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ahol a közöNség közösséggé válik

Kedves Látogatóink!
A szabadidő aktív megélése, tartalommal való megtöltése mára életformává vált. Igyekszünk hosszabb-rövidebb 
időre kiszakadni a mindennapok mókuskerekéből, olykor fárasztó egyhangúságából. Miért esik a választásunk a 
kultúrházakra, amikor annyi más lehetőségünk akad? Talán a hely közelsége miatt. Vagy a sokszínűséget szeretjük, a 
hétről-hétre visszatérő programok, tárlatok, színházi és zenei események vonzanak, amelyekből kedvünkre válogatha-
tunk. A bizalom teszi, mert itt mindig azt kapjuk, amire vágyunk. Az ismerős helyek, arcok azok, amelyek megnyugtatnak 
bennünket. Esetleg mindez együtt teszi vonzóvá.

De miért vágyunk a család, a munka és a napi ügyeink intézése után még mindig az emberek közelségére? Hiszen mindezt otthon, a munkahelyen vagy 
utazás közben online is megkaphatjuk, csak egy kattintás. Talán mert arra vágyunk, hogy "offline" módban, valóban "real time"-ban csatlakozhassunk egy cso-
porthoz, hogy igazából, 3D-ben nézhessük az előadást, és a hús-vér kezünkkel, taps formájában lájkolhassuk, hogy hangosan, a többiekkel együtt nevethessünk, 
és ne csak a billentyű zaja jelezze a "lol"-t. A lakóhelyünkhöz való közelség pedig lehetővé teszi számunkra, hogy akár minden nap lopjunk magunknak egy-egy 
órát, amikor feltöltődünk, mindegy, hogy aktív részvétellel vagy akár passzív befogadással.
Szimeonov Todor, bolgár származású magyar író szerint: "A tudás a létezés hatalma. A közösség a létezés erkölcse. Az öröm a létezés értelme." 
Munkatársaimmal együtt sok örömet, aktív, tartalmas kikapcsolódást, igazi közösségi élményeket kívánok Önöknek az év hátralévő részében és az új esztendőben!

Lőrincz Edina
igazgató

csillaghegyi közösségi ház
1039 Budapest, Mátyás király út 13-15. • tel.: 240-0752 • 0630 523-0454

www.kulturkozpont.hu • kulturkozpont@kulturkozpont.hu
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csillaghegyi csillag mozi 
Jegyár: 500 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 300 Ft

Régmúlt idők mozija 

Latabár Kálmán sorozat 
Nosztalgiavetítés minden korosztálynak péntekenként. 
November 4. péNtek 14.30 
Fizessen, nagysád! (fekete-fehér, magyar vígjáték, 65 perc, 1937)
November 11. péNtek 14.30 
Édes ellenfél (fekete-fehér, magyar vígjáték, 80 perc, 1941)
November 18. péNtek 14.30 
Egy szoknya, egy nadrág 
(fekete-fehér, magyar vígjáték, 76 perc, 1943) 
November 25. péNtek 14.30 
Mágnás Miska (fekete-fehér, magyar zenés vígjáték, 83 perc, 1949) 

Karády Katalin sorozat 
December 2. péNtek 14.30 
Egy tál lencse (fekete-fehér, magyar zenés vígjáték, 82 perc, 1941)
December 9. péNtek 14.30 
Halálos csók (fekete-fehér, magyar játékfilm, 91 perc, 1942)
December 16. péNtek 14.30 
Makrancos hölgy (fekete-fehér, magyar vígjáték, 76 perc, 1943)
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i mozititkok – beszélgetés és filmklub

Jegyár: 500 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 300 Ft
Magyar filmesek, filmkészítők, rendezők, színészek hozzák a saját alkotá-
sukat – vetítés után rövid beszélgetés az alkotóval.
November 12. szombat 18.00 
Sose halunk meg! (színes, magyarjátékfilm, 86 perc, 1993)
Vendégünk: Koltai Róbert Jászai Mari-díjas színművész, filmrendező, 
érdemes művész
Beszélgetőpartner: Baróti Éva újságíró
December 3. szombat 
18.00 Anyám és más futóbolondok a családból
Vendégünk: Fekete Ibolya rendező, forgatókönyvíró.
Beszélgetőpartner: Schäffer Erzsébet újságíró

zenél a mozi – filmvetítés és konceRt
Sorozatunkban énekesek, zenészek, zenekarok életét és munkásságát 
idézzük fel a meghívott zenekarok, beszélgetőpartnerek és a filmvászon 
segítségével.
November 19. szombat 18.00 
The Beatles 
17.30 Beatles film
19.30 The Bits koncert
Jegyár: 500 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 300 Ft

kakaómozi gyeRekeknek 
Kakaójegy: felnőtteknek 500 Ft, gyerekeknek ingyenes
A vetített rajzfilmekhez kapcsolódóan minden vasárnap a mese ihlette 
kézműves foglalkozás várja a gyerekeket – bábkészítés, gyurmázás, fes-
tés, animálás – készítsd el, és vidd haza magaddal a mesét!
November 6. vasárNap 10.00 
A vetítővásznon a száz évig alvó királykisasszonyt 
láthatják a gyerekek. 
(színes, magyarul beszélő amerikai rajzfilm, 76 perc, 1959) 
November 13. vasárNap 10.00
Vízipók – csodapók (színes, magyar rajzfilm, 75 perc, 1982)  
November 20. vasárNap 10.00 
A hét törpe és Hófehérke történetét vetítjük le. 
(színes, magyarul beszélő amerikai rajzfilm, 83 perc, 1937)
November 27. vasárNap 10.00 
Vuk (színes, magyar rajzfilm, 74 perc, 1981)
December 4. vasárNap 10.00 
Tekergővel és Susival kalandozunk. 
(színes, magyarul beszélő amerikai rajzfilm, 75 perc, 1955) 
December 11. vasárNap 10.00 
Az express, amely Polár névre hallgat a karácsony birodalmába 
repít minket. (színes, magyarul beszélő amerikai animációs film, 
99 perc, (2004)

November 13. vasárNap 12.00-14.00-ig (1. csoport) 
és 14.00-16.00-ig (2. csoport)
Álmodj és animÁlj csillaghegyen!
A kecskeméti Képről Képre animációs filmműhely foglakozása 9-15 éves 
gyerekeknek.
A résztvevők a 2 órás foglalkozáson kipróbálhatnak különböző animációs 
technikákat, saját kreatív ötleteik alapján készíthetik el a figurákat, melye-
ket aztán kamerával rögzítenek, és számítógépes program segítségével 
keltenek életre!
A programra előzetes regisztráció szükséges a Csillaghegyi Közösségi 
Házban, hétköznapokon 9.00 és 15.00 óra között.
Regisztrációs díj: 1000 Ft
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Családi délelőtt közös játékkal, mesehallgatással, kézműves alkotással
Házigazda: Gyenes Zsuzsa (Mesezengő) és Szmirnov Krisztina (Tipegő)
A belépés díjtalan.

November 12. szombat 10.00
tüzet viszek, lÁngot viszek
November közepén már sötétek a reggelek és sötétek az esték – ilyenkor 
Kerekerdő manói és tündérei is azzal vannak elfoglalva, hogy gyertyáikkal 
és lámpásaikkal egy kis fényt vigyenek a ködös-borús erdő fái közé. Csil-
laghegyet pedig mi fogjuk bevilágítani azokkal a lámpásokkal, amelyeket 
közösen készítünk. Márton másnapján a libás játékok sem maradhatnak el.

December 17. szombat 10.00
ajÁndékidő
Már csak hetet kell aludni karácsonyig. Akinek e mondat olvasásától ko-
mor lesz a tekintete, mindenképp jöjjön el gyerekeivel, unokáival, mert 
az igazi csodához mosolygós felnőttekre van szükség. Az óriás szivár-
ványernyő hópehelylabda-záporát önfeledten élvező gyerekek látványa 
és a közös játék öröme mellé a csodavárás utolsó hetére útravalóul még 
szívünkbe zárhatjuk az erdei játszótér téli meséjét, és megalkothatjuk a 
lakás ünnepi díszeit.

November 4., 18., December 2., 16. péNtek 10.00

DúDolj! riNgass! táNcolj! NépzeNei koNcert babákNak
A programmal olyan zenei élményt kínálunk a babák számára, amely során megismerkedhetnek a magyar népzenével és a népi hangszerekkel. A koncerten 
a zene mellett a néptánc is szerepet kap. A babák közben kedvükre játszhatnak, kúszhatnak, mászhatnak.
0–3 éves korig sok szeretettel várunk minden kicsit. 
Ének: Paár Julcsi, zene: Kortárs Népzenei Társulat. A program házigazdája: Csiki Gergely néptáncpedagógus
Jegyár: 500 Ft.
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November 5. szombat 10.00–18.00

csillagműhely – gyapjú Nap
Számos műhelyfoglalkozás keretében avatott mesterektől sajátíthatjuk 
el a gyapjúfeldolgozás folyamatait (gyapjútisztítás, kártolás, farkasolás, 
fonás gyalogorsón és rokkán, nemezelés, szövés, kötés, horgolás stb.).
17.00 Mesejáték
A műhelyfoglalkozások mellett alapanyag- és kézművesportéka-vásár.
A belépés díjtalan. Kézműves jegyek foglalkozásonként 200 forintért 
válthatók.

November 26. szombat 10.00

csoDavárás a téli estékre 
Adventváró koncert és alkotóműhely kisgyerekes családoknak 
Házigazda: Szmirnov Krisztina és a zsurok.hu csapata
Belépő: 800 Ft, mely egy CD kedvezményes megvásárlására is jogosít

Nép-táNc-ház 
A Göncöl Néptáncegyüttes Csiki Katalin és Csiki Gergely vezetésével
A belépés díjtalan. A táncház elején tánctanítás, a végén szabadtánc zárja 
az estét.A műsor ideje alatt Csernók Klára és barátai kísérik a táncoso-
kat.A büfét a Kis Bíbic Szendvics Sarok és Söröző szolgáltatja.
November 26. szombat 15.30
András-napi vigadalom
„András zárja a hegedűt”– tartja a mondás. Szeretettel várjuk kedves 
vendégeinket az adventi csend előtti utolsó zenés-táncos mulatságunkra. 
15.30 Családi táncház 
16.30 Róka-móka mesetára 
– mese Róka Szabolcs előadásában
17.30 Az őszi ünnepkör dalai 
– játékos daltanulás Paár Julcsival
18.30–21.00 Táncház a Göncöl Néptáncegyüttessel
Büfénk sültkolbásszal és forralt borral várja a látogatókat.

December 3. szombat 10.00

józsa tamás gitárakaDémia
A zene átvág téren és időn. Lelkedbe hatol, átlényegül. Megérint és beta-
kar. Veled van bajban és boldogságban. Nem bánt, csak simogat. Virágil-
latot fúj lelkedbe és puha takaróval rádsimul. Hangszeren játszani olyan, 
mint hangokban érezni és gondolkodni. Sok szeretettel várunk minden 
érdeklődőt a Józsa Tamás zenesuli félévi koncertjére.
A belépés ingyenes.
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December 10. szombat 10.00

titoktok – bogNár szilvia és zeNekaráNak 
karácsoNyváró gyerekkoNcertje
Mi kellhet több egy vidám délelőttre? Megvan! Egy titkokat rejtő zsák. "Egy 
aranybatyu, olyan, mint egy bimbó. Gömbölyű, sima, zárt. Senki sem tudja 
megmondani, milyen virág van benne. Vagy nem is virág?" Lehet, hogy 
egy... macska? Vagy inkább ruhák, szép rajzok, játékok, sok-sok ajándék? 
Szabó T. Anna, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes és más jeles költő-
ink megzenésített sorai népi dallamokkal karöltve vezetnek bennünket 
a titkos úton, Moldovától egy sikátorban rejlő ugróiskoláig. Ahogy épp a 
kedvünk tartja, ahogy épp a forgandó szerencse hozza. Hisz a dalok nem 
máshonnan, mint a titkokat rejtő batyuból kerülnek elő.
Belépő: 1000 Ft

December 10. szombat 17.00

kerek karácsoNy
Ünnepi koncert és táncház a Kerek zenekarral 
A Kerek zenekar az óbudai bölcsődékben heti rendszerességgel játszik 
népzenét, Csoóri Julianna kisgyermeknevelő vezetésével. Céljuk a nép-
zene, néptánc és a népi hangszerek megismertetése a legkisebbekkel. 
2015-ben Forrai Katalin-díjjal jutalmazták az évek óta sikeresen működő 
„Élő népzene a bölcsődében” programot. 
Ezen a koncerten jeles ünnepeinkhez, népszokásainkhoz kapcsolódó dal-
lamokat hallgathatunk.
Tárogatón közreműködik: Kiss Gy. László Liszt Ferenc-díjas művész, aki 
a kerületben él
Belépő: 1000 Ft

iroDalmi csillagDélUtáN

A vendégekkel Gyimesi László író, költő beszélget.  Közreműködnek: a Veres Péter Gimnázium színjátszó diákjai, Pintér Janka és Balázs Ákos
A belépés díjtalan. 

November 9. szerDa 17.30 
Bíró József képzőművész, költő, 
performanszer képeinek kamara-
tárlata
A kiállítás november 18-ig tekint-
hető meg Közösségi Házunk nyit-
vatartási idejében.
18.00 Bak Rita költő, a fiatalabb 
költőnemzedék egyik legígérete-
sebb tehetsége. Költői, kritikusi, 
műfordítói és szerkesztői munkás-
sága egyaránt figyelemre méltó. A 

Holdkatlan internetes folyóirat rangjának kialakításában jelentős szerepe 
volt szerkesztői tevékenységének. Költőként a személyességet és a kö-
zösségi elkötelezettséget remekül ötvöző alkotásokkal ajándékozza meg 
az értő olvasókat.

December 14. szerDa 17.30 
Polgár Zoltán emlékkiállítás 
A kiállítás január 6-ig tekinthető 
meg Közösségi Házunk nyitvatar-
tási idejében.
18.00 Debreczeny György költő, a 
magyar irodalom középnemzedé-
kének egyre jelentősebb szereplő-
je. Senkivel össze nem keverhető 
lírája, a posztmodern és az avant-
garde eszközkészletét fölényes 
biztonsággal kezelő, mégis közért-

hető és befogadható versvilága döntő részben kollázsokra, montázsokra, 
vendégszövegek  szabad használatára épül, az így kialakuló groteszk lá-
tásmód, a hol harsány, hol keserű humor feledhetetlenné teszi alkotásait.
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taNfolyamok babákNak, mamákNak
ÚJ! Bábos mesekuckó foglalkozás – Kéthetente kedden (minden pá-
ros héten) 10.30-11.30. Kapcsolódjunk bábosan! A bábos, mesés krea-
tív foglalkozás 1,5–4 éveseknek szól, és azt a három dolgot nyújtja a 
babáknak, amire a leginkább szükségük van: az pedig a mese, mozgás 
és az alkotás öröme, az én kifejezése. A foglalkozásokra bejelentke-
zés szükséges az alábbi elérhetőségeken: Meskó-Czégény Anikó, 06-
30/445-5113, ill. czegenyaniko@gmail.com. További információ: www.
babosmesekucko.hu.
ÚJ! Kismamajóga – Kedd 9.00–10.00, szerda 17.00–18.00.  Forgács-Ko-
vács Petra vagyok, két éve, várandósan végeztem el a kismama és ba-
ba-mama jógaoktató képzést. A jóga testileg-lelkileg feltölt, segítségével 
ráhangolódsz a babádra és felkészülsz a szülésre. Várok szeretettel min-
den kismamát! Jógás múlt nem szükséges! Facebook-oldal:  facebook.
com/mamastejoga. Telefon: 06-20/949-2671.
Ringató – Csütörtök 9.30–10.00 és 10.15–10.45. Vedd ölbe, ringasd, 
énekelj! Találkozás a zenei anyanyelvvel. Kisgyermekkori zenei nevelés a 
születéstől hároméves korig a kodályi elvek alapján. Információ: G. Ko-
vács Modeszta, 06-70/609-0705, www.ringato.hu, www.modeszta.hu, 
modeszta@ringato.hu. 
Tipegő – Kedd 9.30–11.00. A Tipegő foglalkozásai a zene, a mozgás, a 
látványos eszközök és az élvezetes játék egyedi és hatásos kombinációja. 
Szeretettel várok minden kisgyermekes családot! Információ: Szmirnov 
Krisztina, 06-30/314-2829, www.zsurok.hu. 

taNfolyamok gyerekekNek
Drámajáték – Szerdánként 18.15–19.15. A foglalkozásra elsősorban 7–11 
éveseket várunk. A drámajáték olyan játéktevékenység, amely a kommu-
nikációt, a társas kapcsolatteremtést, a problémák feldolgozását segíti. 
A foglalkozásokat Uhrin Csaba drámapedagógus vezeti, 06-70/536-1794; 
uhrincsaba@gmail.com. További információk: www.kapocs.eu. 
FitKids – Keddenként 17.00–18.00. Ugrunk, kúszunk, mászunk, futunk, 
mindezt játékos formában, 5-8 éves gyermekeknek. Célunk a gyermekek 
koordinációs, koncentrációs, kondicionális képességeinek fejlesztése, az 
izomzatuk erősítése, a tartásuk javítása, a testtudat fejlesztése. Ezen kor-
osztályoknak a legfontosabb a felsorolt képességek megalapozása, hogy 
a későbbiekben bármely választott sportágban már előnnyel induljanak. 
Közösséget építünk! Szülők is csatlakozhatnak! Seprényi Zsolt fitness 
edzővel 06-20/249-3904, fitkids.hu@gmail.com. 
Hiphop tánctanfolyam – Keddenként 16.00-17.00 és csütörtökönként 
16.00–18.00. Folyamatos csatlakozási lehetőség kezdőknek és haladók-
nak egyaránt, fellépési és versenyzési lehetőségek, táborok.
Oktató: Krichenbaum Dániel, a CRT Hiphop Crew vezetője. Elérhetőségek: 
06-20/260-0171, www.facebook.com/corinthiansdance. 
Gyerekkarate – Kedden 18.00–19.00, pénteken 18.00–19.00. Játékos, fel-
készítő jellegű karateedzések óvodás fiúknak és lányoknak. Célunk átadni 
a fiataloknak a mozgás szeretetét, felkészíteni őket a későbbi sportolásra. 
Információ: Zsigmond Mária, 06-70/206-3300. 
Kerámia – Szerdánként 16.00–18.00. Gyerekeknek és szüleiknek. Mindenkit 
szeretettel várok, aki szeretne maradandót alkotni. Információ és jelentkezés: 
Szemlér Magdolna iparművész, tanár, 06-20/911-8863, setters@szafi.hu. 

a csillaghegyi polgári kör egyesület programja

Ingyenes jogi tanácsadás: 
Minden hónap második csütörtökén: 18-19 óráig
A tanácsadást Dr. Orbán László Tibor ügyvéd tartja.
Ingyenes építési tanácsadás: 
Minden hónap második csütörtökén: 18-19 óráig
A tanácsadást Jánosi János építész tartja.
További ingyenes tanácsadásokról (gyerekpszichológia, természetgyó-
gyászat, családjog, öngyógyítás) érdeklődni az irodavezetői telefonszá-
mon lehetséges.
Bejelentkezés a tanácsadásokra legkésőbb 2 nappal a tanácsadást meg-
előzően telefonon, a 06-70/967-1493 irodavezetői telefonszámon, vagy az 
alábbi címen: www.csipke.info/Postafiók.
CSIPKE Műhely: Minden hét szerdáján: 10-12 óráig 
3-1-2 kínai meridián gyógytorna: Minden hét szerdáján: 9 órától
Varrótanfolyam: 14 éves kortól minden kedden 17.00-tól 20.00-ig. Érdek-
lődés: Szabó Zsuzsanna textiltervező iparművész. Tel.: 06-30/541-1661.
Női torna minden csütörtök este 17.30-tól. Érdeklődni: Nagy Nóra. Tel.: 
06-70/537-5136.
Őstermelői piac a Tolnai Iparcikk parkolójában minden szombaton 6-12 óráig.

November 10. csütörtök
 Ügyvivő testületi megbeszélés
 Irodavezetői fogadóóra
 Építészeti és jogi tanácsadás

November 16. szerDa 18 óra
 Csillaghegyi Találkozó
 Migráció a magyar királyságban a 18–20. században 
 Előadó: Raffay Ernő történész
December 1. csütörtök
 Mindenki karácsonya 
 Fenyőfa állítása, díszítése a Csillaghegyi HÉV     állomásnál
December 3. szombat
 Mikulás az őstermelői piacon
December 3. szombat
 Adventi koncert
December 5. hétfő 15–17 óráig
 A Mikulás várja a gyerekeket a csillaghegyi HÉV megállónál
December 8. csütörtök
 Ügyvivő testületi megbeszélés
 Irodavezetői fogadóóra
 Építészeti és jogi tanácsadás
December 11. vasárNap 10–18 óra 
Karitatív adománygyűjtés
December 2. hétfő
 Karitatív ajándékozás 
 Karitatív ajándékok összeállítása 8 órától 
 Ajándékok szétosztása 14 órától 
 16–18 óráig ingyenes ruhaturkáló!
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Liza Kreatív Alkotó- és Varróműhelye – November 12.,  december 
10.  9.00–12.00. Kiss Mihók Erzsébet  Liza  alkotóműhelyébe gyerekek 
és felnőttek egyaránt ellátogathatnak, ha szeretnének kézzel vagy var-
rógéppel varrni.   Itt a kezdő varrótanfolyamok  mellett a tematikus var-
rófoglalkozásokon résztvevők jó hangulatban, észrevétlenül tanulhatják 
meg a kézi és gépi varrást. További információ: kreatorvarromuhely@
gmail.com, telefon: 06-30/992-3609, a Facebookon Kreátor Varrómű-
hely néven.
Néptánc – Csütörtökönként 16.30–17.15 és 17.30–18.15. A Göncöl Nép-
táncegyüttes utánpótlás tánccsoportja hároméves kortól Csiki Gergely 
néptáncpedagógus vezetésével. Információ, jelentkezés: Csiki Gergely, 
06-20/329-3583, www.csikigergely.hu. 
Tűzzománc, üvegfestés, kínai tusfestés. Minden második szerdán 
15.00–19.00. Várunk mindenkit szeretettel, aki egyéni elképzeléseit szeret-
né megvalósítani! Információ: Glatz Marietta művész-tanár, 06-1/388-4836. 

taNfolyamok felNőttekNek
ÚJ! Női Mozgás – Keddenként 20.00-21.00-ig. Kapcsolódj ki te is a hét-
köznapok szürkeségéből és töltődj fel! Kifejezetten nőknek szóló moz-
gástrénig, tartásjavító, hátizom-erősítő és nyújtó gyakorlatokkal, tánccal 
és sok-sok mozgással megfűszerezve. Információ: Tóth Csilla, 06-70/620-
1175 vagy selima@selimahastanc.hu. 
Alakformáló edzések – Kedden és pénteken 19.00-20.00. Változatos 
alakformáló edzések multitrainer szalagokkal és más fitness eszközökkel 
hölgyeknek, Seprényi Zsolt testépítő-fitness edzővel. Érdeklődj, jelent-
kezz: sbytrainer@gmail.com, Seprényi Zsolt sportedző, 06-20/249-3904. 

Festőkurzus felnőtteknek – Minden pénteken 10.00–12.30. A festést 
másolással kezdjük. Nagy mesterek műveit másoljuk, főleg az impresszi-
onizmus korszakából. Megtanulunk szénnel rajzolni, akrilfestékkel feste-
ni. Később lehetőség nyílik csendéletek, beállítások festésére is. Informá-
ció: Makovecz Anna, 06-20/573-9339. 
Fonó – Minden hétfőn 15.00–18.00, előzetes megbeszélés szerint. Saját 
fonal készítése gyalogorsón és rokkán. A foglalkozást vezeti: M. Hor-
váth Adrienn (Ariadne Műhely), 06-20/369-0739, www.ariadnemuhely.
blogspot.com. 
Gerinctorna – Hétfő 17.45–18.30, csütörtök 15.00–15.45. Gerinctor-
na gyógytornaalapokkal. Információ: Giliczéné Bencze Mária nívó- és 
Berczik-díjas táncpedagógus, mozgásterapeuta, 06-20/390-1260. 
Gyapjúszövés – Minden kedden 16.00–19.00. Szakkör felnőtteknek. Sza-
lagszövés szádfán és kártyán – egyszerű és szedett szalagok, tokok ké-
szítése. Szövőkereten párna, tarisznya, hátizsák szövése különböző díszí-
tő technikákkal (csíkos, fogas, dzsidzsim, bogos, kilim, stb.). Információ: 
Detre Mikolt gyapjú-szőnyegszövő oktató, 06-30/992-2944. 
Hastánc – Kezdőknek: kedd, csütörtök 18.00–19.00. Középhaladóknak, 
haladóknak: kedd, csütörtök 19.00–20.00 óra. Tagoknak 7000 Ft/hó, 
a család 2. tagjának: 6500 Ft, további családtagok ingyenesen vehetik 
igénybe, külsős ár: 1700 Ft/alkalom. Információ: Tóth Csilla, 06-70/620-
1175, www.szerajhastanc.hu.
Kerámia – Csütörtökönként felnőtteknek 13.00–16.00. Mindenkit 
szeretettel várok, aki szeretne maradandót alkotni. Információ és 
jelentkezés: Szemlér Magdolna iparművész, tanár, 06-20/911-8863, 
setters@szafi.hu. 

Kosárfonás – Csütörtökön 9.00–12.00 és pénteken 18.00–21.00. Infor-
máció: Sáringer Erzsébet, 06-20/949-3890. 
Könyvkötészeti tanfolyam – Kéthetente szerdán 16.00–20.00. Informá-
ció: Csuzi Enikő, 06-26/385-312. 
Nemeztanfolyam – Oktatás havonta egy szombaton 10.00 órától a Kis-
házban, előzetes egyeztetés alapján. Az érdeklődők jelentkezését várja: 
Dobinszki Csilla, 06-20/527-7095. 
Néptánc felnőtteknek – Szerdánként 19.30–21.00. Szeretettel várjuk a 
táncolni vágyó fiatalokat és idősebbeket kezdő és haladó szinten Csiki 
Gergely néptáncpedagógus vezetésével. Információ, jelentkezés: Csiki 
Gergely, 06-20/329-3583, www.csikigergely.hu. 
Óbudai galambász és kisállattenyésztő klub – Minden hónap első hét-
főjén. Információ: Sosity Elek, 06-20/949-3406. 
Pilates-torna – Hétfő 9.30–10.30. Alakformálás, a test rugalmassága, 
ízületkímélő torna, hátfájásra, mélyrétegű törzsizmok erősítése, tartás-
javítás. Kellemes zenére 1 órás, speciális légzéstechnikával kombinált, 
fokozatosan felépített, nyújtó és erősítő gyakorlatsorozatok. Bármilyen 
életkorban elkezdhető! Információ: Nagy Eleonóra, 06-70/537-5136, 
nagyeleonora@gmail.com. 
Tűzzománc – Minden második csütörtökön 16.00–19.00. Ékszer, kis képek 
készítése. Információ: Tankóné Borsos Dóra iparművész, 06-1/218-3659.

szolgáltatások

Kényelmi szolgáltatások: baba-mama szoba (pelenkázó, kézmosó, szop-
tatós fotel), akadálymentes közlekedés.
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November 11. péNtek 18.00

fóth erNő és paizs lászló 
emlékkiállítás

Az 1956-os események 60. évfordulója alkalmából az Óbudai Kulturális 
Központ két, jó barátságban lévő művész munkáiból rendez emlékkiállí-
tást. Paizs László és Fóth Ernő, akiknek festészete egészen különböző, 
egy városban születtek, együtt végeztek a középiskolában, majd fiatalon 
közösen élték meg a forradalmat, és évtizedeken keresztül azonosan gon-
dolkodtak arról. Számos alkotásuk született meg az '56-os forradalom 
emlékére.
A kiállítást megnyitja: dr. Keserü Katalin művészettörténész
Közreműködik: Lőrinszky Attila nagybőgőművész
A kiállítás december 2-ig, hétköznapokon 9–16 óráig látogatható.
A program az „1956-os Emlékbizottság” támogatásával, „A magyar sza-
badság éve” elnevezésű programsorozat keretében valósul meg.

December 9. péNtek 18.00 

kovács lehel festőművész kiállítása
Kovács Lehel Barcsay- és MAOE-díjas festőművész 1995-ben végzett a 
Képzőművészeti Egyetem festő szakán. Tagja a Sensaria Egyesületnek, 
az Élesdi művésztelepnek, a Magyar Festészet Napja kuratóriumának. Az 
utóbbi években festészete lényegesen megváltozott. Az Óbudai Kulturális 
Központ kiállítása elsősorban ezeket, az eddigi munkáitól eltérő, legújabb 
alkotásait mutatja be.
A kiállítást megnyitja: Muladi Brigitta művészettörténész
Közreműködik: Mogyoró Kornél ütőhangszeres
A kiállítás 2017. január 7-ig, hétköznapokon 9–16 óráig látogatható.

kisgaléria
a Rejtélyes vietnÁm
Szeptembertől újra látogatható a Kisgalériában A rejtélyes Vietnám című 
kiállítás hétköznap 9–16 óráig. A III. kerület testvérvárosa, Hanoi-Son Tay 
város és a Magyar-Vietnámi Baráti Társaság, illetve Budapest Főváros III. 
kerület Óbuda–Békásmegyer Önkormányzatának együttműködésében 
megvalósult kiállítás újabb tárgyakkal bővült. 
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művészeti raNDevú

művészettöRténeti beszélgetés és konceRtélmény egyben
Jegyár, mely egyaránt érvényes a beszélgetésre és a koncertre: 1000 Ft
A beszélgetést Garami Gréta művészettörténész vezeti.

November 4. péNtek 18.00
művészettöRténeti beszélgetés a san maRco galéRia t-aRt 
alapítvÁny festészeti kiÁllítÁsa kapcsÁn
meszecsinka
A Meszecsinka egyike a 12 legjobb magyar világzenei együttesnek a Dal+Szer-
ző magazin külön WOMEX száma szerint. A zenekart Oláh Annamari (ének) 
és Biljarszki Emil (zongora, gitár) alapította 2009-ben, nevét (magyarul 
Holdacska) egy bolgár népdalból kölcsönözték. A Meszecsinka hét nyelven 
énekel, négy országból jön (Magyarország, Bulgária, Lengyelország és Hor-
vátország), és Csodaországba tart, ahol a magyar és a bolgár folklór együtt él 
a flamencóval és a pszichedelikus rockkal, az orientális az experimentálissal. 

December 2. péNtek 18.00
művészettöRténeti beszélgetés a san maRco galéRia fóth eRnő 
és paizs lÁszló kiÁllítÁsa kapcsÁn
baRabÁs lőRinc live act
Barabás Lőrinc trombitás-zeneszerző számos formációban játszott már 
Magyarországon és külföldön egyaránt (többek között Nicola Conte, Erik 
Truffaz, Valerie June). 
Egyedi műsora a 2015-ben megjelent Elevator Dance Music és a 2013-ban 
megjelent Sastra című lemezek koncepcióira épül. A művész billentyű-
kön, trombitán és laptopon szólaltatja meg egyedül dalait, feldolgozásait. 
A groove-os, ritmusos tánczenétől a komolyzenei utalásokig a hangszí-
nek és stílusok egyvelege, a ritmikus témák, arpeggiók egy sokoldalú 
zenei előadássá állnak össze.  Mindez egy kíváncsi jazz-zenész szűrőjén 
keresztül. 
A műsor vetítéssel egészül ki, még komplexebbé téve az élményt.
Visual: Vj Bimaxim

November 12. szombat 15.00

WolfgaNg amaDeUs mozart: varázsfUvola
opeRa két felvonÁsban
Szövegét írta: Emanuel Schikaneder

Az Óbudai Kulturális Központ idén novemberben ünnepli 41. születésnap-
ját, amely alkalomból megajándékozzuk kedves közönségünket, és szere-
tettel meghívjuk Mozart Varázsfuvolájának csodálatos előadására!
„Élt egyszer egy öreg király. A felesége, egy gyönyörűséges, csillagfényű 
fiatalasszony volt, akinek szépségéről messze földön beszéltek. Őt magát 
halandó ember alig láthatta, így nem tudhatták, milyen kemény, önző és 
hatalomra vágyó. Született egy szép kicsi lányuk, Pamina. Az öreg király, 
érezvén, hogy közeleg élete utolsó órája, életre szóló örökséget akart 
hagyni kislányára.  Nem kincset, nem vagyont és nem rangot. Egyszer 
kézen fogta a kicsit, beszélgetve elsétáltak a közeli kerek erdőbe, ahol dör-
gés, villámlás és irgalmatlan záporeső közepette a király a vén fűzfa ágá-
ból egy fuvolát faragott. Mire hazaértek, a kislánya a karjában elaludt, így 
álmában súgta csak meg Paminának, hogy a fuvola varázsereje megvéd, 
óv, végigkísér az életeden. A hatalom jelképét, a hétszeres napkorongot 
a csodakövekkel tiszta szívű, igaz, hűséges barátjára, Sarastróra bízta a 
következő kéréssel: keresd meg – ha itt lesz az idő – a lányom számára, 
a világ számára azt a fiatalembert, aki neki jó párja lesz, és bírja majd az 
emberek bizalmát. „Hogy kísérje útját a szépség, támogassa az erő, és 
vezesse a bölcsesség.”

Szereplők: Kovács István, Nyári Zoltán, Vághelyi Gábor, Németh Péter, 
Árvai Dániel, Lőrinc Judit, Geszthy Veronika, Zsadon Andrea, Rikker 
Mária, Bokor Jutta, Hámori Szabolcs, Zábrády Annamária, Szolnoki 
Tibor, Balogh Ágnes, Fehér Enikő, Lugosi Szidónia, Bánky Mátyás, An-
tal Júlia/Stukovszky Tamás
Közreműködők: szövegkönyv és művészeti tanácsadó: prof. Dr. Robert 
Herzl (Wien), szcenikus: Juhász Zoltán, jelmez: Zsadon Andrea, karmes-
ter: Gyükér László, művészeti vezetők: Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a következő 
telefonszámok valamelyikén lehetséges: 06-1/388-2373, 06-1/388-7370.
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November 19. szombat 20.00

fábiáN jUli & zoohacker
A Fábián Juli & Zoohacker formációt 2011-ben alapította a két különböző 
műfajból érkező zenész: a korábban jazzénekesnőként jegyzett Fábián 
Juli és a szárnyait elektronikus produkciókban bontogató billentyűs-pro-
ducer, Palásti Kovács Zoltán, alias Zoohacker. A közös hang megtalá-
lása azonban nem jelentett gondot: a friss szerzőpáros első saját szer-
zeményei már tartalmazták a stílusukat azóta is fémjelző stílusjegyeket. 
A számok különlegességét egyrészt az adja, hogy a hagyományos zenei 
műfajok mellett szinte az összes modern irányzat teret kap bennük, más-
részt a régebbi stílusjegyek újraértelmeződnek a mai modern felfogás és 
az elektronikus hangszerelés által – mindennek eredménye pedig igazi 
minőségi popzene.
A zenekar tagjai: Fábián Juli – ének, Palásti Kovács Zoltán „Zoohacker” 
– billentyű, Udvarhelyi Gábor – gitár, Premecz Mátyás – billentyű, Gá-
bor Andor – ütősök, Bata István – basszusgitár, Delov Jávor – dob
Jegyár: 2500 Ft, 2000 Ft, 1500 Ft

December 3. szombat 20.00

örömzeNe – emlékezzüNk somló tamásra 
és laUx józsefre!

bódy magdi & band
Sztárvendégek: Szűcs Antal Totya, Szigeti Edit, Zsoldos Dedy, Török 
Ádám
Az est egy retro koncertet ígér az eredeti előadókkal, akik az igazi nagy 
ikonokkal együtt megalapozták a mai magyar pop, rock műfajt! 
Somló Tamásra és Laux Józsefre is emlékezve szólalnak meg az LGT, 
az OMEGA, a Generál, a Hungária, a Mini népszerű dalai A Boogie Woogi 
Klubban című számtól kezdve a Trombitás Frédiig. A népszerű dalokat 
mindenki ismeri, a művészek pedig garantálják a felejthetetlen estét!
Jegyár: 3000 Ft, 2700 Ft, 2400 Ft
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December 10. szombat 20.00

lajkó félix trió koNcert
Lajkó Félix stílusa besorolhatatlan a zenei műfajok és stílusok színes 
világában, és mindig különleges érzékenységgel hat a lélekre. Hangsze-
reit, a hegedűt és a citerát közvetítőként használja önmaga és a külvilág 
között. Bármihez nyúl, és akár szólóban, akár másokkal lép színpadra, a 
végeredmény mindig káprázatos, mély és tiszta forrásból táplálkozó, ösz-
tönös és rendkívüli. Lajkó Félix önálló műfajt teremtett, ami csak rá jel-
lemző, hangzásvilága, virtuozitása egyedi és utánozhatatlan. A friss Liszt 
Ferenc-díjas zseniális művész Óbudán vonós triójával lép színpadra, és 
a közkedvelt szerzeményei mellett új kompozíciókkal is megörvendezteti 
a közönséget. Társai az esten: Brasnyó Antal – brácsa, Szabó Csobán 
Gergő – bőgő
Jegyár: 4200 Ft, 3900 Ft, 3600 Ft

iroDalmi kávéház

A galéria ezen az esten kávéházzá alakul, ahol kellemes hangulatban, kávé 
és tea mellett, az asztalokon elhelyezett irodalmi étlapról lehet rendelni.
Jegyár: 500 Ft, ami magában foglalja egy kávé/tea árát!

November 25. péNtek 19.00
Verspincér: Makranczi Zalán színész, szinkronszínész

December 16. péNtek 19.00
Verspincér: Scherer Péter színész
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November 6. vasárNap 10.00

bUDapest táNcszíNház: piNokkió
Örök mese egy nagy nevettető felfogásában… Pinokkió ugyanannyira a 
gyermeki fantázia és szabadság, mint a felnövő tékozló fiú jelképe mind-
annyiunk számára. Geppetto mester ügyes kezével egy kis fabábut készít 
a háza előtt talált tuskóból. Vidám fiúcska kinézetűre sikeredik, és Pinok-
kió névre kereszteli. Benne látja fiát, akit mindig is szeretett volna, de nem 
kapta meg soha a sorstól. A mester legnagyobb meghökkenésére a kis 
bábu életre kel. Eladja köpönyegét is, csak hogy a kíváncsi és rosszcsont 
kisfiú iskolába járhasson. Ám Pinokkió naivságát kihasználja sok alatto-
mos figura, akik miatt rossz útra téved. Hihetetlen kalandokba keveredik, 
miközben atyja keresi mindenütt, és egy jó tündér vigyázza lépéseit… Az 
elképesztő utazás végén visszatér, hogy gondját viselje édesapjának.
1 felvonásos táncjáték gyerekeknek, 4–10 éves korig ajánlott.
Koreográfus: Földi Béla
10.00–13.00 Kézműves játszóház
Az előadások helyjegyesek. Jegyváltás 2 éves kortól! 
Jegyár elővételben: 1200 Ft és 1400 Ft, a helyszínen 1500 Ft és 1700 Ft

November 20. vasárNap 10.00

rUtkai bori baNDa: pizsamátor
Rutkai Bori énekes, képzőművész, dalszerző, szövegíró, mesekertész. 
2014-ben jelent meg a Sárkányjárgány című könyv és lemez, amely már 
Rutkai Bori Banda néven Bori dalszövegei alapján készült. Miután a zene-
kar Sárkányjárgánya körbeszáguldotta az országot, és számos családban 
„házi kedvenc” lett – megérkezett a Pizsamátor, és vele együtt az újabb 
kaland-dalok.
De kik azok a Pizsamátorok? Köztünk élő átváltozóművészek: hol kaló-
zok, hol bunkerépítők, olykor balatoni indiánok vagy a Rizibizi Diszkóban 
halandzsázó maharadzsák. Az egész családot megtáncoltató, felvidító 
dalok szövegeit Bori írta, a könyvet is az ő festményei illusztrálják. A kon-
certeken horgolt bábjaival eleveníti meg a mesedalokat, színes sapkáival 
és csíkokban bővelkedő jelmezeivel pedig Pizsamátort varázsol a gyerkő-
cökből és a felnőttekből egyaránt.
Az előadások helyjegyesek. Jegyváltás 2 éves kortól! 
Jegyár: 1000 Ft
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NyUgDíjas bérlet plUsz
December 14. szerDa 14.00
„zsadonszolnoki” – zsadon andRea és szolnoki tiboR 
opeRett- és nosztalgiaműsoRa
Az ismert művészházaspár, az operett világában is méltán népszerű 
előadók műsorában az operettirodalom gyöngyszemei mellett más dal-
lamok is felcsendülnek. 
Zongorán kísér: Körmendi Péter
Jegyár: 800 Ft azoknak a vendégeknek, akik felmutatják a nálunk vásárolt 
2016. őszi nyugdíjas bérletüket; bérlettel nem rendelkezőknek 1000 Ft

zeNés-mesés bérlet
Jegyár: alkalmanként 1500 Ft
2016. November 23. 10.00 és 14.30 
Csengő-bongó királyság – Fogi Színház 
2016. December 7. 10.00 és 14.30 
Betlehem csillaga – Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színház
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December 11. 10.00

Nektár szíNház: Diótörő – mesejáték
A Diótörő meséjét – Csajkovszkij csodálatos balettja révén – mindenki is-
meri. Az alkotók az eredeti Ernst Theodor Amadeus Hoffmann által írt mese 
alapján egy olyan feldolgozást készítettek, amelybe a balett szervesen il-
leszkedik. A gyermekek számára a mesejáték könnyebben érthetővé teszi 
az amúgy bonyolult, álomjelenetekkel tűzdelt történetet, mint balett szvit.
Karácsony estéjén játszódik, amikor a testvérpár – Marika és Frici – iz-
gatottan várja az ajándékokat. Legfőképp keresztapjuk meglepetésére 
kíváncsiak, hiszen ő minden évben valami különlegességgel kedveskedik 
nekik. Most sincs ez másképp. A Diótörő érkezik. A bábu a mese szabályai 
szerint életre kel, és Marika képzeletében álmai Hercegévé válik. Megküzd 
az Egérkirállyal, majd a fináléban Ferdinánd személyében belép az ajtón.
Az előadást óvodásoknak és kisiskolásoknak ajánljuk, de az a felnőtt sem 
fog unatkozni, aki őket elkíséri.
Az előadások helyjegyesek. Jegyváltás 2 éves kortól! 
10.00–13.00 Kézműves játszóház
Jegyár elővételben: 1000 Ft és 1200 Ft, a helyszínen 1300 Ft és 1500 Ft

előzetes 2017
jaNUár 29. vasárNap 10.00

halász jUDit csiribiri koNcert
Halász Judit színészi pályafutásával párhuzamosan új műfajt teremtett 
előadóművészként. Magyar költők verseit közel harminc éve énekli a ma-
gyar könnyűzene legjobbjainak megzenésítésében – méghozzá gyerme-
keknek. Generációk nevelkedtek fel a dalain. 
18 megjelent lemez után először egész estés filmkoncertet forgattak a 
művésznővel. A Csirbiri koncerten a filmkoncert zenei anyagából hallható 
válogatás, amely csokorba fogja Halász Judit egyedülálló pályafutásának 
legnépszerűbb alkotásait.
Azt mondja, legfontosabb küldetése, hogy fenntartsa a családok, a gyere-
kek magyar költészet iránti érdeklődését, és hogy dalaival úgy szórakoz-
tasson, hogy felhívja a figyelmet az élet sok fontos törvényére, amihez 
alkalmazkodnunk kell, ha a humanizmus etikája szerint akarunk élni.
Jegyár: 3000 Ft, 2500 Ft

cs
al

áD
i v

as
ár

Na
po

k
cs

al
áD

i v
as

ár
Na

po
k

November 27. vasárNap 10.00

holDfű szíNház: hattyúfivérek
A Hattyúfivérek a testvéri szeretet 
gyönyörű példáját állítja elénk. 
Az izgalmakban és fordulatokban 
gazdag előadás merít Ander-
sen, Benedek Elek, Grimm illetve 
számos nép (finn, német, olasz) 
hasonló témájú meséinek motí-
vumkincséből. A bábok megjele-
nésükben a reális és a meseszerű 
között helyezkednek el, nem stili-

záltak, de felismerhetően „azonos világból valók”. Az előadás a „mesét” 
szeretné színpadra vinni, ezért bátran él a „varázslatok” lehetőségével, 
a tündérmesék zenei és képi világába helyezve a történetet, helyenként 
könnyen értelmezhető szimbolikus megoldásokkal színezve. A cél a játék 
lendülete, változatossága, érzelemgazdagsága, hiszen a kisgyermekek a 
gondolatokat is elsősorban érzelmeken keresztül fogadják be.  A darab 
szövege a szituációk kidolgozottságával, pontos és lényegre törő ábrázo-
lásával teret enged az érzelmi azonosulásnak. 
Időtartam: 55 perc
Ajánljuk: 4 éves kortól
Az előadások helyjegyesek. Jegyváltás 2 éves kortól! 
Jegyár elővételben: 1000 Ft és 1200 Ft, a helyszínen 1300 Ft és 1500 Ft
10.00-13.00 Alkotónap

December 4. vasárNap 10.00

kolompos együttes 
Az 1980-as évek végén egy új név tűnt fel a hazai népzenei életben a Ko-
lompos együttesé. Kezdetben táncházi zenekarként, táncegyüttesek kí-
sérőiként váltak ismertté, majd rövidesen önálló koncertjeiken népszerű-
sítették a magyar és kárpát-medencei népzenét Svédországtól Szicíliáig, 
Kanadától Japánig.
Az ezredfordulóra kialakult a csapat mai formája, és innentől szinte min-
den évben jelent meg új kiadványuk, CD, DVD, illetve mesekönyv formá-
ban. A magyar gyermekek körében egyik legnépszerűbb együttesként ma 
is arra törekszenek, mint a kezdetekben: megismertetni, megszerettetni a 
gyerekekkel és szüleikkel a magyar népzenét, néptáncot, a régi népszoká-
sokat, vagyis mindazt a páratlan kulturális kincset, melyet elődeink hagy-
tak ránk örökségül.
A koncert a várakozás jegyében telik, hiszen hamarosan itt a Mikulás.
Az előadások helyjegyesek. Jegyváltás 2 éves kortól! 
Jegyár: 2000 Ft
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November 8., 15., 22., 29. és December 6. keDD 18.30

a biblia világa
Előadók: Filep György és Kecskeméti János
Isten hatalmas szabadításai, történetek az Ószövetségből és az Újszövet-
ségből.
Az előadások után kérdések felvetésére is sor kerülhet.
Belépő: 150 Ft

törtéNelmi előaDás-sorozat
Előadó: Dr. Tóth József történész 
Az előadások ingyenesek.
November 15. kedd 15.00 Híres királyaink: Könyves Kálmán
December 13. kedd 15.00 Híres királyaink: II. András 

miNDeN csütörtököN 17.15–19.00/19.00–22.00

pszichológia / iDőfizika
Előadó: Barna-Fóris Ágnes / Kisfaludy György
A világban elterjedt filozófiai és vallási kérdések merev kereteit próbáljuk 
feszegetni, hogy végre eljuthassunk a világ keletkezésének és működé-
sének megértéséhez. A tudomány azt kutatja, hogyan, a vallás pedig azt 
mondja el, hogy mitől működik a világ. 
Jegyár: 800 Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak: 400 Ft

November 13. vasárNap 9.00–15.00

ásváNybörze
Vasárnap újból kitárja kapuit az ásványbörze és bonsai-kiállítás az Óbudai 
Kulturális Központban, hogy a pazar ásványok és a meseszerű miniatűr 
fák és bokrok szerelmesei naphosszat gyönyörködhessenek. Remek al-
kalom arra, hogy megtanulhassuk, miként kell gondozni, ápolni a bűbájos 
fákat, bokrokat, vagy akár arra is lehetőség nyílhat, hogy csatlakozhassa-
nak a kerületben is működő bonsai klubhoz. Ilyenkor egy napra láthatóvá 
válik az a csodálatos kincs, amit ásványok formájában rejt a föld mélye, 
s ha egy darab a szívükhöz nő, akkor megvásárolhatják, hogy a szobájuk 
ékessége legyen. Az önöké lehet akár ékszer formájában is, mert a hazai 
és külföldi kiállítók serege vetekszik a figyelmükért. Aki előrelátó, az már 
most beszerezheti az ajándékot szeretteinek, de az is élményekkel gazda-
godva távozik, aki csupán szemlélődik a kiállítótérben.
A belépés ingyenes.

November 6., 20., 27., December 4., 11., 18. vasárNap 17.00–21.00

sirtos görög táNcház
Tánctanítás, 17.00–18.00. Az élvezetes táncleckék után lehetőség nyílik a 
tanultak gyakorlására.
Jegyár: 1000Ft

December 16. péNtek 20.00–23.00-ig

casablaNca táNcláz
A Casablanca Táncklub által szervezett társastáncos rendezvényen nép-
szerű standard és latin zenékre táncolhatunk! A bulin bármely táncklub 
hobbi- vagy versenytáncosai gyakorolhatják a tanfolyamon megtanult 
lépéseket a gyermektől a szenior korosztályig.
Jegyár: 1400 Ft
A változtatás jogát a táncklub fenntartja.
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klUbok
„Ezüstkor” Nyugdíjas klub – Programok: kirándulás, múzeumlátoga-
tás, kártyacsata, beszélgetés, filmvetítés, közös ünneplések. Információ: 
Lőrinczi Marcsi, 06-30/231-8740.  
Baba-mama klub – Közösségbe nem járó babáknak hétfőnként 9.00–11.00 
óráig. A klub kötetlen játékot kínál a babáknak, és hasznos tanácsokat, ismer-
kedést a mamáknak. Információ: Galiczáné Marcsi védőnő 06-70/685-2117; 
Hábelné Gulyás Szilvia védőnő 06-70/685-2114. Folyamatosan lehet csatla-
kozni. A program ingyenes.
Önzetlen egészségfenntartó klub – Minden szerdán 16.00–20.00. De-
rékfájdalmak kezelése, étrend és gyógytea összeállítása, lelkisegély-szol-
gálat. Információ: Kiss Tibor, 06-30/912-1249. A kezelések ingyenesek! 

taNfolyamok mamákNak, babákNak
Babamasszázs – Szerda 11.00–12.00. Ingyenes program. Előzetes beje-
lentkezés: 06-70/685-2116, Márti védőnő. 
Helen Doron early English – Kedden 16.00 és 17.00. Jelentkezés: Bar tha 
Zsuzsanna, 06-70/2010-369; bp-rozsadomb-obuda@helendoron.com, 
rozsadomb-obuda.helendoron.hu. 
Csiri-biri torna – Csütörtökön 9.15 és 10.00. Mozgásfejlesztő foglalkozá-
sok 1-3 éveseknek. Részvételi díj: 10 alkalomra 12000 Ft, 6 hónapi felhasz-
nálási idő. Az alkalmi jegy ára: 1500 Ft. Testvérkedvezmény: 50%. További 
információ: Orszáczky Ildikó, www.csiri-biri.hu.
Pink Panthers Akrobatikus Rock and Roll TSE – Akrobatikus Rock and 
Roll Haladó/Versenyző – kedd, csütörtök 16.00–17.00. Ovi Roki (ovisok-
nak) – kedd, csütörtök 17.15-18.00. Vezeti: Halász Gergő, 06-20/346-0848.

Tücsök Zene – Szerdán délelőtt. Játékos ének és zenei foglalkozás már fél-
éves kortól! Az egyszerű mondókák, dalok tanulása nem csupán a zenei kész-
ségek, de a beszéd fejlődését is segítik. Jelentkezés, csoportbeosztás: Gál 
Gabriella, 06-30/999-4945, tucsok.zene@indamail.hu, www.tucsok-zene.hu. 
Iciri-piciri táncház – Péntek délelőttönként. Játékos néptánctanítás 
1–4 éves gyerekeknek. Jelentkezés, csoportbeosztás: Gál Gabriella, 06-
30/999-4945, tucsok.zene@indamail.hu, www.tucsok-zene.hu. 
Ringató – Keddenként 9.15, 10.00, 10.45-től három csoportban. Vedd 
ölbe, ringasd, énekelj! Kisgyermekkori zenei nevelés a születéstől három-
éves korig a kodályi elvek alapján. Információ: G. Kovács Modeszta, 06-
70/609-0705, modeszta@ringato.hu. www.ringato.hu. 

taNfolyamok gyerekekNek
Óbuda Mozgásművészeti Iskola – Telefon: 06-20/946-0848, 06-1/200-
0138, iroda@omisk.hu, www.omisk.hu.
Művészi torna – Testképző és mozgásfejlesztő gimnasztika sok tartás-
javító gyakorlattal, zenei kísérettel. A foglalkozásokat vezeti: Pers Júlia 
állami, nívó- és Berczik Sára-díjas táncpedagógus, Benis Katalin Berczik 
Sára-díjas ritmikusgimnasztika-edző.
Foglalkozások: hétfőtől péntekig heti 2 vagy 3 alkalommal. 
Modern jazztánc – Kezdőknek és haladóknak iskoláskortól, funky stílus-
ban. Koordináló fejlesztő tréning és koreográfia tanulása. A foglalkozá-
sokat vezeti: Delbóné Kalocsai Edit állami és nívódíjas táncpedagógus, 
balettmester. Foglalkozások: hétfőn és csütörtökön délután. 
Néptánc – Utánpótláscsoport szerdán 16.30–18.00. Vezeti: Csiki Gergely 
néptáncpedagógus, 06-20/329-3583, www.csikigergely.hu. 

December 3. szombat 9.00–13.00

babarUhabörze
Várjuk a babaholmikat eladni vagy vásárolni kívánó szülőket.
Jelentkezni a börze hetén, hétfőn, személyesen az információs pultnál 
lehet!
Lehetőség van az asztal kiválasztására.
Asztal ára: 2500 Ft, állványok ára: 500 Ft / hozni kell! /

ajáNDékozzoN élméNyt!

Lepje meg szeretteit belépőjeggyel, színházi bérlettel. Január-február hó-
napban aktuális műsorainkra a belépőjegyek már decemberben megvá-
sárolhatók az információs pultban.

fotó: Sarah & Farky Photography
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Óbudai Jutsu Kai Kan SE – Nihon Tai-Jitsu – Japán harcművészet. 
Gyerek kezdő edzés 5–7 éves korig kedd, csütörtök 17.00–18.00. Gyerek 
haladó edzés 8–14 éves korig kedd, csütörtök 17.00–18.30. Edzésvezető: 
Shihan Pospischil Tamás 6. Dan. Információ: 06-20/566-9934, www.obu-
daijutsukaikanse.hu, zennihontaijutsudo@gmail.com. 
Hip-hop show- és látványtánc – Kedd, csütörtök, kezdő csoport 
16.00–17.00, haladó csoport 17.00–18.00. Vezeti: Halász Gergő, 06-
20/346-0848. 
Óvodás torna-tánc – Hétfő, csütörtök 16.00–17.00. Vezeti: Sum Anikó, 
06- 20/594-9752. 
Modern kortárs kisiskolás torna-tánc – Hétfő, csütörtök 17.00–18.00. 
Vezeti: Sum Anikó, 06-20/594-9752. 
Óbudai sakkiskola – Hétfőn 17.00–18.30-ig. Gyerekcsoport: 8–14 éves 
kezdő és haladó edzések. Edzésvezetők: Guba Miklós sakkedző, Sármá-
si Péter és Ungvári Anikó oktatók. Információ: 06-30/238-4441, obuda-
sakk@freemail.hu. 
Társastáncoktatás gyerekcsoportok részére – Szerda délutánonként. 
Tanfolyamok kezdőknek, középhaladóknak és haladóknak, a Casablanca 
Táncklub szervezésében. Részletes információk és jelentkezés a www.
casablanca-tancklub.hu weboldalon, az info@casablanca-tancklub.hu 
e-mail címen vagy a 06-70/545-2323 telefonszámon.

taNfolyamok felNőttekNek
Callanetics torna – Szerdánként 18.00. Speciális alakformáló, mélyizom-
torna hölgyeknek. Információ: Maár Györgyi, 06-30/524-6815, info@
georgiafitness.hu. 

Pilates-torna – Szerdán és pénteken 19.00. Segíti és fokozza a fizikai 
erőnlétet, állóképességet, flexibilitást, légzéstechnika alkalmazásával 
a pszichés ellazulást. Információ: Maár Györgyi, 06-30/524-6815, info@
georgiafitness.hu. 
DO-IN-torna – Minden hónap első szerdáján 19.00. Do-in (shiatsu) japán 
energiaharmonizáló torna. Információ: Maár Györgyi, 06-30/524-6815, 
info@georgiafitness.hu. 
Fit body tréning – Hétfőn 18.30. Cardio, zsírégető, alakformáló torna 
mindenkinek! Információ: Maár Györgyi, 06-30/524-6815, e-mail: info@
georgiafitness.hu. 
„3 in 1” torna – Pénteken 18.00. Alakformálás, gerincgimnasztika, intim-
torna egyben. Információ: Maár Györgyi, 06-30/524-6815, e-mail: info@
georgiafitness.hu. 
Terápiás tréning – Csütörtökön 10.00. Kondíciójavító, izomerősítő, karbantartó 
torna. Információ: Maár Györgyi, 06-30/524-6815, info@georgiafitness.hu. 
Gerinctorna – Kedd, péntek 8.45–10.00, csütörtök 18.30–19.45. Vezeti: 
Sum Anikó, 06-20 /594-9752. 
Óbudai Jutsu Kai Kan SE – Nihon Tai-Jitsu – Kedd, csütörtök 19.00–
20.30. Japán harcművészet oktatása, ifjúsági és felnőtt edzés. Edzésve-
zető: Shihan Pospischil Tamás 6. Dan, 06-20/566-9934, www.obudaijut-
sukaikanse.hu, zennihontaijutsudo@gmail.com. 
Jóga – Kedd 18.30–20.00. Alapvető testi-lelki-szellemi problémáink meg-
oldása a jóga ősi, klasszikus és modern eszközeivel, receptjeivel. Vezeti: 
Lovassy László, 06-1/365-4960, 06-30/507-8279. 
Hatha jóga – 75% gyakorlati foglalkozás, 25% elméleti bemutató. Bemelegítő, 
aszanázás, lazítás, új lecke. Több évre rendezett anyag a csakrák, a fizikai 

test, a lelkiállapotok és a tudattartamok közötti összefüggések tükrében. Tan-
folyamok: I. és III. évfolyam hétfőnként 19.00–21.30 óra. Vezeti Fekete Lilla 
(lilla@jogatan.hu). Első foglalkozás: szeptember 26. II. és III. évfolyam hétfő 
18.00–20.30. Vezeti Nagy Edit (n.edit@jogatan.hu). Csatlakozási lehetőség a 
már működő csoportokhoz! További információk: www.jogatan.hu. 
Hastánc – Kezdőknek: csütörtökön 19.00 órától. Középhaladó órák: csü-
törtökön 18.00 órától. Haladó órák 20.00 órától. Kortól, alaktól függetlenül 
várunk mindenkit. Jelentkezés és információ: Malova Vivien, 06-20/360-
6237. www.has.hu. Folyamatosan lehet csatlakozni. 
Társastánc – Standard és latin tánc oktatása szerda délutánonként a 
Casablanca Táncklub szervezésében gyermekeknek és felnőtteknek. Kez-
dő, középhaladó és haladó csoportok. Tanár: Bánkúti Ágnes klubvezető, 
táncpedagógus. Részletes információk és jelentkezés a www.casablan-
ca-tancklub.hu weboldalon, az info@casablanca-tancklub.hu e-mail cí-
men vagy a 06-70/545 2323 telefonszámon. 
Zumba fitness – Kedden 19.00–20.00, csütörtökön 19.30–20.30. Infor-
máció: Sándor Szilvia, 06-30/307-0533. 
Latin dance – Kardió edzésforma, latin mix zenére. Folyamatosan hoz-
záadott lépések kombinációja adja ki a koreográfiát az óra végére. Ha-

tékony és szórakoztató. Hétfőn 19.30–20.30. Információ: Sándor Szilvia, 
06-30/307-0533. 
Tartásjavító torna – Keddenként 20.00–21.00, gyógytornász segítségével. 
Információ: Brassnyó Gabriella, 06-20/942-6233, gabriella@brassnyo.hu. 

szolgáltatások
Terembérlés: Akadálymentesített épületünkben 284 férőhelyes színház-
termünk, valamint 100–150 és 25–50 főt befogadni képes termeink bérbe 
vehetők. További információ: 06-1/388-7370.
Internetkávézó: Hétköznapokon 8–20 óráig. Minden megkezdett fél óra 
150 Ft. A szélessávú internetelérést pedagógusok, köztisztviselők és moz-
gáskorlátozottak ingyenesen vehetik igénybe, a Közép-Ma gyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával. Infor máció: 06-1/388-7370, 
06-1/388-2373, vagy az információs asszisztenseknél.
Kényelmi szolgáltatások: Baba-mama szoba (pelenkázó, kézmosó, 
szoptatós fotel), akadálymentes közlekedés (akadálymentes mosdó, lift 
a színházteremhez), büfé. Az Óbudai Teát rumba szóló szín ház- vagy kon-
cert jeggyel érkező ked ves ven dég a program napján, jegye felmutatásá-
val fogyasztásából 20% ked vez ményt kap.
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békásmegyeri közösségi ház
1039 Budapest, csoBánka tér 5. • tel.: 243-2432 • 243-2433
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November 12. szombat 10.00–18.00, November 13. vasárNap 10.00–16.00

v. mártoN-Napi repülőmakett-kiállítás
Endresz György és Magyar Sándor 1931-es óceánrepülésének 85. év-
fordulójának tiszteletére
Ismét csodálatos makettekkel, kiállítással, börzével, neves előadókkal 
várjuk a makettezés híveit, minden kedves érdeklődőt, látogatót. A kiál-
lításon lehetőség lesz makettek, kiegészítők, szerszámok vásárlására is.
Jegyár: felnőtt: 600 Ft/fő/nap, gyermek (14 éves korig): 400 Ft/fő/nap, 
családi: 1600 Ft/(2 felnőtt, 2 gyermek)/nap
A látogatók a belépőjegyek mellé szavazólapot és egy nyereménylapot is 
kapnak, melyeket kitöltve sorsoláson vehetnek részt. A gyermekek között 
3 db makettet, a felnőttek között a GOforGO Travel jóvoltából 3 utazást 
sorsolnak ki. A sorsolás időpontja: november 13. vasárnap 14.00.

November 19. szombat 10.00–15.00

patchWork kiállítás és Workshop 
A Csillaghegyi Öltögetők szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt 
a kiállításuk megnyitójára, és az utána rendezendő workshopra. A meg-
nyitó napján lesz anyag- és kellékárusítás, tombola, bemutatók és sok 
meglepetés.
A workshop napján, november 19-én a belépődíj: 800 Ft
A kiállítás november 21-től ingyenesen megtekinthető december 6-ig a 
Közösségi Ház nyitvatartási idejében.
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Nosztalgia bérlet

Jegyár alkalmanként: 1200 Ft

November 14. hétfő 15.00 óra
a ciRkuszheRcegnő 
Operett két felvonásban, a Budapesti Bulvárszínház előadásában.
Egy drága szempár, Trombita zeng és recseg a dob. Ki ne ismerné A cir-
kuszhercegnő melódiáit? Titkok, álarc mögé bújt szerelmes, az arisztok-
rácia diszkrét bája, a cirkuszporond csillogása mögötti világ, mindebbe 
bepillantást enged Kálmán Imre egyik legismertebb és legnépszerűbb 
operettje.
Szereplők: Fogarassy Bernadett, Csengeri Attila/Pankotay Péter, Gyu-
rity István, Harsányi Gábor/Bodrogi Attila, Czető Roland, Tunyogi Berna-
dett, Fodor Zsóka/Sáfár Anikó, Borbáth Ottília, Egri László, Zalay Lídia
Rendező: Pankotay Péter

December 12. hétfő 15.00
napló-szilÁnkok
Koltai Róbert önálló Móricz-estje
"Móricz Zsigmond naplója a gyónásnál is több: élveboncolás. Heroikus harc 
szeretteivel és önmagával – a szerelemért. A szerelemért és a végtelen mun-
káért. A közel ezer oldalas, 1924-25-ben írt naplóból lenyűgöző, eddig isme-
retlen Móricz-kép tárul elénk. Küzdelmes évek a művészi szabadságért és az 
írói létért. Szívdobogtatóan felzaklató, izgalmas olvasmány. Móricz varázs-
latosan és gyakran önmagát sem kímélő kegyetlenséggel ír. Legnagyobb 
meglepetésemre a műből az ördögi humor és az irónia sem hiányzik. Amikor 
megismertem B. Török Fruzsina szerkesztő színpadra szánt munkáját, arra 
gondoltam, ha a közönségre csak fele akkora hatással lesz a mű, mint rám, 
már akkor is katartikus színházi estének leszünk részesei.” (Koltai Róbert)
Szerkesztette: B. Török Fruzsina
Színpadra alkalmazta és előadja: Koltai Róbert
Hangfelvételről közreműködik: Molnár Piroska, Kertész Péter, Uri István, 
Szirtes Balázs
Művészeti tanácsadó: Lukáts Andor

November 28. hétfő 18.00

magyarok a szovjetUNió táboraibaN 
1944–1956

A VERITAS Történetkutató Intézet kiállításának megnyitója és
Menczer Gusztáv: A Gulág rabtelepei – A bolsevista népirtás színhelye 
c. könyvének bemutatója a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai foglyok 
és kényszermunkások emlékéve alkalmából.
A mai kutatások alapján hatszázezernél többre tehető azoknak a magya-
roknak a száma, akiket szovjet hadbíróságok ítéltek „javító kényszermun-
kára”, azaz halálra vagy évekig tartó szabadságvesztésre. Sokan azonban 
még a büntetés lejárta után sem térhettek haza, egy részüket internálták, 
akik visszatérhettek családjukhoz, azokat is titoktartásra kötelezték a 
rendszerváltásig. Háromszázezren eltűntek…
A kiállítást megnyitja:
Menczer Erzsébet, a SZORAKÉSZ elnöke, a Gulág Emlékbizottság tagja
Prof. Dr. Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója

A kiállítás ingyenesen megtekinthető december 13-ig a Közösségi Ház 
nyitvatartási idejében.
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November 18., December 16. péNtek 16.30

aprók táNca a kolompos együttessel
Jegyár: 1000 Ft (2 éves kor alatt ingyenes.)

November 4., December 2., péNtek 16.30 

táNcos örökségüNk
Határokon átívelő hagyomány
Folytatjuk tematikus táncházi sorozatunkat, ahol tovább ismerkedhetünk 
a magyar nyelvterületek népviseleteivel, hagyományaival, tánctípusaival, 
népdalaival, és zenéjével. 
Közreműködnek: a Kincső Néptáncegyüttes és az Óbudai Népzenei Is-
kola tanárai és növendékei
Házigazda: Galát Péter, a Kincső néptáncegyüttes művészeti vezetője, 
néptáncpedagógus, koreográfus
A belépés ingyenes, Óbuda–Békásmegyer polgármesterének támogatásával.
November – Gömör 1. rész 
December – Gömör 2. rész
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November 5. szombat 17.00

2016 – a Németországba kitelepített civil álDozatok emlékéve programsorozat 
záró reNDezvéNye 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat, Óbuda–Békásmegyer Önkormányzata és a Braunhaxler Egyesület ünnepi műsorral emlékezik meg a Békásmegyerről 
Németországba kitelepített németajkú polgárokról.
Részletes program az Óbuda Újságban, a www.braunhaxler.hu oldalon.
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szíNházi kUlisszák mögött

A nagysikerű sorozat már évek óta a nagy színészlegendák, ebben a félévben a Nemzet Színészeinek alakját idézi fel számos fotó bemutatásával, archív 
hangfelvételekkel, anekdotákkal. Az előadást beszélgetés követi. Előadó: Szebényi Ágnes színháztörténész, múzeumpedagógus
A belépés díjtalan.

November 25. péNtek 17.00 a Nemzet szíNészei – haUmaNN péter
Sokoldalú művész, sajátos humorral megformált vígjátéki alakjai mellett drá-
mai erejű alakításaival is emlékezetes sikereket arat. Már első jelentős sze-
repe, a Platón műve alapján készült Szókratész védőbeszéde című monológ 
fiatal kora ellenére országosan ismertté tette. Ellentétben sok kollégájával, 
akik mindenekelőtt a színpadot szeretik, számára egy-egy film-, tévé-, rádió- 
vagy szinkronszerep ugyanazt az örömteli izgalmat hozza, sőt, a könnyű mű-
fajt sem veti meg. ”Szerepre sosem vágytam – játszani vágyom. Meg arra, 
hogy szeressenek a kollégáim, szeressen a színház. Én sokkal jobban tudok 
szeretni, mint ahogy engem szeretnek” – vallja a kortárs színház nagy alakja.

December 16. péNtek 17.00 a Nemzet szíNészei – avar istváN 
Hosszú pályafutása alatt a drámairodalom legnagyobb szerepeit játsz-
hatta el, rengeteg nagy sikerű előadásban szerepelt. A színpadi szerepek 
mellett több magyar filmben és tévéjátékban is játszott. Miután régi szí-
nésztársai meghaltak, Avar kevés fellépést vállalt, pedig a színészetet még 
mindig szerette. ”Megmagyarázhatatlan varázs a színész és a közönség 
találkozása az esti előadáson. Amikor lelestem a nézőtérre, figyelő, csillo-
gó szemeket, tátott szájakat láttam. Ez engem boldoggá tesz, doppingol. 
Öntudatlanul ráteszek még két lapáttal. Megettem a kenyerem javát a 
pályán, de még mindig jólesik a vége taps…” – vallotta már idős korában.
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December 15. csütörtök 17.00 

Német – szlovák – leNgyel aDveNt
Óbuda–Békásmegyer Német, Szlovák és Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzata és a Braunhaxler Egyesület 2016. december 15-én rendezi meg 
a hagyományos, nemzetiségi adventet, melyen fellépnek Óbuda–Békás-
megyer német nemzetiségi óvodásai és iskolásai, valamint német, szlo-
vák és lengyel nemzetiségi énekkarok. 
Az adventi gyertyát meggyújtja, és ünnepi beszédet mond: Bús Balázs, 
Óbuda–Békásmegyer polgármestere
A műsor után mindenkit szeretettel várunk egy kis sütemény és bor mel-
letti közös beszélgetésre és éneklésre.

December 16. péNtek 17.30 

aNgyali üDvözlet a csobáNka téreN
Immár hagyományosan a Csobánka téri karácsonyfa alá elkészül a jégan-
gyal M. Tóth Zsolt jégszobrász jóvoltából, mindnyájunk örömére.
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kerecseNfészek

Őstörténeti hagyományőrző műhely vasárnaponként 15.00 órától
Támogatás: 800 Ft 
November 27. Nyers Csaba – A gabonák tiszteletéről, a rézdomborí-
tásról (A magyarok nyilaitól… című film vetítése, ősbemutató)
December 11. Raffay Ernő – Trianon oka és következményei
December 18. Szalóky József – Múltunk születése (Közel-Kelet, pár-
tusok, föníciaiak)

asztrológia klUb
Vezeti: Takács Krisztina 
Előadások az asztrológia témakörében. A témaválasztás rugalmas, válto-
zás lehetséges. A belépés ingyenes.
November 14. Mi a karma? Karma-jelölők a horoszkópban
December 12. A lélek vonzódása, a szeretet planétái. Hold, Vénusz, 
Jupiter és a Neptunusz

November 4., December 2. péNtek 15.00

accorDia iroDalmi társaság
Házigazda (moderátor): Gyimesi László író
A könyveket bemutatja: Dr. Balázs Tibor költő, PhD irodalomtörténész, az 
Accordia és a Littera Nova kiadó vezetője
A belépés ingyenes.

taNfolyamok a legkisebbekNek
Kerekítő tippentő – Hétfő 17.00–18.00. Pár hónapos kortól óvodáskorig 
várjuk a babákat, kisgyerekeket és családtagjaikat. 45 perces foglalkozá-
sainkon néphagyományunkból merített ölbeli játékok, mondókák és dalok 
közt kalandozunk, és kötetlen módon ízlelgetjük a magyar néptánc alap-
jait. Foglalkozásvezető: Cseke-Marosi Eszter tánc- és drámapedagógus. 
Bővebb információ: www.kerekito.hu.
Maminbaba – hordozós latin fitness, a szórakoztató anyacsinosító – 
Csütörtök 10.00. Ha te is várandós vagy kisbabás anyuka vagy, ha ked-
veled a táncot és a latin ritmusokat, válaszd a Maminbabát, és mozogj 
együtt a babáddal! Hordozót előzetes egyeztetés után tudunk biztosítani. 
A mozdulatsort gyógytornász-hordozási tanácsadó is ellenőrizte és ajánl-
ja. Információ: Molnár Enikő, 06-30/411-8441, info@maminbaba.hu, www.
maminbaba.hu.

taNfolyamok óvoDáskortól
Óbuda Mozgásművészeti Iskola – Negyedszázados iskolánk fő profilja 
a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése a ritmikus gimnasztikától a 
baletten át a mozdulatművészetig és a modern táncig. A kezdők képzését 
már négyéves kortól gyakorlott táncpedagógusaink irányítják. Munkánk 
Berczik Sára módszerén alapszik: a hangsúly a testképzésen és a moz-
gásjavító gyakorlatokon van. Haladó csoportjaink eredményesek amatőr 
táncművészeti versenyeken, a Táncművészek Országos Szövetségétől 
2009-ben elnyertük a Kiváló Együttes Díj Arany fokozatát. Információ: 
www.omisk.hu, 06-1/200-0138, 06-20/946-0848.
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Művészi torna – Kedd, csütörtök 15.45–19.00, péntek 15.45–17.30. 
Berczik Sára esztétikus testképző és mozgásfejlesztő módszerére építve. 
Négyéves kortól ajánlott. Foglalkozásvezető: Kovács Bea, Lakatos Lilla 
ritmikusgimnasztika-edző, táncpedagógus. 
Modern tánc – Kedd, csütörtök 16.00–20.00. Foglalkozásvezető: Al-
mássy Szabó Dóra.
Balett – Kezdő: szerda, csütörtök 17.00–18.00. Foglalkozásvezető: Csön-
gei Barbara moderntánc-pedagógus. Haladó: kedd, csütörtök 17.00–
18.00. Foglalkozásvezető: Almássy Szabó Dóra. 

taNfolyamok iskoláskortól
Óbuda Aerobic SE – Hétfő, szerda 17.00–18.00. Gyermek step és dance 
aerobic azoknak, akik szép, koordinált mozgást akarnak, és egészségesen 
szeretnének élni. 7 éves kortól ajánlott.
Harmónia Táncklub – Péntekenként kezdő tánciskola 19.00-20.00, hala-
dó tánciskola 20.00-21.00. Társastánc tanfolyam minden korosztálynak. 
A Budapesten 1987-ben alapított, társastáncokkal foglalkozó klub kép-
viseli az alternatív, de ugyanakkor kulturált és állandóan bulizó-bálozó, 
társasági életet kedvelő táncosok / fiatalok / örökifjak társaságát. Itt sok 
mosolyra, barátokra, rengeteg eseményre számíthatsz a társastánc kere-
tein belül! A jó hangulatú táncórákat vezeti: Székely Attila.
Bujutsu-kai Kenshin-Ryu – Péntek 17.30–18.30. Stílusunk nem brutális 
megsemmisítésre törekszik. A cél az, hogy az emberekből túlélőt, a túl-
élőkből pedig élet-védelmezőt és értékes embert faragjunk, a végső cél 
feleslegessé tenni magát a harcot. Jelentkezni lehet az edzéseken, várjuk 
minden korosztály jelentkezését. www.bujutsu.hu.

taNfolyamok felNőttekNek
Andi Testművészet: eredményes alakformálás tanfolyam – Hétfő 
19.00–20.00, szerda 18.30–20.00. Az óra visszaadja a testnek a mozgás 
szabadságát. Fejleszti a testtudatot, a hajlékonyságot, alakformáló, a 
gerincizmokat erősítő torna dr. Vallyon Andival. Bővebb információ: 06-
30/900-9336.
Női jóga tanfolyam: Péntek 9.00–10.15. A jógaórán a nő fizikai és men-
tális egészsége van a fókuszban. A gyakorlatsorok kifejezetten a női 
energiák ritmikus mintáit veszik figyelembe, élénkítik a hormonrendszert, 
ugyanakkor rugalmassá teszik a testet és nyugodttá az elmét. Bővebb 
információ: 06-30/900-9336.
Női hormon-jógatanfolyam (40+) – Előre egyeztetett időpontokban. 
Kifejezetten a változókor fiziológiai és lelki tüneteit csökkentő technika, 
amely felkészíti a női szervezetet a változókor testi-lelki kihívásaira. Újjá-
éleszti a női hormonok működését, megelőzi a hormoncsökkenés okozta 
betegségeket, fokozza a vitalitást és a jó közérzetet. Vezeti: dr. Vallyon 
Andrea. Bővebb információ: vallyon.andi@gmail.com. Tel: 0630-9009336.
Hatha jóga – Hétfő 18.30–20.30 2. évfolyam; 18.30–21.00 3. évfolyam; 
18.30–21.00 4. évfolyam; csütörtök 19.00–21.00 kezdő csoport, 1. évfo-
lyam. A Hatha jóga a fizikai test, a lelkiállapotok és a tudattartamok közötti 
összefüggésekre épül. Minden órán új gyakorlat és új elméleti lecke. Nyom-
tatott jegyzetek, több évre rendezett tananyag. Rendszeres táborok, össze-
jövetelek. Még több információ: www.jogatan.hu. Az első alkalom ingyenes! 
Zumba tanfolyam – Csütörtök 18.00-19.00. A legújabb táncos őrület! La-
tin ritmusokkal tarkított fitness program, amely jókedvre derít, alakot for-
mál, állóképességet fejleszt. Lehetsz kezdő, profi, fiú, lány – itt a helyed!
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November 11. péNtek 18.00

barabás lUjza: szíNes világ
Festménykiállítás, megnyitó 
A jelenleg hétéves kislány először 2014-ben, ötéves korában kapott lehe-
tőséget, hogy Bécsben bemutatkozhasson egy nemzetközi kiállításon, 
mégpedig felnőtt festőművészek között. Lujzi első művésztanára, Rákó-
czy Gizella festőiskolájában tanult festeni, amikor hatéves korában a pári-
zsi Louvre Múzeum Art Salon Shopping 450 nemzetközi felnőtt festőmű-
vész kiállításán kapott helyet, Magyarországról egyedüli gyermekként. 
Lujzi jelenleg ösztöndíjas a budapesti Budai Rajziskolában, ahol tanára 
Fábián Noémi, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem adjunktusa. Emellett 
vizuális tehetségének egyéni fejlesztésével az IBBY-díjas grafikusművész, 
Faltis Alexandra foglalkozik rendszeresen. 
A kiállítást megnyitja: Vámos Miklós író
A kiállítás december 16-ig megtekinthető a 3K nyitvatartási idejében.
A belépés ingyenes.
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Középhaladó Kubai Salsa – Csütörtök 19.00-20.00.
Kezdő Kubai Salsa – Csütörtök 20.00-21.00. Ismerje meg a salsa forró 
hangulatát, vérpezsdítő ritmusait! Párt nem szükséges hozni. Információ: 
Salsa Caballeros Tánciskola, Földi Anikó: 06-20/315-2781, ani@salsaca-
balleros.hu.

szakkörök, klUbok
Képzőművész kör – Hétfő, kedd, csütörtök 16.00–19.00. Kőfaragó József 
festőművész vezetésével. 
Első foglalkozás: augusztus 29. 
A Mór Tamás tanár úr vezetésével működő képzőművész kör szerdánként, 
15.00–18.00 óra között vár minden érdeklődő, a művészetek iránt nyitott, 
alkotókedvű jelentkezőt. 
Krottendorf Német Hagyományőrző Egyesület – A hagyományőrző 
egyesület szerdánként 18.00–20.00 óra között tartja táncpróbáit. 
Első foglalkozás: szeptember 7.
Foltvarró klub – Minden szerdán 9.00–12-ig. A patchwork technika iránt 
érdeklődőket minden páratlan héten a Csillaghegyi Öltögetők csapata, és 
minden páros héten a Békási Foltvarrók csapata várja. 
Óbudai Horgász Klub – Májustól november végéig minden hónap utolsó 
szerdáján 16.00–18.00-ig, decembert 1-től április végéig minden héten, 
szerdán várják a horgászat szerelmeseit. 
Galambász Klub – Minden hónap első hétfőjén 18.00–20.00.
MMG Nyugdíjas Klub – Minden hónap első csütörtökén 13.00–18.00.

szolgáltatások
Terembérlés – Korszerű technikával felszerelt színháztermünkkel, kisebb 
tanfolyami és klubtermeinkkel, hangulatos belső udvarunkkal családi, 
baráti összejövetelek, nagyobb rendezvények részére is örömmel állunk 
rendelkezésre. További információ: 06-1/243-2432.
Kényelmi szolgáltatások – Baba-mama szoba (pelenkázó, szoptatós fo-
tel). Akadálymentes közlekedés. A Közösségi Házban működik a GoforGo 
utazási irodája és autósiskolája.
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November 5., December 17. szombat 15.30 

haNgszersimogató klUb
Bársony Bálint és zenekara interaktív foglalkozása és mini koncertje 
gyerekeknek. A Hangszersimogató célja a hangszerek hangjának megis-
mertetése, az együtt zenélés és éneklés örömének átadása kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. 
A foglalkozás énekes vezetője: Korzenszky Klára, a Makám együttes éne-
kesnője. Jegyár: 800 Ft

November 12. szombat 16.00

szekréNymesék
Zenés játék bábokkal, egy szekrényben, a Ziránó Színház előadásában.
Mosonyi Aliz gyermekkönyve költői mesemozaik, melynek színes darab-
jai sajátságos világot teremtenek. Játékosan fogalmaznak meg emberi 
helyzeteket, kríziseket, válaszutakat, választásokat és válaszokat. Ezt a 
játékosságot és költőiséget keressük két színész segítségével előadá-

sunkban, akik a szekrényvilág lakóit keltik életre, s ezzel maguk is világot 
teremtenek. Nem kívánunk választ adni arra, hogy mi ez a világ, inkább 
további kérdésfelvetésekre hívjuk meg a nézőket, egy olyan színházi kí-
sérlet keretében, mely szabadon használ bábos, zenei és prózai színházi 
eszközöket.
Játszók: Pfeifer Zsófia és Varga Péter Róbert
Jegyár: 1000 Ft

December 3. szombat 16.00

az igazi mikUlás
Zenés bábelőadás élő Mikulással
Az erdő kis lakói izgatottan várják a Mikulást. Igaz, hogy csak az ember-
gyerekeknek hoz ajándékot? Vagy a kíváncsi állatkák is kapnak valamit? 
Sok-sok játék, kaland, móka, s végül hoppon marad a ravaszdi róka! A 
történet végén megérkezik az igazi Mikulás is.
Szereplők: Nyúl mama, Nyúlfi, Brumi, Róka, Borz úr, Varjú és a Mikulás
Jegyár: 1000 Ft

November 19. szombat 19.00

egyasszoNy
„Forszírozott, rohamos szülés során mentálisan sérült csecsemő.” – Péterfy-Novák Éva majd minden orvostól ezt a diagnózist kapta, akinek megmutatta 
egyre súlyosabb állapotba kerülő kislányát, a pár hónapos Zsuzsit. A kislány hét évvel élte túl a diagnózist, édesanyja pedig harminc évvel a történtek után 
döntött úgy, hogy blogbejegyzésekben megírja együtt töltött éveiket. A megrázó őszinteségű blogból könyv született, a könyvből pedig ez a színházi előa-
dás. Az Egyasszony igaz történet az élet fájdalmas titkairól, amelyekről nem szokás beszélni. Tragikus és egyben felemelő példázat, melynek különlegessé-
ge, hogy bár a rettenetet beszéli el, mégis rendíthetetlen életöröm sugárzik belőle.
Írta: Péterfy-Novák Éva 
Játssza: Tenki Réka
Az előadás a FÜGE és az 
Orlai Produkciós Iroda 
együttműködésében jött létre.
18 éven felülieknek!
Jegyár: 2000 Ft, 1800 Ft
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November 26. szombat 19.00

egy este piliNszkyvel
Alex Fender, Hrutka Róbert, Nagy Dániel Viktor, Kalmus Felicián
Alexa (Alex Fender) illusztris zenei csapat oldalán mutatja be első önálló albumát. A varázslatos zenei utazást Bereményi Géza a költő életéről írt dalszöve-
geire és Pilinszky János verseire építették fel, melyeket Hrutka Róbert és Alexa zenésített meg. Az est különlegessége, hogy Pilinszky sűrű világa a finom, 
lágy hangszerelésnek köszönhetően könnyebben fogyaszthatóvá válik, de mégis mélyen megérinti a nézőt. Bereményi Gézának meghatározó írója volt 
Pilinszky, így az esthez kapcsolódóan az új dalok mellett megszólalnak Cseh Tamás emblematikus szerzeményei is Nagy Dániel Viktor előadásában. Az ifjú 
tehetség több társulatban, több műfajban remekel, és 2015-ben Príma-díjas lett.
Jegyár: 1500 Ft

December 10. szombat 19.00

iDegeNek az éjszakábaN – straNgers iN the Night
Egy este, melynek során megidézzük Sinatrát és kortársait: dalok Kamarás Iván és Nagy Ádám tolmácsolásában, énekre és két gitárra hangolva. Zenei 
időutazás, egy varázslatos éjszaka, tisztelegve Frank Sinatra és kortársai munkássága előtt.  A 30-as, 40-es 50-es évek ikonikus zenei világa, melynek dalai 
eredeti szépségükben csendülnek fel, különleges formában. A dalok között Kamarás Iván személyes emlékeit, élményeit is megosztja a nézőkkel, emlékek, 
amelyekhez színészként vagy magánemberként kötődik, az adott kor ihletésében. Az esten olyan örökzöld slágerek is elhangzanak, mint a My Way, a Volare 
vagy a Just a Gigolo.
Jegyár: 1500 Ft
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November 5., December 17. szombat 18.30

haNgUtazás és haNgfürDő
A Hangutazás és hangfürdő egy olyan zenei utazásra hív, amelyen harmonikus csengő-bongó tálak, gongok és más egzotikus hangszerek összhangzásából 
egy kis ihlettel olyan biztonságos tér jön létre, amiben mindenki megnyílik önmaga előtt, és találkozhat saját valódi rezgésével, tudatosságával. A hangsze-
rek mélyebb tudatállapotba segítik a hallgatót, hogy felülemelkedhessen a hétköznapi gondolatok kavalkádján, és elhagyva az elme irányítását, a szív terébe 
helyezkedhessen. 60-70 percen keresztül fekvő pozícióban, közvetlenül a testre hatnak a test közelségében indított gyógyító rezgések. Alvásproblémákkal 
küszködők közkedvelt relaxációs nyugalomterápiája. Hozzanak magukkal párnát, takarót, polifoamot, hogy minél kényelmesebben élvezhessék az igazán 
különleges zenei utazást.
Késve érkezőket sajnos nincs módunk fogadni.
Jegyár: 2500 Ft

November 25. péNtek 18.00

felNőtt kézműves foglakozás
Dekupázs és transzfertechnika
Adventi kopogtató, hűtőmágnes, karácsonyfadísz készítése tetszés szerint.
Anyagköltség: 1000 Ft

December 16. péNtek 17.00

csaláDi kézműves foglalkozás
Karácsonyfadíszek különböző természetes alapanyagokból.
A foglalkozás alatt játszóház várja a gyerekeket.
Anyagköltség: 500 Ft
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lelki fröccs 

November 18. péNtek 18.00
Soma Mamagésa: Új egyensúly – Fordulópont a férfi-nő viszonyában
Mindannyian látjuk azt a hatalmas változást, amit a patriarchális időszak 
vége hozott valamennyiünk életébe. Nagyon sok szempontból elmondhatjuk: 
új korszak kezdődött. A nemek viszonyában, kapcsolatában is. A patriarchális 
időszak után nem matriarchális jön, a ma tudatosodó embere tudja, érzi, hogy 
a hatalmi drámák, alá-és fölérendeltség egy ponton már mindenkit lehúz. Így 
nem lehet fejlődni. Új lehetőség áll előttünk: egy új egyensúly megteremté-
se, ami rajtunk múlik. A régi minták nagyon sokféle szempontból érvényüket 
vesztették, az újakat mi teremtjük most. Ehhez tisztázni kell a szerepeket, az 
azokban való változásokat, mindazt, amit elfojtottunk, ami fáj, amitől félünk, 
amire vágyunk, sőt, amire kiéheztünk. Rengeteg izgalmas, összegyűjtött 
adattal mutatom meg a tendenciát, hogy honnan és hova tartunk, és fölvá-
zolom a választási lehetőségeinket, helyzetünket. Férfinak és nőnek egyaránt 
ajánlom az előadást, hiszen együtt fejlődünk, és hatunk egymásra.
Jegyár: 2000 Ft

December 9. péNtek 18.00
Schäffer Erzsébet: Játszd újra...! 
Mintha elfelejtettünk volna játszani. Harminc után se ipiapacsot nem 
játszunk már, se szembekötősdit. Pedig egy ipiapacs megválthatna sok 
rossz pillanatot. A szembekötősdiről nem is beszélve.
Csak felnőtteknek!
Jegyár: 1000 Ft

November 4. péNtek 18.00

ízek, érzések, lépések
hegyi barbarával és boNboN műhelyével

Hegyi Barbara: Alkalomadtán című könyvének bemutatója és közönség-
találkozó.
A Jászai Mari-díjas színművésznővel Szűcs Anikó újságíró beszélget.
A bemutatón lehetőség nyílik a kötet megvásárlására és dedikálására.
A beszélgetés után Hegyi Barbara útmutatásaival, a színésznővel közösen 
készíthetjük el a nem mindennapi bonbonálmainkat.
Bonbonkészítő jegy a helyszínen váltható korlátozott számban (max. 50 fő), 
melynek ára 700 Ft.
Jegyár: 800 Ft
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December 2. péNtek 19.00

arcmás – faragó aNDrás
Faragó András Topy, a Budapesti Operettszínház oszlopos tagja legin-
kább színházi és filmszerepeiről ismert, valamint számtalan szereplőnek 
kölcsönözte szinkronhangját. Azt viszont kevesebben tudják róla, hogy 
régóta hódol szenvedélyének, a fogathajtásnak is. Ez hozta meg neki a 
kedvet ahhoz, hogy ne csak csinálja, de értse is a lovas szakmát. Elvé-
gezte a Szent István Egyetem állatorvosi karának lovas tanár és szervező 
szakát, így lett hippológus. 
A beszélgetést vezeti: Barabás Évi televíziós műsorvezető
Jegyár: 800 Ft

klUb
Hétfőnként 10.00–13.00 Kártya klub korhatár nélkül. Kártyázás, Scrabble, 
keresztrejtvény, társasjáték, beszélgetés ráérőknek. A belépés ingyenes.
Keddenként 9.00–10.15 Etka Jóga klub. Az erőfejlesztő, erőgyűjtő Etka 
Jóga gyakorlása a módszerrel most ismerkedőknek! A foglalkozásokat 
szakképzett oktatók vezetik, minden kedves érdeklődőt – nőket és férfia-
kat – szeretettel várnak! Foglalkozásvezető: Sulák Ágnes és Kertész-Kiss 
Tamás. Tel.: 06-30/974-0320, 06-20/571-9381. További információk: 
www.etkajoga.com. A belépés ingyenes.
Szerdánként 10.00–13.00 Bridzs klub. Játékforma: társasági bridzs. 
Információ: Deák Katalin, 06-70/210-3247, deak.kati@digikabel.hu. A be-
lépés ingyenes.
Kéthetente szerdánként 9.00–11.00 Baba–mama klub – Közösségbe nem 
járó babáknak. A klub kötetlen játékot kínál a babáknak, és hasznos tanácsokat, 
ismerkedést a mamáknak. Programszervezésben a klubot a Kapocs a Gyerme-
kekért Nonprofit Kft. önkéntesei segítik. Információ: Erdeiné Zsóka szervező, 
06-30/900-6228. Folyamatosan lehet csatlakozni. Részvételi díj: 600 Ft. 
Csütörtökönként 13.00-15.00 Kineziológiai tanácsadás. A kezelés célja 
a jelen- és múltbéli stressz hatásainak oldása speciális korrekciós tech-
nikákkal. Információ és bejelentkezés: Nagyné Berényi Ildikó, 06-70/618-
2877. A belépés ingyenes. 

taNfolyamok a legkisebbekNek
Baby Club – Hétfő 9.30–10.00. A Baby Club, a Kids Club angol zenés klubja 
félévestől 3 éves korig, ahol Jazz Maci sokat játszik, dalol és mondókázik 
a piciknek, akik így játékosan ismerkednek az angol nyelvvel. A klubnak 

még számos előnye van: fejleszti a gyerekek ritmusérzékét, mozgásko-
ordinációját, segíti a társas beilleszkedést, és növeli a kicsik önbizalmát. 
Információ: 06-70/628-5850, kidsclub3kerulet@gmail.com,
www.vidamangol.hu.
Jazz Mataz – Hétfő 16.15–17.00. A Jazz Mataz, a Kids Club angol zenés 
klubja 2–4 éves kor közötti gyermekeknek, akik még szüleikkel/nagyszü-
leikkel együtt vesznek részt a foglalkozáson. Jazz Maci sokat játszik, dalol 
és mondókázik a piciknek, akik így játékosan ismerkednek az angol nyelv-
vel. A klubnak még számos előnye van: fejleszti a gyerekek ritmusérzékét, 
mozgáskoordinációját, segíti a társas beilleszkedést, és növeli a kicsik 
önbizalmát. Információ: 06-70/628-5850, kidsclub3kerulet@gmail.com,
www.vidamangol.hu.
Bogár muzsika – Kedd 10.30–11.30. Pintér Mónika zenepedagógus sze-
retettel vár minden kisgyermeket félévestől 3 éves korig, mondókákkal, 
énekekkel, zenével, hangszerekkel. Előzetes bejelentkezés: 06-70/319-
1887, bogarmuzsikainfo@gmail.com, www.bogarmuzsika.hu.
Kerekítő Mondókás Móka – Csütörtök 9.45–10.15. 0-3 éveseknek.  Féló-
ra höcögés, göcögés, kacagás a Kerekítő mondókás könyvek népi mon-
dókái, ölbeli játékai nyomán! Cirókázás, lógázás, hintáztatás, lovagoltatás 
élő hangszerjátékkal, népdalokkal színesítve. Az első évek önfeledt játékai 
segítik az érzelmi biztonság kialakulását, zenei és művészeti nevelés alap-
kövei is egyben, olyan útravaló, mely egy életre szól. A családok a furu-
lyán túl megismerhetik a nádi dudát, csettegőt, receficét, odúsípot, sá-
mándobot. Foglalkozásvezető: Nagy Éva Rita zenepedagógus, nagyeva.
rita@gmail.com, 06-30/538-2337. Bejelentkezés és mondókatár: www.
kerekito.hu. 
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Az egyetlent, amely a Te ösztöneidre és a test vitálpontjaira épít? Az egyénre 
szabott, ösztönös, természetes és egészséges önvédelmi rendszer Amerika 
és Ázsia után már Európában és Magyarországon is! Szénási Zsolt nemzet-
közi önvédelmi szakértő, Head Instructor, a koreai és a Srí Lanka-i hadsereg 
kiképző instruktora. Tel.: 06-20/913-4747, www.kyushodefense.com.
SmartBody – Hogy jól érezd magad a testedben! – Kedd 19.30–20.30, 
csütörtök 19.00–20.00. Hatékony, gyors, élvezetes edzés saját testtel és 
funkcionális eszközökkel! Alakformálás, zsírégetés, mélyizomépítés, ge-
rinctorna! Túlsúlyos vagy? Gyengének érzed magad? Fáj a hátad? Fáradt 
vagy? Nem tudsz koncentrálni? Akkor eljött a TE időd! Szénási Judit mester-
edző, tel.: 06-20/393-7775.
Gerinctorna – Szerda 9.30–10.30. Idén is folytatjuk gerincünk, izma-
ink több éve megkezdett erősítését. Közös munkánkat zenével, jókedvvel 
és sok munkával végezzük. A résztvevők létszámát a színházterem mérete 
határozza meg. Információ: Holtsuk Györgyné, holtsuk.tunde@gmail.com.

Zumba Fitness Marcsival – Hétfő, szerda 19.15−20.15. A Zumba vér-
pezsdítő, minden testrészt megmozgató, világtáncokból felhasznált lé-
pésekkel tarkított fitness program.  Fő mozgatórugóját a latin-amerikai 
táncok jelentik. Ha fogyni szeretnél, kikapcsolódni, alakot formálni vagy 
feltöltődni, változatos zenékkel és táncokkal megismerkedni, gyere el és 
próbáld ki! Az első alkalom ingyenes! Novák Marcsi, rekreációs mozgás-
program-vezető, edző, zumba fitness isntructor. Tel.: 06-20/532-0060.

szolgáltatások
Terembérlés: Akadálymentesített épületünkben 150 férőhelyes színház-
terem található. 
Internet kávézó: Hétköznapokon 10–18 óráig. Minden megkezdett fél óra 150 
Ft. Színes és fekete-fehér fénymásolás. További információ: 06-1/247-3604.
Kényelmi szolgáltatások: Akadálymentes közlekedés és mosdó. Kávézó 
és büfé. Ingyenes parkolás.

Kerekítő Bábos torna – Csütörtök 10.15–10.55. 1–3 éveseknek. Kerekítő 
manó bábos jeleneteivel, ölbeli játékokkal, dalokkal, labdás ejtőernyővel, 
tornaszeres játéktérrel várom a kicsiket és nagyokat. Móka és mozgás a 
Kerekítő mondókás könyvek nyomán. Az önfeledt játék során észrevétlenül 
fejlődik az érzelmi intelligencia és az értelmi képességek számos területe. 
Foglalkozásvezető: Nagy Éva Rita zenepedagógus, nagyeva.rita@gmail.
com, 30/538-23-37. Bejelentkezés és mondókatár: www.kerekito.hu. 

taNfolyamok gyerekekNek óvoDáskortól
LCF Kids Club – Ovisoknak: péntek 16.15–17.00. Kisiskolásoknak: szerda 
16.30-17.15. Vidám, játékos angol. A „nyelvtanulás” otthon is folytatható a 
klubban elsajátított játékokkal, mondókákkal, valamint a Kids Club dalai-
ból készült CD és EnglishZone interaktív online játéktárunk segítségével! 
Ingyenes próbaóra és kedvezményes fizetési lehetőségek! 
A nyelviskola vezetője: Barta Zoltán. Jelentkezés és bővebb információ: 
kidsclub3kerulet@gmail.com, 06-70/628-5850, bp3.kidsclub.hu.
SmartKid – Harcművészet, önvédelem, versenysport gyerekeknek – 
Kedd, csütörtök 17.30–18.30. Kifejezetten ajánlott, ha gyermeke hiperak-
tív, koordinációs problémái vannak, koncentrációs gondokkal küzd, ag-
resszív, félénk, visszahúzódó, gerinc- és izomproblémái vannak, pszichés 
gondokkal küzd, nehezen illeszkedik be. Szénási Zsolt 8. Dan, Szénási 
Judit 4. Dan. Tel.: 06-20/393-7775, www.shito.hu.
Mazsorett – Középhaladó: hétfő, szerda 18.00–19.00. Virtuóz botforga-
tás, pompon, zászló, többféle táncműfaj, EB III. helyezett nívódíjas oktató! 
Információ: Szépolt Gabriella Welldance SE elnök, 06-20/361-5663, www.
welldance.hu.

taNfolyamok serDülőkNek, felNőttekNek
Argentin tangó – tánclépések ölelésben – Hétfő 17.00–18.00. A tangó a 
bizalom és a lábak tánca. A parketten egyértelműek a szerepek. Az argen-
tin tangó segít visszatalálni eredeti önmagunkhoz. Vezeti: Rózsa Fekete 
Róbert, www.tangolecke.hu.
Fashion dance – divat és tánc egyben – Kezdő: hétfő, szerda 17.00–18.00, 
középhaladó: hétfő, szerda 19.00–20.00. A 12 éves múltra visszatekintő 
Welldance Sporttánc Egyesület világbajnoki eredményekkel és képzett ok-
tatókkal várja az új táncos növendékek jelentkezését. Információ: Szépolt 
Gabriella Welldance SE elnök, 06-20/361-5663, www.welldance.hu.
Kocka Színjátszó kör – Kedd 17.30–19.00. Drámajátékos elemekre épülő, jó 
hangulatú színjátszó csoport. Kifejezheted magad, szembenézhetsz különbö-
ző helyzetekkel, döntésekkel, szituációs, mozgásos játékok. A jeleneteket kö-
zösen alkotjuk, írjuk, félévente bemutatjuk. Ajánlott korosztály: 10–16 évesek. 
Információ: Uhrin Csaba, 06-70/536-1794, uhrincsaba@gmail.com.
SmartShito – Edzésmódszer felnőtteknek, harcművészeteken keresztül 
– Kedd, csütörtök 19.30–20.30. Mit kínálunk számodra? Önvédelemet 
és önbizalmat, stresszoldást, energetizálást, a szívizom erősítését és 
tüdőkapacitás növelését, gerinctornát, rekreációt, mozgáshatáraid kitágí-
tását, egészséged és aktivitásod megőrzését, szellemi, mentális, fizikai 
képességeid és azok összhangjának maximalizálását, életminőséged 
javítását, pozitív közösséghez való tartozást, közös, családi programok 
lehetőségét. Szénási Zsolt 8. Dan, tel.: 06-20/913-4747, www.shito.hu.
SmartGuard – Civil Kyusho Defense – Kedd, csütörtök 18.30–19.30. 
Valóban meg akarod védeni magad? Igazán élvezetes edzésre vágysz? A 
leghatékonyabb módszert keresed?
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November 9. szerDa 16.00 
mÁRton-napi bütykölő
A novemberi bütykölőt a Szent Márton-napi hagyományokkal nyitjuk. A 
mai napon libás lakásdíszt, lámpást, gyermekeinknek, unokáinknak bábut 
készíthetünk.

November 12. szombat 10.00–14.00
mÁRton-nap
11.00 Niels Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal
Zenés mesejáték a Fogi Színház előadásában.
Nils Holgersson meghódította a világot. Mesekönyv, film, rajzfilmsorozat, 
képregény készült a szőke kisfiú történetéből. Egyedülálló módon még 
pénzérmét is díszít Svédországban. 
Nils teljesen hétköznapi kisfiú, eltekintve attól a rossz tulajdonságától, hogy 
rendszeresen kínozza családi gazdaságuk állatait. Amikor egy napon a szülei el-
mennek otthonról, egy kismanó bukkan fel, akit Nils ugyancsak elkap és kínozni 
kezd. Gonoszsága elnyeri méltó büntetését: a manó törpe méretűvé varázsolja, 
és ettől kezdve megérti azt is, miről beszélnek az állatok. Amikor Nils rájön, hogy 
korábbi gonoszságai miatt a háziállatok nagyon dühösek rá, elmenekül előlük. 
Házuk felett vadludak repülnek, és Nils csatlakozik hozzájuk Márton lúddal és 
Pocokkal együtt, mellyel kezdetét veszi csodálatos utazása a vadludakkal. Izgal-
mas kalandjaik során megtanulja szeretni, tisztelni az állatokat és a természetet.
12.30 Csoóri Julcsi és a Kerek Zenekar családi műsora
Az élő népzene program népszerűsítői a kerületben, családi műsorukkal 
érkeznek, egész nap kézműves foglalkozás, illetve az Összefogás Óbudá-
ért Egyesület jóvoltából libazsíros kenyér és újbor is kóstolható. 
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tel.: 240-0262, 0630247-4819
www.kulturkozpont.hu • kulturkozpont@kulturkozpont.hu

mimó és csipek 

November 19. szombat 11.00
ficak kutyus a villamoson – mese a füstmentes közlekedésRől
Ficak kutyus szeret a városban rohangálni, kedvenc tömegközlekedési 
eszköze a sárga villamos, melynek csilingelését hangos ugatással kíséri. 
Sőt, különös barátság fűzi a biciklistákhoz, akiknek kosarába pattanva 
szabadon lobogtathatja hatalmas füleit. Ficak kutyus mindent tud arról, 
hogyan lehet okosan és zölden közlekedni, és ezt a tudását szívesen oszt-
ja meg a gyerekekkel is.

December 10. szombat 11.00 
mityó macska kaRÁcsonya – az elhasznÁlt tÁRgyak titkos, új élete
A Mimó és Csipek a városban c. meséből megismert Mityó macska az 
újrahasznosítás elkötelezett híve. Számára nem létezik hulladék, hiszen 
mindenre alapanyagként tekint. A karácsony számára igazán különleges 
ünnep, amikor nem a pénztárcáját veszi kiindulópontként, hanem az év 
során felgyülemlet kacatokat, melyeket a képzelet szabad szárnyán kelt 
új életre, talál nekik új formát. Kreatív ötlettárát szívesen osztja meg a 
gyerekekkel is.
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advent makcókiállítás

November 23., December 14. szerDa 16.00 

aDveNti bütykölő
Karácsony közeledtével az első adventi hétvége előtti bütykölőn már min-
den az ünnepről szól. Aki ezen a délutánon velünk tart, készíthet kará-
csonyfadíszt, lakásdekorációt, vagy akár új ajándékcsomagolási módsze-
reket sajátíthat el, amivel még szebbé varázsolja az ünnepi készülődést. 

November 26. szombat 10.00

betlehemállítás
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is felállítunk a Kolosy térre egy élet-
nagyságú betlehemet, a Civil Házban működő szervezetekkel közösen. 
A Jézus születését, a pásztorok és a három király látogatását megidéző  
szabadtéri installáció középkori hagyományát elevenítjük meg. Mindenki 
bekapcsolódhat a közös alkotásba. A legkisebbeket kézműves foglalkozá-
sok, forró tea és zsíros kenyér várja. 

November 18. péNtek 17.30

mártoN-Napi kiállítás 
Szent Márton, Savaria szülötte – a felemelő szeretet példaképe
Pungor R. Dóra és Tóth Fedóra textilszobrai a szent   szülőföldjé-
ről, Szombathelyről.
Pungor R. Dóra textilművész több hazai és nemzetközi aranyérem, kitün-
tetés birtokosa. 2015-ben az Év Iparművésze, nem először állít ki Óbudán. 
Az erre az alkalomra készült szobrok itt lesznek először láthatóak, majd 
több nemzetközi és hazai kiállítóhely várja, hogy az 1700 éve született 
Szent Márton ihlette szoborcsoportot láthassa. 
A kiállítást megnyitja: Dr. Györgyi Erzsébet PhD., a Kiss Áron Magyar Já-
ték Társaság elnöke
Köszöntőt mond: Dr. Beran Ferenc, az Újlaki Sarlós Boldogasszony Plé-
bánia plébánosa
Közreműködik: Újj Zsombor hegedűs népzenész és barátai 
Márton-napi dalok közös éneklése
A kiállítás megtekinthető december 9-ig, a Ház nyitvatartási idejében
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életigenlők filmklub
Házigazda: Kisbalázs Anna konduktor, speciális mozgásterapeuta, manuálterapeuta, gyógymasszőr

November 30. szerDa 17.00 
ha isten úgy akaRja
Tommaso, az elismert római szívsebész magabiztos és sikeres ember. Látszólag a családi élete is rendben van, leginkább pedig fiára büszke, aki az ő 
nyomdokain jár, hiszen orvosnak készül. Egy nap azonban váratlan fordulat történik: a fiú bejelenti a családnak, hogy félbehagyja az orvosi egyetemet, mert 
megváltozott az élete és pap szeretne lenni. Tommaso úgy tesz, mintha elfogadná fia döntését, de igazából őrjöng, és elhatározza, hogy utánajár annak, 
hogy ki mosta át a fia agyát ezekkel a keresztény "dumákkal", és ki az, aki eltérítette őt az ígéretes orvosi karriertől. Tommaso tehát nyomozásba kezd, és 
egyre inkább olyan helyzetekbe bonyolódik, amikre még ő sem gondolt...
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December 12. hétfő 15.00

mackókiállítás és készítés 
Varró Szilvia textiljáték-készítő, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság tagja, 
saját készítésű mackóiból és macis kompozícióból rendezünk kamaraki-
állítást.
„1999-ben elvégeztem a Népi Játék és Kismesterség Oktató Képzőt, ahol 
textil szakon textiljáték- és bábkészítő, illetve csipke- és viseletkészítő 
képzettséget szereztem. 
Később pedagógusként tevékenykedtem, majd megismerkedtem Simon 
Krisztával, mackósági mesteremmel, akivel néhány évig közösen dolgoz-
tunk rengeteg csodás medve létrejöttén. 2013-ban a Magyar Kézműves 
Alapítvány, valamit a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara díját és el-
ismerését kaptam.”
A kiállítás megtekinthető 2017. január 12-ig a Ház nyitvatartási idejében.
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Minden programunk ingyenes.
Baba-mama torna gyerekfelügyelettel – Hétfő, csütörtök 10.30–11.30. 
Szülés utáni regenerációs torna aerobic elemekkel, gerinctornával és in-
timtornával kombinálva. 
Gerinctorna – Hétfő, csütörtök 09.30–10.30. A gerinctorna segíti a gerinc 
épségének fenntartását, nemcsak a gerincfájdalmak csökkentésének, 
hanem megelőzésének is fontos eszköze. Életkortól, nemtől, egészségi 
állapottól függetlenül mindenki számára ajánlott! 
Gerinctorna férfiaknak – Szerda, 15.00–16.00. A gerinctorna segíti a 
gerinc épségének fenntartását, nemcsak a gerincfájdalmak csökkentésé-
nek, hanem megelőzésének is fontos eszköze. Életkortól, nemtől, egész-
ségi állapottól függetlenül mindenki számára ajánlott! 
Önszerveződő jóga – Hétfő 14.30-15.30. Az Etka Jóga elemeit is hasz-
náló foglalkozás, mindenki számára nyitott módon, az önszerveződés 
alapján működik. 
3-1-2 Meridiántorna – Kedd, csütörtök 15.00–16.00, szerda 10.00–11.00. 
Élj 100 évet egészségesen! Dr. Eőry Ajándok és tanítványai. Kínai profesz-
szorok által kifejlesztett módszer az egészség megőrzésére. 
Népi kézműves műhely – Minden páros héten, kedd 16.00–18.00, a Pest–Bu-
dai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület vezetésével. Évszakok-
hoz kötődő alkotások, nemezelés, kosárfonás, gyöngyfűzés, papírhajtogatás.

Shiatsu klub – Szerda, 11.30-12.30. A shiatsu (siacu) a hagyományos kí-
nai orvoslás (HKO) tudására és tapasztalataira épülő alternatív gyógyító 
eljárás. Segít megteremteni és fenntartani testünk energiakeringésének 
harmóniáját, ezáltal egészségünk megtartásának, különböző fájdalma-
ink, betegségeink gyógyításának hatékony eszköze. 
Átmozgató torna – Szerda 13.00–14.00. Időseknek szóló kondicionáló 
torna – Previfitt SE. 
Anyakép-ző – Kéthetente kedd 10.00 – 12.00. Ha bővül a család, az min-
dig óriási változás. Sokszor a tanácstalanság és a kétségbeesés is meg-
születik a babával együtt. Imádod a gyerekedet, ez egyértelmű, de hazud-
nánk, ha azt mondanánk, hogy a gyerek születése után az új élethelyzet 
csupán a folyamatos, állandó boldogságról szól. Mi találkozni akarunk, és 
beszélgetni szeretnénk veletek, Anyukák, erről a megváltozott állapotról!
Origami – Minden hónapban a Magyar Origami Kör tagjainak vezetésével 
tematikus programokat tartunk.
Információ: www.ori-gami.hu, facebook.com/origami.hu.
A felelős állattartásról – Minden hónapban valamilyen jeles naphoz kap-
csolódóan, vagy speciális témát középpontba helyezve szombati napo-
kon programot szervezünk, az Elveszett Állatok Alapítvánnyal közösen. 
Kísérőprogramként minden alkalommal: kézműves foglalkozás, szakem-
berek tanácsadása.

életigenlők filmklub
Házigazda: Kisbalázs Anna konduktor, 
speciális mozgásterapeuta, manuálte-
rapeuta, gyógymasszőr

December 7. szerDa 17.00
édesek és mostohÁk
Két asszony harcol egy családért. Az 
egyik szép, fiatal és öntudatos (Julia Ro-
berts), a másik is öntudatos, de kicsit már 
megkopott a hosszú mintaanya szerep-
ben (Susan Sarandon). Kettejük között 
a hadszíntér a szeretett férfi (Ed Harris), 
aki elvált az egyiktől, és feleségül akarja 
venni a másikat, valamint a felbomlott 
házasság gyümölcsei, két rosszcsont 
lurkó. Isabel próbál szerelme gyerekei-
nek jó anyja lenni, de képtelen fölvenni a 
versenyt a férfi exfeleségével, a gyerekek 
édesanyjával. Jackie jól ki is használja 
ezt a helyzetet, s amikor csak teheti, 
gyerekeit a csinos mostoha ellen uszítja. 
És ez így menne az idők végezetéig, ha a 
sors közbe nem szólna.



óbudai kulturális központ békásmegyeri közösségi ház csillaghegyi közösségi ház 3k civil ház

1 kedd mindenszentek

2 szerda

3 csütörtök

4 péntek
18.00 művészeti randevú 
– meszecsinka 

15.00 accordia irodalmi társaság 
(ingyenes.), 
16.30 „táncos örökségünk” 
– határokon átívelő hagyomány 
(ingyenes.)

10.00 Népzenei koncert babáknak, 
14.30 régmúlt idők mozija: 
fizessen, Nagysád!

18.00 ízek érzések lépések - hegyi 
barbarával és bonbon műhelyével

5 szombat

17.00 2016 – a Németországba 
kitelepített civil áldozatok
 emlékévének záró rendezvénye. 
(ingyenes.)

10.00 gyapjú nap
15.30 hangszersimogató klub,
18.30 hangutazás és hangfürdő

6 vasárnap
10.00 családi vasárnapok – pinokkió, 
17.00 sirtos görög táncház

10.00 kakaómozi 
– Walt Disney klasszikusok

7 hétfő

8 kedd 18.30 a biblia világa

9 szerda
18.00 irodalmi csillagdélután – 
bak rita (ingyenes.)

16.00 bütykölő – márton-nap

10 csütörtök
10.00 bérletes meseszínház – pöt-
töm bérlet – hetvenkedő jános

11 péntek
18.00 kiállításmegnyitó – fóth 
ernő és paizs lászló (ingyenes.)

13.30 és 15.00 bérletes meseszínház 
– kölyök bérlet – rózsavitéz

18.00 irodalmi csillagdélután – 
bak rita (ingyenes.)

18.00 barabás lujza: színes világ 
– festménykiállítás megnyitója 
(ingyenes.)

12 szombat
15.00 Wolfgang amadeus mozart: 
varázsfuvola 
(ingyenes, regisztrációhoz kötött.)

10.00 v. márton-napi
 repülőmakett-kiállítás

10.00 mesés hétvégék – tüzet
 viszek, lángot viszek (ingyenes.), 
18.00 mozititkok – sose halunk 
meg! – koltai róbert

16.00 mosonyi aliz: szekrénymesék 10.00 márton-nap

13 vasárnap 9.00 ásványbörze 
10.00 v. márton-napi 
repülőmakett-kiállítás

10.00 kakaómozi – vízipók, csodapók, 
12.00 és 14.00 álmodj és animálj 
csillaghegyen

14 hétfő
15.00 Nosztalgia bérlet –
a cirkuszhercegnő, 
18.00 asztrológia klub (ingyenes.)

15 kedd

15.00 történelmi előadás-sorozat
 – híres királyaink: könyves kálmán 
(ingyenes.),
18.30 a biblia világa

16 szerda
10.30 turay ida színház: Nyugdíjas 
bérlet – boldogság, gyere haza!

17 csütörtök

18 péntek 16.30 aprók tánca
10.00 Népzenei koncert babáknak, 
14.30 régmúlt idők mozija:
egy szoknya, egy nadrág 

18.00 lelki fröccs – soma mama-
gésa: új egyensúly – fordulópont 
a férfi-nő viszonyában

17.30 márton-napi kiállítás 
– textilszobor-kiállítás

19 szombat 20.00 fábián juli & zoohacker
10.00 patchwork workshop 
és kiállítás

17.30 zenél a mozi! – the beatles 
19.00 péterfy-Novák éva:
egyasszony

11.00 mimó és csipek

20 vasárnap
10.00 családi vasárnapok
 – rutkai bori banda,
17.00 sirtos görög táncház

10.00 kakaómozi 
– Walt Disney klasszikusok 

21 hétfő

22 kedd 18.30 a biblia világa

23 szerda
10.00 és 14.30 csengő-bongó
királyság – fogi színház

16.00 bütykölő – advent

24 csütörtök

25 péntek
19.00 irodalmi kávéház
 – makranczi zalán

17.00 színházi kulisszák mögött – 
haumann péter (ingyenes.), 
15.00 kerecsenfészek

14.30 régmúlt idők mozija: 
mágnás miska 

18.00 felnőtt kézműves foglakozás

26 szombat
15.00 turay ida színház: körmendi 
bérlet – imádok férjhez menni

10.00 csodavárás a téli estékre –
adventváró koncert, 
15.30 Nép-tánc-ház – andrás-napi 
vigadalom (ingyenes.)

19.00 egy este pilinszkyvel 10.00 betlehem állítás

27 vasárnap
10.00 családi vasárnapok 
– hattyúfivérek, 
17.00 sirtos görög táncház

15.00 kerecsenfészek 10.00 kakaómozi – vuk 

28 hétfő
18.00 magyarok a szovjetunió tábo-
raiban 1944-1956 – kiállításmeg-
nyitó és könyvbemutató (ingyenes.)

29 kedd 18.30 a biblia világa

30 szerda
17.00 életigenlők filmklub 
– ha isten úgy akarja

műsornaptár 2016. november

kiadja az Óbudai kulturális központ nonprofit kft. • Felelős kiadó: lőrincz edina ügyvezető igazgató • a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
az Óbudai kulturális központ összes intézménye otp széchenyi pihenőkártya és MkB széchenyi pihenőkártya elfogadóhely.



műsornaptár 2016. december

óbudai kulturális központ békásmegyeri közösségi ház csillaghegyi közösségi ház 3k civil ház

1 csütörtök
10.00 bérletes meseszínház 
– pöttöm bérlet – mazsola és tádé

2 péntek
18.00 művészeti randevú 
– barabás lőrinc live act

15.00 accordia irodalmi társaság 
(ingyenes.), 
16.30 „táncos örökségünk” 
– határokon átívelő hagyomány 
(ingyenes.)

10.00 Népzenei koncert babáknak, 
14.30 régmúlt idők mozija: 
egy tál lencse 

19.00 arcmás – faragó andrás

3 szombat

"9.00-13.00 babaruhabörze 
20.00 örömzene – emlékezzünk 
somló tamásra és laux józsefre! –
bódy magdi & band

10.00 józsa tamás gitárakadémia 
(ingyenes.), 
18.00 mozititkok – anyám és más 
futóbolondok a családból

16.00 az igazi mikulás

4 vasárnap
10.00 családi vasárnapok 
– kolompos együttes, 
17.00 sirtos görög táncház

10.00 kakaómozi 
– Walt Disney klasszikusok 

5 hétfő

6 kedd 18.30 a biblia világa

7 szerda
10.00 és 14.30 betlehem csillaga 
– magyar Nemzeti gyermek és ifjú-
sági színház

17.00 életigenlők filmklub 
– édesek és mostohák

8 csütörtök

9 péntek
18.00 kiállításmegnyitó 
– kovács lehel (ingyenes.)

13.30 és 15.00 bérletes meseszín-
ház – kölyök bérlet – emil és a 
detektívek

14.30 régmúlt idők mozija: 
halálos csók 

18.00 lelki fröccs 
– schäffer erzsébet: játszd újra!

10 szombat 20.00 lajkó félix trió koncert
10.00 titoktok – karácsonyváró 
koncert, 
17.00 kerek karácsony

19.00 idegenek az éjszakában – 
strangers in the Night

11.00 mimó és csipek

11 vasárnap
10.00 családi vasárnapok 
– Diótörő, 
17.00 sirtos görög táncház

15.00 kerecsenfészek
10.00 kakaómozi 
– Walt Disney klasszikusok

12 hétfő
15.00 Nosztalgia bérlet 
– Napló-szilánkok
18.00 asztrológia klub (ingyenes.)

15.00 mackókiállítás és készítés

13 kedd
15.00 történelmi előadás-sorozat 
– híres királyaink: ii. andrás 
(ingyenes.)

14 szerda
14.00 Nyugdíjas bérlet plusz – 
„zsadonszolnoki”

18.00 irodalmi csillagdélután – 
Debreczeny györgy (ingyenes.)

16.00 bütykölő – advent

15 csütörtök
17.00 Német, szlovák, lengyel 
advent

16 péntek
19.00 irodalmi kávéház – scherer 
péter, 
20.00 casablanca táncláz

16.30 aprók tánca a kolompos 
együttessel, 
17.30 jégangyal faragása – m. tóth 
zsolt (ingyenes.), 
17.00 színházi kulisszák mögött – 
avar istván (ingyenes.)

10.00 Népzenei koncert babáknak, 
14.30 régmúlt idők mozija:
makrancos hölgy 

17.00 családi kézműves foglalkozás

17 szombat
10.00 mesés hétvégék
– ajándékidő (ingyenes.)

15.30 hangszersimogató klub,
18.30 hangutazás és hangfürdő

18 vasárnap 17.00 sirtos görög táncház 15.00 kerecsenfészek

keDves veNDégeiNk !

házaiNk 2016. December 19–21. között 
csak a reNDezvéNyek iDeje alatt tartaNak Nyitva,

2016. December 22. és 2017. jaNUár 9. között
zárva tartaNak.



Advent Óbudán 
november 25–december 18. 
www.adventobudan.hu

Adventi hangulattal, betlehemmel, gyermek- és családi programokkal, ingyenes koncertekkel, 
kézműves vásárral várjuk Önöket Óbudán, a Fő téren és a Szentlélek téren.
vasárnaponként gyertyagyújtással, közös énekléssel tesszük meghittebbé 

a várakozás hangulatát, és idén sem maradhat el az óriás karácsonyfa 
és az ingyenes korcsolya pálya sem.

 
Készüljünk együtt az ünnepre, érezzük át közösen 

az ünnepvárás igazi hangulatát!

Médiatámogatóink: támogatóink:

MANO
PROGRAM
www.manoprogram.hu


