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MÁRCIUS 2. PÉNTEK 18.00

AMIT MI MEGLÁTUNK
– A GYULAI MŰVÉSZTELEP KIÁLLÍTÁSA
A kortárs magyar művészet történetéhez tartozik, hogy közel 50 éve működik egy művésztelep Gyulán a realista képzőművészet szellemében. Az
óbudai kiállítás ennek a hosszú időszaknak az utóbbi 10 évben készült
alkotásait mutatja be. Az alkotók, akik főként a telep második-harmadik
művészgenerációjából kerülnek ki, folytatják az alapító tagok által kialakított, természetelvű látásmódban ábrázolt mai valóság megmutatását.
A kiállítást megnyitja: Garami Gréta művészettörténész
Közreműködik: Pozsár Eszter előadóművész Lakatos J. Péter
A kiállítás március 30-ig, hétköznapokon 9–16 óráig ingyenesen látogatható.
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ÁPRILIS 6. PÉNTEK 18.00

ANOMÁLIA HUMANA
– KIRÁLY GÁBOR FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Király Gábor alkotásai első látásra nyers, vad, szürreális figurákat ábrázolnak, akik szinte állatias szörnyekként jelennek meg a visszaszedett,
megkapart felületeken. Groteszk szereplői azonban inkább hétköznapi,
ironikusan fogalmazott, nyomorult kis lény-emberek – nevetséges önmagunk alakjai atlétatrikós, bohóccsíkos ruhában.
A kiállítást megnyitja: Garami Gréta művészettörténész
Közreműködik: Mogyoró Kornél ütőhangszeres
A kiállítás május 11-ig, hétköznapokon 9–16 óráig ingyenesen látogatható.
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KONCERT
MÁRCIUS 10. SZOMBAT 20.00

KOVÁCS KATI KONCERT
Kovács Kati a magyar könnyűzenei élet
egyik legsikeresebb énekesnője. Pályafutása során számos szakmai, zenei és állami elismeréssel tüntették ki, többek között Liszt
Ferenc-, Artisjus- és Kossuth-díjat is kapott.
Hazai koncertjei mellett külföldön is elsöprő
sikerrel turnézik, és komoly nemzetközi hírnévre is szert tett. Nevéhez számtalan sláger fűződik, olyanok, mint a Most kéne abbahagyni, a Nem leszek a játékszered vagy a
Ha legközelebb látlak.
Műsoridő: 80 perc
Jegyár: 3900 Ft, 3300 Ft, 2900 Ft
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MÁRCIUS 17. SZOMBAT 20.00

SZARKA TAMÁS LEGSZEBB DALAI
A Ghymes Együttes frontemberének és zenekarának koncertje
Szarka Tamás Kossuth-díjas előadóművész, zeneszerző, költő. Lassan 40
éve áll színpadon. Dalaira – az irodalmi értékű szövegvilág mellett – a
már jól ismert, sajátos stílus a jellemző. Zenéje hat az értelemre, az érzelmekre és az érzékekre. A zene mélyről jön és erőt ad.
Zeneszerzői pályafutása szinte példa nélküli. Az elmúlt évtizedek alatt
több mint 300 dalt szerzett (a 35 éves Ghymes Együttes működése alatt
eddig 27 önálló albumot jelentettek meg, melyekhez túlnyomórészt Tamás komponálta a zenéket, dalszövegeit pedig ő írta.) Egészestés zenés
színházi darabjait mind siker koronázta (A cigánytábor az égbe megy,
Vérnász, Benyovszky, Dózsa, Mária). Az Éden földön című darabot 2015.
szeptember 25-én mutatta be a Budapesti Nemzeti Színház, és az eltelt
időszakban húszezren nézték meg. A művész Rudolf Péter felkérésére
komponálta meg az Üvegtigris 2. filmzenéjét.
Több mint 3000 koncertet adott a világ 25 országában, 4 nagykoncertet a
Budapest Arénában és 2016-ban közös koncertet a világhírű Grammy-díjas gitárossal Al Di Meolaval.
Műsoridő: 90 perc
Jegyár: 3100 Ft, 2900 Ft, 2700 Ft
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KONCERT

ÁPRILIS 14. SZOMBAT 20.00

LIKE A ROLLING STONE
Az elmúlt 50 év legnagyobb világslágerei a beatkorszaktól a 90-es évekig
A Like a Rolling Stone produkció Bob Dylan azonos című daláról kapta nevét, nem véletlenül: Dylantől kezdve Joplinon, Hendrixen és a Beatlesen keresztül
Lenny Kravitzig érinti a rocktörténet fontosabb állomásait. Az este hamisítatlan házibuli-hangulatához a zenét Chris Mattheisen és a Bonus Track Band
szolgáltatja, olyan neves művészekkel megtámogatva, mint Ónodi Eszter, Gryllus Dorka, Tompos Kátya, Simon Kornél és Thuróczy Szabolcs.
A Chris Mattheisen és a Bonus Track elnevezésű formáció 2009-ben alakult. Tagjai, Giret Gábor és Kottler Ákos, rutinos, több nagy zenekart megjárt zenészek. Barátaik, Hudák Imre és Fényes Gábor, szintén sok éves zenei múlttal rendelkeznek, valamint a két energikus frontember, Suga János és az amerikai származású Chris
Mattheisen. Repertoárjuk esszenciális válogatás a Rock’N’Roll, Funky, Rythm and Blues és West Coast stílus ismert slágereiből a 60-as évektől egészen a napjainkig.
Műsoridő: 90 perc. Jegyár: 3000 Ft, 2700 Ft, 2500 Ft
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ÓBUDAI
KONCERT
TEÁTRUM

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!

ÁPRILIS 13. PÉNTEK 19.00
Verspincér: Détár Enikő Artisjus-díjas színésznő
Moderátor: Kurucz Éva

ZENÉS-MESÉS BÉRLET
Jegyár: alkalmanként 1500 Ft

MÁRCIUS 21. SZERDA 10.00 ÉS 14.30

AZ ÜVEGHEGYEN TÚL – KATÁNG ZENEKAR KONCERT
ÁPRILIS 25. SZERDA 10.00 ÉS 14.30

KOLDUS ÉS KIRÁLYFI – BONBON MATINÉ

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT

ÓBUDAI TEÁTRUM

WWW.KULTURKOZPONT.HU

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

MÁRCIUS 14. SZERDA 10.30

SPANYOLUL TUDNI KELL
Zenés nosztalgia vígjáték a Körúti Színház előadásában.
Recsegő, koszos rádióhang… Aztán a nemzet legendás színészeinek hangján… „Ha okos, szép is lehet… Fabulon!” „Csókolom! Ági van? Ági: szűrt gyümölcslé…” Egy erotikus női hang búg: „Én tudom, mitől döglik a légy! Kemotox!”
Ekkor már a nézőtér fele hangosan nevet, és mire jön az „Ez a Jóska, ez a
Gyurka, ez meg itt a véres hurka…” a fiatalabb korosztály is érzi, időutazás várható. Mindenki átlibben a sárgás tónusú, pödrött szélű fotók, a trapéznadrág
és a Zimmer freiek világába, lassan billen a fény, megtelik élettel a színpad.
Műsoridő: 2 x 60 perc, 10 perc szünettel
Szereplők: Viola: Vándor Éva/Gyebnár Csekka; Amadeo: Tahi-Tóth
László/Beleznay Endre; Diego: Pusztaszeri Kornél/Pecsenyiczki
Balázs; Margó: Placskó Emese; Pablo: Oroszi Tamás; Zapata: Lipták
Péter; Serrano: Pecsenyiczki Balázs/Széplaki Géza; Marcsa: Lehel
Kata; Bokodi: Galambos Zoltán. Rendező: Galambos Zoltán
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ÁPRILIS 18. SZERDA 10.30

LARA DE MARE – AMERIKAI LEGENDA
Zenés játék Elvis Presley életéről egy részben, a Turay Ida Színház előadásában.
Elvis Presley nemcsak korának volt szimbolikus alakja. A mai napig milliós
rajongótábor tartja életben a legendáját. 2011-ben Budapest díszpolgára
lett, és a Margit híd budai hídfőjénél parkot neveztek el róla. Az Amerikai
legenda című előadásunkkal mi is a „királyra” emlékezünk.
Napvilágot lát Elvis egyetlen házasságának története, magánéletének kevésbé ismert részletei. Felcsendülnek az énekes ismert dalai, hogy újra és
újra magukkal ragadjanak bennünket.
Műsoridő: 75 perc
Szereplők: Elvis: Frech Zoltán; Priscilla Presley: Szilvási Judit
Rendező: Boros Zoltán
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CSALÁDI VASÁRNAPOK
KONCERT

CSALÁDI VASÁRNAPOK
Gyerekelőadásink és koncertjeink általában egy óra hosszúak, szünet nélkül. A bábszínházak után tartott kézműves játszóház és alkotónap pedig
10 órától 13 óráig tart. Családi jegy megvásárlására is van lehetőség, ez
négy jegy áráért öt jegyet tartalmaz.

MÁRCIUS 4. VASÁRNAP 10.00

DZSUNGELMESE, AVAGY KISOROSZLÁN KERESI A SÖRÉNYÉT
A pécsi Bóbita Bábszínház előadásában.
Egy lebilincselően kedves történettel várjuk a kicsiket, négyéves kortól.
Izgalmas kalandon vehetünk részt a Kisoroszlánnal, aki a nagyotmondó Páviánnal elindul az őserdő mélyére, hogy megkeresse a sörényét,
találkozzon az Erdei Vénséggel, megküzdjön a bátorságpróbán, és a
szavanna királyává váljon. Nem könnyű egy kisoroszlánnak, akinek nem
nőtt ki még a sörénye, aki még nem elég erős, de ezen a kalandokkal teli
utazáson a mese végére nemcsak a sörényét találja meg, hanem igaz
barátokat is szerez.
Az előadást az NKA támogatta.
10.00–13.00 Kézműves játszóház: oroszlános célbadobó játék 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
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MÁRCIUS 25. VASÁRNAP 10.00

PALYA BEA: ALTATOK – CSALÁDI GYEREKKONCERT
Dalok, versek Álomország kapujában és azon túl.
Izgalmas, egzotikus hangszerek, játékos dalok és
csodálatos dallamok az ország egyik legnépszerűbb
énekesnőjének előadásában. A koncertet olyan interaktív darabok színesítik, mint a Szaladnak a madarak
a tetőn, a Lába, lába, Lili lába, az Apa, nyomd a gázpedált vagy az Így járják című dalok.
A Családi vasárnapok koncertjein a nézőtérnél helyet
alakítunk ki, hogy a gyerekek táncolhassanak is.
Az előadás helyjegyes, jegyváltás kétéves kortól.
Jegyár elővételben: 2000 Ft és 2200 Ft, az előadás
napján: 2300 Ft és 2500 Ft
Családi jegyár elővételben, személyesen: 8000 Ft és
8800 Ft, aznap a helyszínen: 9200 Ft és 10.000 Ft

fotó: Emmer László

CSALÁDI VASÁRNAPOK
KONCERT
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CSALÁDI VASÁRNAPOK
KONCERT

ÁPRILIS 8. VASÁRNAP 11.00

ÁPRILIS 15. VASÁRNAP 10.00–13.00

VACKOR KALANDJAI

ALKOTÓNAP – EBRU, PAPÍRDÍSZÍTŐ MŰVÉSZET ÉS HENNAFESTÉS

Inversedance – a Fodor Zoltán Társulat és meghívott vendégei előadásában.
Gyermek táncjáték egy felvonásban, négyéves kortól. Először Óbudán az
egész országot meghódító mesés táncelőadás. A történetben Kormos
István egyik legkedveltebb meséjét dolgozták föl. Vackor alakja elevenedik meg a színpadon, hogy kedves és humoros utazásra invitálja a gyerekeket és felnőtteket. Főhősünk egy esetlen, de nagyon bájos kis maci, aki
egy kora őszi napon elcsatangol, és egy öreg fa árnyékában leheveredve
boldog álmodozásba merül. Csintalan falevelek repítik Álomországba,
ahol barátaival izgalmasabbnál izgalmasabb kalandokba keverednek.
Létrejött az NKA, az EMMI, valamint az Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány támogatásával.
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

Áprilisban a kicsiknek kreatív hennafestéssel, a kicsit nagyobbaknak és a
szülőknek, nagyszülőknek pedig az ebru török foglalkozással készülünk.
Az ebrut 12 éves kortól ajánljuk, de a kisebbek a szülőkkel együtt is
alkothatnak.
Az ebru egy színes és értékes, a víz tetejét márványozási technikával
kiszínező, díszítő művészet, amely Törökországban évszázados hagyományokkal bír. Sajátos varázsát a festék természetes szépsége, valamint a készítése során létrejövő véletlenszerűségek és játékosságok
adják. Kis ízelítőként tapasztalt mesterek bevonásával szeretnénk bemutatni a török papírdíszítő művészetet, hogy mindenki megcsodálhassa az ebru speciális technikáit.
A program alatt török sütivel és teával várják az érdeklődőket a foglalkozásvezetők, illetve klasszikus török zene kíséretében alkothatnak a résztvevők.
A programon 50 fő vehet részt.
Jegyár: 500 Ft

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT

CSALÁDI VASÁRNAPOK
KONCERT
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ÁPRILIS 22. VASÁRNAP 10.00

ÁPRILIS 29. VASÁRNAP 10.00

MINDEN EGÉR SZERETI A SAJTOT

VERONAKI ZENAKAR: GŐGÖS GÚNÁR GEDEON – LIBABÁL
– CSALÁDI GYEREKKONCERT

A kecskeméti Ciróka Bábszínház előadásában.
Igazi klasszikust hozunk el a teátrumba. Négyéves kortól ajánljuk.
Mi lesz, ha a szürkeegér fiú beleszeret a fehéregér lányba? Bonyodalom!
Ugyanis szürkeegérék és fehéregérék esküdt ellenségei egymásnak, amióta világ a világ. Hogy a szürkeegér fiú és a fehéregér lány ennek ellenére
egymásé lehetnek-e, azt senki nem tudhatja. Csak egy a biztos: hogy minden egér szereti a sajtot.
10.00–13.00 Kézműves játszóház: színes terméskép 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
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Gőgös Gúnár Gedeont, meséit és verseit ismeri minden kicsi és nagy, a
koncerten mindezeket megzenésítve hallgathatják meg. A könyv írónője,
Varga Katalin, a zenekar énekesnőjének, Tarján Veronikának a nagymamája. A zenéket Mogyoró Kornél és Fejér Simon Pál szerezte. A világzenei hangzásban a magyar és erdélyi népzenei elemek mellett fellelhető a
balkáni, a blues, valamint a popzene hangzásvilága is. A Libabál koncert
meghívott vendége Szokolay Dongó Balázs, aki unikális játékával teszi felejthetetlenné a muzsikát.
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
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TÁNCOSKONCERT
PROGRAMOK

SIRTOS GÖRÖG TÁNCHÁZ
MÁRCIUS 4., 18., 25., ÁPRILIS 8., 15., 22., 29. VASÁRNAP 17.00–21.00
Tánctanítás 17.00–18.00. Az élvezetes táncleckék után lehetőség nyílik a
tanultak gyakorlására.
Jegyár: 1000 Ft

CASABLANCA TÁNCLÁZ
ÁPRILIS 6. ÉS 20. 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 gyermekektől a szenior korosztályig.
Jegyár: 1600 Ft
A változtatás jogát a táncklub fenntartja.

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT
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MÁRCIUS 6., 13., 20., 27. ÉS ÁPRILIS 10., 17., 24. KEDD 18.30

A BIBLIA VILÁGA
– ELLENTMONDÁSOK A BIBLIÁBAN
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
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ÉLETÜNK – EGÉSZSÉGÜNK!
Előadás-sorozat a testi-lelki egészségünket, közérzetünket érintő mindennapi kérdésekről. Az előadások után beszélgetésre van lehetőség! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Március 7. szerda 18.00
Mennyire vagyok egészséges? – Önteszt

Március 14. szerda 18.00
Terápiás módszerek útvesztőjében – Mi a jó nekem?

Március 21. szerda 18.00

TÖRTÉNELMI ELŐADÁS-SOROZAT
Előadó: Dr. Tóth József történész
Az előadások ingyenesek.
Március 13. kedd 15.00 1848–49.
Április 10. kedd 15.00 Haynau rémuralma

A nyugalom szigete – Pihenésről, örömről, nevetésről

Március 28. szerda 18.00
Életmódváltás, mellyel csak nyerhetünk!
Előadók: Milbich Marianna Éva életmód-tanácsadó, lelkigondozó,
Wolfgang Köbel fitoterapeuta, természetgyógyász
Az előadások látogatása díjtalan.

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
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EGYÉBKONCERT
PROGRAMOK

foto: Sarah & Farky Photography

MÁRCIUS 11. 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 egy-egy jeles alkalomra, 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, délután pedig zenés játszóház énekléssel, sok
mozgással, nevetéssel. A belépés ingyenes.

MÁRCIUS 3. SZOMBAT 9.00–13.00

BABARUHABÖRZE
Várjuk a babaholmikat eladni vagy vásárolni kívánó szülőket.
Jelentkezni a börze hetén, hétfőn, személyesen az információs pultnál lehet.
Vásárlóknak a belépés ingyenes.
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ÁPRILIS 21. SZOMBAT 15.30

III. SZÉCHENYI SAKK EMLÉKSZIMULTÁN
Az Óbudai Széchenyi Kör és az Óbudai Kulturális Központ közös szervezésében, a szimultánt Csom István nemzetközi nagymester, olimpiai
bajnok, az Óbudai Széchenyi Kör elnöke tartja, 20 táblán.
A szimultán játékban, ugyanúgy, mint tavaly, várhatóan neves személyiségek is részt vesznek.
A rendezvényre szeretettel várjuk a sakkszerető érdeklődőket minden
korosztályból!
A szimultánon való részvételre – korlátozott számban – lehetőséget hirdetünk. Jelentkezni lehet Döry Jenő nemzetközi sakkmesternél a doryjeno@
gmail.com címen, aki minden jelentkezőnek visszaigazolást küld.
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. 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 11.05. Mozgásfejlesztő
foglalkozások 1–3 éveseknek. Részvételi díj: 10 alkalomra 10000 Ft. Az
alkalmi jegy ára: 1200 Ft. Testvérkedvezmény: 50%. További információ:
Orszáczky Ildikó, www.csiri-biri.hu.
Tücsök Zene – Szerdán délelőtt. Játékos ének és zenei foglalkozás már féléves kortól! Az egyszerű mondókák, dalok tanulása nem csupán a zenei készségek, de a beszéd fejlődését is segítik. Jelentkezés, csoportbeosztás: Gál
Gabriella, 06-30/999-4945, tucsok.zene@indamail.hu, www.tucsok-zene.hu.

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT
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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. Információ és jelentkezés: Czifra
Ildikó, 06-30-940-0778, vagy bp01@helendoron.com.
Iciri-piciri táncház – Péntek délelőttönként, 9.30–10.00. Játékos néptánctanítás 1–4 éves gyerekeknek. Jelentkezés, csoportbeosztás: Gál Gabriella,
06-30/999-4945, tucsok.zene@indamail.hu, www.tucsok-zene.hu.
Ringató – Keddenként 9.15, 10.00, 10.45-től három csoportban. Vedd
ölbe, ringasd, énekelj! Kisgyermekkori zenei nevelés a születéstől hároméves korig a kodályi elvek alapján. Információ: G. Kovács Modeszta, 0670/609-0705, modeszta@ringato.hu. www.ringato.hu.
Kismama és babás jóga – Kisbabás jóga (6. hét -kb 8-10 hónapos korig)
szerdánként 9.30-10.30, Nagy babás jóga (8-10 hónapos kortól 24 hónapos
korig) csütörtökönként 9.00-10.00. A babás jóga órákon a mama gyengéden együtt mozogva a babájával tud regenerálódni a szülés után és visszanyerni szülés előtti kondícióját. A kismama jóga órákon – csütörtökönként
14.30-16.00 – a kismama gyengéden átmozgatva magát készülhet fel a
szülésre, hangolódhat a babájára; a relaxáció segítségével megpihen a külvilág folyamatos ingerei alól, ez lehetőséget ad az önmagára és babájára
való odafigyelésre, mely nagy segítség a szüléskor. Információ: Pad Mariann 0670/5803540; gyengedszules.szuletes@gmail.com

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
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, 06-30-9400778 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.
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.
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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
Fotó klub kezdőknek Herve Adrienn fotós vezetésével – Keddenként
10.00. Ha szeretnél szebb képeket készíteni a gyerekekről, unokákról. Ha
gépvásárlás előtt állsz. Ha csak mobillal vagy automata módban fotózol,
de szeretnél fejlődni, inspirációt gyűjteni. Várlak szeretettel februárban
kedd délelőttönként egy bababarát helyszínen, igény esetén gyerek
felügyelettel. További információ és jelentkezés: adriennherve.com/
fotoklub weboldalon vagy a szia@adriennherve.com email címen, vagy
06-20/315-7598, 10 és 17 óra között hívható a telefonszámon.
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.
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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.
Terápiás tréning – Csütörtökön 10.00. Kondíciójavító, izomerősítő, karbantartó
torna. Információ: Maár Györgyi, 06-30/524-6815, info@georgiafitness.hu.
Intimtréning kurzus – Dr. Pácsa Szilvia inkontinencia specialista, konzulens ajánlásával csütörtökönként 11.30-tól. Információ: Maár Györgyi,
06-30/524-6815, email: 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, ászanázás, lazítás, új lecke. Több évre rendezett anyag
a csakrák, a fizikai test, a lelkiállapotok és a tudattartamok közötti
összefüggések tükrében. Tanfolyamok: II.-III.évf. hétfőn 18.00–20.30.
Csatlakozni lehet a már működő csoportokhoz! További információk:
Nagy Edit (n.edit@jogatan.hu). Honlap: www.jogatan.hu.
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NIA – Csütörtök 18.15–19.30. Tánc alapú, holisztikus, intenzív edzésprogram, mely könnyen elsajátítható mozdulatokon keresztül tetőtől talpig
átmozgat. A Nia órákon mezítláb táncolunk változatos zenékre. Lényege
a mozgás örömének megtapasztalása, utat mutat önmagunk jobb megismerése és kiteljesítése felé. A Nia bármilyen edzettségi állapotban,
korban és testalkattal elkezdhető. Bejelentkezés szükséges! Információ:
Szántó Anett, 06-70/333-4535, niaanett@gmail.com.
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.
FLEXIT-torna Kedd 20.15–21.15. Új magyar mozgásterápiás módszer!
Zenére végzett, kötöttségeket oldó nyújtógyakorlataink az egészséges
mozgást és a GERINC hajlékonyságát fejlesztik. "Mi azt nyújtjuk, amit más
nem!" Minden érdeklődőt várunk! Lenkei Beáta gyógytornász, gyógytestnevelő tanár, információ: Groma Klára, 06-30/789-0050, flexit.torna@
gmail.com, www.flexit.hu.
Szenior örömtánc – Csütörtök 14.00–15.00. Közösségi tánc 50 éven felülieknek, amely megmozgatja nem csak a testet, de az agyat is. Vezeti:
Fürst Anna, 06-30/513-1819 és Szikra Judit, 06-30/653-8455.
WuShuang kínai gerinctorna – Hétfőn és szerdán 09.00–10.30. Gerincre
specializált, a mélyizmokat megmozgató és fejlesztő, a meridián csator-

nákat megnyitó gerincterápia. Különösen ajánlott tartási rendellenségek,
porckorong kiboltosulása, gerincferdülés, energiahiányos állapotok esetén.
Információ: Halla Hajnalka, 06-20/772-6780, halla.hajnalka@gmail.com.

SZOLGÁLTATÁSOK
Terembérlés: Akadálymentesített épületünkben 284 férőhelyes színháztermünk korszerű hangtechnikával és lámpaparkkal rendelkezik. A színházterem mellett 100-150 és 25-50 főt befogadni képes termeink is bérbe
vehetők. További információ: 06-1/388-7370.
Baba-mama szoba: A kismamákat pelenkázó, kézmosó, szoptatós fotel várja.
Akadálymentes közlekedés: Akadálymentes mosdó, lift a színházteremhez.
Jegyiroda: Jegyek vásárolhatóak az Óbudai Kulturális Központ intézményeinek programjaira.
Kávézó: Kávé, üdítő, szendvicsek és sütemények várják a vendégeket.
Közösségi tér: A központ épületében és udvarán minden korosztály megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódást. Lehetőség van kártyázásra,
korrepetálás megtartására vagy egy könnyed délután eltöltésére egy izgalmas könyv, vagy újság elolvasása mellett. Kényelmes székek és asztalok várják az idelátogatókat, melyhez a kávézó és a galéria igazán klas�szikus, meghitt környezetet teremt. A központ hatalmas, füves udvarát
pedig modern játszótér, szabadtéri edzőgépek és közösségi kert színesíti.
Rendezvények: Az épületben a San Marco Galéria időszakos, kortárs
képzőművészeti kiállításaival egész évben várja az érdeklődőket, illetve
állandó Vietnámi tárlatot lehet megtekinteni. Ezen kívül gyermek és felnőtt színházzal, koncertekkel és irodalmi estekkel várjuk a nézőket.
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MÁRCIUS 6. KEDD

A SZABADSÁG BAJNOKAI
– A BÉLYEGMÚZEUM KIÁLLÍTÁSA
Százhetven évvel ezelőtt, 1848. március 15-én robbant ki Pesten a radikális ifjúság által vezetett forradalom, amely Magyarország másfél éves
szabadságküzdelmének kezdete volt. A Bélyegmúzeum összeállításában
készült kis kiállítás a bélyegek sajátos világán keresztül kíván emléket állítani az ekkori eseményeknek és szereplőiknek, különösen Kossuth Lajos
személyét kiemelve.
A kiállítás ingyenesen megtekinthető március 22-ig a Közösségi Ház nyitvatartási idejében.

BÉKÁSMEGYERI
KÖZÖSSÉGI
HÁZ
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MÁRCIUS 19. HÉTFŐ

AZ ÉV MADARA ÉS TOLLAS TÁRSAI
– KÜLTÉRI KIÁLLÍTÁS
Válogatás a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület képeiből
A kiállítás megtekinthető június 1-ig.

BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ
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SZÍNHÁZI SZOMBAT ESTÉK
Jegyár, helytől függően: 2200 Ft, 1800 Ft

ÁPRILIS 14. SZOMBAT 18.00

FEJÜNK FELŐL A TETŐT
Színpadi játék két részben Ivancsics Ilona és Színtársai előadásában.
A történet a ’60-es években játszódik Budapesten. Egy család története,
ahol négy generáció lélegzik együtt egy már szebb időket is látott józsefvárosi házban. Mindenki a saját kicsinyes és fanyar világával van elfoglalva,

h iába élnek egy fedél alatt. A ház a család szimbóluma, amely recseg-ropog, de küzd a megmaradásért. A darab a ”fekete romantika és a fekete
humor” ötvözete, és remek színészi feladatot nyújt a művészeink számára.
Műsoridő: 2x55 perc, 15 perc szünettel
Szereplők: Pap Éva / Jászai Mari-díjas: Karolin anyó, Varga Tamás:
Szapper úr, Ivancsics Ilona: Szapperné, Nusi, Farkasházi Réka: Eszter,
a lányuk, Kékesi Gábor: Janika, a fiuk, Szirtes Balázs: Jenci, az albérlő,
Bárnai Péter: Iván, Kőszegi Mária: Elekes Kati
Író: Jókai Anna, rendező: Kőváry Katalin (Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész), díszlet/jelmez: Dőry Virág (Jászai Mari-díjas)
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SZÍNHÁZ

NOSZTALGIA BÉRLET
A bérlet ára, helytől függően (3 előadás): 4200 Ft, 3900 Ft
Jegyár, helytől függően, alkalmanként: 1600 Ft, 1300 Ft

MÁRCIUS 12. HÉTFŐ 15.00

SZERETED-E MÉG…?
– SZÉCSI PÁL EMLÉKKONCERT GERGELY RÓBERT ELŐADÁSÁBAN
Van kedvük egy varázslatos, zenés időutazáshoz? A nagyérdemű jóvoltából, közel 200 előadása révén országos sikerű „Szereted-e még…?” című
Szécsi Pál emlékkoncerten a fájóan fiatalon eltávozott ikon olyan legendássá nemesült slágereit idézzük fel Önökkel közösen, mint a „Csak egy
tánc volt” a „Violák”, az „Én édes Katinkám”, a „Karolina”, a „Gedeon bácsi”, a „Két összeillő ember” vagy a „Szeretni bolondulásig”. A Szécsi Pál
művészi-szellemi hagyatékának ápolását kötelességének érző színművész-énekes közel másfél órás produkciója során számtalan személyes
visszaemlékezés, dokumentum, filmbejátszás és egyéb érdekességek-kulisszatitkok is láthatók, hallhatók lesznek.
Műsoridő: 65 perc
Közreműködnek: Némedi-Varga Tímea és Gere Orsolya színművészek

BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ
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ÁPRILIS 9. HÉTFŐ 15.00

AZ ASSZONY KÖRBEJÁR (KÉZRŐL KÉZRE)
Bohózat a Pesti Művész színház előadásában.
Veszélyes szerkezet egy gramofon. Alcide Chanal éppen üzenetet rögzít vele, hogy távol élő húgának esküvői gratulációt küldjön, de bekapcsolva felejti a
felvevőt. Így azt is visszahallgatja később, amint felesége megbeszéli az esti randevút gyerekkori barátjával, Émile Renaux-val. Rajtaütés, rendőrség, ökölharc... Dominóként borulnak a házasságok, válnak Chanalék, Renaux-ék, kézről kézre járnak az asszonyok, és nincs megállás, mert minden szerető unalmas
zsarnokká válik, amint férj lesz belőle. Briliáns bohózat a francia vígjáték nagymesterétől a házasság természetéről.
Műsoridő: 2x70 perc, 15 perc szünettel
Szereposztás: Alcide Chanal: Szabó Sipos Barnabás; Francine, Chanal felesége: Fogarassy Bernadett; Émile Renaux: Csengeri Attila; Sophie, Renaux felesége: Tunyogi Bernadett/Szabó Erika; Hubertin: Beleznay Endre; Rosie: Cseke Katinka; Lapige, kőműves; Auguste: Bodrogi Attila; Etienne: Borbáth Ottilia;
Coustouillu: Pálfai Péter; Belgence: Jánosi Dávid
Díszlettervező: Berg Glória, rendező: Pozsgai Zsolt
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SZÍNHÁZ

PICÚR SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
Első színházi élmény 0–4 éveseknek.
Jegyár: egy felnőtt és egy baba: 1500 Ft, családi jegy: két felnőtt és két
baba: 2500 Ft. Az előadásokon a nézőszám korlátozott, ezért kérjük, hogy
időben vásárolják meg a jegyüket.

MÁRCIUS 11. VASÁRNAP 10.30

SZIVÁRVÁNYHINTA
A Bóbita Bábszínház előadása.
(3 éves kor alatt ajánlott.)

Az előadás időtartama: 20 perc + 20–25 perc közös játék a résztvevőkkel.
Akármilyen hihetetlen, a csecsemők, a hároméves kor alatti aprócska gyerekek is fogékonyak a színházi előadásra. Persze nem akármilyenre, hanem
kifejezetten nekik készülő játékokra. Az előadás során egy utazáson vehetnek részt az apróságok: elkísérhetik a kedves nyuszikat a hétszínű szivárvány selyemfelhő csíkjaihoz, kocsin, hajón, vonaton, hintán röpülve, ismert
mondókák és gyerekdalok varázslatával, anya ölében ringva.
Az előadást követően megfoghatják, megsimogatják, dögönyözhetik a
játékban szereplő bábokat, díszleteket, kipróbálhatják, játszhatnak velük.
Játsszák: Illés Ilona, Csizmadia Gabi m.v. Írta és Bartal Kiss Rita rendezése nyomán színpadra állította: Kocsis Rozi (Blattner-díjas)
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ÁPRILIS 8. VASÁRNAP 10.30

ICURKA-PICURKA
A Bóbita Bábszínház előadása.
(3 éves kor alatti csöppségeknek.)
Az előadás időtartama: 20 perc + 20–25 perc közös játék a résztvevőkkel.
Csecsemőszínházi előadásunkban egy cicuska, egy egérke, egy halacska
és egy kutyuska kapcsolatát kísérhetik végig a gyerekek. A kedves kis állatok közös játékai – bújócska, fogócska, kukucska-játék – a barátság egyegy pillanatát villantják fel. Közismert mondókák, gyerekdalok, kiszámolók,
dúdolók és dünnyögők a játék építőkövei, melyeket az anyukák, apukák,
nagymamák haza is vihetnek, hogy otthon folytatódhasson a közös játék.
Játsszák: Csizmadia Gabi, Illés Ilona
Dramaturg-rendező: Kocsis Rozi (Blattner-díjas)
Külön köszönet a győri Vaskakas Bábszínháznak!

MÁRCIUS 23., ÁPRILIS 20. PÉNTEK 16.30

APRÓK TÁNCA A KOLOMPOS EGYÜTTESSEL
Jegyár: 1000 Ft (2 éves kor alatt ingyenes.)
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MÁRCIUS 28., ÁPRILIS 25. SZERDA 18.00

ÁPRILIS 7. SZOMBAT 18.00

ROCKTÖRI LIVE SESSION
– ÉLŐZENÉS ROCK-KÖRKÉP

(Kapunyitás 17.30)

Különleges történelemóra, ahol a zene van a központban, alakulása, változása és hatása a közönségre, a térre, az életünkre. Miként lett sláger egy
dal, ami meghatároz egy korszakot, hogyan lesz emblematikus mozgatórugója ikonikus pillanatoknak. Élőzenés rendhagyó rocktöri, meghívott
vendégekkel, ahol Hegyi György a tárlatvezető, a Kőbányai Zenei Stúdió
növendékei pedig megelevenedett zenegéppé válnak, hogy megidézzenek dalokat és korszakokat.
Március – Love & Peace
Vendég: Szakadáti Mátyás
Április – Fekete kutyák
Vendég: Póka Egon Benedek
Jegyár: 500 Ft

ROCK ON THE STAGE
Fiatalok. Tehetségesek. Itt vannak!
18.00 Angels from the Unknown
19.00 Sniffyction
20.00 SäyHëy!
21.00 Helo Zep!
Jegyár: 500 Ft

BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ
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BÉKÁSI MOZI ESTÉK
Jegyár: 500 Ft

MÁRCIUS 7. SZERDA 18.00

KINCSEM (MAGYAR ROMANTIKUS KALANDFILM, 121 PERC, 2017)
Blaskovich Ernő mindenét elvesztette a szabadságharc után. Céltalan,
kicsapongó életet él, amikor egy nap megjelenik élete nagy lehetősége,
Kincsem, a csodaló, akivel sikert sikerre halmoz az európai lóversenypályákon. Ezzel a sors tálcán kínálja neki az elégtételt, hogy nemes küzdelemben győzze le ősi ellenségét, von Oettingen bárót. Egyre durvuló
rivalizálásukat azonban bonyolítja, hogy Ernő menthetetlenül beleszeret
Klara von Oettingenbe, apja gyilkosának lányába. Vajon mi a fontosabb, a
szerelem vagy a bosszú?
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MÁRCIUS 2., ÁPRILIS 6. PÉNTEK 18.00

TÁNCOS ÖRÖKSÉGÜNK
Kibővített táncházzal 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: Galát Péter – A Kincső néptáncegyüttes művészeti vezetője,
néptáncpedagógus, koreográfus
A belépés ingyenes, Óbuda–Békásmegyer polgármesterének támogatásával.
Március – Ördöngösfüzes 1. rész
Április – Ördöngösfüzes 2. rész

ÁPRILIS 16–20.

ÖKO7
A kerületi oktatási intézmények tanulóinak részvételével zajló, hagyományos játékos környezet- és természetvédelmi vetélkedő.
fotó: Majnik Zsolt
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ÁPRILIS 21. SZOMBAT 14.00

SZENT GYÖRGY-NAP A CSOBÁNKA TÉREN
14.00–18.00 Vándorjátszóház: Piros lábasos népi játszótér, Sárkánysziget játszó, Királyos lovagi játéktér
15.00 A Kiskalász zenekar Tavaszköszöntő koncertje
16.15 Szent György és a sárkány – A Trambulin Színház képes-bábos előadása.
Tréfás és tanulságos történet a mesebeli városban élő királyról, a vasorrú banyabábáról, hős lovagokról és egy fiúról, aki legyőzi a félelmetes sárkányt!
17.15 – A Fresco Bello Zászlóforgató és Zászlódobáló Csoport produkciója
18.00 – Herczku Ági és a Banda koncertje
A Herczku Ágnes – Nikola Parov páros és zenésztársaik lendületes, pezsgő, világzenei repertoárjából hallhatunk válogatást.
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SZÍNHÁZI KULISSZÁK MÖGÖTT
Én a tied, te az enyém! – Sorozatunkban a magyar színházi élet híres színészpárjait mutatjuk be vetítéssel színesített előadással.
Előadó: Szebényi Ágnes színháztörténész, múzeumpedagógus
A belépés ingyenes.

MÁRCIUS 23. PÉNTEK 17.00

KÁLLAI ILONA ÉS KAUTZKY JÓZSEF
A legendás 1970-es évek, a színház aranykorának is nevezett korszak két
meghatározó alakja, annak dacára, hogy sosem a főhősök szerepében
láthattuk őket. Mégis mind a színpad, mind a televízió, rádió, valamint
a szinkronstúdiók állandó vendégei voltak. Dolgoztak, élményt adtak,
egyenletesen izgalmas színvonalú játékuk meghatározó személyiséggé
formálta mindkettejüket a magyar színésztársadalomban. Kállai Ilona
kissé karcos, ironikus humorral teli egyénisége és Kautzky József férfias,
higgadt alakja méltán váltotta ki a közönség rokonszenvét.

ÁPRILIS 27. PÉNTEK 17.00

ESZENYI ENIKŐ ÉS KASZÁS ATTILA
Fájdalmas történet e két művész kettőséről mesélni, hisz Kaszás Attila már
nincs köztünk. A Horvai István–Kapás Dezső osztályban végzett két kimagasló tehetség már a főiskolás évek alatt egymásra talált, kettősük meghatározó
páros volt a Vígszínházban. Enikő mára anyaszínházának, a Vígszínháznak
az igazgatója. Attila maga mögött hagyva a Vígszínházat a Nemzetiben talált
otthonra és egyre elmélyültebb alakítású szerepekre. Időközben házasságuk
véget ért, Eszenyi Enikő is, Kaszás Attila is új életet kezdett. Enikő művészpályája kiteljesedett, naponta hallhatjuk, láthatjuk ennek nyomát. A szeretnivaló,
emberséges Attila, akinek számtalan figyelemre méltó alakítása volt, tragikus
halálával immár a XXI. századi magyar színháztörténet legendájává vált.

MÁRCIUS 2., ÁPRILIS 6. PÉNTEK 15.00

ACCORDIA IRODALMI TÁRSASÁG
Házigazda: Gyimesi László író. A belépés ingyenes.
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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
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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 mozgásjavító gyakorlatokon van. Haladó csoportjaink eredményesek amatőr
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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 haladó tánciskola 19.00–20.00, ahová kezdőket is várnak. 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.

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:06-30/900-9336.
Női jóga tanfolyam – Kedd 9.00–10.15, 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,
amely 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. Március 10. szombat
9.30-11h, április 21. szombat 9.30-11h. Vezeti: dr. Vallyon Andrea. Bővebb
információ: vallyon.andi@gmail.com. Tel: 06-30/900-9336.
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Hatha jóga – Hétfő 18.30–21.00 2. évfolyam; 18.30–21.00 3. évfolyam;
18.30–21.00 4. évfolyam; csütörtök 19.00–21.00 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 20.00–21.00.
Kezdő kubai salsa – Csütörtök 19.00–20.00. 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.
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ÚJ! Szenior örömtánc-ház: Tánc a testi és szellemi frissességért –
Kedd 10.00. 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 mozgás, öröm és agytorna. Bármikor lehet csatlakozni. Információ: Szegedi Judit, 06-20-222-2326.

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.
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Krottendorf Német Hagyományőrző Egyesület – A hagyományőrző
egyesület szerdánként 18.00–20.00 óra között tartja táncpróbáit.
Foltvarró klub – Minden szerdán 9.00–12-ig. A patchwork technika iránt
érdeklődőket minden páratlan héten a Csillaghegyi Öltögetők csapata, és
minden páros héten a Békási Foltvarrók csapata várja.
Óbudai Horgász Klub – Májustól november végéig minden hónap utolsó
szerdáján 16.00–18.00-ig, decembert 1-től április végéig minden héten,
szerdán várják a horgászat szerelmeseit.
Galambász klub – Minden hónap első hétfőjén 18.00–20.00.
MMG nyugdíjas klub – Minden hónap első csütörtökén 13.00–18.00.

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.

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNNAK
AZ ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit KFT. MUNKATÁRSAI

BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ

NÉPEK NAPJA
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MÁRCIUS 10. SZOMBAT 14.00

NÉPEK NAPJA – NEPÁL

Fotó: Bársony Bence

14.00 Megnyitó – Bársony Bálint köszöntője
14.15 Indulj el! – Bársony Bence fotóinak kiállítása és megnyitója
14.30 Gasztronómiai kalandozás a nepáli ízek világában
– Dávid Dhal-ja ételkóstolója
15.15 Nepáli expedíciónk
– Bársony Bálint és Bársony Bence élménybeszámolója filmvetítéssel
17.00 Az Alföldtől a Himalájáig – Suhajda Szilárd hegymászó előadása
18.30 Hangfürdő – hangtálas fekvős meditáció
Hangutazók: Jäger Dávid - sarangi, sarod, hangtálak, gongok és Sas
András - hangdrumok, Bársony Bálint - hangtálak, gongok.
A belépés díjtalan.

CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
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MOZI

CSILLAGHEGYI CSILLAG MOZI
MÁRCIUS 3. SZOMBAT 17.30

ZENÉL A MOZI! – 340 ÉVE SZÜLETETT ANTONIO VIVALDI
Filmvetítés és zenés előadás
Sorozatunkban énekesek, színészek, zenészek, zenekarok életét és munkásságát idézzük fel a meghívott zenekarok, előadók és a filmvászon segítségével.
17.30 Józsa Tamás és a Plektrum Quartet koncertje
Antonio Vivaldi zenéje a mai fül számára is frissen hat. Művei – főként a
Négy Évszak című alkotás – mai is örökzöldek.
Józsa Tamás gitártanár-zeneszerző formációjával, a Plektrum Quartettel
elsőként az említett tizenkét tételes hegedűversenyt hangszerelte át pengetős hangszerekre, három elektromos gitárra és egy basszusgitárra.
Vivaldi születésének 340. évfordulója alkalmából lépnek színpadra, és
igazán közkedvelt melódiákkal ajándékozzák meg a klasszikus zene rajongóit, egy újszerű hangzású előadás keretében.
19.00 Vivaldi
(magyarul beszélő, olasz filmdráma, 120 perc, 2009. R.: Liana Marabini)
Antonio Vivaldi a barokk korszakban valóságos sztár volt. Nemrégiben
került elő egy 1711-ből datálódó dokumentum, amely azt látszik igazolni,
hogy életének sok-sok eseménye eddig homályban maradt. Az izgalmas
dokumentum szerint a híres zeneszerzőnek – aki egyébként pap volt – az
életében meglehetősen nagy szerepet játszott a szerelem…
Jegyár: 800 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 500 Ft

CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

MOZI
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ÁPRILIS 7. SZOMBAT 18.00

ZENÉL A MOZI! – TARANTINO
Filmvetítés és zenés előadás
Sorozatunkban énekesek, színészek, zenészek, zenekarok életét és munkásságát idézzük fel a meghívott zenekarok, előadók és a filmvászon segítségével.
18.00 The Tarantino Connection
Ki ne ismerné a Ponyvaregény, az Alkonyattól pirkadatig, a Kill Bill, a Kutyaszorítóban, a Django vagy a Desperado című filmeket? E mozik legjobb és legismertebb filmzenéi tartoznak a zenekar repertoárjába.
A műsorban csak úgy szörföznek a fiúk a könnyűzenei irányzatok között. A szólisták igazi virtuózok, és teljesen természetesnek tartják a latin, a soul, a
funky, a blues és a rock műfajok egymás utáni váltakozását. Ettől is lesz ez a produkció egy pörgős, magával ragadó, nagy vibrálás.
20.00 Ponyvaregény (magyarul beszélő, amerikai krimi, 150 perc, 1994. R.: Quentin Tarantino)
Jegyár: 800 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 500 Ft

CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
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MOZI

MOZITITKOK – BESZÉLGETÉS ÉS FILMKLUB
Magyar filmesek, filmkészítők, rendezők, színészek hozzák a saját
alkotásukat – vetítés után rövid beszélgetés az alkotókkal.
Jegyár: 800 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 500 Ft

MÁRCIUS 25. VASÁRNAP 18.00
18.00 Csodálatos Júlia (magyarul beszélő, kanadai-amerikai-magyar-angol vígjáték, 104 perc, 2004. R.: Szabó István)
A Csodálatos Julia a szerelem, az ebből egyenesen következő bolondság, bosszú és felfordulás története, amely a harmincas évek
londoni színházi világának kulisszái között játszódik. Hősnője,
Julia Lambert (Annette Bening), tehetséges és gyönyörű színésznő, aki – noha kiegyensúlyozott, boldog házasságban él – beleszeret egy nála sokkal fiatalabb férfiba…
19.45 Vendégünk: Koltai Lajos rendező
Beszélgetőpartner: Baróti Éva újságíró

CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
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ÁPRILIS 22. VASÁRNAP 18.00
18.00 Aurora Borealis – Északi fény
(magyar dráma, 104 perc, 2017. R.: Mészáros Márta)
Az Aurora Borealis – Északi fény két idősíkon futó, fordulatokban gazdag
családtörténet, amely anya és lánya kapcsolatának mélységeit boncolgatja. A Bécsben élő sikeres ügyvéd, Olga (Tóth Ildikó) idős anyja, Mária
(Törőcsik Mari), váratlanul kómába esik. Amíg Mária élet és halál közt
lebeg, Olga egy mélyen elhallgatott titokra bukkan. Az egyre szenvedélyesebb kutatás az '50-es évek háború utáni Európájába vezeti vissza, ahol
útja végén ő maga áll: egy olyan ember, akit korábban nem ismert.
19.45 Vendégünk Mészáros Márta rendező
Beszélgetőpartner: Schäffer Erzsébet újságíró
Jegyár: 800 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 500 Ft

CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
WWW.KULTURKOZPONT.HU

41

MOZI

RÉGMÚLT IDŐK MOZIJA – ÚJ KÖNTÖSBEN
Nosztalgiavetítésünk novembertől legendás külföldi filmeket és filmcsillagokat is vendégségbe hív a Csillag mozi vásznára!
Valamint beváltjuk ígéretünket, és a csillaghegyi mozirajongók filmjavaslatai közül is válogatunk.
Nosztalgiajegy: 500 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 300 Ft

MÁRCIUS 2. PÉNTEK 18.30
Sabrina
(feliratos, amerikai romantikus vígjáték, 113 perc, 1954. R.: Billy Wilder)

MÁRCIUS 9. PÉNTEK 18.30
Macska a forró bádogtetőn
(magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 108 perc, 1958. R.: Richard Brooks)

MÁRCIUS 23. PÉNTEK 18.30
A hét mesterlövész
(magyarul beszélő, amerikai western, 120 perc, 1960. R.: John Sturges)

CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
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ÁPRILIS 6. PÉNTEK 18.30
Szenzáció!
(magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 101 perc, 1974. R.: Billy Wilder)

ÁPRILIS 13. PÉNTEK 18.30
A nagy Gatsby
(magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 138 perc, 1974. R.: Jack Clayton)

ÁPRILIS 20. PÉNTEK 18.30
Aludj csak, én álmodom
(magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 99 perc, 1995. R.: Jon Turteltaub)

ÁPRILIS 27. PÉNTEK 18.30
Csokoládé
(magyarul beszélő, angol-amerikai romantikus vígjáték, 121 perc, 2000.
R.: Lasse Hallström)

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

MÁRCIUS 4. VASÁRNAP 10.00
Hogyan nevelj sárkányt?
(magyarul beszélő, amerikai animációs film, 98 perc, 2010)

MÁRCIUS 11. VASÁRNAP 10.00
Játékháború – (Toy Story)
(magyarul beszélő, amerikai rajzfilm, 81 perc, 1995)

MÁRCIUS 25. VASÁRNAP 10.00
Mackó testvér
(magyarul beszélő, amerikai animációs film, 85 perc, 2003)

ÁPRILIS 8. VASÁRNAP 10.00
A bátor Merida
(magyarul beszélő, amerikai animációs kalandfilm, 100 perc, 2012)

ÁPRILIS 15. VASÁRNAP 10.00
Po, a Panda
(magyarul beszélő, amerikai animációs film, 92 perc, 2008)

ÁPRILIS 22. VASÁRNAP 10.00
Madagaszkári kaland
(magyarul beszélő, amerikai animációs film, 80 perc, 2005)

CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

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

MÁRCIUS 3. SZOMBAT 10.00

SZÍNKAVALKÁD
Tavaszi körjátékokkal készülünk az egyre hosszabb és melegebb napokra, a kertbe, a rétre. Meglengetjük szivárványernyőnket és belekiabáljuk:
tavasz van! Ahogy éledni kezd a természet, mi is kivirulunk: színes papírvirágokból kötünk csokrot, színes gyöngyökből és fonalakból készítünk
díszeket és ékszereket. A varázslat sem maradhat el: Mese-mese-zengő...
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MÁRCIUS 9., 23., ÁPRILIS 6., 20. PÉNTEK 9.15–10.00

ÖSSZE-HANGOLÓ
Az Össze-Hangoló egy rendhagyó baba-mama foglalkozás. Dalok, mondókák, játékok mellett a saját hangunk és hangszerek segítségével kerülhetünk közelebb babánkhoz, érezve, érzékelve egymás hangulati igényeit.
A zene, ritmusok, mozgások mentén történő közös játék, együttlét lehetővé teszi egy összehangoltabb, harmonikusabb anya-gyermek kapcsolat
kialakulását.
0–1,5 éves korig sok szeretettel várunk minden kicsit.
A foglalkozást vezeti: Paár Julcsi énekes, zeneterapeuta; muzsika:
Kortárs Népzenei Társulat. A program házigazdája: Csiki Gergely néptáncpedagógus
Jegyár: 500 Ft.

ÁPRILIS 14. SZOMBAT 10.00

SZELES TAVASZ
Kerekerdőben szélvihar tombol. Fújja a szél a fákat… meg a kis madárkákat, pillangókat, tavasztündéreket... Az erdei játszótéren szélcsend van, itt
mindenki megpihenhet. Óriás varázsernyőnkkel szelet vetünk, vihart aratunk, virágport táncoltatunk, aztán megpihenünk, és meghallgatjuk ezt a
szeles mesét. Mielőtt pedig hazafúj minket a szél, szélcsengőt készítünk,
pillangót díszítünk, tavasztündért hajtogatunk.

CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
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GYEREKEKNEK

MÁRCIUS 9., 23., ÁPRILIS 6., 20. PÉNTEK 10.30–11.15

MÁRCIUS 9., ÁPRILIS 6. PÉNTEK 9.15–12.00

DÚDOLJ! RINGASS! TÁNCOLJ!
NÉPZENEI KONCERT BABÁKNAK

BABA-MAMA KÉRDEZZ-FELELEK!

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.
1,5–3 éves korig sok szeretettel várunk minden kicsit.
A foglalkozást vezeti: Paár Julcsi énekes, zeneterapeuta; muzsika: Kortárs
Népzenei Társulat. A program házigazdája: Csiki Gergely néptáncpedagógus
Jegyár: 500 Ft.

Dr. Nagy Ágnes holisztikus szemléletű orvos, diplomás életmódszakértő rendel az Össze-Hangoló és a Dúdolj! Ringass! Táncolj! foglalkozásaink alatt.
Nyugtalan a gyermeke? Miért fontos az anya egészsége? Miért fontos a
(lelket is gyógyító) jó zene? Mire figyeljünk, ha rosszul alszunk?
Jó tanácsok, hogy az örömteli kapcsolat megmaradjon, és a mama is
mosolyogjon.

CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
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NÉP-TÁNC-HÁZ
A Göncöl Néptáncegyüttes Csiki Katalin és Csiki Gergely vezetésével
A belépés díjtalan.
A táncház elején tánctanítás, a végén szabadtánc zárja az estét.
A műsor ideje alatt Csernók Klára és barátai kísérik a táncosokat.

MÁRCIUS 24. SZOMBAT
17.15 Családi táncház
18.30–21.00 Rábaközi táncok

ÁPRILIS 14. SZOMBAT
17.00 Családi táncház
18.30–21.00 Marosszéki táncok

MÁRCIUS 24., ÁPRILIS 14. SZOMBAT 15.00

RITMUS KLUB CSOÓRI SÁNDORRAL
ÉS VENDÉGEIVEL
„Életünk játszótársaival behangolatlanul vagy behangolva játszani,
jól hangolva lenni, vagy nem behangolva lenni, ez itt a kérdés.”
Zenetanítás varázsjelekkel haladó szinten. A zenélni tanulás olyan, mint
a beszélni tanulás: mert a zene is egy tanulható nyelv. Világnyelv, amely
egyetemes jelképekkel az önfelszabadításra tanítja a gyakorlót. Jól játszani a világban szabadon lehet.
Jegyár: 800 Ft.

CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
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CSALÁDI

MÁRCIUS 24. SZOMBAT 16.00

A VÍZ VILÁGNAPJA
16.00 A Bajai Halászléfőző Bajnokok Klubjának bemutatása, halászléfőzés az udvaron
16.00 Szivárványvíz – játék vízzel és színekkel a zsurok.hu közreműködésével
Víz a játékban, víz a mesében, víz az alkotásban.
A Víz világnapja alkalmából, dalaink által sok-sok vízben élő állat elevenedik
meg. Játékosan vizsgáljuk viselkedésüket, mesélünk szokásaikról, utánozzuk
mozgásukat. Kötényből varázsolt mese kerekedik a szivárványvíz csodájáról
– furulyaszóval, dalocskákkal, ujjbábokkal színesítve, majd interaktív játék a
varázsernyővel, mindezt sok zenével, tánccal és mókával. Szappanos, vizes
kézzel nemeztulipánokat simítunk – miközben száll a sok-sok óriásbuborék.
17.15 Családi táncház
18.30–21.00 Rábaközi táncok – Csiki Katalin és Csiki Gergely vezetésével

ÁPRILIS 21. 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 Meseelőadás – Fabók Mancsi bábszínháza
A műhelyfoglalkozások mellett alapanyag- és kézművesportéka-vásár.
A belépés díjtalan. Kézműves jegyek foglalkozásonként 200 forintért válthatók.
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IRODALMI CSILLAGDÉLUTÁN

ÁLLANDÓ PROGRAMOK BABÁKNAK, MAMÁKNAK

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

Bábos mesekuckó foglalkozás – Keddenként 9.30–10.30. 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: Törteli
Lilla, 06-70/533-6649, tortelililla@gmail.com. További információ: www.
babosmesekucko.hu.
Ringató – Csütörtökönként 9.45–10.15. Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Találkozás a zenei anyanyelvvel. Kisgyermekkori zenei nevelés a születéstől hároméves korig a kodályi elvek alapján. Információ: G. Kovács Modeszta, 0670/609-0705, www.ringato.hu, www.modeszta.hu, modeszta@ringato.hu.
Tipegő – Keddenként 9.30–10.15 és 10.30–11.15. 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.

MÁRCIUS 14. SZERDA
17.30 T. Kardos Ferenc amatőr természetfotós
kiállítása
A kiállítás április 9-ig tekinthető meg Közösségi
Házunk nyitvatartási idejében.
18.00 Barna T. Attila költő Óbudán él, a középnemzedék egyre markánsabb írásokkal jelentkező költője, véleményformáló személyisége. Négy
önálló kötete mellett antológiák, folyóiratok sokaságában szerepel, rangos díjak birtokosa.

ÁPRILIS 11. SZERDA
17.30 Szalontai Katalin óbudai festő kiállítása
A kiállítás április 27-ig tekinthető meg Közösségi
Házunk nyitvatartási idejében.
18.00 Á. Horváth András, az Óbudai Anziksz
főszerkesztője. Az alig néhány éves, de máris rangot szerzett kerületi kulturális folyóirat múltjáról,
jelenéről és jövőjéről beszélgetünk.
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK GYEREKEKNEK
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.
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Gyerekkarate – Keddenként és péntekenként 17.00–18.00 óvodás
karate (4–6 éveseknek). Játékos, felkészítő jellegű karateedzések fiúknak és lányoknak. Célunk átadni a fiataloknak a mozgás szeretetét,
felkészíteni őket a későbbi sportolásra. Információ: Zsigmond Mária,
06-30/880-7023.
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, 0620/911-8863, setters@szafi.hu.
Liza Kreatív Alkotó- és Varróműhelye – Március 3., 17., április 14., 28.
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 Facebookon: Liza Kreatív Alkotó- és Varróműhelye néven. A programra előzetes bejelentkezés szükséges a kreatorvarromuhely@gmail.com e-mail-címen!
Néptánc – Csütörtökönként 16.30–17.15 és 17.30–18.15. A Göncöl 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! Horgolás – Hétfőnként 11.00–12.30. Horgoló klub haladóknak. Horgoljunk együtt szinte bármit, sapkát, babát, baglyot, mandalát! Négyalkalmas kezdő tanfolyam indul igény szerint, (minimum 4 fő jelentkező
esetén): március 5., 12., 19., 26. (hétfőnként) 17.30–19.30 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.
Festőkurzus felnőtteknek – Péntekenként 10.00–12.30. A festést másolással 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 készí-
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tése. Szövőkereten párna, tarisznya, hátizsák szövése különböző díszítő
technikákkal (csíkos, fogas, dzsidzsim, bogos, kilim, stb.). Információ:
Detre Mikolt gyapjú-, szőnyegszövő oktató, 06-30/992-2944.
Gyöngyfűzés – Keddenként 9.00–12.30. Előzetes bejelentkezés szükséges. Információ: Ladán Éva, 06-30/982-5721, eva.ladan@hotmail.com.
Hastánc – Keddenként és csütörtökönként 18.00–19.00. Tagoknak 7000
Ft/hó, a család 2. tagjának: 6500 Ft, további családtagok ingyenesen
vehetik igénybe, külsős ár: 1700 Ft/alkalom. Információ: Tóth Csilla, 0670/620-1175, 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.
Könyvkötészeti tanfolyam – Kéthetente szerdán 16.00–20.00. Információ: Csuzi Enikő, 06-26/385-312.
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 19.00–20.00. Kapcsolódj ki te is a hétköznapok szürkeségéből és töltődj fel! Kifejezetten nőknek szóló mozgástrénig,
tartásjavító, hátizom-erősítő és nyújtó gyakorlatokkal, tánccal és sok-sok
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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.
Szenior Örömtánc – Szerdánként 10.00–11.00. Egy újfajta mozgásformával várjuk kedves látogatóinkat. 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 mozgás, öröm és agytorna. Információ: Szegedi Judit,
0 6-20/222-2326

SZOLGÁLTATÁSOK
Kényelmi szolgáltatások: baba-mama szoba (pelenkázó, kézmosó,
szoptatós fotel), akadálymentes közlekedés.
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A CSILLAGHEGYI POLGÁRI KÖR EGYESÜLET PROGRAMJA
RENDSZERES PROGRAMOK
A CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN: 1039 Mátyás Király út 13–15.
INGYENES TANÁCSADÁSOK:
Jogi tanácsadás:
Minden hónap második csütörtökén: 18–19 óráig.
A tanácsadást Dr. Orbán László Tibor ügyvéd tartja.
Építési tanácsadás:
Minden hónap második csütörtökén: 18–19 óráig.
A tanácsadást Jánosi János építész tartja.
A tanácsadások júliusban és augusztusban szünetelnek.
Bejelentkezés a tanácsadásokra legkésőbb 2 nappal a tanácsadást megelőzően.
Telefon: 70/967-1493 irodavezetői telefonszám
E-mail: liebekati@gmail.com
Honlap: www.csipke.info/Postafiók
Ügyvivő testületi megbeszélés: Minden hónap második csütörtök: 19 órától.
Irodavezetői fogadó óra: Minden ügyvivő testületi ülés előtt: 18 órától.
CSIPKE Műhely: Minden hét szerdáján 10–12 óráig.
Csillaghegyi Találkozó: szórakoztató, ismeretterjesztő előadás
Minden hónap harmadik szerdáján 18 órától.
3-1-2 kínai meridián gyógytorna: Minden hét szerdán: 9 órától.
A ZSÁMBOKI MŰHELYBEN: 1039 Lehel u. 14. (A Csillaghegyi Jézus Szíve
templom jobb oldali épületszárnya)
Zsámboki önképzőkör: Minden hónap első szerdán 18 órától.

INGYENES TANÁCSADÁSOK
Gyermekpszichológiai kérdések: Minden hónap második szerdán 17–19 óráig.
Előzetes bejelentkezés dr. Léder Rózsánál Telefon: 06-30/883 2123.
Családjogi tanácsadás – mediáció: Minden hónap 2. csütörtökön 17 órától.
Dr. Kiss Éva nyugalmazott bíró tartja.
Előzetes bejelentkezés: Telefon: 06-70/967-1493
CSILLAGHEGYI TALÁLKOZÓ A CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

MÁRCIUS 7. SZERDA 18 ÓRA
Csillaghegyi Találkozó – Varga Zoltán: Móricz János és a Táltosok
Barlangja Ecuadorban (A kutatások múltja, jelene és jövője)

MÁRCIUS 21. SZERDA 18 ÓRA
Csillaghegyi Találkozó – Kubassek János: A Selyem-út magyar kutatói

ÁPRILIS 18. SZERDA 18 ÓRA
Csillaghegyi Találkozó – dr. Varga Tibor: „Pannónia nem veszítheti el
angyal adta koronáját.” Mátyás király emléke a magyar hagyományban.

ÁPRILIS.21. SZOMBAT 8–13 ÓRÁIG
Tavaszi növény- és virágvásár a közösségi ház udvarán
ZSÁMBOKI ÖNKÉPZŐKÖR A ZSÁMBOKI MŰHELYBEN:
Április 4. szerda 18 óra: Dr. Szabó Péter közgazdász az arab világról, személyes tapasztalatok alapján
ŐSTERMELŐI PIAC
Március 24. szombat: Húsvéti borvásár és borkóstoló
További programjainkat figyelje folyamatosan hirdetőfelületeinken!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
Programjaink ingyenesek. Mindenkit szeretettel várunk!
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KIÁLLÍTÁS
KONCERT

3K

1033 BUDAPEST, PETHE FERENC TÉR 2. • TEL.: 247-3604
WWW.KULTURKOZPONT.HU • KULTURKOZPONT@KULTURKOZPONT.HU

MÁRCIUS 2. PÉNTEK 18.00

PAPP TÍMEA: A KŐ LELKE – KAVICSKÉPEK
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Papp Tímea, A kő lelke megálmodója, hihetetlen érzékenységgel kavicsokból és kövekből készít gyönyörű képeket. Az alkotások leginkább a romantika világába kalauzolnak bennünket, visszatérő témák a család, az otthon,
az állatok és a tenger. A kiállításon egy csodálatos, intim világba nyerhetünk
betekintést.
A kiállítást megnyitja: Tóth Imre "Bruti" stand-up humorista
A kiállítás április 28-ig megtekinthető a 3K nyitvatartási idejében.
A belépés ingyenes.

3K
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SZÍNHÁZ
MÁRCIUS 17. SZOMBAT 19.00

PÁRTERÁPIA
A Szentendrei Teátrum és az Orlai Produkciós Iroda közös produkciója.
A Párterápia házaspárjának életéből már rég eltűnt az első évek izgalma. Ismerős a helyzet: valami végleg elveszett, és mielőtt végleges döntést hozna,
egy utolsó kísérletképpen szakemberhez fordul a férfi és a nő. Az orvos munkához lát, frenetikus helyzetek, mulattató fordulatok és meglepetések során
ismerjük meg már nem is csak a páciensek, hanem a pszichiáter életét is. Daniel Glattauer vígjátéka nagy emberismerettel és virtuozitással sodorja nézőjét
a hősökkel együtt a jövő meglepetései felé.
Szereplők: Balla Eszter, Debreczeny Csaba, Mészáros Máté. Író: Daniel Glattauer, rendező: Znamenák István
Jegyár: 2000 Ft, 1800 Ft

3K
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MÁRCIUS 23. PÉNTEK 19.00

SZOBATÁRSAK
Az előadás a 6. Érzék Nonprofit Kft. produkciója.
Hat fiatal lakik együtt egy írországi kollégiumban. A darab elején megtudjuk, hogy egy gyilkosság fog történni ebben a lakóközösségben, azonban
homályban marad, hogy ki öl meg kit és miért. A kollégiumi együttélés nem
kevés súrlódással jár, az egyre inkább elharapódzó konfliktusokat figyelve
találgathatunk, hogy kiből lesz végül gyilkos. A történet a fiatalok mindennapi problémáiról szól: a kirekesztésről, családi gondokról, volt és alakuló
szerelmekről, útkeresésről, azokról a konfliktusokról, amik a mindenkori
egyetemistákat foglalkoztatják.
Írta: Király Dóra
Az előadást a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Jegyár: 1500 Ft

3K
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SZÍNHÁZ
MÁRCIUS 24. SZOMBAT 19.00

NÉZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA
A Nézőművészeti Kft. előadása.
Az előadás valamikor a közeli jövőben játszódik, amikor már senki nem jár színházba. A kormány ugyanis bezáratta
az összes színházat, mert a színészek egyre többször keveredtek vitába a nézőkkel, és sokszor leállt vagy félbeszakadt az előadás. Az egyik Hamlet előadás alatt például a címszerepet játszó színész Yorick koponyájával fejbe dobta
az egyik popkornozó nézőt. Az igazi tragédia azonban egy Cid előadáson következett be, amikor két felbőszült
Kossuth-díjas színész a nézők közé hajított egy másfél mázsás kandelábert – négy halott, tizenöt sebesült…
Ennek már három éve. Itt az ideje az óvatos nyitásnak. A Kultuszminisztérium prevenciós alapja létrehoz egy felsőfokú oktatási intézményt, amely diplomás nézőképzéssel foglalkozik. A diploma tulajdonképpen egyfajta jogosítvány,
ami igazolja, hogy tulajdonosa alkalmas a színházban rá váró fokozott pszichikai és fizikai terhelés elviselésére.
Szereplők: Scherer Péter, Mucsi Zoltán, Katona László
Író: Tasnádi István, rendező: Árkosi Árpád
Jegyár: 2000 Ft, 1800 Ft

3K
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ÁPRILIS 28. SZOMBAT 19.00

ÉS RÓMEÓ ÉS JÚLIA…
Vámos Miklós ötlete és Mészöly Dezső fordítása alapján.
Elmesélünk egy történetet azzal a szabadsággal és azokkal
a lehetőségekkel, amelyeket egy mesélői helyzet megenged.
Azaz korlátlan fantáziával, játékosan, mégis komolyan véve,
ahogy az ember komolyan beszél a gyerekekkel szerelemről,
halálról, tisztességről, barátságról. Azt hittem, bizonyos szerepek elmennek az ember mellett. Tévedtem. Csak utolértek.
De hogy még Dajka is leszek, ez váratlan meglepetés. De kellemes. A célunk az, hogy megszólaljon a darab mondanivalója, a
Shakespeare által írt Rómeó és Júlia.
Játsszák: Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter
Jegyár: 2000 Ft, 1800 Ft

3K
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MÁRCIUS 3., ÁPRILIS 7. 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
Jegyár: 1000 Ft (A nagy érdeklődésre való tekintettel javasoljuk az elővételes jegyvásárlást.)

MÁRCIUS 3., ÁPRILIS 7. 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 tudatállapotba segítik a hallgatót, hogy felül
emelkedhessen 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

3K
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ÁPRILIS 14. SZOMBAT 12.00–18.00

ÓBUDAI KUTYABARÁT PIKNIK ÉS VÁSÁR
A Kutyabarat.hu szervezésében érdekes és hasznos programokkal, tanácsadással, kutyás kiállítókkal várjuk a rendezvényre látogató kutyabarátokat
a 3K előtti téren. A rendezvény tiszteletbeli négylábú védnökei: Bogyó és Hugó.
A belépés ingyenes.

3K
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LELKI FRÖCCS

FOTÓ: FALUS KRISZTA

MÁRCIUS 9. PÉNTEK 18.00

KEPES ANDRÁS:
BOLDOGAN ÉLÜNK, MÍG MEG NEM HALUNK?
Kepes Andrásnak – három házassággal a háta mögött, hat gyerekkel és
unokákkal körülvéve – elég komoly tapasztalatai vannak a családi élet
terén. A vetítéssel színesített előadásban – saját családtörténeteire és
tudományos ismereteire is támaszkodva – olyan témák kerülnek szóba,
mint a házasság és a boldogság kapcsolata, hogy miért nehéz hűségesnek lenni, miért vagyunk féltékenyek, miért szórakoztató a kamaszkor,
illetve, hogy az ágyban vagy az agyban dőlnek-e el a nemi szerepek?
Kepes külföldi példákon is bemutatja, hogyan közelítenek ezekhez a kérdésekhez az idegen kultúrák.
Jegyár: 1500 Ft

3K
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ÁPRILIS 20. PÉNTEK 18.00

BAGDY EMŐKE:
A LELKI ÉLET FURFANGJAI, FONDORLATOK
ÉS KERÜLŐUTAK A LELKI ÉLETBEN
Hogyan „működik” a lelkünk? Sokat használjuk ezt a szót, de nem tudjuk,
milyen csodálatos rendszer, és milyen működési szabályszerűségek jellemzik. Az előadás kinyitja az ismeretlen világ ajtaját, bevezet a lelki labirintusba, megismertet azokkal a működésekkel, amelyekkel az énünk a
valósághoz igazodik, és elemzi az ösztönvilág feletti humán uralom erőit, a
lelkiismereti rendszer működését, a lelki egyensúlyvédő és feszültségcsökkentő módokat. Megismerkedünk a hasítás, idealizálás, devalválás, elfojtás,
tagadás, annullálás, projekció, azonosulás, elaboráció és szublimáció erőivel, elemezzük az álom, fantázia és kreativitás lelki útjait.
Jegyár: 2000 Ft

3K
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ARCMÁS

KLUB

ÁPRILIS 27. PÉNTEK 19.00

ARCMÁS – DOLÁK-SALY RÓBERT
Barabás Éva vendége ezúttal Dolák-Saly Róbert lesz, aki magát
őstehetségnek tartja, mondván, hogy ő is rendelkezik olyan képességekkel, amikkel egy ősember, kivéve persze a rénszarvasvadászatot. A zenész, színész, író és sok egyéb mellett humorista előrejelzése szerint arról fog beszélni, amiről megkérdezik.
Jegyár: 1000 Ft

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, 06-70/6182877. 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.
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
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,

62

tornaszeres játéktérrel várom a kicsiket és nagyokat. Foglalkozásvezető:
Nagy Éva Rita zenepedagógus, nagyeva.rita@gmail.com, 06-30/5382337. Bejelentkezés és mondókatár: www.kerekito.hu.

GYEREKEKNEK ÓVODÁSKORTÓL
LCF Kids Club – Vidám, játékos kezdő angol tanfolyam 3–5 éves korig:
hétfő 16.30–17.10. 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
rögzülnek. 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
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vannak, nehezen illeszkedik be. Szénási Zsolt 8. Dan, Szénási Judit 4. Dan.
Tel.: 06-20/393-7775, www.shito.hu.
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.
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, 06-20/361-5663, 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
19.00–20.30, 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 a
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! 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 lépések-
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kel 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.
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 képességeket hozzuk elő a csoportos foglalkozáson! Ajánljuk minden korosztálynak, kezdőknek és haladóknak. Információ: Kertész-Kiss Tamás,
06-20/571-9381, Sulák Ágnes, 06-30/974-0320.
Szenior örömtánc – Kéthetente hétfőnként 11.45–13.15. 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.
Latin táncos torna – Kedd 17.45–18.45. Dr. Ági salsa-mix órája könnyed
táncos lépések és női praktikák egyvelege. Egyedi módon ötvözi a zene
és sport örömkeltő hatását. Nemtől, kortól függetlenül mindenkit vár, aki
nem gyógyszert akar szedni, ha fáj a háta és dereka, stresszes életet él, jó
társaságra vágyik. Információ: dr. Nagy Ágnes, www.midlife.hu.
Kismamajóga – Szerda 11.15–12.15. Ha szeretnéd várandós kismamaként is jól érezni magad a bőrödben, leküzdeni a hát- és derékfájást, továbbra is jó formában lenni, akkor gyere és jógázz velem. A könnyű, las-
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sú gyakorlatok serkentik a nyirokkeringést, segítik az optimális testsúly
fenntartását, megakadályozzák a végtagok vizesedését, a narancsbőr
kialakulását. Hangolódj önmagadra, hangolódj születendő gyermekedre!
Információ: Sulák Ágnes, 06-30/974-0320.
Gerincjóga és Chi kung – Hétfő 17.30–19.00. A gerincjóga gyakorlatok
során hangsúlyozottan foglalkozunk a gerinccel, a helyes tartás és helyes
légzés tudatosításával. Erre épülnek a Chi kung gyakorlatok, melyek célja
az egészség megőrzésén túl a mentális illetve spirituális nyugalom, az
egyensúly megteremtése, a belső energia felélesztése és áramoltatása,
az energia tároló hét meridián feltöltése. Információ: Szabó Zoltán, 0620/375-8564.
Kondi tánc – Péntek 9.30–10.30. Tetőtől talpig átmozgatjuk a testet, erősítjük és nyújtjuk nem csak a felszíni, de a mélyizmokat is. Testünk működésének megismerésén kívül a légzésre is nagy figyelmet fordítunk. Kortól függetlenül várok mindenkit! Információ: Oberfrank Réka, 06-20/7700883, reka.oberfrank@gmail.com. Első foglalkozás: március 9.

SZOLGÁLTATÁSOK
Terembérlés: Akadálymentesített épületünkben 150 férőhelyes színházterem található.
Internethasználat: 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 a rendezvények ideje alatt. Ingyenes parkolás.
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CIVIL HÁZ

1036 BUDAPEST, KOLOSY TÉR 2. PIAC I. EMELET
TEL.: 240-0262, 0630 247-4819
WWW.KULTURKOZPONT.HU • KULTURKOZPONT@KULTURKOZPONT.HU

MÁRCIUS 20. KEDD 17.30

HÚSVÉTI TOJÁSKIÁLLÍTÁS
Rózsa Györgyné Terézia többnyire batikolt, írott, metszett és aranyozott
technikát alkalmaz, szívesen írókázza az erdélyi, sárközi, palóc és gömöri
motívumokat. Előszeretettel használja a saját maga készítette növényi
festőleveket a hímesek színezéséhez. Legkedvesebb mintája a tulipán, a
csillag és a cserelapi motívumok. 1999-ben kapta meg a népi iparművész
címet. Férje tojáspatkoló, lánya is folytatta a családi hagyományt, ő írott
és karcolt tojásokat készít, és a Népművészet Ifjú Mestere. 2008-ban jelent meg Tojásfestés népi technikákkal című kiadványuk. A múlt tapasztalatait, a népművészet szeretetét kívánják közvetíteni.
A kiállításmegnyitó után közös írókázásra lesz lehetőség Rózsa Györgyné
Teréziával, ahol az érdeklődők elleshetik tőle ezt a csodálatos technikát.
A kiállítás megtekinthető: április 5-ig, a ház nyitvatartási idejében.
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ÁPRILIS 7. SZOMBAT 11.00

MIMÓ ÉS CSIPEK KIÁLLÍTÁS
Az elmúlt időszakban számos óvodába látogatott el Mimó és Csipek, a két környezettudatos mesehős, hogy a kisgyermekeket megismertesse a komposztálás
izgalmas és látványos módszerével. A programban részt vett óvodák növendékei egy pályázat keretében be is mutathatták, hogyan komposztálnak a mindennapokban. A pályázatra számos érdekes, saját készítésű munka érkezett. A kiállításon a nyertes óvodai csoportok alkotásai lesznek megtekinthetőek.
A kiállítás látogatható: április 20-ig a Ház nyitvatartási idejében.
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IRODALMI

IRODALMI DÉLUTÁNOK
A Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság
irodalmi délutánokra hívja a művészetek iránt érdeklődőket.

ÁPRILIS 10. KEDD 16.00
Konczek József: A kőasszony című kötetének könyvbemutatója

ÁPRILIS 17. KEDD 16.00
Lengyel Géza felolvasóestje és könyvbemutatója
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BÜTYKÖLŐ
MÁRCIUS 21. SZERDA 16.00

HÚSVÉTI TOJÁSFESTÉS
A tavasz legszebb ünnepére készülünk, a soron következő bütykölőn különböző tojásdíszítési technikákkal ismerkedhetnek meg a látogatók, és
mindenki elkészítheti saját húsvéti tojását.

ÁPRILIS 11. SZERDA 16.00

KÖNYVJELZŐ, KÖNYVDÍSZÍTÉS
A magyar költészet napja alkalmából könyvjelző- és könyvborító-díszítési
technikákat sajátíthatnak el a látogatók.

CIVIL HÁZ
WWW.KULTURKOZPONT.HU

69

PROGRAMCSEMEGÉK

FŰBEN, FÁBAN
Manapság újra nagy népszerűségnek örvendenek a gyógynövények. Jótékony hatásait egyre több ember ismeri, és védi a szervezetét különféle
gyógynövényekből készült teákkal.
Kérdéseiket szakértő vendégünknek, Mózes Katalin Ildikónak tehetik fel.

MÁRCIUS 7. SZERDA 16.30

HAGYMAFÉLÉK ÉS MÁS AROMÁS KERTI NÖVÉNYEK
A hagymafélék tökéletes gyógynövények, kitűnő szíverősítő és értágító
hatásuk mellett megfázásos betegségekre is kitűnően alkalmazhatóak.
Ezeken kívül még sok más tulajdonságukkal megismerkedhetnek ezen a
teadélutánon.

ÁPRILIS 4. SZERDA 16.30

KANKALIN ÉS ILLATOS IBOLYA
A kankalin és az illatos ibolya szervezetünkre gyakorolt jótékony hatásait
járjuk körbe a soron következő alkalommal.
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MIMÓ ÖKO-MESEKUCKÓ
MÁRCIUS 3. SZOMBAT 11.00

SZELEKTÁLJ KUPACS SÜNIVEL!
A mesekuckó sztárja Kupacs süni, aki folyton matat az erdőben. Hogy
mit? Mindent, amit mások ottfelejtettek. Ugyanis nem szereti, ha a tüskéibe beleakad a sok szemét. Ő a hulladékgyűjtés elkötelezett híve, aki
környezettudatos ötleteit szívesen megosztja veletek is a mesével egybekötött foglalkozáson. Ismerd meg a színes kukák titkát!

ÁPRILIS 7. SZOMBAT 11.00

KOMPOSZTÁLJ MIMÓVAL ÉS CSIPEKKEL!
Itt a tavasz. A virágoknak, növényeknek köszönhetően lassan kiszínesedik a világ. A hosszú tél alatt megéheztek, így most éhesen dugják ki
szárukat, bimbóikat, ágaikat a földből. Mimó és Csipek, a két szakképzett,
környezettudatos mesehős persze tudja, mit kell tenni. Nem is kell más a
növényeknek, mint komposzt és víz. Ha nem tudjátok, mi az a komposzt,
és hogyan készül, akkor ne hagyjátok ki ezt a szombatot se!
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FILMKLUB

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

MÁRCIUS 28. SZERDA 17.00

ÍZEK, IMÁK, SZERELMEK
A nemzetközi nőnap és a boldogság világnapja alkalmából kerül vetítésre a film. Liznek (Julia Roberts) mindene megvan, amiről csak egy nő álmodhat: férj, ház, sikeres írói karrier. Ám ő mégis boldogtalan. Hirtelen elhatározásból elköltözik otthonról, és kilép a házasságból. Viszonyt kezd egy nála jóval fiatalabb színésszel, Daviddel
(James Franco). De igazából ez sem elégíti ki. Úgy érzi, levegőváltozásra van szüksége, ezért világkörüli útra
indul. Olaszországban felfedezi az élet örömeit, Indiában a szellemét és a lelkét ápolja, mígnem Bali szigetén
megtalálja a belső egyensúlyát. Ráadásul találkozik Felipével (Javier Bardem), a bohém brazillal.

CIVIL HÁZ

72

FILMKLUB

WWW.KULTURKOZPONT.HU

ÁPRILIS 25. SZERDA 17.00

A SZÁMOLÁS JOGA
A Csillagászati világnap és az Űrhajózás világnapja alkalmából kerül vetítésre a film. Az ötvenes évek vége: az Egyesült Államok elképesztő hajszával igyekszik legyőzni az űrversenyben Oroszországot. Már-már úgy tűnik, pénz, ész és elszántság mind kevés lehet, amikor találnak egy kiaknázatlan lehetőséget:
néhány mellőzött lángészt, akiket addig senkinek nem jutott eszébe használni. Hiszen többszörösen gyanúsak: nők és feketék. A három nő igazi emberi
számítógép: senki nem érti, hogyan képesek megcsinálni azokat a számításokat, amiket végeznek, de rakétasebességgel emelkednek a NASA ranglétráján,
ott, ahol a kor legnagyobb tudósai dolgoznak. A cél: John Glennt feljuttatni az űrbe, majd haza is hozni.
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ÜNNEPI PROGRAMOK
MÁRCIUS 14. KEDD 17.00

TOBORZÓ
Az 1848/49-es szabadságharc és forradalom 170. évfordulója alkalmából a nemzeti ünnep előestéjén nagyszabású toborzót tartunk. Besorozunk kicsit és
nagyot a huszárok közé, a piac területe így katonai táborrá alakul.
17.00 Kézműves foglalkozás, csákó-, párta- és kokárdakészítés, jelmezes fotózás
17.00 Katonai toborzó és táncház a Göncöl Néptáncegyüttessel
Zenél: Csernók Klára és Zenekara

CIVIL HÁZ

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

WWW.KULTURKOZPONT.HU

A nagy érdeklődésre való tekintettel mozgásos programjainkra előzetesen regisztrálni szükséges, amit a 06-1/240-0262-es telefonszámon
tehetnek meg. A regisztráció során a kerületben élők előnyt élveznek.
Megértésüket köszönjük!
Minden programunk ingyenes.
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.
Légző-, ízületkimozgató, erősítő, vidám mozgásos, energetikai gyakorlatok 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.
Játszószőnyeg – Kedd 10.00–12.00. Várjuk a kisgyerekes anyukákat szabad, használható játékokkal, kifestővel, pelenkázó asztallal.
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műsornaptár 2018. március
Óbudai Kulturális Központ

Békásmegyeri Közösségi Ház

1

csütörtök

17.15–19.00 / 19.00–22.00
Pszichológia / Időfizika

2

péntek

18.00 Gyulai művésztelep kiállításmegnyitó (Ingyenes.)

3

szombat

4

vasárnap

5

hétfő

6

kedd

18.30 A Biblia világa (Ingyenes.)

A szabadság bajnokai
– bélyegkiállítás (Ingyenes.)

7

szerda

18.00 Életünk – egészségünk!
Mennyire vagyok egészséges?
– Önteszt (Ingyenes.)

18.00 Békási mozi esték – Kincsem

8

csütörtök

17.15–19.00 / 19.00–22.00
Pszichológia / Időfizika

10.00 Bérletes meseszínház
– Pöttöm bérlet – Rigócsőr Király

9

péntek

10

szombat

20.00 Kovács Kati koncert

11

vasárnap

9.00 Ásványbörze és
bonsai-kiállítás

12

hétfő

13

kedd

15.00 Történelmi előadás-sorozat:
1848-49. (Ingyenes.),
18.30 A Biblia világa (Ingyenes.)

szerda

10.30 Nyugdíjas bérlet: Spanyolul
tudni kell,
18.00 Életünk – egészségünk! Terápiás módszerek útvesztőjében – Mi a
jó nekem? (Ingyenes.)

14

15.00 Accordia Irodalmi Társaság
(Ingyenes.),
18.00 Táncos örökségünk (Ingyenes.)

Csillaghegyi Közösségi Ház

3K

18.30 Régmúlt idők mozija
– Sabrina (1954)

18.00 Papp Tímea: A kő lelke –
Kavicsképek Kiállításmegnyitó
(Ingyenes.)

9.00 Babaruhabörze

10.00 Mesés hétvégék
– Színkavalkád (Ingyenes.),
17.30 Zenél a mozi – 340 éve
született Antonio Vivaldi

16.00 Hangszersimogató klub,
18.30 Hangutazás és hangfürdő

10.00 Családi vasárnapok
– Bóbita Bábszínház: Dzsungelmese,
17.00 Sirtos görög táncház

10.00 Kakaómozi
– Hogyan nevelj sárkányt? (2010)

Civil Ház

11.00 Mimó Öko-Mesekuckó
– Szelektálj Kupacs sünivel!

16.30 Fűben, fában – Hagymafélék
és más aromás kerti növények

13.30, 15.00 Bérletes meseszínház
– Kölyök bérlet – Rigócsőr Király

9.15 és 10.30 Népzenei koncert
babáknak,
18.30 Régmúlt idők mozija
– Macska a forró bádogtetőn (1958)

10.30 Picúr Színház
– Szivárványhinta

10.00 Kakaómozi
– Játékháború (Toy Story) (1995)

18.00 Lelki fröccs – Kepes András:
Boldogan élünk, míg meg nem
halunk?

14.00 Népek napja – Nepál

15.00 Nosztalgia bérlet
– Szereted-e még…?

18.00 Irodalmi csillagdélután –
Barna T. Attila költő (Ingyenes.)

17.00 Toborzó

Nemzeti ünnep
16

péntek

17

szombat

20.00 Szarka Tamás legszebb dalai

18

vasárnap

17.00 Sirtos görög táncház

19

hétfő

20

kedd

18.30 A Biblia világa (Ingyenes.)

17.30 Húsvéti tojáskiállítás

21

szerda

10.00 és 14.30 Zenés-mesés bérlet:
Katáng Zenekar koncert,
18.00 Életünk – egészségünk!
A nyugalom szigete – Pihenésről,
örömről, nevetésről (Ingyenes.)

16.00 Bütykölő
– Húsvéti tojásfestés

22

csütörtök

17.15–19.00 / 19.00–22.00
Pszichológia / Időfizika

23

péntek

24

szombat

25

vasárnap

26

hétfő

27

kedd

18.30 A Biblia világa (Ingyenes.)

28

szerda

18.00 Életünk – egészségünk!
Életmódváltás, mellyel csak
nyerhetünk! (Ingyenes.)

29

csütörtök

17.15–19.00 / 19.00–22.00
Pszichológia / Időfizika

19.00 Daniel Glattauer:
Párterápia
Az év madara és tollas társai –
kültéri kiállítás

9.15 és 10.30 Népzenei koncert
babáknak,
18.30 Régmúlt idők mozija
– A hét mesterlövész (1960)

19.00 Király Dóra: Szobatársak

15.00 Turay Ida Színház
– Körmendi bérlet: Az utolsó szerep

15.00 Ritmus klub Csoóri Sándorral,
16.00 Víz világnapja (Ingyenes.)

19.00 Tasnádi István:
Nézőművészeti Főiskola

10.00 Családi vasárnapok
– Palya Bea koncert,
17.00 Sirtos görög táncház

10.00 Kakaómozi
– Mackó testvér (2003),
18.00 Mozititkok – Csodálatos
Júlia (2004) – Koltai Lajos

16.30 Aprók tánca,
17.00 Színházi kulisszák mögött
(Ingyenes.)

18.00 Rocktöri Live Session
– Élőzenés rock-körkép

17.00 Életigenlők filmklub
– Ízek, imák, szerelmek

Húsvét

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, Erzsébet utalvány és Edenred Ajándék- és Bevásárló utalvány elfogadóhely.

műsornaptár 2018. Április
Óbudai Kulturális Központ

Békásmegyeri Közösségi Ház

Csillaghegyi Közösségi Ház

3K

Civil Ház

Húsvét
3

kedd

4

szerda

5

csütörtök

17.15–19.00 / 19.00–22.00
Pszichológia / Időfizika

6

péntek

18.00 Király Gábor kiállításmegnyitó (Ingyenes.),
20.00 Casablanca táncláz

15.00 Accordia Irodalmi Társaság
(Ingyenes.),
18.00 Táncos örökségünk (Ingyenes.)

9.15 és 10.30 Népzenei koncert
babáknak,
18.30 Régmúlt idők mozija
– Szenzáció! (1974)

7

szombat

15.00 Turay Ida Színház – Körmendi
bérlet: Zsuzsi kisasszony

18.00 Rock on the stage

18.00 Zenél a mozi – Tarantino-est

8

vasárnap

11.00 Családi vasárnapok
– Inversedance: Vackor kalandjai
17.00 Sirtos görög táncház

10.30 Picúr Színház
– Icurka-picurka

10.00 Kakaómozi – A bátor Merida
(2012)

9

hétfő

10

kedd

11

szerda

12

csütörtök

17.15–19.00 / 19.00–22.00
Pszichológia / Időfizika

10.00 Bérletes meseszínház
– Pöttöm bérlet
– Csetlő-botló Fajankó

13

péntek

19.00 Irodalmi kávéház
– Détár Enikő

13.30, 15.00 Bérletes meseszínház
– Kölyök bérlet – Minden egér
szereti a sajtot

18.30 Régmúlt idők mozija
– A nagy Gatsby (1974)

18.00 Színházi szombat esték
– Ivancsics Ilona és Színtársai
– Jókai Anna: Fejünk felől a tetőt

10.00 Mesés hétvégék
– Szeles tavasz (Ingyenes.),
15.00 Ritmus klub Csoóri Sándorral,
17.00 Nép-Tánc-Ház
– Marosszéki táncok (Ingyenes.)

16.30 Fűben, fában
– Kankalin és illatos ibolya

15.00 Történelmi előadás-sorozat:
Haynau rémuralma (Ingyenes.),
18.30 A Biblia világa (Ingyenes.)

16.00 Irodalmi délutánok
– Konczek József: A kőasszony
18.00 Irodalmi csillagdélután
– Á. Horváth András (Ingyenes.)

szombat

20.00 Like a Rolling Stone

15

vasárnap

10.00 Családi vasárnapok
– Alkotónap,
17.00 Sirtos görög táncház

16

hétfő

17

kedd

18.30 A Biblia világa (Ingyenes.)

16–20. ÖKO7

18

szerda

10.30 Nyugdíjas bérlet:
Lara De Mare – Amerikai legenda

16–20. ÖKO7

19

csütörtök

17.15–19.00 / 19.00–22.00
Pszichológia / Időfizika

16–20. ÖKO7

20

péntek

20.00 Casablanca táncláz

16–20. ÖKO7,
16.30 Aprók tánca

9.15 és 10.30 Népzenei koncert
babáknak,
18.30 Régmúlt idők mozija
– Aludj csak, én álmodom (1995)

21

szombat

15.30 III. Széchenyi sakk
emlékszimultán (Ingyenes.)

14.00 Szent György-nap (Ingyenes.)

10.00 Gyapjú nap

22

vasárnap

10.00 Családi vasárnapok
– Ciróka Bábszínház:
Minden egér szereti a sajtot
17.00 Sirtos görög táncház

23

hétfő

24

kedd

18.30 A Biblia világa (Ingyenes.)

25

szerda

10.00 és 14.30 Zenés-mesés bérlet:
Koldus és királyfi

26

csütörtök

17.15–19.00 / 19.00–22.00
Pszichológia / Időfizika

27

péntek

28

szombat
vasárnap

30

hétfő

11.00 Mimó és Csipek kiállításmegnyitó,
11.00 Mimó Ökó-Mesekuckó
– Komposztálj Mimóval és Csipekkel!

15.00 Nosztalgia bérlet – Az
asszony körbejár (Kézről kézre)

14

29

16.00 Hangszersimogató klub,
18.30 Hangutazás és hangfürdő

16.00 Bütykölő
– Könyvjelzők, könyvdíszítés

12.00 Óbudai Kutyabarát piknik
és vásár (Ingyenes.)

10.00 Kakaómozi
– Po, a Panda (2008)
16–20. ÖKO7
16.00 Irodalmi délutánok
– Lengyel Géza felolvasóestje
és könyvbemutatója

18.00 Lelki fröccs – Bagdy Emőke:
A lelki élet furfangjai, fondorlatok
és kerülőutak a lelki életben

10.00 Kakaómozi – Madagaszkári
kaland (2005),
18.00 Mozititkok – Aurora Borealis
– Északi fény (2017)
– Mészáros Márta

18.00 Rocktöri Live Session –
Élőzenés rock-körkép

17.00 Színházi kulisszák mögött
(Ingyenes.)

17.00 Életigenlők filmklub
– A számolás joga

18.30 Régmúlt idők mozija
– Csokoládé (2000)

19.00 ArcMás – Dolák-Saly Róbert
19.00 És Rómeó és Júlia…

10.00 Családi vasárnapok
– Veronaki Zenekar koncert
17.00 Sirtos görög táncház

Óbuda, a kultúra városa
Május 4 – 5. Óbuda Napja
Június 15 – július 27. Óbudai Nyár

a kultúra városa

