszténység
• Legány Csaba a Klebelsberg Kastélyról készített 3D-s alkotásának 
 díszbemutatója

A konferencia programja a pesthidegkúti Klebelsberg Kastélyban 
(1028 Budapest, Templom utca 10-12.) és a Klebelsberg Kultúrkúriában 
(1028 Budapest, Templom utca 2-10.)

  9.30-10.00  Regisztráció a Klebelsberg Kastélyban
10.00-10.10  A konferencia megnyitása, köszöntőt mond a konferencia 
 fővédnöke, Mádl Dalma asszony

Délutáni előadások15.00 órától*
helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria

• Dr. Erdősi Károly - Klebelsberg Kuno Emléktársaság szóvivője
 Az ifjú Klebelsberg jellemfejlődése – nemzeti karakterológia
• Kleknerné Dr. Nyitray Réka - BMGE Építészmérnöki Kar, kandidátus, 
 az MTA Köztestületi Tagja
 Építészeti értékek fejlesztése és művelődéstörténeti hasznosítása 
 Klebelsberg Kuno szellemében
• Nagy István – a pécskai Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület elnöke
 Klebelsberg és Pécska, akkor és most.
• Szontagh Pál – Református Pedagógiai Intézet, igazgató
 Az etika oktatása, az oktatás etikája a reformációtól Klebelsbergig
• 18.00   Zárszó

„ERKÖLCS ÉS 
TÁRSADALOM”
Konferencia

*Az előadások sorrendje változhat

november 18. 
szombat 9.30

34 35



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 regiszt-
rációs dobozt, és máris csatlakoztál 
a Kultúrkúria Baráti Köréhez.

Kapcsolat a szerkesztőkkel:
klebibarat@gmail.com
www.klebibarat.hu
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HOL-MI vásár
Háztartási holmik 
hagyományos vására
Hagyományos HOL-MI piac a Klebelsberg Kultúrkúriában, 
a Budaligeti Polgári Kör szervezésében. Az aktív résztvevők elrendezkedése 
8.00-9.00 óra között. Előzetes  jelentkezés szükséges!
Információ: Korsós Ferenc
Tel./fax:  +36 26 361 371, +36 30/731 6181

november 11. 
szombat 9.00-12.00

Tél eleji 
gazdapiaci napok
A cserkészház kertjében (Bp. II. Hímes u. 3.) 
várjuk a gazdapiacra látogatókat.
Mostantól egészen márciusig nem 7 órától, hanem 
7.30-tól leszünk nyitva fél 12 óráig, de a későn 
érkezőket 12-ig még kiszolgálják a gazdák. 
Novembertől melegen kell öltözni. A kóstoló 
asztalnál forró gyógynövény-teával várjuk 
az ide látogatókat. Novemberben már tényleg 
célszerű beszerezni a télálló krumplit, répát, 
almát, stb. Szeretettel várunk mindenkit.

november 11., 25. 
szombat 7.30-12.00
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Evangélikus Gyülekezet 
novemberi programjai

Templom: II. kerület, Ördögárok u. 9. 
Új Sarepta: II. kerület, Máriaremetei út 80.
Gyülekezeti Terem, Lelkészi hivatal: 1029 Budapest, Zsiroshegyi út 47. 
Tel.: +36 1/397 5403

12. vasárnap  17.00  Családi Istentisztelet a templomban
15. szerda  19.00 Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
18. szombat  16.00  Könyvfaló Klub minden korosztálynak 
  a gyülekezeti teremben
26. vasárnap    9.30 Emlékező istentisztelet az 5,10,15, 20 és 25 éve
  elhunyt testvéreinkre Dr. Fabiny Tamás püspök úr 
  szolgálatával a templomban
30. csütörtök  18.00 Adventi sorozat a templomban
Minden csütörtökön 19.00 órakor imafélóra az Új Sareptában.
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IMPRESSZUM

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: Csontos Lilla   |   Tervezőszerkesztő: Pálmai András
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.   |   1211 Budapest, Központi u. 69-71.
Megjelenik 9000 példányban.
A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
A borítón: Kocsis István: Tárlat az utcán - egri Gárdonyi Géza Színház

Támogatóink, partnereink

BÉRELJEN TERMET A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Intézményünk alkalmas esküvők, előadások, koncertek, ültetett és állófoga-
dások, konferenciák és oktatási tevékenység lebonyolítására. Termeink kis 
létszámú csoportos foglalkozások elhelyezésén túl akár háromszáz fős közönség 
befogadására is alkalmasak. Szabadtéri program esetén amfiteátrumunk és tágas 
kertünk is rendezvényhelyszínül szolgálhat.
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

INGYEN INTERNET A KULTÚRKÚRIÁBAN!
Nyitástól 20 óráig használható.

JEGYINFORMÁCIÓK
Budapest legtöbb rendezvényhelyszínének programjára és számos 
vidéki rendezvényre 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 jegyirodáiban, 
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!

Sz
ol

gá
lt

at
ás

KALÁKA
AKUSZTIKUS KONCERT  

FELNŐTTEKNEK
Vendég: SEBESTYÉN MÁRTA 

BECZE GÁBOR, GRYLLUS DÁNIEL,  
GRYLLUS VILMOS, RADVÁNYI BALÁZS 

 
Belépő: 1500 Ft 

11.25.
szombat 19.00

Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A

Telefon: (06 1) 212-2820
E-mail: marczi@marczi.hu

Web: www.marczi.hu

Klébi_mf_április_képzeltriport.indd   2 2017.10.03.   12:31:13
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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

2017. novemberi
eseménynaptár
  2. csütörtök  10:00  Zöldág Művészeti Műhely
  3. péntek – 5. vasárnap  Vasútmodell kiállítás
  5. vasárnap  19:00  Dalnokklub - vendég a Dalinda énekegyüttes
  7. kedd  18:30  Jézus megkeresztelése és Keresztelő Szent János
  8. szerda  18:00  Zöldág Selyemfestő Műhely
 18:30  Tudatos Táplálkozás Fórum
10. péntek  14:30  Mazsola-bérlet: A szóló szőlő… – Magyar Népmese Színház
 19:00  Grazioso Zeneszalon
11. szombat  15:00  Csiribiri Márton-napi családi délután
12. vasárnap  15:00  Az operairodalom gyöngyszemei – Rossini: Armida
13. hétfő  10:00  Babaszínház: Kukucs – Harlekin Bábszínház

13. hétfő 19:00  Arany János és a Szent László-legenda
14. kedd  18:30  Iskola- és templomépítés Klebelsberg Kuno korában
15. szerda  19:00  Pozitív válaszok Trianonra
  Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint kulturális politikája
16. csütörtök  19:00  Utcák, terek, történelem – Pesthidegkút térképeken

17. péntek  9:00 és 10:30  Tádé-bérlet: A földimalac, aki semmiben sem volt biztos
  Mesebolt Bábszínház

17. péntek 15:00  Klebelsbergi örökségért – Szakmai nap a pesthidegkúti 
  Klebelsberg Kastélyban - az Emléktársaság programja
 17:15  Klebelsberg Kuno szobrának ünnepélyes megkoszorúzása
 18:00  Klebelsberg Kuno Hét díjátadó és gálaműsor
18. szombat    9:30  Erkölcs és társadalom – konferencia - Emléktársaság
 17:30 Évfordulók nyomában – a Hubay Emléktársaság ünnepi koncertje
 19:00  Bándi János és Bándi Írisz Réka duett- és áriaestje - Emléktársaság
19. vasárnap  19:00  Kocsis István: Tárlat az utcán – egri Gárdonyi Géza Színház

21. kedd  18:30  Csodás tettek – Ludmann Mihály művészettörténész előadása
22. szerda  18:00  Kezedben az egészséged
23. csütörtök  16:00 Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) tanácsadás
 18:00  Kiállításmegnyitó: Plakát a plakát után
24. péntek  18:00  Zöldág Nemzetközi Öko-Design Fesztivál Megnyitó – Divatbemutató
 19:00  Hedry Mária: Zrínyi Ilona – Színmű egy hangra
25. szombat  18:00  Echo II. koncert
26. vasárnap  11:00  Nálatok, laknak-e állatok? – a Kaláka együttes családi koncertje
 15:00  Adventi koszorúkészítés
 17:00  Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal és 40 hangtálával
 17:00  Portré+   |   Kondor Katalin Maróth Miklóssal beszélget
30. csütörtök  18:30  Biblia élőben – Adventre készülve a Meglepetés Színházzal

A kiemelt tartalmak a Klebelsberg Kuno Hét programjai.


