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Ajándékozzon élményt!

Lepje meg szeretteit felejthetetlen élményekkel!
Ajándékozzon színházjegyet, színházi bérletet vagy koncertjegyet
az Óbudai Kulturális Központ házainak előadásaira!
Jegyek kaphatók a házak információs pultjainál vagy honlapunkon: www.kulturkozpont.hu.

Kedves Látogatóink!
Az év utolsó műsorfüzetében több mint 250 programra találnak: koncertekkel, kiállításokkal, színházi és ismeretterjesztő előadásokkal, családi programokkal várjuk Önöket, tánccal, zenével, frissítő mozgással, vagy épp elmélyült alkotómunkával gazdagítva a szürke hétköznapokat. A házak
programjain túl ünnepi fényekkel és műsorokkal igyekszünk élménytelivé tenni az ünnepi várakozást a Fő téren és környékén, a Csobánka és a Pethe Ferenc téren és a kerület számos pontján.
Óbuda–Békásmegyer Önkormányzatának jóvoltából az évek során házaink folyamatosan
szépültek. Nyáron az Óbudai Kulturális Központ is szebb, korszerűbb külsőt és belsőt kapott,
amelyet változatlanul igyekszünk gazdag tartalommal megtölteni.
Kíváncsiak vagyunk véleményükre, örülnénk, ha kitöltenék kérdőívünket. Keressenek bennünket, mondják el véleményüket, kérdéseiket, ötleteiket, alakítsuk közösen Óbuda kulturális életét!
Hírlevelünkre feliratkozva már a programfüzet megjelenése előtt értesülhetnek rendezvényeinkről, kedvezményeinkről.
Szeretettel várom Önöket jövőre is az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. házaiban és rendezvényein, munkatársaimmal együtt kívánok békés, boldog karácsonyt és örömteli új esztendőt!

Lőrincz Edina
ügyvezető igazgató
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1032 Budapest, San Marco utca 81. • tel.: 388-2373 • 388-7370
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SAN MARCO GALÉRIA
November 17. péntek 18.00
A Jézus élete című kiállítás megnyitója az Óbudai Kulturális Központ és a
Hetednapi Adventista Egyház rendezésében.
A Jézus élete sorozat gondolata 2001-ben született meg Matula Péter
műgyűjtő fejében. Felkérte három festőművész barátját, Aknay Jánost,
ef Zámbó Istvánt és tábori csabát, hogy 21 újtestamentumi történetet
örökítsenek meg sajátos festészeti stílusukban. 2012 óta számos kiállítást rendeztek meg az anyagból.
A megnyitón köszöntőt mond: Dr. Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat
főtitkára és Ócsai Tamás, a Hetednapi Adventista egyház elnöke.
A kiállítást megnyitja: Garami Gréta művészettörténész
Közreműködik: Király Judit (ének), Stuber Zoltán (fuvola) és a HNA
Óbuda felnőtt kórusa
A kiállítás 2017. december 11-ig hétköznap 9–16 óráig ingyenesen látogatható.
A kiállítás záró rendezvényére 2017. december 11-én 17 órakor kerül sor.
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Rajzpályázat

November 24. péntek 17.30–19.00

A kiállításhoz gyerekeknek meghirdetett rajz- és irodalmi pályázat is kapcsolódik.
A rajzpályázatot két kategóriában, 1–4. és 5–8. osztályos tanulók számára hirdetjük meg, Jézus élete címen. A pályázatra A/4-es, A/3-as álló vagy
fekvő formátumú, bármely technikával készült (kivéve számítógépes
grafika) munkákat az Óbudai Kulturális Központban lehet leadni november 20–29. között.
Az irodalmi pályázatot 9–12. osztályos tanulók számára hirdetjük meg,
témája a reformáció, a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Pályázni
négy műfajban lehet: novella, vers, esszé vagy előadható dráma. A pályamű terjedelme: a novella és az esszé esetében 5 A/4-es oldal, a dráma
meghaladhatja ezt 15 oldalig, a vers maximum két oldalas lehet. A pályamunkákat november 20–29. között kérjük megküldeni a tenk.dora@
kulturkozpont.hu e-mail-címre.
A pályázatok első három helyezettje pénzdíjazásban részesül. Eredményhirdetésre 2017. december 11-én 17 órakor kerül sor a kiállítás záró rendezvényén, az Óbudai Kulturális Központ színháztermében, ahol a pályamunkák 2017. december 4-től kiállításra kerülnek.

Dr. Fenyvesi Péter Pál (teológus, pasztorál-pszichológus)
Reformáció az életemben: miért és hogyan?

Kapcsolódó előadások
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November 27. hétfő 17.30–19.00
Cserbik János (teológus)
A megtalált Biblia, avagy a reformáció korának nevezetes eseményei
és Bibliái
Európai körutazás – Izlandtól Szlovéniáig, Walestől Oroszországig – a
Biblia nyomában

December 1. péntek 17.30–19.00
Cserbik János (teológus)
Csupa "jó hír" a reformátorok korából – Jézus és az evangélium újrafelfedezése a reformáció korában

December 4. hétfő 17.30–19.00
Dr. Tokics Imre (filozófus, teológus, főiskolai tanár, az állam- és jogtudományok doktora)
Szemelvények Jézus életéből – Krisztus Pilátus előtt

December 8. péntek 17.30–19.00
Cserbik János (teológus)
Örök kérdések Istenről, emberről és a világtörténelem menetéről
– Jézus ábrázolása a Jelenések könyvében

A rendezők a reformáció 500. évfordulójáról úgy emlékeznek meg, hogy a
kiállítás ideje alatt bibliai témájú előadásokat szerveznek:

November 20. hétfő 17.30–19.00
Prof. Dr. Szilvási József (az Adventista Teológiai Főiskola rektora)
Szemelvények Jézus életéből - A jeruzsálemi bevonulás

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT
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November 16. csütörtök 17.00

Diszharmónia – Bartók zenéje fotókra koreografálva
Abonyi Maya és Baán Katalin fotókiállításának megnyitója a színházteremben
A kiállítást megnyitja: Hont Pál zeneesztéta
Közreműködik: Túrós Eszter zongorán, Kövesdi László színművész
A kiállítás nyitva tartásáról a színházterem foglaltsága miatt kérjük, érdeklődjön a 388-2373-as telefonszámon.

December 15. péntek 18.00

Koszorú – Kárpáti Tamás festőművész kiállításának megnyitója
Kárpáti Tamás a kortárs szakrális festészet kiemelkedő alkotója. Munkáit különleges technikai eljárás, a hagyományos mesterségbeli festészeti
tudás és egy sajátos, az absztrakció és a figuralitás határán mozgó, misztikus és áhítatot sugárzó látvány jellemzi. A San Marco Galéria új terében
munkáinak különleges spiritualitása tapasztalható meg.
A kiállítást megnyitja: Garami Gréta művészettörténész
Közreműködik: a Cincoranas együttes
A kiállításhoz beszélgetés is kapcsolódik: 2018. január 19-én 18 órától.
A kiállítás 2018. január 26-ig hétköznap 9–16 óráig ingyenesen látogatható.
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ÓBUDAI TEÁTRUM
November 11. szombat 20.00

Zséda és a Kvartett koncert
Az Óbudai Kulturális Központ idén ünnepli fennállásának 42. születésnapját, és ebből az alkalomból Zséda és a Kvartett ad egy csodálatos ünnepi
koncertet nálunk.
Különleges zenei kalandozásban vehetnek részt mindazok, akik vendégei
lesznek egy ilyen exkluzív estnek. A saját slágereken kívül olyan dalok is
felcsendülnek, melyek unikális hangszerelésben kapnak új köntöst, és kimondottan kedvesek Zséda számára.
Jegyár: 2700 Ft, 2900 Ft, 3100 Ft

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT
www.kulturkozpont.hu
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Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint koncertje
Harcsa Veronika énekes és Gyémánt Bálint gitáros a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékén voltak osztálytársak. Egyikük Brüs�szelben, másikuk Oslóban tanult tovább, mégis egymás legfontosabb
zenésztársai lettek. Együttműködésükhöz eddig hat lemez, valamint
számtalan külföldi és hazai koncert kötődik.
Első duólemezük, a Nyugat-Európában is nagy sikert aratott Lifelover
után december 7-én a Zeneakadémián mutatták be új, Tell Her című
albumukat.

Az új lemez anyagát Harcsa Veronika zenei ötletei és szövegei nyomán közösen dolgozták ki, majd a végső hangzás megalkotásában a New York-i
születésű producer, Jeremy Friedman volt a kreatív munkatársuk.
A dalok rendkívül személyes ihletettségűek, és egyaránt hordoznak magukban mélységet, felszabadultságot és humort. A lemezbemutató koncertre ellátogató néző a kortárs jazz és az improvizatív popzene egyedi
találkozásának lehet fültanúja.
Jegyár: elővételben 1500 Ft, az előadás napján: 2000 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

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 gyomrán 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 Szilágyi György. Ezen kívül a monológok, versek, paródiák és dalok is mind az evésről és az ivásról, vagyis a gyomor örömeiről szólnak.
A nevettetésben Mikó István partnerei: Szabó Anikó és Suha Kálmán
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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!

December 8. péntek 19.00
Verspincérek: Tordai Teri Jászai Mari-díjas magyar színésznő, érdemes
és kiváló művész és Horváth Lili Jászai Mari-díjas magyar színésznő

ZENÉS-MESÉS BÉRLET
Jegyár: alkalmanként 1500 Ft

November 8. szerda 10.00 és 14.30
Hattyúk tava zenés-táncos mesejáték – Nektár Színház

December 6. szerda 10.00 és 14.30
Mikulás és karácsonyi gyerekkoncert – Holló Együttes

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT
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CSALÁDI VASÁRNAPOK
Örömmel értesítjük kedves nézőinket, hogy egyes gyerekprogramjainkon bevezettük a kedvezményes családi jegyet: öt jegyet négy áráért. A családi jegy valamennyi
házunkban, személyes vásárlás esetén igényelhető.

November 5. vasárnap 10.00

November 19. vasárnap 10.00

A kiskakas gyémánt félkrajcárja

Tündérmese

A Harlekin Bábszínház előadásában.
Mese az igazságról és a bátorságról! Csodálatos díszletek között, színes
bábokkal elevenedik meg a történet! A klasszikus magyar népmese átdolgozásában a bátor kiskakas kiáll az igazáért, és visszaveszi krajcárkáját,
amelyet a kapzsi basa elszedett tőle, hiába veti kútba vagy kemencébe.
Négyéves kortól ajánljuk.
10.00–13.00 Kézműves játszóház: fakanálbáb készítése
Az előadás helyjegyes, jegyváltás kétéves kortól.
Jegyár elővételben: 1000 Ft és 1200 Ft, az előadás napján: 1300 Ft és 1500 Ft.
Családi jegyár elővételben, személyesen: 4000 Ft és 4800 Ft, aznap a helyszínen: 5200 Ft és 6000 Ft.

A Nemzeti Táncszínház és a Honvéd Együttes közös produkciója.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Jánoska, aki megelégelte két
testvére gonoszkodását, és elindult szerencsét próbálni… Így kezdődik a jó
tündér meséje, akinek segítségével találkozhattok a mókás Aranylúddal,
a Papucsszaggató királykisasszonyokkal és még sok más mesehőssel.
Az előadás mesei és látványvilágában a gyerekek megismerkedhetnek a
népi kultúra legszebb gyöngyszemeivel sok-sok tánc és zene kíséretében.
Rendező-koreográfus: Zsuráfszky Zoltán
Az előadás helyjegyes, jegyváltás kétéves kortól.
Jegyár elővételben: 1300 Ft és 1500 Ft, az előadás napján: 1600 Ft és
1800 Ft. Családi jegyár elővételben, személyesen: 5200 Ft és 6000 Ft, aznap, a helyszínen: 6400 Ft és 7200 Ft.
fotó: Váradi Levente – lumidance
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November 26. vasárnap 10.00

Zabszalma Együttes:
Csillagcsengő koncert
Késő ősszel, a Márton-napi ludak gágogásával érkezik meg a tél, és az
igazi karácsonyi hangulat beköltözik minden szívbe. Csillagcsengővel
köszöntjük a téli ünnepkör közeledtét: Borbála, Mikulás és Luca napját,
valamint a betlehemes játékok között felcsendül a regös ének is.
Az előadás helyjegyes, jegyváltás kétéves kortól.
Jegyár elővételben: 1000 Ft és 1200 Ft, az előadás napján: 1300 Ft és
1500 Ft. Családi jegyár elővételben, személyesen: 4000 Ft és 4800 Ft, aznap, a helyszínen: 5200 Ft és 6000 Ft.

December 3. vasárnap 10.00

A rendíthetetlen ólomkatona
A VSG táncszínház előadásában.
Egy gyönyörű balerinával, egy igazi ólomkatonával, életnagyságú papírhajóval és megannyi más csodával találkozhat a közönség!
Az előadás után egy különleges vendég érkezik az Északi-sarkról, maga
a Mikulás!
Az előadás helyjegyes, jegyváltás kétéves kortól.
Jegyár elővételben: 1200 Ft és 1400 Ft, az előadás napján: 1500 Ft és
1700 Ft. Családi jegyár elővételben, személyesen: 4800 Ft és 5600 Ft, aznap, a helyszínen: 6000 Ft és 6800 Ft.

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT
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December 10. vasárnap 10.00

Bognár Szilvia: Adventi Titoktok koncert
Dalok, versek, mondókák, remek muzsika, gyertyaillat, harangszó, mi
kellhet több egy szép adventi vasárnapra? Weöres Sándor, Nemes Nagy
Ágnes, Kányádi Sándor megzenésített sorai és népi dallamok vezetnek
bennünket a titkos úton. Emellett a téli ünnepkör dalai, valamint Ady Endre és Rainer Maria Rilke megkapó költeményei is felcsendülnek, alkalmat
kínálva a karácsony előtti várakozásra, örömre.
Az előadás helyjegyes, jegyváltás kétéves kortól.
Jegyár elővételben: 1400 Ft és 1600 Ft, az előadás napján: 1700 Ft és
1900 Ft. Családi jegyár elővételben, személyesen: 5600 Ft és 6400 Ft, aznap, a helyszínen: 6800 Ft és 7600 Ft.

Előzetes
2018. január 28. vasárnap 11.00

Halász Judit: Csiribiri koncert
Halász Judit színészi pályafutásával párhuzamosan új műfajt teremtett
előadóművészként. Magyar költők verseit közel harminc éve énekli a magyar könnyűzene legjobbjainak megzenésítésében – méghozzá gyermekeknek. Generációk nevelkedtek fel lemezeinek hallgatása közben.
A Csirbiri koncert csokorba fogja Halász Judit egyedülálló pályafutásának
legnépszerűbb alkotásait.
Az előadás helyjegyes, jegyváltás kétéves kortól.
Jegyár: 3000 Ft, 2500 Ft

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT
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TÁNCOS PROGRAMOK
Sirtos görög táncház
November 5., 19., 26., december 3., 10., 17. vasárnap 17.00–21.00
Tánctanítás, 17.00–18.00. Az élvezetes táncleckék után lehetőség nyílik a
tanultak gyakorlására.
Jegyár: 1000 Ft

Casablanca táncláz
November 3., december 1. péntek 20.00–23.00
A Casablanca Táncklub által szervezett társastáncos rendezvényen népszerű 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
November 7., 14., 21. kedd 18.30
November 7. Akik folytatták a reformációt: W.Tyndale, a Wesley testvérek
November 14. Egy különleges történelmi időszak: a XIX. századi adventvárás
November 21. Mit kell, mit akarunk, és mit tudunk ma megreformálni?
Előadók: Frend László, Stramszki István
Az előadások után kérdések felvetésére is sor kerülhet.
A belépés ingyenes!

A Biblia világa – Ellentmondások a Bibliában
November 28., december 5. és 12. kedd 18.30
Előadók: Filep György és Kecskeméti János
Isten hatalmas szabadításai, történetek az Ószövetségből és az Újszövetségből.
Az előadások után kérdések felvetésére is sor kerülhet.
Belépő: 150 Ft

Történelmi előadás-sorozat
Előadó: Dr. Tóth József történész
Az előadások ingyenesek.
November 14. kedd 15.00 A békés építés százada
December 12. kedd 15.00 A felvilágosodás
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Minden csütörtökön 17.15–19.00 / 19.00–22.00

Pszichológia / Időfizika
Előadó: Barna-Fóris Ágnes / Kisfaludy György
A világban elterjedt filozófiai és vallási kérdések merev kereteit próbáljuk
feszegetni, hogy végre eljuthassunk a világ keletkezésének és működésének 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
kérdésekről. Keressük és megvilágítjuk azokat a szempontokat, amelyek
segítenek életünk és közérzetünk jobbá tételében.
November 8. szerda 18.00 Az öröm megtalálása, a jó közérzet élménye
November 15. szerda 18.00 Három házasság: felszínes, funkcionális, mély
November 22. szerda 18.00 Papás-mamás: szerepek a házasságban
November 29. szerda 18.00 Gyógyító megbocsátás, élet a neheztelés
terhe nélkül
December 6. szerda 18.00 Anyagiak – mennyi kell a boldogsághoz?
Előadók: Milbich Marianna életmód-tanácsadó, lelkigondozó, Bandi Katalin mediátor, addiktológiai konzultáns, Wolfgang Köbel fitoterapeuta,
természetgyógyász
Az előadások látogatása díjtalan.
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börzék

BÖRZÉK
November 12. vasárnap 9.00–17.00

Ásványbörze és bonsai-kiállítás
Vasárnap újból kitárja kapuit az Ásványbörze és bonsai-kiállítás, hogy a
pazar ásványok és a meseszerű miniatűr fák és bokrok szerelmesei naphosszat gyönyörködhessenek.
Remek alkalom arra, hogy megtanulhassuk, miként kell gondozni, ápolni
a bűbájos fákat, bokrokat, vagy akár arra is lehetőség nyílhat, hogy csatlakozhassanak a kerületben is működő bonsai klubhoz.
Ilyenkor egy napra láthatóvá válik az a csodálatos kincs, amit ásványok formájában rejt a föld mélye, s ha egy darab a szívükhöz nő, akkor megvásárolhatják, hogy a szobájuk ékessége legyen. Az önöké lehet akár ékszer formájában is, mert a hazai és külföldi kiállítók serege vetekszik a figyelmükért.
Aki előrelátó, az már most beszerezheti az ajándékot szeretteinek, de az is
élményekkel gazdagodva távozik, aki csupán szemlélődik a kiállítótérben.
A gyerekeket pedig nemcsak a szép kövek várják, hanem külön nekik
szóló programokkal is készülünk. A börze ideje alatt folyamatosan lesz
kézműves foglalkozás, készségfejlesztő és társasjátékok, és délután zenés játszóház énekléssel, sok mozgással, nevetéssel. A belépés ingyenes.

December 2. szombat 9.00–13.00

Babaruhabörze
Várjuk a babaholmikat eladni vagy vásárolni kívánó szülőket.
Jelentkezni a börze hetén, hétfőn, személyesen az információs pultnál lehet!
A megváltozott jelentkezési feltételekről, kérjük, érdeklődjenek az információs pultnál, hétköznapokon 8.00 és 19.00 óra között személyesen,
vagy a központi telefonszámon.
Vásárlóknak a belépés ingyenes!
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KLUBOK
„Ezüstkor” nyugdíjas klub – Programok: kirándulás, múzeumlátogatás, kártyacsata, beszélgetés, filmvetítés, közös ünneplések. Információ:
Lőrinczi Marcsi, 06-30/231-8740.
Baba-mama klub – Közösségbe nem járó babáknak hétfőnként 9.00–11.00
óráig. A klub kötetlen játékot kínál a babáknak, és hasznos tanácsokat, ismerkedést a mamáknak. Ezen belül Járóka baba-mama klub, minden második hétfőn kézműveskedés az aktuális ünnepkörrel kapcsolatosan, előadások, programok. A programszervezésben a klubot a Családbarát Óbuda
csoport önkéntesei segítik. A csoport háttérszervezete a Három Királyfi
Három Királylány Alapítvány. A mozgalom célja, hogy a kívánt gyermekek
megszülessenek. Információ: Erdeiné Csepregi Erzsébet szervező, 0630/900-6228. Folyamatosan lehet csatlakozni A program ingyenes.
Önzetlen Egészségfenntartó Klub – Minden szerdán 16.00–20.00. Derékfájdalmak kezelése, étrend és gyógytea összeállítása, lelkisegély-szolgálat. Információ: Kiss Tibor, 06-30/912-1249. A kezelések ingyenesek!

ÁLLANDÓ PROGRAMOK MAMÁKNAK, BABÁKNAK
Babamasszázs – Szerda 11.00–12.00. Ingyenes program. Előzetes bejelentkezés: 06-70/685-2116, Márti védőnő.
Csiri-biri torna – Csütörtökön 9.15, 10.00 és 10.45. Mozgásfejlesztő
foglalkozások 1–3 éveseknek. Részvételi díj: 10 alkalomra 10000 Ft. Az
alkalmi jegy ára: 1200 Ft. Testvérkedvezmény: 50%. További információ:
Orszáczky Ildikó, www.csiri-biri.hu.
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Tücsök Zene – Szerdán délelőtt. Játékos ének és zenei foglalkozás már
féléves kortól! Az egyszerű mondókák, dalok tanulása nem csupán a
zenei készségek, de a beszéd fejlődését is segíti. Jelentkezés, csoportbeosztás: Gál Gabriella, 06-30/999-4945, tucsok.zene@indamail.hu,
www.tucsok-zene.hu.
Helen Doron Early English – Hétfő délelőtt, babáknak és totyogóknak
(3 hónapostól 3 éves korig) két csoportban. Vidám, zenés és játékos baba-mama foglalkozás, ahol az angol mellett a picik mozgásfejlődését, ritmusérzékük fejlődését is támogatjuk. A tanfolyamokat megfelelő számú
jelentkező esetén tudjuk indítani.
Információ és jelentkezés: Czifra Ildikó, 06-30-940-0778, vagy bp01@helendoron.com.
Iciri-piciri táncház – Péntek délelőttönként. Játékos néptánctanítás
1–4 éves gyerekeknek. Jelentkezés, csoportbeosztás: Gál Gabriella, 0630/999-4945, tucsok.zene@indamail.hu, www.tucsok-zene.hu.
Ringató – Keddenként 9.15, 10.00, 10.45-től három csoportban. Vedd
ölbe, ringasd, énekelj! Kisgyermekkori zenei nevelés a születéstől hároméves korig a kodályi elvek alapján. Információ: G. Kovács Modeszta, 0670/609-0705, modeszta@ringato.hu. www.ringato.hu.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK GYEREKEKNEK
Óbuda Mozgásművészeti Iskola – Telefon: 06-20/946-0848, 06-1/2000138, iroda@omisk.hu, www.omisk.hu.
Művészi torna – Testképző és mozgásfejlesztő gimnasztika sok tartásjavító
gyakorlattal, zenei kísérettel. A foglalkozásokat vezeti: Pers Júlia állami, nívó- és
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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 stílusban. Koordináló fejlesztő tréning és koreográfia tanulása. A foglalkozásokat 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.obudaijutsukaikanse.hu, zennihontaijutsudo@gmail.com.
Helen Doron Early English – Kedden délután, óvodás korú gyermekeknek (3–7 éves korig), kezdő és haladó szinten, három csoportban. Vidám,
játékos, mesés, mondókázós, zenés, éneklős és mozgásos feladatokon
keresztül tanulnak a gyerekek, akik annyira élvezik a foglalkozásokat,
hogy közben észre sem veszik, hogy angolul tanulnak!
Információ és jelentkezés: Czifra Ildikó, 06-30/940-0778 vagy bp01@
helendoron.com.
Akrobatikus rock & roll – Kedd, csütörtök, 16.00–17.00 versenyző csoport,
17.15–18.00 ovis csoport. 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, Sármási Péter és
Ungvári Anikó oktatók. Információ: 06-30/238-4441, obudasakk@freemail.hu.
Társastáncoktatás gyerekcsoportok részére – Szerda délutánonként.
Tanfolyamok kezdőknek, középhaladóknak és haladóknak, a Casablanca
Táncklub szervezésében. Részletes információk és jelentkezés a www.
casablanca-tancklub.hu weboldalon, az info@casablanca-tancklub.hu
e-mail-címen vagy a 06-70/545-2323 telefonszámon.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK FELNŐTTEKNEK
Callanetics torna – Szerdánként 18.00. Speciális alakformáló, mélyizomtorna hölgyeknek. Információ: Maár Györgyi, 06-30/524-6815, info@
georgiafitness.hu.
Pilates-torna – Szerdán és pénteken 19.00. Segíti és fokozza a fizikai erőnlétet, állóképességet, flexibilitást, légzéstechnika alkalmazásával a pszichés ellazulást. Információ: Maár Györgyi, 06-30/524-6815, info@georgiafitness.hu.
DO-IN-torna – Minden hónap első szerdáján 19.00. Do-in (shiatsu) japán
energiaharmonizáló torna. Információ: Maár Györgyi, 06-30/524-6815,
info@georgiafitness.hu.
Fit body tréning – Kéthetenként hétfőn 18.30. Cardio, zsírégető, alakformáló 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, gerincgimnasztika, gátizomtorna egyben. Információ: Maár Györgyi, 06-30/5246815, e-mail: info@georgiafitness.hu.
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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. Edzésvezető: Shihan Pospischil Tamás 6. Dan, 06-20/566-9934, www.obudaijutsukaikanse.hu, zennihontaijutsudo@gmail.com.
Jóga – Kedd 18.30–20.00. Alapvető testi-lelki-szellemi problémáink megoldása a jóga ősi, klasszikus és modern eszközeivel, receptjeivel. Vezeti:
Lovassy László, 06-1/365-4960, 06-30/507-8279.
Hatha jóga – 75% gyakorlati foglalkozás, 25% elméleti bemutató. Bemelegítő, aszanázás, lazítás, új lecke. Több évre rendezett anyag a csakrák, a
fizikai test, a lelkiállapotok és a tudattartamok közötti összefüggések tükrében. Tanfolyamok: I. évfolyam kedden 19.30–21.30, II. évfolyam hétfőn
18.00–20.00, III. évfolyam 18.00–20.30, IV. évfolyam 18.00–20.30. Csat-
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lakozni lehet a már működő csoportokhoz! További információk: Fekete
Lilla (lilla@jogatan.hu), Nagy Edit (n.edit@jogatan.hu), www.jogatan.hu.
Társastánc – Standard és latin tánc oktatása szerda délutánonként a
Casablanca Táncklub szervezésében gyermekeknek és felnőtteknek. Kezdő, középhaladó és haladó csoportok. Tanár: Bánkúti Ágnes klubvezető,
táncpedagógus. Részletes információk és jelentkezés a www.casablanca-tancklub.hu weboldalon, az info@casablanca-tancklub.hu e-mail-címen, vagy a 06-70/545-2323 telefonszámon.
Zumba fitness – Kedden 19.00–20.00, csütörtökön 19.30–20.30. Információ: 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 szórakoztató. Hétfőn 19.30–20.30. Információ: Sándor Szilvia,
06-30/307-0533.
Tartásjavító torna – Keddenként 20.00–21.00, gyógytornász segítségével.
Információ: Brassnyó Gabriella, 06-20/942-6233, gabriella@brassnyo.hu.
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békásmegyeri Közösségi Ház

1039 Budapest, Csobánka tér 5. • tel.: 243-2432 • 243-2433
www.kulturkozpont.hu • kulturkozpont@kulturkozpont.hu

Kiállítás
November 11. szombat 10.00–18.00,
november 12. vasárnap 10.00–16.00

VI. Márton-napi repülőmakett-kiállítás
„A magyar repüléstörténet kiemelkedő alakjai”
Ismét csodálatos makettekkel, kiállítással, börzével, neves előadókkal
várjuk a makettezés híveit, minden kedves érdeklődőt, látogatót. A kiállításon lehetőség lesz makettek, könyvek, kiegészítők, szerszámok vásárlására is.
Jegyár: felnőtt: 600 Ft/fő/nap, gyermek (14 éves korig): 400 Ft/fő/nap,
családi: 1600 Ft/(2 felnőtt, 2 gyermek)/nap
A látogatók a belépőjegyek mellé szavazólapot és egy nyereménylapot is
kapnak, melyeket kitöltve sorsoláson vehetnek részt. A gyermekek között
3 db makett, a felnőttek között a GOforGO Travel jóvoltából 3 utazás kerül
kisorsolásra. Sorsolás időpontja: november 12. vasárnap 14.00.
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November 18. szombat 10.00–18.00, november 19. vasárnap 10.00–18.00

Igazi LEGO® rajongóknak.
KOCKAFESZT a KLIKK LEGO rajongói klub egyetlen idei budapesti eseménye, így a fővárosban kizárólag itt láthatók a csapat legújabb látványos
LEGO építményei. A Scooby Doo, Harry Potter, Toy Story terepasztalok
régi kedvenceinket elevenítik meg, a nagy léptékű Star Wars építményekkel pedig remekül hangolódhatunk a közelgő nyolcadik részre. És ez persze nem minden: LEGO szobor, még több építmény és tematikus játszószobák teszik még élvezetesebbé a családias kocka-hétvégét.
Játssz! Építs! Alkoss! Nyerj!
Jegyek a helyszínen, a rendezvény napján kaphatók, és egyszeri belépésre jogosítanak.
Jegyárak: gyermek (14 éves korig): 500 Ft, felnőtt: 700 Ft, családi (2 gyermek+2 felnőtt): 2000 Ft
A belépés 1 éves kor alatt, és a szellemükben vagy mozgásukban korlátozott 18 éven aluli személyek számára ingyenes.
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a Közösségi Ház korlátozott befogadóképessége miatt a rendezvényen létszámstop előfordulhat.

Békásmegyeri Közösségi Ház
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kiállítás
November 25. szombat 10.00

Patchwork-kiállítás és workshop
A Békási Foltvarrók szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a kiállításuk megnyitójára, és az utána rendezendő workshopra. A megnyitó
napján lesz anyag- és kellékárusítás, tombola, karácsonnyal kapcsolatos
bemutatók.
A workshop napján, november 25-én a belépődíj 800 Ft.
A kiállítás november 27-től ingyenesen megtekinthető december 12-ig a
Közösségi Ház nyitvatartási idejében.
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November 24., december 15. péntek 16.30

Aprók Tánca a Kolompos Együttessel
Jegyár: 1000 Ft (2 éves kor alatt ingyenes.)

CSALÁDI SZÍNHÁZ
4 éves kor fölött ajánlott.
Jegyár: 1200 Ft

December 9. szombat 10.30

Pumukli
A Dumaszínház előadása.
Pumukli, a virgonc kobold váratlanul felbukkan egy asztalosműhelyben.
Csak az ott dolgozó mogorva, de kedves Éder mester számára látható.
Pumukli csínytevései óriási galibákat okoznak a környéken. A 80-as évek
népszerű televíziós mesesorozatának színpadi változata.
Ellis Kaut örököseinek engedélyét az Ahn & Simrock Bühnen und Musikverlag GmbH és a Hofra Kft közvetítette.
Rendező: Pille Tamás

Békásmegyeri Közösségi Ház
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NOSZTALGIA BÉRLET
Jegyár alkalmanként: 1200 Ft

November 13. hétfő 15.00

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 professzor barátai, az író és a színész – persze más-más indíttatással –, örömmel tettek eleget a meghívásnak. Az író újszerű témát keres
nehezen megszülető 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
Írta: Harmath Imre, 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
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December 11. hétfő 15.00

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 fiuk: Csengeri Attila/Egyházi Géza, Vereczky Szilvia sanzonett: Fogarassy 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
Írta: Kálmán Imre, koreográfus: Szamosi Judit, díszlettervező: Halász G. Péter, korrepetitor, zenekarvezető: Bíró Attila
Rendező: Halasi Imre Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész
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November 8. szerda 19.00

Kontraposzt / képzőművészek – másként

December 1. péntek 16.30

Táncos örökségünk – Felcsíki táncok
Folytatjuk tematikus táncházi sorozatunkat, amelyben tovább ismerkedhetünk a magyar nyelvterület népviseleteivel, hagyományaival, tánctípusaival, népdalaival és zenéjével.
Közreműködnek: a Kincső Néptáncegyüttes és az Óbudai Népzenei Iskola tanárai és növendékei
Házigazda: Mosóczi István kétszeres aranysarkantyús táncos, néptáncpedagógus
A belépés ingyenes, Óbuda–Békásmegyer polgármesterének támogatásával.

A programsorozat most első alkalommal enged betekintést a kortárs képzőművészek aktív zenei életébe a Tapasztalt Ecsetek és az ef. Zámbó
Happy Dead Band közreműködésének köszönhetően.
Jegyár: 600 Ft

Békásmegyeri Közösségi Ház
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December 14. csütörtök 17.00

Német – szlovák – lengyel advent
Óbuda–Békásmegyer Német, Szlovák és Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata és a Braunhaxler Egyesület 2017. december 14-én rendezi
meg a hagyományos, nemzetiségi adventet, melyen fellépnek Óbuda–
Békásmegyer német nemzetiségi óvodásai és iskolásai, valamint német,
szlovák és lengyel nemzetiségi énekkarok.
Az adventi gyertyát meggyújtja, és ünnepi beszédet mond: Menczer Erzsébet, a SZORAKÉSZ elnöke, a Gulág Emlékbizottság tagja. A műsor
után mindenkit szeretettel várunk egy kis sütemény és bor melletti közös
beszélgetésre és éneklésre. A belépés ingyenes.

December 15. péntek 17.30

Jégangyal a Csobánka téren
Immár hagyományosan a Csobánka téri karácsonyfa alá elkészül a jégangyal M. Tóth Zsolt jégszobrász jóvoltából, mindnyájunk örömére.

December 16. szombat 18.00

Dallamok a fa alá
– Bódy Magdi, Kocsis Tibor, Majsai Gábor és a Studió 11 koncertje

Fotó: Göblyös Károly

Az adventi időszakban a karácsonyi készülődés idején jólesik egy kicsit
megpihenni. Világslágerekkel, karácsonyi dallamokkal hangolódjunk az
ünnepekre a lelkünkben is!
Jegyár: elővételben: 2500 Ft, helyszínen: 3.000 Ft

Békásmegyeri Közösségi Ház
www.kulturkozpont.hu
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ELŐADÁSOK
November 3., december 15. péntek 15.00

Accordia Irodalmi Társaság
Házigazda: Gyimesi László író. A belépés ingyenes.

Kerecsenfészek
Őstörténeti hagyományőrző műhely
Támogatás: 800 Ft
November 14. kedd 17.00 Szalóky József: Múltunk születése, a Közel-Kelet, a pártusok, a föníciaiak III. rész (vetített képes előadás)
November 26. vasárnap 15.00 Nyers Csaba: A megtartó magyar haza
(filmvetítés és előadás)
December 10. vasárnap 15.00 Tarpai B. László: A XIX. század kutatási
eredményeinek hatása a jelenkori nemzettudat gondjaira (vetítettképes előadás)

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

November 24. péntek 17.00
Apa és lánya – Az apa: Básti Lajos, a lány:
Básti Juli
A 20. századi magyar színjátszás egyik legszebben beszélő, fejedelmi megjelenésű alakja.
Nagy művész volt, vitákat és indulatokat kiváltó
személyiség. Lehetett szeretni vagy elutasítani,
csak egyet nem: személye iránt közömbösnek
maradni. Lányát, Julit nem szánta a színi pályára, tudta nélkül jelentkezett
a főiskolára. Erőteljes, érzelemgazdag színésznő. Játéka nyomán tragikus
sorsú hősnők és groteszk, eltorzult karakterfigurák is megelevenednek.

December 15. péntek 17.00
A két Csákányi – Az apa: Csákányi László, a lány: Csákányi Eszter
Már 25 éve nincs közöttünk Csákányi László,
mégis alig van olyan nap, amikor ne lenne hallható a rádióban vagy a televízióban jellegzetes
hangja. Játszott drámai szerepeket, operettet,
de legnagyobb sikereit komikusként aratta.
„Számomra meghatározó emlék egy, a 70. születésnapján készült televíziós interjú. Pécsi Ildikó
volt a riporter, és a beszélgetés során felvetődött, hogy mit szól ahhoz,
hogy színésznő lettem. Most is előttem van, ahogyan gyönyörűen belenéz
a kamerába, kicsit elmosolyodik, és azt mondja: ’Eszter, az jó…’ Ennyi, de
ebben minden benne volt. Ennél többet, nagyobb elismerést nem is kaphattam. Szóval, köszönöm, apa!”

Békásmegyeri Közösségi Ház
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Állandó programok a legkisebbeknek
Kerekítő tippentő – Hétfő 17.00–18.00. Pár hónapos kortól óvodáskorig
várjuk a babákat, kisgyerekeket és családtagjaikat. 45 perces foglalkozásainkon néphagyományunkból merített ölbeli játékok, mondókák és dalok
közt kalandozunk, és kötetlen módon ízlelgetjük a magyar néptánc alapjait. Foglalkozásvezető: Cseke-Marosi Eszter tánc- és drámapedagógus.
Bővebb információ: www.kerekito.hu.
Rhyme Time – Szerda 10.00–10.30 Már 6 hónapos kortól várjuk a kicsiket, a 30–40 perces foglalkozás minden alkalommal a kis résztvevők
életkorához és aktivitásához igazodva alakul. Bővebb információ: www.
rhymetime.hu. Foglalkozásvezető: Petri Barbara, 06/70-611-4439.
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 mozdulatsort
gyógytornász-hordozási tanácsadó is ellenőrizte és ajánlja. Információ: Molnár Enikő, 06-30/411-8441, info@maminbaba.hu, www.maminbaba.hu.

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-
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gásjavító gyakorlatokon van. Haladó csoportjaink eredményesek amatőr
táncművészeti versenyeken, a Táncművészek Országos Szövetségétől
2009-ben elnyertük a Kiváló Együttes Díj Arany fokozatát. Információ:
www.omisk.hu, 06-1/200-0138, 06-20/946-0848.
Művészi torna – Kedd, csütörtök 15.45–19.00, péntek 15.45–17.30.
Berczik Sára esztétikus testképző és mozgásfejlesztő módszerére építve.
Négyéves kortól ajánlott. Foglalkozásvezető: Kovács Bea és Lakatos Lilla
ritmikusgimnasztika-edző, táncpedagógus.
Modern tánc – Kedd, csütörtök 16.00–20.00. Foglalkozásvezető: Csöngei
Barbara.
Balett – Kezdő: szerda, csütörtök 17.00–18.00 Foglalkozásvezető: Csöngei Barbara moderntánc-pedagógus. Haladó: kedd, csütörtök 17.00–18.00
Foglalkozásvezető: Csöngei Barbara.

Iskoláskortól
Óbuda Aerobic SE – Hétfő, szerda 17.00–18.00. Gyermek step és dance
aerobic azoknak, akik szép, koordinált mozgást akarnak, és egészségesen
szeretnének élni. 7 éves kortól ajánlott.
Harmónia Táncklub – Péntekenként, kezdő tánciskola 19.00–20.00, haladó tánciskola 20.00–21.00. Társastánctanfolyam minden korosztálynak.
A Budapesten 1987-ben alapított, társastáncokkal foglalkozó klub képviseli az alternatív, de ugyanakkor kulturált és állandóan bulizó-bálozó,
társasági életet kedvelő táncosok / fiatalok / örökifjak társaságát. Itt sok
mosolyra, barátokra, rengeteg eseményre számíthatsz, a társastánc keretein belül! A jó hangulatú táncórákat vezeti: Székely Attila.

Békásmegyeri Közösségi Ház
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Bujutsu-kai Kenshin-Ryu – Péntek 17.30–18.30. Stílusunk nem brutális
megsemmisítésre törekszik. A cél az, hogy az emberekből túlélőt, a túlélőkből pedig élet-védelmezőt és értékes embert faragjunk, a végső cél
feleslegessé tenni magát a harcot. Jelentkezni lehet az edzéseken, várjuk
minden korosztály jelentkezését. www.bujutsu.hu.

Felnőtteknek
Andi Testművészet: eredményes alakformálás tanfolyam – Hétfő
19.00–20.00, szerda 19.00–20.00. Az óra visszaadja a testnek a mozgás
szabadságát. Fejleszti a testtudatot, a hajlékonyságot. Alakformáló, a
gerincizmokat erősítő torna dr. Vallyon Andival. Bővebb információ: 0630/900-9336.
Női jóga tanfolyam – Péntek 9.00–10.15. A jógaórán a nő fizikai és mentális 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.
Női hormonjóga tanfolyam (40+) – Előre egyeztetett időpontokban. Kifejezetten 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 betegségeket, fokozza a vitalitást és a jó közérzetet. Vezeti: dr. Vallyon Andrea. Bővebb információ: vallyon.andi@gmail.com. Tel: 06-30/900-9336.
Hatha jóga – Hétfő 18.00–20.30 2. évfolyam; 18.00–20.30 3. évfolyam;
18.00–20.30 4. évfolyam, csütörtök 18.00–20.30 kezdő csoport, 1. évfolyam.

A Hatha jóga a fizikai test, a lelkiállapotok és a tudattartamok közötti
összefüggésekre épül. Minden órán új gyakorlat és új elméleti lecke.
Nyomtatott jegyzetek, több évre rendezett tananyag. Rendszeres táborok, összejövetelek. Még több információ: www.jogatan.hu. Az első
alkalom ingyenes!
Zumba tanfolyam – Csütörtök 18.00–19.00. A legújabb táncos őrület!
Latin ritmusokkal tarkított fitneszprogram, amely jókedvre derít, alakot formál, állóképességet fejleszt. Lehetsz kezdő, profi, fiú, lány – itt
a helyed!
Középhaladó kubai salsa – Csütörtök 19.00–20.00.
Kezdő kubai salsa – Csütörtök 20.00–21.00.
Ismerje meg a salsa forró hangulatát, vérpezsdítő ritmusait! Párt nem
szükséges hozni. Információ: Salsa Caballeros Tánciskola, Földi Anikó,
06-20/315-2781, ani@salsacaballeros.hu.

Szakkörök, klubok
Képzőművész kör – Hétfő, kedd, csütörtök 16.00–19.00. Kőfaragó József
festőművész vezetésével.
A Mór Tamás tanár úr vezetésével működő képzőművész kör szerdánként,
15.00–18.00 óra között vár minden érdeklődő, a művészetek iránt nyitott,
alkotókedvű jelentkezőt.
Krottendorf Német Hagyományőrző Egyesület – A hagyományőrző
egyesület szerdánként 18.00–20.00 óra között tartja táncpróbáit.
Foltvarró klub – Minden szerdán 9.00–12-ig. A patchwork technika iránt
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érdeklődőket minden páratlan héten a Csillaghegyi Öltögetők csapata, és
minden páros héten a Békási Foltvarrók csapata várja.
Óbudai Horgász Klub – Májustól november végéig minden hónap utolsó
szerdáján 16.00–18.00-ig, decembert 1-től április végéig minden héten,
szerdán várják a horgászat szerelmeseit.
Galambász klub – Minden hónap első hétfőjén 18.00–20.00.
MMG nyugdíjas klub – Minden hónap első csütörtökén 13.00–18.00.
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SZOLGÁLTATÁSOK
Terembérlés – Korszerű technikával felszerelt színháztermünkkel, kisebb tanfolyami és klubtermeinkkel, hangulatos belső udvarunkkal külsős rendezvények
részére is örömmel állunk rendelkezésre. További információ: 06-1/243-2432.
Kényelmi szolgáltatások – Baba-mama szoba (pelenkázó, szoptatós fotel). Akadálymentes közlekedés. A Közösségi Házban működik a GoforGo
utazási irodája és autósiskolája.

Békásmegyeri Közösségi Ház
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gyerekeknek

Csillaghegyi Közösségi Ház

1039 Budapest, Mátyás király út 13-15. • tel.: 240-0752 • 0630 523-0454
www.kulturkozpont.hu • kulturkozpont@kulturkozpont.hu

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

November 11. szombat 10.00

December 9. szombat 10.00

Manóünnep

Karácsonyi dobozolás

Késő ősszel a manóknak rengeteg a dolguk, mert ilyenkor dolgozzák fel
Kerekerdő terméseit: gesztenyekrémet kevernek, erdei gyertyát csavarnak, gombát szárítanak, kukoricát morzsolnak. A tündérek is segítenek:
fényt gyújtanak, ünnepi kását főznek, rossz álmot űznek. Manókat és tündéreket varázsolunk mi is fonalból, fából, csuhéból – és a Márton-napi
libás játékainkról sem feledkezünk meg.

Az ünnephez kell sötét és fény, csend és ének, egyszerű és díszes, nem
utolsósorban pedig ajándék és doboz. Miután elfáradtunk az óriás szivárványernyő játékaiban, és megpihentünk az erdei játszótér téli meséjét
hallgatva, nekiállunk az előkészületeknek. Készítünk díszeket, készítünk
fényeket, de legfőképpen dobozokat készítünk. Masnikkal és szalagokkal,
természetesen. Ajándékba pedig énekelünk. Sokat.

csillaghegyi Közösségi Ház
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November 3., 17., december 1., 15. 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
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CSALÁDI PROGRAM
November 4. szombat 10.00–18.00

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

November 25. szombat 10.00

Csodavárás a téli estékre
Adventváró koncert és alkotóműhely kisgyerekes családoknak
Amikor hidegebbre fordul az idő, és hosszabbra nyúlnak az esték, különösen jó otthon lenni. Odafigyelni egymásra, készülni az ünnepre. Mézeskalácsot sütni, lakást díszíteni, énekelni – és aludni nagyokat. Erre hangol rá
minket ez a délelőtt, ahol karácsonyi énekek és altatódalok hangzanak el
a Csodaváró és a Csillaglepte CD-kről, majd mézeskalácsot díszítünk, angyalkákat és üdvözlőlapokat készítünk, és ha a kedvenc dalát elénekeljük,
Mikulás manója is meglátogat minket, hogy összegyűjtse a Mikulásnak
szánt leveleinket. A műsor végén arra is lesz lehetőség, hogy a családi
fotók elkészüljenek a karácsonyfa mellett. A belépőjegy egyben tombola,
és egy CD kedvezményes megvásárlására is jogosít.
Házigazda: Szmirnov Krisztina és a zsurok.hu csapata
Belépő: 800 Ft, mely egy CD kedvezményes megvásárlására is jogosít
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November 25. szombat

Nép-Tánc-Ház
– Az 5 éves Göncöl Néptáncegyüttes jubileumi estje
A műsor ideje alatt Csernók Klára és barátai kísérik a táncosokat.
16.30 Köszöntő, pillanatképek az elmúlt évekből
17.15 A Göncöl Néptáncegyüttes ünnepi műsora
17.45 A Fordulj Kis Pej Lovam Néptáncegyüttes műsora
„Az együttes régi igény mentén verbuválódott. Kezdetben csak a ló szeretete
és a lovasélettel való kapcsolat volt a közös vonulat, de később rádöbbentünk, hogy a legfontosabb feladatunk a tánccal, kultúrával való nevelés, az
emberek népi kultúrához való kapcsolatának, viszonyának erősítése, javítása.
Tagjaink kivétel nélkül táncmesterek, egykori oktatók és előadóművészek,
akik immár újra az amatőr művészeti mozgalomban találják meg szakmájuk
értelmét. Tagságunk tíz főből áll, akik kizárólag férfiak. Bemutatóinkban a katonaélet, a pásztorvilág, vagyis a régi magyar férfiélet táncpillanatait jelenítjük
meg. Nagy hangsúlyt kap az improvizáció és a táncos egyéniség.”
19.00–21.00 Táncház Csiki Katalin és Csiki Gergely vezetésével
A belépés díjtalan.

December 2. szombat 10.00

Józsa Tamás Gitárakadémia
„A zenében találhatsz kincset. A zene aranyat ér. A zenétől bármikor vidám az ember. Zenél a föld és az ég.”
Ezekkel a gondolatokkal várunk sok szeretettel minden érdeklődőt a Józsa Tamás zeneiskola karácsonyi koncertje alkalmából.
A belépés ingyenes.

csillaghegyi Közösségi Ház
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Rutkai Bori Banda: Kiskarácsony
Táncos-bábos mesekoncert
Karácsonyi zenés készülődésre várjuk a kedves közönséget.
Hópelyhekkel keringőzünk, Manó apóval korcsolyázunk a Mesevárban,
Hó papa családjával szánkázunk tova, aztán befűtünk a kuckónkba,
hogy felmelegedjünk egy tál finom, meleg levest kóstolgatva. Megidézzük a téli esték varázslatos hangulatát, csillagtitkos éjszakák álmait, a
hófehéren ragyogó, téli tájat és a színes, karácsonyi fényekben pompázó ajándékokat.
Gyertek hozzánk kiskarácsonyozni, ünnepeljetek velünk!
A koncert után és alatt: Küldj élő képeslapot, karácsonyi videóüzenetet,
havas tájjal, fenyőfával, akinek a legjobban szeretnél! Filmes csapatunk
és a green-box technika segítségével a legszebb karácsonyi hóesésből jelentkezhetsz, legyen bármilyen idő is odakint! Mi rögzítjük, és a kisfilmed
hamarosan célba ér!
Belépő: 1000 Ft.

csillaghegyi Közösségi Ház
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CSILLAGHEGYI CSILLAG MOZI
November 11. szombat 18.00

Zenél a mozi! – Filmvetítés és zenés előadás
Sorozatunkban énekesek, színészek, zenészek, zenekarok életét és
munkásságát idézzük fel a meghívott zenekarok, előadók és a filmvászon segítségével.
18.00 Táncolok, mert élek. Élek, mert táncoltam
– Bogár Richárdra emlékezünk
Megszámlálhatatlan színpadi előadás, táncbemutató és koreográfia
alkotója. Nevéhez fűződik az első önálló balettest és híres musicalek
színpadra állítása is (Irma, te édes, West Side Story, Bolero). A Liszt
Ferenc-díjas és Érdemes Művész táncos-koreográfusról még életében portréfilmet készítettek 12 óra tánc címen. Életéről Józsa Tamás
zeneszerző két felvonásos szimfonikus balettet komponált. Az alkotás vonósnégyes átiratát a Republic Quartet tolmácsolja.
20.00 12 óra tánc (magyar táncfilm, 45 perc, 1970)
Jegyár: 1000 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 800 Ft

csillaghegyi Közösségi Ház
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Mozititkok – Beszélgetés és filmklub
Magyar filmesek, filmkészítők, rendezők, színészek hozzák a saját alkotásukat – vetítés után rövid beszélgetés az alkotókkal.

November 18. szombat 18.00
18.00 Kincsem
(magyar romantikus kalandfilm, 121 perc, 2017)
20.00 Vendégünk:
Herendi Gábor rendező – beszélgetőpartner: Schäffer Erzsébet újságíró
Jegyár: 800 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 500 Ft

December 9. szombat 15.00
Idén 50 éves A koppányi aga testamentuma című film!
15.00 Rendkívüli történelemóra a végvári könnyűlovas harcmodorról
Juhász Dénes lovas hagyományőrző előadásában.
16.00 Benkő Péter (Babocsai László szerepében) mesél a film kulisszatitkairól, forgatási kalandokról. Beszélgetőpartner: Schäffer Erzsébet újságíró
17.00 A koppányi aga testamentuma
(magyar kalandfilm, 87 perc, 1967)
Kísérőprogram: kézműves foglalkozás Juhász Áron vezetésével
Jegyár: 800 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 500 Ft
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Régmúlt idők mozija – új köntösben
Nosztalgiavetítésünk novembertől legendás külföldi filmeket és filmcsillagokat is vendégségbe hív a Csillag mozi vásznára!
Valamint szeretnénk, ígéretünket beváltva, a csillaghegyi mozirajongók
filmjavaslatai közül is válogatni.
Nosztalgiajegy: 500 Ft. Diákoknak és nyugdíjasoknak 300 Ft

November 3. péntek 18.30
Casablanca
(magyarul beszélő, amerikai romantikus dráma, 102 perc, 1942)

November 10. péntek 18.30
Van, aki forrón szereti
(magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 120 perc, 1959

November 17. péntek 18.30
Caruso
(magyarul beszélő, amerikai musical, 105 perc, 1951)

November 24. péntek 18.30
Római vakáció
(feliratos, amerikai romantikus vígjáték, 118 perc, 1953)

December 1. péntek 18.30
A vágy villamosa
(magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 120 perc, 1951)

December 8. péntek 18.30
Az élet csodaszép
(feliratos, amerikai filmdráma, 130 perc, 1946)

csillaghegyi Közösségi Ház
www.kulturkozpont.hu

41

mozi

Kakaómozi gyerekeknek
A vetített rajzfilmekhez kapcsolódóan minden vasárnap a mese ihlette
kézműves foglalkozás várja a gyerekeket – bábkészítés, gyurmázás, festés, animálás – készítsd el, és vidd haza magaddal a mesét!
November 26-án és december 3-án 10.00 órától karácsonyi társasjátéksarok és vásár várja a gyerekeket és szüleiket a SmartCo Kft.
közreműködésével!
Kakaójegy: Gyermekeknek (14 éves kor alatt) ingyenes.
Felnőtteknek: 500 Ft. Diák és nyugdíjas: 300 Ft.

November 5. vasárnap 10.00
Herkules
(magyarul beszélő, amerikai animációs film, 89 perc, 1997)

November 12. vasárnap 10.00
Anasztázia hercegnő
(magyarul beszélő, amerikai animációs film, 94 perc, 1997)

November 19. vasárnap 10.00
Tarzan, a dzsungel ura
(magyarul beszélő, amerikai animációs film, 88 perc, 1999)

November 26. vasárnap 10.00
Aranyhaj
(magyarul beszélő, amerikai animációs film, 100 perc, 2010)

December 3. vasárnap 10.00
Jégvarázs
(magyarul beszélő, amerikai animációs film, 108 perc, 2013)

csillaghegyi Közösségi Ház
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November 19. vasárnap 11.00–13.00 (1. csoport) és 14.00–16.00 (2. csoport)

Álmodj és animálj Csillaghegyen!
A kecskeméti Képről képre animációs filmműhely foglakozása 9–15 éves
gyerekeknek.
A résztvevők a 2 órás foglalkozáson kipróbálhatnak különböző animációs
technikákat, saját kreatív ötleteik alapján készíthetik el a figurákat, melyeket aztán kamerával rögzítenek, és számítógépes program segítségével
keltenek életre!
Egy csoport létszáma max. 15 fő.
Jegyek elővételben vásárolhatóak. Jegyár: 1000 Ft

csillaghegyi Közösségi Ház
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felnőtteknek

Irodalmi csillagdélután
A vendégekkel Gyimesi László író, költő beszélget. Közreműködnek: a Veres Péter Gimnázium színjátszó diákjai.
A belépés díjtalan.

November 8. szerda

December 13. szerda – Luca-napi vigasság

17.30 Mészáros Kálmán amatőr festő
kiállítása
A kiállítás november 30-ig tekinthető meg
Közösségi Házunk nyitvatartási idejében.
18.00 Csokonai Attila író, költő, szerkesztő,
a középnemzedék jelentős alkotója. Intellektuális lírája kiemelkedik a kortárs irodalomból. Sajátos látásmódja, ironikus-önironikus
stílusa, páratlan műveltsége úgy áll össze
szuverén költészetté, hogy az minden olvasó számára megközelíthetővé teszi világát.

17.30 Rák Béla karikatúrái
A kiállítás december 19-ig tekinthető meg
Közösségi Házunk nyitvatartási idejében.
18.00 A Nagy Lajos Irodalmi Társaság
tagjai, illetve vendégeik szabad felolvasás keretében a naphoz illő vidám
műveiket olvassák fel. Az esten megemlékezünk a közelmúltban elhunyt Rigó
Béláról, akinek szatirikus munkáiból is
meghallgatunk egy rövid összeállítást.
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK BABÁKNAK, MAMÁKNAK
Bábos mesekuckó foglalkozás – Keddenként 10.30–11.30. Kapcsolódjunk 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 foglalkozásokra bejelentkezés szükséges az alábbi elérhetőségeken: Nagy
Veronika, 06-20/478-6486, veron.nagy@gmail.com. További információ:
www.babosmesekucko.hu.
Ringató – Csütörtökönként 9.30–10.00 és 10.15–10.45. Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Találkozás a zenei anyanyelvvel. Kisgyermekkori zenei nevelés a születéstől hároméves korig a kodályi elvek alapján. Információ:
G. Kovács Modeszta, 06-70/609-0705, www.ringato.hu, www.modeszta.
hu, modeszta@ringato.hu.
Tipegő – Keddenként 9.30–11.00. A Tipegő foglalkozásait a zene, a mozgás, a látványos eszközök és az élvezetes játék egyedi és hatásos kombinációi alkotják. Szeretettel várok minden kisgyermekes családot! Információ: Szmirnov Krisztina 06-30/314-2829, www.zsurok.hu.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK GYEREKEKNEK
ÚJ! Rajz- és festőtanfolyam gyerekeknek! Minden szerdán 14.00–16.00.
Információ: Varga Ágnes festőművész, 06-30/324-9819.
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,
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ami minden foglalkozásnak az alapja. A foglalkozások az egészséges életmódra készítenek fel, több tartásjavító, lábizom-erősítő és talpizomtorna
szerepel a gyakorlatok között. Az óvodás korosztálynak, 4–7 éves gyerekeknek szól. Információ: Rilkóné Edit, 06-20/971-1911.
Hiphop tánctanfolyam – Keddenként 16.00–17.00 és péntekenként
15.15–16.15 kezdő és középhaladó csoport. Folyamatosan csatlakozhatnak kezdők és haladók egyaránt, fellépési és versenyzési lehetőségek,
táborok. Oktató: Krichenbaum Dániel, a CRT Hiphop Crew vezetője. Elérhetőségek: 06-20/260-0171, www.facebook.com/corinthiansdance.
Gyerekkarate – Keddenként és péntekenként 17.00–18.00 óvodás karate
(4–6 éveseknek). Hétfőnként és szerdánként 16.00–17.00 kezdő gyerek
karate (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.
Kerámia – Szerdánként 15.00–16.30 és 16.30–18.00 gyerekeknek és szüleiknek. Mindenkit szeretettel várok, aki szeretne maradandót alkotni. Információ és jelentkezés: Szemlér Magdolna iparművész, tanár, 06-20/9118863, setters@szafi.hu.
Liza Kreatív Alkotó- és Varróműhelye – November 11., 25. december 9.
9.00–12.00. Kiss Mihók Erzsébet Liza alkotóműhelyébe gyerekek és felnőttek
egyaránt ellátogathatnak, ha szeretnének kézzel vagy varrógéppel varrni. Itt a
kezdő varrótanfolyamok mellett a tematikus varrófoglalkozásokon résztvevők
jó hangulatban, észrevétlenül tanulhatják meg a kézi és gépi varrást. További
információ: kreatorvarromuhely@gmail.com, telefon: 06-30/992-3609, a Face
bookon: Liza Kreatív Alkotó- és Varróműhelye néven. A programra előzetes bejelentkezés szükséges a kreatorvarromuhely@gmail.com e-mail-címen!
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Néptánc – Csütörtökönként 16.30–17.15 és 17.30–18.15. A Göncöl Néptáncegyüttes utánpótlás tánccsoportja hároméves kortól Csiki Gergely
néptáncpedagógus vezetésével. Információ, jelentkezés: Csiki Gergely,
06-20/329-3583. www.csikigergely.hu.
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.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK FELNŐTTEKNEK
ÚJ! Dance work – Szerdánként 17.30–19.00. Intenzív zsírégető óra, táncos elemekkel, húsztól hatvanéves korig! Információ: Bató Paula aerobic
oktató, 06-70/771-9823.
ÚJ! Horgolás – Hétfőnként 17.15–18.45. Horgoló klub haladóknak, igény
szerint kezdő csoport is indul. Horgoljunk együtt szinte bármit, sapkát, babát, baglyot, mandalát! Információ: Farkasvölgyi Orsolya, 06-70/371-9516.
ÚJ! Jóga – Hétfőnként 18.30–20.00. A Hatha jóga gyakorlása segít a
testi és a lelki egyensúly megteremtésében. Nem kell hozzá előképzettség, 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.
ÚJ! Művészeti terápia – Kedd 18.00–20.00. Minden ember művész! Önismeret, relaxáció, gyógyulás, alkotás. Felnőtt személyiségfejlesztés művészeti
terápiával. Információ: Szabó Ágnes, 06 20/3519702, agi4sz@gmail.com.
Festőkurzus felnőtteknek – Péntekenként 10.00–12.30. A festést má-

solással kezdjük. Nagy mesterek műveit másoljuk, főleg az impresszionizmus korszakából. Megtanulunk szénnel rajzolni, akrilfestékkel festeni.
Később lehetőség nyílik csendéletek, beállítások festésére is. Információ:
Makovecz Anna, 06-20/573-9339.
Fonó – Hétfőnként 15.00–18.00, előzetes megbeszélés szerint. Saját fonal készítése gyalogorsón és rokkán. A foglalkozást vezeti: M.
Horváth Adrienn (Ariadne Műhely), 06-20/369-0739, facebook.com/
ariadnemuhely/
Gerinctorna – Hétfőnként 17.30–18.15, csütörtökönként 15.00–15.45. Gerinctorna gyógytornaalapokkal. Információ: Giliczéné Bencze Mária nívóés Berczik-díjas táncpedagógus, mozgásterapeuta, 06-20/390-1260.
Gyapjúszövés – Keddenként 16.00–19.00. Szakkör felnőtteknek. Szalagszövés szádfán és kártyán – egyszerű és szedett szalagok, tokok készítése. Szövőkereten párna, tarisznya, hátizsák szövése különböző díszítő
technikákkal (csíkos, fogas, dzsidzsim, bogos, kilim, stb.). Információ:
Detre Mikolt gyapjú-, szőnyegszövő oktató, 06-30/992-2944.
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 vehetik igénybe,
külsős ár: 1700 Ft/alkalom. Információ: Tóth Csilla, 06-70/620-1175, www.
szerajhastanc.hu.
Kerámia – Csütörtökönként felnőtteknek 13.00–16.00. Mindenkit szeretettel várok, aki szeretne maradandót alkotni. Információ és jelentkezés:
Szemlér Magdolna iparművész, tanár, 06-20/911-8863, setters@szafi.hu.
Kosárfonás – Csütörtökönként 9.00–12.00 és péntekenként 15.00–18.00
és 18.00–21.00. Információ: Sáringer Erzsébet, 06-20/949-3890.
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Könyvkötészeti tanfolyam – Kéthetente szerdán 16.00–20.00. Információ: Csuzi Enikő, 06-26/385-312. Első foglalkozás: október 4.
Nemeztanfolyam – Oktatás havonta egy szombaton 10.00 órától a Kisházban, előzetes egyeztetés alapján. Az érdeklődők jelentkezését várja:
Dobinszki Csilla, 06-20/527-7095.
Néptánc felnőtteknek – Szerdánként 19.30–21.00. Szeretettel várjuk a
táncolni vágyó fiatalokat és idősebbeket kezdő és haladó szinten Csiki
Gergely néptáncpedagógus vezetésével. Információ, jelentkezés: Csiki
Gergely, 06-20/329-3583, www.csikigergely.hu.
Női Mozgás – Keddenként 20.00–21.00. Kapcsolódj ki te is a hétköznapok szürkeségéből és töltődj fel! Kifejezetten nőknek szóló mozgástrénig,
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tartásjavító, hátizom-erősítő és nyújtó gyakorlatokkal, tánccal és sok-sok
mozgással megfűszerezve. Információ: Tóth Csilla, 06-70/620-1175 vagy
selima@selimahastanc.hu.
Óbudai galambász és kisállattenyésztő klub – Minden hónap első hétfőjén. Információ: Sosity Elek, 06-20/949-3406.
Pilates-torna – Hétfőnként 9.30–10.30. Alakformálás, a test rugalmassága, ízületkímélő torna, hátfájásra, mélyrétegű törzsizmok erősítése,
tartásjavítás. Kellemes zenére egyórás, speciális légzéstechnikával
kombinált, fokozatosan felépített, nyújtó és erősítő gyakorlatsorozatok.
Bármilyen életkorban elkezdhető! Információ: Nagy Eleonóra, 06-70/5375136, nagyeleonora@gmail.com.

csillaghegyi Közösségi Ház
www.kulturkozpont.hu

47

csipke

A CSILLAGHEGYI POLGÁRI KÖR EGYESÜLET PROGRAMJA

CSILLAGHEGYI TALÁLKOZÓ A CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

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, természet
gyógyászat, családjog, öngyógyítás) érdeklődni az irodavezetői telefonszámon lehetséges.
Bejelentkezés a tanácsadásokra legkésőbb 2 nappal a tanácsadást megelőzően.
Telefon: 06-70/967-1493 irodavezetői telefonszám
Honlap: www.csipke.info/Postafiók

November 15. szerda 18 óra
Csillaghegyi találkozó
Kökény Ferenc történész: Szent László, a lovagkirály

December 1. péntek
Mindenki karácsonya
Fenyőfa állítása, díszítése a csillaghegyi HÉV-állomásnál.

December 2. szombat 15.30
Adventi koncert, aranypolgárok köszöntése
Szeressétek az életet! Tassy Jolán naplójához
Rab-Kováts Éva vetítettképes előadása

December 5. kedd 15–17 óra
A Mikulás várja a gyerekeket a csillaghegyi HÉV-megállónál

December 9. szombat
Mikulás az őstermelői piacon

December 10. vasárnap 10–18 óra
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 18.00-tól.
Érdeklődni: Nagy Nóra, tel.: 06-70/537-5136.
Őstermelői piac a Tolnai Iparcikk parkolójában:
Minden szombaton 6-12 óráig.

Karitatív adománygyűjtés

December 11. hétfő
Karitatív ajándékozás – Karitatív ajándékok összeállítása 8 órától, ajándékok szétosztása 14 órától
16–18 óráig ingyenes ruhaturkáló
További programjainkat figyelje folyamatosan hirdetőfelületeinken!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

csillaghegyi Közösségi Ház
3k
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KIÁLLÍTÁS
November 3. péntek 16.30

Puska Judit: Színház feketén-fehéren
Fotókiállítás megnyitója
Válogatás Puska Judit színészportréiból, elsősorban a 3K előadásain készített színházi fotóiból, a próbákról és a kulisszák mögötti világról.
„Nekem a színház elsősorban nem a színekről szól, inkább a lelkekhez próbálok eljutni, ezért jobban szeretem a fekete-fehér képeket, ahol nem vonja
el az ember figyelmét a külsőség, csak formák vannak és árnyalatok. Semmi sallang, csak letisztultság és egyszerűség. A portréfotózásnál ugyanerre törekszem, nem szoktam bonyolult hátterekkel és kellékekkel dolgozni,
mert az elvonja a figyelmet a képeim mondanivalójáról, az Emberről. A színészeké egy különleges létforma, különleges adottságokkal rendelkeznek,
nyitottabbak és zárkózottabbak, és mindegyikük a maga nem mindennapi
egyéniségét hozza a fotózásra. A kiállítás ezekről a különös lelkekről szól,
ahogy én látom, feketén, fehéren.”
A kiállítást megnyitja: Józan László színművész, Grósz Zsuzsanna zongoraművész
A kiállítás december 16-ig megtekinthető a 3K nyitvatartási idejében.
A belépés ingyenes.
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GYEREKPROGRAM
November 4., december 16. szombat 16.00

Hangszersimogató klub
Bársony Bálint és zenekara interaktív foglalkozása és mini koncertje
gyerekeknek. A Hangszersimogató célja a hangszerek hangjának megismertetése, az együtt zenélés és éneklés örömének átadása kicsiknek és
nagyoknak egyaránt.
A foglalkozás énekes vezetője: Korzenszky Klára énekesnő, gyermekpszichológus
A decemberi klubban már karácsonyra hangolódunk, a tavaly megjelent
nagysikerű Hangszersimogató Karácsony című album dalaival.
Jegyár: 800 Ft

November 18. szombat 16.00

Angolszász játszóház gyerekeknek, mini Halloween partyval
Ezen a délutánon számos különböző program szórakoztatja az érdeklődőket. Többek között lesz töklámpás-bemutató, arcfestés, részt lehet
venni az magyar - angol 6 : 3 gombfoci bajnokságban, megtudjuk, mi az a
Bonfire Night, és hogy miért adnak hálát Amerikában. Az alkotni vágyókat
pedig kézműves sarkok várják, ahol egy saját poppyt.
is tudnak készíteni.
Az LCF Kids Club III. kerületi nyelviskola szervezése.
Jegyár: 800 Ft
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December 2. szombat 16.00

Bergengóc Zenegóc Társulat: A Mikulás mesekönyve
A Mikulás elfáradt az ide vezető hosszú úton, kicsit lepihent, mielőtt átadná az ajándékokat a gyerekeknek. A négy krampusz kitalálja, hogy amíg a
Mikulás pihen, addig ők szórakoztatják a gyerekeket. Fellapozzák a Mikulás mesekönyvét, ketten zenélnek, a harmadik énekel, a negyedik megeleveníti a mesefigurákat, akikről a dalok szólnak.
A gyerekek sok játékkal, feladattal aktív közreműködői és így főszereplői
is a műsornak.
Jegyár: 800 Ft

December 9. szombat 17.00

Régi karácsony
Az Aranyszamár Bábszínház előadása.
A karácsonyi készülődésben, sürgés-forgásban jó néha megpihenni és
gondolatban, lélekben készülni az ünnepre. Lelkünket pedig mi is nyitná
meg könnyebben, mint a mesék. Különösen, ha azok a lélektől lélekig ható
fajtából valók. A „Csodakalács” című népmese és Fekete István „Éjféli látogatók” című novellája épp ilyen. Ezért mondjuk, meséljük, mutogatjuk,
énekeljük, játsszuk el ezeket, megidézve régvolt karácsonyokat. Előadásunkat ajánljuk gyerekeknek, felnőtteknek s a két kor között rekedteknek.
Jegyár: 1000 Ft
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színház

SZÍNHÁZ
November 24. péntek 19.00

Rejtélyes viszonyok
A Rózsavölgyi Szalon és a székesfehérvári
Vörösmarty Színház produkciója.
Lövések dördülnek egy eldugott norvég szigeten, ahol a Nobel-díjas író,
Abel Znorko a világtól elvonultan él. A zseni magányát Erik Larsen kisvárosi újságíró zavarja meg, akinek az író hosszú évek óta először, valamiért
mégis hajlandó interjút adni. De hamarosan kiderül, hogy ez a riporter nem
elégszik meg a közhelyes válaszokkal. Larsen az újságíróktól szokatlan elszántsággal igyekszik kideríteni, ki az a titokzatos H. M., akinek Znorko a „Be

nem vallott szerelem” című regényét ajánlotta… A szokványos kérdésekkel
és okoskodásokkal induló riport során azonban egyre különösebb titkok derülnek ki egy cseppet sem hétköznapi szerelmi kapcsolatról.
Írta: Eric-Emmanuel Schmitt
Rendezte: Kolos István
Szereplők: Abel Znorko: Hirtling István, Erik Larsen: Lábodi Ádám
Az előadás a Manna Produkció együttműködésével jött létre.
Jegyár: 2000 Ft, 1800 Ft
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KONCERT
November 25. szombat 19.00

Tompos Kátya
Holdjárat címmel jelent meg Tompos Kátya második szóló albuma. A Holdjárat az a titokzatos erő, mely lelket lélekkel összekapcsol, láthatatlan segítség, misztikus utazás, egy olyan kaland,
melyre mindenki vágyik, melynek a végén felkavaró vagy épp
megnyugtató, összeolvasztó vagy szétválasztó, múlhatatlan vagy
illékony szerelmek várnak ránk. Ehhez az újabb utazáshoz Kátya
ezúttal is Hrutka Róbertet kérte fel útitársnak. Az új lemezre 10
vadonatúj dal született. A dalok szövegét szinte minden esetben
Tompos Kátya írta. A bensőséges, helyenként elgondolkoztató,
helyenként vicces, de mélyen a lelkéből fakadó történeteket mindmind az élet ihlette. Valamennyi vers ablak a világára. A Holdjárat
koncert műsorában az új album dalai mellett természetesen a régi
kedvencek is helyet kaptak.
Közreműködnek: Hrutka Róbert – gitár, Kalmus Felicián – cselló,
Fehérvári Attila – basszusgitár, Markó Ádám – dob, Galambos
Zoltán – zongora, Dely Domonkos – vokál
Jegyár: 2200 Ft
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PROGRAMCSEMEGÉK
November 4., december 16. szombat 18.30

Hangutazás és hangfürdő
A Hangutazás és hangfürdő egy olyan zenei utazásra hív, amelyen harmonikus csengő-bongó tálak, gongok és más egzotikus hangszerek összhangzásából egy kis
ihlettel olyan biztonságos tér jön létre, amiben mindenki megnyílik önmaga előtt, és találkozhat saját valódi rezgésével, tudatosságával. A hangszerek mélyebb tudat
állapotba segítik a hallgatót, hogy felülemelkedhessen a hétköznapi gondolatok zűrzavarán, és elhagyva az elme irányítását, a szív terébe helyezkedhessen. 60–70
percen keresztül fekvő pozícióban, közvetlenül a testre hatnak a test közelségében indított gyógyító rezgések. Alvási gondokkal küszködők közkedvelt relaxációs
nyugalomterápiája. Hozzanak magukkal párnát, takarót, polifoamot, hogy minél kényelmesebben élvezhessék az igazán különleges zenei utazást.
Késve érkezőket sajnos nincs módunk fogadni.
Jegyár: 2500 Ft
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November 11. szombat 18.00

Schäffer Erzsébet:
Mi van a szavak mögött...
Szokatlan játékra hív ezen az estjén Schäffer
Erzsébet. Kéri, készüljenek a játékra! Akinek
kedve van, válasszon ki bármelyik írásából
egy olyan rövid részletet, amely számára
talányt rejteget. A közönség előtt elmeséli a
megszületését, a mögöttes történetet, s talán
a titkot is, mely a szavak mögött rejlik.
Jegyár: 1000 Ft
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Lelki fröccs
November 10. péntek 18.00

Dr. Francia Boglárka: Értsük meg a csodát!
Gyakorló orvosként nem értettem a környezetemben felbukkanó csodákat. Milyen jó lenne érteni, hogy ilyenkor mi történik! Ha értenénk, akkor tudatosan meg is tudnánk csinálni azt.
Sokáig kerestem, amíg megértettem, amíg rátaláltam olyan
törvényszerűségekre, amelyek egyszerűen elmagyarázzák,
hogy mi a csoda. A csoda nem mond ellent a természet törvényszerűségeinek. A csoda valóságos. Volt, van, és mindig is
lesz. Értsük meg, és hozzuk be a hétköznapjainkba a csodát!
Dr. Francia Boglárka – gyakorló orvos, természetgyógyász,
homeopata, családterapeuta, ThetaHealing® mester tanár,
Grabovoj® módszer hivatalos oktató
Jegyár: 800 Ft
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December 15. péntek 20.00

Pál Feri atya: A lelkierő fejlesztése, éltető spiritualitás
Pál Feri atya lelki útjainkról, fejlődésünkről tart előadást. Spirituális
élményeink hátterét, folyamatát és fiziológiai jeleit nemcsak a vallás, hanem a lélektan segítségével is megközelíti. A spiritualitás mint
erőforrás akkor válik aktívan a rendelkezésünkre, ha felismerjük az
élet mélysége mellett a magasságát is.
Jegyár: 1500 Ft
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December 1. péntek 16.00 és 17.30

Szaloncukor-készítés
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeummal együttműködve
alkalmi vendéglátás-történeti programra hívjuk vendégeinket. Megismerkedünk a cukrászok által használt régi eszközökkel, majd beszélgetünk az
egykori és a mai karácsonyfadíszekről, a Mikulás és a karácsony ünnepéről.
Megtudjuk, kik állítottak Magyarországon először karácsonyfát, és kiknek
a kedvence volt a „szalon czukkedli”. A látogatók felcsaphatnak cukrászinasnak, és különféle ízesítésű szaloncukrokat készítünk, amelyeket szépen
becsomagolunk.
Jegyár: 500 Ft, de regisztrációhoz kötött. Foglalkozásonként maximum 30
főt tudunk fogadni.

December 8. péntek 17.00

Adventi készülődés vintage hangulatban
Ez alkalommal karácsonyi asztaldíszeket, dekorációkat, függőket készítünk. Vendégeinket forró teával és karácsonyi fűszeres keksszel várjuk.
Anyagköltség: 800 Ft, melynek befizetésével előzetes bejelentkezés szükséges. Maximum 50 főt tudunk fogadni. (35 fő kézműves, 15 fő virágkötés)
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KLUB
Hétfőnként 10.00–13.00 Kártya klub korhatár nélkül. Kártyázás,
Scrabble, keresztrejtvény, társasjáték, beszélgetés ráérőknek. A belépés
ingyenes.
Keddenként 9.15–10.30 Etka jóga klub. Az erőfejlesztő, erőgyűjtő Etka
jóga gyakorlása a módszerrel most ismerkedőknek! A foglalkozásokat
szakképzett oktatók vezetik, minden kedves érdeklődőt – nőket és férfiakat – szeretettel várnak! Foglalkozásvezető: Sulák Ágnes és Kertész-Kiss
Tamás. Tel.: 06-30/974-0320, 06-20/571-9381. További információk: www.
etkajoga.com. A belépés ingyenes.
Szerdánként 10.00–13.00 Bridzs klub. Játékforma: társasági bridzs. Információ: Deák Katalin, 06-70/210-3247, deak.kati@digikabel.hu. A belépés
ingyenes.
Kéthetente szerdánként 9.00–11.00 Járóka baba–mama klub – Közösségbe nem járó babáknak és szüleiknek. A klub kötetlen játékot kínál
a babáknak, valamint hasznos tanácsokat, ismerkedést a mamáknak. Kézműveskedünk is az aktuális ünnepkörrel kapcsolatban. A programszervezésben a klubot a Családbarát Óbuda csoport önkéntesei segítik. A csoport
háttérszervezete a Három Királyfi Három Királylány Alapítvány. A mozgalom célja, hogy a kívánt gyermekek megszülessenek. Információ: Erdeiné
Csepregi Erzsébet szervező, 06-30/900-6228. Folyamatosan lehet csatlakozni. A belépés ingyenes.
Csütörtökönként 11.00–13.00 Papírfonó klub. A papírfonás rejtelmei. Megtanítjuk újrahasznosított papírból virágtartót, pénztárcát, asztali díszeket, stb.
fonni. A belépés ingyenes. Információ: Kondákor Ágnes, 06-20/224-7199.
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Csütörtökönként 12.00–14.00 Kineziológiai tanácsadás. A kezelés célja a jelen- és múltbéli stressz hatásainak oldása speciális korrekciós technikákkal. Információ és bejelentkezés: Nagyné Berényi Ildikó, 06-70/618-2877.
A belépés ingyenes

A LEGKISEBBEKNEK
Baby Club – Hétfő 9.30–10.00. 6–24 hónapos korig. A Baby Club az LCF
Clubs angol zenés klubja, ahol Jazz Maci sokat játszik, dalol és mondókázik a piciknek. A 30 perces foglalkozásokat 4–5 szülő és baba részvételével tartjuk. Információ: 06-70/628-5850, kidsclub3kerulet@gmail.com,
www.vidamangol.hu.
Jazz Mataz – Hétfő 10.00–10.30. A Jazz Mataz, a Kids Club angol zenés
klubja 1,5–3 éves kor közötti gyermekeknek, akik még szüleikkel együtt
vesznek részt a foglalkozáson. Jazz Maci sokat játszik, dalol és mondókázik a piciknek, akik így játékosan ismerkednek az angol nyelvvel. Információ: 06-70/628-5850, kidsclub3kerulet@gmail.com,
www.vidamangol.hu.
Bogár muzsika – Kedd 10.30–11.30. Pintér Mónika zenepedagógus szeretettel vár minden kisgyermeket félévestől 3 éves korig, mondókákkal,
énekekkel, zenével, hangszerekkel. Előzetes bejelentkezés: 06-70/3191887, bogarmuzsikainfo@gmail.com, www.bogarmuzsika.hu.
Kerekítő Mondókás Móka – Csütörtök 9.45–10.15. 0–3 éveseknek. Fél
óra höcögés, göcögés, kacagás a Kerekítő mondókás könyvek népi mondókái, ölbeli játékai nyomán! Cirókázás, lógázás, hintáztatás, lovagoltatás
élő hangszerjátékkal, népdalokkal színesítve. Foglalkozásvezető: Nagy
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Éva Rita zenepedagógus, nagyeva.rita@gmail.com, 06-30/538-2337. Bejelentkezés és mondókatár: www.kerekito.hu.
Kerekítő Bábos torna – Csütörtök 10.15–10.55. 1–3 éveseknek. Kerekítő
manó bábos jeleneteivel, ölbeli játékokkal, dalokkal, labdás ejtőernyővel,
tornaszeres játéktérrel várom a kicsiket és nagyokat. Foglalkozásvezető:
Nagy Éva Rita zenepedagógus, nagyeva.rita@gmail.com, 30/538-23-37.
Bejelentkezés és mondókatár: www.kerekito.hu.

GYEREKEKNEK ÓVODÁSKORTÓL
Vitamintorna – Kedd 16.15–17.15. 4–6 éves gyerekeknek. 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-erősítő
és talpizomtorna szerepel a gyakorlatok között. Információ: Rilkóné Edit,
06-20/971-1911.
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. A gyermekek dalokon, mondókákon át, sok-sok
képpel, mozgással és valós szituációkkal tanulják az angolt. Szinte észre
sem veszik, hogy tanulnak, miközben a nyelv szavai, kiejtése tökéletesen
rögzül. Információ: kidsclub3kerulet@gmail.com, 06-70/628-5850, www.
vidamangol.hu.
LCF Kids Club – Haladó angol tanfolyam 8–10 éves korig. Csütörtök
17.30–18.15.

Ezen a tanfolyamon kifejezetten haladó témaköröket dolgozunk fel. A
hangsúlyt továbbra is a beszédkészség, a hallás utáni megértés fejlesztésére helyezzük, de már minden foglalkozáson megjelennek az írásos
feladatok is. A szintén pozitív megerősítésre épülő Cambridge gyermeknyelvvizsgára való felkészülésre is lehetőséget biztosítunk. Információ:
kidsclub3kerulet@gmail.com, 06-70/628-5850, www.vidamangol.hu.
SmartKid – Harcművészet, önvédelem, versenysport gyerekeknek –
Kedd, csütörtök 17.30–18.30. Kifejezetten ajánlott, ha gyermeke hiperaktív, koordinációs zavarai vannak, koncentrációs gondokkal küzd, agres�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.
ÚJ! Pom-Dance Show – Tánc és Show egyben! – Kezdő: hétfő, szerda
18.00–19.00. Komplex tánctanítás a jazztől a hip-hop stílusokig, látványos színpadi show, pomponos koreográfiák, fellépések, országos versenyek. A 15 éves múltra visszatekintő Welldance Sporttánc Egyesület
világbajnoki eredményekkel és szakképzett, EB III. helyezett nívódíjas oktatóval várja az új táncos növendékek jelentkezését. Információ: Szépolt
Gabriella Welldance SE elnök, 06-20/361-5663, www.welldance.hu.

SERDÜLŐKNEK, FELNŐTTEKNEK
Argentin tangó – tánclépések ölelésben – Szerda 17.00–18.00. A tangó 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.
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ÚJ! Pom-Dance Show – Tánc és Show egyben! – Kezdő: hétfő, szerda
18.00–19.00 Komplex tánctanítás a jazztől a hip-hop stílusokig, látványos színpadi show, pomponos koreográfiák, fellépések, országos versenyek. Információ: Szépolt Gabriella Welldance SE elnök, 06-20/3615663, www.welldance.hu.
Mazsorett – Haladó, versenyző: hétfő 16.30–18.00. Virtuóz botforgatás,
pompon, zászló, többféle táncműfaj! Információ: Szépolt Gabriella Welldance SE elnök, 06-20/361-5663, www.welldance.hu.
Fashion dance – Divat és tánc egyben – Haladó, versenyző: hétfő, szerda 19.00–20.00
SmartShito – Edzésmódszer felnőtteknek, harcművészeteken keresztül – Kedd, csütörtök 19.30–20.30. Mit kínálunk számodra? Önvédelmet és önbizalmat, stresszoldást, energetizálást, a szívizom erősítését és
tüdőkapacitás növelését, gerinctornát, rekreációt, mozgáshatáraid kitágítását, egészséged és aktivitásod megőrzését, szellemi, mentális, fizikai
képességeid és azok összhangjának maximalizálását, életminőséged
javítását, pozitív közösséghez való tartozást, közös, családi programok
lehetőségét. Szénási Zsolt 8. Dan, tel.: 06-20/913-4747, www.shito.hu.
SmartGuard – Civil Kyusho Defense – Kedd, csütörtök 18.30–19.30.
Valóban meg akarod védeni magad? Igazán élvezetes edzésre vágysz? A
leghatékonyabb módszert keresed? Szénási Zsolt nemzetközi önvédelmi
szakértő, Head Instructor, a koreai és a Srí Lanka-i hadsereg kiképző instruktora. Tel.: 06-20/913-4747, www.kyushodefense.com.
SmartBody – Hogy jól érezd magad a testedben! – Kedd, csütörtök
19.00–20.00. Hatékony, gyors, élvezetes edzés saját testtel és funkcionális eszközökkel!
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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.
Gerinctorna – Hétfő, szerda 10.30–11.30. Idén is folytatjuk gerincünk, izmaink több éve megkezdett erősítését. Közös munkánkat zenével, jókedvvel
és sok munkával végezzük. A résztvevők létszámát a színházterem mérete
határozza meg. Információ: Holtsuk Györgyné, holtsuk.tunde@gmail.com.
Zumba Fitness Marcsival – Hétfő, szerda 19.15−20.15. A Zumba vérpezsdítő, minden testrészt megmozgató, világtáncokból felhasznált lépésekkel tarkított fitneszprogram. Fő mozgatórugóját a latin-amerikai táncok
jelentik. Az első alkalom ingyenes! Novák Marcsi rekreációs mozgásprogram-vezető, edző, zumba fitness isntructor. Tel.: 06-20/532-0060.
Regeneráló Pilates – Péntek 9.30–10.30. Az egészséges hát- és hasizmokért, 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.
Segít visszaállítani a megfelelő egyensúlyt. Bababarát foglalkozás! Információ: Kőszeginé Sira Szabina, 06-30/990-3046.
Hatha jóga – Hétfő 17.30–19.00. A jóga végső célja a belső béke megtalálása. Az órák rövid, ráhangoló relaxációval kezdődnek, ezt követi a
test bemelegítése majd az ászanák (testtartások – statikus és dinamikus
formában) és a végén egy levezető relaxáció. A gyakorlatok során nagy
hangsúlyt fektetek a gerincre és a helyes légzés kialakítására. Információ:
Bajnóczi Andrea, 06-30/973-8907.
Gerincjóga – Csütörtök 9.30–10.30. Fejlessze egészségét folyamatosan!
Eddze testét és szellemét együtt, miközben az ősi, velünk született ké-
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pességeket hozzuk elő a csoportos foglalkozáson. Ajánljuk minden korosztálynak, kezdőknek és haladóknak. Információ: Kertész-Kiss Tamás,
06-20/571-9381.
Szenior örömtánc – Kéthetente hétfőnként 11.30–13.00. A szeniortánc
kíméletesen mozgatja át az izmokat, ízületeket, és kiválóan hat a memóriára. Nem kell hozzá táncpartner, sem előzetes tánctudás. A szeniortánc nem más, mint öröm, mozgás és agytorna. Információ: Szegedi
Judit, 06-20/222-2326.

SZOLGÁLTATÁSOK
Terembérlés: Akadálymentesített épületünkben 150 férőhelyes színházterem 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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Áldott, békés ünnepeket kívánnak
az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.
munkatársai!

62

programcsemegék
koncert

civil ház

1036 Budapest, Kolosy tér 2. Piac I. emelet
tel.: 240-0262, 0630 247-4819
www.kulturkozpont.hu • kulturkozpont@kulturkozpont.hu

PROGRAMCSEMEGÉK
Bütykölő
November 8. szerda 16.00 Márton-nap
A novemberi bütykölőt a Szent Márton-napi hagyományokkal nyitjuk. A
mai napon libás lakásdíszt, lámpást, gyermekeiknek, unokáiknak bábut
készíthetnek a látogatók.
November 22. szerda 16.00 Adventi bütykölő
Karácsony közeledtével, az adventi hétvége előtti bütykölőn már minden
az ünnepről fog szólni. Aki ezen a délutánon velünk tart, készíthet karácsonyfadíszt, lakásdekorációt, akár új ajándékcsomagolási módszereket
sajátíthat el, amivel még szebbé varázsolhatja az ünnepi készülődést.
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Fűben, fában
Manapság újra nagy népszerűségnek örvendenek a gyógynövények. Jótékony hatásaikat egyre több ember ismeri, és védi a szervezetét különféle gyógynövényekből készült teákkal.
Kérdéseiket szakértő vendégünknek, Mózes Katalin Ildikónak tehetik fel.
November 15. szerda 16.30 A ginzeng és a ginkgo biloba
A ginzengnek és a ginkgo bilobának is rendkívül sok jótékony hatását ismerjük, a téli hidegben fontos szerepet játszanak. Javítják a keringést, a
szellemi, fizikai teljesítőképességünket, fáradtság, kimerülés esetén kiválóan alkalmazható gyógynövények.
December 6. szerda 16.30 Máriatövis
A máriatövis a leggyakrabban használt májvédő és májtisztító hatású
gyógynövény. Kiválóan alkalmazható emésztési problémáknál is. Erről a
fontos gyógynövényről beszélgethetnek a decemberi teadélutánon.
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koncert/családi

Koncert
November 11. szombat 19.30

Deák Bill Gyula koncert
Ki ne ismerné Deák Bill Gyulát, az Artisjus-díjas blues-énekest, akit gyakran a magyar blues királya jelzővel illetnek? Bill Kapitány 1984-ben a Budapest Sportcsarnokban Chuck Berryvel közösen lépett fel, aki így vélekedett róla: „Ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam.”
És ez azóta sem változott.
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni november
2-8-ig a következő telefonszámon lehet: 06-1/240-0262

CSALÁDI PROGRAMOK
November 11. szombat 10.00–13.00

Márton-nap
10.00 Farkasházi Réka és a Tintanyúl Bumm Bumm
Bumm című új lemezének egyik bemutató helyszíne
lesz a piactér.
11.30 Mimó és Csipek az erdőben – bábelőadás
Mimó és Csipek erdei kalandját ismerhetik meg a gyerekek, és találkozhatnak valamennyi erdei cimborájukkal.
Az Összefogás Óbudáért Egyesület jóvoltából libazsíros kenyér és újbor
is kóstolható.
10.00–13.00 Márton-napi kézműves foglalkozás

civil Ház

66

családi

www.kulturkozpont.hu

December 2. szombat 10.00–16.00

Családi adventi nap
10.00 Karácsonyi bábos betlehemes előadás a Magyar Népmese Színház
előadásában
11.00 Hagyományos, életnagyságú közös betlehemépítés a Kolosy téren
15.00 Betlehemek – Kiállításmegnyitó
10.00–13.00 Gyerekprogram: a legkisebbek felszállhatnak a karácsonyi
kisvonatra, óriás fajátékokkal játszhatnak, és lesz adventi kézműves foglalkozás is.

December 9. szombat 11.00

Mimó Öko-mesekuckó
Mityó macska karácsonya – Készíts ajándékot újrahasznosan!
A Mimó és Csipek a városban című meséből megismert Mityó macska az
újrahasznosítás elkötelezett híve. Számára nem létezik hulladék, hiszen
mindenre alapanyagként tekint. A karácsony számára igazán különleges
ünnep, amikor nem a pénztárcáját veszi kiindulópontként, hanem az év
során felgyülemlett kacatokat, melyeket a képzelet szabad szárnyán kelt
új életre, talál nekik új formát. Kreatív ötlettárát szívesen osztja meg a
gyerekekkel is.
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életigenlők

ÉLETIGENLŐK FILMKLUB
Házigazda: Kisbalázs Anna konduktor, speciális mozgásterapeuta, manuálterapeuta, gyógymasszőr

November 29. szerda 17.00

Édes november
Nelson Moss (Keanu Reeves) magának való, munkamániás üzletember. Egy napon összehozza a sors Sarával (Charlize Theron), aki miatta bukik meg egy
autóvezetői rutinvizsgán. Sara csipkelődő modora egyszerre vonzza és taszítja a férfit, aki csak akkor lágyul el végképp, amikor Sara elmondja az igazat
magáról. Halálos beteg, nincs sok ideje hátra. A legfontosabbat viszont Sara elhallgatja: nem akarja, nem tudja lekötni magát. Elcsavarja a férfiak fejét, majd
bűntudatot érezve egy hónap után továbbáll. Nelson nem tudja, hogy ő a kiszemelt édes, novemberi áldozat.
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December 13. szerda 17.00

Holiday
Két fiatal nő, két összetört szív. Iris reménytelenül szerelmes a kollégájába, akivel viszonyt folytat. Nem elég, hogy érzelmei viszonzatlanul maradnak, a férfi
a karácsonyi bulin bejelenti, hogy eljegyezte az egyik kolléganőjüket. Eközben a munkamániás Amanda rájön, hogy a barátja megcsalja, ezért kiadja az útját.
A két összetört szívű lány a világhálón akad egymásra. Miután kölcsönösen elsírják bánatukat, elhatározzák, hogy kipihenik megpróbáltatásaikat. Mivel az
egyik Londonban, a másik pedig Los Angelesben él, kitalálják, hogy otthont cserélnek karácsonyra.
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kiállítás

KIÁLLÍTÁS
November 9. csütörtök 17.00

Történelmi babamódi
Pisch Ildikó textiltervező iparművész viselettörténeti kiállítása a Kiss Áron
Magyar Játék Társasággal közös szervezésben
„Ezek a babák egyedi darabok, ha akarnék, se tudnék két egyformát csinálni, mivel tetőtől talpig a saját kezem munkája mindegyik. Egyenként
van megmintázva az arcuk, kezük, lábuk. Az arcuk papírmasé, festve és
lakkozva. A kezük hőre száradó gyurma, a testük többi része pedig vatta
és csiriz keverékéből van formázva. Korhű ruhákba vannak öltöztetve,
eredeti ábrázolások szerint.”
A kiállítást megnyitja: Dr. Benyóné Moizsis Dóra régész, ruhatörténész
Köszöntőt mond: Dr. Györgyi Erzsébet PhD, a Kiss Áron Magyar Játék
Társaság elnöke
Közreműködik: Cabello-Colini Bori és Fehérváry Márton színészek
A kiállítás megtekinthető: november 24-ig a Ház nyitvatartási idejében

December 2. szombat 15.00

Betlehem-kiállítás
A Kiss Áron Magyar Játék Társaság alkotóinak közös kiállítása.
Deliága Gabriella, Tóth-Vásárhelyi Réka, Illiszné Kováts Ildikó, Drén
Éva, Varró Szilvia munkáiban gyönyörködhetünk. A betlehemek mindegyike más-más technikával készült.
A kiállítást megnyitja: Dr. György Erzsébet PhD
A kiállítás megtekinthető: december 15-ig a Ház nyitvatartási idejében
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Minden programunk ingyenes.
A nagy érdeklődésre való tekintettel, a mozgásos programjainkra előzetes
regisztráció szükséges, a 06-1/240-0262-es telefonszámon. A regisztráció során a kerületben élők előnyt élveznek. Megértésüket köszönjük!
Gerinctorna – Szerda 15.00–16.00. A gerinctorna segíti a gerinc épségének fenntartását, nemcsak a gerincfájdalmak csökkentésének, hanem
megelőzésének is fontos eszköze. Életkortól, nemtől, egészségi állapottól
függetlenül mindenki számára ajánlott!
Önszerveződő jóga – Hétfő 14.30–15.30. Az Etka jóga elemeit is használó foglalkozás, mindenki számára nyitott módon, az önszerveződés
alapján működik.
3-1-2 Meridián torna – Kedd, csütörtök 15.00–16.00, szerda 10.00–11.00.
Élj 100 évet egészségesen! Dr. Eőry Ajándok és tanítványai. Kínai profes�szorok által kifejlesztett módszer az egészség megőrzésére.
Népi kézműves műhely – Minden hónapban a Pest–Budai Kézműves és
Népművészeti Közhasznú Egyesület vezetésével. Évszakokhoz kötődő alkotások, nemezelés, kosárfonás, gyöngyfűzés, papírhajtogatás.
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Shiatsu klub – Szerda, 11.30–12.30. A shiatsu a hagyományos kínai orvoslás (HKO) tudására és tapasztalataira épülő alternatív gyógyító eljárás. Segít megteremteni és fenntartani testünk energiakeringésének harmóniáját, ezáltal egészségünk megtartásának, különböző fájdalmaink,
betegségeink gyógyításának hatékony eszköze.
Rekreációs tréning 50 éven felülieknek – Csütörtök, 10.00–11.30. Ízületkimozgató, erősítő, vidám mozgásos, energetikai és légzőgyakorlatok
segítik, hogy testben-lélekben megerősödött, aktív életet éljünk az érettebb időszakunkban is. Nem mellesleg, öngyógyító gyakorlatokkal is segítjük magunkat a szenvedésmentes napok megéléséhez. Szeretettel vár
mindenkit Borbély Klára természetgyógyász, életmód-tanácsadó, okleveles chi kung tanár.
Átmozgató torna – Szerda 13.00–14.00. Időseknek szóló kondicionáló
torna – Previfitt SE.
Tibeti Bön Buddhista öngyógyító gyakorlatok Andrasek Zsolt vezetésével – Hétfő 17.00–18.00. Kilenc tisztító légzés, Tsa Lung gyakorlat: öt
fizikai mozgás, amely tisztítja a testben lévő energiaközpontokat, energetizálja és ez által gyógyítja a fizikai testet, meditáció.
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mindenszentek
2

csütörtök

3

péntek

4

szombat

5

vasárnap

6

hétfő

7

kedd

18.30 A Biblia világa (Ingyenes.)

8

szerda

10.00 és 14.30 Zenés-mesés bérlet:
Hattyúk tava
18.00 Életünk – egészségünk!
– Az öröm megtalálása, a jó közérzet élménye (Ingyenes.)

9

csütörtök

10

péntek

11

szombat

20.00 Zséda és a Kvartett koncert

10.00-18.00 VI. Repülőmakett
kiállítás

12

vasárnap

9.00–17.00 Ásványbörze és
bonsai-kiállítás

10.00-16.00 VI. Repülőmakett
kiállítás

13

hétfő

14

kedd

15.00 Történelmi előadás-sorozat:
A békés építés százada (Ingyenes.)
18.30 A Biblia világa (Ingyenes.)

15

szerda

10.30 Nyugdíjas bérlet – Magyar
Zenés Színház: Kívánságcsokor
18.00 Életünk – egészségünk!:
Három házasság: felszínes, funkcionális, mély (Ingyenes.)

16

csütörtök

17.00 Abonyi Maya és Baán Katalin
fotókiállításának megnyitója
(Ingyenes.)

17

péntek

18.00 Jézus élete című kiállítás
megnyitója (Ingyenes.)

18

szombat

19

vasárnap

10.00 Családi vasárnapok – Nemzeti
Táncszínház és Honvéd Együttes:
Tündérmese
17.00–21.00 Sirtos görög táncház

20

hétfő

17.30-19.00 Jézus élete előadás
(INGYENES.)

21

kedd

18.30 A Biblia világa (Ingyenes.)

22

szerda

18.00 Életünk – egészségünk!:
Papás-Mamás:
szerepek a házasságban (Ingyenes.)

23

csütörtök

24

péntek

20.00 Harcsa Veronika és Gyémánt
Bálint koncertje
17.30-19.00 Jézus élete előadás
(INGYENES.)

16.30 Aprók tánca,
17.00 Színházi kulisszák mögött –
Alma meg a fája (Ingyenes.)

18.30 Régmúlt idők mozija – Római
vakáció (1953)

19.00 Rejtélyes viszonyok

25

szombat

15.00 Turay Ida Színház:
Körmendi bérlet – Irma, te édes

10.00 Patchwork workshop és
kiállítás

10.00 Csodavárás a téli estékre –
Adventváró koncert
16.30 Nép-Tánc-Ház – Ünnepi műsor

19.00 Tompos Kátya koncert

26

vasárnap

10.00 Családi vasárnapok
– Zabszalma Együttes koncert
17.00–21.00 Sirtos görög táncház

15.00 Kerecsenfészek

10.00 Kakaómozi – Aranyhaj (2010)

27

hétfő

17.30-19.00 Jézus élete előadás
(INGYENES.)

28

kedd

18.30 A Biblia világa

29

szerda

18.00 Életünk – egészségünk!:
Gyógyító megbocsátás, élet a neheztelés terhe nélkül (Ingyenes.)

30

csütörtök

20.00 Casablanca táncláz

15.00 Accordia Irodalmi társaság
(Ingyenes.)

10.00 Családi vasárnapok
– Harlekin Bábszínház:
A kiskakas gyémánt félkrajcárja
17.00–21.00 Sirtos görög táncház

10.00 Népzenei koncert babáknak
18.30 Régmúlt idők mozija
– Casablanca (1942)

16.30 Puska Judit:
Színház feketén-fehéren
fotókiállítás megnyitó (Ingyenes.)

10.00 Gyapjú nap

16.00 Hangszersimogató klub
18.30 Hangutazás és hangfürdő

10.00 Kakaómozi – Herkules (1997)

19.00 Kontraposzt / képzőművészek – másként

18.00 Irodalmi csillagdélután –
Csokonai Attila (Ingyenes.)

16.00 Bütykölő – Márton-nap

17.00 Történelmi babamódi
kiállításmegnyitó
18.30 Régmúlt idők mozija
– Van, aki forrón szereti (1959)
10.00 Mesés hétvégék – Manóünnep (Ingyenes.)
18.00 Zenél a mozi! – 12 óra tánc

18.00 Lelki fröccs
– Dr. Francia Boglárka
18.00 Schäffer Erzsébet:
Mi van a szavak mögött

10.00 Márton-nap,
19.30 Deák Bill Gyula koncert

10.00 Kakaómozi – Anasztázia
hercegnő (1997)

15.00 Nosztalgia bérlet –
Éless-Szín: Bridge/A nagy játszma
17.00 Kerecsenfészek

16.30 Fűben, fában – Ginzeng és
ginkgo biloba
10.00, 13.30, 15.15 – Bérletes meseszínház – Pöttöm bérlet – Kölyök
bérlet – Dumaszínház: Hetedhét
varázslat
10.00 Népzenei koncert babáknak
10.00-18.00 Kockafeszt

18.00 Mozititkok – Kincsem (2017)

10.00-18.00 Kockafeszt

10.00 Kakaómozi – Tarzan, a
dzsungel ura (1999)
11.00 és 14.00 Álmodj és animálj!

16.00 Angolszász játszóház
gyerekeknek, mini Halloween
partyval

16.00 Bütykölő – Adventi bütykölő

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.

17.00 Életigenlők filmklub – Édes
november

műsornaptár 2017. december
Óbudai Kulturális Központ

Békásmegyeri Közösségi Ház

Csillaghegyi Közösségi Ház
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15.00 Accordia Irodalmi társaság
(Ingyenes.)
16.30 Táncos örökségünk (Ingyenes.)

10.00 Népzenei koncert babáknak
14.30 Régmúlt idők mozija – A vágy
villamosa (1951)

16.00 és 17.30 Szaloncukor-készítés
16.00 Bergengóc Zenegóc Társulat:
A Mikulás mesekönyve

1

péntek

20.00 Casablanca táncláz
17.30-19.00 Jézus élete előadás
(INGYENES.)

2

szombat

9.00–13.00 Babaruhabörze

10.00 Józsa Tamás Gitárakadémia
(Ingyenes.)

3

vasárnap

10.00 Családi vasárnapok – VSG
Táncszínház: A rendíthetetlen
ólomkatona
17.00–21.00 Sirtos görög táncház

10.00 Kakaómozi – Jégvarázs
(2013)

4

hétfő

17.30-19.00 Jézus élete előadás
(INGYENES.)

5

kedd

18.30 A Biblia világa

6

szerda

10.00 és 14.30 Zenés-mesés bérlet:
Holló Együttes koncert
18.00 Életünk – egészségünk!
–Anyagiak - mennyi kell a boldogsághoz? (Ingyenes.)

7

csütörtök

8

péntek

17.30-19.00 Jézus élete előadás
(INGYENES.)
19.00 Irodalmi kávéház – Tordai
Teri és Horváth Lili

13.30, 15.15 – Bérletes meseszínház – Kölyök bérlet – BonBon
Árnyékszínház: Betlehem

18.30 Régmúlt idők mozija – Az élet
csodaszép (1946)

17.00 Adventi készülődés vintage
hangulatban

9

szombat

15.00 Turay Ida Színház:
Körmendi bérlet – Janika

10.30 Családi színház – Dumaszínház: Pumukli

10.00 Mesés hétvégék – Karácsonyi dobozolás (Ingyenes.)
17.00 Mozititkok – Koppányi aga 50

17.00 Régi karácsony

10

vasárnap

10.00 Családi vasárnapok
– Bognár Szilvia: Adventi Titoktok
koncert
17.00–21.00 Sirtos görög táncház

15.00 Kerecsenfészek

11

hétfő

17.00 Jézus élete kiállítás
zárórendezvény (ingyenes.)

15.00 Nosztalgia bérlet – Pesti
Művész Színház: Csárdáskirálynő

12

kedd

15.00 Történelmi előadás-sorozat:
A felvilágosodás (Ingyenes.)
18.30 A Biblia világa

13

szerda

10.30 nyugdíjas bérlet:
Mikó István: A gyomor örömei

14

csütörtök

15

péntek

16

szombat

17

vasárnap

Civil Ház

10.00 Családi adventi nap
15.00 Betlehem kiállítás

16.30 Fűben, fában – Máriatövis

10.00 Bérletes meseszínház –
Pöttöm bérlet – Aranyszamár
Bábszínház: Régi karácsony

18.00 Irodalmi csillagdélután –
Luca-napi vigasság (Ingyenes.)

11.00 Mimó Öko – Mesekuckó

17.00 Életigenlők filmklub –
Holiday

17.00 Német – Szlovák – Lengyel
Advent ( Ingyenes.)
18.00 Kárpáti Tamás kiállításának
megnyitója (INGYENES.)

16.30 Aprók tánca
17.00 Színházi kulisszák mögött –
Alma meg a fája (Ingyenes.)
17.30 Jégangyal faragás a Csobánka téren (Ingyenes.)

10.00 Népzenei koncert babáknak

20.00 Lelki fröccs – Pál Feri atya

18.00 Dallamok a fa alá – Bódy
Magdi, Kocsis Tibor, Majsai Gábor,
Studió11 koncertje

10.00 Rutkai Bori Banda:
Kiskarácsony

16.00 Hangszersimogató karácsony
18.30 Hangutazás és hangfürdő

17.00–21.00 Sirtos görög táncház

Kedves Vendégeink!
Házaink 2017. december 23. és 2018. január 2.
között zárva tartanak.
Élményekben gazdag új esztendőt kívánnak
az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.
munkatársai!

Adventi hangulattal, betlehemmel, gyermek- és családi
programokkal, ingyenes koncertekkel, kézműves vásárral
várjuk Önöket Óbudán, a Fő téren és a Szentlélek téren.
Vasárnaponként gyertyagyújtással, közös énekléssel tesszük
meghittebbé a várakozás hangulatát, és idén sem maradhat el
az óriás karácsonyfa és az ingyenes korcsolyapálya sem.
Készüljünk együtt az ünnepre,
érezzük át közösen az ünnepvárás igazi hangulatát!

támogatók:

médiatámogatók:

MANO
PROGRAM
www.manoprogram.hu

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

www.Adventobudan.hu

2017. 12. 01-23.

Advent
Óbudán

