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www.kulturkozpont.hu • kulturkozpont@kulturkozpont.hu

san marco galéria

A MAGYAR FESTÉSZET NAPJA
október 20. péntek 18.00 
A T-Art Alapítvány festő támogatóinak kiállítása a Magyar Festészet 
Napja alkalmából
A T-Art Alapítvány idén is megrendezi éves kollektív tárlatát, melynek cél-
ja – mint minden évben –, hogy az alapítványhoz csatlakozó festőművé-
szek közösen állítsák ki aktuális munkáikat. 
A kiállítást megnyitja: Csender Levente József Attila-díjas író
Közreműködik: Erdélyi Balázs kántor
A kiállítás november 10-ig, hétköznapokon 9–16 óráig ingyenesen láto-
gatható.

tisztelt olvasó!

Komolyabb beszélgetések során gyakran előkerül a kultúra és a művészetek 
szerepének kérdésköre. Szórakoztatás, üzenetek közvetítése vagy az alkotók kö-
zönségtől független önkifejezése? – többnyire ezen felvetések körül forog a dis-
kurzus. Nem haszontalan, ha egy gondolat erejéig felidézzük a Kassák emlékév 
kapcsán a magyar avantgárd kiemelkedő képviselőjének állásfoglalását. Kassák 
Lajos szerint a művészet nem kifejezője, hanem része a társadalmi valóságnak, 
nem tükörnek kell lennie, hanem önálló tevékenységnek. 
Bárhogyan is tekintsünk rá, kultúra és művészet befogadó közönsége nélkül 
aligha értelmezhető. Az igények természetesen eltérőek, így az Óbudai Kultu-
rális Központ vezetése nincs könnyű helyzetben: a szórakoztatás, a helyes élet-
mód és az értékek felé orientálás, illetve a művészek előtti tér megnyitásának 
hármasából kell évszakról évszakra érzékeny egyensúlyt teremteni, méghozzá 
úgy, hogy a legkisebbektől az idősekig mindenki megszólítva érezhesse magát.

Örömteli hír, hogy megújul a San Marco utcai épület fenti része, mert ez által a ház vonzó szolgáltatásai végre összhangba kerülnek a számukra teret bizto-
sító közösségi helyszínnel is. Tartalomhoz a forma… szokták volt mondani. 
Az őszi programfüzetet fellapozva láthatják, hogy a már évek, évtizedek óta magas színvonalat képviselő előadók és produkciók mellett mind az öt házban 
jut hely az újító kísérletezésnek. A már régről ismert és megkedvelt klubok, börzék és közösségi események összességével válik azonban teljessé az ÓKK 
őszi programkínálata, melyhez tartalmas időtöltést kívánok mindannyiuknak.

Bús Balázs polgármester
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október 7. szombat 15.00
WolFGANG AMAdEuS MoZART: A SZíNiGAZGATó
Operakomédia egy felvonásban 

Libretto: Louis Wilhelm Schneider
A mű születése 1786. február 3.  Bécs Mozart-Verz. 32.

2017 őszére megújul az Óbudai Kulturális Központ tereinek nagy része, 
és ezt a megújulást azzal szeretnénk megünnepelni, hogy meghívjuk a 
kedves közönségünket Mozart A színigazgató című komédiájának meg-
tekintésére. Ehhez mindössze egy regisztrációra van szükség a 06-1/388-
2373-as vagy a 06-1/388-7370-es telefonszámok valamelyikén. Ezzel 
egyidejűleg lehetőség nyílik a felújítás eredményének megszemlélésére. 
Csupa mai ismerős, néha kacagtató, furcsa helyzet: adott egy zseni, egy 
géniusz, aki történetesen Mozart, és a színházi igazgató, aki a történelem 
szerint Schikaneder. A kiindulás, hogy ők ketten írják a színház számára a 
nagy művet. A művet, ami az emberi gondolkodásról, szépségről, jóságról, 
igazságról, emberségről szól. És akkor jönnek a művésznők… és a nagy 

kérdés: ki lesz a primadonna. Erről szól ez az édes, kacagtató történet…
A gyönyörű és önállóan is csodás nyitány, a különböző fület-lelket gyö-
nyörködtető, káprázatos áriák és együttesek pedig nagyszerű zenei él-
ményt jelentenek.

Szereposztás:
Emanuel Schickaneder, a színházigazgató Szolnoki Tibor
W. A. Mozart Dénes Viktor
Madame Krone, énekesnő Zsadon Andrea 
Phillipe (M. Vogelsang), énekes… tenor Sövegjártó Áron
Sophie Uhlich, énekesnő … szoprán Zábrády Annamária
Aloysia Lange, énekesnő … szoprán Iván Gál Judit

Zenei vezető: Tassonyi Zsolt; a szöveget átdolgozta: Pataky Miklós; 
díszlet: Zsadon Andrea; jelmez: Tóth Barna; stylist: Makány Márta
Színpadra állította: Zsadon Andrea

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a következő 
telefonszámok valamelyikén lehetséges: 06-1/388-2373, 06-1/388-7370.
A regisztráció szeptember 4-től indul.

október 14. szombat 19.00
l’ART PouR l’ART: HAlváNYlilA GőZ
A L'art pour l'art Társulat legújabb, sorrendben 17. önálló színházi estjét 
tekintheti meg a nagyérdemű, amely garantáltan ugyanolyan, humorral 
teli kikapcsolódást nyújt, mint az előző 16 est. Az immáron 31 éve fenn-
álló Társulat ezúttal is mindent megtett annak érdekében, hogy a nézők 
nevetőizmai egy percig se pihenjenek. 
Mindenkit szeretettel invitál egy felhőtlen szórakozást ígérő estére a 
L'art pour l'art Társulat: Dolák-Saly Róbert, Laár András, Pethő Zsolt 
és Szászi Móni.
Jegyár: 2800 Ft, 2500 Ft, 2300 Ft
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október 19. csütÖrtÖk 20.00

koncz zsUzsa koncert
Koncz Zsuzsa igazi állócsillag a magyar könnyűzene egén, dalai minden kor-
ban jelenünkhöz szólnak – ráadásul egyáltalán nem elérhetetlen legenda, 
hiszen koncertjeivel folyamatos és eleven kapcsolatot tart közönségével.
2016 novemberében megjelent Koncz Zsuzsa vadonatúj, 40. albuma Vad-
világ címmel, ami három hét alatt aranylemez lett, februárra pedig már 
platinalemez. Ez kivételes teljesítmény a mai magyar médiavilágban.
A Vadvilág megjelenését követő elsöprő erejű koncert óriási sikert aratott 
a Budapest Sportaréna zsúfolt nézőtere előtt, és most folytatja diadalút-
ját az ország városaiban.
A koncerteken természetesen az új lemez, de az előző, a Tündérország 
dalai is megszólalnak az elmaradhatatlan, régi nagy kedvencekkel együtt, 
melyektől Koncz Zsuzsa az lett, aki: ünnepelt, rajongott sztár és közvet-
len, őszinte előadó.
Jegyár: 4200 Ft, 3900 Ft, 3600 Ft

október 21. szombat 20.00

eUrópa kiaDó koncert
A nyolcvanas évek ismert underground zenekara, a Menyhárt Jenő gitáros-énekes-igazgató köré épülő Európa Kiadó az utóbbi évtizedekben periodikusan 
működött. A zenekarnak számos korszaka és felállása volt, de egy közös volt bennük: meg tudták őrizni az „itt és most” érzését. Az Európa Kiadó számtalan 
alkalommal, újra és újra képes volt oly módon megújulni, hogy nem lett a mainstream része, arra pedig kifejezetten ügyelt, hogy egyéni stílusát és működé-
sének független szellemiségét fennállása alatt végig következetesen megtartsa. 2013-ban megjelent az Annak is kell című lemezük, melyet a 2016-os ...Va-
lahol lenni... album követett. A zenekar többgenerációs közönsége mára már nemcsak a klasszikus szerzeményeket, hanem az új dalokat is kívülről fújja, 
ilyen például a Feri, a Tánc vagy az Annak is kell. A Menyhárt Jenő által vezetett zenekar életében egy újabb fejezet kezdődött, hiszen 2017-ben immáron új 
zenekari felállással adtak teltházas, hatalmas sikert arató koncertet a MÜPA-ban.
Menyhárt Jenő – gitár, ének, Gyenge Lajos – dob, Tóth Zoltán 'Spenót' – basszusgitár, Bujdosó János – gitár, Kálmán András – billentyű
Jegyár: 3100 Ft, 2900 Ft, 2700 Ft
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nyUgDíjas bérlet

A bérlet ára, helytől függően: 3600 Ft, 3400 Ft, 3200 Ft
Jegyár, helytől függően: 1700 Ft, 1500 Ft, 1300 Ft

október 18. szerDa 10.30
AZiZ NESiN – ÖlJ cSAk MEG, lElkEM 

Komédia két részben Ivancsics Ilona és 
Színtársai előadásában
A minden korosztálynak mondanivalóval 
szolgáló darabban két egyedül élő idős 
asszony hétköznapjaival találkozunk. 
Egymás szomszédságában álmodoznak, 
ábrándoznak a múltról, a jelenről és a 
jövőről. Különös függésben élnek egy-
mással. Apró-cseprő gondjaik között so-
rozatgyilkosság hírét hallják a rádióban. 
A hírek szerint a gyilkos gázszerelőnek 
öltözve szedi női áldozatait, miután erő-
szakot követ el rajtuk. A hölgyek fantázi-

áját felcsigázza a hír. Aztán egyikük lakásán csöngetnek, és megjelenik 
egy figura, aki azt mondja magáról, hogy gázszerelő. A bizarr helyzetben 
kezdetét veszi a még bizarrabb komédia...
Szereplők: Hűvösvölgyi Ildikó, Harsányi Gábor, Császár Angela

november 15. szerDa 10.30
kíváNSáGcSokoR 

Magyar Zenés Színház 
Teremi Trixi és Bozsó József zenés 
műsorának érdekessége, hogy a nézők 
szerkesztik. Népszerű operett, musical és 
örökzöld számokból is lehet választani. 
Mindig nagyon vidám előadás kerekedik, 
hiszen a fellépők maguk sem tudják, hogy 
éppen milyen műsorszám fog következni.

December 13. szerDa 10.30
Mikó iSTváN: A GYoMoR ÖRÖMEi 

Zenés, klasszikus kabaré
Örök igazság, hogy a férfi szívéhez a gyom-
rán keresztül vezet az út! A nézők szívéhez 
pedig a nevetésen át! Ez a vidám, zenés 
kabaré olyan kiváló szerzők jeleneteiből 
áll, mint Nóti Károly, Krúdy Gyula, Gábor 
Andor, Rejtő Jenő és Szi lágyi György. Ezen 
kívül a monológok, versek, paródiák és da-
lok is mind az evésről és az ivásról, vagyis 
a gyomor örömeiről szólnak. 

A nevettetésben Mikó István partnerei: Szabó Anikó és Suha Kálmán
Ezt „jól kifőzték”!
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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!

október 13. péntek 19.00 
Verspincér:  Szalai Kriszta színművésznő

novemberi ajÁnló

november 11. szombat 20.00 
ZSÉdA ÉS A kvARTETT koNcERT
Jegyár: 2700 Ft, 2900 Ft, 3100 Ft

november 24. péntek 20.00 
HARcSA vERoNikA ÉS GYÉMáNT BáliNT koNcERTJE
Jegyár: elővételben 1500 Ft, aznap a helyszínen 2000 Ft

csalÁDi vasÁrnapok  

október 1. vasÁrnap 10.00–13.00
ÉvAdNYiTó – A ZENE viláGNAPJA AlkAlMáBól MiNdEN, 
AMi ZENE ÉS MiNdEN, AMi ZENÉl!
10.00 Kerek zenekar koncert
A Kerek zenekar, Csoóri Julianna vezetésével évek óta az Óbudai Egye-
sített Bölcsődék Élő népzene programjának fontos szereplője. Koncert-
jükön a gyermekek, szülők, nagyszülők egyaránt részesei lehetnek a 
népi és a népzenéből merített játékoknak, meséknek, zenéknek. A vonós 
hangszerek mellett a tambura, a cimbalom és a citera határozza meg a 
zenekar hangzásvilágát, melyeket a bátrabbak meg is szólaltathatnak. 
Közösségi élmény az egész család számára.
11.00 Zenélj velünk! Zenei és kézműves játszóház
Hangtár – régi tárgyakra hangolva: teknők, sziták, paradicsompasszíro-
zók, egy piros lábas és más izgalmas, régi tárgyak alakulnak át hangszerré 
ezen a napon. A kézműves sátorban pedig hangszerkészítés a nagyob-
baknak, és satírozós baba-kézműveskedés a legkisebbeknek! Szeretettel 
várunk minden amatőr és profi gyermekzenészt, zenekedvelőt!
A kézműveskedés és a koncert mellett ugrálóvár, kisvonat várja a 
gyerekeket!
A belépés ingyenes!
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október 8. vasÁrnap 10.00
HóFEHÉRkE ÉS A HÉT TÖRPE
Az Óperenciás Bábszínház előadásában egy igazi klasszikust mutatunk 
be színházunkban.
A gyermekek nagy örömére Grimm meséje az eredeti szöveggel került 
színre. A hiú, gonosz királynő palotája és a törpék házikója látványos szín-
padképet varázsol a fülbemászó dallamokkal átszőtt, zenés mesejáték 
köré. Hófehérke, a gonosz mostoha, a vadász és a királyfi élő szereplők, 
míg a törpék és az erdei állatok nagyméretű kesztyűs, botos és pálcás bá-
bokként elevenednek meg. A mese hangulatát vidám zenei világ fokozza.
Az előadást négyéves kortól ajánljuk!
10.00–13.00 Kézműves játszóház!
Az előadás helyjegyes! Jegyváltás kétéves kortól!
Jegyár elővételben: 1000 Ft és 1200 Ft, a helyszínen: 1300 Ft és 1500 Ft

október 15. vasÁrnap 10.00
GuBáS GABi ÉS ZENEkARA: BERZENGóciáBól JÖTTüNk – koNcERT
Igazi családi koncert, igazi családi élmény!
A Berzengóciából jöttünk c. album az énekes, színésznő 3. lemeze, melyet 
Fonogram díjjal jutalmaztak mint az év gyerekalbumát. Az album és a koncert 
zenei anyagának válogatását az elmúlt kilenc év gyermekeknek szóló zenélése 
és tapasztalata segítette, ennek az esszenciáját kapják a nézők és a hallgatók. 
A dalok játékosak, könnyedek, viccesek, interaktívak, ezért nemcsak kicsiknek, 
hanem a felnőtteknek, az egész családnak is szórakozató élményt ígérünk.
Az előadás helyjegyes! Jegyváltás kétéves kortól!
Jegyár elővételben: 1300 Ft és 1500 Ft, a helyszínen: 1500 Ft és 1700 Ft

október 29. vasÁrnap 10.00–13.00
AlkoTóNAP – NYoMTATáSRA FEl!
Izgalmas és játékos sokszorosító, nyomtatási 
technikák gyerekeknek!
A foglalkozást a NaN-art Rajztanoda és Grafikai 
Műhely alapítói, a számos szakmai díjjal kitüntetett 
Nádas Alexandra képzőművész és a Munkácsy-dí-
jas Nagy Gábor festőművész hozza el hozzánk. A 
klasszikus magasnyomás-eljáráson belül a színes 

linóleumnyomtatást, papírmetszést és kartonmetszet-eljárást tanítják meg 
a gyerekeknek és az egész családnak. Egy rövid, interaktív előadással és 
vetítéssel indul a program, majd utána a két művész segítségével minden 
technikát és gépet ki lehet próbálni, az alkotást pedig haza lehet vinni, hogy 
a családi otthon dísze legyen. Jegyár: 500 Ft

zenés–mesés bérlet
Jegyár: alkalmanként 1500 Ft
október 11. 10.00 és 14.30 
Bumba – interaktív zenés afrikai mese
Az előadás a Tatabányai Jászai Mari Színház, Népház és az Apró Színház 
együttműködéseként jött létre. 
november 8. 10.00 és 14.30 
Hattyúk tava – zenés-táncos mesejáték – Nektár Színház
December 6. 10.00 és 14.30 
Mikulás és karácsonyi gyerekkoncert – Holló együttes
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2017. október 20. 9.00–13.00

Xiii. kisgyermekes csalÁDok egészségnapja
Programok
Anyatejadó anyák köszöntése
Ingyenes szűrővizsgálatok
Tanácsadások, termékbemutatók 
babavárástól kisgyermekkorig
Kreatív sarok
Tombola – értékes ajándékok és még sok-sok érdekesség…
Mindenkit szeretettel várunk!

tÁncos programok

SiRToS GÖRÖG TáNcHáZ
Október 1., 8., 15., 22., 29. vasárnap 17.00–21.00
Tánctanítás 17.00–18.00. Az élvezetes táncleckék után lehetőség nyílik a 
tanultak gyakorlására.
Jegyár: 1000 Ft

cASABlANcA TáNcláZ
Október 13. péntek 20.00–23.00-ig
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.
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előaDÁsok

A BiBliA viláGA – REFoRMáció RÉGEN ÉS MoST
október 3., 10., 17., 24., 31. keDD 18.30
Mi történt 500 éve? Miért volt szükséges a kereszténység megújítása? 
Mi teszi ma is értékessé számunkra a reformációt?
Október 3. A kereszténység és a reformáció: Jézus, a vallási újító
Október 10. A középkori egyház és a korai reformátorok: valdensek, 
J. Wycliff, Husz János
Október 17. A nagy reformáció: Luther, a bibliás pap
Október 24. Akik folytatták a reformációt: W.Tyndale, a Wesley testvérek
Október 31. Egy különleges történelmi időszak: a XIX. századi adventvárás
Előadók: Frend László, Stramszki István
Az előadások után kérdések felvetésére is sor kerülhet.
A belépés ingyenes!

TÖRTÉNElMi ElőAdáS-SoRoZAT
Előadó: Dr. Tóth József történész 
Az előadások ingyenesek.
Október 17. kedd 15.00 Hitért, hazáért

minDen csütÖrtÖkÖn 17.15–19.00 / 19.00–22.00, október 5. csütÖrtÖktől
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-sorozat az egészségünket, közérzetünket érintő mindennapi kérdé-
sekről. Keressük és megvilágítjuk azokat a szempontokat, amelyek segítenek 
életünk és közérzetünk jobbá tételében. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Október 4. szerda 18.00 Labirintus – az önismeret útja, lehetőségei
Október 11. szerda 18.00 Kapcsolatteremtés, kommunikáció, hogy 
megértsük egymást
Október 18. szerda 18.00 Konfliktus? Az élet része, de a háború 
elkerülhető
Október 25. szerda 18.00 Érzelmi zavarok a hétköznapokban
Előadók: Milbich Marianna életmód-tanácsadó, lelkigondozó, Bandi 
Katalin mediátor, addiktológiai konzultáns, Wolfgang Köbel fitoterape-
uta, természetgyógyász
Az előadások látogatása díjtalan.

bÖrzék
október 21. 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! /
Vásárlóknak a belépés ingyenes!

óbUDai kUltUrÁlis kÖzpont
www.kulturkozpont.hu
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A klubok és tanfolyamok nyári szünet utáni első, októberi alkalmának 
időpontjáról kérjük, tájékozódjon a tanfolyamvezetőknél!

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 taná-
csokat, ismerkedést a mamáknak. Ezen belül Járóka baba-mama klub, 
minden második hétfőn kézműveskedés az aktuális ünnepkörrel kapcso-
latosan, előadások, programok. A programszervezésben a klubot a Csa-
ládbarát Óbuda csoport önkéntesei segítik. A csoport háttérszervezete 
a Három Királyfi Három Királylány Alapítvány. A Három Királyfi Három 
Királylány Mozgalom célja, hogy a kívánt gyermekek megszülessenek. 
Információ: Erdeiné Csepregi Erzsébet szervező, 06-30/900-6228. Folya-
matosan 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! 

ÁllanDó programok mamÁknak, babÁknak

Babamasszázs – Szerda 11.00–12.00. Ingyenes program. Előzetes beje-
lentkezés: 06-70/685-2116, Márti védőnő. 
Csiribiri torna – Csütörtökön 9.15, 10.00 és 10.45. Mozgásfejlesztő foglal-
kozások 1–3 éveseknek. Részvételi díj: 10 alkalomra 10000 Ft. Az alkalmi 
jegy ára: 1200 Ft. Testvérkedvezmény: 50%. További információ: Orszácz-
ky Ildikó, www.csiri-biri.hu.
Tücsök Zene – Szerdán délelőtt. Játékos ének és zenei foglalkozás már fél-
éves kortól! Az egyszerű mondókák, dalok tanulása nem csupán a zenei kész-
ségek, de a beszéd fejlődését is segítik. Jelentkezés, csoportbeosztás: Gál 
Gabriella, 06-30/999-4945, tucsok.zene@indamail.hu, www.tucsok-zene.hu. 
Iciri-piciri táncház – Péntek délelőttönként. Játékos néptánctanítás 
1–4 éves gyerekeknek. Jelentkezés, csoportbeosztás: Gál Gabriella, 06-
30/999-4945, tucsok.zene@indamail.hu, www.tucsok-zene.hu. 
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/újraépíti 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. 

ÁllanDó programok 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 – Utánpótlás csoport 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: Bartha 
Zsuzsanna 06-70/4675-056; bp-rozsadomb-obuda@helendoron.com, 
rozsadomb-obuda.helendoron.hu.
Akrobatikus rock & roll – 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 16.00–18.00. 
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. 
Társastánc oktatása 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. 

ÁllanDó programok 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. 
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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, gátizomtorna egyben. Információ: Maár Györgyi, 06-30/524-
6815, e-mail: info@georgiafitness.hu. 
Terápiás tréning – Csütörtökön 10.00. Kondíciójavító, izomerősítő, 
karbantartó torna. Információ: Maár Györgyi, 06-30/524-6815, info@
georgiafitness.hu. 
Gerinctorna – Kedd, péntek 8.45–10.00, csütörtök 18.30–19.45. Vezeti: 
Sum Anikó, 06-20 /594-9752. 
Óbudai Jutsu Kai Kan SE – Nihon Tai-Jitsu – Kedd, csütörtök 19.30–
21.00. 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: II. évfolyam hétfőnként 18.00-20.00-ig, vezeti Fe-
kete Lilla (lilla@jogatan.hu). III. és IV. évfolyam hétfőnként 18.00-20.30-ig, 
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 hozzáadott 
lépések kombinációja adja ki a koreográfiát az óra végére. Hatékony és szó-
rakoztató. 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.
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kiÁllítÁs
szeptember 11. hétfő 18.00
iNNEN lETTüNk NAGGYá 
A Békásmegyeri Közösségi Házban közel három évtizede működik a 
képzőművészeti szakkör. Ezen a kiállításon a legújabb generáció azon 
tagjai mutatkoznak be, akik az elmúlt 5 évben művészeti szakiskolák-
ban, főiskolákon, egyetemeken tanultak tovább. Kiállításra kerülnek ifjú 
festők, szobrászok, grafikusok (ennek több ága), festő és szobrász mű-
tárgy-restaurátorok munkái. 
A kiállítás ingyenesen megtekinthető szeptember 28-ig, a Közösségi Ház 
nyitvatartási idejében.
A kiállítást megnyitja: Kőfaragó József,  Formatervezési Nívódíjjal kitün-
tetett festőművész 
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békÁsmegyeri kÖzÖsségi hÁz
1039 Budapest, csoBánka tér 5. • tel.: 243-2432 • 243-2433

www.kulturkozpont.hu • kulturkozpont@kulturkozpont.hu

Fotó: Másolat Agnolo Bronzino után (részlet a Bronzkígyó imádása jelenetről, 
Palazzo Vecchio, Firenze) fresco buono (leválasztva)
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október 10. keDD 
FÖldÖN lEBEGők, ÉGEN JáRók
Rofusz Kinga illusztrátor kiállítása
Rofusz Kinga az egyik legismertebb és eredeti-
ségében is egyedülálló hazai illusztrátor. Légi-
es, szürreális, csodákkal teli, lenyűgöző mese-
világa elvarázsolja a gyermeket és a felnőttet 
egyaránt. 2010-ben elnyerte az Év Illusztrátora 
díjat az Irijám és Jonibe című, a Csodaceruza 
Kiadó gondozásában megjelent könyvéért. 
Számos csoportos és egyéni kiállítása volt itt-
hon és külföldön is.
Kiállításunkon a lebegő alakokat, a csodalé-
nyek lírai melankóliáját megörökítő grafikus-
művésznek A varázsfuvola, a Senki madara és 
az Irijám és Jonobe című kötetekhez készített 
alkotásait láthatják.
A kiállítás ingyenesen megtekinthető október 
26-ig a Közösségi Ház nyitvatartási idejében.
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nosztalgia bérlet

Bérlet ára: 3000 Ft, jegyár alkalmanként: 1200 Ft

október 16. hétfő 15.00
coliN HiGGiNS: MAudE ÉS HARold
Vígjáték két részben, a Körúti Színház előadásában
Hogy mi a közös Maude-ban és Haroldban? Első ránézésre semmi, hiszen 
Harold egy fiatal, búskomor arisztokrata férfi, Maude pedig, nos hát... 
Maude egy jelenség. Az egyetlen közös bennük, hogy mind a ketten imád-
nak temetésekre járni, éppen így találkoznak. A furcsa megismerkedés-
től egy kalandos hét veszi kezdetét, autólopással, fókával, faültetéssel, 
tánccal, zenével, kis szerelemmel, és sok nevetéssel. Esztergályos Cecília 
remek humora varázslatossá teszi Maude-ot, akibe a végén mindenki 
szerelmes lesz, még Harold is, akit Lipták Péter alakít. A darab páratlan 
érzékenységgel mondja ki a nagy igazságot: az élet szép, csak szeretni 
kell, csak nevetni kell! 

Szereposztás: Maude: Esztergályos Cecília, Harold: Lipták Péter, Mrs. 
Chansen: Vándor Éva / Maronka Csilla, Dr. Matthews: Pecsenyiczki Ba-
lázs, Finnigan atya: Oroszi Tamás, Bernard felügyelő: Galambos Zoltán, 
Sunshine: Placskó Emese, Sylvia: Kiss Edina, Nancy: Lehel Katalin, 
Doppel: Kozel Dániel / Kaluczky Zsombor, Szobalány: Karaivanov Lilla
Zene: Turcsán András, jelmez: PLATHO, díszlet: Ábrahám Péter
Rendezte: Galambos Zoltán
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november 13. hétfő 15.00
HARMATH iMRE: BRidGE (A NAGY JáTSZMA)
Vígjáték két részben, az Éless-Szín előadásában
Egy fülledt, bizsergető, titkokat sejtető nyári estén Dührer professzor budai 
villájának teraszán ifjú felesége, Klára születésnapját ünnepeljük. A profesz-
szor barátai, az író és a színész – persze más-más indíttatással –, örömmel 
tettek eleget a meghívásnak. Az író újszerű témát keres nehezen megszü-
lető darabjához, a színész pedig… nos, őt nem csupán ez az este érdekli. A 
pedáns házvezetőnő, Petra szinte mindent tud mindenkiről, s eljön majd az 
ő ideje is. A professzort váratlanul elszólítja egy közelben történt baleset, az 
író pedig agyszellőztető sétára indul a kertbe. Ez a néhány perc elegendő, 
hogy történjen valami. Ám az író pont jókor (rosszkor?) érkezik.
Szereposztás: Dr. Dührer István orvosprofesszor: Kertész Péter, Klára, a 
felesége: Gregor Bernadett, Bors Ádám színész: Szarvas Attila, Bárky 
Pál drámaíró: Éless Béla, Petra, a házvezetőnő: Valler Gabriella
Zenei szerkesztő: Kokavecz Iván, díszlet: Harmati István, jelmez: Rományi 
Nóra, a rendező munkatársa: Kabódi Szilvia
Színpadra alkalmazta és rendezte: Éless Béla
A produkció támogatója: Csömör Nagyközség Önkormányzata

December 11. hétfő 15.00
kálMáN iMRE: cSáRdáSkiRálYNő
A Pesti Művész Színház előadása.
Több mint 100 évvel ezelőtt mutatták be, de azóta a világ szinte minden pontján énekelték már az operett dallamait. A történet fő szerelmi szálában Edvin herceg rajong 
Szilviáért, a pesti Orfeum primadonnájáért, de a társadalmi különbség elválasztja őket, a család ellenzi ezt a kapcsolatot, s mást jelöl ki a számára arának. Az eljegyzés 
mégis balul sül el, hiszen Stázi sem rajong a frigyért. Az igazi bonyodalmak csak ezután kezdődnek. A Csárdáskirálynő dallamai közt olyan slágerek hallhatók, mint „A 
lányok, a lányok, a lányok angyalok...”, a „Jaj, cica, eszem azt a csöpp kis szád...”, vagy az „Álom, álom, édes álom...” 
Szereposztás: Cecília hercegnő: Kalocsai Zsuzsa, herceg: Harsányi Gábor, Edvin, a fiúk: Csengeri Attila/Egyházi Géza, Vereczky Szilvia sanzonett: Foga-
rassy Bernadett, Bonifác gróf: Czető Roland, Stázi komtess: Tunyogi Bernadett, Kerekes Ferkó: Gyurity István, Miska főpincér: Faragó András/Benkóczy 
Zoltán, Ferdinánd főherceg: Benedek Gyula, a tábornok és a földbirtokos: Egri László, a közjegyző és Tasziló gróf: Bodrogi Attila, Hübner báró: Pálfai 
Péter, valamint a tánckar 
Koreográfus: Szamosi Judit, díszlettervező: Halász G. Péter, korrepetitor, zenekarvezető: Bíró Attila
Rendező: Halasi Imre Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész
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szeptember 17. vasÁrnap 18.00

nyUlÁsz péter: helka, a balaton tünDére 
Egyedülálló szabadtéri vízi bábszínházi előadás a Kabóca Bábszínház előadásában.
A tihanyi Soktornyú Kastély népe ünnepre készül: Helka hercegkisasszony hama-
rosan hivatalosan is trónörökös lesz. Ám hősünk unja a felhajtást, elszökik inkább 
a tiltott rengetegbe szamócázni. Mindeközben a Burok-völgy barlangok szaggatta 
szurdokában sötét lelkű teremtmények gyülekeznek, hogy a kegyetlen Bora veze-
tésével feldúlják a Balaton békéjét, és bosszút álljanak a hercegi páron. Az egyetlen 
remény Kamor, a Bakony varázslója…

Író: Nyulász Péter, dramaturg: Sőregi Melinda, zeneszerző: Nyitrai László, tervező: 
Gyarmathy Ágnes Munkácsy-díjas, szcenika: Szalai József
Műhelymunkák: Benkő Krisztina, Bodó Kata, Giricz Máté, Kerekes Péter
A bábok szobrászati munkája: Debreceni Kornélia
Rendező: Székely Andrea
Jegyár: elővételben: felnőtt 1500 Ft, gyerek 1200 Ft, a helyszínen: felnőtt 1800 Ft, 
gyerek 1500 Ft
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október 14. szombat 14.30 

a fehér bot napja
Előadói délutánt tart a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regi-
onális Egyesülete, Óbuda–Békásmegyer Önkormányzatának támogatásával.
Fellépők: Szvorák Katalin népdalénekes, Ézsiás László költő, előadómű-
vész, Straub Dezső színművész, Weszely Ernő harmonikaművész, Csá-
nyi Márton zongoraművész

bérletes meseszínhÁz

Bérlet ára: 2400 Ft

Pöttöm bérlet óvodásoknak
október 12. csütÖrtÖk 10.00 
Nagy akarok lenni! – Fabula Bábszínház
november 16. csütÖrtÖk 10.00 
Hetedhét varázslat – Dumaszínház 
December 7. csütÖrtÖk 10.00 
Régi karácsony – Aranyszamár Bábszínház

Kölyök bérlet iskolásoknak
október 13. péntek 13.30, 15.00 
A várkastély titka – Maszk Bábszínház 
november 16. péntek 13.30, 15.00 
Hetedhét varázslat – Dumaszínház
December 8. péntek, 13.30, 15.15 
Betlehem – BonBon Árnyékszínház 

szeptember 15., október 20. péntek 16.30
APRók TáNcA A koloMPoS EGYüTTESSEl
Jegyár: 1000 Ft (2 éves kor alatt ingyenes.)
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programcsemegék

szeptember 8., október 6. péntek 16.30
TáNcoS ÖRÖkSÉGüNk
Folytatjuk tematikus táncházi sorozatunkat, ahol tovább ismerkedhetünk 
a magyar nyelvterület népviseleteivel, hagyományaival, tánctípusaival, 
népdalaival és zenéjével. 
Közreműködnek: a Kincső Néptáncegyüttes és az Óbudai Népzenei Is-
kola tanárai és növendékei
Házigazda: Galát Péter, a Kincső Néptáncegyüttes művészeti vezetője, 
néptáncpedagógus, koreográfus
A belépés ingyenes, Óbuda–Békásmegyer polgármesterének támogatásával.
Szeptember – Felső-Maros menti táncok 2. rész
Október – Emlékezzünk az aradi vértanúkra 48-as dalokkal és ver-
bunkokkal!
Fellépnek: Mosóczi István Örökös Aranysarkantyús táncos és a Kis-
Kincső tagjai, a Verbunk Verseny győztesei

szeptember 9. szombat 16.00
NÉMET AJkú TáNcHáZ ÉS kóRuSTAlálkoZó

Pilisvörösvár, Óbuda, Soroksár és Békásmegyer tánc- 
és kóruscsoportjainak bemutatkozása.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
A program a Krottendorf Egyesület szervezésében és 
Óbuda–Békásmegyer Önkormányzatának támogatá-
sával valósul meg. A belépés ingyenes.

szeptember 16. szombat 18.00
HáT ÉN iMMáR kiT válASSZAk...
A Kincső Néptáncegyüttes műsora az Ars Sacra Fesztivál alkalmából 

Arra vállalkoztunk, hogy az élet sorsfordító epizódjait táncnyelvre átfo-
galmazva vigyük színpadra. Trilógiánk két darabját már bemutattuk az 
elmúlás és a menyegző témaköreiben. (Jaj, de szépen harangoznak 2011, 
Mezőségi menyegző 2015.) Most bemutatásra kerülő műsorunk témája 
életünk mindannyiunk által megélt csodája, a szerelem. Felvidék és Erdély 
szokásainak és legszebb táncainak felhasználásával az egymásra találás 
boldogító örömét és sokszínűségét jelenítjük meg. 
A koreográfiákat Baloghné Vatai Barbara, Furik Rita, Galát Péter és Mosó-
czi István készítették. Muzsikál a Naszály Zenekar.
A belépés ingyenes.

szeptember 30. szombat 15.00
A Mi kiS SváB FAluNk 

A németkéri dalokra és táncokra épülő előadás képei be-
tekintést nyújtanak egy Tolna megyei sváb falu, Németkér 
II. világháború előtti évtizedének életébe. A békásmegyeri 
svábok mindennapjaikat hasonló módon élték. Ezen a 
délutánon megismerhetjük a népcsoportra jellemző szo-

kásokat, dalokat, viseleteket. 
Az előadás a Krottendorf Egyesület szervezésében és Óbuda–Békásme-
gyer Önkormányzatának támogatásával valósul meg.
A belépés ingyenes.

®
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október 7–8. szombat–vasÁrnap 

csinnaDratta, zenés hűhó, avagy UtcaszínhÁzak a csobÁnka téren
Minden program ingyenes.
Porondmester: Zugmann Cugi Zoli

október 7. szombat 
15.00–20.00 Bábautomata, Cugivurstli, Kádár Ferkó fotószínháza, Mikro-
pódium Családi Bábszínház, bábos foglakozások
15.00 Törökvész Vitéz, avagy Vitéz László és a törökök 
Vásári bábtáncoltató játék – Fekete Dávid előadása  
Réges régen, hajdanában, mikoron még a török uraskodott a kicsi Ma-
gyarországon, élt egy legény, akit csak úgy emlegettek, hogy a Törökvész 
Vitéz. Bizony még az öreg ördög is kéthetes búskomorságba esett, ha 
meglátta vitézünk piros sipkás kobakját, ahogy dalolva közeledett.
2013 Nyíregyházi Vidor Fesztivál – Pierrot-díj: Az év legjobb utcaszínházi 
előadása
16.00  Bábautomata  
16.30 Kodzsugukila, a boszorkány
Afrikai mese bábokkal és különleges hangszerekkel – Kabóca Bábszín-
ház, játssza: Danny Bain 
Dzséli, a zenész és varázsló repít bennünket Afrikába, annak is a legkü-
lönlegesebb szegletébe: saját kunyhójába. Zenélés közben meséli el Kalili 
és Szandzsi történetét, amely során megismerünk egy bátor ugróegeret, 

egy kecses gazellát és a könyörtelen Kodzsugukila boszorkányt. A mese 
során minden csoda valóra válhat, s mivel varázsló, aki muzsikál, még az 
is lehetséges, hogy valójában maguk a dobok beszélnek. 
17.15 Trampoli barocchi – gólyalábas barokkoskodás
18.00 Bábautomata
18.30 Fekete kisasszony
Tréfás vásári játék faragott bábokkal – Barboncás Társulat, játssza: 
Perovics Kiss Ágnes
Ha valaki nem ismeri a Fekete kisasszonyt, az azért lehet, mert sötétben 
és szomorúságban él szegény, a világtól elzárva, és magányát csak egy 
kígyóval és egy kakassal oszthatja meg. De ahogy az a mesékben már 
lenni szokott, itt is jön valaki, mégpedig egy talpraesett cigánylegény, aki 
elég bátor és kitartó, hogy a megpróbáltatásokat – az ördögi kísértést is 
– elviselve, megszabadítsa a segítségre szorulót az átok alól. 
19.30 Bábautomata
20.00 Winnetou Kajárpécen
Ismeretgerjesztő vásári kinemaszkeccs a Kajárpéci Vízirevü előadásában.

október 8. vasÁrnap
15.00–19.00 Színjáték automata, Cugivurstli, Kádár Ferkó fotószínháza, 
Mikropódium Családi Bábszínház, jövendőmondó sátor
15.00 Toborzó a Csobánka téren – zenés gólyalábas hívogató 
15.30 Egérparádé 
Gulyás László vándormuzsikus előadása
Apróléptű cirkuszi próbálkozások kicsinyeknek és nagyobbacskáknak, 
bábokkal és csinnadrattával! Egy fertályóra móka a nézők segedelmével, 
mindannyiunk örömére.
16.00 Színjáték automata
16.30 A halhatatlanság országa
Fabók Mancsi bábelőadása
Gazdag népmesekincsünk mindegyike szimbolikusan az emberi élet va-
lós céljait, küzdelmes feladatait és az odáig vezető út nehézségeit tárja 
elénk. Mesénk főhősét az emberiség örök misztériuma hajtja: létezik-e az 
Örökélet – Halhatatlanság országa?
A Bábszínházak X. Találkozójának díjazott előadása.

17.30 Színjáték automata
18.00 Boldog mese 
A Mikropódium Családi Bábszínház előadása, játssza: Aracs Eszter
Vajon mindenki tudja-e, mi a boldogság receptje? Mennyi dal és nóta szólt 
már dédszüleink korában is a boldogságról, a szerelemről… Joli néni el-
meséli, hogy, hogyan lehet boldogságban élni. Azért egy angyal vagy egy 
ördög segítségére talán szükség lehet…
19.00 Stanna & Panna 
A Marica Produkció és a  Manna Kulturális Egyesület  koprodukciója, 
játsszák: Tárnok Marica és Sz. Nagy Mari 
Az előadás 18 éves kortól ajánlott!
Az éjszakai orfeum, a burleszkfilm, a bábszínház, a pantomim és mozgás-
színház elemeit ötvöző előadás egy elfeledett színházi műfajt igyekszik 
életre kelteni: a bábkabarét. 
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előaDÁsok

SZíNHáZi kuliSSZák MÖGÖTT
„Alma meg a fája” sorozat
Páros portrékat mutatunk be új sorozatunkkal. Színészek mindannyian. Szülők és gyerekeik, akik nemcsak örökölték anyáik, apáik tehetségét, de vállalják is 
azt, bebizonyítva, hogy a tehetség időtálló és minden korszakban újraszületik, csak kicsit másképp.
Előadó: Szebényi Ágnes színháztörténész, múzeumpedagógus. A belépés ingyenes.

szeptember 29. péntek 17.00 
A kÉT BENEdEk

Az apa: Benedek Tibor, 
a fiú: Benedek Miklós
Művészi sorsuk eltérő: az apáé 
tragikus, a fiúé kiteljesedett és har-
monikus. 
Tibor színész, konferanszié volt. 
Főként karakterszerepeket kapott, 
az igazi sikert a kabarészínpadon 
találta meg. Tragikus és viszony-
lag korai halálával neve méltat-
lanul merült feledésbe. Miklós 
pályája a XX. század második felé-

ben a színházi világ tipikus története. A legszélesebb színészi skálán mu-
tatja meg sokoldalú tehetségét: játékát kulturáltság, fegyelem, rendkívüli 
stílusérzék, fanyar humor, ironikus bölcsesség jellemzi. 

október 27. péntek 17.00
ANNA ÉS kATA

Az anya: Nagy Anna, 
a lány: Huszárik Kata
Két színésznő, akiket egy nagy te-
hetségű filmrendezőhöz, Huszárik 
Zoltánhoz kötnek a legfontosabb 
emlékek. Anya és lánya: Annát erő-
teljes karakterszínészi képessé-
gei jelentős alakításokban tették 
emlékezetessé, a színpad mellett 
legendás filmekben is maradan-
dót alkotott. Kata tízéves volt, mi-
kor édesapja, Huszárik Zoltán 50 

évesen váratlanul meghalt. A főiskola elvégzése után a Katona József 
Színházhoz került, később Szolnokon folytatta a pályát. Színházi, tévés és 
filmes szerepei mellett rendszeresen szinkronizál is.

szeptember 8., október 6. péntek 15.00
AccoRdiA iRodAlMi TáRSASáG
Házigazda: Gyimesi László író
A belépés ingyenes.

kEREcSENFÉSZEk
Őstörténeti hagyományőrző műhely vetített képes előadása
Támogatás: 800 Ft 
Szeptember 17. vasárnap 15.00 Aradi Éva: Szkítáktól a Kárpát Hazáig 
(a szerző új könyvének bemutatása) 
Szeptember 26. kedd 17.00 Chemez Farkas: Lovas zarándoklatok Bel-
ső-Ázsiában és a Kárpát Hazában 
Október 10. kedd 17.00 Kristóf Katalin: Nem jöttünk mi sehonnan sem! 
Október 29. vasárnap 15.00 Lázár Antal: Út Szikambriáig 

bÖrze
szeptember 9. szombat 8.00
BABABÖRZE cSAk ANYukákNAk
Alig használt, kinőtt, megunt, új gyerekholmik adásvétele, csereberéje.
Asztalár: 2500 Ft
Asztalfoglalás: szeptember 4-én, hétfőn 8.00-tól. Egy főnek maximum 1 
asztal foglalható! A börzére csak szülők jelentkezését várjuk. Kereskedők 
csak szeptember 5-én jelentkezhetnek, részükre a bérleti díj a Közösségi 
Ház hivatalos terembérleti díja: 35.000 Ft.

ÁllanDó programok 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. 
Első foglalkozás: szeptember 11.
Maminbaba – Hordozós Latin Fitness, a szórakoztató anyacsinosító – 
Csütörtök 10.00. Ha te is várandós vagy kisbabás anyuka vagy, ha kedveled 
a táncot és a latin ritmusokat, válaszd a Maminbabát, és mozogj együtt a 
babáddal! Hordozót előzetes egyeztetés után tudunk biztosítani. A mozdulat-
sort gyógytornász-hordozási tanácsadó is ellenőrizte és ajánlja. Információ: 
Molnár Enikő, 06-30/411-8441, info@maminbaba.hu, www.maminbaba.hu.
Első foglalkozás: szeptember 7.

óvoDÁskortól

Óbuda Mozgásművészeti Iskola – Negyedszázados iskolánk fő profilja 
a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése a ritmikus gimnasztikától a 
baletten át a mozdulatművészetig és a modern táncig. A kezdők képzését 
már négyéves kortól gyakorlott táncpedagógusaink irányítják. Munkánk 
Berczik Sára módszerén alapszik: a hangsúly a testképzésen és a moz-
gásjavító gyakorlatokon van. Haladó csoportjaink eredményesek amatőr 
táncművészeti versenyeken, a Táncművészek Országos Szövetségétől 
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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 és 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. 
Első foglalkozás: szeptember 19.

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.
Első foglalkozás: szeptember 4.
Harmónia táncklub – Péntekenként, kezdő tánciskola 19.00–20.00, hala-
dó tánciskola 20.00–21.00. Társastánctanfolyam minden korosztálynak. 
A jó hangulatú táncórákat vezeti: Székely Attila.
Első foglalkozás: szeptember 8.
Bujutsu-kai Kenshin-Ryu – Péntek 17.30–18.30. Jelentkezni lehet az 
edzéseken, várjuk minden korosztály jelentkezését. www.bujutsu.hu.
Első foglalkozás: szeptember 8.

felnőtteknek

Andi Testművészet: eredményes alakformálás-tanfolyam – Hétfő 19.00–
20.00, szerda 19.00–20.00. 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.
Első foglalkozás: szeptember 4.
Női jógatanfolyam – Péntek 9.00–10.15. A jógaórán a nő fizikai és men-
tális egészsége van a fókuszban. A gyakorlatsorok kifejezetten a női 
energiák ritmikus mintáit veszik figyelembe, élénkítik a hormonrendszert, 
amellett, hogy rugalmassá teszik a testet és nyugodttá az elmét. Bővebb 
információ: 06-30/900-9336.
Első foglalkozás: szeptember 8.
Női hormonjóga-tanfolyam (40+) – Előre egyeztetett időpontokban. Ki-
fejezetten a változókor fiziológiai és lelki tüneteit csökkentő technika, mely 
felkészíti a női szervezetet a változókor testi-lelki kihívásaira. Újjáéleszti a 
női hormonok működését, megelőzi a hormoncsökkenés okozta betegsé-
geket, fokozza a vitalitást és a jó közérzetet. Vezeti: dr. Vallyon Andrea. Bő-
vebb információ: vallyon.andi@gmail.com. Tel: 06-30/900-9336.
Hatha jóga – Hétfő 18.30–20.30 2. évfolyam; 18.30–21.00 3. évfolyam; 
18.30–21.00 4. évfolyam, csütörtök 19.00–21.00 kezdő csoport, 1. évfo-
lyam. A Hatha jóga a fizikai test, a lelkiállapotok és a tudattartamok közötti 
összefüggésekre épül. Minden órán új gyakorlat és új elméleti lecke. Nyom-
tatott jegyzetek, több évre rendezett tananyag. Rendszeres táborok, össze-
jövetelek. Még több információ: www.jogatan.hu. Az első alkalom ingyenes! 
Első foglalkozás haladóknak: szeptember 4., kezdőknek: szeptember 28.

Zumba-tanfolyam – Csütörtök 18.00–19.00. A legújabb táncos őrület! La-
tin ritmusokkal tarkított fitneszprogram, amely jókedvre derít, alakot formál, 
állóképességet fejleszt. Lehetsz kezdő, profi, fiú, lány – itt a helyed!
Első foglalkozás: szeptember 7.
Középhaladó kubai salsa – Csütörtök 19.00–20.00
Első foglalkozás: szeptember 7.
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@salsacaballeros.hu.
Első foglalkozás: szeptember 21.

szakkÖrÖk, klUbok

Képzőművész kör – Hétfő, kedd, csütörtök 16.00–19.00. Kőfaragó József 
festőművész vezetésével. Első foglalkozás: szeptember 4. 
A Mór Tamás tanár úr vezetésével működő képzőművész kör szerdán-
ként, 15.00–18.00 óra között vár minden érdeklődő, a művészetek iránt 
nyitott, alkotókedvű jelentkezőt. 
Első foglalkozás: szeptember 6.
Krottendorf Német Hagyományőrző Egyesület – A hagyományőrző 
egyesület szerdánként 18.00–20.00 óra között tartja táncpróbáit. 
Első foglalkozás: szeptember 30.

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. 
Első foglalkozás: Csillaghegyi Öltögetők: szeptember 13., Békási Foltvarrók: 
szeptember 6.
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. 
Első foglalkozás: szeptember 27.
Galambász klub – Minden hónap első hétfőjén 18.00–20.00.
Első foglalkozás: október 9.
MMG nyugdíjas klub – Minden hónap első csütörtökén 13.00–18.00.
Első foglalkozás: szeptember 7.

szolgÁltatÁsok

Terembérlés – Korszerű technikával felszerelt színháztermünkkel, kisebb 
tanfolyami és klubtermeinkkel, hangulatos belső udvarunkkal külsős ren-
dezvények részére is örömmel állunk rendelkezésre. További információ: 
06-1/243-2432.
Kényelmi szolgáltatások – Baba-mama szoba (pelenkázó, szoptatós fo-
tel). Akadálymentes közlekedés. A Közösségi Házban működik a GoforGo 
utazási irodája és autósiskolája.
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kiÁllítÁs

szeptember 20. szerDa 17.30 
ARS SAcRA FESZTivál
M. Simon Veronika: Jézus élete homokkő képekben 
című szakrális tárlatának megnyitója 
A tárlatot megnyitja: Enyedi Béla (Beőthy-nagydíjas szépíró)
Rövid zenés-irodalmi műsort adnak: Hoffmann Katalin költő, előadó, 
Stancsics Erzsébet Krúdy-díjas költő, Szántai Sándor, a Magyar Kultúra 
Lovagja és Enyedi Béla daltulajdonos
A kiállítás október 5-ig tekinthető meg Közösségi Házunk nyitvatartási 
idejében.

csillaghegyi csillag mozi
október 7. szombat 18.00 
MoZiTiTkok 
Beszélgetés és filmklub
Magyar filmesek, filmkészítők, rendezők, szí-
nészek hozzák a saját alkotásukat – vetítés 
után rövid beszélgetés az alkotókkal.
18.00 Testről és lélekről 
(magyar játékfilm, 116 perc, 2017)
Magyar filmdráma, amelyet Enyedi Ildikó ren-
dezett. Az alkotás elnyerte a 2017-es Berlini 
Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az Arany 
Medvét, emellett a FIPRESCI-díjat és az öku-
menikus zsűri díját is megkapta.
20.00 Vendégünk: Borbély Alexandra színésznő
Beszélgetőpartner: Schäffer Erzsébet újságíró
Jegyár: 800 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 
500 Ft

36
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zenél a mozi! 
Filmvetítés és zenés előadás
Sorozatunkban énekesek, színészek, zenészek, zenekarok életét és munkássá-
gát idézzük fel a meghívott zenekarok, előadók és a filmvászon segítségével.
Jegyár: 1000 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 800 Ft

szeptember 23. szombat 
18.00 ABBA-est Janza Katával és Siménfalvy Ágotával
Az ABBA együttes zenéje évtizedek elteltével is széles körben ismert és 
kedvelt, zenéjük minden korosztály számára minőségi szórakozást nyújt.
Janza Kata és Siménfalvy Ágota műsorukban a legnépszerűbb ABBA-da-
lokat adják elő, megidézve a 70-es, 80-as évek hangulatát.
19.45 Mamma mia (magyarul beszélő, amerikai-angol-német zenés 
vígjáték, 109 perc, 2008)

csillaghegyi kÖzÖsségi hÁz
www.kulturkozpont.hu

október 28. szombat 
18.00 P.J.T. In Fusion! koncert
A magyar blues egyik fontos állomása a Kopaszkutya című film megalkotá-
sa. A film megszületésének körülményeiről és kulisszatitkairól Pálmai Zol-
tán dobos, a HOBO, a Beatrice és a P. Mobil együttes alapító tagja mesél. 
Az est folyamán a P.J.T. In Fusion! formáció további tagjai – Stencl Tamás 
(Hungarian Police Big Band) basszusgitáros, Józsa Tamás (Jt Zeneiskola, 
Queen Musical) gitáros, valamint Csordás Levente (Shy Guys, Omega) ven-
dégénekes – emlékeznek meg a korszak neves alkotóinak munkájáról. 
19.45 Kopaszkutya (magyar zenés dráma, 100 perc, 1981) 
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régmúlt iDők mozija 

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

Dajka Margit sorozat
szeptember 15. péntek 18.30 
A harapós férj (magyar vígjáték, 80 perc, 1937) 
szeptember 22. péntek 18.30 
Pénz beszél (magyar vígjáték, 84 perc, 1940) 
szeptember 29. péntek 18.30 
A nagymama (magyar tévéjáték, 90 perc,1986) 

Básti Lajos sorozat
október 6. péntek 18.30 
Szent Péter esernyője (magyar filmdráma, 66 perc, 1935) 
október 13. péntek 18.30 
120-as tempó (magyar vígjáték, 71 perc, 1937) 
október 27. péntek 18.30 
Elsietett házasság (magyar vígjáték, 76 perc, 1968) 

kakaómozi gyerekeknek 

A vetített rajzfilmekhez kapcsolódóan minden vasárnap a mese ihlette 
kézműves foglalkozás – bábkészítés, gyurmázás, festés, animálás – várja 
a gyerekeket. Készítsd el, és vidd haza magaddal a mesét!
Kakaójegy: Gyermekeknek (14 éves kor alatt) ingyenes. Felnőtteknek: 500 
Ft. Diák és nyugdíjas: 300 Ft. 

szeptember 17. vasÁrnap 10.00 
Pinokkió, a beszélő fabábu kalandjai 
(magyarul beszélő, amerikai rajzfilm, 88 perc, 1940) 
szeptember 24. vasÁrnap 10.00 
Robin Hood, a rablók vezére 
(magyarul beszélő, amerikai rajzfilm, 83 perc, 1973) 
október 1. vasÁrnap 10.00 
Aladdin, a tolvajból lett herceg 
(magyarul beszélő, amerikai rajzfilm, 90 perc, 1992) 
október 8. vasÁrnap 10.00 
Oroszlánkirály
(magyarul beszélő, amerikai rajzfilm, 89 perc, 1994) 
október 15. vasÁrnap 10.00 
Az indián hercegnő
(magyarul beszélő, amerikai animációs film, 81 perc, 1995) 
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október 8. 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 animá-
ciós technikákat, saját kreatív ötleteik alapján készíthetik el a figurákat, 
melyeket aztán kamerával rögzítenek, és számítógépes program segít-
ségével keltenek életre!
Jegyek elővételben vásárolhatóak. Jegyár: 1000 Ft. 
Egy csoport létszáma max. 15 fő.

csalÁDi program

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.

szeptember 30. szombat 
Szent Mihály-nap
16.00 A Bajai Halászléfőző Bajnokok Klubjának bemutatása, halászléfő-
zés az udvaron
16.30 Családi táncház 
17.30 Az őszi ünnepkör dalai – játékos daltanulás Paár Julcsival
18.30–21.00 Szent Mihály-napi táncház

október 14. szombat 17.00 
17.00 Családi táncház
18.30–21.00 Szucsági 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.

szeptember 16. szombat 10.00
MÉRlEGEN AZ EGYENSúlY
Nagy vihar volt Daloló városkában és környékén, az erdei játszótéren is ki-
dőlt egy fiatal jegenyefa. A gyerekek azonban hamar feltalálták magukat, s 
elkészült az új játék: a mérleghinta. Nem csak a mesében, a játékokban is 
mérünk és egyensúlyozunk, többek között egy hosszú dominópályát épí-
tünk – majd döntünk le. Keljfeljancsikat is készítünk, amit ki-ki hazavihet, 
hogy a mai naptól egyre hosszabb estékre is meglegyen a szórakozás.

október 7. szombat 10.00
ZENÉS őSZülÉS
Milyen a hangja a földet érő falevélnek, a szivárványernyő hullámainak, 
a mesebeli tündérhívó sípnak vagy éppen a fésűnek? Mit susog a búza, 
hol zörög a dió, hogyan cseng az alma? Hallgatózunk és hangot adunk: 
mindenen zenélünk, amin csak lehet, az se gond, ha egy kis barkácsolás 
is kell hozzá.

szeptember 8., 22., október 6., 20. péntek 10.00

DúDolj! ringass! tÁncolj! népzenei koncert babÁknak
A programmal olyan zenei élményt kínálunk a babák számára, amely során megismerkedhetnek a magyar népzenével és a népi hangszerekkel. 
A koncerten a zene mellett a néptánc is szerepet kap. A babák közben kedvükre játszhatnak, kúszhatnak, mászhatnak.
0–3 éves korig sok szeretettel várunk minden kicsit. 
Ének: Paár Julcsi; zene: Kortárs Népzenei Társulat. A program házigazdája: Csiki Gergely néptáncpedagógus
Jegyár: 500 Ft.



csillaghegyi Közösségi ház
www.kulturkozpont.hu

csillaghegyi kÖzÖsségi hÁz
www.kulturkozpont.hu

csillaghegyi kÖzÖsségi hÁz
www.kulturkozpont.hu

46

el
őa

DÁ
s

ir
oD

al
mi

csillaghegyi kÖzÖsségi hÁz
www.kulturkozpont.hu

47

 

október 15. vasÁrnap 18.00

papp jÁnos – a ló neve: korzika
„Régi jó tanács: ha ledobott a ló, azonnal ülj vissza, különben soha többé 
nem lovagolsz! Így jártam Korzikával.”
Papp János, a vándor-színész legújabb, korzikai útjának élménybeszámolója.
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. 

szeptember 13. szerDa 18.00
Kanizsa József író, költő, irodalom-
szervező
Kanizsa József több mint 55 éve sze-
replője a hazai irodalmi életnek, har-
mincegy éve titkára a Krúdy Gyula Iro-
dalmi Körnek, Óbuda rangos irodalmi 
társaságának. Büszke zalai gyökereire, 
de ugyanolyan fontosak neki kőbányai 
és óbudai kötődései. Számos elisme-
rés birtokosa, Kőbánya Díszpolgára, 
a Magyar Kultúra Lovagja. Sok-sok 

könyve jelent meg, ezekből válogatunk az esten, és megismerkedünk a 
közeljövőben megjelenő új művekkel is. 

október 11. szerDa 17.30
Légi felvételek kiállítása – Az Airfilm 
Cinema Kft.  légi fotói, beszélgetés az 
alkotókkal, Hévizi Tamás operatőrrel 
és Váradi Ádám drónpilótával 
A Közösségi Ház udvarán élő drónbe-
mutató.
A kiállítás november 3-ig tekinthető 
meg Közösségi Házunk nyitvatartási 
idejében.
18.00 Andics Alpár csillaghegyi költő, 
akit fotóművészként már bemutat-

tunk, most gyermekeknek és felnőtteknek írott verseivel lép régi és jö-
vendő hívei elé. Játékossága, képekben gazdag lírája olyan szín a mai 
költészetben, amihez hasonlót keveset találunk, egy újfajta népköltészet 
születésének lehetünk tanúi. 
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ÁllanDó programok babÁknak, mamÁknak:

Bábos mesekuckó foglalkozás – Keddenként 10.30–11.30. Kapcsolód-
junk bábosan! A bábos, mesés kreatív foglalkozás 1,5–4 éveseknek szól, 
és azt a három dolgot nyújtja a babáknak, amire a leginkább szükségük 
van: az pedig a mese, mozgás és az alkotás öröme, az én kifejezése. A fog-
lalkozásokra bejelentkezés szükséges az alábbi elérhetőségeken: Nagy 
Veronika, 06-20/478-6486, veron.nagy@gmail.com. További információ: 
www.babosmesekucko.hu. 
Első foglalkozás: szeptember 19.
Ringató – Csütörtökönként 9.30–10.00 és 10.15–10.45. Vedd ölbe, rin-
gasd, énekelj! Találkozás a zenei anyanyelvvel. Kisgyermekkori zenei ne-
velés 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. 
Első foglalkozás: szeptember 14.
Tipegő – Keddenként 9.30–11.00. A Tipegő foglalkozásai a zene, a moz-
gás, a látványos eszközök és az élvezetes játék egyedi és hatásos kom-
binációja. Szeretettel várok minden kisgyermekes családot! Információ: 
Szmirnov Krisztina, 06-30/314-2829, www.zsurok.hu. 
Első foglalkozás: szeptember 12.

ÁllanDó programok gyerekeknek:

ÚJ! Vitamintorna – Péntekenként 16.00–17.00. T-vitamin (Torna Vitamin) 
egy báb, aki kalandjai során sok baráttal ismerkedik meg. Mindegyiktől 

tanul valamit. E köré a sorozatmese köré alakul egy-egy zenés tornablokk, 
ami minden foglalkozásnak az alapja. A foglalkozások az egészséges 
életmódra készítenek fel,  több tartásjavító, lábizom- és talpizom-erősítő 
torna szerepel a gyakorlatok között. Az óvodás korosztálynak, 4–7 éves 
gyerekeknek szól. Információ: Rilkóné Edit, 06-20/971-1911. 
Első foglalkozás: október 6.
Hiphop tánctanfolyam – Keddenként 15.00–16.00 kezdő, 16.00–17.00 
haladó csoport, csütörtökönként 16.00–17.00 kezdő, 17.00–18.00 haladó 
csoport. Folyamatos csatlakozási lehetőség kezdőknek és haladóknak 
egyaránt, fellépési és versenyzési lehetőségek, táborok.
Oktató: Krichenbaum Dániel, a CRT Hiphop Crew vezetője. Elérhetőségek: 
06-20/260-0171, www.facebook.com/corinthiansdance. 
Első foglalkozás: szeptember 12.
Gyerekkarate – Keddenként és péntekenként 17.00–18.00 óvodás karate 
(4–6 éveseknek). Hétfőnként és szerdánként 16.00–17.00 kezdő gyerekka-
rate (6–12 éveseknek). Játékos, felkészítő jellegű karateedzések fiúknak és 
lányoknak. Célunk átadni a fiataloknak a mozgás szeretetét, felkészíteni 
őket a későbbi sportolásra. Információ: Zsigmond Mária 06-70/206-3300. 
Első foglalkozás: szeptember 11.
Kerámia gyerekeknek és szüleiknek – Szerdánként 15.00–16.30 és 
16.30–18.00. Mindenkit szeretettel várok, aki szeretne maradandót alkot-
ni. Információ és jelentkezés: Szemlér Magdolna iparművész, tanár, 06-
20/911-8863, setters@szafi.hu. 
Első foglalkozás: szeptember 13.
Liza Kreatív Alkotó- és Varróműhelye – Szeptember 16., 30. október 
14., 28.  9.00–12.00  – Kiss Mihók Erzsébet Liza alkotóműhelyébe gye-

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 10–12 óráig. 
3-1-2 kínai meridián gyógytorna: Minden hét szerdáján 9 órától.
Hatha jóga: Minden hétfőn 18.00-tól 19.30-ig.
Női torna minden csütörtök este 17.30-tól. Érdeklődni: Nagy Nóra, tel.: 
06-70/537-5136.
Őstermelői piac a Tolnai Iparcikk parkolójában: 
Minden szombaton 6-12 óráig.
További foglalkozások, kulturális és közösségi programok indulnak a 
Zsámboki Műhelyben: figyelje a hirdetéseinket és honlapunkat!

CSILLAGHEGyI TALÁLKOZÓ A CSILLAGHEGyI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

szeptember 20. szerDa 18.00
Csillaghegyi találkozó
Golarits Miklós: Hol van a Fehérvárra vezető hadiút?

október 18. szerDa 18.00
Csillaghegyi találkozó
Kisfilmek az emberi helytállásról
Nyolcszázezer – riport vitéz békei Koós Ottó nyugalmazott alez-
redessel
Rendező: Kocsis László Zoltán
Volt egyszer két balerina
Rendező: Dombrovszky Linda 

Zsámboki Önképzőkör a Zsámboki Műhelyben (1039 Lehel utca 14.)
Az önképzőkör minden hónap első szerdáján 18 órakor kezdi összejövetelét.

szeptember 6.
Kökény Ferenc történész: A Rongyos Gárda harcai Nyugat-
Magyarországon 1921

október 4.
Tóth Gábor: Nyitott forráskódú gazdaság
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rekek és felnőttek egyaránt ellátogathatnak, ha szeretnének kézzel vagy 
varrógéppel varrni. Itt a kezdő varrótanfolyamok  mellett a tematikus var-
rófoglalkozásokon résztvevők jó hangulatban, észrevétlenül tanulhatják 
meg a kézi és gépi varrást. További információ: kreatorvarromuhely@
gmail.com, telefon: 06-30/992-3609, a Facebookon: Liza Kreatív Alkotó- 
és Varróműhelye néven. A 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. 
Első foglalkozás: szeptember 14. 
Tűzzománc, üvegfestés, kínai tusfestés – Minden csütörtökön 15.00–
19.00. Várunk mindenkit szeretettel, aki egyéni elképzeléseit szeretné 
megvalósítani! Információ: Glatz Marietta művész-tanár, 06-1/388-4836. 
Első foglalkozás: október 5.

ÁllanDó programok felnőtteknek

ÚJ! Dance work – Szerdánként 17.30–19.00. Intenzív zsírégető óra tán-
cos elemekkel, húsztól hatvanéves korig! Információ: Bató Paula aerobic 
oktató, 06-70/771-9823. 
Első foglalkozás: szeptember 13.
ÚJ! Jóga – Hétfőnként 18.30–20.00-ig. A Hatha jóga gyakorlása segít a 
testi és a lelki egyensúly megteremtésében. Nem kell hozzá előképzett-
ség, nem kell, hogy fitt vagy hajlékony legyél, a lényeg a gyakorláson van, 

melynek keretében ászanákat, légzőgyakorlatokat és relaxációt végzünk. 
Tartja: Kisgyörgy Orsi jógaoktató. Bővebb információ: kisgyorgyorsi@
gmail.com; 06-20/432-0395, Facebook: Jógaműhely – Csillaghegy. 
Első foglalkozás: szeptember 18.
ÚJ! Horgolás – Hétfőnként horgolás klub 16.00–18.45-ig haladóknak, igény 
szerint kezdő csoport is indul. Horgoljunk együtt szinte bármit, sapkát, ba-
bát, baglyot, mandalát! Információ: Farkasvölgyi Orsolya, 06-70/371-9516. 
Első foglalkozás: október 2.
Festőkurzus felnőtteknek – Péntekenként 10.00–12.30. A festést má-
solással kezdjük. Nagy mesterek műveit másoljuk, főleg az impresszio-
nizmus korszakából. Megtanulunk szénnel rajzolni, akrilfestékkel festeni. 
Később lehetőség nyílik csendéletek, beállítások festésére is. Információ: 
Makovecz Anna, 06-20/573-9339. 
Első foglalkozás: szeptember 15.
Fonó – Hétfőnként 15.00–18.00, előzetes megbeszélés szerint. Saját fo-
nal készítése gyalogorsón és rokkán. A foglalkozást vezeti: M. Horváth Ad-
rienn (Ariadne Műhely), 06-20/369-0739, facebook.com/ariadnemuhely/.
Első foglalkozás: október 2.
Gerinctorna – Hétfőnként 17.30–18.15, csütörtökönként 15.00–15.45. Ge-
rinctorna gyógytornaalapokkal. Információ: Giliczéné Bencze Mária nívó- 
és Berczik-díjas táncpedagógus, mozgásterapeuta, 06-20/390-1260. 
Első foglalkozás: szeptember 18.
Gyapjúszövés – Keddenként 16.00–19.00. Szakkör felnőtteknek. Szalag-
szövés szádfán és kártyán – egyszerű és szedett szalagok, tokok készí-
tése. Szövőkereten párna, tarisznya, hátizsák szövése különböző díszítő 
technikákkal (csíkos, fogas, dzsidzsim, bogos, kilim, stb.). Információ: 

Detre Mikolt gyapjú-, szőnyegszövő oktató, 06-30/992-2944. 
Első foglalkozás: október 3.
Hastánc – Keddenként és csütörtökönként 18.00–19.00 kezdőknek, 
19.00–20.00 középhaladóknak, haladóknak. Tagoknak 7000 Ft/hó, 
a család 2. tagjának: 6500 Ft, további családtagok ingyenesen ve-
hetik igénybe, külsős ár: 1700 Ft/alkalom. Információ: Tóth Csilla, 
06-70/620-1175, www.szerajhastanc.hu. 
Első foglalkozás: szeptember 12.
Kerámia – Csütörtökönként felnőtteknek 13.00–16.00. Mindenkit 
szeretettel várok, aki szeretne maradandót alkotni. Információ és 
jelentkezés: Szemlér Magdolna iparművész, tanár, 06-20/911-8863, 
setters@szafi.hu. 
Első foglalkozás: szeptember 14.
Kosárfonás – Csütörtökönként 9.00–12.00. és péntekenként 15.00–18.00 
és 18.00–21.00. Információ: Sáringer Erzsébet, 06-20/949-3890. 
Első foglalkozás: október 5.
Könyvkötészeti tanfolyam – Kéthetente szerdán 16.00–20.00. Informá-
ció: Csuzi Enikő, 06-26/385-312.
Első foglalkozás: október 4. 
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. 
Első foglalkozás: szeptember 13.
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. 
Első foglalkozás: szeptember 12. 
Óbudai Galambász és Kisállattenyésztő Klub – Minden hónap első hét-
főjén. Információ: Sosity Elek, 06-20/949-3406. 
Első foglalkozás: október 2. 
Pilates-torna – Hétfőnként 9.30–10.30. Alakformálás, a test rugalmas-
sága, ízületkímélő torna, hátfájásra, mélyrétegű törzsizmok erősítése, 
tartásjavítás. Kellemes zenére 1 órás, speciális légzéstechnikával kombi-
nált, fokozatosan felépített, nyújtó és erősítő gyakorlatsorozatok. Bármi-
lyen életkorban elkezdhető! Információ: Nagy Eleonóra, 06-70/537-5136, 
nagyeleonora@gmail.com. 
Első foglalkozás: szeptember 11.
Szeniortánc – Szerdánként 09.00–10.00. Egészség, öröm, társaság. 
Hozzásegít a testi, lelki egészség megőrzéséhez. A lépések megjegyzése 
figyelmet igényel. Kiváló memóriatorna. Derűs légkörben, jó közösségben 
változatosságot biztosít a mindennapokban. Táncpartner és előzetes 
tánctudás nem szükséges. Információ: Erdős Ildikó szenioroktató, szoci-
álgerontológus, 06-20/534-0410, szeniortancobuda@gmail.com
Első foglalkozás: szeptember 13.
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3k
1033 Budapest, pethe Ferenc tér 2. • tel.: 247-3604

www.kulturkozpont.hu • kulturkozpont@kulturkozpont.hu

kiÁllítÁs

szeptember 8. péntek 18.00
BEREcZki ANdRáS: RÉGi idők – ZSEBóRák
Fotókiállítás megnyitója
Az idő és annak ismerete mindig is fontos szerepet játszott az emberek éle-
tében. Bárhol, bármilyen körülmények között fontos volt tudni, hogy mennyi 
is az idő, lett légyen szó akár egy egyszerű napról, munkáról, határidőkről, 
egy találkozóról vagy a vasút menetrendjéről. Éppen ezért az időt mérő és 
jelző szerkezet, az óra, kiemelt helyen szerepelt az ember hétköznapi és al-
kalmi eszköztárában egyaránt. Az óra évszázadokon át a precizitás, a szak-
értelem és a kifinomultság szimbóluma volt. Mai rohanó, digitalizált vilá-
gunkban e jelkép fénye kezd egy kicsit megkopni, holott az idő, illetve annak 
– szűkössége miatti – értéke még fontosabb is, mint bármikor a múlt so-
rán. Az okosórák megjelenésével pedig az óra öltöztető, ékszerkaraktere is 
kiveszőben van. E fotósorozat a közelmúlt zsebóráinak világába kalauzolja 
el az érdeklődőt, abba az időbe, amikor az óráknak még igazán rangja volt. 
A kiállítást megnyitja: Major Nándor
A kiállítás október 27-ig megtekinthető a 3K nyitvatartási idejében.
A belépés ingyenes.

gyerekprogram

szeptember 23., október 7. szombat 16.00 
HANGSZERSiMoGATó kluB
Bársony Bálint és zenekara interaktív foglalkozása és mini koncertje gyere-
keknek. A Hangszersimogató célja a hangszerek hangjának megismerteté-
se, az együtt zenélés és éneklés örömének átadása kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. 
A foglalkozás énekes vezetője: Korzenszky Klára énekesnő, gyermekpszi-
chológus
Jegyár: 800 Ft

október 21. szombat 16.00
BERTAlAN ÉS BARNABáS
Janikovszky Éva meséje nyomán, az Aranyszamár Bábszínház előadása.
Borbála néni lázas készülődésben. Nagy nap ez a mai! Éppen ma van Bol-
dizsár bácsi nagyon, de nagyon sokadik születésnapja (még azok közül is, 
amiket már Borbála nénivel együtt ünnepelt)! Gyertyák gyúlnak, villák villog-
nak, orcák pirosodnak. De mit rejt a szalaggal átkötött piros kalapdoboz? 
Két egyforma kutyus orra kandikál ki a megbontott csomagból. Hogy kik 
a jövevények? Bertalan és Barnabás, a két kutyakölyök. De vajon tényleg 
annyira egyformák? Egy mese az identitáskeresésről, az otthonra találásról 
és a családról, piciknek és nagyobbacskáknak!
Jegyár: 1000 Ft
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október 6. péntek 19.00
HERNádi JudiT ZENÉS ESTJE EGY ZoNGoRávAl
Díva, bohóc, ember és színésznő. Ez mind, ami vagyok. 
És már egy jó ideje ez vagyok. Ilyenkor illik számot adni, 
mi volt, mi lesz. Tojok az illemre, a szabályokra. Az érde-
kel, ami egy kicsit más. Mondatok, amiket már elmond-
tam, amiket nekem szántak, vagy szánhattak volna. 
Dalok, amiket nekem írtak, vagy írhattak volna a szer-
zők, ha kicsit jobban odafigyelnek. Ez az est rólam szól! 
Szerintem szórakozni fognak. Én is szórakoztam, amíg 
kigondoltam. Woody Allen mondta: "Nem félek a haláltól, 
csak nem szeretnék ott lenni, amikor megtörténik.”
 De mint tudjuk, jöhet egy pont...
Zongorán kísér: Gátos Iván/Nagy Gergely
Jegyár: 2000 Ft, 1800 Ft

Fotó: Kállai-Tóth Anett

színhÁz

szeptember 29. péntek 19.00
A SZkAllA láNYok
Örkény István Macskajáték című műve alapján 
színpadra alkalmazta: Berényi Gábor
A nemzetközi hírű Macskajáték számtalan 
előadást ért már meg különböző szövegvariá-
ciókkal. Berényi Gábor már régebben készített 
egy „kamaraváltozatot”, most pedig A Szkalla 
lányok címen egy olyan szövegváltozatot, 
amelyben csupán a két főszereplő mondja el, 
éli meg a Szkalla nővérek híres történetét. Gi-
zát Tordai Teri, Orbánnét Béres Ilona alakítja.
Az előadás a Manna Produkció együttműkö-
désével jött létre.
Jegyár: 2000 Ft, 1800 Ft
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programcsemegék

szeptember 15. péntek 18.00–21.00
NoSZTAlGiAEST
Élőzenés táncest örökzöld slágerekkel, a Party Dance Band tolmácso-
lásában. Igazi buli hangulat, nem csak táncos lábúaknak. Minden kor-
osztály részére.
Jegyár: 1000 Ft

szeptember 23., október 7. 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

október 20. péntek 19.00
ANNA GAvAldA: SZERETTEM őT
A Rózsavölgyi Szalon produkciója.
Egy elhagyott meny és egy – a feleségét megcsaló, de soha 
el nem hagyó – após felkavaró története a darab, amely bri-
liáns és életszerű dialógusok, viták, kitárulkozások, emlékek, 
párhuzamos történetek füzére.
A darab arról szól, hogy a kétgyermekes asszonyt, Chloét 
egyik pillanatról a másikra otthagyja férje egy új szerele-
mért. Erre az após, Pierre, menyét karon fogja, és leviszi 
a vidéki házba, ahol egy éjszakán át beszélgetnek. A nagy 
kibeszélések pillanata ez: a sértett asszony sokáig nem tud 
„felállni”, mélységes megbántottságából ugyanazokat a kö-
röket futja, és érthető módon mindenkit hibáztat a történte-
kért, az apósát is. Az éjszaka derekán azonban Pierre színt 
vall, és hirtelen megelevenedik előttünk Mathilde, az egykori 
csábító alakja... 
Szereplők: Györgyi Anna, Szilágyi Tibor
Színpadra alkalmazta Szántó Erika; fordító Tóth Krisztina; 
zenei szerkesztő Jelasity Péter. Rendező: Szántó Erika
Az előadás a Manna Produkció együttműködésével jött létre.
Jegyár: 2000 Ft, 1800 Ft

Fotó: Éder Vera
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lelki frÖccs

szeptember 22. péntek 18.00 
dR. kádáR ANNAMáRiA: 
úTRAvAló kÉNYES NEvElÉSi HElYZETEkHEZ

Előadásomban túlnyo-
mórészt azokról a neve-
lési kérdésekről beszélek, 
amelyekkel kapcsolatban 
a legtöbbször kértek tőlem 
tanácsot az elmúlt évek-
ben. Szó lesz a testvérfél-
tékenység kezeléséről, a 
dackorszakról, a gyermek 
halálhoz való viszonyáról, 
a konfabulációról, a ha-
zugságok kezeléséről, a 
jutalmazásról, büntetés-
ről, határokról, szabályok-
ról, az önbizalom, önérté-

kelés kérdéséről, a gyermekkori félelmekről, szorongásokról és többek 
között arról is, hogy szülőként mi az, amit tanulhatunk gyermekeinktől, 
és hogyan lehetünk “elég jó” szülők. Részletesen kitérek arra is, hogy 
mit jelent a helyzetfüggő nevelés.
Jegyár: 1000 Ft

október 27. péntek 18.00 
dR. SZoNdY MáTÉ: MEGÉlNi A PillANAToT, AvAGY A 
MiNdFulNESS PSZicHolóGiáJA

A tudatos jelenlét hatása 
a testi és lelki egészségre.
Önnel is előfordult már, 
hogy nem tudta átadni ma-
gát egy kellemes élmény-
nek, mert gondolatban a 
múlt eseményein tépelő-
dött, vagy a jövő miatt szo-
rongott? Hogy képtelen volt 
egy adott feladatra kon-
centrálni, mert folyton más 
dolgok jutottak eszébe? 
Amikor elménk csapong, lé-
nyegesen kevésbé érezzük 
magunkat elégedettnek, 

mint amikor jelen vagyunk a pillanatban. Akik gyakrabban élik meg a tudatos 
jelenlétet, elégedettebbek az életükkel, magasabb az önbecsülésük, valamint 
sokkal elfogadóbbak önmagukkal és másokkal szemben. Előadásomban az 
elméleti áttekintés mellett ahhoz is adok ötleteket, hogy a zajos és gyors váro-
si életben hogyan élhető meg minél gyakrabban a tudatos jelenlét.  
Jegyár: 1000 Ft
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szeptember 30. szombat

ízek, érzések, lépések 
– gasztro és életmóD nap

14.00 ArcMás – Sárközi Ákos séf
Sárközi Ákost leginkább a Borkonyha Michelin-csillagos séfjeként, és A 
Konyhafőnök című műsor egyik zsűritagjaként ismerhetjük. Most me-
sél nekünk arról, hogyan indult a pályája, miként fordult a fotográfiától 
a gasztronómia felé, hogyan lett tetovált séf, mi a kedvenc étele, főz-e 
otthon, milyen rocker apuka, és számos színes, látványos, ízletes konyha-
titkot is elárul, miközben kóstolót készít a résztvevőknek.
16.00 Szepesi Dóra: „Mentes másként” 
– Az alternatív táplálkozás kihívásai
Szepesi Dóra újságíró, életmód-tanácsadó és -terapeuta több mint 20 éve 
foglalkozik makrobiotikával, ami a kínai orvostudomány szemléletén ala-
puló táplálkozási rendszer.
Előadásán a következő kérdésekről lesz szó: Hogyan alakíthatjuk át 
igényeink szerint a hagyományos receptjeinket? Hogyan építhetjük be 
étrendünkbe a legújabb alapanyagokat? Mitől legyen "mentes" a táp-
lálkozásunk?
A kóstolóval egybekötött előadáson számos receptet és fortélyt oszt meg 
velünk, és a résztvevők kérdéseire is szívesen válaszol.

18.00 Kertész-Kiss Tamás: Elfeledett kulcsok az egészség birodalmában
„Előadásomban felfedem azokat a kulcsokat, amelyek hozzájárulhatnak 
az egészségesebb életvitel kialakításához. Megtanulhatja, hogyan érde-
mes kialakítani a napi rutint, milyen trükkök és elfeledett módszerek van-
nak az egészség visszaszerzéséhez, megtartásához.”
Az előadás után közösen Etka jóga gyakorlására lesz lehetőség.
A program háziasszonya: Barabás Éva televíziós műsorvezető 
Jegyár: 1800 Ft, amely tartalmazza a kóstolók árát is.



3k
www.kulturkozpont.hu

3k
www.kulturkozpont.hu

60

pr
og

ra
m

cs
em

eg
ék

pr
og

ra
m

cs
em

eg
ék

3k
www.kulturkozpont.hu

61

október 13. péntek 19.00

arcmÁs – hrUtka róbert
Hrutka Róbert ötévesen kapta meg első hangszerét, egy szájharmonikát, 
aztán zongorázni, gitározni és énekelni tanult, majd tizennégy évesen ígé-
retes sportlövészeti karrierjét hátrahagyva végleg a zene mellett döntött. 
Ugyan próbálkozott ejtőernyőzéssel is, de ugyanúgy, mint Jimi Hendrixnek, 
neki is tériszonya volt. 1989-től napjainkig több mint 150 nagylemezen gi-
tározott és énekelt. Legismertebb formációja Jamie Winchesterrel közös 
zenekara volt. Robi évek óta állandó „zenefelelőse" nemzetközi vállalatok, 
cégek reklámfilmjeinek és a legismertebb márkák reklámkampányainak. 
Több nagylemez producere és zenei rendezője, zeneszerzőként ő jegyzi a 
Magyar vándor, a Valami Amerika 2. és a Kincsem című film zenéjét, továb-
bá számos tévés produkció főcímdalát.
A beszélgetést vezeti: Barabás Éva televíziós műsorvezető
Jegyár: 800 Ft
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október 14. szombat 9.00–13.00

babarUhabÖrze
Új, alig használt, kinőtt, megunt gyerekholmik adásvétele, csereberéje. Je-
lentkezés személyesen az információs pultnál, október 9-ig, illetve a szabad 
helyek függvényében.
Asztal vagy fogasos állvány ára: 1500 Ft

klUb

Hétfőnként 10.00–13.00 Kártya klub korhatár nélkül. Kártyázás, 
Scrabble, keresztrejtvény, társasjáték, beszélgetés ráérőknek. A belépés 
ingyenes.
Keddenként 9.00–10.15 Etka jóga klub. Az erőfejlesztő, erőgyűjtő Etka 
jóga gyakorlása a módszerrel most ismerkedőknek! A foglalkozásokat 

szakképzett oktatók vezetik, minden kedves érdeklődőt – nőket és férfia-
kat – szeretettel várnak! Foglalkozásvezető: Sulák Ágnes és Kertész-Kiss 
Tamás. Tel.: 06-30/974-0320, 06-20/571-9381. További információk: www.
etkajoga.com. A belépés ingyenes.
Első foglakozás: szeptember 12.
Szerdánként 10.00–13.00 Bridzs klub. Játékforma: társasági bridzs. 
Információ: Deák Katalin, 06-70/210-3247, deak.kati@digikabel.hu. A 
belépés ingyenes.
Kéthetente szerdánként 9.00–11.00 Járóka baba–mama klub – Kö-
zösségbe nem járó babáknak és szüleiknek. A klub kötetlen játékot kí-
nál a babáknak, valamint hasznos tanácsokat, ismerkedést a mamák-
nak. Kézműveskedünk is az aktuális ünnepkörrel kapcsolatban. Prog-
ramszervezésben a klubot a Családbarát Óbuda csoport önkéntesei 
segítik. A csoport háttérszervezete a Három Királyfi Három Királylány 
Alapítvány. A Három Királyfi Három Királylány Mozgalom célja, hogy a 
kívánt gyermekek megszülessenek. Információ: Erdeiné Csepregi Er-
zsébet szervező, 06-30/900-6228. Folyamatosan lehet csatlakozni. A 
belépés ingyenes. 
Első foglakozás: szeptember 13.
Csütörtökönként 10.00–13.00 Papírfonó klub. A papírfonás rejtelmei. 
Megtanítjuk újrahasznosított papírból virágtartót, pénztárcát, asztali dísze-
ket, stb. fonni. A belépés ingyenes.
Csütörtökönként 13.00–15.00 Kineziológiai tanácsadás. A kezelés célja 
a jelen- és múltbéli stressz hatásainak oldása speciális korrekciós techni-
kákkal. Információ és bejelentkezés: Nagyné Berényi Ildikó, 06-70/618-2877. 
A belépés ingyenes.
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a legkisebbeknek

Baby Club – Hétfő 9.30–10.00. 6–24 hónapos korig. A Baby Club az LCF 
Clubs angol zenés klubja a legkisebbeknek, ahol Jazz Maci sokat játszik, 
dalol és mondókázik a piciknek. A 30 perces foglalkozásokat délelőttön-
ként tartjuk 4–5 szülő és baba részvételével. Információ: 06-70/628-5850, 
kidsclub3kerulet@gmail.com, www.vidamangol.hu.
Első foglalkozás: szeptember 18.
Jazz Mataz – Hétfő 10.00–10.30.  A Jazz Mataz, a Kids Club angol zenés klub-
ja 1,5–3 éves kor közötti gyermekeknek, akik még szüleikkel/nagyszüleikkel 
együtt vesznek részt a foglalkozáson. Jazz Maci sokat játszik, dalol és mon-
dókázik a piciknek, akik így játékosan ismerkednek az angol nyelvvel. Infor-
máció: 06-70/628-5850, kidsclub3kerulet@gmail.com, www.vidamangol.hu.
Első foglalkozás: szeptember 18.
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.
Első foglalkozás: szeptember 12.
Kerekítő Mondókás Móka – Csütörtök 9.45–10.15. 0–3 éveseknek.  Fé-
lóra höcögés, göcögés, kacagás a Kerekítő mondókás könyvek népi mon-
dókái, ölbeli játékai nyomán! Cirókázás, lógázás, hintáztatás, lovagoltatás 
élő hangszerjátékkal, népdalokkal színesítve. Foglalkozásvezető: Nagy 
Éva Rita zenepedagógus, nagyeva.rita@gmail.com, 06-30/538-2337. Be-
jelentkezés és mondókatár: www.kerekito.hu. 
Első foglalkozás: szeptember 14.

Kerekítő bábos torna – Csütörtök 10.15–10.55. 1–3 éveseknek. Kerekítő 
manó bábos jeleneteivel, ölbeli játékokkal, dalokkal, labdás ejtőernyővel, 
tornaszeres játéktérrel várom a kicsiket és nagyokat. Foglalkozásvezető: 
Nagy Éva Rita zenepedagógus, nagyeva.rita@gmail.com, 30/538-2337. 
Bejelentkezés és mondókatár: www.kerekito.hu. 
Első foglalkozás: szeptember 14.

gyerekeknek óvoDÁskortól

Vitamintorna – Kedd 16.15–17.15. 4–6 éves gyerekeknek. T-vitamin (Torna Vi-
tamin) egy báb, aki kalandjai során sok baráttal ismerkedik meg. Mindegyiktől 
tanul valamit. E köré a sorozatmese köré alakul egy-egy zenés tornablokk, ami 
minden foglalkozásnak az alapja. A foglalkozások az egészséges életmódra 
készítenek fel,  több tartásjavító, lábizom-erősítő és talpizomtorna szerepel a 
gyakorlatok között. Információ: Rilkóné Edit, 06-20/971-1911.
Első foglalkozás: október 3.
LCF Kids Club – Vidám, játékos kezdő angol tanfolyam 3–5 éves korig: hétfő 
16.10–16.55. Vidám, játékos haladó angol tanfolyam 5–7 éves korig: csütörtök 
16.45–17.30. Szinte észre sem veszik, hogy tanulnak, miközben a nyelv szavai, 
kiejtése tökéletesen rögzülnek. Információ: kidsclub3kerulet@gmail.com, 06-
70/628-5850, www.vidamangol.hu.
Első foglalkozás: szeptember 18.; szeptember 21.
LCF Kids Club – Haladó angol tanfolyam 8-10 éves korig. Csütörtök 
17.30–18.15. Nagyobb iskolások számára szervezzük ezt a tanfolyamot, 
ahol már kifejezetten haladó témaköröket dolgozunk fel. Ezen a tanfolya-
mon keresztül a szintén pozitív megerősítésre épülő Cambridge gyermek-
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nyelvvizsgára való felkészülésre is lehetőséget biztosítunk. Információ: 
kidsclub3kerulet@gmail.com, 06-70/628-5850, www.vidamangol.hu. 
Első foglalkozás: szeptember 21.
SmartKid – Harcművészet, önvédelem, versenysport gyerekeknek – 
Kedd, csütörtök 17.30–18.30. Kifejezetten ajánlott, ha gyermeke hiperak-
tív, koordinációs zavarai vannak, koncentrációs gondokkal küzd, agresz-
szív, 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.
Első foglalkozás: szeptember 5.
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.
Első foglalkozás: szeptember 18.

serDülőknek, felnőtteknek

Argentin tangó – tánclépések ölelésben – Szerda 17.00–18.00. A tan-
gó a bizalom és a lábak tánca. A parketten egyértelműek a szerepek. Az 
argentin tangó segít visszatalálni eredeti önmagunkhoz. Vezeti: Rózsa 
Fekete Róbert, www.tangolecke.hu.
Első foglalkozás: október 4.
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 14 éves 
múltra visszatekintő Welldance Sporttánc Egyesület világbajnoki ered-

ményekkel és képzett oktatókkal várja az új táncos növendékek jelentke-
zését. Információ: Szépolt Gabriella Welldance SE elnök, 06-20/361-5663, 
www.welldance.hu.
Első foglalkozás: szeptember 18.
Kocka Színjátszó Kör – Kedd 17.30–19.00. Drámajátékos elemekre épü-
lő, jó hangulatú színjátszó csoport. Kifejezheted magad, szembenézhetsz 
különböző helyzetekkel, döntésekkel, szituációs, mozgásos játékok. A 
jeleneteket közösen alkotjuk, írjuk, félévente bemutatjuk. Ajánlott korosz-
tály: 10–16 évesek. Információ: Uhrin Csaba, 06-70/536-1794, uhrincsa-
ba@gmail.com.
Első foglalkozás: szeptember 5.
SmartShito – Edzésmódszer felnőtteknek, harcművészeteken keresz-
tül – Kedd, csütörtök 19.30–20.30. Mit kínálunk számodra? Önvédelmet 
és önbizalmat, stresszoldást, energetizálást, a szívizom erősítését és a 
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.
Első foglalkozás: szeptember 5.
SmartGuard – Civil Kyusho Defense – Kedd, csütörtök 18.30–19.30. 
Valóban meg akarod védeni magad? Igazán élvezetes edzésre vágysz? A 
leghatékonyabb módszert keresed? Szénási Zsolt nemzetközi önvédelmi 
szakértő, Head Instructor, a koreai és a Srí Lanka-i hadsereg kiképző inst-
ruktora. Tel.: 06-20/913-4747, www.kyushodefense.com.
Első foglalkozás: szeptember 5.
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kiÁllítÁs

október 17. keDD 17.30
FESTÉSZET NAPJA – A ii. cARiTART GYERMEk MűvÉSZTElEP 
kiállíTáSáNAk MEGNYiTóJA
A CaritART Alkotóházban, Mátraderecskén már több éve művészeti tá-
borok, művészeti alkotó hétvégék, csapatépítések és pihenőprogramok 
várják az érdeklődőket. Ezen a művésztelepen 10–15 éves budapesti diá-
kok vehetnek részt, akik művésztanáruk vezetésével tovább ismerkednek 
a képzőművészet rejtelmeivel. A CaritART program a művészetet helyezi 
fókuszba, programokat szervez, és lehetőségeket biztosít, hogy a minő-
ségi összművészeti élmény a mindennapok részévé válhasson.
A kiállítást megnyitja művésztanáruk: Kleman Ágnes 
A kiállítás megtekinthető október 31-ig, a Ház nyitvatartási idejében.

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

tel.: 240-0262, 0630 247-4819
www.kulturkozpont.hu • kulturkozpont@kulturkozpont.hu

SmartBody – Hogy jól érezd magad a testedben! – Kedd, csütörtök 
19.00–20.00. Hatékony, gyors, élvezetes edzés saját testtel és funkcio-
nális eszközökkel! Alakformálás, zsírégetés, mélyizomépítés, gerinctorna! 
Túlsúlyos vagy? Gyengének érzed magad? Fáj a hátad? Fáradt vagy? Nem 
tudsz koncentrálni? Akkor eljött a TE időd! Szénási Judit mesteredző, tel.: 
06-20/393-7775.
Első foglalkozás: szeptember 5.
Gerinctorna – Hétfő, szerda 10.30–11.30. Idén is folytatjuk gerincünk, izma-
ink több éve megkezdett erősítését. Közös munkánkat zenével, jókedvvel 
és sok munkával végezzük. A résztvevők létszámát a színházterem mérete 
határozza meg. Információ: Holtsuk Györgyné, holtsuk.tunde@gmail.com.
Első foglalkozás: szeptember 11.
Zumba Fitness Marcsival – Hétfő, szerda 19.15−20.15. A Zumba vérpezs-
dítő, minden testrészt megmozgató, világtáncokból felhasznált lépésekkel 
tarkított fitneszprogram. Fő mozgatórugóját a latin-amerikai táncok jelen-
tik. Az első alkalom ingyenes! Novák Marcsi rekreációs mozgásprogram-ve-
zető, edző, zumba fitness isntructor. Tel.: 06-20/532-0060.
Első foglalkozás: szeptember 4.
Regeneráló Pilates – Péntek 9.30–10.30. Az egészséges hát- és hasizmo-
kért, hogy újra jól érezd magad a testedben. A Pilates feladatai karcsúvá és 
feszessé varázsolnak, míg a gyógytorna alapú feladatok segítenek azokat 
a kis izmokat is megerősíteni, melyek létezéséről nem is tudsz. Bababarát 
foglalkozás! Információ: Kőszeginé Sira Szabina, 06-30/990-3046.
Első foglalkozás: szeptember 8.
Hatha jóga – Szerda 17.30–19.00. A jóga végső célja a belső béke megta-
lálása. Ehhez szeretnék segítséget nyújtani a kezdő Hatha jóga foglalkozá-

saimmal. Az órák rövid, ráhangoló relaxációval kezdődnek, ezt követi a test 
bemelegítése majd az ászanák (testtartások – statikus és dinamikus formá-
ban) és a végén egy levezető relaxáció. Bajnóczi Andrea, 06-30/973-8907.
Első foglalkozás: szeptember 11.
Gerincjóga – Csütörtök 9.30–10.30. Fejlessze egészségét folyamatosan! 
Eddze testét és szellemét együtt, miközben az ősi, velünk született képessé-
geket hozzuk elő a csoportos foglalkozáson! Ajánljuk minden korosztálynak, 
kezdőknek és haladóknak. Információ: Kertész-Kiss Tamás, 06-20/571-9381.
Első foglalkozás: szeptember 14.
Szenior örömtánc – Kéthetente hétfőnként 11.30–13.00. Egy újfajta moz-
gásformával várjuk kedves látogatóinkat. A szeniortánc kíméletesen moz-
gatja 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. Információ: Szegedi Judit, 06-20/222-2326.
Első foglalkozás: szeptember 4.

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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szeptember 16. szombat 19.30 
váGTáZó cSodASZARvAS koNcERT
A Vágtázó Csodaszarvas az életenergia teljébe hajít, ahol mindannyiunk 
közös tudatalattijának világát az őserő táplálja. A zenekarnak tízéves 
fennállása óta három lemeze jelent meg, ebből kettő platinalemez lett. A 
Vágtázó Csodaszarvas zenéje egy nagyobb valóság felé közelítő, hátbor-
zongató eljárás az élet egyre erősödő átélésére. Koncertjeiken az örökér-
vényű emberi összetartozás, a barátság, az életöröm, az élet nagyszerű-
ségének élménye csap fel, s hívja elő belőlünk a lélek manapság ritkán 
megelevenedő mélyvilágát.

Szent révület ez, ami valami olyat ad vissza az embernek, ami ugyan el 
nem veszett, de ilyen minőségben ritkán jelenik meg életünk sodrában. 
Elementáris, ösztönös, ezzel együtt mégis ott vannak a magasabb szfé-
rák, lelkünk legmélyének örömkiáltásai, a valódi szabadság szelleme, a 
természet, az istenek és az ember között átívelő híd.
A Vágtázó Csodaszarvas muzsikája az égig ér, és még azon is túl, örök 
lánggal a közepén. Tűz, ami bennünk, lelkünk mélyén él, ott lüktet örökké.
Jegyár: 2000 Ft

szeptember 23. szombat 11.00
SZüRET 
Az ősz legfontosabb eseménye az ország nagy részén termő szőlő szürete, illetve az ehhez kapcsolódó ünnep. De nem csak a szőlőszüret, hanem általában 
a termények, egyéb gyümölcsök betakarítása és a vásárok jellemzik az őszt. Sokunk kedvencét, az almát is ilyenkor takarítják be, ehhez kapcsolódva ven-
dégünk lesz a gyerekek nagy kedvence, az Alma együttes, amely hatalmas szüreti dínomdánomot varázsol a piactérre. Mindeközben folyamatos kézműves 
programokkal várjuk a látogatókat, amelyeknek témája is az alma lesz.
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dEák Bill GYulA koNcERT
Ki ne ismerné Deák Bill Gyulát, az Artisjus-díjas blues-énekest, akit gyak-
ran a magyar blues királya jelzővel illetnek? Bill Kapitány 1984-ben a Bu-
dapest Sportcsarnokban Chuck Berryvel közösen lépett fel, aki így véle-
kedett róla: „Ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam.” 
És ez azóta sem változott.
Jegyár elővételben: 2500 Ft, a helyszínen: 3000 Ft

október 14. szombat 19.00
RoNGYláB PARTY
Tom White and the Mad Circus közreműködésével
Tom White és barátai elhozzák az igazi rockabilly életérzést. 
A rockabilly fénykora az ’50-es években volt, és olyan jeles képvise-
lői voltak, mint Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny 
Cash, valamint jelenkori helytartója, Brian Setzer. Szinte minden mai 
zenei stílus eredete visszavezethető a blueshoz és a rock’n’rollhoz. 
A műfaj, előadásmódjának és ritmikus lüktetésének köszönhetően, 

abszolút kortalan. Mindenre és mindenkire hat. Az emberi test nem 
tud ellenállni ennek a muzsikának. Kortól és nemtől függetlenül min-
denki táncol. 
A buli másik fontos résztvevője lesz a Casablanca Tánclub is, tagjai meg-
mutatják a rockabilly, boogie-woogie és más pörgős táncfajták lépéseit, 
és a közönséggel együtt egy hatalmas bulit csapnak. A program ingye-
nes, a jókedv garantált. 
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szeptember 6. szerDa 16.00 
MAkRAMÉ cSoMóZáSi TEcHNikA
A makramékészítés technikáját sajátíthatják el a kreatív látogatók, és ké-
szíthetnek ékszereket, illetve akár babát is.

október 4. szerDa 16.00 
kÖTÉS
Különféle kötési technikákat tanulhatnak meg, és ha már a kötési alapo-
kat tudják, készíthetnek akár sálat, sapkát, zoknit is a kedves vendégek.

október 20. péntek 17.00
1956-oS MEGEMlÉkEZÉS  
Méltó ünnepléssel kívánunk tisztelegni az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc előtt, azokra emlékezve, akik – akár életük árán is – példát mu-
tattak hősiességből és emberségből Magyarországért.
A Göncöl Néptáncegyüttes külön erre az alkalomra koreografált táncjáté-

kával emlékezünk az október 23-ai eseményekre. A Kolosy térre hozzuk a 
forradalom szellemiségét.
Közreműködik a Bazseva zenekar, énekel Paár Julianna.
Az ünnepi műsor végén fáklyagyújtás lesz.



civil Ház
www.kulturkozpont.hu

civil hÁz
www.kulturkozpont.hu

73

civil hÁz
www.kulturkozpont.hu

72civil hÁz
www.kulturkozpont.hu

72

él
et

ig
en

lő
k

él
et

ig
en

lő
k

október 25. szerDa 17.00
SoRSüGYNÖkSÉG
David Norris, a fiatal, tehetséges politikus ígéretes jövő előtt áll. Ám találkozik a gyönyörű balerinával, Elise-zel, akibe beleszeret. Egy ilyen kapcsolat azon-
ban nem illik a képbe. David azon veszi észre magát, hogy titokzatos erők próbálják eltéríteni őket egymástól. Megtudja, hogy a Sorsügynökség embereivel 
áll szemben, akiknek az a feladata, hogy a megfelelő mederbe tereljék az életét. David hamarosan döntés elé kerül, választania kell a karrierje és a boldog-
sága között. A film arra keresi a választ, hogy az eleve elrendelt sors vagy a szabad akarat irányítja az emberi életet.

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

szeptember 27. szerDa 17.00 
NYáRuTó
A tizenhárom éves Henry a világtól elzár-
kózó, depressziós anyjával él. Miközben a 
kamaszkor nehézségeivel küszködik, iga-
zából ő a férfi a háznál, aki gondját viseli a 
rászoruló Adele-nek. Egy nap, az iskola utá-
ni bevásárlás során találkoznak Frankkel. 
A férfi nem valami bizalomgerjesztő, ám 
segítségre van szüksége. Meggyőzi őket, 
hogy fogadják be néhány napra. Hama-
rosan kiderül, hogy szökött fegyenc, és a 
rendőrség a nyomában van. A néhány nap, 
amit együtt töltenek, mindhármuk életét 
megváltoztatja.



civil Ház
www.kulturkozpont.hu

civil hÁz
www.kulturkozpont.hu

75

civil hÁz
www.kulturkozpont.hu

74civil hÁz
www.kulturkozpont.hu

74

Ál
la

nD
ó 

pr
og

ra
m

ok
pr

og
ra

m
ok

Minden programunk ingyenes.
  
Gerinctorna – Szerda 15.00–16.00. A gerinctorna segíti a gerinc épsé-
gének fenntartását, nemcsak a gerincfájdalmak csökkentésének, hanem 
megelőzésének is fontos eszköze. Életkortól, nemtől, egészségi állapottól 
függetlenül mindenki számára ajánlott! 
Első foglalkozás időpontja: szeptember 27.
Önszerveződő jóga – Hétfő 14.30–15.30. Az Etka jóga elemeit is használó fog-
lalkozás, mindenki számára nyitott módon, az önszerveződés alapján működik. 
Első foglalkozás időpontja: szeptember 11.
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. 
Első foglalkozás időpontja: szeptember 12.
Népi kézműves műhely – Minden hónapban a Pest–Budai Kézműves és 
Népművészeti Közhasznú Egyesület vezetésével. Évszakokhoz kötődő al-
kotások, nemezelés, kosárfonás, gyöngyfűzés, papírhajtogatás.
Első foglalkozás időpontja: szeptember 6.
Shiatsu klub – Szerda, 11.30–12.30. A shiatsu a hagyományos kínai or-
voslás (HKO) tudására és tapasztalataira épülő alternatív gyógyító eljárás. 

Segít megteremteni és fenntartani testünk energiakeringésének harmóni-
áját, ezáltal egészségünk megtartásának, különböző fájdalmaink, beteg-
ségeink gyógyításának hatékony eszköze. 
Első foglalkozás időpontja: szeptember 13.
Rekreációs tréning 50 éven felülieknek – Csütörtök, 10.00–11.30. Ízü-
letkimozgató, erősítő, vidám mozgásos, energetikai és légzőgyakorla-
tok segítik, hogy testben-lélekben megerősödött, aktív életet éljünk az 
érettebb időszakunkban. Nem mellesleg, öngyógyító gyakorlatokkal is 
segítjük magunkat a szenvedésmentes napok megéléséhez. Szeretettel 
vár mindenkit Borbély Klára természetgyógyász, életmód-tanácsadó, ok-
leveles csikung tanár.
Első foglalkozás időpontja: szeptember 14.
Átmozgató torna – Szerda 13.00–14.00. Időseknek szóló kondicionáló 
torna – Previfitt SE.
Első foglalkozás időpontja: szeptember 13.
Tibeti Bön Buddhista öngyógyító gyakorlatok Andrasek Zsolt vezeté-
sével – Hétfő 17.00–18.00. Kilenc tisztító légzés, Tsa Lung gyakorlat: öt 
fizikai mozgás, mely tisztítja a testben lévő energiaközpontokat, energeti-
zálja, és ez által gyógyítja a fizikai testet, meditáció. 
Első foglalkozás időpontja: szeptember 11.

fűben, fÁban 

Manapság újra nagy népszerűségnek örvendenek a gyógynövények. Jóté-
kony hatásaikat egyre több ember ismeri, és védi a szervezetét különféle 
gyógynövényekből készült teákkal.  Kérdéseiket szakértő vendégünknek, 
Mózes Katalin Ildikónak tehetik fel.

szeptember 13. szerDa 16.30 
oRBáNcFű ÉS MáS külÖNFÉlE NYuGTATó 
ÉS EMÉSZTÉST SEGíTő GYóGYNÖvÉNYEk
A hűvösebb, sötétebb idő közeledtével, a nyár múlásával olykor-olykor a 
kedvünk is rosszabb, ilyenkor tökéletes az orbáncfűtea, aminek hangulat-
javító, stresszoldó hatása közismert. 

október 11. szerDa 16.30 
cSiPkEBoGYó ÉS MáS külÖNFÉlE iMMuNERőSíTő GYóGYNÖvÉNYEk
Októberben már a szervezetünknek szüksége van az immunerősítésre, 
hogy felkészítsük a hideg téli napokra, ehhez pedig tökéletes gyógynövény 
a csipkebogyó, melynek felhasználását, jótékony hatását járjuk körbe.
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1 péntek

kedves vendégeink!

az óbudai kulturális központ 
(san marco u. 81.) 

felújítási munkák miatt 
szeptember végéig zárva tart. 

ezalatt az udvar zavartalanul 
látogatható. 

a tanfolyamok 
őszi nyitó foglalkozásainak 

időpontjáról a tanfolyamvezetők 
adnak tájékoztatást. 

központi információ
a 06 1 388 7370, 06 1 388 2373 

telefonszámokon,
valamint a

kulturkozpont@kulturkozpont.hu
címen kapható. 

2 szombat

3 vasárnap

4 hétfő

5 kedd

6 szerda
16.00 bütykölő 
– makramé csomózási technika

7 csütörtök

8 péntek

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

10.00 népzenei koncert babáknak
bereczki andrás: régi idők 
– zsebórák fotókiállítás 
megnyitó (ingyenes.)

9 szombat
8.00 bababörze, 16.00 német 
ajkú táncház és kórustalálkozó  
(ingyenes.)

10 vasárnap

11 hétfő
18.00 innen lettünk naggyá 
– kiállításmegnyitó (ingyenes.)

12 kedd

13 szerda
18.00 irodalmi csillagdélután 
– kanizsa józsef (ingyenes.)

16.30 fűben-fában – orbáncfű  

14 csütörtök

15 péntek 16.30 aprók tánca
18.30 régmúlt idők mozija 
– a harapós férj 

18.00 nosztalgiaest

16 szombat
18.00 hát én immár kit válasszak... 
– kincső néptáncegyüttes  
(ingyenes.)

10.00 mesés hétvégék (ingyenes.) 19.30 stand – vágtázó csodaszarvas 

17 vasárnap
18.00 helka, a balaton tündére 
– kabóca bábszínház, 15.00 
kerecsenfészek

10.00 kakaómozi – pinokkió

18 hétfő

19 kedd

20 szerda
17.30 ars sacra fesztivál 
kiállításmegnyitó

21 csütörtök

22 péntek
10.00 népzenei koncert babáknak, 
18.30 régmúlt idők mozija 
– pénz beszél 

18.00 lelki fröccs 
– Dr. kádár annamária

23 szombat 18.00 zenél a mozi – abba-est
16.00 hangszersimogató klub, 
18.30 hangutazás és hangfürdő

11.00 stand – szüret

24 vasárnap 10.00 kakaómozi – robin hood

25 hétfő

26 kedd 15.00 kerecsenfészek

27 szerda
17.00 életigenlők filmklub 
– nyárutó

28 csütörtök

29 péntek
17.00 színházi kulisszák mögött  
(ingyenes.)

18.30 régmúlt idők mozija 
– a nagymama 

19.00 a szkalla lányok

30 szombat
15.00 a mi kis sváb falunk 
(ingyenes.)

16.00 szent mihály-napi mulatság 
(ingyenes.)

14.00 ízek, érzések, lépések 

műsornaptár 2017. szeptember

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

®

®

®

ars sacra fesztivÁl
SZEPTEMBER 23. SZoMBAT 19.00
a savaria barokk zenekar előaDÁsÁban: hangverseny a reformÁció éve tiszteletére 
ÓBudai evangélikus teMploM

SZEPTEMBER 23. SZoMBAT 19.00
az albert schweitzer kórUs és zenekar előaDÁsa
ÓBudai szent péter és pál-FőpléBánia-teMploM

SZEPTEMBER 24. vASáRNAP 19.00
az óbUDai kamarakórUs hangversenye: énekelni jó!
szent JÓzseF-teMploM
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1 vasárnap

10.00 évadnyitó / családi vasárnapok 
– kerek zenekar koncert, 
zenei játszóház, 
17.00 sirtos görög táncház

10.00 kakaómozi – aladdin

2 hétfő

3 kedd 18.30 a biblia világa (ingyenes.)

4 szerda
18.00 életünk – egészségünk! 
(ingyenes.)

16.00 bütykölő – kötés

5 csütörtök

6 péntek

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

10.00 népzenei koncert babáknak, 
18.30 régmúlt idők mozija 
– szent péter esernyője 

19.00 hernádi judit zenés estje 

7 szombat
15.00 wolfgang amadeus mozart: 
a színigazgató 
(ingyenes. regisztrációhoz kötött.)

15.00 csinnadratta, zenés hűhó 
(ingyenes.)

10.00 mesés hétvégék  (ingyenes.), 
18.00 mozititkok 
– testről és lélekről

16.00 hangszersimogató klub, 
18.30 hangutazás és hangfürdő

8 vasárnap

10.00 családi vasárnapok 
– óperenciás bábszínház: 
hófehérke és a hét törpe, 
17.00 sirtos görög táncház

15.00 csinnadratta, zenés hűhó 
(ingyenes.)

10.00 kakaómozi – oroszlánkirály, 
11.00 és 14.00 Álmodj és animálj

9 hétfő

10 kedd 18.30 a biblia világa (ingyenes.)

földön lebegők, égen járók 
– rofusz kinga illusztrátor 
kiállítása (ingyenes.), 
17.00  kerecsenfészek

11 szerda

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

18.00 irodalmi csillagdélután 
– andics alpár (ingyenes.)

16.30 fűben-fában – csipkebogyó

12 csütörtök
10.00 bérletes meseszínház / pöt-
töm bérlet – fabula bábszínház: 
nagy akarok lenni!

13 péntek
19.00 irodalmi kávéház, 
20.00 casablanca táncláz

13.30, 15.00 bérletes meseszínház 
/ kölyök bérlet – maszk bábszín-
ház: a várkastély titka

18.30 régmúlt idők mozija 
– 120-as tempó 

19.00 arcmás – hrutka róbert 19.30 stand – Deák bill koncert

14 szombat
19.00 l’art pour l’art: 
halványlila gőz

14.30 a fehér bot napja (ingyenes.)
17.00 nép-tánc-ház
 – szucsági táncok (ingyenes.)

9.00 babaruhabörze 19.00 stand – rongyláb party

15 vasárnap
10.00 családi vasárnapok 
– gubás gabi és zenekara, 
17.00 sirtos görög táncház

10.00 kakaómozi 
– az indián hercegnő, 
18.00 papp jános – a ló neve: korzika

16 hétfő
15.00 nosztalgia bérlet 
– maude és harold / körúti színház

17 kedd
15.00 történelmi előadás-sorozat: 
hitért-hazáért (ingyenes.), 
18.30 a biblia világa (ingyenes.)

17.30 ii. caritart gyermek művész-
telep kiállításmegnyitó

18 szerda

10.30 nyugdíjas bérlet: 
ivancsics ilona és színtársai: 
Ölj csak meg, lelkem
18.00 életünk-egészségünk! 
(ingyenes.)

16.00 bütykölő – kötés

19 csütörtök 20.00 koncz zsuzsa 

20 péntek

9.00 kisgyermekes családok 
egészégnapja,
18.00 t-art – a festészet napja 
kiállításmegnyitó (ingyenes.)

16.30 aprók tánca 10.00 népzenei koncert babáknak 19.00 szerettem őt 17.00 1956-os megemlékezés

21 szombat
9.00 babaruhabörze, 
20.00 európa kiadó

16.00 bertalan és barnabás

22 vasárnap 17.00 sirtos görög táncház

az 1956-os forradalom évfordulója

24 kedd 18.30 a biblia világa (ingyenes.)

25 szerda
18.00 életünk – egészségünk! 
(ingyenes.)

17.00 életigenlők filmklub 
– sorsügynökség 

26 csütörtök

27 péntek
17.00 színházi kulisszák mögött 
(ingyenes.)

18.30 régmúlt idők mozija 
– elsietett házasság 

18.00 lelki fröccs 
– Dr. szondy máté

28 szombat 18.00 zenél a mozi – kopaszkutya

29 vasárnap
10.00 családi vasárnapok 
– alkotónap: nyomtatásra fel!, 
17.00 sirtos görög táncház

15.00 kerecsenfészek

30 hétfő

31 kedd 18.30 a biblia világa (ingyenes.)
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ars sacra fesztivÁl
A belépés minden programra díjtalan.

szeptember 16. szombat 18.00
HáT ÉN iMMáR kiT válASSZAk... – A Kincső Néptáncegyüttes műsora 
Muzsikál a Naszály zenekar.
Helyszín: Békásmegyeri Közösségi Ház 
1039 Bp., Csobánka tér 5. Tel.: 06-1/243-2433 

szeptember 20. szerDa 17.30  
M. SiMoN vERoNikA: JÉZuS ÉlETE HoMokkő kÉPEkBEN 
cíMű SZAkRáliS TáRlATáNAk MEGNYiTóJA 
Helyszín: Csillaghegyi Közösségi Ház 
1039 Bp., Mátyás király út 11-15. Tel.: 06-1/240-0752 

szeptember 23. szombat 19.00
AZ AlBERT ScHWEiTZER kóRuS ÉS ZENEkAR ElőAdáSA
Műsoron: Haydn: 90. C-dúr szimfónia, Grieg: Holberg szvit – 4. tétel, 
Vivaldi: Gloria
Közreműködik: Váry-Bottka Ágnes és Balázs-Jánosik Ágnes – ének, 
valamint az Albert Schweitzer Kórus és Kamarazenekar
Vezényel: Kenessey László
Helyszín: Óbudai Szent Péter és Pál-főplébánia-templom 
1036 Bp., Lajos utca 168.

szeptember 23. szombat 19.00
A SAvARiA BARokk ZENEkAR ElőAdáSáBAN: HANGvERSENY 
A REFoRMáció ÉvE TiSZTElETÉRE 
Műsoron: D. Buxtehude, Chr. Bernhard, H. Schütz, J. S. Bach művei
Közreműködők: Jónás Krisztina és Ducza Nóra – szoprán, 
Savaria Barokk Zenekar korhű hangszereken
Vezényel: Németh Pál
Helyszín: Óbudai Evangélikus Templom 1034 Bp., Dévai Bíró Mátyás tér 1.

szeptember 24. vasÁrnap 19.00
AZ óBudAi kAMARAkóRuS HANGvERSENYE: ÉNEkElNi Jó!
Vokális muzsika a reneszánsztól napjainkig
Műsoron: Pitoni, Palestrina, Schütz, Machaut, Janequin, Debussy, Poulenc, 
Orbán György, Kodály és mások művei, valamint népdalfeldolgozások. 
Közreműködik: Király Judit – szoprán és Király Miklós – zongora, 
vezényel: Erdős Ákos
Helyszín: Szent József templom 1038 Bp., Templom u. 18.

www.kulturkozpont.hu, fesztiválfon: 06-30/452-0204
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