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tisztelt olvasók!

Az olvasás – ha élvezetet okoz – segít élni. Átélni és túlélni is. Az ismert pszichológus, Vekerdy Tamás gondolata akár 
a téli időszak túlélésére is vonatkozhat, hisz ilyenkor egy csésze forró tea és egy jó könyv komoly konkurenciája lehet a 
kimozdulást igénylő különböző programoknak.
A most kézben tartott füzet tartalma azonban azt jelzi, hogy az Óbudai Kulturális Központ vezetése az új esztendőben is min-
dent megtesz annak érdekében, hogy fenntartsa öt háza kínálata által az önök figyelmét és kiérdemelje jelenlétüket. Ennek 
érdekében 2017 telén olyan zenei, irodalmi, képzőművészeti eseményeknek nyújt teret, melyek a kerület határain kívül élők 

érdeklődésére is számíthatnak. Ugyanakkor a különböző klubfoglalkozások, gyermekprogramok és pódiumbeszélgetések megfelelően széles palettája azoknak is 
értékes pillanatokat tartogat, akik – kortól, nemtől, aktuális életállapottól függetlenül – rendszeres látogatói voltak az ÓKK sorozatszerű eseményeinek. 
Január vége felé a Magyar Kultúra Hete a művészetbarátoknak igazi csemege lesz, hisz az évi rendszerességgel ismétlődő ünnep a hagyományoknak 
megfelelően klasszikus kompozíciókat állít középpontba. Itt azonban a komolyzenei előadások játékosságáról és dinamizmusáról olyan fiatal előadók is 
gondoskodnak, akiket a televízió képernyőjéről is ismerhetünk. Mindezek mellett a kortárs magyar képzőművészet legjavából is ízelítőt kaphatnak minda-
zok, akik egyetértenek Kukorelly Endrével abban, hogy a kultúra nem csupa hab a tortán, hanem elemi létfeltétel.

Bús Balázs polgármester

Csillaghegyi közösségi ház
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Csillaghegyi Csillag mozi 

Január 14. szombat 17.30 
Zenél a moZi – filmvetítés és koncert
Sorozatunkban énekesek, zenészek, zenekarok életét és munkásságát 
idézzük fel a meghívott zenekarok, beszélgetőpartnerek és a filmvászon 
segítségével.
Latin vér, flamenco esttel
17.30 Latin vér (feliratos, olasz vígjáték, 93 perc, 1996) 
Az ősi szenvedélyektől fűtött toscanai kisvárosban egy este megáll egy 
ütött-kopott busz. De micsoda nők szállnak ki belőle! Igazi spanyol fla-
mencotáncosok. Szállást kérnek éjszakára – és éppen Levante házában. 
A férfit rabul ejtik az egyik lány, Caterina domborulatai. 
19.00 Az Alma Flamenca zenekar koncertje táncházzal
Jegyár: 500 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 300 Ft
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élményekben gazdag, boldog úJ esztendőt kívánunk kedves vendégeinknek!
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Január 21. szombat 18.00 
moZititkok – besZélgetés és filmklub
Magyar filmesek, filmkészítők, rendezők, színészek hozzák a saját alkotá-
sukat – vetítés után rövid beszélgetés az alkotóval.
Ernelláék Farkaséknál (magyar filmdráma, 81 perc, 2016)  
Régi és új konfliktusok törnek felszínre Hajdu Szabolcs díjnyertes filmjé-
ben, mikor két egymástól eltávolodott testvér családja hosszú idő után 
ismét találkozik: Eszter nővére, Ernella, családjával egy év után hazatér 
Skóciából, és Eszterék kénytelenek őket befogadni. A kényszerű együttlét 
szembesíti a családtagokat egymással, a közöttük feszülő ellentétekkel 
és saját magukkal is. 
19.30 Beszélgetés a film készítőivel – beszélgetőpartner: Baróti Éva új-
ságíró
Jegyár: 500 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 300 Ft

február 11. szombat 10.00–24.00
sZerelem a vásZnon – kultúrháZak éjjel-nappal
A szerelem a világ minden táján más. Vagy mégis ugyanolyan…? A díszlet és körítés változik csak. De vajon így szerettek száz évvel ezelőtt is? Hol a mesés 
Indiában, hol északi dombok között ragad el a szerelem. És minden történetben ott vagyunk mi is. Ez talán a legizgalmasabb benne…
A kultúrházak éjjel-nappal program keretében, a Csillaghegyi Csillag mozi szerelmes filmeket vetít. Úgy itthonról, mint külföldről, északról és délről… 
11.00–12.50 Liliomfi (magyar vígjáték, 109 perc, 1954)
13.00–15.00 Hajnali láz (magyar-svéd-izraeli játékfilm, 114 perc, 2014)   
15.30–17.30 Bor, mámor, Provence (magyarul beszélő, amerikai film, 118 perc, 2006)   
18.00–19.30 Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan (magyar vígjáték, 90 perc, 2014)    
20.00–21.40 Egy szó mint száz: szerelem (feliratos, dán romantikus vígjáték, 100 perc, 2015)   
22.00–00.03 Szerelmünk lapjai (magyarul beszélő, amerikai romantikus film, 123 perc, 2004)  
Ezen a napon bemutatkozik a Magyar Filmlabor és a Focus Fox Stúdió.
Folyamatos busho (budapest short film festival) rövidfilmvetítés, magyar és külföldi alkotóktól. 
Jegyár: 2000 Ft (egész napra), 500 Ft/film  
Diák-nyugdíjas jegy: 1500 Ft, egész napra 300 Ft/film
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kakaómoZi gyerekeknek 
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!
Kakaójegy: felnőtteknek 500 Ft, gyerekeknek 14 éves kor alatt ingyenes
Január 15. vasárnap 10.00 
Péter Pán (színes, amerikai rajzfilm, 76 perc, 1959)
Január 22. vasárnap 10.00 
Vili, a veréb (színes, magyar rajzfilm, 77 perc, 1989) 
Január 29. vasárnap 10.00 
A százegy dalmata története 
(magyarul beszélő, amerikai animációs film, 79 perc, 1961) 
február 5. vasárnap 10.00 
Lúdas Matyi (színes, magyar rajzfilm, 83 perc, 1937)
február 12. vasárnap 10.00 
Maugli kalandja (színes, magyarul beszélő rajzfilm, 83 perc, 1937)
február 19. vasárnap 10.00 
Az erdő kapitánya (magyar rajzfilm, 70 perc, 1990)
február 26. vasárnap 10.00 
Arisztokrata macskák (színes, magyar rajzfilm, 74 perc, 1981)

Január 29. vasárnap 11.00–13.00 (1. Csoport) és 14.00–16.00 (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 
tecnikákat, saját kreatív ötleteik alapján készíthetik el a figurákat, melye-
ket aztán kamerával rögzítenek, és számítógépes program segítségével 
keltenek életre!
Egy csoport létszáma max. 15 fő.
Jegyek elővételben vásárolhatóak. Jegyár: 1000 Ft

régmúlt idők moZija 

Tolnay Klári sorozat 
Nosztalgiavetítés minden korosztálynak péntekenként. 
Jegyár: 500 Ft. Diákoknak és nyugdíjasoknak 300 Ft
Január 13. péntek 14.30 
Meseautó
(fekete-fehér, magyar romantikus, zenés vígjáték, 90 perc, 1934)
Január 20. péntek 14.30 
A hölgy egy kissé bogaras
(fekete-fehér, magyar romantikus vígjáték, 84 perc, 1938)
Január 27. péntek 14.30 
Ballagó idő (magyar ifjúsági kalandfilm, 92 perc, 1975)

Ruttkai Éva sorozat 
február 3. péntek 14.30 
Szerelmi álmok – Liszt I. (szovjet-magyar film, 82 perc, 1970) 
február 10. péntek 14.30 
Liliomfi (magyar film, 109 perc, 1954)
február 17. péntek 14.30 
Butaságom története (magyar romantikus vígjáték, 84 perc, 1965) 
február 24. péntek 14.30 
Tanulmány a nőkről (magyar vígjáték, 91 perc, 1967)
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mesés hétvégék

Családi délelőtt közös játékkal, mesehallgatással, kézműves alkotással
Házigazda: Gyenes Zsuzsa (Mesezengő) és Szmirnov Krisztina (Tipegő)
A belépés díjtalan.

Január 14. szombat 10.00
ágas-bogas január
A fák kopasz ágai közt színes fonál, Fagymanó szakállán zúzmara – kö-
tényből varázsolt mesénkből kiderül majd, hogy köszöntik az új évet, és 
miért nem fáznak télen Kerekerdő lakói. Kerekerdőn ugyanis télen mindig 
hideg van, és sokszor esik a hó. Ha ez Csillaghegyen nem így lenne, akkor 
meglengetjük az óriás szivárványernyőt – s mindjárt kerekedik egy hófel-
hő. Lehet majd szánkózni, korcsolyázni, hóembert építeni… Lehet, nem 
hóból, csak hófehér gyapjúból.

február 4. szombat 10.00
indiánfarsang
Szökellünk, mint az indiánok, kifestjük magunkat, mint az indiánok… 
Miért is ne tennénk? Hiszen farsang van! Hatalmas csatakiáltások közt 
rázzuk-rázzuk a varázsernyőt, az égig repülnek a színes labdák. Álarcot 
készítünk és ékszereket, seprűtáncot járunk, lovacskásat játszunk… Ami-
kor elfáradunk a nagy mulatozásban, meghallgatunk egy farsangi mesét 
– aztán elszívjuk a békepipát.

Január 6., 20., február 3., 17. péntek 10.00

dúdolJ! ringass! tánColJ! 
népzenei konCert babáknak

A programmal olyan zenei élményt kínálunk a babák számára, amely so-
rán 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.

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 táncosokat.
A büfét a Kis Bíbic Szendvics Sarok és Söröző szolgáltatja.
Január 28. szombat 
17.00 Családi táncház várja vendégeinket 
18.30–21.00 Kalotaszegi táncház
február 25. szombat 
16.00 Családi táncház várja vendégeinket
17.00–21.00 Farsangi télbúcsúztató, tavaszváró 
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február 18. szombat 13.00

iii. latin-amerikai fesztivál
Dél-amerikai országok zenéiből, táncaiból és gasztronómiai világából ka-
punk kóstolót.
Fellépők: La Movida; afrocubano tánc: Gaby Galindo Ruiz; argentin 
tangó: Lukas Molina Gazcon és Somos Judit; mexikói mariachi: Jesus 
Augusto Banuelo; perui tánccsoport
17.30 A délutánt filmvetítés zárja: Havanna, szeretlek!/7 días en La 
Habana/ (feliratos, francia-spanyol filmdráma, 129 perc, 2012) 
A Havanna, szeretlek! egy eklektikus, élettelei alkotás a világ egyik legiz-
galmasabb városáról. 
A belépés díjtalan.

Január 15. vasárnap 18.00

papp János – a vándor-színész mesél
„Inka, inkább, leginkább” 
A vándor-színész mesél sorozat újabb részeként Papp János Peruba kala-
uzolja az olvasót: az ősi inkaösvényen fel, Machu Picchu romjaihoz, majd 
az Andok vad és varázslatos hegyei közé, ahol egy kecsua indián vezeté-
vel 12 napon át vándorol közel 5000 méteres hágókon át.
Jegyár: 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. 

Január 11. szerda 
17.30 Turbéky István festő kiállítása
A kiállítás január 25-ig tekinthető meg Közösségi Házunk nyitvatartási 
idejében.

18.00 Köves István az elmúlt negyven évben a kortárs 
irodalom meghatározó jelentőségű publicistája, szer-
kesztője, rangos folyóiratok irányadó munkatársa volt, 
új könyvében (Kuplerájban nincsen szűzlány) gazdag 
életútjáról ad igazi, itt-ott ironikus  kor- és kórképet.

február 8. szerda 
17.30  Osztobányi Mógor Ildikó festő kiállítása
A kiállítás február 22-ig tekinthető meg Közösségi Házunk nyitvatartási 
idejében.

18.00 Szarka István költő Békásmegyer avatott poé-
tájaként egyre ismertebb, és elismertebb szereplője a 
szűkebb haza irodalmi életének. Válogatott műveiből 
készülő új kötetével ismerkedhetünk meg, egyúttal visz-
szatekintünk az elmúlt évtizedek sikeres alkotásaira is.
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a Csillaghegyi polgári kör egyesület programJa

RENDSZERES PROGRAMOK
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. Telefon: 06-70/967-1493 irodavezetői telefonszám.
Honlap: www.csipke.info/Postafiók
CSIPKE Műhely: Minden hét szerdáján: 10.00–12.00 
3-1-2 kínai meridián gyógytorna: Minden hét szerdáján: 9 órától
Hatha jóga: Minden hétfőn 18.00–19.30. Érdeklődés: 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 
6.00–12.00

TOVÁBBI FOGLALKOZÁSOK, KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK IN-
DULNAK A ZSÁMBOKI MŰHELYBEN. Figyelje a hirdetéseinket és honlapunkat!

PROGRAMOK A CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN 
ÉS AZ ŐSTERMELŐI PIACON:

Január 16. szerda 18.00
 Csillaghegyi Találkozó
 Ősképek
 Kazettás mennyezetek táblaképeinek leolvasása
 Előadó: Bereczky Zoltán ny. lelkész, tanár
február 15. szerda 18.00
 Csillaghegyi Találkozó
 Várvédő
 Jubileumi zenés emlékműsor a marosvécsi Erdélyi Helikon íróiról 
 Szervező: az Erdélyi Helikon Marosvécsi Kemény Alapítvány
 és Kemény Endre (Kemény János unokája)
február 25. péntek 8.00–10.00 
 Dőretáncoltatás a csillaghegyi iskolákban
február 26. szombat 10.00–18.00 
 Téltemető farsangi mulatság 
 9.00 Kolbásztöltő verseny, kóstolás 
 12.00 Farsangi felvonulás, lovasok, betyárok
 16.00–18.00 Göncöl együttes, táncház
 18.00 Dőreégetés, tűzzsonglőr

További programjainkat figyelje folyamatosan hirdetőfelületeinken!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
Programjaink ingyenesek. Mindenkit szeretettel várunk!

tanfolyamok babáknak, mamáknak

ÚJ! Bábos mesekuckó foglalkozás – Kéthetente kedden (minden páros 
héten) 10.30–11.30. Kapcsolódjunk bábosan! A bábos, mesés kreatív fog-
lalkozás 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 alko-
tás öröme, az én kifejezése. A foglalkozásokra bejelentkezés szükséges 
az alábbi elérhetőségeken: Meskó-Czégény Anikó, 06-30/445-5113, cze-
genyaniko@gmail.com. További információ: www.babosmesekucko.hu.
Kismama jóga – Szerda 17.00–18.00. A jóga testileg-lelkileg feltölt, segít-
ségével ráhangolódsz a babádra, felkészülsz a szülésre. Várok szeretettel 
minden kismamát az óráimra. Jógás múlt nem szükséges! Forgács-Ko-
vács Petra, 06-20/949-2671, facebook.com/mamastejoga.
Baba-mama jóga – Kedden 9.00–10.00. A babás jóga segít a kiegyensú-
lyozott baba-mama kapcsolat kialakításában, átmozgat, ellazít, feltölt. Vá-
rok szeretettel minden friss mamát óráimra. Jógás múlt nem szükséges! 
Forgács-Kovács Petra, 06-20/949-2671, facebook.com/mamastejoga.
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

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 fitnesz-
edzővel 06-20/249-3904, fitkids.hu@gmail.com. 
Hiphop tánctanfolyam – Keddenként 16.00–17.00 és csütörtökönként 
16.00–18.00. Folyamatos csatlakozás kezdőknek és haladóknak egya-
ránt, 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. Min-
denkit szeretettel várok, aki szeretne maradandót alkotni. Információ és 
jelentkezés: Szemlér Magdolna iparművész, tanár 06-20/911-8863, set-
ters@szafi.hu. 
Liza Kreatív Alkotó- és Varróműhelye – Január 14., február 4. 9.00–
12.00. Kiss Mihók Erzsébet Liza alkotóműhelyébe gyerekek és felnőttek 
egyaránt ellátogathatnak, ha szeretnének kézzel vagy varrógéppel varrni. 
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Itt a kezdő varrótanfolyamok mellett a tematikus varrófoglalkozásokon 
résztvevők jó hangulatban, észrevétlenül tanulhatják meg a kézi és gépi 
varrást. További információ: kreatorvarromuhely@gmail.com, telefon: 
06-30/992-3609, a Facebookon Kreátor Varróműhely néven. A program-
ra előzetes bejelentkezés szükséges a kreatorvarromuhely@gmail.com 
e-mail-címen!
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! Horgolás – Hétfőnként 17.15–18.30 horgoló klub kezdőknek és hala-
dóknak. Horgoljunk együtt szinte bármit: sapkát, babát, baglyot, manda-
lát! Információ: Farkasvölgyi Orsolya, 06-70/371-9516.
Alakformáló edzések – Kedden és pénteken 19.00–20.00. Változatos 
alakformáló edzések multitrainer szalagokkal és más fitneszeszközökkel 
hölgyeknek, Seprényi Zsolt testépítő-fitneszedzővel. 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 17.30–18.15, 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 szere-
tettel 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 15.00–18.00 és 
18.00–21.00. Információ: 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. 
Női Mozgás – Keddenként 20.00–21.00. Kapcsolódj ki te is a hétközna-
pok szürkeségéből és töltődj fel! Kifejezetten nőknek szóló mozgástrénig, 
tartásjavító, hátizom-erősítő és nyújtó gyakorlatokkal, tánccal és sok-sok 
mozgással megfűszerezve. Információ: Tóth Csilla, 06-70/620-1175 vagy 
selima@selimahastanc.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, ízü-
letkímélő torna, hátfájásra, mélyrétegű törzsizmok erősítése, tartásjavítás. 
Kellemes zenére 1 órás, speciális légzéstechnikával kombinált, fokozatosan 
felépített, nyújtó és erősítő gyakorlatsorozatok. Bármilyen életkorban elkezd-
hető! Információ: Nagy Eleonóra, 06-70/537-5136, nagyeleonora@gmail.com. 

szolgáltatások

Kényelmi szolgáltatások: baba-mama szoba (pelenkázó, kézmosó, 
szoptatós fotel), akadálymentes közlekedés.
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Január 13. péntek 18.00

káCser lászló festőművész kiállítása
Kácser László Óbudán élő képzőművész utóbbi években készült fo-
tó-munkái súlyos, sötét keretbe foglalt, árnyszerűen megformált, titok-
zatos figurákról, ősi mozdulatokról és rítusokról szólnak. A türelmes, 
hosszan befogadó szem számára lassan tárják fel a legmélyebb szimbó-
lumok mai üzenetét.
A kiállítást megnyitja és közreműködik: Verebes György festőművész
A kiállítás február 3-ig hétköznaponként 9–16 óra között látogatható.

kultúrházak éJJel-nappal 

február 10. péntek 18.00

„szentgyörgyi szellemében”
A Békásmegyeri Közösségi Házban működő képzőművész kör tanárai-
nak közös kiállítása: Kőfaragó József, Külüs László Ákos, Véssey Gábor
A kiállításon láthatók a T-Art Alapítvány tulajdonában lévő Szentgyörgyi 
József-képek is.
Kőfaragó József, Véssey Gábor és Külüs László festői stílusa tejesen elté-
rő. Kőfaragó Józsefet a figurális, szimbolikus hangvétel jellemzi, Véssey 
Gábor művészetében a nyers expresszivitás dominál, Külüs László fest-
ményein pedig rendkívül vastag festékrétegben absztrahált motívumok 
jelennek meg. Mindhármukban közös azonban Szentgyörgyi József fes-
tőművész szellemi hagyatéka.
A kiállítást megnyitja: Garami Gréta művészettörténész
A kiállítás március 3-ig hétköznaponként 9–16 óra között látogatható.

A megnyitón a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 
06 1 388-2373 és 06 1 388-7370 telefonszámokon lehet február 8-ig.
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február 11. szombat 20.00

péterfy bori & love band: fák, denevérek, pióCák
Péterfy Bori színésznő-énekesnő 2007-ben alakult zenekara, a Love Band két sanzon-pop-rock lemez után egy rockzenekartól szokatlan vállalkozásba 
vágott: régebbi dalaik egy részét végletesen kifordították, és már-már fájdalmasan lassúra hangszerelték át. Emellett kilenc vadonatúj pszichedelikus pop-
számot is írtak, s ezekből a dalokból állt össze a 2B címet viselő album, amely 2010 februárjában jelent meg, és élőben már sikeresen debütált a Művészetek 
Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. A zenekar ismét akusztikus koncerttel lép a közönség elé az Óbudai Kulturális Központban.
Jegyár: 3900 Ft, 3200 Ft, 2900 Ft  

február 24. péntek 18.00

művészeti randevú – művészettörténeti beszélgetés és tánCélmény egyben

A beszélgetést Garami Gréta művészettörténész vezeti a San Marco Galé-
ria „Szentgyörgyi szellemében” kiállításához kapcsolódóan.  
Jegyár, mely egyaránt érvényes a beszélgetésre és az előadásra: 1000 Ft

a pr evolution dance company előadása – s ahogy ott álltunk…
Pillanatkép a mából. Emberek jönnek, emberek mennek. Véletlenszerű-
en kerülnek be a térbe. Kapcsolatba kerülnek egymással. Vajon épp mire 

gondolnak, mi játszódik le bennük? Különféle hangulatokba, képekbe ke-
rülünk bele. Belső monológok, vágyak kerülnek a szemünk elé, s mégis 
minden összeér, minden egymásról szól.
Táncművészek: Haruka Kobayashi, Radvánszki Beatrix, Tokai Rita, 
Krizsán Dániel, Csizmadia Tamás
Zene: Montázs
Koreográfia: Nemes Zsófia
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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!

Január 20. péntek 19.00 
Verspincér: Földes Eszter színművésznő

február 17. péntek 19.00 
Verspincér: Vida Péter színművész

zenés-mesés bérlet
Jegyár: alkalmanként 1500 Ft
2017. február 1. 10.00 és 14.30
Csipkerózsika – Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színház
2017. márCius 29. 10.00 és 14.30 
Csörömpölők Együttes koncertje
2017. április 12. 10.00 és 14.30 
Péter és a farkas – Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színház

Családi vasárnapok 

Január 29. vasárnap 10.00
halásZ judit – csiribiri koncert
A Csiribiri koncerten a filmkoncert zenei anyagából hallható válogatás, 
amely csokorba fogja Halász Judit egyedülálló pályafutásának legnép-
szerűbb 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.
Az előadások helyjegyesek. Jegyváltás 2 éves kortól! 
Jegyár: 3000 Ft, 2500 Ft
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február 5. vasárnap 10.00–13.00
alkotónap 
A Kezünk Kincsei Műhely kézműves foglalkozásai: csuhajfonás, papírme-
rítés, tűzzománc, gyertyamártás
A kiskunfélegyházi Kezünk Kincsei Műhely egy olyan kézművesfoglalko-
zás-csomagot hoz el hozzánk, amely során a gyerekek és szüleik is ki-
próbálhatják, milyen öröm, ha valamit a saját kezükkel készíthetnek el. 
A vállalkozó kedvűek kipróbálhatják magukat egy számukra ismeretlen 
területen, ezáltal olyan mesterségekkel ismerkedhetnek meg, amelyek 
rég a feledés homályába merültek, és ma már csak kevesen gyakorolják.
A kézművességben az a csodálatos, hogy magunk alkothatunk valami 
olyasmit, aminek tényleg csak a fantáziánk szab határt! 
Foglalkozásvezető: Mónus Gyöngyi
Jegyár: 500 Ft

február 12. vasárnap 10.00
kalap kaland 
Élő-bábos mesejáték a Budai Bábszínház előadásában.
Az ország egyik leghíresebb utazó bábszínháza idén is ellátogat az Óbu-
dai Kulturális Központba.
Ez a mese egy kicsiny, a veszélyt még fel nem ismerő, nagyszájú kismó-
kusról szól. Világjáró Viktor hajnalok hajnalán egy bokor tövében találja 
meg a mókusgyereket. Leesett az ágról, mert gyenge. Soha nem mozog. 
Mindig csak otthon ül és nem játszik, nem futkos, mint ahogy a gyerekek-
nek szükséges. A bokrok közt el is tévedt. Az ember megeteti, melengeti, 
tornáztatja, hogy megerősödjön. Annyira belejön a mozgásba, hogy még 
az embertől is elszalad, hogy megmutassa, már milyen fürge és erős. Az 
erdő azonban tele van veszedelemmel. Mi történik a meggondolatlan mó-
kuskával? Minden kisgyerek számára tanulságos a kisállat kalandja.
Rendező: Cs. Szabó István
10.00–13.00 Kézműves játszóház
Az előadások helyjegyesek. Jegyváltás 2 éves kortól! 
Jegyár elővételben: 1000 Ft és 1200 Ft, a helyszínen: 1300 Ft és 1500 Ft

február 19. vasárnap 10.00
a csúnya kacsa 
Mesejáték a Hoppart Társulat – Vaskakas Bábszínház előadásában.
6 éves kortól, sok zenével, (nem csak) gyerekeknek
Hans Christian Andersen A rút kiskacsa című népszerű meséje nyomán 
egy rendkívül játékos és zenés előadás várja az egész családot.
Mit tehet egy kacsa, ha másnak születik, mint a többiek?
Mit tehet egy kacsa, ha elveszíti a családját?
Mit tehet egy kacsa, ha nem találja a helyét a világban?
Andersen meséje a kicsiknek, kicsit nagyobbaknak és a sokkal nagyob-
baknak is sok tanulsággal szolgál. És a tó, amely körül a kacsafamília, a 
szarkák, a réti sas, a gólyacsalád, a vadludak, a vadászkutya, a kandúr, a 
tyúk és az idős hölgyek élnek, különösen hasonlítanak egy kis országra, 
amit olyan jól ismerünk…
Rendező: Tengely Gábor 
Az előadások helyjegyesek. Jegyváltás 2 éves kortól! 
Jegyár elővételben: 1000 Ft és 1200 Ft, a helyszínen: 1300 Ft és 1500 Ft

február 26. vasárnap 10.00
sZalóki ági – körforgás koncert
A Körforgás családi zenés könyv, olyan útravaló, amit sokan és sokáig 
hallgathatnak, forgathatnak, és mindig találnak benne újat. A koncert ze-
nei anyagát énekelt versek alkotják, többek között József Attila, Tamkó 
Sirató Károly, Szabó T. Anna, Erdős Virág, Jónás Tamás és Garaczi László 
költeményei. Színes, izgalmas zenei világot hoztak létre: a dalok a magyar, 
a cigány, az afrikai mali és pigmeus, az indiai zenei hagyományok mellett 
a jazz és a könnyűzene világából is merítenek. A Körforgás szövegei is 
sokfélék: a gyerekek és felnőttek számára ismerős élethelyzetekről szól-
nak (utazás a 4-es és a 6-os villamoson, mi történik, ha lefagy a számító-
gép), de lehetőséget adnak a szerelemről, a születésről, a családról és az 
elmúlásról való beszélgetésekre is.
A koncerten elhangzanak a korábbi gyereklemezekről is dalok. 
Az előadások helyjegyesek. Jegyváltás 2 éves kortól! 
Jegyár: 2000 Ft és 2200 Ft

fotó: Emmer László fotó: Borovi Dániel
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tánCos programok

sirtos görög táncháZ
Január 29., február 5., 12., 19., 26. vasárnap 17.00–21.00
Tánctanítás, 17.00–18.00. Az élvezetes táncleckék után lehetőség nyílik a 
tanultak gyakorlására.
Jegyár: 1000Ft

casablanca táncláZ
Január 20., február 24. péntek 20.00-23.00
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: 1500 Ft
A változtatás jogát a táncklub fenntartja.

előadások

február 21., 28. 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.
Január 10. kedd 15.00 Híres királyaink: IV. Béla
Február 14. kedd 15.00 Híres királyaink: az Anjouk 
(Károly Róbert és Nagy Lajos)

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

életünk – egészségünk! 
Előadás-sorozatunkon egyszerre foglalkozunk a testi és a lelki egészsé-
günket érintő kérdésekkel. Keressük és megvilágítjuk azokat a szempon-
tokat, amelyek segítenek életünk és közérzetünk jobbá tételében. Sze-
retettel várjuk az érdeklődőket! Előadók: Wolfgang Köbel fitoterapeuta, 
természetgyógyász, Frend László életmódoktató, lelki gondozó
Az előadások látogatása díjtalan.
Január 11. szerda 18.00 
Hogyan befolyásolja az emésztőrendszer állapota az idegrendszer és az 
immunrendszer egészségét? Autoimmun és idegrendszeri problémák.
Január 18. szerda 18.00
Hány nyelven beszélünk? Ki hogyan szeret? Csak a maga módján?
Január 25. szerda 18.00 
A hallható szeretet – Elismerő szavak, ha vannak!
február 1. szerda 18.00 
A figyelemzavaros, impulzív magatartás, az ADHD viselkedés kezelése 
természetes gyógymódokkal.
február 8. szerda 18.00 
Az odafigyelő szeretet – Ha elég időnk van egymásra.
február 15. szerda 18.00 
A készséges szeretet – Szívességek, amelyekkel a ragaszkodásukat 
bizonyíthatjuk. 
február 22. szerda 18.00 
Életmódunk mentális, személyiségünket és gondolkodásunkat befolyá-
soló hatása. 
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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. A klub kötetlen játékot kínál a babáknak, és hasznos tanácsokat, 
ismerkedést a mamáknak. A programszervezésben a klubot a Kapocs 
a Gyermekekért Nonprofit Kft. önkéntesei segítik. Információ: Galiczá-
né (Marcsi) védőnő, 06-70/685-2117. Folyamatosan lehet csatlakozni. 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, 06-70/4675-056; bp-rozsadomb-obuda@helendoron.com, 
rozsadomb-obuda.helendoron.hu. 
Csiri-biri torna – Csütörtökön 9.15, 10.00 és 10.45. Mozgásfejlesztő 
foglalkozások 1–3 éveseknek. Részvételi díj: 10 alkalomra 10.000 Ft. Az 
alkalmi jegy ára: 1200 Ft. Testvérkedvezmény: 50%. További információ: 
Orszáczky Ildikó, www.csiri-biri.hu. 

Tücsök Zene – Szerdán délelőtt. Játékos ének és zenei foglalkozás már 
féléves kortól! Az egyszerű mondókák, dalok tanulása nem csupán a ze-
nei készségek, de a beszéd fejlődését is segítik. Jelentkezés, csoportbe-
osztás: 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, három csoportban. Vedd ölbe, 
ringasd, énekelj! Kisgyermekkori zenei nevelés a születéstől hároméves 
korig a kodályi elvek alapján. Információ: G. Kovács Modeszta, 06-70/609-
0705, modeszta@ringato.hu, www.ringato.hu. 
Kanga-tréning – Szerdánként 9.30-11.30. A Hordozós Kanga-tréning a 
legnagyszerűbb formája a szülés utáni regenerációnak, a has- és gát-
izmok megerősítésének, az alap állóképesség felépítésének. További 
előnyei közé tartozik, hogy a legjobb edzőtárssal mozoghatsz együtt: a 
saját babáddal! Az órákra létszámkorlát miatt bejelentkezés szükséges a 
szandi@kangatraining.hu e-mail-címen. További információ: Szűcs And-
rea, 06-30/460-1104, www.facebook.com./szandikanga.

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 
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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. 
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. Gyerekcsoport: 8–14 éves kez-
dő és haladó edzések. Edzésvezetők: Guba Miklós sakkedző, Sármási Pé-
ter és Ungvári Anikó oktatók. Információ: 06-30/238-4441, obudasakk@
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 – kéthetenként hétfőn 18.30. Cardio, zsírégető, alak-
formáló torna mindenkinek! Információ: Maár Györgyi, 06-30/524-6815, 
e-mail: info@georgiafitness.hu. 
„3 in 1” torna – Hétfőn 18.30, pénteken 18.00. Alakformálás, gerincgim-
nasztika, intimtorna 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. 
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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. Beme-
legítő, aszanázás, lazítás, új lecke. Több évre rendezett anyag a csakrák, a 
fizikai test, a lelkiállapotok és a tudattartamok közötti összefüggések tük-
rében. Tanfolyamok: I. és III. évfolyam hétfőnként 19.00–21.30 óra. Vezeti 
Fekete Lilla (lilla@jogatan.hu).
II. és III. évfolyam hétfő 18.00–20.30. Vezeti Nagy Edit (n.edit@jogatan.
hu). Csatlakozási lehetőség a már működő csoportokhoz! További infor-
mációk: 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
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Január 14. szombat 18.00 

„emlékek JövőJe” 
– lakatos erika kiállításának megnyitóJa 

Lakatos Erika fotóművész és jazzénekes New Yorkban, a Long Island Uni-
versityn ismerkedett meg a fotográfiával Stuart Fishelson tanítványaként. 
Itt kezdődött vonzalma az alternatív fotótecnikák iránt – műveiben gyakran 
találkozunk kézzel megfestett, vagy egyéb képzőművészeti eszközökkel ki-
egészített fényképekkel. Előszeretettel használja a Polaroid SX-70 kínálta le-
hetőségeket, amelyek létrehozzák a falakon is látható, színekben igen gazdag, 
unikális képi világot. Sorozatait számos kiállításon láthatta már a New York-i, 
berlini, helsinki, tamperei, római akadémia, a párizsi és a budapesti közönség. 
Munkáját 1997-ben a „Personal Vision” – Washington D.C. kreatív nagydíjjal 
ismerte el a Canon USA, a Kodak Professional, az International Foundation 
of Photography és a Missouri School of Journalism – University of Missouri.
A kiállítást megnyitja: Kőfaragó József formatervezési Nívódíjas festőművész
Közreműködik: Vidák Róbert flamenco gitárművész
A kiállítás ingyenesen megtekinthető február 2-ig, a Közösségi Ház nyit-
vatartási idejében.
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a magyar kultúra hete

Január 21. szombat 18.00 
a magyar kultúra hete – virtuóZok
„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon.” 
(Kodály Zoltán) 
A Duna TV-n sugárzott Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató műsor döntőseinek koncertműsora. 
Fellépők: Holozsai Eszter, Kelemen Gáspár, Demeniv Mihály  
Közreműködik: a Dohnányi vonósnégyes 
Jegyár: elővételben: 2000 Ft, az előadás napján: 2500 Ft

békásmegyeri közösségi ház
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Január 22. vasárnap 18.00 
temesi mária és a simándy énekverseny 
győZtes növendékeinek hangversenye
Fellépő művészek: 
Temesi Mária
A Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas operaénekese, operanagykö-
vete, énekmestere, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének tulajdonosa, 
a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának tanszékvezető pro-
fesszora, egyetemi tanár, a HAZÁM, HAZÁM, TE MINDENEM Művészeti és 
Oktatási Alapítvány kuratóriumi elnöke. A Magyar Állami Operaházbeli alakí-
tásai mellett számtalan főszerepet énekelt a világ neves opera- és koncert-
színpadain, Európától Amerikáig. A Simándy József Énekverseny alapítója 
és művészeti vezetője, számos ifjú tehetség felfedezője és énekmestere.
Baracskai Judit, a Szegedi Tudományegyetem végzős opera mestersza-
kos hallgatója
Kálnay Zsófia, a Magyar Állami Operaház operaénekese
Kiss András, a Magyar Állami Operaház operaénekese
Zongorán közreműködik:
Koczka Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar oktató-
ja, korrepetitor, a Szegedi Nemzeti Színház karmestere

A műsorban Bartók, Mozart, Erkel, Rossini, Puccini, Wagner, Händel, Ko-
dály, Schubert művei hangzanak el. 
Jegyár: elővételben: 1200 Ft, az előadás napján: 1700 Ft
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Január 23. hétfő 18.00 
„vándorúton – a magyar művésZetért élőtárlata” 
– a kortárs magyar művésZek mérvadó műveinek kiállítása 
Ez a galériasorozat 1996, a magyar millecentenárium óta járja a Kár-
pát-medencét. A békásmegyeri kiállítás egy kifejezetten ide összeállított 
festmény- és iparművészeti gyűjtemény. Az alkotók között számos Kos-
suth-díjas művész szerepel. Közös vonásuk, hogy az elmúlt csaknem há-
rom évtizedben valamennyien részesültek A Magyar Művészetért Díjban: 
Schéner Mihály, Kokas Ignác, Sváby Lajos, Aknay János, Péreli Zsuzsa, 
Kubinyi Anna a XX. század vége, az ezredforduló kiemelkedő alkotói sok 
más itt kiállító társukkal egyetemben.
A kiállítást megnyitja: Dr. Gubcsi Lajos író, A Magyar Művészetért Díj-
rendszer elnöke
Közreműködik: Für Veronika gitárművész
A kiállítás ingyenesen megtekinthető február 13-ig, a Közösségi Ház nyit-
vatartási idejében.
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Január 26. Csütörtök 18.00 
lackfi jános – milyenek a magyarok?
Válogatott magyarkodások Lackfi János író-költő népszerű próza- és 
verseskötetei alapján. Felzeng a magyar néplélek az „ügyes” betontól a 
robbantott disznóig, Bóbitától Pató Pálig, Erős Pistától a délibábig, az 
ál-Petőfitől az árvalányhajas rónaságig. Nevetés a görbe tükör előtt, per-
sze minden fensőbbséges szándék nélkül, hiszen a történések főhőse „a 
magyar ember”, aki nem több és nem kevesebb nálunk, igazi szeretni való, 
bénácska átlagpolgár. Aki szeret focizni, de nem tud, pompásan emlék-
szik viszont arra az időre, amikor még tudott. Aki mindig reformlázban ég, 
aki csokorba gyűjti a villanypóznákat, és aki a semmi ágán ülve tujázik, 
míg csak mozog alatta a föld...
Zenei közreműködő Dresch Mihály Liszt Ferenc-díjas szaxofonművész, a 
Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a hazai és a nemzetközi jazz- és 
népzenei élet kiemelkedő alakja.
Jegyár: 1000 Ft
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fotó: Raffay Zsófia

fotó: Dobó László
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nosztalgia bérlet

Bérlet ára: 3000 Ft
Jegyár alkalmanként: 1200 Ft

február 6. hétfő 15.00
feydeau: a balek (a hülyéje) 
Bohózat két részben – a Pesti Művész Színház előadásában
Feydeau vígjátékain keresztül tükröt tart elénk, és bekukucskálhatunk a 
párizsiak hálószobatitkaiba.
Félreértések és véletlen egybeesések. Csontváz a szekrényben, megcsalt 
férj, ügyefogyott szerető. Mit tehet Lucienne, ha férje barátja a szerelmé-
vel üldözi? Bevall mindent. De mit tehet a szoknyabolond Pontagnac, ha 
lebukik, ráadásul még elhagyott kedvese is betoppan a házba? Nos, bevall 
mindent. S mit tehet a férj, aki megtudja mindezt? Nem hiszi el.
Szereplők: Beleznay Endre, Fogarassy Bernadett, Csengeri Attila, Osz-
ter Alexandra, Hajnal János, Cseke Katinka, Várkonyi Andrea, ifj. Já-
szai László, Sáfár Anikó, Harsányi Gábor, Hoffmann Richard, Lengyel 
Eleonóra 
Rendező: Pozsgai Zsolt

márCius 13. hétfő 15.00
akit aZ istenek sZeretnek – csákányi esZter Zenés estje 
Orlai Produkció
„Magamról és a női lélek megannyi arcáról mesélek ebben az estben” – 
mondja Csákányi Eszter. A téma örök: nők – végletes lelkiállapotban. Nők, 
akik alárendelik magukat a férfinak, akik hiába várakoznak a megbeszélt 
randevún, akik kiszellőztetik a lakásból a magányt, és akik mégis mindig 
életben maradnak. Csákányi Eszter mutatja be őket nagy empátiával és 
rokonszenvvel, humorral és öniróniával. 
Szereplők: Csákányi Eszter
Billentyűs hangszerek: Wagner-Puskás Péter; ütőhangszerek: Kovács 
Norbert; dramaturg, szövegíró: Zöldi Gergely; producer: Orlai Tibor 

április 10. hétfő 15.00
tom Ziegler: grace és gloria
Színpadi játék két felvonásban – Ivancsics Ilona és színtársai előadásában
Hogyan adunk számot életünkről? Miért vagyunk ezen a világon? Nincs 
ember, akit ne foglalkoztatna ez a kérdés, hiszen életünk minden percé-
ben ott ólálkodik körülöttünk a változás és az elmúlás. Grace-t, az idős 
parasztasszonyt nemrég engedték ki a kórházból. Gondozója, Gloria, mi-
után elhagyta New Yorkot és egy sikeres állást, most önkéntes ápolóként 
érkezik hozzá. Kettőjük történetét mondja el az ismert amerikai író, miköz-
ben a néző önfeledten nevet az élet abszurd helyzetein. Egy humorral teli 
megható történet a hitről, életről és halálról.
Szereplők: Grace – Sólyom Katalin, Jászai-díjas, Gloria – Füsti Molnár 
Éva, Jászai-díjas
Rendezte: Füsti Molnár Éva
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bérletes meseszínház
Bérlet ára: 2400 Ft

pöttöm bérlet óvodásoknak
Február 16. csütörtök 10.00 Kolontos Palkó – Nektár Színház 
Március 9. csütörtök 10.00 Pumukli – Dumaszínház 
Április 6. csütörtök 10.00 Az Égig érő mesefa első virága: 
MEDVE-ÉNEK – Ciróka Bábszínház

kölyök bérlet iskolásoknak
Február 17. péntek 13.30, 15.00 Kolontos Palkó – Nektár Színház 
Március 10. péntek 13.30, 15.00 Pumukli – Dumaszínház 
Április 7. péntek 13.30, 15.00 Kinizsi Pál – Kabóca Bábszínház 

február 19. vasárnap 10.00 

piCur színház
m i a u
A Kabóca Bábszínház és a Buden Teatar koprodukciója
Első színházi élmény 0–4 éveseknek.
Egy óriási bújócska a két ügyetlen bohóc és a pajkos cica között, a rafinált 
macska mindig túljár az eszükön, ide bújik, oda bújik. Őt látjuk, vagy már 
csak az árnyékát? A produkciót színes vetítések tarkítják, és a gyerekek 
vidám zene kíséretében válnak játszótársaivá a szereplőknek. 
A különleges látvány Libuše Niklová híres cseh játéktervező munkája 
alapján készült. A bábok Petr Nikl jogörökös jóváhagyásával, Libuše Niklo-
vá terveit felhasználva, a Fatra cég támogatásával születtek meg.
Szereplők: Benkő Zsuzsanna, Szívós Réka, Szőke Kavinszki András 
Játékmester: Szőke Kavinszki András, Székely Andrea
Rendező: Miliana Lenak

Jegyár: egy felnőtt és egy baba: 1500 Ft; családi jegy: két felnőtt és két 
baba: 2500 Ft
Az előadásokon a nézőszám korlátozott, ezért kérjük, hogy időben vásá-
rolják meg a jegyüket.

További előadások:
Március 5. vasárnap 10.00 Ciróka Bábszínház: Csigaház
Április 9. vasárnap 10.00 Ciróka Bábszínház: Almafácska

Családi tízórai

4 éves kor fölött ajánlott.
Jegyár: 1200 Ft

Január 15. vasárnap 10.00 
mekk elek, aZ eZermester 
A Dumaszínház előadása
„Gyertek, gyertek, hogyha mertek, benne remek mestert leltek!”– harsog-
ja Mekk Elek szócsöve, a papagáj. Gyűlnek is a falubéliek, hogy igénybe 
vegyék a messze földön híres ezermester szolgáltatásait. Senki nem sej-
ti, hogy Mekk mester a sok káposztáért cserébe csak bosszúságot okoz 
mindenkinek. A Dumaszínház meséjében a „rímhányó” Romhányi József 
fergeteges szövegeivel és dalaival megidézik a televízióból már jól ismert, 
felejthetetlen mesesorozatot.
Rendező: Pille Tamás

február 5. vasárnap 10.00 
móka miki és barátai 

A Dumaszínház előadása
Emlékeznek még a Zsebtévére? Nos, ez alkalommal találkozhatunk az 
örökifjú szereplőkkel. Mindenkit vár: Hakapeszi Maki, Furfangos Frigyes, 
Takács Bálint, a Versmondó Lány, no és persze Móka Miki. Jóska, Sára, 
Tercsi, Fercsi, Kata, Klára, s valahány név a naptárba’: Tárul Miki mókatára.
Rendező: Pille Tamás

Január 20., február 10. péntek 16.30
aprók tánca a kolompos együttessel
Jegyár: 1000 Ft (2 éves kor alatt ingyenes.)
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színházi kulisszák mögött

„Alma meg a fája” sorozat
Páros portrékat mutatunk be új sorozatunkkal. Színészek mindannyian. Szülők és gyerekeik, akik nemcsak örökölték anyáik, apáik tehetségét, de vállalják 
is azt. Megmutatkoznak a színpadon, miközben küzdenek szüleik tehetségével, hírnevével, alakításaival. Bebizonyítva, hogy a tehetség időtálló és minden 
korszakban újraszületik. Csak kicsit másképp. Előadó: Szebényi Ágnes színháztörténész, múzeumpedagógus
A belépés ingyenes.

Január 27. péntek 17.00 
latabár árpád és latabár kálmán – A Latabár színészdinasztia tagjai 

Árpád, az apa (1878-1951) a joviális, 
viccelődő ember tipikus figurája volt, 
gyorsan a közönség kedvencévé 
vált. Alakításai elevenek, vidámak, 
életteliek voltak, szerepeit humorral 
formálta meg. Karikírozó képessége 
kimagasló volt. A két háború közötti 
korszak kedvelt művésze volt.
Kálmán, a fia (1902-1970) – vagy 
ahogy mindenki ismerte: „a Latyi” –, 
a dinasztia legtehetségesebb tagja, 
a 20. század egyik legnépszerűbb 
magyar komikusa. Kettejük kapcso-

lata, a két generáció közti különbözőségek, a megváltozott világ adja e két 
nagy formátumú művész eltérő életútját, melyet ez alkalommal megidéz 
a program.

február 24. péntek 17.00 
dévay camilla és udvaros dorottya

Anya és leánya. Csakhogy kivétele-
sen e kettősből a lányt, Dorottyát 
ismeri mindenki, a pályája csúcsán 
álló művészt, a kortárs magyar 
színház egyik legnagyobbikát. 
S fájdalmasan tragikus sors az 
édesanyáé, Camilláé, akit a rossz-
indulatú és alaptalan feljelentések 
börtönbe, majd internálótáborba 
juttattak. A tehetséges, frissdip-
lomás színésznő a reményteli 
pályakezdés helyett így vált a Rá-
kosi-rendszer áldozatává. Kettejük 

kapcsolata, a két pályaív alakulása elevenedik meg: az anyáé, amely 
torzóban maradt, és a leányé, amely magasra emelkedett.

Január 18., február 8. szerda 18.00

na, de őszintén! 
– papp János beszélgetős műsora

„Baudelaire azt írja, hogy a nagy közhelyeket kell jól megírni! Gondolatát to-
vább szőve azt hiszem, hogy a nagy közhelyekről lehet igazán tartalmasan 
beszélgetni. Vagyis az életről, a halálról, a szerelemről, Istenről és a termé-
szetről.” Papp János beszélgetőtársai nagyszerű alkotóművészek, akik az 
említett témákban mondják el őszinte, megszívlelendő gondolataikat. 
Januári beszélgetőtárs: Kovács István színművész

Minden alkalommal egy beszélgetőtársat várunk, akinek a személye az 
alább felsorolt művészek közül kerül ki (a színházi elfoglaltságtól függően):
Pokorny Lia, Básti Juli, Puskás Tamás, Rudolf Péter, Szinetár Miklós, Hau-
mann Péter, Hámori Ildikó, Bereczki Zoltán, Pásztor Erzsi
Jegyár: 1200 Ft

Január 6., február 3. péntek 16.30 

tánCos örökségünk
Folytatjuk tematikus táncházi sorozatunkat, ahol tovább ismerkedhetünk 
a magyar nyelvterület népviseleteivel, hagyományaival, tánctípusaival, 
népdalaival, és zenéjével. 
Közreműködnek: a Kincső Néptáncegyüttes és az Óbudai Népzenei Is-
kola tanárai és növendékei
Házigazda: Mosóczi István kétszeres aranysarkantyús táncos, néptánc-
pedagógus
Január – Rábaköz 1. rész 
Február – Rábaköz 2. rész
A belépés ingyenes, Óbuda–Békásmegyer polgármesterének támoga-
tásával.
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február 11. szombat 18.00 

szerelmes örökzöldek 
Flörtök, szerelmek, csókok, csalódások, remények… Egy igazán romantikus koncertre invitálunk mindenkit, aki szerelmes egy hölgybe / úrba vagy egyszerű-
en csak az életbe. Ezen az estén Bódy Magdi, Koós Réka, Majsai Gábor, Charlie és a Studio11 örökzöld külföldi és magyar dallamokkal, duettekkel idézik 
színpadra az egyik legszebb érzést: a szerelmet.
Jegyár: elővételben: 2500 Ft, az előadás napján: 3000 Ft

Január 28. szombat 18.00 

a 10 éves braunhaxler dalkör Jubileumi 
konCertJe

február 25. szombat 19.00 

sváb bál
Hagyományos farsangi batyus bál a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Braunhaxler Egyesület szervezésében.
Jelentkezés és asztalfoglalás: Neubrandt Olginál a 06-30/221-4938 tele-
fonszámon február 18-ig.

Január 6., február 3. 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.

kereCsenfészek

Őstörténeti hagyományőrző műhely vasárnaponként 15.00 órától
Támogatás: 800 Ft 
Január 8. Pais István, filozófus – Az ókori görög szellem időszerűsége
Január 15. Dr. Isaszegi János, nyugalmazott vezérőrnagy – A XXI. 
század élettérháborúi a vízért, a földért, az élelemért… a létezésért!
Február 5. Kiss Mao-Tun István őstörténet-kutató – Kelet-kutatóink: 
Kőrösi Csoma Sándor
Február 19. Szalóky József kutató – Múltunk születése II. (Közel-Ke-
let, pártusok, föníciaiak) 

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 – Csü-
törtök 10.00. Ha te is várandós vagy kisbabás anyuka vagy, ha kedveled a 
táncot és a latin ritmusokat, válaszd a Maminbabát, és mozogj együtt a ba-
báddal! Hordozót előzetes egyeztetés után tudunk biztosítani. A mozdulatsort 
gyógytornász-hordozási tanácsadó is ellenőrizte és ajánlja. Információ: Mol-
nár Enikő, 06-30/411-8441, info@maminbaba.hu, www.maminbaba.hu.
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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.
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: Almássy 
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, 
haladó tánciskola 20.00–21.00. Társastánc tanfolyam minden korosz-
tálynak. A Budapesten 1987-ben alapított, társastáncokkal foglalko-
zó klub képviseli az alternatív, de ugyanakkor kulturált és állandóan 
bulizó-bálozó-társasági életet kedvelő táncosok / fiatalok / örökifjak 
társaságát. Itt számíthatsz sok mosolyra, barátokra, rengeteg ese-
ményre, a társastánc keretein belül! A jó hangulatú táncórákat vezeti: 
Székely Attila
Bujutsu-kai Kenshin-Ryu – Péntek 17.30–18.30. Stílusunk nem a bru-
tális megsemmisítésre törekszik. A cél az, hogy az emberekből túlélőt, a 
túlélőkből 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 élénkítve a hormonrendszert, 
amellett, hogy rugalmassá teszik a testet és nyugodttá az elmét. Bővebb 
információ: 06-30/900-9336.

Női hormonjóga tanfolyam (40+) – Előre egyeztetett időpontokban. Kife-
jezetten a változókor fiziológiai és lelki tüneteit csökkentő technika, mely 
felkészíti a női szervezetet a változókor testi-lelki kihívásaira. Újjáéleszti a 
női hormonok működését, megelőzi a hormoncsökkenés okozta betegsé-
geket, fokozza a vitalitást és a jó közérzetet. Vezeti: Dr. Vallyon Andrea. Bő-
vebb információ: vallyon.andi@gmail.com. Tel: 06-30/900-9336.
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! 
Latin ritmusokkal tarkított fitneszprogram, mely jókedvre derít, alakot for-
mál, állóképességet fejleszt. Lehetsz kezdő, profi, fiú, lány – itt a helyed!
Középhaladó kubai salsa – Csütörtök 19.00–20.00.
Kezdő kubai salsa – Csütörtök 20.00–21.00. Ismerje meg a salsa forró han-
gulatát, vérpezsdítő ritmusait! Párt nem szükséges hozni. Információ: Salsa 
Caballeros Tánciskola, Földi Anikó: 06-20/315-2781, ani@salsacaballeros.hu.

szakkörök, klubok

Képzőművész kör – Hétfő, kedd, csütörtök 16.00–19.00. Kőfaragó József 
festőművész vezetésével. 

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. 
Foltvarró klub – Minden szerdán 9.00–12.00. 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. Decembert 1-től április végéig minden héten, szer-
dán 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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Január 7., február 4. 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

február 11. szombat 16.00

farsangi mulatság gyerekeknek
Az LCF Kids Club III. kerületi nyelviskola szervezésében farsangi mulat-
ságra várjuk a kicsiket és nagyokat, ahol vendégünk, a III. kerület díszpol-
gára, Csukás István dedikálja műveit. Ezen a délutánon számos program 
szórakoztatja az érdeklődőket, többek közt lesz jelmezverseny díjazással, 
részt lehet venni az Angliában nagy népszerűségnek örvendő Pancake 
Race-en, az alkotni vágyókat pedig kézműves sarkok várják.
Jegyár: 800 Ft

Január 6. péntek 18.00

zumpf andrás: barangolások argentínában
– aZ iguaZú víZeséstől, buenos airesen át, a tűZföldig
A Zumpf András természetfotós és felesége néhány évvel ezelőtt több 
mint 3 héten át gyönyörködött Argentína természeti szépségeiben, a 
nemzeti parkok, az állatkertek látványában. Az ott készült fotóanyag egy 
része látható a kiállításon. Bízunk benne, hogy a képek mellett állva érezni 
fogják a vízesés féktelen dübörgését, a gleccserek ropogását, a pampák 
végtelen csendjét. A megnyitó után vetítéssel egybekötött előadásra in-
vitálunk mindenkit, melyen beszámolót kaphatunk a házaspár életének 
legszebb, fordulatokban, kalandokban is bővelkedő expedíciójáról.
A kiállítást megnyitja: D. Horváth Piroska, a 3K vezető kulturális referense
A kiállítás február 24-ig megtekinthető a 3K nyitvatartási idejében.
A belépés ingyenes.
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Január 14. szombat 19.00

gyógyír északi szélre
Két monodráma egy részben
Emmi Rothner e-mailben szeretné lemondani a Like magazin előfizetését, 
de félreüt egy betűt, és levele véletlenül Leo Leikénél köt ki. Minthogy újra 
meg újra a rossz címre ír, Leo egy idő után kénytelen felvilágosítani őt a 
tévedéséről. Így veszi kezdetét a különleges levélváltás, melynek során a 
teljes ismeretlenség és kedves bensőségesség közti keskeny mezsgyén 
egyensúlyozva egyre közelebb kerülnek egymáshoz, míg végül kénytele-
nek feltenni maguknak a kérdést: vajon a levelekben kifejezett, egymás 
iránti egyre erősebb érzéseik kiállják-e a személyes találkozás próbáját? 
És ha igen, hogyan tovább?
„Írjon nekem, Emmi. Az írás olyan, mint a csók, csak ajkak nélkül. Az írás 
annyi, mint csókolni, de ésszel.” A lebilincselően szórakoztató darab meg-
szólít fiatalt, időst, magányost, családost, mindenkit, aki szereti látni min-
dennapjaink ellenmondásait, emberi útvesztőit.
Írta: Daniel Glattauer
Szereplők: Fullajtár Andrea, Őze Áron
Rendező: Göttinger Pál
Az előadás az Orlai Produkciós Iroda együttműködésével jött létre.
Jegyár: 1800 Ft, 1500 Ft

február 18. szombat 19.00

mellettünk – a greCsó testvérek összművészeti estJe
Amikor szegény édesanyánkat megkérdezik, mivel foglalkoznak a fiai, és megmondja, rendre azt kérdezik: „és normális gyereke nincs?” A falu zárt, kegyetlen 
és szép világ, olyan gyökér, olyan életkezdés, ami örökre meghatároz. Erről a közös identitásról mesélnek a Grecsó fivérek egészen más nyelven, egészen 
másképpen. A tánc nem magyarázza a szöveget, nem pantomim. A közös este inkább különös küzdelem, lelki leltár, virtuális családállítás. Eltérő nézőpon-
tok, más formák a közös gubancok körül. Tartalmas, mégis intim szórakozás, egy est a családról, a szerelmekről, az első csóktól az első válásig.
Szereplők: Grecsó Krisztián, Grecsó Zoltán
Az előadás az Orlai Produkciós Iroda együttműködésével jött létre.
Jegyár: 1500 Ft
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lelki fröCCs

Január 20. péntek 18.00
V. Kulcsár Ildikó: Egy korty derű
A Nők Lapja népszerű újságírója, több sikerkönyv szerzője Torontótól 
Szegedig, Erdélytől Sopronig és Bécsig terjeszti a derűt. Meggyőződése 
szerint humor és (ön)irónia nélkül nem lehet elviselni a hétköznapokat, ám 
ha megpróbáljuk a derű szemüvegén át szemlélni a világot, szeretteink, 
környezetünk életét is megszépítjük.
Jegyár: 1000 Ft

február 17. péntek 18.00
Bagdy Emőke: Vitalitásgenerátorok
Az egészségpszichológia vívmánya, hogy felderítette, melyek a bennünket 
egészségben tartó erők, amelyek mind a testi működések épségét, mind 
a jóllét, boldogság, jó közérzet állapotának elérését lehetővé teszik. Azo-
kat a tényezőket, amelyek az agyi örömközpontot izgalomba hozzák, az 
örömhormon termelését megindítják, és az immunrendszert aktivizálják, 
elnevezték vitalitásgenerátoroknak. Az előadásban a három legfontosabb 
és legnagyobb hatékonyságú vitalitásgenerátorral foglalkozunk. Ezek: 1. a 
mosoly, nevetés, humor, vicc; 2. a fizikai aktivitás speciális fajtái és 3. az 
„érintés”, fizikai érintkezés. Ezek megismerése és művelése elősegíti, hogy 
jobban érezhessük magunkat a bőrünkben, hogy szeressük az életet.
Jegyár: 2000 Ft

Január 27. péntek 19.00

úJra együtt! – Józan lászló és peller anna duettestJe 
Válogatás népszerű musical, operett, pop, sanzon dalokból, eddig nem látott párosításban. Zenei közreműködő: Kéménczy Antal
Jegyár: 2000 Ft
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február 10. péntek 19.00

szerelmes(e)
Különleges este a szerelemről, másképp. A Nylon Group tagjai – a Junior 
Prima Primissima díjas Eke Angéla és Márkus Sándor – nem mindennapi 
játékkal varázsolnak el ezen az estén, szerelmes versek és zenék kíséreté-
ben. A versek magyar (búgó) hangjai: Bakos–Kiss Gábor, a Nemzeti Szín-
ház művésze és Karalyos Gábor színművész. Zenei aláfestés: Kéménczy 
Antal, a Liszt–Bartók Nemzetközi Zongoraverseny második helyezettje.
Jegyár: 1000 Ft

Január 7., február 4. szombat 18.30

hangutazás és hangfürdő
A Hangutazás és hangfürdő egy olyan zenei utazásra hív, amelyen har-
monikus 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 hangszerek mélyebb tudatállapotba segítik a hallgatót, 
hogy felülemelkedhessen a hétköznapi gondolatok kavalkádján, és el-
hagyva az elme irányítását, a szív terébe helyezkedhessen. 60-70 percen 
keresztül fekvő pozícióban, közvetlenül a testre hatnak a test közelségé-
ben indított gyógyító rezgések. Alvásproblémákkal küszködők közkedvelt 
relaxációs nyugalomterápiája. Hozzanak magukkal párnát, takarót, poli-
foamot, hogy minél kényelmesebben élvezhessék az igazán különleges 
zenei utazást.
Késve érkezőket sajnos nincs módunk fogadni. Jegyár: 2500 Ft

Január 13. péntek 18.00–21.00

nosztalgiaest
Élőzenés táncest örökzöld slágerekkel, a Party Dance Band tolmácsolásában. 
Igazi buli hangulat, nem csak táncos lábúaknak. Minden korosztály részére.
Jegyár: 1000 Ft
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február 3. péntek 19.00

arCmás – piroCh gábor
A világszerte elismert, 40 év szakmai ta-
pasztalattal rendelkező, a legnagyobb 
szakmai elismerésnek számító Taurus 
World Stunt díjra jelölt kaszkadőr mesél 
hollywoodi dublőr szerepekről, forgatási 
kulisszatitkokról, filmes tréfákról, lovas él-
ményeiről.
A beszélgetést vezeti: Barabás Évi televízi-
ós műsorvezető
Jegyár: 800 Ft
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Január 21. szombat 10.00

három sirály – korCsoportos diák sakk-
verseny

A verseny lebonyolítása: 7 fordulós svájci rendszer, sakkórával, 15-15 perc 
gondolkodási idővel, a FIDE rapid játék szabályai szerint. Díjazás: kate-
góriánként az első három helyezett érmet és oklevelet kap. Információ 
és nevezés: juhaszb52@gmail.com, sirálysport@gmail.com, 06-20/974-
7447. Nevezési díj: 1500 Ft/fő, ami a helyszínen fizetendő.

február 24. péntek 18.00

felnőtt kreatív kézműves műhely
Farsangi álarcok készítése finomvonalas repesztéssel és antikolással.
Anyagköltség: 1000 Ft

klub
Hétfőnként 10.00–13.00 Kártya klub korhatár nélkül. Kártyázás, 
Scrabble, keresztrejtvény, társasjáték, beszélgetés ráérőknek. A belé-
pés 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 Gyermekekért Nonprofit Kft. önkéntesei segítik. Információ: Er-
deiné Zsóka szervező, 06-30/900-6228. Folyamatosan lehet csatlakozni. 
Részvételi díj: 600 Ft.
Csütörtökönként 13.00–15.00 Kineziológiai tanácsadás. A kezelés cél-
ja 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
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.  
Félóra höcögés, göcögés, kacagás a Kerekítő mondókás könyvek népi 
mondókái, ölbeli játékai nyomán! Cirókázás, lógázás, hintáztatás, lo-
vagoltatás élő hangszerjátékkal, népdalokkal színesítve. Az első évek 
önfeledt játékai segítik az érzelmi biztonság kialakulását, zenei és mű-
vészeti nevelés alapkövei is egyben, olyan útravaló, mely egy életre szól. 
A családok a furulyán túl megismerhetik a nádi dudát, csettegőt, recefi-
cét, odúsípot, sámándobot. Foglalkozásvezető: Nagy Éva Rita zenepe-
dagógus, nagyeva.rita@gmail.com, 06-30/538-2337. Bejelentkezés és 
mondókatár: www.kerekito.hu. 
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, 06-30/538-23-37. 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 dala-
iból 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 hiper-
aktív, koordinációs problémái, koncentrációs gondjai vannak, félénk, visz-
szahúzódó, 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-
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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 keresz-
tül – Kedd, csütörtök 19.30–20.30. Mit kínálunk számodra? Önvédel-
met és önbizalmat, stresszoldást, energetizálást, a szívizom erősíté-
sét és tüdőkapacitás növelését, gerinctornát, rekreációt, mozgásha-
táraid kitágítását, 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? 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 nemzetközi 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, gerinctorna! Túlsúlyos vagy? 
Gyengének érzed magad? Fáj a hátad? Fáradt vagy? Nem tudsz koncentrál-
ni? Akkor eljött a TE időd! Szénási Judit mesteredző, tel.: 06-20/393-7775.
Gerinctorna – Szerda 9.30–10.30. Idén is folytatjuk gerincünk, izma-
ink több éve megkezdett erősítését. Közös munkánkat zenével, jó-
kedvvel és sok munkával végezzük. A résztvevők létszámát a színház-
terem 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 
lépésekkel tarkított fitneszprogram. 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.

fűben-fában 
Manapság újra nagy népszerűségnek örvendenek a gyógynövények. Jóté-
kony hatásaikat egyre több ember ismeri, és védi a szervezetét különféle 
gyógynövényekből készült teákkal. Kérdéseiket szakértő vendégünknek, 
Kukusik Ágnes fitoterapeuta, természetgyógyásznak tehetik fel. 
Január 11. szerda 16.30 A kamilla és a körömvirág csodája
Február 8. szerda 16.30 Csalánba nem üt a ménkű – A csalán és dió-
falevél jótékony hatásai
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mimó öko – mesekuCkó 

Január 14. szombat 11.00
Vásárolj Ökosan Cserke rókával!
A választék elképesztő mostanában az üzletekben, minden termékből 
többféle kapható, de hogyan válasszunk közülük? Kedvenceink a boltban 
sokszor színesek, hívogatóak, de károsak a bolygónknak. Miért válasszam 
a szomszéd néni szóló szőlőjét, mosolygó almáját és csengő barackját a 
nyalóka helyett? Cserke róka kosarába pillantva ezt is megérted majd.

február 25. szombat 11.00
Mityó Macsek újrahasznos játékai
Mityó macska állandóan a kidobott, elromlott tárgyak körül szaglászik. S 
nem csak orra, de szeme is van ahhoz, hogy meglássa a mások számára 
már értéktelen vackokban a kincset! Vedd a kezedbe, gondold újra, alkoss 
kreatívan! Ezek Mityó macska vezérmondatai. Mityó mindenből játékot 
varázsol, tarts vele most te is!

bütykölő 

Január 18. szerda 16.00 
Gyöngyfűzés
Várunk mindenkit, aki szereti a saját készítésű dolgokat. A mai napon a 
gyöngyfűzés fortélyaival ismerkedhetnek meg a látogatók, és készíthet-
nek ékszereket, illetve állat- és mesefigurákat.

február 1. szerda 16.00 
Dekupázs
A februári bütykölőn a dekupázs technikát sajátíthatják el a látogatók. Ez 
egy nagyon egyszerű, de mégis varázslatos díszítési technika. Könnyen 
készíthetünk érdekes kiegészítőket a lakásunkba, de díszíthetjük vele a 
virágládáinkat vagy akár a kötényünket is.

február 15. szerda 16.00 
Farsang
Eljött a farsangi mulatságok ideje. A mai bütykölőn is a farsangé lesz a 
főszerep. A látogatók különféle álarcot, vicces díszeket készíthetnek ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt.
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Január 17., Január 31., február 14., február 28. kedd 11.00

szeniortánC
Egy újfajta mozgásformával várjuk kedves látogatóinkat. A szeniortánc kí-
méletesen mozgatja át az izmokat, ízületeket, és kiválóan hat a memóriára.
Nem kell hozzá táncpartner, sem előzetes tánctudás. 
A szeniortánc nem más, mint öröm, mozgás és agytorna.

Január 27., február 10. péntek 11.00

szupernagyi 
Önvédelem nyugdíjasoknak sorozatunk újabb előadásai ismét a Buda-
pest III. Kerületi Rendőrkapitánysággal közösen valósulnak meg. Mivel 
a múlt évi előadásokat követően a rendőrség adatai szerint is vissza-
esett az idősek elleni bűncselekmények száma, mindenképpen folytatni 
kívánjuk a felvilágosító, figyelemfelkeltő alkalmakat. A kötetlen beszél-
getéseket a rendőrkapitányság szakemberei vezetik. A felvilágosító 
előadások rendhagyó módon kiegészülnek a megfigyelés fejlesztését 
szolgáló feladatokkal is.

Január 28. szombat 11.00

kilenC élet – szatmári balázs 
kiállításának megnyitóJa 

Nos, hát igen, a macskaőrültek közé tartozom.
A 9 élet sorozat képei azokban a pillanatokban érik tetten a macskákat, 
amikor éppen lelepleződik féktelen kíváncsiságuk.

„Hajdanán a macskák istenek voltak, de ezt sajnos az emberek már elfe-
lejtették, míg a macskák sohasem…"

Az Elveszett Állatok Alapítvány munkatársai ezen a délelőttön a felelős 
állattartásról, ezen belül a macskatartásról fognak előadást tartani. Lehe-
tőség lesz macskák örökbefogadására is. 
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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! Regisztrációhoz kötött, 
jelentkezni a 06-1-240-0262 telefonon lehet
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 Meridián torna – 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 hónapban a Pest–Budai Kézműves és 
Népművészeti Közhasznú Egyesület vezetésével. Évszakokhoz kötődő al-
kotások, nemezelés, kosárfonás, gyöngyfűzés, papírhajtogatás.
Shiatsu klub – Szerda, 11.30–12.30. A shiatsu (siacu) a hagyományos 
kínai 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. 
Anya-pont – Kedd 10.00–12.00 Ha bővül a család, az mindig óriási 
változás. Sokszor a tanácstalanság és a kétségbeesés is megszületik 
a babával együtt. Imádod a gyerekedet, ez egyértelmű, de hazudnánk, 
ha azt mondanánk, hogy a gyerek születése után az új élethelyzet csu-
pán a folyamatos, állandó boldogságról szól. Mi találkozni akarunk, 
és beszélgetni szeretnénk veletek, anyukák, erről a megváltozott ál-
lapotról!
Ingyenes gyámügyi tanácsadás – Minden páros héten, csütörtökön 
16.00–18.00. Dr. Kanász Zsófia mediátor, gyámügyi tanácsadó ingyenes 
tanácsadást tart családjogi ügyekben, gondnoksági és gyámsági ügyek-
ben, tájékoztatás a mediáció igénybevételének lehetőségéről. Előzetes 
bejelentkezés szükséges a 06-30/566-9988 telefonszámon dr. Kanász 
Zsófiánál.
Origami – Minden hónapban tematikus programokat tartunk a Magyar 
Origami Kör tagjainak vezetésével. Információ: www.ori-gami.hu, face-
book.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, manuál-
terapeuta, gyógymasszőr

Január 25. szerda 17.00 
magyar kultúra napja – a lovasíjásZ
A film Kassai Lajos tevékenységével foglakozik: az általa újrateremtett, csak 
az elődeinkre jellemző ősi harci képességgel, a lovas íjászattal, ennek szel-
lemi hátterével, az abból létrejött, a világban futótűzként terjedő sporttal, 
valamint Kassai Lajos kulturális életünkben betöltött szerepével.
Mindezekről számtalan anyag található az írott és elektronikus médiában. 
Hasonló témájú könyve már több kiadást megért, több nyelvre lefordították. 
Kínában sztárként ünneplik mind a bemutatókon, mind a televízióban. 
Vendégünk a film producere: Kaszás Géza

február 22. szerda 17.00 
vagány nők klubja
Sidda Walker (Sandra Bullock) sikeres drámaírónő a Broadway-n. Egy in-
terjú során boldogtalan gyermekkoráról mesél. Édesanyja (Ellen Burstyn) 
felháborodottan olvassa a sorokat több ezer kilométerrel távolabb. Újra 
felizzik kettejük között a régi feszültség. Majd Sidda hirtelen, titokzatos 
körülmények között eltűnik. Édesanyja túlbuzgó barátnői rabolják el és 
Louisianába hurcolják, hogy szembesítsék Siddát gyermekkorával és az 
anyai igazsággal. 



A fesztiválokhoz, nagykoncertekhez képest egy egészen más közeg a 
művelődési ház színházterme. Hogyan készültök erre?

Ritkán csinálunk ülős koncerteket, de éppen ezért szeretjük. Éppen a szín-
házi jellege miatt különösen érdekes és jó. Sok olyan számunk van, amely 
éppen azért kerül ki a „zúzósabb” koncertekből, mert a kisebb, színházter-
mekben „él” jobban. És nem feltétlenül csak a lassú számok. 
Az biztos, hogy Óbudán a színházra szabottabb dalaink szólalnak majd 
meg, amelyekre érdemes odafigyelni, így nem fognak megőrülni a nézők 
attól, hogy ülniük kell. 

A koncertjeiden kimész, kiugrálsz a közönség közé, hogy „magaddal 
ragadd” a nézőket. 

Számomra jó érzés látni, figyelni a közönséget. Soha nem zavart, ha közel 
van a közönség, hogy nincs köztünk olyan távolság, mint a hagyományos 
nézőtér, színpad viszonylatban. Olyan színházban „nevelkedtem”, lettem 
színész, ahol ez volt a megszokott, hiszen a Krétakörnek jó néhány olyan 
éve volt, amikor mindenhol játszottunk, csak színházban nem. Hamar le-
jöttünk a színpadról, vagy talán fel se mentünk, színházi értelemben.

Amióta eljöttél a Nemzeti Színházból, keveset láthatunk színpadon.

Jelenleg a Belvárosi Színházban játszom Ratched főnővért, a Száll a ka-
kukk fészkére című előadásban, és tavaszra is van egy érdekes felkéré-
sem a Katona József Színházba, de erről még bővebbet nem mondhatok. 

Valóban próbálom megválogatni a színházi vagy filmes munkákat, de 
mindig vannak azért olyan feladatok, amikre nem bírok nemet mondani. 

A te szakmádban bármikor bejöhet egy igazán nagy feladat, elég, ha 
csak a Terápia című filmsorozatra gondolunk. 

Így van, arra nem is lehetett nemet mondani. Életem egyik legizgalmasabb 
színészi feladata volt. Szerencsére olyan időpontban volt a forgatás, hogy 
egyeztetni tudtam a koncertezéssel. De vannak olyan sűrű időszakok, 
amikor lehetetlen megoldani, hogy forgassak vagy próbáljak a koncertek 
mellett. Szóval, titokban mindig várok valami szuper színészi feladatot, 
de közben imádkozom, hogy olyankor legyen, amikor el is tudom vállalni. 
Imádom a zenekaromat, ez most a legfontosabb, hogy ezt csinálhatom. 
A színpadon nincsenek paráim, a koncertezés, ez a mostani rock and roll 
életforma boldoggá tesz. 

A zenekarban is és a magánéletedben is férfiak vesznek körül, a rock 
and roll is kemény műfaj, még ha egy vonzó, kifejezetten szexi nő is 
képviseli. A dalaidban a nők vagy sérülékenyek és kiszolgáltatottak, 
vagy „szivatósak”.

Egyrészt fontosak nekem a nők, az életük, a küzdelmeik, nekünk, nőknek 
össze kell tartanunk. Sok barátnőm van, és messziről megszimatolom, ha 
egy nő nőellenes. Másrészt az én énekhangomról és stílusomról egysze-
rűen leesnek az olyan számok, amelyekben nincs erő. Engem a lét drá-
maisága érdekel. A szélsőségek, amikben vagy pusztító, vagy égbeemelő 

egy popszám 
nem lehet középszerű
Februárban az Óbudai Kulturális Központban ismét találkozhat a közönség 
Péterfy Borival. A népszerű énekesnő legújabb lemezének, a Szédülésnek a 
dalain kívül korábbi szerzeményeit is előadja. 
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érzelmek vannak. Szerelmi bánatodban neked még nem jutott eszedbe 
az öngyilkosság vagy akár a gyilkosság gondolata? Vagy amikor vissza-
nyered az erődet, miért ne lehetnél olyan szuperhősnő, aki repülni tud? 
Ráadásul szerintem egy popszám nem lehet középszerű, nem szólhat a 
semmiről, mert az dögunalom. Sajnos, mégis sok ilyen van, elég bekap-
csolni a rádiót. 

A drámaiság nem elég populáris? 

Úgy tűnik, rádióslágert mostanában nem tudunk írni. De szerintem ez 
nem a mi hibánk, hanem a rádióké. Tövisházi Ambrus, aki egy hiperintel-
ligens, nagyon különleges gondolkozású ember, érzi, tudja, hogy nekem 
mi áll jól. És valószínűleg mind a ketten bonyolultabbak vagyunk annál, 
mintsem hogy ki tudnánk adni a kezünk közül egy egyszerű popszámot. 

Pedig 10 éve gyártjátok a Péterfy Bori-dalokat, amelyek minden kor-
osztályban megtalálják a rajongókat, a kamaszoktól az idősekig. 

Tényleg érdekes a közönségünk összetétele, annyira vegyes, hogy egé-
szen megdöbbentő. Talán éppen azért, mert ezek a dalok annyira szuve-
rének, távol állnak mindenféle divathullámtól. 

Már ötéves a kisfiad, pörögnek a koncertek. Kiegyensúlyozott az életed? 

Nincs olyan, hogy kiegyensúlyozottság, de ez, szerintem, nem is baj. 
Szinte napi gyakorlója vagyok az elengedésnek, hiszen mindegyik, még a 

legjobb koncert is véget ér. Muszáj tudomásul venni, hogy minden elmúlik 
egyszer. És mivel, ki tudja, mi lesz a jövő héten, soha nem engedhetem 
meg magamnak a dekoncentráltságot, vagy azt, hogy ne legyek jó. 

péterfy bori & love band: fák, denevérek, pióCák
február 11. szombat 20.00 óbudai kulturális központ

shakespeare-kötetekkel 
Jártam-keltem
Hogy milyen verseket kínál majd a januári irodalmi kávéházban a vendégek-
nek Földes Eszter színésznő, az legyen titok. A sokoldalú, fiatal színésznő 
amúgy is csupa meglepetés. 
Színész édesapját, Földes Tamást és táncosnő édesanyját, Tucsek Editet kö-
vetve felvették egy drámatagozatos középiskolába, az Újszínház stúdiójának 
növendéke lett, majd prózai színészként végzett Gálffy László és Ács János 
osztályában a Színművészeti Egyetemen. Remek szerepekben láthatjuk szín-
házban, kipróbálta már magát televíziós műsorvezetőként, tévésorozatban 
játszik, és nem mellesleg több mint egy évvel ezelőtt férjhez ment generáci-
ók bálványához, Lovasi Andráshoz. Sőt, rendezte is már a férjét és zenésztár-
sait a Semmi konferencia című nagysikerű koncertszínházban.

Anélkül, hogy elárulnánk, milyen versmenüt állít majd össze az Óbu-
dai Kulturális Központ Irodalmi Kávéháza vendégeinek, elmondaná, 
kik a legkedvesebb költői? 

Szeretem Weöres Sándort, Pilinszkyt, de a nagy szerelmem József Attila. 
Amit biztosan elhozok majd az óbudai vendégeknek is, az a Kései sirató 
című verse. 15 éves voltam, amikor először szavaltam. Felvételizni is vit-
tem és teljesen hozzám forrt belülről.
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irodalmi kávéház – verspinCér: 
földes eszter színművésznő
Január 20. péntek 19.00 óbudai kulturális központ

irodalmi kávéház – verspinCér: 
földes eszter színművésznő
Január 20. péntek 19.00 óbudai kulturális központ



Mennyire játszik fontos szerepet az életében az olvasás? A könyvek, 
az irodalom? A színházi világ, amelyben felnőtt, mennyire befolyásol-
ta az olvasási szokásait?

Tudat alatt nyilván nagyon is befolyásolta, de én ezt nem érzékeltem. 
10-11 évesen, a korosztályomra nem jellemző módon, Agatha Chris-
tie-krimiket és hasonló izgalmas felnőtt könyveket olvastam. Aztán 
13-14 évesen már vaskos Shakespeare-kötetekkel jártam-keltem. Sze-
rettem az irodalomórákat, gyakran kikölcsönöztem a könyvtárból az 
épp aktuális „tananyag” összes művét. De ekkoriban jöttem rá például, 
hogy Arany János mennyire távol áll tőlem, kivéve a balladáit. Ez a mai 
napig nem változott. 
Ha csak a magyar szerzőknél maradunk, hosszú lenne felsorolni, ki min-
denkit szerettem, szeretek, de talán három regényt mégis említenék, amik 
egy életre magukkal ragadtak: Szerb Antal Utas és holdvilág című regé-
nye, Szabó Magdától Az őz és Bereményi Géza Vadnai Bébije. 

Emlékszik arra, milyen darabban látta először az édesapját? 
Olyan három-négy éves lehetettem, amikor apukám a Rock Színházban 
beugrott Vikidál Gyula helyére Jean Valjean szerepébe a Nyomorultak 
című musicalben. Azért is emlékszem jól erre, mert az első jelenetben be-
vonuló rabok között édesapám volt egyedül mezítláb. El is kezdtem bőgni, 
hogy: „Az apun miért nincs cipő?!” Logikus kérdés volt, apukám meg is 
fontolta és attól kezdve cipőben ment a színpadra. Azt hiszem, minden-
ben láttam a szüleimet, amiben csak játszottak. A mai napig megnézzük 
egymást.

Azt nyilatkozta nem is egyszer, hogy sem a Kispál és a Borz, sem a 
Kiscsillag dalait nem ismerte sokáig. 

Inkább úgy fogalmaznék, nem állt hozzám közel, más volt az ízlésvilágom. Ter-
mészetesen, az utóbbi években sokat hallgattam őket, rengeteg koncerten vol-
tam, jelen lehettem az új dalok születésénél. Kialakult az én sajátos kötődésem. 

Több színházi előadásban hallhatjuk énekelni. Nem akart musicalszí-
nésznő lenni?

Nem, soha. Pedig kedvelem a műfajt, és szívesen játszom is zenés dara-
bokban. De sosem erőltettem ezt a vonalat. Talán furcsán hangzik, de a 
mai napig kicsit mumusom az éneklés.

Visszatérve az irodalomra, mostanában kiket, miket szeret olvasni?

Szinte mindenevő vagyok. Talán a sci-fi és a fantasy tud kevésbé lekötni. 
De a szépirodalomtól a tudományos, főleg pszichológiai könyvekig min-
dent szívesen olvasok, ha jó a könyv, és közösséget találok vele.  

Szívesen mesél magáról a közönségtalálkozókon? 

Igen, de csak akkor, ha fesztelenek a nézők és a kérdező is, mert akkor én 
is az lehetek. Egy felszabadult, bátor, jó hangulatú beszélgetés a nézőknek 
is, nekem is nagy élmény. Ellenkező esetben alig várom, hogy hazamehes-
sek. Szóval, minden a nézőkön múlik. Egy ilyen esten ők a rendezők. 
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Kőfaragó József, Külüs László Ákos, Véssey Gábor, a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban működő képzőművész kör tanárainak közös kiállítása
1960-ban Luzsicza Lajos (1920-2005) festőművész az Óbudai Hajógyár-
ban dolgozó ifjú tehetségek számára Képzőművész Kört alapított. 1972-
ben Szentgyörgyi József (1940-2014) Munkácsy- és életműdíjas festő, 
aki 1961 és 1963 között maga is a szakkör tagja volt, vette át a Képzőmű-
vész Kör irányítását.

A kezdetben csak szabadidős tevékenységként működő szakkör az évek fo-
lyamán egyetemi és főiskolai előkészítővé változott. Tagjai ekkor már nem 
csak a hajógyári fiatalok voltak, bárki csatlakozhatott a művészkörhöz.

A Képzőművész Kör az Óbudai Hajógyárból először a Zichy-kastélyba 
költözött, majd a Békásmegyeri Közösségi Ház fogadta be. Immár 27 
éve kezdődnek minden szeptemberben a kurzusok, ahol a szakkörtagok 
érdeklődésének, korának és egyéni motivációnak megfelelően személyre 
szabottan folyik az oktatás és a műhelymunka. A Körből 1972 óta közel 
száz képzőművésszel gazdagodott a magyar kulturális élet.

A 15-20 tagot számláló műhely tagjai között találunk rajztudásukat erő-
sítő, továbbtanulás előtt álló fiatalokat csakúgy, mint a festészeti hobbi-
jukat komolyan vevő felnőtteket. A Képzőművész Kör legidősebb tagja 
közel hetvenéves.

Az 56 éves Óbudai Képzőművész Kör festőművész tanárai, Kőfaragó 
József, Véssey Gábor és Külüs László, teljesen különböző stílusban al-

kotnak. Garami Gréta művészettörténész megfogalmazása szerint Kőfa-
ragó Józsefet a figurális, szimbolikus hangvétel jellemzi, Véssey Gábor 
művészetében a nyers expresszivitás dominál, Külüs László festményein 
pedig rendkívül vastag festékrétegben absztrahált motívumok jelennek 
meg. Mindhármukban közös azonban Szentgyörgyi József festőművész 
szellemi hagyatéka. Munkáikból, illetve a T-Art Alapítvány tulajdonában 
lévő Szentgyörgyi József-képekből rendezett kiállítást 2017. február 10-
től március 3-ig tekinthetik meg Óbudai Kulturális Központ San Marco 
Galériájának látogatói. 

„szentgyörgyi szellemében"
február 10. péntek 18.00 óbudai kulturális központ

„szentgyörgyi 
szellemében”
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óbudai kulturális központ békásmegyeri közösségi ház csillaghegyi közösségi ház 3k civil ház

1 vasárnap újév

2 hétfő

3 kedd

4 szerda

5 csütörtök

6 péntek

15.00 accordia irodalmi társaság 
(ingyenes.), 
16.30 „táncos örökségünk” 
(ingyenes.)

10.00 népzenei koncert babáknak
18.00 zumpf andrás: barangolások 
argentínában – fotókiállítás meg-
nyitó (ingyenes.)

7 szombat
15.30 hangszersimogató klub, 
18.30 hangutazás és hangfürdő

8 vasárnap 15.00 kerecsenfészek

9 hétfő

10 kedd
15.00 történelmi előadássorozat 
– híres királyaink: iv. béla 
(ingyenes.)

11 szerda
18.00 életünk – egészségünk! 
(ingyenes.)

18.00 irodalmi csillagdélután 
– köves istván (ingyenes.)

16.30 fűben fában – a kamilla és a 
körömvirág csodája

12 csütörtök

13 péntek
18.00 kácser lászló kiállítás 
megnyitó (ingyenes.)

14.30 régmúlt idők mozija 
– meseautó (1934) 

18.00 nosztalgiaest

14 szombat
15.00 turay ida színház – körmendi 
bérlet: francia szobalány

18.00 „emlékek jövője” 
– lakatos erika kiállítás megnyitó 
(ingyenes.)

10.00 mesés hétvégék 
– ágas-bogas január (ingyenes.), 
17.30 „zenél a mozi” 
– latin vér flamenco esttel 

19.00 gyógyír északi szélre 11.00 mimó öko – mesekuckó

15 vasárnap
10.00 Családi tízórai – mekk elek,
15.00 kerecsenfészek

10.00 kakaómozi 
– Walt disney klasszikusok, 
18.00 papp János est 
– a vándorszínész mesél

16 hétfő

17 kedd 11.00 szenior tánc

18 szerda

10.30 turay ida színház 
– nyugdíjas bérlet: operettparádé,
 18.00 életünk – egészségünk! 
(ingyenes.)

18.00 na, de őszintén! 
– papp János beszélgetős műsora

16.00 bütykölő – gyöngyfűzés

19 csütörtök

20 péntek
19.00 irodalmi kávéház 
– földes eszter, 
20.00 Casablanca táncláz

16.30 aprók tánca
10.00 népzenei koncert babáknak, 
14.30 régmúlt idők mozija 
– a hölgy kissé bogaras (1938) 

18.00 lelki fröccs 
– v. kulcsár ildikó: egy korty derű

21 szombat
18.00 magyar kultúra hete 
– virtuózok

18.00 mozititkok 
– ernelláék farkaséknál

10.00 három sirály 
– korcsoportos diák sakkverseny

22 vasárnap

18.00 magyar kultúra hete 
– temesi mária és a simándy 
énekverseny győztes 
növendékeinek hangversenye

10.00 kakaómozi – vili, a veréb 

23 hétfő
18.00 magyar kultúra hete 
„vándorúton – a magyar művésze-
tért élőtárlata” megnyitó 

24 kedd

25 szerda
18.00 életünk – egészségünk! 
(ingyenes.)

17.00 életigenlők filmklub – ma-
gyar kultúra napja – a lovasíjász 

26 csütörtök
18.00 magyar kultúra hete 
lackfi János és dresch mihály 
– milyenek a magyarok?

27 péntek
17.00 színházi kulisszák mögött 
– alma meg a fája (ingyenes.)

14.30 régmúlt idők mozija 
– ballagó idő (1975) 

19.00 újra együtt! – Józan lászló 
és peller anna duett estje 

11.00 szupernagyi

28 szombat
18.00 a 10 éves braunhaxler dalkör
jubileumi koncertje (ingyenes.)

17.00 nép-tánc-ház – (ingyenes.) 11.00 kilenc élet kiállítás megnyitó

29 vasárnap
10.00 Családi vasárnapok 
– halász Judit Csiribiri koncert
17.00 sirtos görög táncház

10.00 kakaómozi 
– Walt disney klasszikusok, 
11.00 és 14.00 álmodj és animálj!

30 hétfő

31 kedd 11.00 szenior tánc

műsornaptár 2017. január
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műsornaptár 2017. február

óbudai kulturális központ békásmegyeri közösségi ház Csillaghegyi közösségi ház 3k Civil ház

1 szerda

10.00 és 14.30 zenés-mesés bérlet: 
Csipkerózsika, 
18.00 életünk – egészségünk! 
(ingyenes.)

16.00 bütykölő – dekupázs

2 csütörtök

3 péntek

15.00 accordia irodalmi társaság 
(ingyenes.), 
16.30 „táncos örökségünk” 
(ingyenes.)

10.00 népzenei koncert babáknak, 
14.30 régmúlt idők mozija 
– szerelmi álmok – liszt (1970) 

19.00 arcmás – piroch gábor

4 szombat
10.00 mesés hétvégék 
– indiánfarsang (ingyenes.)

15.30 hangszersimogató klub, 
18.30 hangutazás és hangfürdő

5 vasárnap

10.00 Családi vasárnapok 
– alkotónap: kezünk kincsei mű-
hely kézműves foglalkozásai, 
17.00 sirtos görög táncház

10.00 Családi tízórai 
– dumaszínház – móka miki, 
15.00 kerecsenfészek

10.00 kakaómozi – lúdas matyi

6 hétfő
15.00 nosztalgia bérlet – a balek 
– pesti művész színház

7 kedd

8 szerda

10.30 turay ida színház – nyugdí-
jas bérlet: mellettem az utódom, 
18.00 életünk – egészségünk! 
(ingyenes.)

18.00 na, de őszintén! 
– papp János beszélgetős műsora 

18.00 irodalmi csillagdélután – 
szarka istván (ingyenes.)

16.30 fűben fában 
– „Csalánba nem üt a ménkü’

9 csütörtök

10 péntek
18.00 „szentgyörgyi szellemében” 
kiállítás megnyitó (ingyenes.), 

16.30 aprók tánca
14.30 régmúlt idők mozija 
– liliomfi (1954) 

19.00 szerelmes(e) 11.00 szupernagyi

11 szombat 20.00 péterfy bori & love band 18.00 szerelmes örökzöldek 
11.00 szerelem a vásznon 
– kultúrházak éjjel-nappal

16.00 farsangi mulatság 
gyerekeknek

12 vasárnap
10.00 Családi vasárnapok 
– budai bábszínház: kalap kaland, 
17.00 sirtos görög táncház

10.00 kakaómozi 
– Walt disney klasszikusok

13 hétfő

14 kedd
15.00 történelmi előadássorozat 
– híres királyaink: 
az anjouk (ingyenes.)

11.00 szenior tánc

15 szerda
18.00 életünk – egészségünk! 
(ingyenes.)

16.00 bütykölő – farsangi álarcok

16 csütörtök
10.00 bérletes meseszínház 
– pöttöm bérlet – kolontos palkó

17 péntek
19.00 irodalmi kávéház 
– vida péter

13.30; 15.00 bérletes meseszínház 
– kölyök bérlet – kolontos palkó

10.00 népzenei koncert babáknak, 
14.30 régmúlt idők mozija 
– butaságom története (1965

18.00 lelki fröccs – bagdy emőke: 
vitalitásgenerátorok

18 szombat
15.00 turay ida színház – körmendi 
bérlet: hazudni tudni kell

13.00 iii. latin-amerikai fesztivál 
19.00 mellettünk – grecsó testvé-
rek összművészeti estje

19 vasárnap

10.00 Családi vasárnapok 
– hoppart társulat – vaskakas 
bábszínház: a csúnya kacsa, 
17.00 sirtos görög táncház

10.00 picúr színház – miau, 
15.00 kerecsenfészek

10.00 kakaómozi – erdő kapitánya 

20 hétfő

21 kedd 18.30 a biblia világa

22 szerda
18.00 életünk – egészségünk! 
(ingyenes.)

17.00 életigenlők filmklub 
– vagány nők klubja

23 csütörtök

24 péntek
18.00 művészeti randevú – 
pr evolution dance Company
20.00 Casablanca táncláz

17.00 színházi kulisszák mögött – 
alma meg a fája (ingyenes.)

14.30 régmúlt idők mozija 
– tanulmány a nőkről (1967) 

18.00 felnőtt kreatív kézműves 
műhely

25 szombat 19.00 sváb bál
16.00 kolbásztöltő 
– nép-tánc-ház – (ingyenes.) 

11.00 mimó öko – mesekuckó 

26 vasárnap
10.00 Családi vasárnapok 
– szalóki ági körforgás koncert, 
17.00 sirtos görög táncház

10.00 kakaómozi 
– Walt disney klasszikusok 

27 hétfő

28 kedd 18.30 a biblia világa 11.00 szenior tánc
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