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1032 Budapest, san Marco utca 81. • tel.: 388-2373 • 388-7370
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március 10. péNteK 18.00

rajz KépeK 
– aDorjáN attila festőművész Kiállítása

Adorján Attila az Óbudai Kulturális Központ épületében működő, Gyémánt 
László által vezetett festőiskolában kezdte pályafutását az 1980-as évek-
ben. Festőművészként végzett a Képzőművészeti Egyetemen, később 
számos díjat nyert, és számtalan kiállításon szerepeltek munkái. Ma már 
érett, sikeres művészként, a kiinduló ponthoz visszatérve állítja ki alkotá-
sait a San Marco Galériában.
A kiállítást megnyitja: Gyémánt László festőművész és Bárdosi József 
művészettörténész
Közreműködik: Bíró Katinka és zenekara
A kiállítás április 14-ig hétköznaponként 9–16 óra között látogatható

április 21. péNteK 18.00

Yes! – t. szaBÓ lászlÓ festőművész Kiállítása
T. Szabó László képzőművész különleges technikával készített frottázs-munkái a grafika és a festészet határán mozognak. Szólnak az élet megkötözöttsé-
géről, beszélnek az emberi kapcsolatokról, és kérdeznek az útkeresés irányairól. A kiállítás az új technikára és művészi továbblépésre való rátalálást és az 
emberi és művészi életigenlés attitűdjét fogalmazza meg a képzőművészet nyelvén.
Köszöntőt mond: Bús Balázs, Óbuda–Békásmegyer polgármestere
A kiállítást megnyitja: Kováts Albert festőművész-művészeti író
Közreműködik: Pozsár Eszter fuvolista-szaxofonos 
A kiállítás május 12-ig hétköznaponként 9–16 óra között látogatható
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március 11. szomBat 20.00

uDvaros DorottYa: majDNem valaKi
„Ezek a dalok nagyrészt 2015-ben születtek – ez is fontos – az énekes 
Udvaros Dorottya számára, úgyhogy a zeneszerző és a szövegíró (és a 
rendező) előre hallották az ő hangját.
Egymás után jöttek a zenei és szöveg témák: hogy mi lenne, ha egy anya 
várná a fiát a Nyugati pályaudvaron; aztán egy történész elemezné a kora 
21. századot; majd jönne valaki, aki rájönne arra, hogy ha ő gondolkodik, 
akkor nincsen. Másvalaki – egy nő – leostobázná a férfiakat, és tudná a 
receptet, mitől bolondulnak meg a nők; újabb valaki szerelmet vallana a 
Bizonytalanságnak; egy megint másik eldalolná tizenegynéhány sorban 
az egész életét; majd fel kéne mutatnia Shakespeare nagyon gyatra ön-
azonosságának kórlapját, ráadásul azt is, hogyan sajátítja ki kegyetlenül 
egymást a nő meg a férfi; stb... Saját, minden saját ezen a lemezen, ezért 
az a címe, hogy Majdnem valaki.” (Bereményi Géza)
Közreműködők: Hrutka Róbert – gitár, vokál, az album zeneszerzője, 
Markó Ádám – dobok, Dely Domonkos – ütőhangszerek, vokál, Fehér-
vári Attila – basszusgitár, Kalmus Felicián – cselló, Galambos Zoltán 
– billentyűs hangszerek
Jegyár: 4200 Ft, 3900 Ft, 3600 Ft

Fotó: Emmer László

április 28. péNteK 20.00

sziNetár DÓra: Újratervezés! 
– lemezBemutatÓ KoNcert

Szinetár Dóra Jászai-díjas színésznő, énekesnő, több mint két évtizedes 
pályafutása alatt a zenés színpad klasszikus főszerepeiben és nagysi-
kerű musicalszerepeiben nyújtott felejthetetlen alakítást és vált a nézők 
kedvencévé. Újratervezés! címmel nemrég jelent meg Dóra legújabb 
szólólemeze, melyen az elmúlt 30 év alatt számára ikonikussá vált musi-
calslágerekből kapunk különleges válogatást. A dalokat áthangszerelve, 
felfrissítve hallhatják.
Jegyár: 2900 Ft, 2700 Ft, 2500 Ft
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április 8. szomBat 19.00

col legNo – csáBi istváN: 
az egYetleN hajléKtalaN

Jótékonysági operaelőadás 2 felvonásban, ma-
gyar nyelven a hajléktalan emberekért
A sikeres 2015-ös premier után újra láthatja a közön-
ség a Fedél Nélkül utcalap szerzőinek írásaira épülő, 
nagyon kellemes zenéjű operát. A bevételt ezúttal is 
otthontalan embereknek ajánlja fel az előadáson tár-
sadalmi munkában közreműködő stáb. 
Karmester: Csányi Valéria, címszerepben: Viszló 
István tenor, szociális munkás: Bauer Andrea szop-
rán, polgármester: Pataki Bence basszus. Zenekar: 
Homeless Symphonic Orchestra, helyi lakosok/
hajléktalanok: Homeless Choir, rendező: Col Legno
Védnök: Bús Balázs, Óbuda–Békásmegyer polgár-
mestere
Jegyár: 2000 Ft

Kép: Dvorcsák Gábor
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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!

március 17. péNteK 19.00 
Jeszenyintől Paszternakig (Erdődi Gábor műfordításai)
Verspincérek: Závory Andrea, Erdődi Gábor, 
Sebestyén Kátja és László Anna

április 21. péNteK 19.00 
Verspincér: Papadimitriu Athina színművésznő
 

zeNés–mesés Bérlet
Jegyár: alkalmanként 1500 Ft
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
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csaláDi vasárNapoK

március 5. vasárNap 10.00
Malek andrea és az 
eszeMent Meseband koncertje
A koncert elején Aranka, a takarítónő bejelentést tesz, 
hogy a meghívott művésznő lemondta a fellépést, 
ezért őt kérték meg, hogy a gyerekeket versekkel, me-
sékkel, dalokkal szórakoztassa. „Hiszen énekelni nem 
nehéz, énekelni azt mindenki tud…”, és Aranka piros 
bevásárlókocsijából a takarítás kellékein kívül előke-
rülnek Laczkfi János, Varró Dániel, Szabó T. Anna és 
Bartos Erika versei. A vicces és tanulságos versek, 
mesék mellett elhangzik két átdolgozott klasszikus is, 
Halász Judit műsorából.
Az előadások helyjegyesek. 
Jegyváltás 2 éves kortól! 
Jegyár: 1300 Ft és 1500 Ft

március 12. vasárNap 10.00
HaMupipő
Élőbábos mesejáték a Bóbita Bábszínház előadásában, a Grimm testvé-
rek népszerű meséje nyomán.
Vajon mit érhet a királyi bál után a palotában talált cipellőcske? A ki-
rályfinak a beleillő kicsi láb nélkül semmit... A gonosz és irigy testvérek-
nek fájós nagylábujjakat és bütyköket… A mostohának ráncot a hom-
lokára... A félig árva Hamupipőnek királyi esküvőt… Hát a tündérnek, 
aki Hamupipő sorsának jobbra fordítását kezébe vette? Nos, ezt majd 
ő maga meséli el nektek!
Tervezte és rendezte: Bartal Kiss Rita 
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

március 19. vasárNap 10.00
csipkerózsika
Zenés táncos, interaktív meseelőadás a VSG Táncszínház előadásában.
A látványos előadásban többek között feltűnik egy vicces udvari bolond, 
egy gonosz tündér, a gyönyörű és kedves Csipkerózsika és természetesen 
a daliás herceg is. Különlegesség, hogy egyes jelenetek a nézőtéren a kö-
zönség bevonásával interaktívan zajlanak. 
Az előadást Kautzky Armand narrációja teszi még érthetőbbé, de a go-
nosz jóstündér hangján Huszárik Katát, a béka hangján Kovács Róbertet 
is hallhatjuk.
A varázslatos mese, gyönyörű reneszánsz jelmezek klasszikus színházi 
élményt ígérnek, amelyet 0-100 évig minden nézőnek, de leginkább az 
óvodás és az alsós korosztálynak ajánlunk!
Koreográfus-rendező: Vass Sándor Gergely
Az előadások helyjegyesek. Jegyváltás 2 éves kortól! 
Jegyár elővételben: 1200 Ft és 1400 Ft, a helyszínen: 1500 Ft és 1700 Ft

cs
al

áD
i v

as
ár

Na
po

K
cs

al
áD

i v
as

ár
Na

po
K



ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT
www.kulturkozpont.hu

ÓBuDai Kulturális KÖzpoNt
www.kulturkozpont.hu

12

ÓBuDai Kulturális KÖzpoNt
www.kulturkozpont.hu

13

április 2. vasárNap 10.00
csizMás kandúr

Táncjáték gyerekeknek a Nemzeti Táncszínház szervezésében, a Bozsik 
Yvette Társulat előadásában.
A mese legmélyén az igazságot kereső segíteni akarás szándéka rejlik, amely 
nagyon fontos tanulság és példázat a gyerekeknek. Csizmás kandúr ravasz-
ságának és tetteinek mozgatórugója ugyanis nem más, mint hogy a kisemmi-
zett és földönfutóvá tett jószívű gazdáján segítsen, és legyőzze az óriást. A 
kandúr és a molnárfiú kapcsolata az önzetlenségen, a szereteten és a tisztele-
ten, a másikban való feltétlen bizalmon alapul. Minden furfang, cselvetés csak 
eszköz a kandúr céljának elérésében, hogy az igazság győzni tudjon. 
Koreográfus-rendező: Bozsik Yvette
Az előadás létrejöttét az NKA és a Magyar Nemzeti Bank támogatta.
Az előadások helyjegyesek. Jegyváltás 2 éves kortól! 
Jegyár elővételben: 1300 Ft és 1500 Ft, a helyszínen: 1600 Ft és 1800 Ft

április 9. vasárNap 10.00
a Mindent látó királylány

A győri Vaskakas Bábszínház 
vendég  előadása, élőbábos mesejá-
ték, egy rendkívül játékos és kedves 
történet a mindent látó királylányról.
"Az egyik eszetlen, a másik sótlan, a 
harmadik tétova, a hetedik hetvenke-
dik, a tizediknek málészája méláz, a 
huszadiknak esze tokja tök, az ötve-
nedik bugyuta kutyapofa, a nyolcva-

nadik együgyű ügyefogyott, a kilencvennyolcadik ostoba oskolakerülő: 
hát nincs egy értelmes férfiféle az egész földkerekségen?" – kérdezi Rézi, 
a mindent látó királylány, miután kilencvenkilencedik kérője is képtelen 
volt tisztességesen elbújni előle. Rézi apja, XIII. Teszetosza Henrik, vég-
ső kétségbeesésében úgy határoz: a következő férfihoz, aki rájuk nyitja a 
trónterem ajtaját, hozzáadja hárpiatermészetű leányát. Akárki lesz is az 
illető! Mindannyiunk (de legeslegfőképpen Rézi királylány) szerencséjére 
azonban: a következő férfiféle nem lesz ám akárki!
Rendező: Kolozsi Angéla 
Az előadás a tatabányai Jászai Mari Színház és a Vaskakas Bábszínház 
koprodukciójában jött létre.
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

április 23. vasárNap 10.00
kaláka együttes 
– ragyog a Mindenség koncert
A Ragyog a mindenség kötet és CD mai erdélyi költők gyerekverseit tartalmazza. 
A lemez új dalai mellett elhangzik néhány régi is – A cinege cipője, A fakatona, 
A pelikán, Faiskola, Görögdinnye –, amelyet több generáció szeretett már meg.
A Kaláka együttes először 1981-ben koncertezett Erdélyben. Ez a turné 
nagy hatással volt a zenekarra. Azóta sok erdélyi költő versét énekelik, az 
első számú „kedvenc” természetesen Kányádi Sándor, akinek verseiből 
több CD-t is készítettek, és akivel sokat léptek fel közösen. 1990 óta rend-
szeresen, néha évente többször is muzsikálnak Erdélyben.
Az előadások helyjegyesek. Jegyváltás 2 éves kortól! 
Jegyár: 2300 Ft, 2500 Ft

április 30. vasárNap 10.00–13.00
alkotónap
Tarján Veronika és Mogyoró Kornél zenés-mesés drámapedagógiai fog-
lalkozása.
Utazás a hangszerek birodalmába, avagy Kalandra fel!!!
Tarján Veronika énekes, színész, drámapedagógus és Mogyoró Kornél 
zeneszerző, ütőhangszeres kalauzolja el a gyermekeket egy csodás, rej-
télyekkel teli világba. 
A résztvevők, amellett, hogy önfeledt játékban lehet részük, sok egzotikus 
hangszert ismerhetnek meg a fejlesztő foglalkozás alatt. Jegyár: 500 Ft

Fotó: Dusa Gábor
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táNcos programoK

március 5., 12., 19., április 2., 9., 23., 30. vasárNap 17.00–21.00
sirtos görög táncHáz
Tánctanítás, 17.00–18.00. Az élvezetes táncleckék után lehetőség nyílik a 
tanultak gyakorlására.
Jegyár: 1000 Ft

március 17., április 7. péNteK 20.00–23.00-ig
casablanca táncláz
A Casablanca Táncklub által szervezett társastáncos rendezvényen nép-
szerű standard és latin zenékre táncolhatunk! A bulin bármely táncklub 
hobbi- vagy versenytáncosai gyakorolhatják a tanfolyamon megtanult 
lépéseket a gyermektől a szenior korosztályig.
Jegyár: 1500 Ft
A változtatás jogát a táncklub fenntartja.

előaDásoK
március 7., 14., 21., 28. és április 4., 11., 18., 25. 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.
Március 14. kedd 15.00 Híres királyaink: A Hunyadiak (Hunyadi János 
és Hunyadi Mátyás)
Április 11. kedd 15.00 Híres királyaink: A Jagellók (1514-1526)

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-sorozatunkban 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. Szere-
tettel várjuk az érdeklődőket! 
Előadók: Wolfgang Köbel fitoterapeuta, természetgyógyász, Frend Lász-
ló életmódoktató, lelkigondozó. Az előadások látogatása díjtalan.
Március 1. szerda 18.00 A megfogható szeretet – Ajándékozás, azt adva, 
ami érték a másiknak
Március 8. szerda 18.00 Az átkaroló szeretet – Az érintés, simogatás, 
ölelés öröme

ki kapcsolta ki az agyaMat?
Sorozatunk alkalmával beszélünk a gondolkodás képességéről, annak rend-
kívüli értékéről, lehetőségeinkről és a csapdákról. Arról, hogyan bánjunk 
helyesen a gondolatainkkal, hogyan szabaduljunk meg a mérgező, életünk 
minden területére negatív hatással bíró gondolatoktól. Előadók: Wolfgang 
Köbel fitoterapeuta, Frend László életmód-tanácsadó, lelkigondozó 
"Az emberek nem a sorsuk, hanem csupán a saját elméjüknek rabjai" 
(Henry Ford)
Az előadások látogatása díjtalan.
Március 22. szerda 18.00 Mérgező gondolat – Mi az?
Március 29. szerda 18.00 Mérgezett érzelmek
Április 5. szerda 18.00 Mérgező döntések
Április 12. szerda 18.00 Mérgező szavak
Április 26. szerda 18.00 Mérgezett egészség

BÖrzéK
március 4. szomBat 9.00–13.00
babaruHabörze
Várjuk a babaholmikat eladni vagy vásárolni 
kívánó szülőket.
Jelentkezni a börze hetén, hétfőn, személyesen 
az információs pultnál lehet!
Lehetőség van az asztal kiválasztására.
Asztal ára. 2500 Ft, állványok ára: 500 Ft / 
hozni kell! /

március 26. vasárNap 9.00–17.00
ásványbörze

Vasárnap újból kitárja kapuit az 
Ásványbörze és bonsai-kiállítás az 
Óbudai Kulturális Központban, hogy 
a pazar ásványok és a meseszerű 
miniatűr fák és bokrok szerelmesei 
naphosszat gyönyörködhessenek.
Remek alkalom arra, hogy megtanul-
hassuk, miként kell gondozni, ápolni 
a bűbájos fákat, bokrokat, vagy akár 

arra is lehetőség nyílhat, hogy csatlakozhassanak a kerületben is működő 
bonsai klubhoz.
Ilyenkor egy napra láthatóvá válik az a csodálatos kincs, amit ásványok 
formájában rejt a föld mélye, s ha egy darab a szívükhöz nő, akkor meg-
vásárolhatják, hogy a szobájuk ékessége legyen. Az önöké lehet akár 
ékszer formájában is, mert a hazai és külföldi kiállítók serege vetekszik 
a figyelmükért. Aki előrelátó, az már most beszerezheti az ajándékot 
szeretteinek, de az is élményekkel gazdagodva távozik, aki csupán 
szemlélődik a kiállítótérben.
A gyerekeket pedig nemcsak a szép kövek várják, hanem külön nekik szó-
ló programokkal is készülünk. A börze ideje alatt folyamatosan lesz kéz-
műves foglalkozás, készségfejlesztő és társas játékok, és délután zenés 
játszóház énekléssel, sok mozgással, nevetéssel.
A belépés ingyenes.
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KluBoK

„Ezüstkor” Nyugdíjas klub – Programok: kirándulás, múzeumlátoga-
tás, kártyacsata, beszélgetés, filmvetítés, közös ünneplések. Információ: 
Lőrinczi Marcsi, 06-30/231-8740.  
Baba-mama klub – Közösségbe nem járó babáknak hétfőnként 9.00–
11.00 óráig. A klub kötetlen játékot kínál a babáknak, és hasznos tanácso-
kat, ismerkedést a mamáknak. Programszervezésben a klubot a Kapocs 
a Gyermekekért Nonprofit Kft önkéntesei segítik. Információ: Galiczáné 
(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. 
Csiri-biri torna – Csütörtökön 9.15, 10.00 és 10.45. Mozgásfejlesztő 
foglalkozások 1–3 éveseknek. Részvételi díj: 10 alkalomra 10000 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 segíti. 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. 
Rectus Training Módszer – Az egészséges és erős hasért! Az RTM egy 
komplett rehabilitációs program, ami a rectus diastasisra (egyenes has-
izmok eltávolodására) fókuszál, és fel/újra építi a gyenge törzstartó iz-
mokat. A program célja nem csak az, hogy rendbe hozza a szülés utáni 
pocakot, hanem hogy megtanulj ezzel együtt élni; megértsd, mi történt a 
testedben, és segítsen megelőzni a jövőbeni komolyabb károkat.
Információ: Szűcs Andrea, 06-30/460-1104, szandi@kangartaining.hu.
Ringató – Keddenként 9.15, 10.00, 10.45-től három csoportban. Vedd 
ölbe, ringasd, énekelj! Kisgyermekkori zenei nevelés a születéstől három-
éves korig a kodályi elvek alapján. Információ: G. Kovács Modeszta, 06-
70/609-0705, modeszta@ringato.hu. www.ringato.hu. 

taNfolYamoK gYereKeKNeK

Óbuda Mozgásművészeti Iskola – Telefon: 06-20/946-0848, 06-1/200-
0138, iroda@omisk.hu, www.omisk.hu.
Művészi torna – Testképző és mozgásfejlesztő gimnasztika sok tartás-
javító gyakorlattal, zenei kísérettel. A foglalkozásokat vezeti: Pers Júlia 
állami, nívó- és Berczik Sára-díjas táncpedagógus, Benis Katalin Berczik 
Sára-díjas ritmikusgimnasztika-edző.
Foglalkozások: hétfőtől-péntekig heti 2 vagy 3 alkalommal. 

Modern jazztánc – Kezdőknek és haladóknak iskoláskortól, funky stílus-
ban. Koordináló fejlesztő tréning és koreográfia tanulása. A foglalkozá-
sokat vezeti: Delbóné Kalocsai Edit állami és nívódíjas táncpedagógus, 
balettmester. Foglalkozások: hétfőn és csütörtökön délután. 
Néptánc – Utánpótláscsoport szerdán 16.30–18.00. Vezeti: Csiki Gergely 
néptáncpedagógus, 06-20/329-3583, www.csikigergely.hu. 
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. 
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.
Hip-hop show- és látványtánc – Kedd, csütörtök, kezdő csoport 
16.00–17.00, haladó csoport 17.00–18.00. Vezeti: Halász Gergő, 06-
20/346-0848. 
Óvodás torna-tánc – Hétfő, csütörtök 16.00–17.00. Vezeti: Sum Anikó, 
06- 20/594-9752. 
Modern kortárs kisiskolás torna-tánc – Hétfő, csütörtök 17.00–18.00. 
Vezeti: Sum Anikó, 06-20/594-9752. 
Óbudai sakkiskola – Hétfőn 17.00–18.30-ig. Gyerekcsoport: 8–14 éves 
kezdő és haladó edzések. Edzésvezetők: Guba Miklós sakkedző, Sármá-
si Péter és Ungvári Anikó oktatók. Információ: 06-30/238-4441, obuda-
sakk@freemail.hu. 
Társastáncoktatás gyerekcsoportok részére – Szerda délutánonként. 

Tanfolyamok kezdőknek, középhaladóknak és haladóknak, a Casablanca 
Táncklub szervezésében. Részletes információk és jelentkezés a www.
casablanca-tancklub.hu weboldalon, vagy 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. 
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Gerinctorna – Kedd, péntek 8.45–10.00, csütörtök 18.30–19.45. Vezeti: 
Sum Anikó, 06-20 /594-9752. 
Óbudai Jutsu Kai Kan SE – Nihon Tai-Jitsu – Kedd, csütörtök 19.00–
20.30. Japán harcművészet oktatása, ifjúsági és felnőtt edzés. Edzésve-
zető: Shihan Pospischil Tamás 6. Dan, 06-20/566-9934, www.obudaijut-
sukaikanse.hu, zennihontaijutsudo@gmail.com. 
Jóga – Kedd 18.30–20.00. Alapvető testi-lelki-szellemi problémáink meg-
oldása a jóga ősi, klasszikus és modern eszközeivel, receptjeivel. Vezeti: 
Lovassy László, 06-1/365-4960, 06-30/507-8279. 
Hatha jóga – 75% gyakorlati foglalkozás, 25% elméleti bemutató. Beme-
legítő, aszanázás, lazítás, új lecke. Több évre rendezett anyag a csakrák, 
a fizikai test, a lelkiállapotok és a tudattartamok közötti összefüggések 
tükrében. Tanfolyamok: I. és III. évfolyam hétfőnként 19.00–21.30 óra. Ve-
zeti Fekete Lilla (lilla@jogatan.hu). II. és III. évfolyam hétfő 18.00–20.30. 
Vezeti Nagy Edit (n.edit@jogatan.hu). Csatlakozni lehet a már működő 
csoportokhoz! További információk: www.jogatan.hu. 
Hastánc – Kezdőknek: csütörtökön 19.00 órától. Középhaladó órák: csü-
törtökön 18.00 órától. Haladó órák 20.00 órától. Kortól, alaktól függetlenül 
várunk mindenkit. Jelentkezés és információ: Malova Vivien, 06-20/360-
6237. www.has.hu. Folyamatosan lehet csatlakozni. 
Társastánc – Standard és latin tánc oktatása szerda délutánonként a 
Casablanca Táncklub szervezésében gyermekeknek és felnőtteknek. Kez-
dő, középhaladó és haladó csoportok. Tanár: Bánkúti Ágnes klubvezető, 
táncpedagógus. Részletes információk és jelentkezés a www.casablan-
ca-tancklub.hu weboldalon, az info@casablanca-tancklub.hu e-mail cí-
men, vagy a 06-70/545 2323 telefonszámon. 

Zumba fitness – Kedden 19.00–20.00, csütörtökön 19.30–20.30. Infor-
máció: Sándor Szilvia, 06-30/307-0533. 
Latin dance – Kardió edzésforma, latin mix zenére. Folyamatosan hoz-
záadott lépések kombinációja adja ki a koreográfiát az óra végére. Ha-
tékony és szórakoztató. Hétfőn 19.30–20.30. Információ: Sándor Szilvia, 
06-30/307-0533. 
Tartásjavító torna – Keddenként 20.00–21.00, gyógytornász segítségével. 
Információ: Brassnyó Gabriella, 06-20/942-6233, gabriella@brassnyo.hu. 

szolgáltatásoK

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

www.kulturkozpont.hu • kulturkozpont@kulturkozpont.hu

március 27. hétfő 18.00 

ÓBuDa, ahogY mi látjuK
Az Óbuda ma, ahogy mi látjuk Facebook-csoport kiállításának megnyitója.
„Csoportunk 2013 decemberében jött létre azzal a céllal, hogy megörökít-
sük azokat az érdekességeket, amelyekkel jártunkban-keltünkben talál-
kozunk szűkebb pátriánkban, Óbuda-Békásmegyeren. Azóta létszámunk 
átlépte a 3000 főt, számos aktív tagunk van, sokan naponta több fotóval 
is megörvendeztetnek minket, sőt baráti társaságok is kialakultak.”
A kiállítást megnyitja: Neubrandt István
A kiállítás ingyenesen megtekinthető április 12-ig, a Közösségi Ház nyit-
vatartási idejében.

április 24. hétfő 16.00 

testüNK a csoDa – iNteraKtív Kiállítás
A kiállítás az ÖKO7 keretében kerül megrendezésre a Játékos Tudomány 
közreműködésével. Ez a különleges, rengeteg érdekességet tartalmazó, 
leginkább gyerekeknek szóló kiállítás nem sokszor látható, így ennek in-
gyenes megtekintésére a nagyközönség számára is lehetőséget szeret-
nénk biztosítani. 
A kiállítás kizárólag az alábbi időpontokban látogatható:
Április 24. hétfő 16.00–20.00
Április 25–27. kedd–csütörtök 8.00–13.00, 16.00–18.00
Április 28. péntek 8.00–13.00 
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április 22. szomBat 14.00 
14.00–18.00 Levendula Játszóház és Alkotóműhely
Középkori várjátszó 6 állomással, kézműves foglal-
kozásokkal
14.00–18.00 Pásztorka játszóház népi játékokkal 
és őshonos kisállat-simogatóval
15.00 Ének Szent György vitézről
Az Aranygyapjú Társulat zenés bábelőadása, melyet a 
"Sárkánytér" interaktív játék követ, ahol a közönség kö-
réből jelentkezhetnek azok a gyerekek, akik készek kiáll-
ni a bajvívás próbáját, és mint a mesében, karddal, pajzs-
zsal felfegyverkezve, le szeretnék győzni a sárkányt.
17.00 Szent György és a sárkány 
A Szárnyas Sárkányok gólyalábas előadása. 
18.00 „Nekünk es tavaszunk jő…” 
A Kincső Együttes Szent György-napi műsora. 
Kísér: a Naszály zenekar

szeNt gYÖrgY-Nap a csoBáNKa téreN
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Jegyár alkalmanként: 1200 Ft

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. 
Szereplő: 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. Egy 
humorral átszőtt, megható történet a hitről, életről és halálról, miközben a 
néző önfeledten nevet az élet abszurd helyzetein.
Szereplők: Grace – Sólyom Katalin, Jászai-díjas, Gloria – Füsti Molnár 
Éva, Jászai-díjas
Rendezte: Füsti Molnár Éva
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picÚr szíNház

Első színházi élmény 0–4 éveseknek.
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.
A Ciróka Bábszínház előadásai. Zene: Szabó Balázs, rendező: Kiszely Ágnes
Az előadás időtartama 20 perc.

március 5. vasárNap 10.00 
alMafácska
Csengő-bongó hangocskákkal, szépen nyíló almafával, csivitelő kisma-
dárral elmeséljük, hogyan lesz a tavaszból nyár, abból ősz, és miként kö-
szönt ránk a szikrázó tél.
Játsszák: Aracs Eszter, Krucsó Júlia Rita

április 9. vasárNap 10.00
csigaHáz 
Az előadás humoros és lírai pillanatok sorozata, amelynek szereplői bo-
hócnagypapa és bohócunokája. A porondon látható: egy légies pille, egy 
izgága kukac, egy gyanútlan süni és két harsogó béka megismételhetet-
len produkciója. Figyelem, valamennyi világszám!
Az előadás végén a játéktér kinyílik, és a színészek segítségével játszó-
térré változik.
Játsszák: Nyirkó Krisztina, Apró Ernő
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március 12. vasárNap 10.30 

csaláDi tízÓrai – erDőK KÖNYve 
Az Aranyszamár Bábszínház előadása.
Az tudtad, hogy a gombák nem csak úgy maguktól teremnek, hanem a 
Gombacsináló Manó készíti őket? És azt, hogy a virágokban tündérek 
laknak? És azon elgondolkodtál-e, hogy vajon a vaddisznó honnan tudja, 
hogy az orrával kell túrnia a földet? És azon, hogy a madarak kitől tanultak 
énekelni?
A darab alapjául szolgáló mesék: Mese az erdőről, Bulámbuk, Mese a vén 
Gombacsinálóról, Mese a kis szürke nyúlról
Játsszák: Baranyai Anita, Érsek-Csanádi Gyöngyi, Czibere Krisztián, 
Mátyás Zoltán 
Rendező: Sramó Gábor
Írta: Wass Albert – Strausz Tünde
4 éves kor felett ajánlott.
Jegyár: 1200 Ft 

március 24., április 21. péNteK 16.30 

aprÓK táNca a Kolompos egYüttessel
Jegyár: 1000 Ft (2 éves kor alatt ingyenes.)
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március 3. péNteK 16.30

táNcos ÖrÖKségüNK
Folytatjuk tematikus táncházi sorozatunkat, amelyben tovább ismerked-
hetünk a magyar nyelvterület népviseleteivel, hagyományaival, tánctípu-
saival, népdalaival, és zenéjével. 
Közreműködnek: a Kincső Néptáncegyüttes és az Óbudai Népzenei Is-
kola tanárai és növendékei
Házigazda: Galát Péter, a Kincső néptáncegyüttes művészeti vezetője, 
néptáncpedagógus, koreográfus
A belépés ingyenes, Óbuda–Békásmegyer polgármesterének támogatásával.
Március – Felső-Maros menti táncok 1. rész

március 8. szerDa 18.00

Na, De ősziNtéN! 
– papp jáNos Beszélgetős műsora

Élet, halál, szerelem, Isten, természet
Márciusi beszélgetőtárs: Pásztor Erzsi
„Baudelaire azt írja, hogy a nagy közhelyeket kell jól megírni! Gondolatát 
továbbszőve azt hiszem, hogy a nagy közhelyekről lehet igazán tartalma-
san beszélgetni. Vagyis az életről, a halálról, a szerelemről, Istenről és a 
természetről.” Papp János beszélgetőtársai nagyszerű alkotóművészek, 
akik az említett témákban mondják el őszinte gondolataikat. 
Jegyár: 1200 Ft

március 18. szomBat 18.00 

„ha Kicsi a tét, a KeDvem sÖtét!”

Töltsünk együtt egy nosztalgikus, de jókedvű estét, amely Bud Spencer és 
Terence Hill kultikus párosáról szól.
A hangulat garantált a Spencer Hill Magic Band koncertjével, a Magyar 
Bud Spencer & Terence Hill Fan Klub kvízeivel, és a spencerpolo.hu ál-
tal felajánlott nyereményekkel.
A menü (sör, virsli, hagymásbab) a büfében kapható.
Előzetes asztalfoglalás szükséges 2017. március 17. 12.00 óráig a Békás-
megyeri Közösségi Ház információs pultjánál személyesen, vagy a 06-
1/243-2432 telefonszámon. 
Jegyár elővételben: 1500 Ft, az előadás napján: 2000 Ft

március 20. hétfő 17.00 

szaBÓ gYuri Bácsi, 
a BüKKi füvesemBer előaDása

A békási közönség most először találkozhat Gyuri bácsival. A bükki füvesem-
ber előadásában beszélni fog a szerveink tisztításáról, a megelőzésről és a 
gyógynövények kúraszerű használatáról. Készséggel válaszol a kérdésekre is. 
Az előadás előtt és után lehetőség lesz termékvásárlásra. A belépés díjtalan.

április 24–28. 

ÖKo7 2017
A kerületi oktatási intézmények tanulóinak részvételével zajló hagyomá-
nyos, játékos környezet-és természetvédelmi vetélkedő.
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szíNházi KulisszáK mÖgÖtt

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

március 31. péNteK 17.00 
Mészáros ági és voitH ági

Két pályakép, két különböző színház-
történeti korszak, két emberi sors. 
Egyiküké, Mészáros Ágié a múltba 
nyúlik vissza. Ellentmondásoktól ter-
hes, máig föl nem fedett titkokat rejtő 
időszak, és benne egy gyönyörű és 
tehetséges színésznő viszontagsá-
gos pályája. A másikuké, Voith Ágié 
egyenletesebb, kiegyensúlyozottabb 
életút. Kortársunk, igazi komika. Ket-
tős portréjuk bemutatásakor szembe-
sítjük a hallgatóságot a XX. századi 
történelemmel, amelynek során a 

művészet sokszor volt kiszolgáltatva a politikának, és ez nem egy mű-
vész pályáját befolyásolta.

április 28. péNteK 17.00 
őze lajos és őze áron

Egy túlfűtött, végleteket megélő, mind 
a színpadon, mind a privát életben 
magánya csigaházába húzódó, művé-
szi alkatú apa és egy útját kereső, sze-
lídebb, a mai művészi közegben lábát 
megvető fiú kettős portréja elevenedik 
meg. Az apának nem volt könnyű kora 
színházi világában elfogadtatni ma-
gát, de a fiúnak sem könnyű a súlyos 
egyéniségű apa örökségével megbir-
kózni, attól elszakadni. Két markánsan 
eltérő művészi pálya képe bontakozik 
ki ez alkalommal, sok izgalmas törté-

nettel, színházi emlékkel, katartikus pillanattal.

március 3., április 7. péNteK 15.00

accorDia iroDalmi társaság
Házigazda (moderátor): Gyimesi László író
A belépés ingyenes.

KerecseNfészeK
Őstörténeti hagyományőrző műhely vasárnaponként 15.00 órától
Támogatás: 800 Ft 
Március 5. Szendrey Marót Ervin gitáros, énekes – Zenés történelem-
óra Nimródtól 1956-ig
Április 9. Dr. Aradi Éva Kelet-kutató – A belső-ázsiai népek hagyo-
mányai

BÖrze
április 29. szomBat 8.00 
bababörze csak anyukáknak
Alig használt, kinőtt, megunt, új gyerekholmik adásvétele, csereberéje.
Asztalár: 2500 Ft
Asztalfoglalás: április 24-én, hétfőn 8.00-tól. Egy főnek maximum 1 asztal 
foglalható! A börzére csak anyukák / apukák jelentkezését várjuk. Keres-
kedők csak keddi napon (április 25-én) jelentkezhetnek, részükre a bérleti 
díj a Közösségi Ház hivatalosan terembérleti díja: 35.000 Ft.
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taNfolYamoK a legKiseBBeKNeK

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

taNfolYamoK ÓvoDásKortÓl

Óbuda Mozgásművészeti Iskola – Negyedszázados iskolánk fő 
profilja a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése a ritmikus gim-
nasztikától 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 mozgásjavító gyakorlatokon van. Haladó csoport-
jaink eredményesek amatőr táncművészeti versenyeken, a Táncmű-
vészek 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: Al-
mássy Szabó Dóra.
Balett – Kezdő: szerda, csütörtök 17.00–18.00 Foglalkozásvezető: Csön-
gei Barbara moderntánc-pedagógus. Haladó: kedd, csütörtök 17.00–18.00 
Foglalkozásvezető: Almássy Szabó Dóra. 

taNfolYamoK isKolásKortÓl

Óbuda Aerobic SE – Hétfő, szerda 17.00–18.00. Gyermek step és dance 
aerobic azoknak, akik szép, koordinált mozgást akarnak, és egészségesen 
szeretnének élni. 7 éves kortól ajánlott.
Harmónia Táncklub – Péntekenként, kezdő tánciskola 19.00-20.00, hala-
dó tánciskola 20.00-21.00. társastánc tanfolyam minden korosztálynak. A 
Budapesten 1987-ben alapított, társastáncokkal foglalkozó klub képviseli 
az alternatív, de ugyanakkor kulturált és állandóan bulizó-bálozó-társasá-
gi életet kedvelő táncosok / fiatalok / örökifjak társaságát. Itt sok mo-
solyra, barátokra, rengeteg eseményre számíthatsz, a társastánc keretein 
belül! A jó hangulatú táncórákat vezeti: Székely Attila.
Bujutsu-kai Kenshin-Ryu – Péntek 17.30–18.30. Stílusunk nem brutális 
megsemmisítésre törekszik. A cél az, hogy az emberekből túlélőt, a túl-

élőkből pedig élet-védelmezőt és értékes embert faragjunk, a végső cél 
feleslegessé tenni magát a harcot. Jelentkezni lehet az edzéseken, várjuk 
minden korosztály jelentkezését. www.bujutsu.hu.

taNfolYamoK felNőtteKNeK

Andi Testművészet: eredményes alakformálás tanfolyam – Hétfő 19.00–
20.00, szerda 18.30–20.00. Az óra visszaadja a testnek a mozgás szabadsá-
gát. 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 beteg-
ségeket, fokozza a vitalitást és a jó közérzetet. Vezeti: Dr. Vallyon Andrea. 
Bővebb 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. év-
folyam. A Hatha jóga a fizikai test, a lelkiállapotok és a tudattartamok 
közötti összefüggésekre épül. Rendszeres táborok, összejövetelek. 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 
hangulatát, vérpezsdítő ritmusait! Párt nem szükséges hozni. Információ: 
Salsa Caballeros Tánciskola, Földi Anikó: 06-20/315-2781, ani@salsaca-
balleros.hu

szaKKÖrÖK, KluBoK

Képzőművész kör – Hétfő, kedd, csütörtök 16.00–19.00. Kőfaragó József 
festőművész vezetésével. 
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-ig. A patchwork technika iránt 
érdeklődőket minden páratlan héten a Csillaghegyi Öltögetők csapata, és 
minden páros héten a Békási Foltvarrók csapata várja. 
Óbudai Horgász Klub – Májustól november végéig minden hónap utolsó 
szerdáján 16.00–18.00-ig, decembert 1-től április végéig minden héten, 
szerdán várják a horgászat szerelmeseit. 
Galambász Klub – Minden hónap első hétfőjén 18.00–20.00.
MMG Nyugdíjas Klub – Minden hónap első csütörtökén 13.00–18.00.
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Mozititkok – beszélgetés és filMklub
március 18. szomBat 18.00 
Magyar filmesek, filmkészítők, rendezők, színészek hozzák a saját alkotá-
sukat – vetítés után rövid beszélgetés az alkotókkal.
18.00 Tiszta szívvel (magyar akció-vígjáték, 101 perc, 2015) 
Akció-vígjáték egy kerekesszékes bandáról, ahol két mozgássérült fia-
tal közeli barátságot köt egy vagány kerekesszékes bérgyilkossal. Így a 
maffia szolgálatába állnak. Sok vesztenivalójuk nincs a szereplőknek, bár 
ebben a kalandban semmi nem az, aminek látszik. Nincs határ fantázia és 
valóság között, miközben hőseink egyik tűzpárbajból vetődnek a másik-
ba, megismerjük a kerekesszékben töltött midennapok kihívásait. Ezentúl 
még azt is átélhetjük, hogyan bocsát meg az apjának egy elhagyott fiú. 
19.30 Vendégünk: Fenyvesi Zoltán színész – beszélgetőpartner: Baróti 
Éva újságíró
Jegyár: 500 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 300 Ft
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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.

ál
la

ND
Ó 

pr
og

ra
m

oK

BéKásmegYeri KÖzÖsségi ház
www.kulturkozpont.hu

30

Kellemes hÚsvégi üNNepeKet KíváNuNK!
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zenél a Mozi! – filMvetítés és koncert
Sorozatunkban énekesek, zenészek, zenekarok életét és munkásságát 
idézzük fel a meghívott zenekarok, és a filmvászon segítségével.

Március 4. szombat 17.30 Blues/soul-est
17.30 The Blues Brothers – A Blues testvérek 
(magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 127 perc, 1980)   
19.30 Suba Attila & The SoulFool Band koncertje 
Jegyár: 1000 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 800 Ft

Április 22. szombat 17.30 Jávor Pál-est 
18.00 Jávor „Pali” utolsó mulatása – Benkő Péter kétszeres Jászai 
Mari-díjas magyar színművész és a Magyarországi Szerb Színház 
előadásában
1959. augusztus 
A Városmajori Kórház udvarában, egy kórterem ablaka alatt muzsikus ci-
gányok zenéjükkel gyógyítgatják beteg társukat. 
Váratlanul megjelenik Jávor Pál, a színészlegenda, a magyar film korábbi 
királya, aki szintén a kórház ápoltja. 
Mulatni szeretne, még egyszer… és szeretné elmondani mindenkori „bizal-
masainak”, a cigányzenészeknek, mi történt vele eddigi élete során.
19.45 A szerelem nem szégyen (magyar vígjáték, 81 perc, 1940) 
Jegyár: 1000 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 800 Ft

régMúlt idők Mozija 
Nosztalgiavetítés minden korosztálynak péntekenként. 
Jegyár: 500 Ft. Diákoknak és nyugdíjasoknak 300 Ft

Bara Margit sorozat
március 3. péNteK 15.30 
Bakaruhában (magyar romantikus dráma, 92 perc, 1957) 
március 10. péNteK 15.30 
Szegény gazdagok (magyar kalandfilm, 90 perc, 1959) 
március 17. péNteK 15.30 
Pacsirta (magyar filmdráma, 97 perc, 1963) 

Latinovits Zoltán sorozat 
március 24. péNteK 15.30 
Oldás és kötés (magyar filmdráma, 90 perc, 1963) 
március 31. péNteK 15.30  
Alfa Rómeó és Júlia  (magyar romantikus vígjáték, 92 perc, 1968) 
április 7. péNteK 15.30 
Szindbád (magyar filmdráma, 90 perc, 1971) 
április 21. péNteK 15.30 
Pendragon legenda (magyar filmdráma, 90 perc, 1971) 
április 28. péNteK 15.30 
Az ötödik pecsét (magyar filmdráma, 107 perc, 1976) 
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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: Gyermekeknek (14 éves kor alatt) ingyenes. Felnőtteknek: 500 
Ft. Diák és nyugdíjas: 300 Ft. 

március 5. vasárNap 10.00 
Csodaországban járunk Alízzal 
(magyarul beszélő, amerikai rajzfilm, 75 perc, 1951)   
március 12. vasárNap 10.00 
Mátyás, az igazságos (magyar rajzfilm, 66 perc, 1985)  
március 19. vasárNap 10.00 
János vitéz (magyar rajzfilm, 74 perc, 1973) 
március 26. vasárNap 10.00
Micimackó (magyarul beszélő, amerikai rajzfilm, 71 perc, 1977) 
április 2. vasárNap 10.00 
Sárkány és papucs (magyar rajzfilm, 68 perc, 1989) 
április 9. vasárNap 10.00 
A kicsi hableány (magyarul beszélő, amerikai rajzfilm, 82 perc, 1989) 
április 23. vasárNap 10.00 
A szörnyeteg és a szépség 
(magyarul beszélő, amerikai rajzfilm, 84 perc, 1991)  

március 26. 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

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.
március 11. szomBat 17.00 
Családi táncház várja vendégeinket. 18.30–21.00 Ünnepi műsor és 
táncház a Göncöl néptáncegyüttes előadásában
március 25. szomBat 17.00
Családi táncház. 18.30–21.00 Csíki táncház 
április 1. szomBat 17.00 
Családi táncház várja vendégeinket. 18.30–21.00 Bonchidai táncok
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mesés hétvégéK

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

március 18. szomBat 10.00
ízek, Hangok, illatok
Ébred a természet, ideje megtornáztatnunk orrunk, fülünk, nyelvünk, hogy 
még a mesebeli Kerekerdőn is orrunkban érezzük az ibolya illatát, szánkban a 
medvehagyma ízét, s fülünkben csengjen a fák éneke. Az érzékszervi tornához 
zenélünk mindenen, ami nem is hangszer, kezünkkel és lábunkkal ismerkedünk 
– az óriás varázsernyő színes labdáit pedig ízletes gombócokká varázsoljuk.

április 1. szomBat 10.00
bolondos boHócok
Van egy nap az évben, amikor semmin nem csodálkozunk. Bolondok napján 
ugyanis bármi megtörténhet – főleg a mesében: az erdei játszótéren helyet 
cserélnek a fák, a tündérhívó síp hangjára manók érkeznek. A teremben pe-
dig bohócorrot fest magának nemcsak gyerek, hanem minden felnőtt is, és 
együtt bolondoznak. Aztán varázsládát készítenek, belezárják s hazaviszik 
jókedvüket – hogy ne kelljen egy évet várni a következő bolondozásig. 

március 3., 17., április 7., 21. 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 házigaz-
dája: Csiki Gergely néptáncpedagógus
Jegyár: 500 Ft.

március 25. szomBat 16.00

víz világNapja 
16.00-tól Bajai Halászléfőző Bajnokok Klubjának bemutatása, halászlé-
főzés az udvaron
16.00 Szivárványvíz – Játék vízzel és színekkel a zsurok.hu közre-
működésével
Víz a játékban, víz a mesében, víz az alkotásban.
A Víz világnapja alkalmából dalaink által sok-sok vízben élő állat eleve-
nedik meg. Játékosan vizsgáljuk viselkedésüket, mesélünk szokásaikról, 
utánozzuk mozgásukat.
Kötényből varázsolt mese kerekedik a szivárványvíz csodájáról – furu-
lyaszóval, dalocskákkal, ujjbábokkal színesítve, majd interaktív játék a 
varázsernyővel, mindezt sok zenével, tánccal és mókával. Szappanos, 
vizes kézzel nemeztulipánokat simítunk – miközben száll a sok-sok 
óriásbuborék.
17.00 A MOA Magán Általános Iskola „Mesék Mátyás királyról” című il-
lusztrációs rajzpályázatának díjkiosztó gálája. A kiállítás március 23-tól 
április 7-ig megtekinthető Közösségi Házunk nyitvatartási idejében.
17.15 Családi táncház 
18.30–21.00 Csiki táncház – Csiki Katalin és Csiki Gergely vezetésével 

április 8. szomBat 10.00–18.00

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



csillaghegyi Közösségi ház
www.kulturkozpont.hu

csillaghegYi KÖzÖsségi ház
www.kulturkozpont.hu

38

fe
lN

őt
te

KN
eK

 
ir

oD
al

mi

csillaghegYi KÖzÖsségi ház
www.kulturkozpont.hu

39

március 12. vasárNap 18.00

papp jáNos – 600 Km – 100 guiNNess
írország
2013-ban Papp János, a vándorszínész, aki már a világ sok közeli és távoli 
országát bejárta, feleségével és immár kamasszá cseperetett unokájával, 
Benedekkel gyalogolt keresztül Íroszágon. A "coast to coast" – parttól 
partig – ösvény Dublintól Portmagee-ig visz. A gyalogtúra emlékezetes, 
kacagtató története nemcsak a világjáróknak, hanem a gyakorló nagyszü-
lőknek is tanulságos olvasmány.
Jegyár: 1000 Ft

iroDalmi csillagDélutáN

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

március 8. szerDa 17.30 
Vízi Tihamér festőművész kiállításának 
megnyitása.
A kiállítás március 22-ig tekinthető meg 
Közösségi Házunk nyitvatartási idejében.
18.00 Király Lajos költő, műfordító az 
Óbudán működő Krúdy Gyula irodalmi kör 
elnöke, immár több mint huszonöt  eszten-
deje. Költőként bő fél évszázados alkotói 
múltra tekinthet vissza, mindvégig foglal-
kozott műfordítással is, az utóbbi évtize-
dekben ez a tevékenysége  is kimagasló 
költői sikereket hozott számára.

április 12. szerDa 17.30  
Maria Schwarz és Maria Kissel osztrák 
grafikusművészek kamarakiállításának meg-
nyitója. A kiállítás április 28-ig tekinthető meg 
Közösségi Házunk nyitvatartási idejében.
18.00 Szeitz János költő, író, drámaszerző 
az irodalom minden ágában sikerrel kipró-
bálta tehetségét, színvonalas gondolati 
költészete mellett filozófiai töltésű drámái 
közvetítik páratlan műveltséganyagát az 
értő olvasóknak. Realista prózája hű tükre 
a huszadik, huszonegyedik századi magyar 
valóságnak.
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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!

EGYÉB PROGRAMOK:

március 1. szerDa 18.00
 Zsámboki önképzőkör – Nagy Jenő filozófus: Hivatás, árulás 
és pokoljárás. Értelmiségi pályák és a magyar szamizdat 
 1039 Lehel utca 14. A katolikus templom jobboldali épülete.

március 14. KeDD 18.00
 Megemlékezés március 15-ről a Csillaghegyi Jézus Szíve temp-
lomban (1039 Lehel utca 14.) az esti mise után.
Utána gyertyagyújtás a Zsámboki keresztnél.

március.22. szerDa 18.00
 Csillaghegyi találkozó a Csillaghegyi Közösségi Házban
Vastag Andrea: Csinszka – a „Halálraszánt, kivételes virág”című 
könyvének bemutatója

április 8. szomBat
 Húsvéti borvásár és borkóstoló az őstermelői piacon

április 19. szerDa 18.00
 Csillaghegyi találkozó a Csillaghegyi Közösségi Házban – Ma-
gyar emlékek Kelet-Ázsiában, Tajvan szigetén
Előadó: Dr. Kubassek János geográfus, a Magyar Földrajzi Mú-
zeum igazgatója

április 29. szomBat 8.00–13.00 
Tavaszi növény- és virágvásár a Csillaghegyi Közösségi Ház 
udvarán.

taNfolYamoK BaBáKNaK, mamáKNaK

Bábos mesekuckó foglalkozás – Kéthetente kedden (minden páros hé-
ten) 10.30-11.30. Kapcsolódjunk bábosan! A bábos, mesés kreatív foglal-
kozás 1,5–4 éveseknek szól, és azt nyújtja a babáknak, amire a leginkább 
szükségük van: a mese, a mozgás és az alkotás öröme, az én kifejezése. 
A foglalkozásokra bejelentkezés szükséges az alábbi elérhetőségeken: 
Nagy Veronika, 06-20/478-6486, veron.nagy@gmail.com. További infor-
máció: 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.
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. Kovács 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 – Március 18., 25., április 1., 22.  
9.00–12.00. Kiss Mihók Erzsébet Liza alkotóműhelyébe gyerekek és fel-
nőttek egyaránt ellátogathatnak, ha szeretnének kézzel vagy varrógéppel 
varrni. Itt a kezdő varrótanfolyamok  mellett a tematikus varrófoglalkozá-
sokon 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 
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programra 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 szeretné meg-
valósítani! 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.
ÚJ! Szeniortánc – Hétfőnként 11.00–12.00. EGÉSZSÉG, ÖRÖM, TÁRSA-
SÁG. Hozzásegít a testi, lelki egészség megőrzéséhez. A lépések meg-
jegyzése figyelmet igényel. Kiváló memóriatorna. Derűs légkörben, jó 
közösségben változatosságot biztosít a mindennapokban. Táncpartner 
és előzetes tánctudás nem szükséges. Információ: Erdős Ildikó szenior-
oktató, szociálgerontológus, 06-20/534-0410, 
szeniortancobuda@gmail.com.  
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 fo-
nal készítése gyalogorsón és rokkán. A foglalkozást vezeti: M. Horváth Adri-
enn (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-ig. 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, fokozato-
san felépített, nyújtó és erősítő gyakorlatsorozatok. Bármilyen életkorban 
elkezdhető! 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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1033 Budapest, pethe Ferenc tér 2. • tel.: 247-3604

www.kulturkozpont.hu • kulturkozpont@kulturkozpont.hu

március 3. péNteK 18.00

laKNer KiNga:
KapcsolÓDásoK – fotÓKiállítás-megNYitÓ

Mit jelent az, hogy valaki egyedi? Mitől válik azzá? Hogyan keletkezik a 
személyiség és annak építőkövei, az olyan alapvető emberi érzelmek, 
mint az öröm vagy a félelem, a belső erő vagy a sebezhetőség? Mennyi-
re lehet közel menni, falakat nem emelve, nyíltan kapcsolódni valakihez? 
Lakner Kinga fotográfus képei az argentin tangó világába röpítenek. És 
ha a szemébe nézünk valakinek, vagy megöleljük, valamit mi is megérez-
hetünk ebből.
A kiállítást megnyitja: Mautner Zsófia szakács, gasztroblogger
Gitáron játszik: Papirnyik Norbert
A kiállítás május 3-ig megtekinthető a 3K nyitvatartási idejében.
A belépés ingyenes.

március 4., április 1. 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 
énekesnője
Jegyár: 800 Ft

március 18. szomBat 16.00

Kolompos egYüttes – tavaszvárÓ
„Az emberek megelégelték a telet, a szabadba vágynak, várják a mindent 
megújító tavaszt. Naphívogató, esőcsalogató dalokkal igyekeznek siettet-
ni a természet újjászületését.” A Kolompos Együttes tavaszköszöntő nép-
szokásokkal (tavaszköszöntő dalok, gergelyjárás, kiszézés, zöldágjárás) 
és rengeteg vidámsággal hívja játékba a kicsiket. Óvodás és kisiskolás 
korosztálynak ajánlott.
Jegyár: 1000 Ft

április 22. szomBat 16.00

BoNBoN matiNé: fehérlÓfia
A Fehérlófia az egyik legismertebb és egyben legarchaikusabb magyar 
népmese. Évszázadok óta száll szájról szájra, és sok olyan bölcsességet, 
tudást rögzít, ami koroktól függetlenül érdekes és érvényes mindenki szá-
mára. Dobszay-Meskó Ilona kortárs zeneszerző és Tarr Ferenc szövegíró 
készített ebből a csodálatos meséből egy modern hangzású zenejátékot. 
Céljuk, hogy a darabot hallgatva a legfiatalabbak is kedvet kapjanak a 
klasszikus zene hallgatásához. Ebben segíti őket Lukácsházi Győző is, 
aki a műsor elején röviden megismerteti a közönséget a darabban sze-
repet játszó hangszerekkel. A felnőtté váló, sok kalandot megjáró hős 
története nemcsak a fejlődni akarás, a küzdés, az önfeláldozás értékeit 
mutatja be, hanem azt is, hogy a kortárs zenétől nem kell félni.
Jegyár: 1000 Ft
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március 10. péNteK 19.00

hajDu You Do?
 – hajDu steve staND up show-ja

„Az előadás direkt módon használja az interaktivitást, ami mi-
att a nézők nincsenek biztonságban, ezért elképzelhető, hogy 
néhányuk a színpadi szereplés élményével távozik. Az biztos, 
hogy a szünetben senki sem fog hazamenni, mivel szünet 
nem lesz! 50 perc szórakozást tudok ígérni annak, aki tényleg 
nevetni akar, de aki nem erre vágyik, annak elviselhetetlen 8 
és 1/2 órának fog tűnni. Ha házastársával érkezik, csak még 
jobban elmélyül szerelmük, viszont az egyedül élők tartós 
kapcsolatra találhatnak az előadás alatt.”
Jegyár: 1500 Ft 

március 17. péNteK 19.00

eszeNYi eNiKő:
a gYÖNYÖrBeN NiNcs KÖzépÚt

Az előadás egy kivételes atmoszférájú színházi csemege a békebeli orfe-
um és az irodalmi kabaré világából. A produkció középpontjában a nő áll. 
Vagy egy nő, sok nőből összegyúrva, holdudvarában a férfival, vagy egy 
férfival, sokból összerakva. A nő beszél és énekel a férfiról. Meg persze sa-
ját magáról, miközben híres tangók, sanzonok, operettek csendülnek fel. 
Kortárs női írók munkáiból válogatott Eszenyi, de persze neki is megvan a 
saját véleménye! Karafiáth Orsolya, Kiss Judit Ágnes, Nagy Gabi, Rakovsz-
ky Zsuzsa, Tóth Krisztina és feLugossy Laca szövegei, Darvas Ferenc és 
Melis László dalai. 
A zongoránál: Darvas Ferenc.
Jegyár: 2400 Ft, 2000 Ft
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április 8. szomBat 19.00

ÖrKéNY egYperceseK KalapBaN
Játékos irodalmi-színházi est a groteszk jegyében
Bíró Kriszta, Für Anikó és Kálid Artúr Örkény István egyperceseit adja elő a nézők aktív közreműködésével: az előadás meghatározott pontjain az elhangzó 
novellák sorrendjét és előadóik nevét a közönség kalapból sorsolja ki. A színészek erre az estére kedvenc „Örkényeiket” hozzák magukkal a közös játékhoz, 
és erre bátorítjuk Önöket is!
Az előadás a Kék Művészügynökség és Produkciós Iroda 
együttműködésével jött létre.
Jegyár: 1800 Ft, 1500 Ft

április 28. péNteK 19.00

latiNovits zoltáN emléKest
Ezen az esten Latinovits Zoltánhoz, az egész életén át küszködő, harcoló 
és gyötrődő művészhez próbálunk közelebb kerülni. Elsősorban írásain 
keresztül, felhasználva a Ködszurkáló, a Verset mondok c. köteteit, az 
édesanyjához írt leveleit és néhány, hozzá közel álló ember visszaemlé-
kezését.
Szereplők: Holl Zsuzsa, Végh Péter, zenei közreműködő: Hrutka Róbert
Jegyár: 800 Ft
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lelKi frÖccs
március 31. péNteK 18.00
Kereszty András: A tudatos és boldog párkapcsolat
A párkapcsolati boldogság fejleszthető és tanulható. Legyél tudatos az 
életedben és sikeres a párkapcsolatodban. Az előadásból megtudhatod, 
hogyan használd a tudatosság felismeréseit ahhoz, hogy egyre boldo-
gabb és sikeresebb párkapcsolatban élj. 
Jegyár: 1000 Ft 

április 21. péNteK 18.00
Endrei Judit: Korhatártalanul – 50 után is aktívan
„Szenvedélyesen dolgozom azon, hogy az 50 és a 60+-os korosztály ne 
lemondással, aggodalommal fogadja az idősödés éveit, hanem éppen 
ellenkezőleg: megőrizze aktivitását, tanulási vágyát. Azokat várom erre 
a programra, akik hiszik, hogy minden nappal magabiztosabbak, hitele-
sebbek, életrevalóbbak lehetünk, éppen a korunk által, és próbáljuk kicsit 
több derűvel megélni az idősödést ma is meg holnap is. De várom azokat 
is, akikben ott a vágy: ’valahogy másként kellene’, de még nem tudják, 
hogy kezdjenek hozzá.
A személyes találkozás során a magam példájával és sok hasznos infor-
mációval szeretném erősíteni a hallgatóságot abban, hogy akárhány éve-
sek vagyunk is, mindenképpen érdemes tennünk magunkért.”
Jegyár: 1000 Ft

március 24. péNteK 19.00

arcmás – tompos KátYa
A Nemzeti Színház színművésze. Olyan sikeres 
magyar filmek főszereplője, mint a Valami Ameri-
ka, Poligamy vagy a Coming Out. Jászai Mari-díj, 
Junior Prima díj és számos más elismerés birto-
kosa. Kátya énekesnőként már többször állt a 3K 
színpadán. Ismerjük dalait, csodálatos hangját. 
Ezen az estén egy izgalmas portrébeszélgetés 
során bepillantást nyerhetünk másik nagy szen-
vedélyébe, hivatásába, a színjátszásába. Mesél 
kedvenc színházi és filmszerepeiről, gyerekkorá-
ról, hogy milyen volt orosz anya és magyar apa 
gyermekeként felnőni.
A beszélgetést vezeti: Barabás Évi televíziós mű-
sorvezető
Jegyár: 800 Ft
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március 4., április 1. 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 zűrzavarán, 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. Alvási gondokkal 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

március 25. szomBat 9.00–13.00

BaBaruhaBÖrze
Új, alig használt, kinőtt, megunt gyerekholmik adásvétele, csereberéje. Je-
lentkezés személyesen az információs pultnál, március 20-ig, illetve a szabad 
helyek függvényében.
Asztal vagy fogasos állvány ára: 1500 Ft

április 7. péNteK 17.00

hÚsvéti csaláDi alKotÓműhelY
Húsvétváró kézműves programunkon szebbnél szebb díszeket és deko-
rációkat készítünk.
Anyagköltség: 500 Ft

KluB

Hétfőnként 10.00–13.00 Kártya klub korhatár nélkül. Scrabble, kár-
tyázás, keresztrejtvény, társasjáték, beszélgetés ráérőknek. A belépés 
ingyenes.
Keddenként 9.00–10.15 Etka Jóga klub. Az erőfejlesztő, erőgyűjtő Etka 
Jóga gyakorlása a módszerrel most ismerkedőknek! A foglalkozásokat 
szakképzett oktatók vezetik, minden kedves érdeklődőt – nőket és férfia-
kat – szeretettel várnak! Foglalkozásvezető: Sulák Ágnes és Kertész-Kiss 
Tamás. Tel.: 06-30/974-0320, 06-20/571-9381. További információk: 
www.etkajoga.com. A belépés ingyenes.
Szerdánként 10.00–13.00 Bridzs klub. Játékforma: társasági bridzs. 
Információ: Deák Katalin, 06-70/210-3247, deak.kati@digikabel.hu. A be-
lépés ingyenes.
Kéthetente szerdánként 9.00–11.00 Baba–mama klub – Közösségbe 
nem járó babáknak A klub kötetlen játékot kínál a babáknak, és hasznos 
tanácsokat, ismerkedést a mamáknak. A programszervezésben a klubot 
a Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft. önkéntesei segítik. Információ: 
Erdeiné Zsóka szervező, 06-30/900-6228. Folyamatosan lehet csatlakoz-
ni. 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.  Fél-
óra höcögés, göcögés, kacagás a Kerekítő mondókás könyvek népi mon-
dókái, ölbeli játékai nyomán! Cirókázás, lógázás, hintáztatás, lovagoltatás 
élő hangszerjátékkal, népdalokkal színesítve. Az első évek önfeledt játé-
kai nem csupán az érzelmi biztonság kialakulását segítik, de a zenei és 
művészeti nevelés alapkövei is egyben, olyan útravaló, mely egy életre 
szól. A családok a furulyán túl megismerhetik a nádi dudát, csettegőt, 
receficét, odúsípot, sámándobot. Foglalkozásvezető: Nagy Éva Rita zene-
pedagógus, 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. Kere-
kítő manó bábos jeleneteivel, ölbeli játékokkal, dalokkal, labdás ejtőer-
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nyővel, tornaszeres játéktérrel várom a kicsiket és nagyokat. Móka és 
mozgás a Kerekítő mondókás könyvek nyomán. Az önfeledt játék során 
észrevétlenül fejlődik az érzelmi intelligencia és az értelmi képességek 
számos területe. Foglalkozásvezető: Nagy Éva Rita zenepedagógus, 
nagyeva.rita@gmail.com, 30/538-23-37. Bejelentkezés és mondókatár: 
www.kerekito.hu. 

taNfolYamoK gYereKeKNeK ÓvoDásKortÓl

LCF Kids Club – Ovisoknak: péntek 16.15–17.00. Kisiskolásoknak: szerda 
16.30–17.15. Vidám, játékos angol. A „nyelvtanulás” otthon is folytatható 
a klubban elsajátított játékokkal, mondókákkal, valamint a Kids Club 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 zavarai vannak, koncentrációs gondokkal küzd, ag-
resszív, félénk, visszahúzódó, gerinc- és izomproblémái, pszichés gondjai 
vannak, nehezen illeszkedik be. Szénási Zsolt 8. Dan, Szénási Judit 4. Dan. 
Tel.: 06-20/393-7775, www.shito.hu.
Mazsorett – Középhaladó: hétfő 18.00–19.00. Virtuóz botforgatás, pom-
pon, zászló, többféle táncműfaj, EB III. helyezett nívódíjas oktató! Infor-
máció: 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 19.00–20.00, szerda 18.00–19.00. A 12 éves múltra visz-
szatekintő Welldance Sporttánc Egyesület világbajnoki eredményekkel és 
képzett oktatókkal várja az új táncos növendékek jelentkezését. Információ: 
Szépolt Gabriella Welldance SE elnök, 06-20/361-5663, www.welldance.hu.
Kocka Színjátszó kör – Kedd 17.30–19.00. Drámajátékos elemekre épülő, jó 
hangulatú színjátszó csoport. Kifejezheted magad, szembenézhetsz különbö-
ző helyzetekkel, döntésekkel, szituációs, mozgásos játékok. A jeleneteket kö-
zösen alkotjuk, írjuk, félévente bemutatjuk. Ajánlott korosztály: 10–16 évesek. 
Információ: Uhrin Csaba, 06-70/536-1794, uhrincsaba@gmail.com.
SmartShito – Edzésmódszer felnőtteknek, harcművészeteken keresz-
tül – Kedd, csütörtök 19.30–20.30. Mit kínálunk számodra? Önvédelmet 
és önbizalmat, stresszoldást, energetizálást, a szívizom erősítését és 
tüdőkapacitás növelését, gerinctornát, rekreációt, mozgáshatáraid kitágí-
tását, egészséged és aktivitásod megőrzését, szellemi, mentális, fizikai 
képességeid és azok összhangjának maximalizálását, életminőséged 
javítását, pozitív közösséghez való tartozást, közös, családi programok 
lehetőségét. Szénási Zsolt 8. Dan, tel.: 06-20/913-4747, www.shito.hu.
SmartGuard – Civil Kyusho Defense – Kedd, csütörtök 18.30–19.30. 
Valóban meg akarod védeni magad? Igazán élvezetes edzésre vágysz? A 

leghatékonyabb módszert keresed? 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 kon-
centrálni? Akkor eljött a TE időd! Szénási Judit mesteredző, tel.: 06-
20/393-7775.
Gerinctorna – Szerda 9.30–10.30. Idén is folytatjuk gerincünk, izmaink 
több éve megkezdett erősítését. Közös munkánkat zenével, jókedvvel és 
sok munkával végezzük. A résztvevők létszámát a színházterem mérete 
határozza meg. Információ: Holtsuk Györgyné, holtsuk.tunde@gmail.com.
Zumba Fitness Marcsival – Hétfő, szerda 19.15−20.15. A Zumba vér-
pezsdítő, minden testrészt megmozgató, világtáncokból felhasznált 
lépésekkel tarkított fitneszprogram. Fő mozgatórugóját a latin-ameri-
kai táncok jelentik. Ha fogyni szeretnél, kikapcsolódni, alakot formál-

ni vagy feltöltődni, változatos zenékkel és táncokkal megismerkedni, 
gyere el és próbáld ki! Az első alkalom ingyenes! Novák Marcsi, rek-
reációs mozgásprogram-vezető, edző, zumba fitness isntructor. Tel.: 
06-20/532-0060.
Regeneráló Pilates – Péntek 9.30–10.30. Az egészséges hát- és hasiz-
mokért, hogy újra jól érezd magad a testedben. A Pilates feladatai karcsú-
vá és feszessé varázsolnak, míg a gyógytorna alapú feladatok segítenek 
azokat a kis izmokat is megerősíteni, melyek létezéséről nem is tudsz. 
Segít visszaállítani a megfelelő egyensúlyt. Bababarát foglalkozás! Nincs, 
aki vigyázzon rá, amíg Te tornázol? Ide magaddal hozhatod! Információ: 
Kőszeginé Sira Szabina, 06-30/990-3046.

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.
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civil ház
1036 Budapest, kolosy tér 2. piac i. eMelet

tel.: 240-0262, 0630247-4819
www.kulturkozpont.hu • kulturkozpont@kulturkozpont.hu

március 31. péNteK 17.30

végteleN tÖrtéNet 
– sziráKi lili fotográfus Kiállítása

Eredetileg tájépítészként diplomázott később elvégezte a Szellemkép Sza-
badiskola fotográfus képzését. Úgy érzi, hogy a képalkotás folyamatában 
és munkáiban egyaránt visszaköszön köztértervezési múltja, ugyanakkor 
fontos számára, hogy a letisztult struktúrák mellett megjelenjen az em-
ber, adott esetben egy-egy alak, emberi arc vagy azok egyféle lenyomata.
A CaritART Alkotóház tagjaként és a művésztelepek szervezőjeként sok 
tehetséges fiatal képzőművészt ismert meg, akik megerősítették abban, 
hogy képalkotással, művészeti projektek létrehozásával foglalkozzon. A 
digitális technika mellett szeret klasszikus, analóg és képzőművészeti fo-
tográfiai technikákkal dolgozni, ahol a nyersanyaggal való közvetlenebb 
kapcsolat a meghatározó.
Mostani kiállítása eddigi munkáiból mutat be válogatást.
A kiállítást megnyitja: Szilágyi Zsuzsanna művészettörténész
Megtekinthető: április 10-ig a Ház nyitvatartási idejében.

április 10. hétfő 17.30 

hÚsvéti tojásKiállítás 
Sajben Edit először saját magának készített hímes tojásokat, ahogy a leg-
több lány és asszony húsvét előtt. Az Iparművészeti Vállalatnál először 
dekorációként használták fel alkotásait, amikor is felfigyeltek rá. Ezután 
évekig exportra készítette a tojásokat, évente akár 8000 darabot is. A vi-
lág minden részére rendeltek a különleges, saját maga által kidolgozott 
technikával készített hímes tojásokból. 
A kiállítást megnyitja: dr, Györgyi Erzsébet, a Kiss Áron Magyar Játék Tár-
saság elnöke
A kiállítás megtekinthető: április 28-ig, a Ház nyitvatartási idejében.
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BütYKÖlő 

március 1. szerDa 16.00 
Kötés
A márciusi bütykölőn különféle kötési technikákat sajátíthatnak el a láto-
gatók. Ha már megtanulta a kötési alapokat, készíthet akár sálat, sapkát, 
zoknit is.

április 12. szerDa 16.00 
Tojásfestés
A tavasz legszebb ünnepére készülünk az áprilisi bütykölőn. A húsvéti 
készülődés ideje eljött, ezért a mai napon tojást festhetnek a látogatók. 
Különleges technikával ismerkedhetnek meg ezen a délutánon a hozzánk 
látogatók. Sajben Edit mutatja meg azt a különleges eljárást, amit évek 
alatt ő maga kísérletezett, dolgozott ki. 

fűBeN fáBaN 
Manapság újra nagy népszerűségnek örvendenek a gyógynövények, 
amelyek jótékony hatásait egyre több ember ismeri, és védi a szervezetét 
különféle gyógynövényekből készült teákkal. Ezeket nem csak akkor ér-
demes fogyasztanod, ha, baj van, hiszen a méregtelenítésre is jótékonyan 
hatnak. Számtalan tea létezik, ami segíti és fokozza a szervezet tisztu-
lását. Kérdéseiket szakértő vendégünknek, Mózes Katalin Ildikó fitote-
rapeuta, természetgyógyásznak tehetik fel. 
Március 8. szerda 16.30 Tavaszi méregtelenítő teák 1.
Április 5. szerda 16.30 Tavaszi méregtelenítő teák 2.

március 14., március 28., április 11., április 25. KeDD 11.30

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.
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mimÓ ÖKo-meseKucKÓ

Március 18. szombat 11.00 Ünnepeld Potykával a Víz világnapját!
Potyka béka a közelben lakik egy patakban, és az egész ebihalóvoda is 
itt uzsonnázik. Hallottál már róluk? Ha nem, mindenképp tarts velünk, és 
kukkantsunk be együtt a víz varázslatos világába! Mimó és Csipek ezút-
tal különleges ünnepre hív, játékkal, mesével, bábbal, békákkal, rákokkal, 
halacskákkal.

Április 22. szombat 11.00 Föld-napi energiafogócska Cserke rókával
Ti tudtátok, hogy az energiát is a természettől kapjuk? Legyen az meleg 
vagy hideg, fény vagy mozgás, az energiamanók futnak mindenfelé, és 
gyűjtik a természetből elcsent erejüket. Lessük meg és kapjuk el őket 
Cserke szélkerékkel működő háza körül! Mimóék piknikkel ünnepelnek a 
Föld napján, ahova téged is várunk. 

életigeNlőK filmKluB

Az élet skandináv szemmel
Házigazda: Kisbalázs Anna konduktor, speciális mozgásterapeuta, 
manuálterapeuta, gyógymasszőr

március 29. szerDa 17.00 
a százéves eMber, aki kiMászott az ablakon és eltűnt
Allan Karlsson egy csendes svéd nyugdíjasotthon lakója. A századik szü-
letésnapja alkalmából a személyzet születésnapi partit szervez számára. 
A polgármester, az emberek, a sajtó lelkesen várják a bejáratnál, ám Allan-
nek semmi kedve a felhajtáshoz. Helyette kimászik hátul az ablakon, és 
világgá indul egy szál papucsban. Alan, aki mozgalmas életet élt, és olyan 
barátai voltak, mint Sztálin, Churchill és Mao, a szökése után élete utolsó, 
legizgalmasabb kalandjába csöppen. 

április 26. szerDa 17.00 
az eMber, akit ovénak Hívnak
Ove mogorva, magának való ember. Nem nagyon értékeli a komputerizált 
világot, még kevésbé azokat az embereket, akiknek nehezen megy az után-
futós tolatás, vagy akiknek szakembert kell hívni ahhoz, hogy légtelenítsék 
a radiátorukat. Ove nem érti a szomszédokat sem, hogy miért nem tudják 
betartani a parkolásra, kutyasétáltatásra, zajongásra vonatkozó szabályo-
kat egy kertvárosban. Az 59 éves Ovét csak a hétköznapi rutinja élteti, és az, 
hogy Saabot vezessen. És megvan a sommás véleménye mindenkiről, akik 
képesek Volvót vagy bármilyen lehetetlen külföldi márkát vásárolni. 
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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! 
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 a hagyományos kínai or-
voslás (HKO) tudására és tapasztalataira épülő alternatív gyógyító eljá-

rás. Segít megteremteni és fenntartani testünk energiakeringésének har-
móniáját, ezáltal egészségünk megtartásának, különböző fájdalmaink, 
betegségeink gyógyításának hatékony eszköze. 
Átmozgató torna – Szerda 13.00–14.00. Időseknek szóló kondicionáló 
torna – Previfitt SE. 
Ingyenes gyámügyi tanácsadás – Minden páros héten, csütörtökön 
16.00–18.00. Dr. Kanász Zsófia mediátor, gyámügyi tanácsadó ingye-
nes tanácsadást tart családjogi ügyekben, gondnoksági és gyámsági 
ügyekben. Tájékoztatás a mediáció igénybevételének lehetőségéről. 
Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-30/566-9988 telefonszámon dr. 
Kanász Zsófiánál.
Origami – Minden hónapban a Magyar Origami Kör tagjainak vezetésével 
tematikus programokat tartunk. www.ori-gami.hu, facebook.com/origa-
mi.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.

március 14. KeDD 17.00

toBorzÓ
A nemzeti ünnep előestéjén nagyszabású toborzót tartunk, besorozunk kicsit és nagyot a huszárok közé. A piac területe katonai táborrá alakul. 
17.00 Kézműves foglalkozás, csákó-, párta- és kokárdakészítés, jelmezes fotózás
17.00 Katonai toborzó és táncház a Göncöl Néptáncegyüttessel – zenél: Csernók Klára és zenekara 
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1 szerda
18.00 életünk – egészségünk! – a 
megfogható szeretet (ingyenes.)

16.00 Bütykölő – Kötés

2 csütörtök

3 péntek

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

10.00 Népzenei koncert babáknak
15.30 régmúlt idők mozija 
– Bakaruhában (1957)

18.00 lakner Kinga: Kapcsolódások
fotókiállítás megnyitó (ingyenes.)

4 szombat 9.00 Babaruhabörze 17.30 „zenél a mozi!” – Blues-est
15.30 hangszersimogató klub
18.30 hangutazás és hangfürdő

5 vasárnap

10.00 családi vasárnapok 
– malek andrea és az eszement 
meseband koncert
17.00 sirtos görög táncház

10.00 picúr színház 
– almafácska
15.00 Kerecsenfészek

10.00 Kakaómozi – csodaország-
ban járunk alice-zal (1951) 

6 hétfő

7 kedd 18.30 a Biblia világa

8 szerda
18.00 életünk – egészségünk! 
– az átkaroló szeretet (ingyenes.)

18.00 Na de őszintén! – papp jános 
beszélgetős műsora

18.00 irodalmi csillagdélután 
– Király lajos (ingyenes.)

16.30 fűben fában

9 csütörtök
10.00 Bérletes meseszínház 
– pöttöm bérlet – pumukli

10 péntek
18.00 adorján attila kiállítás
megnyitó (ingyenes.)

13.30 és 15.00 Bérletes meseszín-
ház – Kölyök bérlet – pumukli

15.30 régmúlt idők mozija 
– szegény gazdagok (1959)

19.00 hajdu you do?  
– hajdu steve stand up showja

11 szombat
20.00 udvaros Dorottya: 
majdnem valaki

17.00 Nép-tánc-ház 
– ünnepi műsor és táncház

12 vasárnap
10.00 családi vasárnapok 
– Bóbita Bábszínház: hamupipő
17.00 sirtos görög táncház

10.30 családi tízórai – erdők könyve

10.00 Kakaómozi 
– mátyás, az igazságos (1985)
18.00 papp jános
– a vándorszínész mesél

13 hétfő
15.00 Nosztalgia bérlet 
– „akit az istenek szeretnek” 
– csákányi eszter zenés estje

14 kedd

15.00 történelmi előadás-sorozat 
– híres királyaink: a hunyadiak 
(ingyenes.)
18.30 a Biblia világa

11.30 szeniortánc
17.00 stand – március 15.

1848-as forradalom

16 csütörtök

17 péntek
19.00 irodalmi kávéház – orosz est
20.00 casablanca táncláz

10.00 Népzenei koncert babáknak
15.30 régmúlt idők mozija 
– pacsirta (1963)

19.00 eszenyi enikő: 
a gyönyörben nincs középút

18 szombat
18.00 „ha kicsi a tét, a kedvem sötét!” 
– Bud spencer & terence hill est

10.00 mesés hétvégék 
– ízek, hangok, illatok (ingyenes)
18.00 mozititkok 
– tiszta szívvel (2015)

16.00 Kolompos együttes 
– tavaszváró

11.00 mimó Öko – mesekuckó

19 vasárnap
10.00 családi vasárnapok 
– vsg táncszínház: csipkerózsika
17.00 sirtos görög táncház

10.00 Kakaómozi 
– jános vitéz (1973)

20 hétfő
17.00 szabó gyuri bácsi, 
a bükki füvesember előadása

21 kedd 18.30 a Biblia világa

22 szerda
10.30 turay ida színház 
– Nyugdíjas bérlet: abigél titkai
18.00 Ki kapcsolta ki az agyamat?

23 csütörtök

24 péntek 16.30 aprók tánca
15.30 régmúlt idők mozija 
– oldás és kötés (1963)

19.00 arcmás – tompos Kátya

25 szombat
15.00 turay ida színház 
– Körmendi bérlet: vértestvérek

16.00 a víz világnapja  (ingyenes) 9.00–13.00 Babaruhabörze

26 vasárnap 9.00 ásványbörze (ingyenes.)
10.00 Kakaómozi 
– micimackó (1977)
11.00 és 14.00 álmodj és animálj!

27 hétfő
18.00 Óbuda, ahogy mi látjuk 
kiállításmegnyitó (ingyenes)

28 kedd 18.30 a Biblia világa 11.30 szeniortánc

29 szerda
10.00 és 14.30 zenés-mesés bérlet: 
csörömpölők együttes
18.00 Ki kapcsolta ki az agyamat?

17.00 életigenlők filmklub 
– a százéves ember, aki kimászott 
az ablakon és eltűnt

30 csütörtök

31 péntek
17.00 színházi kulisszák mögött 
(ingyenes.)

15.30 régmúlt idők mozija 
– alfa rómeó és júlia (1968)

18.00 lelki fröccs 
– Kereszty andrás

17.30 sziráki lili fotográfus 
kiállítása 
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1 szombat
10.00 mesés hétvégék 
– Bolondos bohócok (ingyenes)
17.00 Nép-tánc-ház

15.30 hangszersimogató klub
18.30 hangutazás és hangfürdő

2 vasárnap
10.00 családi vasárnapok – Bozsik 
Yvette társulat: csizmás kandúr
17.00 sirtos görög táncház

10.00 Kakaómozi 
– sárkány és papucs (1989)

3 hétfő

4 kedd 18.30 a Biblia világa

5 szerda 18.00 Ki kapcsolta ki az agyamat? 16.30 fűben fában 

6 csütörtök
10.00 Bérletes meseszínház 
– pöttöm bérlet – égigérő mesefa

7 péntek 20.00 casablanca táncláz

13.30 és 15.00 Bérletes meseszínház 
– Kölyök bérlet – Kinizsi pál
15.00 accordia irodalmi társaság 
(ingyenes.)

10.00 Népzenei koncert babáknak
15.30 régmúlt idők mozija 
– szindbád (1971)

17.00 húsvéti családi alkotóműhely

8 szombat
19.00 az egyetlen hajléktalan 
– jótékonysági operaelőadás

10.00 gyapjú nap 19.00 Örkény egypercesek kalapban

9 vasárnap

10.00 családi vasárnapok 
– vaskakas Bábszínház: 
a mindent látó királylány
17.00 sirtos görög táncház

10.00 picúr színház – csigaház
15.00 Kerecsenfészek

10.00 Kakaómozi 
– a kicsi hableány (1989)

10 hétfő
15.00 Nosztalgia bérlet 
–  grace és gloria

17.30 tojáskiállítás

11 kedd

15.00 történelmi előadás-sorozat 
– híres királyaink: 
a jagellók (ingyenes.)
18.30 a Biblia világa

11.30 szeniortánc

12 szerda
10.00 és 14.30 zenés-mesés bérlet: 
péter és a farkas
18.00 Ki kapcsolta ki az agyamat?

18.00 irodalmi csillagdélután 
– szeitz jános (ingyenes)

16.00 Bütykölő – tojásfestés

13 csütörtök

14 péntek

15 szombat

húsvét

18 kedd 18.30 a Biblia világa

19 szerda

20 csütörtök

21 péntek

18.00 t. szabó lászló 
kiállításmegnyitó (ingyenes.)
19.00 irodalmi kávéház 
– papadimitriu athina

16.30 aprók tánca
15.30 régmúlt idők mozija 
– pendragon legenda (1971)

18.00 lelki fröccs – endrei judit

22 szombat
15.00 turay ida színház – Körmendi 
bérlet: a férfiak a fejükre estek

14.00 szent györgy nap (ingyenes.)
17.30 „zenél a mozi!” 
– jávor pál-est Benkő péterrel

16.00 BonBon matiné: fehérlófia
11.00 föld napja – mimó Öko 
– mesekuckó

23 vasárnap

10.00 családi vasárnapok 
– Kaláka együttes: 
ragyog a mindenség koncert
17.00 sirtos görög táncház

10.00 Kakaómozi 
– a szörnyeteg és a szépség (1991)

24 hétfő ÖKo7

25 kedd 18.30 a Biblia világa ÖKo7 11.30 szeniortánc

26 szerda

10.30 turay ida színház 
– Nyugdíjas bérlet: pólika
18.00 Ki kapcsolta ki az agyamat? – 
mérgezett egészség

ÖKo7
17.00 életigenlők filmklub 
– az ember, akit ovénak hívnak

27 csütörtök ÖKo7

28 péntek 20.00 szinetár Dóra: Újratervezés!
ÖKo7
17.00 színházi kulisszák mögött 
– alma és a fája (ingyenes.)

15.30 régmúlt idők mozija 
– az ötödik pecsét (1976)

19.00 latinovits zoltán emlékest

29 szombat 8.00 Bababörze csak anyukáknak

30 vasárnap

10.00 családi vasárnapok 
– alkotónap: tarján veronika és 
mogyoró Kornél drámapedagógiai 
foglalkozása
17.00 sirtos görög táncház



Május 5–6. Óbuda Napja
www.obudanapja.hu

Június 9–11. Óbudai Kézműves Sörök Fesztiválja
 www.gasztrobuda.hu

Június 16–Augusztus 26. Óbudai Nyár
www.obudainyar.hu

a kultúra városa


