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Kuno
Klebelsberg 

Hét
november 9-15.

éve,
1875. november 13-án

született hazánk egyik nagyfor-
mátumú politikusa, az 1922 és 

1931 között kultuszminiszter 
gróf Klebelsberg Kuno. 

Névadójának születési idő-
pontját évről évre egy hetes 

műsorfolyammal ünnepli meg 
a Kultúrkúria.

november 9. hétfő 
16.00  László Gyula emlékest
 László Gyula tudósra és művészre, 
 a Magyar Művészeti Akadémia alapító tagjára emlékezünk
 Bővebb információ a 38. oldalon

november 10. kedd 
18.00  Klebelsberg Kuno műpártoló tevékenysége
 Ludmann Mihály művészettörténész előadása
19.00  Tóth Máté Miklós: A nagyrahivatott
 az Esztergomi Várszínház és a Zanotta Art 
 Kulturális és Művészeti Egyesület produkciója
 Bővebb információ a 39. és a 9. oldalon

november 11. szerda 
19.00  Könyvbemutató
 A Nagy Káli Könyv – Album a Káli-medence világáról
 Bővebb információ a 40. oldalon

november 12. csütörtök
19.00  Hangfoglaló magyarok a zenetörténetben
 XX. századi magyar szerzők portréi
 Eckhardt Gábor zenei illusztrációival
 Bővebb információ a 13. oldalon
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november 13. péntek
11.00  Klebelsberg Kuno szobrának megkoszorúzása
18.00 Klebelsberg Díjátadó és Gálaműsor
 A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat által alapított  
 Klebelsberg Kuno-díj ünnepélyes átadása

 Házigazda: Dr. Láng Zsolt 
 a II. Kerületi Önkormányzat polgármestere
 Fővédnök: Varga Mihály
 nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő
 A díjat átadja: Dr. Csabai Péter 
 a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója

 „Évfordulók nyomában
 a zene hű tolmácsolója: Kovács Dénes”
 a Hubay Jenő Társaság ünnepi hangversenye
 Bővebb információ a 14. oldalon
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november 14. szombat
19.00  Görgey Gábor: Görgey
 az egri Gárdonyi Géza Színház előadása
 Bővebb információ a 10. oldalon

november 15. vasárnap
18.00  Rózsa és kard
 Scordatura a XVII. századi európai zenében
 Biber és Schmelzer művei 
19.00 Dalnokklub – Versek, dallamok, gondolatok
 Vendég: Ákos énekes-dalszerző
 Bővebb információ a 15. és a 16. oldalon

A műsor- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!

K l e b e l s b e r g  K u n o  H é t n o v e m b e r  9 - 1 5 .
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A játszóházat kézművesek által készített egyedi tárgyak vására 
színesíti, ahol forró teával és forralt borral várjuk a kedves 
érdeklődőket. A karácsonyi hangulatról énekével és gitárjátékával 
Madaras Zsolt gondoskodik.

MézesKalács Készítés
Az ünnep süteménye: a mézeskalács!
A mézeskalács olyan sütemény, mely változatos alakjával 
és díszítésével sokféle jelképet jeleníthet meg. 

GyertyaMártás
Manapság akár saját magunk is készíthetünk különböző 
méretű, formájú és színű gyertyákat. Gyere el és készítsd el 
magad, saját ízlésednek megfelelően!

rézdoMborítás
Leginkább díszítő funkciója volt, övre, ruhákra, lószerszámokra 
tették, rangot és nemzetiségi hovatartozást jelölt.

KarácsoNyi dísz- 
és üdvözlőlap Készítése

Részvételi díj: 1000 Ft

Kézműves foglalkozások, 
ajándék- és dísztárgyak készítése 
különböző eljárásokkal

november 28. 
szombat 15.00 -18.00
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december 12. 
szombat 15.00 -19.00
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Kézműves foglalkozás kicsiknek 
és nagyoknak. 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
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november 10. 
kedd 19.00

A darab Bakócz Tamás és Dózsa György 
viszonyát, az őket körülvevő történelmi 
helyzetet, Bakócz személyes drámájának 
problematikáját érinti. Új megvilágításba 
helyezi Bakócz és Dózsa tisztázatlan 
történelmi szerepét az 1514-es tragédiában. 
A darab feszegeti az országon belüli 
széthúzás kérdését, a mindenkori nehéz 
történelmi helyzetben az összefogás 
jelentőségét.

Tóth-Máté Miklós: 
A nagyrahivatott
az Esztergomi Várszínház 
és a Zanotta Art Kulturális 
és Művészeti Egyesület 
produkciója

a Klebelsberg Kuno Hét programja
Az előadás időtartama 90 perc, egy szünettel.
Jegyár: 1500 Ft

szereposztás
Bakócz Tamás – Horányi László
II. László – Ivaskovics Viktor
Dózsa György – Szinovál Gyula
Zápolya János – Ferenczi Attila
Bornemissza János – Körtvélyessy Zsolt
Erdődi Péter – Kacsur András
Bakócz Katalin – Tarpai Viktória
Váradi Márton – Illés Dániel
Vajai Ferenc – Benedek Gyula
Futár – Smál-Szilaj Gábor

tervező: 
Ondraschek Péter
Szűcs Zsolt
Zanotta Veronika

rendező:
Árkosi Árpád Jászai Mari-díjas

8 9



sz
ín

há
z

november 14. 
szombat 19.00

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával kerül bemutatásra.

sz
ín
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Görgey Gábor: Görgey
az egri Gárdonyi Géza Színház
előadása

„Régi adósságomat törlesztem ezzel a drámámmal. Betöltve a nyolcvanat, írói aktivitá-
som birtokában, húszegynéhány színdarabbal a hátam mögött úgy éreztem, tartozom 
az általam is megfogalmazott történelmi igazságnak e dráma megírásával. A történet-
tudomány objektív és politikai kurzusoktól független, tisztességes része már kellőképpen 
a helyére tette a szabadságharc árulójaként megbélyegzett, megrágalmazott fővezér 
szerepét. Aki nem vesztett csatát soha, de a túlerő reménytelenségének küszöbén 
Kossuth minden hatalmat átadva neki, rábízta a világosi szomorú vég lebonyolítását. 
Majd elsőként elmenekült az országból. És elsőként nevezte Görgey Artúrt, immár 
külföldről, árulónak.”
 

Görgey Gábor író

a Klebelbserg Kuno Hét programja
Az előadás időtartama 140 perc, egy szünettel. 
Jegyár: 2800 Ft

szereposztás
Görgey Artúr – Kelemen Csaba
Joskó, veterán huszár – Balogh András
Terka, házvezetőnő – Nagy Adrienn / Bodor Németi Gyöngyi
Anya – Dimanopulu Afrodité
Perczel Mór – Tunyogi Péter
Andrássy Norbert – Nagy András
Széchenyi István – Várhelyi Dénes
Kossuth Lajos – Blaskó Balázs

Rendező: Blaskó Balázs
Díszlettervező: Bényei Miklós
Jelmeztervező: Molnár Gabriella
Súgó: Szecskó Andrea
Rendezőasszisztens: Blaskó Zsófia
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Grazioso Zeneszalon
Vendég: Antal Mátyás 
fuvolaművész, karmester, 
karigazgató

Hangfoglaló magyarok 
a zenetörténetben
Magyar XX. századi szerzők 
portréi Eckhardt Gábor zenei 
illusztrációival

Házigazda: detvay Mária Marcella
A belépés díjtalan.

A műsor különleges prizmán keresztül kalandoz végig az 
elmúlt két és fél évszázad zenetörténelmén. XX. századi ma-
gyar zeneszerzők kamara-, zongora- illetve vokális művein 
keresztül teremt kapcsolatot az európai zenei gyökerek-
kel, hagyományokkal, mutatja be a kölcsönhatásokat. A 
jelenből, a közelmúltból merítkezve mutatja be a magyar 
zeneművészet térhódítását és egyre erőteljesebb jelenlétét a 
világ klasszikus zenei színpadán.
Mindez az Eckhardt Gábor zongoraművésztől már meg-
szokott interaktív, kissé meghökkentő, humorral átszőtt 
módon.

november 6. 
péntek 19.00

A koncert a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával jön létre.
a Klebelsberg Kuno Hét programja
Jegyár: 1200 Ft

november 12. 
csütörtök 19.00
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november 15. 
vasárnap 18.00

Rózsa és kard
Scordatura a XVII. századi európai zenében 
Biber és Schmelzer művei

Fellépők:
Julia Wedman és Ujszászi Kinga - barokk hegedű, Felix Deak - gamba, 
Jadran Duncumb - theorba, James Johnston - cembalo

ze
ne

Műsoron Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Brahms, Hubay, Bartók és Zathureczky művei

Előadók: Szecsődi Ferenc, Zs. Szabó Mária, Csévi Flóra, Bánfalvi Zoltán 
valamint fiatal tehetségek - hegedű; zongorán kísér: Szentpéteri Gabriella

a Klebelsberg Kuno Hét programja
A belépés díjtalan.

„Évfordulók nyomában
a zene hű tolmácsolója: Kovács Dénes”  
a Hubay Jenő Társaság hangversenye

november 13. 
péntek 18.30

A XVII. században élő ember életében a vallás és a háborúk jelentették a két 
legnagyobb, állandóan jelenlévő erőt. A koncertprogram azt a két végletet próbálja 
bemutatni, ahogyan a külső ellenség állandó fenyegetése és a belső megnyugvás 
keresése tükröződik a korabeli zenében. Az elhangzó művek a zene két különböző 
megközelítését próbálják bemutatni.

a Klebelsberg Kuno Hét programja
Jegyár: 1500 Ft
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Fotó: Glódi Balázs

november 18. 
szerda 19.00

november 15. 
vasárnap 19.00

Dalnokklub – Versek, 
dallamok, gondolatok
Vendég: Ákos 
énekes-dalszerző
Ákosnak szeptember végén jelent meg „Még egyszer” 
címmel három év után új stúdiólemeze. 
„2015-ben már nincs sok értelme albumot, CD-t készíteni, 
de én ódivatú zenész és szerző vagyok és még hiszek a 
kézbe vehető korongban” - fogalmaz Ákos, 
akitől a lemezkészítés kulisszatitkai felől is 
tudakolózunk.
Házigazda Radványi Balázs, 
Balog Péter, Lányi Adél

a Klebelsberg Kuno Hét programja
Jegyár: 1000 Ft

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.

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

Jegyár: 2500 Ft

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

Richard Strauss: Capriccio
a Bécsi Állami Operaház 
előadása

Karmester: Cristoph Eschenbach
Szereplők: Renée Fleming, Kurt Rydl, 
Angelika Kirschlager, Bo Skovhus, Markus Eiche, 
Michael Schade, Clemens Unterreiner, 
Michael Roider, Iride Martinez, Benjamin Bruns
A programon ismeretterjesztő 
bevezető előadást tart Dr. Langermann István
A belépés díjtalan.

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

november 25. 
szerda 19.30

november 22. 
vasárnap 15.00

Mestekoncertek 
és fiatal művészek
a Duna Szimfonikus 
Zenekar hangversenye
Műsor:
Mendelssohn: Hebridák – nyitány, Op. 26
Mendelssohn: e-moll hegedűverseny, Op. 64
Beethoven: 8. (F-dúr) szimfónia, Op. 93

Közreműködik: Kovács Anikó - hegedű
Vezényel: Medveczky Ádám Kossuth-díjas, 
Érdemes művész
Jegyár: 2500 Ft
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A tárlat megvalósítását 
és a hozzá kapcsolódó katalógus megjelentetését 
a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

A kiállítás díjtalanul megtekinthető november 15-ig naponta 10-18 óráig.

X Ötvösművészeti
Biennále

november 15-ig

ze
ne

november 29. 
vasárnap 18.00

BachElit 003 - Virtuózok
Közvetlenül a zenéről,
közvetlenül a zenésztől
Mező péter előadássorozata 
minden hónap utolsó vasárnapján

“...egyetlen lehetséges zongorakompozíció sem elég nehéz számomra; ezért magam 
komponálom magamnak a szonátákat és a versenyműveket; ez utóbbiakban azon-
ban a zenemesternek kell a tuttikat megírnia: mert hát ki tud a sok hangszerrel meg 
a többi haszontalan izével foglalkozni...”
(E. T. A. Hoffmann válogatott zenei írásai)

Mi a zenei virtuozitás? Valóban fontosabb lett az előadó az előadandó műnél? 
Esetleg ő maga lett a mű?... Mit kerestek a koncerteken például a 19. században, 
és ma mit kaphatunk a pódiumon?
Jöjjön el következő alkalmunkra: itt minden kérdés fontos, minden gondolat értékes!

Bővebb információ: www.bachelit.com
Jegyár: 2000 Ft
5 alkalmas bérlet: 8000 Ft

Laczák Géza: Törtvonal
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november 17 - 29. 

Előtte-utána –
Egy intézmény születése
Képek a 10 éve átadott 
Klebelsberg Kultúrkúria 
építéséről
A különleges felvételek áttekintést adnak 
az épület építésének fázisairól, a korabeli falak 
és terek átalakulásáról és megújulásukról.

Megtekinthető november 29-ig 
a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.

22 23



Ki
ál

lí
tá

s

Ki
ál

lí
tá

s

A Magyar Plakát Társaság
kiállítása – Válogatás az elmúlt 
évek hazai és nemzetközi 
kiállításaiból

Kiállító grafikusművészek:
Árendás József | Bagossy Levente | Bakos István | 
Bakos Katalin | Balogh István | Bányai István | Baráth Dávid | 
Baráth Ferenc | Bartos Mónika | Darvas Árpád † | 
Ducki Krzysztof | Felvidéki András | Gál Krisztián | 
Gyárfás Gábor | Horkay István | Jerger Krisztina | 
Kapitány Attila | Katona Anikó | Kemény György | 
Keresztes Dóra | Kulinyi István | Molnár Gyula | 
Orosz István | Orosz Márton | Pinczehelyi Sándor | 
Reisinger Dan | Rostoka Vladislav | Schmal Károly | 
Szilvásy Nándor † | Szugyiczky István | Tóth Andrej | 
Tóth Tamás | Varga Gábor Farkas

november 26. 
csütörtök 18.00

a kiállítás megnyitójára és szakmai találkozóra, kerekasztal-
beszélgetésre 2015. november 26-án 18 órától kerül sor.

A kiállítás díjtalanul megtekinthető 2016. január 10-ig naponta 10-18 óráig.
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A kiállítás nyitvatartási ideje:
péntek:   9.00 -18.00
szombat: 10.00 -18.00
vasárnap: 10.00 -17.00

Jegyár:    700 Ft (18 éves kortól) 
Gyermek jegyár:   500 Ft (2 éves kortól)
Családi jegyár: 2200 Ft (4-6 fő) 
Csoportos jegyár:   400 Ft (10 főtől)

Ez a program mindenki számára érdekes lehet, 
aki egy kicsi érdeklődést mutat a modellvasutak, 
legóból összerakott városok iránt. Az 1-es Villa-
mos Klub jóvoltából több méternyi terepaszta-
los, működő vasútmodell-bemutató várja 
az érdeklődőket.
A kiállításon látható lesz: 35 méter hosszú, 
H0-s méretarányú terepasztal vasút, villamos 
és autóbusz közlekedéssel, éjszakai vonatozás, 
LEGO város működő vasutakkal, RC helikop-
ter bemutató. Interaktív játszóház: irányítható 
H0-s Thomas vasút, tologatható Thomas vasút, 
favonatok.
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Vasútmodell
kiállítás november 6-8. 

péntek - vasárnap
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Gyümölcskosár,
avagy hangok és hangzók 
játékai Farkas Ferenc 
nyomán
Eckhardt Gábor 
zenetörténeti előadása 
kisiskolásoknak

A program a Magyar Művészeti Akadémia 
támogatásával valósul meg.
 
Jegyár: 600 Ft
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Csiribiri 
családi délután
A halász meg a felesége
a Figurina animációs Kisszínpad 
zenés papírszínházi bábjátéka
„Tiki-toka terelő, Csuka koma jer elő!
Ami van, az nem elég, mást akar a feleség!”
Az örökérvényű Grimm-mese feldolgozása a nyílt 
színen kivágott papírfigurákkal és papírdíszletekkel.
Játsszák:
Orosz Erzsébet és Siklósi Gábor

„Árok partján a liba...”
a Gágogó zenekar műsora
A zenekar által kedvelt költők (Kányádi Sándor, 
Tóthárpád Ferenc, Páskándi Géza, Vasvári István, 
Donászy Magda) megzenésített gyermekversei mel-
lett elhangoznak klasszikusnak tartott gyermekdalok, 
népdalok is. A vidám hangulatot teremtő együttes 
számára a zenével egyenrangúan fontos a játék, ezért 
műsoruk jelentős részét közösségi, tréfás, mozgásfej-
lesztő játékok alkotják.

Kézműves játszóház

Jegyár: 600 Ft

november 7. 
szombat 15.30-18.00
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november 6. 
péntek 10.00
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november 13. 
péntek 14.30

Mazsola I. bérlet:
Fehérlófia
a Bóbita Bábszínház előadása
A fehér kanca fiaként születő, rendkívüli erejű fiú 
történetét követheti nyomon a gyereksereg három 
világon át, találkozva sárkányokkal, királylányokkal, 
griffmadarakkal és már csodás lényekkel. Ám nem 
csak nézik majd a gyerekek a mesét, hanem maguk 
is Fehérlófia segítői, társai lehetnek próbatételekkel 
teli útja során…

Jegyár: 900 Ft

Rendező: Szívós Károly Blattner-díjas
Játsszák: Kalocsányi Gábor, Matta Lóránt, 
Komlóczi Zoltán m.v., Czéh Dániel, Tölgyfa Gergely m.v., 
Papp Melinda, Vadon Judit, Szívós Réka m.v.

Nekeresd országban a királyon kívül senkinek sem szabad tüsszentenie, a nép meg 
egyszerre kiabálja: „Adj’ Isten egészségére, felség!”. A csillagszemű juhásznak azonban 
nem kenyere a szolgalelkűség, nem hajlandó engedelmeskedni a király szeszélyé-
nek – illetve csak egyetlen feltétellel: ha hozzá adják feleségül a királylányt! A király 
bizony válogat az eszközökben, már ami a csillagszemű juhász elpusztítását illeti, de 
a vérszomjas medve, a vad óriás-sünök rendre kudarcot vallanak, sőt még a kaszás 
veremből is úgy kerül ki, hogy haja szála sem görbül. Végső elkeseredésében a király 
teljesíti a legény óhaját, feleségül adja hozzá a királylányt, akit bizony már első találko-
zásukkor megbabonázott azzal a csodálatos csillagszemével…

Író: Zalán Tibor, tervező: Mátravölgyi Ákos, zenéjét írta és zenél: Huzella Péter
Rendező: Szabó Attila
Jegyár: 900 Ft
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november 20. 
péntek 9.00 és 10.30

Tádé-bérlet:
A csillagszemű juhász
a Csodamalom Bábszínház előadása
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november 20. 
péntek 14.30Mazsola II. bérlet:

Azördögbe!!!
a Csavar Színház előadása
A magyar népmesék gyakran foglalkoznak 
az elmúlás, a halál utáni élet, a pokolbéli 
szörnyetegek birodalmával. A régmúlt 
parasztembere, mint a mai kor embere is a 
legjobban az elmúlástól félt. Ennek követe 
az ördög. Ha ő megjelenik, vele együtt 
megjelenik a baj. De mesénk legnagyobb 
hőse, a szegény ember, még a haláltól sem 
riad vissza...

Rendezte: Gál Tamás
Előadják: Kiss Szilvia , Gál Tamás, Mester László
Zene: Gál Tamás, Mester László
Jegyár: 900 Ft

Kenyérből kelt mese
a Ciróka Bábszínház előadása 
a család minden tagjának
Milyen szép is volt, amikor a kenyeret még otthon sütötték! Teknőben dagasztották, 
kézzel simogatták, és amíg a tészta kelt, mesélésre is volt idő. Hol volt, hol nem volt, 
az Óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr. A mi előadásunkban is 
készül kenyér, és közben mesét is hallhatunk... 
Majd miután megkóstoltuk a friss cipót, még játszunk is!
Játsszák: Apró Ernő, Fülöp József   |   Rendező: Kiszely ÁgnesÍrta: Zalán Tibor
Az előadást 4 éves kortól ajánljuk. 
Jegyár: 900 Ft

november 21. 
szombat 16.00
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Babaszínház – Dödölle
a Bóbita Bábszínház 
előadása 0-3 éveseknek

november 27. 
péntek 10.00

Enni jó! 
Enni majdnem olyan jó, mint játszani, de 
játszani és enni egyszerre a világon a leg-
jobb dolog. Főleg reggelizőst, ebédelőst, 
uzsonnázóst és vacsorázóst: gombócok-
kal, akár a labdák, dödöllével, mint a kis 
csigák…
Zeneszerző: Rab Viki 
Tervező: Sz. Nagy Mária 
Dramaturg és rendező: 
Kocsis Rozi Blattner Géza-díjas 
Játsszák: Bogárdi Aliz, 
Kalocsányi Gábor

Jegyár: 900 Ft
Az előadásra jegyek korlátozott számban vásárolhatók. 
Javasolt az előzetes jegyvásárlás.

november 23. 
hétfő 10.30
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Muzsikus Klébzelet
A gömb története,
avagy kis formák nagy világa

A program a Magyar Művészeti Akadémia 
támogatásával valósul meg.

Eckhardt Gábor zenetörténeti előadása kisiskolásoknak
Jegyár: 600 Ft
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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.

november 25. 
szerda 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 első Orbán kormány minisztere volt, de a bankvilágot is bejárta. Markáns vélemé-
nyének - gazdaságról, politikáról - a sajtóban is gyakran hangot ad. Szerinte eltűnt az 
erkölcs a bankvilágból, és ezt számos példával bizonyítani is tudja. Sőt, azt is, miért 
vagyunk mi valamennyien vak egerek.
 
A belépés díjtalan.
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Portré+
Kondor Katalin vendége
Dr. Boros Imre közgazdász

november 8. 
vasárnap 17.00
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november 10. 
kedd 18.00
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november 9. 
hétfő 16.00

László Gyula emlékest

Klebelsberg Kuno 
műpártoló tevékenysége
Ludmann Mihály 
művészettörténész előadása

16.00 „Az Ács fiának evangéliuma”
 A művész által a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános 
 Iskolának adományozott, 33 linómetszetből álló tárlat megtekintése 
 az iskolában (Pesthidegkút, Községház u 10.), Scherer József, az MMA  
 tagja, a Pesthidegkút Alapítvány kurátora és Fenyves Mária Annunziata  
 grafikusművész vezetésével.

17.30 „Áldom a teremtőt” I-II. – portréfilm László Gyuláról
 A vetítést követően találkozás Jelenczki István rendezővel 
 és László Zoltánnal, a László-hagyaték örökösével. A beszélgetést 
 dr. Erdősi Károly, az Emléktársaság ügyvezető elnöke vezeti.

19.30 „Amikor beáll a csend”
 László Gyula és Erdősi Katalin az Alapítvány és az Emléktársaság kiadásá- 
 ban megjelent könyv MMA részére felajánlott példányainak ünnepélyes  
 átadása, valamint szemelvények az Emléktársaság és a Kultúrkúria  
 gondozásában megjelenő „András a szolgalegény és az ifjú Klebelsberg  
 gróf” című könyvből. Közreműködik Zsigmond Szabolcs tárogatón.

Klebelsberg Kuno tevékenysége nem csak az oktatásban 
hozott jelentős változást, hanem a kultúra, művészet 
támogatásában is jelentős volt. Azok a jeles építészeti 
és képzőművészeti alkotások kerülnek bemutatásra, 
amelyek nem, vagy nem így jöttek volna létre a kultusz-
miniszter személye nélkül.
a Klebelsberg Kuno Hét programja
Jegyár: 800 Ft

lászló Gyula tudósra és művészre, 
a Magyar Művészeti akadémia alapító tagjára emlékezünk 
a pesthidegkút alapítvány és a Klebelsberg emléktársaság szervezésében.

a Klebelsberg Kuno Hét programja
A belépés díjtalan.
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november 23. 
hétfő 19.00
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november 11. 
szerda 18.00
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Wass Albert 
regényeinek világa I.
Takaró Mihály előadása
A több részesre tervezett előadás-sorozat 
különleges élményt ígér; Wass Albert sajá-
tos világát Takaró Mihály egyszerre egyéni, 
ugyanakkor tárgyszerű előadói stílusában.
Az előadás után a szokásos zsíroskenyér 
és pohár bor várja a közönséget.

Jegyár: 1300 Ft

Könyvbemutató
Darabos György - 
Bojár Iván András:
Nagy Káli Könyv

…„A Nagy Káli Könyv című nagyszabású album, számos 
tekintetben túlmutat önmagán. Túlmutat Európa más 
nemes szépségű vidékeinek általános értékein. Egy olyan 
eddig sokak elől rejtett életforma világát mutatja be, 
amely a mostanáig külföldön kialakult Magyarország-
képet is számos ponton árnyalja, gazdagítja. Kifejezett 
vágyunk, hogy az, aki ezt az albumot kézbe veszi, a felfe-
dezés újszerűségét és örömét élje meg. … Szeretnénk, ha az 
ezen a megejtő szépségű tájon csordogáló életnek értelmet 
és örömöt adó munkához partnerekre találnánk. Önt! 
Téged! A Káli barátait. …”

A Nagy Káli Könyv alkotói és kiadója

a Klebelsberg Kuno Hét programja
A belépés díjtalan.
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november 24. 
kedd 18.30

A magyar organikus építészet
Ludmann Mihály 
művészettörténész előadása
Makovecz Imre által képviselt építészet iskola-
teremtőnek bizonyult. Egykori munkatársai 
és tanítványai egyéni utat bejárva viszik tovább 
szellemi örökségét. A magyar organikus 
építészet a makoveczi úton kívül más 
eredménnyel is büszkélkedhet. Ezen az estén 
bemutatásra kerül Csete György 
munkássága is, aki az organikus építészet 
másik kiemelkedő mestere.

Jegyár: 800 Ft

november 27. 
péntek 18.00

Zöldág Nemzetközi 
Öko-Design Fesztivál
megnyitó

Az Egyesült Államokban és Kubában már 
bemtatott különleges kiállítási agyag most a 
Klebelsberg Kultúrkúriában is megtekinthető, 
hazánk legjelentősebb nemzetközi öko-design 
eseményén.
Kiemelt együttműködők:
Dán Királyság Nagykövetsége 
Magyarországi Észt Intézet 
MTA Ökológiai Kutatóközpont
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A rendezvénysorozat fővédnökei:
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
Dr. Láng Zsolt a II. Kerületi Önkormányzat 
polgármestere
Díszvendég: Tom Norring
a Dán Királyság magyarországi nagykövete

A fesztivál támogatója a HungaroControl 
Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.N
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Hozz magaddal pár átalakítható, egymással is variálható ruhadarabot 
és egy jó szabászollót, és kreálunk belőle egy új, hordható öltözéket! 
Újrahasznosítási ötleteket és varrógépet biztosítunk.
Vezeti: Szurdi Kata iparművész
Eszközhasználati díj: 2500 Ft/fő

Környezettudatos szemléletű kézműves 
workshop. Kerámia mázazás, festés termé-
szetes alapanyagú földfestékekkel.
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

Koleszterin, zsírok - amit tudni érdemes
Előadó: Dr. Samu Terézia, sebész- 
érsebész szakorvos, életmód tanácsadó

A részvétel díjtalan.

november 5., 17. 
csütörtök, kedd 15.00

Környezettudatos 
Kézműves Műhely

Természetes és újrahasznosított alapanya-
gokból 5-én nyakláncok és kulcstartók, 
17-én fülbevalók és kulcstartók készítése.
Vezeti: Varga Tímea és Reök Cecília 
iparművészek. A részvétel díjtalan.
Csoportos részvétel esetén regisztrációhoz 
kötött: reokcecilia@kulturkuria.hu

Környezettudatos 
ruha- és táskatervezés

november 4., 18. 
szerda 18.00

Azért, hogy pontosan azt az elképzelt 
ruhát és táskát kapd kézhez, amit megál-
modtál...! Környezettudatos ötleteket 
és varrógépet biztosítunk.
Vezeti: Szurdi Kata iparművész
Eszközhasználati díj: 2500 Ft

Zöldág Öko-design 
Kerámia Műhely

november 3. 
kedd 17.00

Környezettudatos szemléletű kézműves 
workshop   |   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

Újrahasznosított alapanyagokból 
9-én kis szövött válltáska és övtáska, 
23-án szövött medálok és nyakékek 
készítése. 
Vezeti: Sarnyai Rita, Farkas Réka 
iparművészek
A részvétel díjtalan.

Zöldág Öko-design 
Workshop

november 9., 23. 
hétfő 18.00

november 11., 25. 
szerda 18.00

Régi ruhatár átalakítása 
varrógépünk segítségével

november 19. 
csütörtök 18.30

Tudatos Táplálkozás
Fórum

november 10. 
kedd 17.00

Zöldág Öko-design 
Mázas Műhely
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december 12.
szombat 11.00

december 13. 
vasárnap 16.00

december 5. 
szombat 16.00

december 7. 
hétfő 19.00

december 4. 
péntek 19.30

december 1-től 
keddtől

Ünnepváró 
Illusztrátor Pajtások
Grafikusművészek meseillusztrációi 
a télről, a téli ünnepekről

Mesterkoncertek
Hauser Adrienn zongoraestje
Chopin és Liszt művek
Jegyár: 2200 Ft

Mikulásváró 
családi délután
Az igazi Mikulás - az Ametist Bábszínház előadása
Kézműves játszóház
Jegyár: 600 Ft

Örkény István:
Kulcskeresők
Veszprémi Petőfi Színház
Főbb szerepekben: Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas, 
Palásthy Bea Déryné- és Domján Edit-díjas
Rendezte: Kéri Kitty
Jegyár: 2800 Ft

Halász Judit
karácsonyi koncertje

Dés László-Geszti Péter-Békés Pál:
A dzsungel könyve
Ezúttal bábszínpadon elevenedik meg a musical 
a Harlekin Bábszínház előadásában.
Jegyár: 1500 Ft

A kedvelt énekesnő ünnepi műsorával 
ismét megörvendeztet bennünket.
Jegyár: 2200 Ft

46 47



A Pesthidegkúti 
Evangélikus Gyülekezet 
novemberi programjai

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

november 7. 
szombat 9.00-12.00
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1. vasárnap    9.30  Emlékező istentisztelet az 5,10,15, 20 és 25 éve 
  elhunyt testvéreinkre a templomban
8. vasárnap  17.00  Családi Istentisztelet a templomban
11., 25. szerda  19.00  Felnőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben
22. vasárnap  11.00   Gyülekezeti Nap a gyülekezeti teremben
  Bálint Gábor: Az Ökumenikus Segélyszolgálat bemutatása
28. szombat  16.00  Könyvfaló Klub minden korosztálynak a gyülekezeti teremben
29. vasárnap    9.30  Advent első vasárnapi Istentisztelet a templomban

Minden pénteken 19.00   Imafélóra a templomban

A sikeres szeptemberi babaholmi börze után novemberben 
újra börzét rendezünk, ahol új gazdára lelnek a használt, 
de jó állapotú babaruhák, játékok.

Információ és asztalfoglalás: Öveges Tímea
Tel.: +36 20/526 0628   |   E-mail: oveges.timea@kulturkuria.hu

A késő őszi napokon, november 14-én és 28-án, szombaton 
lesz gazdapiac a cserkészház kertjében (Bp. II. Hímes u. 3.). 
Már nem 7.00 órakor, hanem 7.30-kor fogunk nyitni a sötét-
ség miatt és 12.00 órakor zárunk. A piac gazdag választékkal, 
télre való krumplival, almával és egyéb tartósítószer- vagy 
színezőanyag-mentes finomságokkal és szeretettel várja az 
idelátogatókat.

Hol-Mi vásár
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

Babaholmi börze

november 14., 28. 
szombat 7.30-12.00

Novemberben is gazdapiac

november 21. 
szombat 9.00-12.00
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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 tár-
sas 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.

Maksaméta
Fellépnek: Polgár Péter, Maksa Zoltán

Házigazda: Maksa zoltán
Jegyár: 1000 Ft

november 25. 
szerda 19.00
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A műsor- és időpont-
változtatás jogát fenntartjuk!

A borítón: Oláh Sándor:
Tükör, tisztelet Klebelsberg Kunonak

című alkotása

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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LEGYÉL TE IS NÉZŐ!

GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI 
SZÍNHÁZI 
SZEMLE 2015
2015. NOVEMBER 9-15. 

Részletes program: 
www.marczi.hu;
www.gyermekszinhaziszemle.hu
További információ: Juszcák Zsuzsa 
(06 70 335-6285, 
juszcak.zsuzsa@marczi.hu)

8
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820
E-mail: informacio@marczi.hu 
Web: www.marczi.hu
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Klebelsberg Kultúrkúria
1028 budapest, templom utca 2–10.
Tel.: +36 1/392 0860   •   e-mail: info@kulturkuria.hu
www.kulturkuria.hu   •   www.facebook.com/kulturkuria

Kuno
Klebelsberg 

Hét
november 9-15.

november 9. hétfő 
16.00  László Gyula emlékest
 László Gyula tudósra és művészre, 
 az MMA alapító tagjára emlékezünk
november 10. kedd
18.00  Klebelsberg Kuno műpártoló tevékenysége
 Ludmann Mihály művészettörténész előadása
19.00  Tóth Máté Miklós: A nagyrahivatott
 Színjáték Bakócz Tamás életéről
november 11. szerda
19.00  Könyvbemutató – A Nagy Káli Könyv
 Album a Káli-medence világáról
november 12. csütörtök
19.00  Hangfoglaló magyarok a zenetörténetben
 A XX. századi magyar szerzők portréi
 Eckhardt Gábor zenei illusztrációival
november 13. péntek
11.00  Klebelsberg Kuno szobrának megkoszorúzása
18.00  Klebelsberg Díjátadó és Gálaműsor
 a Hubay Társaság ünnepi hangversenye
november 14. szombat
19.00  Görgey Gábor: Görgey
 az egri Gárdonyi Géza Színház előadása
november 15. vasárnap
18.00  Rózsa és kard
 Scordatura a XVII. Századi európai zenében
19.00 Dalnokklub – Vendég: Ákos



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

20
15

. n
ov

em
be

r

3. kedd  17.00  Zöldág Öko-design Kerámia Műhely
4., 18. szerda  18.00  Környezettudatos ruha- és táskatervezés
5., 17. csütörtök, kedd  15.00  Környezettudatos Kézműves Műhely
6-8. péntek - vasárnap   9.00  Vasútmodell kiállítás
6. péntek 10.00  Gyümölcskosár – Eckhardt Gábor előadása
 19.00  Grazioso Zeneszalon
7. szombat  15.00  Csiribiri családi délután
8. vasárnap  17.00  Portré+ Kondor Katalin vendége Dr. Boros Imre
9., 23. hétfő  18.00  Zöldág Öko-design Workshop
10. kedd  17.00  Zöldág Öko-design Mázas Műhely
11., 25. szerda  18.00  Régi ruhatár átalakítása varrógépünk segítségével
13. péntek  14.30 Mazsola I. bérlet: Fehérlófia – Bóbita Bábszínház
18. szerda  19.00  Fábián Juli és Zoohacker-koncert
19. csütörtök  18.30  Tudatos Táplálkozás Fórum
20. péntek   9.00 és 10.30 Tádé-bérlet: A csillagszemű juhász – Csodamalom Bábszínház
 14.30  Mazsola II. bérlet: Azördögbe!!! – Csavar Színház
21. szombat  16.00  Kenyérből kelt mese – Ciróka Bábszínház
23. hétfő 10.30  Babaszínház: Dödölle – Bóbita Bábszínház
 19.00  Borospince estek: Wass Albert – Takaró Mihály előadása
24. kedd  18.30  A magyar organikus építészet – Ludmann Mihály előadása
25. szerda 15.00  EVS tanácsadás      |      19.00   Maksaméta
 19.30  Mesterkoncertek – Duna Szimfonikus Zenekar
26. csütörtök 18.00 A Magyar Plakát Társaság kiállításának megnyitója
27. péntek 10.00  Muzsikus Klébzelet – A gömb története, avagy kis formák nagy világa
 18.00  Zöldág Öko-design Fesztivál megnyitó
28. szombat  15.00  Adventi koszorúkészítés
29. vasárnap 19.00 BachElit 003 – Virtuózok


