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MÁJUS 18. PÉNTEK 18.00

ÓBUDAI MŰVÉSZTANÁROK KIÁLLÍTÁSA
Az óbudai rajz- és művésztanárok hagyományosnak mondható májusi 
tárlata bemutatja az itt élő és tanító képzőművészek rangos sorát, akik 
különböző iskolákban, művészeti szakkörökben oktatnak, oktattak. A ki-
állítók sora mindig bővül, a paletta évről évre színesedik. 
A kiállítást megnyitja: Garami Gréta művészettörténész 
Közreműködnek: az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola zene tansza-
kának tanárai 
A kiállítás június 1-ig, hétköznapokon 9–16 óráig látogatható.

MÁJUS 16. SZERDA 15.00

GYEREKRAJZ-KIÁLLÍTÁS
A harmadik kerületi Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola a zene mellett 
a képzőművészet világába is beavatja a tehetséges gyerekeket. Az idei 
tanévben készült alkotásokból láthatunk ízelítőt ezen a kiállításon. A meg-
nyitón közreműködnek a művészeti iskola zenész növendékei.

JÚNIUS 8. PÉNTEK 18.00

REINKARNÁCIÓ A JÖVŐBE
Mór Tamás festőművész kiállítása
"Még csak az első 100 évemhez közelítek, a világ még előttem áll, vagy 
egy még talányosabb másik világ." /Mór Tamás/
Mór Tamás művészetről kialakított filozófiáját a szürnaturalizmus ala-
kította. Ez a művészi magatartás olyan festői valóságot tett lehetővé, 
ahol a látható világ átértékelődött egy tágabb és kalandosabb való-
sággá. Az ábrázolt világ így tágabb horizontokra vezet, mert a tárgyi 
valóság egy modern, új értelmet kap. Óbudához való kötődése az idő 
múlásával már szinte bibliai méretűvé növekedett, 56 éve dolgozik itt. 
Tanárként generációkat tanított. Idős kora ellenére most is festőiskolát 
vezet Békásmegyeren.
Köszöntőt mond: Gyimesi László író, költő
A kiállítást megnyitja: Feledy Balázs művészeti író
Közreműködik: Kovács-Sebestény Csilla csellista
A kiállítás június 21-ig hétköznapokon 9–16 óráig látogatható. 
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MÁJUS 19. SZOMBAT 17.00

KÓRUSBARÁTSÁG HANGVERSENY ÓBUDÁN
Több évtizedes hagyomány folytatásaként kerül megrendezésre az idei 
program. 
A hangversenyen a vegyeskari kórusirodalom legjavából énekelnek a kó-
rusok, a reneszánsz kortól napjainkig. 
Házigazda: az Óbudai Kamarakórus – karnagy Erdős Ákos
Vendégek:
Óbudai Gimnázium énekegyüttese – karnagy: Király Gabriella és Erdős Ákos
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium kamarakórusa – karnagy: Sass Boldizsár
Székesfehérvári Alba Regia vegyeskar – karnagy: Kneifel Imre
A belépés ingyenes.

MÁJUS 11. PÉNTEK 19.00

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!
Verspincér: Závory Andrea színésznő, előadóművész
Csak elmondani adj erőt – Csukás István versei (16 éven felülieknek)
Moderátor: Kurucz Éva
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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 je-
gyet tartalmaz.

MÁJUS 13. VASÁRNAP 10.00 
MOSÓ MASA MOSODÁJA
A veszprémi Kabóca Bábszínház előadásában.
A mese alatt számítunk a gyerekek aktív közreműködésére és fantáziájára.
Mosó Masa mosodájában meséli el Sompolygó, a kedves rókalány csodá-
latos történetét, amelyből megtudhatjuk, hogyan jutott el a Kerek Erdőből 
az Óperenciás Tengeren át a Mesék Országútján az Aranyvárosba, s ho-
gyan lett tündérkirálynő. Utazása során természetesen számtalan kalan-
dot élt át: találkozott a Járkáló Kastéllyal, a feledékeny Vicsor bábival s 
elvarázsolt manókkal, vigyázott Csupacselre, a háromfejű sárkánybébire, 
és versenyre kelt Tóbiással, az óriással. 
10.00–13.00 Kézműves játszóház: gyurmaállatok 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

MÁJUS 27. VASÁRNAP 10.00
GYEREKNAP: MESE-MESÉS NAP
10.00–11.00 Interaktív bábszínház 
és koncert Lovászi Edinával és zenekarával 
ABC. Abszurd. Bravúr. Celeb. Micsoda furcsa szavak! Vajon mit jelenthetnek? 
Derítsük ki együtt! Hogyan? Interaktív játék és dalok segítségével! Zenés 
utazásunkban a szavak birodalmába kalauzoljuk el a gyerekeket és az egész 
családot. A Laik Eszter verseire és az azokból született dalokra épülő koncer-
ten bejárjuk a kutyák birodalmát, körülnézünk Afrikában, és a dzsungelbe is 
eljutunk, ahol törzsi táncot lejthet mindenki, aki csak szeretne. Utunkat végig-
kíséri Pali, a kisfiú, akivel együtt játszunk és tanulunk ezen a kalandon. 
10.00–13.00: Kézműves játszóház 
– meséskönyv készítése, ugrálóvár, kisvonat, arcfestés.
A program ingyenes.
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TÁNCOS PROGRAMOK

SIRTOS GÖRÖG TÁNCHÁZ
MÁJUS 6., 13. VASÁRNAP 17.00–21.00
Tánctanítás 17.00–18.00. Az élvezetes táncleckék után lehetőség nyílik a 
tanultak gyakorlására.
Jegyár: 1000 Ft

CASABLANCA TÁNCLÁZ
JÚNIUS 1. PÉNTEK 20.00–23.00
A Casablanca Táncklub által szervezett társastáncos rendezvényen nép-
szerű standard és latin zenékre táncolhatunk! A bulin bármely táncklub 
hobbi- vagy versenytáncosai gyakorolhatják a tanfolyamon megtanult 
lépéseket a gyermekektől a szenior korosztályig.
Jegyár: 1600 Ft. A változtatás jogát a táncklub fenntartja.

ELŐADÁSOK
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS-SOROZAT
Előadó: Dr. Tóth József történész 
Az előadások ingyenesek.
Május 8. kedd 15.00 A kiegyezés

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 17.15–19.00 / 19.00–22.00
PSZICHOLÓGIA / IDŐFIZIKA
Előadó: Barna-Fóris Ágnes / Kisfaludy György

A világban elterjedt filozófiai és vallási kérdések merev kereteit próbáljuk 
feszegetni, hogy végre eljuthassunk a világ keletkezésének és működé-
sének megértéséhez. A tudomány azt kutatja, hogyan, a vallás pedig azt 
mondja el, hogy mitől működik a világ. 
Jegyár: 800 Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak: 400 Ft
Utolsó alkalom: május 31.

MÁJUS 9. SZERDA 18.00
13 DIKTÁTOR – FEJEZETEK A FORRADALMAK TÖRTÉNTÉBŐL 
Dr. Hahner Peter történész, egyetemi tanár előadása azonos című köny-
vének megjelenése kapcsán
Vajon a forradalom és a diktatúra elválaszthatatlanul összefonódik? Csak 
erőszakkal lehet tartós és mélyreható társadalmi változásokat elérni? 
Megengedhető az erőszak, ha egy jobb jövőt szolgál? Ezekre a kérdé-
sekre keresi a választ ez a kötet, miközben bemutatja a világtörténelem 
legfontosabb forradalmainak kiváltó okait, menetét, következményeit és 
vezéregyéniségeit.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A belépés ingyenes. 

MÁJUS 12. 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!

JÚNIUS 20. – JÚLIUS 25. SZERDÁNKÉNT 10.00–13.00

HA SZERDA, AKKOR ÓKK
A nyári szünidő alatt szerdánként interaktív műsorokkal várjuk a gyerekeket.
Klasszikus bábszínházzal, koncerttel és kreatív kézműves programmal 
készülünk hat héten át, minden szerdán.
Június 20. Budai Bábszínház: A bátor sün; 
 Kézműves játszóház: gyöngyfűzés
Június 27. Kézműves játszóház: só-liszt gyurmázás
Július 4. Kézműves játszóház: üvegfestés
Július 11. Kézműves játszóház: nemezelés
Július 18. Kézműves játszóház: papírsárkány-készítés
Július 25. Csörömpölők Együttes koncert; 
 Kézműves játszóház: hangszerkészítés
A program ingyenes. Csoportok részvétele esetén kérjük, hogy előzetesen 
jelentkezzenek a központi telefonszámon.
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ADÓ 1 %
Köszönjük, hogy adója 1%-ával Ön is hozzájárul, hogy még szí-
nesebbé, tartalmasabbá tehessük kínálatunkat és továbbra is 
számtalan ingyenes programmal kedveskedhessünk.

Az Önöktől kapott összegeknek is köszönhetjük, hogy 
szépíthetünk a környezeten, kényelmesebb körülményeket 
teremthetünk a látogatók számára és folyamatosan bővülő 
kínálatot biztosíthatunk minden korosztály számára. Támo-
gatásuk a kultúrát és a szabadidő hasznos és kellemes eltöl-
tését segíti ezúttal is.

Adószámunk: 14409158-2-41
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KLUBOK

„Ezüstkor” nyugdíjas klub – Programok: kirándulás, múzeumlátoga-
tás, kártyacsata, beszélgetés, filmvetítés, közös ünneplések. Információ: 
Lőrinczi Marcsi, 06-30/231-8740.  
Baba–mama klub – Közösségbe nem járó babáknak hétfőnként 9.00–11.00 
óráig. A klub kötetlen játékot kínál a babáknak, és hasznos tanácsokat, ismerke-
dést a mamáknak. Ezen belül Járóka baba–mama klub, minden második hétfőn 
kézműveskedés az aktuális ünnepkörrel kapcsolatosan, előadások, programok. 
Folyamatosan lehet csatlakozni. A program ingyenes. Információ: Galiczáné 
(Marcsi) védőnő, 06 70/685-2117, Hábelné Gulyás Szilvia, 06 70/685-2114.
Utolsó alkalom: június 25.
Önzetlen Egészségfenntartó Klub – Minden szerdán 16.00–20.00. De-
rékfájdalmak kezelése, étrend és gyógytea összeállítása, lelkisegély-szol-
gálat. Információ: Kiss Tibor, 06-30/912-1249. A kezelések ingyenesek! 
Utolsó alkalom: június 27.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK MAMÁKNAK, BABÁKNAK

Babamasszázs – Szerda 11.00–12.00. Ingyenes program. Előzetes beje-
lentkezés: 06-70/685-2116, Márti védőnő. 
Utolsó alkalom: június 27.
Csiri-biri torna – Csütörtökön 9.15, 10.00 és 11.05. Mozgásfejlesztő foglalkozások 
1–3 éveseknek. Részvételi díj: 10 alkalomra 10.000 Ft. Az alkalmi jegy ára: 1200 Ft. 
Test vérkedvezmény: 50%. További információ: Orszáczky Ildikó, www.csiri-biri.hu. 
Utolsó alkalom: június 28.

Tücsök Zene – Szerdán délelőtt. Játékos ének és zenei foglalkozás már fél-
éves kortól! Az egyszerű mondókák, dalok tanulása nem csupán a zenei kész-
ségek, de a beszéd fejlődését is segítik. Jelentkezés, csoportbeosztás: Gál 
Gabriella, 06-30/999-4945, tucsok.zene@indamail.hu, www.tucsok-zene.hu. 
Utolsó alkalom: június 13.
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, ritmus-
érzékük fejlődését is támogatjuk. Információ és jelentkezés: Czifra Ildikó, 
06-30-940-0778 vagy bp01@helendoron.com. 
Utolsó alkalom: június 25.
Babás jóga – Kisbabás (6. hét – kb. 8–10 hónapos korig) szerdánként 9.30–
10.30. Nagybabás (8–10 hónapos kortól 24 hónapos korig) csütörtökönként 
9.00–10.00. A babás jógaórákon a mama úgy tud regenerálódni a szülés után és 
visszanyerni szülés előtti kondícióját, hogy gyengéden együtt mozog a babájával. 
Információ: Pad Mariann, 06-70/580-3540; gyengedszules.szuletes@gmail.com. 
Utolsó alkalom: június 28.
Iciri-piciri táncház – Péntek délelőttönként, 9.30–10.00. Játékos néptánc-
tanítás 1–4 éves gyerekeknek. Jelentkezés, csoportbeosztás: Gál Gabriella, 
06-30/999-4945, tucsok.zene@indamail.hu, www.tucsok-zene.hu. 
Utolsó alkalom: június 15.
Ringató – Keddenként 9.15, 10.00, 10.45-től három csoportban. Vedd 
ölbe, ringasd, énekelj! Kisgyermekkori zenei nevelés a születéstől három-
éves korig a kodályi elvek alapján. Információ: G. Kovács Modeszta, 06-
70/609-0705, modeszta@ringato.hu. www.ringato.hu.
Utolsó alkalom: június 26.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK GYEREKEKNEK

Óbuda Mozgásművészeti Iskola – Telefon: 06-20/946-0848, 06-1/200-
0138, iroda@omisk.hu, www.omisk.hu.
Művészi torna – Testképző és mozgásfejlesztő gimnasztika sok tartás-
javító gyakorlattal, zenei kísérettel. A foglalkozásokat vezeti: Pers Júlia 
állami, nívó- és Berczik Sára-díjas táncpedagógus, Benis Katalin Berczik 
Sára-díjas ritmikusgimnasztika-edző.
Foglalkozások: hétfőtől péntekig heti 2 vagy 3 alkalommal. 
Modern jazztánc – Kezdőknek és haladóknak iskoláskortól, funky stílus-
ban. Koordináló fejlesztő tréning és koreográfia tanulása. A foglalkozá-
sokat vezeti: Delbóné Kalocsai Edit állami és nívódíjas táncpedagógus, 
balettmester. Foglalkozások: hétfőn és csütörtökön délután. 
Utolsó alkalom: június 17.
Néptánc – Utánpótlás csoport szerdán 16.30–18.00. Vezeti: Csiki Gergely 
néptáncpedagógus, 06-20/329-3583, www.csikigergely.hu. 
Utolsó alkalom: június 6.
Óbudai Jutsu Kai Kan SE – Nihon Tai-Jitsu – Japán harcművészet. 
Gyerek kezdő edzés 5–7 éves korig kedd, csütörtök 17.00–18.00. Gyerek 
haladó edzés 8–14 éves korig kedd, csütörtök 17.00–18.30. Edzésvezető: 
Shihan Pospischil Tamás 6. Dan. Információ: 06-20/566-9934, www.obu-
daijutsukaikanse.hu, zennihontaijutsudo@gmail.com. 
Utolsó alkalom: június 14.
Helen Doron Early English – Kedden délután, óvodás korú gyermekek-
nek (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 je-
lentkezés: Czifra Ildikó, 06-30-940-0778 vagy bp01@helendoron.com. 
Utolsó alkalom: június 26.
Akrobatikus rock & roll – Kedd, csütörtök, 16.00–17.00 versenyző csoport,
17.15–18.00 ovis csoport. Vezeti: Halász Gergő, 06-20/346-0848. 
Utolsó alkalom: június 14.
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. 
Utolsó alkalom: május 30.
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. 
Utolsó alkalom: június 20.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK FELNŐTTEKNEK

Callanetics torna – Szerdánként 18.00. Speciális alakformáló, mély-
izomtorna hölgyeknek. Információ: Maár Györgyi, 06-30/524-6815, 
info@georgiafitness.hu. 
Utolsó alkalom: június 27.
Pilates-torna – Szerdán és pénteken 19.00. Segíti és fokozza a fizikai erőnlé-
tet, állóképességet, flexibilitást, légzéstechnika alkalmazásával a pszichés el-
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Zumba fitness – Kedden 19.00–20.00, csütörtökön 19.30–20.30. Infor-
máció: Sándor Szilvia, 06-30/307-0533. 
Utolsó alkalom: június 28.
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.
Utolsó alkalom: június 12.
Szenior örömtánc – Csütörtök 14.00–15.00. Közösségi tánc 50 éven fe-
lülieknek, amely megmozgatja nem csak a testet, de az agyat is. Vezeti: 
Fürst Anna, 06-30/513-1819 és Szikra Judit, 06-30/653-8455. 
Utolsó alkalom: június 21.

SZOLGÁLTATÁSOK

Terembérlés: Akadálymentesített épületünkben 284 férőhelyes színház-
termünk korszerű hangtechnikával és lámpaparkkal rendelkezik. A szín-

házterem 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 intézmé-
nyeinek programjaira. 
Kávézó: Kávé, üdítő, szendvicsek és sütemények várják a vendégeket. 
Közösségi tér: A központ épületében és udvarán minden korosztály meg-
találja a számára megfelelő kikapcsolódást. Lehetőség van kártyázásra, 
korrepetálás megtartására vagy egy könnyed délután eltöltésére egy iz-
galmas könyv vagy újság elolvasása mellett. Kényelmes székek és aszta-
lok várják az idelátogatókat, melyhez a kávézó és a galéria igazán klasz-
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 fel-
nőtt színházzal, koncertekkel és irodalmi estekkel várjuk a nézőket.

lazulást. Információ: Maár Györgyi, 06-30/524-6815, info@georgiafitness.hu. 
Utolsó alkalom: június 29.
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. 
Utolsó alkalom: június 6.
Fit body tréning – Kéthetenként hétfőn 18.30. Cardio, zsírégető, alak-
formáló torna mindenkinek! Információ: Maár Györgyi, 06-30/524-6815, 
e-mail: info@georgiafitness.hu.
Utolsó alkalom: június 25.
„3 in 1” torna – Hétfőn 18.30, pénteken 18.00. Alakformálás, gerincgim-
nasztika, gátizomtorna egyben. Információ: Maár Györgyi, 06-30/524-
6815, e-mail: info@georgiafitness.hu. 
Utolsó alkalom: június 29.
Terápiás tréning – Csütörtökön 10.00. Kondíciójavító, izomerősítő, 
karbantartó torna. Információ: Maár Györgyi, 06-30/524-6815, info@
georgiafitness.hu. 
Utolsó alkalom: június 28.
Gerinctorna – Kedd, péntek 8.45–10.00, csütörtök 18.30–19.45. Vezeti: 
Sum Anikó, 06-20 /594-9752. 
Utolsó alkalom: június 15.
Óbudai Jutsu Kai Kan SE – Nihon Tai-Jitsu – Kedd, csütörtök 19.30–
21.00. Japán harcművészet oktatása, ifjúsági és felnőtt edzés. Edzésve-
zető: Shihan Pospischil Tamás 6. Dan, 06-20/566-9934, www.obudaijut-
sukaikanse.hu, zennihontaijutsudo@gmail.com. 
Utolsó alkalom: június 14.

Jóga – Kedd 18.30–20.00. Alapvető testi-lelki-szellemi problémáink meg-
oldása a jóga ősi, klasszikus és modern eszközeivel, receptjeivel. Vezeti: 
Lovassy László, 06-1/365-4960, 06-30/507-8279. 
Utolsó alkalom: június 25.
Hatha jóga – 75% gyakorlati foglalkozás, 25% elméleti bemutató. Beme-
legítő, ászanázás, lazítás, új lecke. Több évre rendezett anyag a csakrák, a 
fizikai test, a lelkiállapotok és a tudattartamok közötti összefüggések tük-
rében. Tanfolyamok: II-III. év hétfőn 18.00–20.30. Csatlakozni lehet a már 
működő csoportokhoz! További információk: Nagy Edit (n.edit@jogatan.
hu). Honlap: www.jogatan.hu. 
Utolsó alkalom: június 11.
NIA – Csütörtök 18.15–19.30. Tánc alapú, holisztikus, intenzív edzésprog-
ram, amely könnyen elsajátítható mozdulatokon keresztül tetőtől talpig 
átmozgat. A Nia órákon mezítláb táncolunk változatos zenékre. Lényege 
a mozgás örömének megtapasztalása, utat mutat önmagunk jobb meg-
ismerése és kiteljesítése felé. A Nia bármilyen edzettségi állapotban, 
korban és testalkattal elkezdhető. Bejelentkezés szükséges! Információ: 
Szántó Anett, 06-70/333-4535, niaanett@gmail.com. 
Utolsó alkalom: június 28.
Társastánc – Standard és latin tánc oktatása szerda délutánonként a 
Casablanca Táncklub szervezésében gyermekeknek és felnőtteknek. Kez-
dő, középhaladó és haladó csoportok. Tanár: Bánkúti Ágnes klubvezető, 
táncpedagógus. Részletes információk és jelentkezés a www.casablan-
ca-tancklub.hu weboldalon, az info@casablanca-tancklub.hu e-mail-cí-
men, vagy a 06-70/545-2323 telefonszámon. 
Utolsó alkalom: június 20.
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BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1039 BUDAPEST, CSOBÁNKA TÉR 5. • TEL.: 243-2432 • 243-2433

WWW.KULTURKOZPONT.HU • KULTURKOZPONT@KULTURKOZPONT.HU

MÁJUS 12. SZOMBAT 10.00–17.00

GANZ IFJÚSÁGI MŰHELY – 
VASÚT-, FAMODELL- ÉS ELEKTRONIKAI KIÁLLÍTÁS

A műhelyt 1984-ben Balázs Lajos ny. villamosmérnök alapította Óbudán. 
Az elmúlt 34 évben mindig nyitva állt, hogy lekösse a modellezés és az 
elektronika iránt érdeklődő fiatalokat. Ezen a napon betekintést nyerhet-
nek tevékenységükbe.
Lehetőség nyílik a terepasztal kipróbálására, egyszerű elektronikai áram-
körök készítésére, mérésére.
Várjuk az érdeklődőket a makett-, modellezés- és elektronikai bemutatók-
ra, valamint kötetlen beszélgetésre a GANZ Ifjúsági Műhely történetéről 
és küldetéséről.
A belépés ingyenes.

JÚNIUS 6. SZERDA

BUDAPESTI FÉNYEK – DORNICS ÁKOS KÜLTÉRI FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Válogatás a táj- és természetfotós múlt évben készült fényképeiből.
A kiállítás megtekinthető szeptember 3-ig.
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MÁJUS 23. SZERDA 18.00

ROCKTÖRI LIVE SESSION – ÉLŐZENÉS 
ROCK-KÖRKÉP

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 ikoni-
kus pillanatoknak? Élőzenés rendhagyó rocktöri, meghívott vendégekkel, ahol 
Hegyi György a tárlatvezető, a Kőbányai Zenei Stúdió növendékei pedig meg-
elevenedett zenegéppé válnak, hogy megidézzenek dalokat és korszakokat. 
Május: Dancing Queen
Vendég: Maróthy Zoltán
Jegyár: 500 Ft

MÁJUS 27. VASÁRNAP 18.00

POMÁZI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓZENEKAR
FÚVÓSAINAK SZABADTÉRI KONCERTJE

A program ingyenes.

MÁJUS 14. HÉTFŐ

PILLANATRAJZOK 
A Békásmegyeri Közösségi Házban közel három évtizede Képzőművésze-
ti Szakkör működik. Sokan e szakkör keretei között, Kőfaragó József irá-
nyítása mellett kezdték el bontogatni szárnyaikat, amelynek segítségével 
indultak tovább valamelyik képzőművészeti pálya irányába. Simon Gyula 
is a szakkör tagja, akit decemberben ért az a megtiszteltetés, hogy a Ma-
gyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja lett. Ez alkalommal a 
2018 tavaszán készült munkáikat mutatják  meg a szakkör tagjai.
A kiállítás ingyenesen megtekinthető május 24-ig, a Közösségi Ház 
nyitvatartási idejében.
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BÉKÁSI MOZI ESTÉK
Jegyár: 500 Ft

MÁJUS 2. SZERDA 18.00
ESZEVESZETT ESKÜVŐ
(színes, francia vígjáték, 117 perc, 2017)  
Minden idők legsikeresebb francia filmje, az Életrevalók rendezői 
visszatértek ahhoz a műfajhoz, amely naggyá tette őket. Az Eszeve-
szett esküvő egy életigenlő, fergetegesen szórakoztató és felemelő 
mozi egy álomesküvőről, ahol minden rosszul sül el.

JÚNIUS 15. PÉNTEK 18.00

UCL JAZZ SOCIETY – SZABADTÉRI KONCERT 
A zenekar egyike a London’s Global University legaktívabb zenei 
társaságainak. Tagjai közé tartoznak az egyetemisták, posztgradu-
ális és a PhD hallgatók, akik különböző témákat tanulmányoznak az 
egyetemen, de mindegyiküket összeköti a jazz szeretete. 
A program ingyenes.
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JÚNIUS 21. CSÜTÖRTÖK 20.30 
SZERELEMRE HANGSZERELVE 
(magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 104 perc, 2013)  
Greta (Keira Knightley) és barátja, Dave (Adam Levine) a főiskola óta járnak, 
és közös szerzői a daloknak, amelyekkel a férfi fellép. Amikor egy komoly 
kiadó szerződést kínál Dave-nek, New Yorkba költöznek, csakhogy a frissen 
szerzett dicsőség hamar a férfi fejébe száll, és szakít Gretával. A veszteség-
től még kóválygó lány sorsa akkor fordul jobbra, amikor Dan (Mark Ruffalo), 
a levitézlett ex-lemezkiadó egyik este meghallja énekelni egy kis East Vil-
lage-i színpadon, és azonnal felismeri Greta nyers, átütő tehetségét. A vélet-
lenszerű találkozásból egy kölcsönösen sorsfordító, elbűvölő kapcsolat for-
málódik ki, amelynek hangkulisszáját a nyári fényben fürdő New York adja. 

JÚNIUS 28. CSÜTÖRTÖK 20.30 
SWING 
(magyar romantikus vígjáték, 117 perc, 2014)  
Három elkeseredett, különböző korú nőt egy esős éjszakán egymás mellé 
sodor az élet, akiket aztán egy kiöregedett dizőz felkarol, és létrehozza ve-
lük élete utolsó nagy művét, a Swing Angels nevű énekes haknizenekart. 
A lányok az ötvenes évek női trióinak stílusában, egy transzvesztita bár-
tulajdonos és egy hakniszervező menedzser segítségével körbeturnézzák 
a Balatont. A zenekarral így vagy úgy, egy újabb lehetőséget kapnak az 
élettől a továbblépésre. A kérdés, hogyan élnek vele… 

BÉKÁSI KERTMOZI  
Jegyár: 500 Ft

JÚNIUS 7. CSÜTÖRTÖK 20.30 
MADE IN HUNGARIA
(magyar zenés vígjáték, 109 perc, 2009)  
Amikor mindenki más disszidálna, a hatvanas évek derekán egy kamasz fiú ha-
zatér a hawaii inges, rágó- és kólamámorban úszó Amerikából, hogy elterjessze 
a rock’n’roll vírusát Budapesten. A fiatal zenész arról álmodozik, hogy ő lesz a 
következő Jerry Lee Lewis. Régi barátai azonban nem fogadják vissza, mert a 
falkavezér immár Röné, a Csókkirály. És ezt még tetézi, hogy szerelme, Vera is új 
fiúval jár. Mikinek nem marad más választása, mint benevezni a Ki Mit Tud?-ra, 
hogy mindent elsöprő zenéjével visszahódítsa elvesztett szerelmét és barátait.

JÚNIUS 14. CSÜTÖRTÖK 20.30 
SOSE HALUNK MEG 
(magyar játékfilm, 86 perc, 1993)  
Tordai Imre színész munkája végeztével rohan az ügetőre, ahol szokás sze-
rint veszít.  Hirtelen felidéződik benne a kamaszkora, a hatvanas évek, ami-
kor vásározó vállfaárus nagybátyjával, Gyuszi bácsival egyszer rengeteg 
pénzt nyertek. Nagybátyja vitte először lóversenyre, vidékre, vásárba, ő is-
mertette meg vele a szabadság, a nők, az élet ízeit néhány szertelen, furcsa 
nap alatt. A lóverseny volt Gyuszi bácsi számára a legfontosabb – a kötet-
lenség és a nők mellett –, de életének ezt az utolsó, nagy nyereményt hozó 
lóversenyét nem élte meg. Mégis: sose hal meg az, akire így emlékeznek. 
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I JÚLIUS 19. CSÜTÖRTÖK 20.30 

HERCEGNŐK ÉJSZAKÁJA
(magyarul beszélő, angol romantikus dráma, 97 perc, 2015)  
1945. május 8-án egész London az utcán ünnepelte, hogy Európában véget 
ért a II. világháború. A brit trónörökös, az akkor 19 éves Erzsébet és húga, a 
14 éves Margit kikönyörögte, hogy elvegyülhessen az ujjongó sokaságban, 
és táncolhasson egyet a Ritzben. A kékvérű lányok a valóságban közvetle-
nül éjfél után már vissza is tértek a Buckingham-palotába. A neves brit ren-
dező, Julian Jarrold (Jane Austen magánélete, Utolsó látogatás) új filmje, a 
Hercegnők éjszakája azonban meghosszabbítja Erzsébet és Margit kime-
nőjét, és szeretetteljes történetben mesél a két hercegnő elképzelt kaland-
jairól azon a fergeteges éjszakán, amikor egész London egyként ünnepelt.

JÚLIUS 26. CSÜTÖRTÖK 20.30
LIZA, A RÓKATÜNDÉR
(magyar áldokumentum film, 98 perc, 2015)  
Liza, (Balsai Móni) a csinos, de roppant szerény ápolónő élete egy csapásra meg-
változik, amikor születésnapi kimenőt kap. Elhatározza, hogy megtalálja élete 
szerelmét, ám hamarosan több hullazsákba került hódolója lesz, mint élő. Ezért 
a fiatalon elhunyt japán slágerénekes, Tomy Tani szellemének (David Sakurai) 
segítségével Liza arra a következtetésre jut, hogy ő egy elátkozott rókatündér. A 
nagyszámú áldozat és a késsel mesterien bánó Liza felkelti a rendőrség érdek-
lődését, és a különc helyszínelő, Zoltán zászlós (Bede-Fazekas Szabolcs) nyo-
mozni kezd. Eközben a kétségbeesett és szerelemre vágyó Liza a maga szerény, 
de következetes módján megpróbálja legyőzni az átkot, és megtalálni az igazit...

A vetítéseket eső esetén a színházteremben tartjuk meg.

JÚLIUS 5. CSÜTÖRTÖK 20.30 
A SORS KEGYELTJEI... MEG A TÖBBIEK 
(magyarul beszélő, német-francia komédia, 122 perc, 2016)  
1910 nyarán a festői szépségű észak-franciaországi partoknál több turis-
ta rejtélyes módon eltűnik. A hírhedt nyomozópáros, Machin és Malfoy 
a Slack-öbölnél kezd nyomozni, ahol a lakók nagy része halászatból és 
kagylótenyésztésből él. A furcsa, zárt közösség egyik meghatározója a 
Bréfort család és a burzsoá Van Peteghem família, amelynek tagjai csak 
nyaranta látogatnak el a tengerre néző kastélyukba. A két család fiatal-
jai összeszűrik a levet, ezzel alaposan felrázva a hétköznapokat. Közben 
egyre többen tűnnek el a tengerpartról, a két nyomozó pedig tehetetlen. 

JÚLIUS 12. CSÜTÖRTÖK 20.30 
CSINIBABA
(magyar zenés vígjáték, 100 perc, 1997)  
1962. augusztus 28. szombat reggelén Simon bá' ellátja hírekkel, taná-
csokkal és zenével a háztömbrádión keresztül a rábízott állampolgárokat. 
Élete párjával megállapítják, hogy e napon sem történik semmi. Valami 
mégis történik: a KISZ meghirdeti a Ki mit tud?-ot, amelynek győztesei 
kimehetnek a helsinki VIT-re. Bánki Attila betanított munkás tánczenekart 
szervez, hogy a Ki mit tud? révén négy éve Kanadában élő szerelméhez 
kijuthasson. Sokan szeretnének még kijutni Nyugatra a Ki mit tud?-dal. A 
kerületi döntőn Attiláék véletlenül megtudják, hogy a győzteseket már ko-
rábban kiválasztották, a formaruhák is elkészültek méretre. Beletörődnek: 
itt kell élni egy ideig. Addig is énekelhetik, hogy: imádok élni. 
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MÁJUS 25. PÉNTEK 17.00

SZÍNHÁZI KULISSZÁK MÖGÖTT 
SZEMERE VERA ÉS VÁRKONYI ZOLTÁN 

Én a tied, te az enyém! – Sorozatunkban a magyar színházi élet híres szí-
nészpárjait mutatjuk be vetítéssel színesített előadással.
Előadó: Szebényi Ágnes színháztörténész, múzeumpedagógus
Várkonyi korunk színházművészetének kimagasló egyénisége, példátlan 
energiájú, sok műfajú művész, színész, rendező, színházépítő, filmforga-
tókönyv-író, színészpedagógus volt. Igazi reneszánsz ember, aki mindig 
ezt vallotta magáról: „Nekem életművem nincs, csak életem”. Az ő ide-
jében élte a Vígszínház legendás aranykorát. Szemere Vera, kora egyik 
legszebb színésznője, megrendítő és megható módon rendelte alá magát 
ennek a zseninek. Némiképp föladva színészetét, anyaként, családot ösz-
szetartó erőként állt mindig Várkonyi oldalán. Kettősük szép példázata 
egy ideális művészházaspár összetartozásának. Róluk szól az est. 
A belépés ingyenes.

MÁJUS 4. PÉNTEK 15.00

ACCORDIA IRODALMI TÁRSASÁG
Házigazda: Gyimesi László író
A belépés ingyenes.

MÁJUS 11. PÉNTEK 18.00

TÁNCOS ÖRÖKSÉGÜNK 
Kibővített táncházzal folytatjuk tematikus táncházi sorozatunkat, amely-
ben tovább ismerkedhetünk a magyar nyelvterület népviseleteivel, hagyo-
mányaival, tánctípusaival, népdalaival és zenéjével.
Közreműködnek: a Kincső Néptáncegyüttes és az Óbudai Népzenei 
Iskola tanárai és növendékei
Házigazda: Mosóczi István „Örökös Aranysarkantyús táncos”, néptánc-
pedagógus
A belépés ingyenes, Óbuda–Békásmegyer polgármesterének támogatásával.
Május – Kalotaszeg – Méra 1. rész 

JÚNIUS 9. SZOMBAT 12.00–18.00 

ORSZÁGOS BREAK TÁNCPÁRBAJ  
A programot a kertben rendezzük meg, rossz idő esetén a párbajok a ház-
ban lesznek.
A hazai, felvidéki, erdélyi és délvidéki profi breaktáncosok találkozója igazi 
unikum rendezvénye a kerületnek és fővárosunknak. A break táncverseny 
látványos és mozgalmas képi világa napjainkban bekerült a 2018-as Ifjú-
sági Olimpiai Játékok programjába is. A rendezvényen ennek a művészi 
táncnak a legsikeresebb képviselői mérhetik össze tudásukat, és mutat-
ják be a break zenével harmonizáló lélegzetelállító dinamikáját és elemeit. 
A belépés ingyenes.
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az alternatív, de ugyanakkor kulturált és állandóan bulizó-bálozó, társa-
sági életet kedvelő táncosok / fiatalok / örökifjak társaságát. Itt sok mo-
solyra, barátokra, rengeteg eseményre számíthatsz, a társastánc keretein 
belül! A jó hangulatú táncórákat vezeti: Székely Attila.
Utolsó foglalkozás: május 25.
Bujutsu-kai Kenshin-Ryu – Péntek 17.30–18.30. Stílusunk nem brutális 
megsemmisítésre törekszik. A cél az, hogy az emberekből túlélőt, a túl-
élőkből pedig élet-védelmezőt és értékes embert faragjunk, a végső cél 
feleslegessé tenni magát a harcot. Jelentkezni lehet az edzéseken, várjuk 
minden korosztály jelentkezését. www.bujutsu.hu.
Utolsó foglalkozás: május 25.

FELNŐTTEKNEK

Andi Testművészet: eredményes alakformálás tanfolyam – Hétfő 
19.00–20.00, szerda 19.00–20.00. Az óra visszaadja a testnek a moz-
gás szabadságát. Fejleszti a testtudatot, a hajlékonyságot, alakformá-
ló, a gerincizmokat erősítő torna dr. Vallyon Andival. Bővebb informá-
ció: 06-30/900-9336.
Utolsó foglalkozás: június 27.
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 kife-
jezetten a női energiák ritmikus mintáit veszik figyelembe, élénkítik a hor-
monrendszert, rugalmassá teszik a testet és nyugodttá az elmét. Bővebb 
információ: 06-30/900-9336.
Utolsó foglalkozás: június 26.

Női hormonjóga tanfolyam (40+) – Előre egyeztetett időpontokban. Kife-
jezetten 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 betegsé-
geket, fokozza a vitalitást és a jó közérzetet. Vezeti: dr. Vallyon Andrea. Bő-
vebb információ: vallyon.andi@gmail.com. Tel: 06-30/900-9336.
Workshop június 2. és 16., szombat 9-13h
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 össze-
függésekre épül. Minden órán új gyakorlat és új elméleti lecke. Nyomtatott 
jegyzetek, több évre rendezett tananyag. Rendszeres táborok, összejövete-
lek. Még több információ: www.jogatan.hu. Az első alkalom ingyenes! 
Utolsó foglalkozás: június 11., június 14.
Zumba tanfolyam – Csütörtök 18.00–19.00. A legújabb táncos őrület! La-
tin ritmusokkal tarkított fitneszprogram, amely jókedvre derít, alakot for-
mál, állóképességet fejleszt. Lehetsz kezdő, profi, fiú, lány – itt a helyed!
Utolsó foglalkozás: június 21.
Középhaladó kubai salsa – Csütörtök 20.00–21.00.
Utolsó foglalkozás: június 21.
Kezdő kubai salsa – Csütörtök 19.00–20.00. Ismerje meg a salsa forró han-
gulatát, vérpezsdítő ritmusait! Párt nem szükséges hozni. Információ: Salsa 
Caballeros Tánciskola, Földi Anikó, 06-20/315-2781, ani@salsacaballeros.hu.
Utolsó foglalkozás: június 21.
Szenior örömtánc-ház: Tánc a testi és szellemi frissességért – Kedd 
10.00. A szeniortánc kíméletesen mozgatja át az izmokat, ízületeket, 

ÁLLANDÓ PROGRAMOK A LEGKISEBBEKNEK

Kerekítő tippentő – Hétfő 17.00–18.00. Pár hónapos kortól óvodáskorig 
várjuk a babákat, kisgyerekeket és családtagjaikat. 45 perces foglalkozá-
sainkon néphagyományunkból merített ölbeli játékok, mondókák és dalok 
közt kalandozunk, és kötetlen módon ízlelgetjük a magyar néptánc alap-
jait. Foglalkozásvezető: Cseke-Marosi Eszter tánc- és drámapedagógus. 
Bővebb információ: www.kerekito.hu.
Utolsó foglalkozás: június 11.
Rhyme Time – Szerda 10.00–10.30. Már 6 hónapos kortól várjuk a ki-
csiket, 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. 
Utolsó foglalkozás: június 13.
Maminbaba – Hordozós Latin Fitness, a szórakoztató anyacsinosító – 
Csütörtök 10.00. Ha te is várandós vagy kisbabás anyuka vagy, ha kedveled 
a táncot és a latin ritmusokat, válaszd a Maminbabát, és mozogj együtt a 
babáddal! Hordozót előzetes egyeztetés után tudunk biztosítani. A mozdulat-
sort gyógytornász-hordozási tanácsadó is ellenőrizte és ajánlja. Információ: 
Molnár Enikő, 06-30/411-8441, info@maminbaba.hu, www.maminbaba.hu.
Utolsó foglalkozás: június 26.

ÓVODÁSKORTÓL

Óbuda Mozgásművészeti Iskola – Negyedszázados iskolánk fő profilja 
a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése a ritmikus gimnasztikától a 

baletten át a mozdulatművészetig és a modern táncig. A kezdők képzését 
már négyéves kortól gyakorlott táncpedagógusaink irányítják. Munkánk 
Berczik Sára módszerén alapszik: a hangsúly a testképzésen és a moz-
gásjavító gyakorlatokon van. Haladó csoportjaink eredményesek amatőr 
táncművészeti versenyeken, a Táncművészek Országos Szövetségétől 
2009-ben elnyertük a Kiváló Együttes Díj Arany fokozatát. Információ: 
www.omisk.hu, 06-1/200-0138, 06-20/946-0848.
Művészi torna – Kedd, csütörtök 15.45–19.00, péntek 15.45–17.30. 
Berczik Sára esztétikus testképző és mozgásfejlesztő módszerére építve. 
Négyéves kortól ajánlott. Foglalkozásvezető: Kovács Bea 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. Haladó: kedd, csütörtök 
17.00–18.00. Foglalkozásvezető: Csöngei Barbara moderntánc-pedagógus.
Utolsó foglalkozás: június 15.

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.
Utolsó foglalkozás: június 11.
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 
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és kiválóan hat a memóriára. Nem kell hozzá sem táncpartner, sem 
előzetes tánctudás. A szeniortánc nem más, mint mozgás, öröm és 
agytorna. Bármikor lehet csatlakozni. Információ: Szegedi Judit, 06-
20-222-2326.
Utolsó foglalkozás: június 26.

SZAKKÖRÖK, KLUBOK

Képzőművész kör – Hétfő, kedd, csütörtök 16.00–19.00. Kőfaragó József 
festőművész vezetésével. 
Utolsó foglalkozás: június 14.
A Mór Tamás tanár úr vezetésével működő képzőművész kör szerdán-
ként, 15.00–18.00 óra között vár minden érdeklődő, a művészetek iránt 
nyitott, alkotókedvű jelentkezőt. 
Krottendorf Német Hagyományőrző Egyesület – A hagyományőrző 
egyesület szerdánként 18.00–20.00 óra között tartja táncpróbáit. 
Utolsó foglalkozás: június 20.
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. 
Utolsó foglalkozás: Csillaghegyi Öltögetők: június 6., Békási Foltvarrók: június 13.
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. 
Utolsó foglalkozás: június 20.
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 ren-
dezvények részére is örömmel állunk rendelkezésre. További információ: 
06-1/243-2432.
Részlegesen akadálymentesített épület. Pelenkázó található. – A Kö-
zösségi Házban működik a GoforGo utazási irodája és autósiskolája.
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CSILLAGHEGYI CSILLAG MOZI 

MÁJUS 26. SZOMBAT 18.00
ZENÉL A MOZI! – STEP UP DANCE SHOW 
Filmvetítés és zenés-táncos előadás
A Step Up filmsorozat a legismertebb táncos megjele-
nések közé tartozik a világon. A táncon belül a hiphop 
műfajt részesíti előnyben. Izgalmas jeleneteken keresz-
tül mutatja be a tánc értelmét, ami túlmutat a “hobbi, 
sport” felfogáson. 
A tánc művészet. A tánc életstílus.
Ezen a napon egy olyan filmvetítésnek lehetnek a ré-
szesei, ahol időközönként a vászon mellett a színpadon 
is megjelennek táncosok, hogy élőben fokozzák a film 
hangulatát. 
Koreográfus: Krichenbaum Dániel
Táncosok: A R3D ONE Tánciskola csillaghegyi csapata. 
Jegyár: 800 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 500 Ft
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RÉGMÚLT IDŐK MOZIJA – ÚJ KÖNTÖSBEN 

Nosztalgiavetítésünk novembertől legendás külföldi filmeket és film-
csillagokat is vendégségbe hív a Csillag mozi vásznára! 
Valamint beváltjuk ígéretünket, és a csillaghegyi mozirajongók filmjavas-
latai közül is válogatunk.
Nosztalgiajegy: 500 Ft. Diákoknak és nyugdíjasoknak 300 Ft

MÁJUS 11. PÉNTEK 18.30
A VÁD TANÚJA
(magyarul beszélő, amerikai krimi, 112 perc, 1957)  

MÁJUS 18. PÉNTEK 18.30
NÁPOLYBAN KEZDŐDÖTT
(magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 100 perc, 1960) 

MÁJUS 25. PÉNTEK 18.30
FURCSA PÁR
(magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 101 perc, 1968) 

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

MÁJUS 13. VASÁRNAP 10.00
VERDÁK (magyarul beszélő, amerikai animációs film, 116 perc, 2006)   

MÁJUS 27. VASÁRNAP 11.30
Kakaómozi – Gyereknap 
ELVITTE A VÍZ 
(magyarul beszélő, amerikai-angol animációs film, 85 perc, 2006)   
A vetítés a gyereknapi programok keretében ingyenesen látogatható.
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MESÉS HÉTVÉGÉK

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

MÁJUS 12. SZOMBAT 10.00
MINDEN, AMI PALACSINTA…
…avagy: tekerjük, tekerjük, körbe-körbe fonjuk…, ahogy  a mesebeli gomb-
manók a gombafonalat. No, meg gurítjuk, sodorjuk, csavarintjuk. Az ének-
ben a rétest, a játékokban magunkat, a kézműves alkotásban a szalagot, 
nádat, papírt és természetesen a fonalat. Az egészet pedig megszórjuk egy 
nagy adag vidámsággal, és meglocsoljuk egy hatalmas labdazáporral.

JÚNIUS 9. SZOMBAT 10.00
A SZIVÁRVÁNYVÍZ CSODÁJA
A mesebeli Kerekerdő egy magas fákkal körülvett tisztásán csillog a fű-
szálakon reggelente a szivárványvíz. Aki azzal megmosakszik, mosolyog-
ni kezd a szája, örülni a szíve, és nem lesz többet szomorú. Mi ebből a 
szivárványvízből óriási buborékokat eregetünk, szappant habosítva pedig 
tulipánmezőt gyúrunk a színes gyapjúból. Így ünnepeljük a nyarat és a 
napsütést, meg persze a születésnaposokat.

MÁJUS 4., 18., JÚNIUS 1., 15. PÉNTEK 9.15–10.00

ÖSSZE-HANGOLÓ 
Az Össze-Hangoló egy rendhagyó baba-mama foglalkozás. A dalok, mon-
dókák, játékok mellett a saját hangunk és hangszerek segítségével kerül-
hetünk közelebb babánkhoz, érezve, érzékelve egymás hangulati igényeit. 
A zene, ritmusok, mozgások mentén történő közös játék, együttlét lehe-
tővé 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

MÁJUS 4., 18., JÚNIUS 1., 15. PÉNTEK 10.30–11.15

DÚDOLJ! RINGASS! TÁNCOLJ! 
NÉPZENEI KONCERT BABÁKNAK

A programmal olyan zenei élményt kínálunk a babák számára, amely so-
rán megismerkedhetnek a magyar népzenével és a népi hangszerekkel. 
A koncerten a zene mellett a néptánc is szerepet kap. A babák közben 
kedvükre játszhatnak, kúszhatnak, mászhatnak.
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.

MÁJUS 4., JÚNIUS 1. PÉNTEK 9.15–12.00

BABA-MAMA KÉRDEZZ-FELELEK! 
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.
A belépés díjtalan.
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MÁJUS 27. VASÁRNAP 10.00

GYEREKNAP 
A Csillaghegyi Csillag Moziban Gyereknap alkalmából a 
gyerekeké és a filmezésé a főszerep! A belépés ezen a 
napon díjtalan.
10.00 Holló Együttes – Varázsének 
Rajzfilmekkel  illusztrált, jelmezes interaktív gyermek-
koncert. 
A Holló együttes Weöres Sándor legismertebb gyermek-
verseiből (Bóbita, Csiribiri, Kutya-tár, Haragosi...) készí-
tette vidám zenés összeállítását. Az előadás szereplői 
mindvégig a gyerekek, akikkel – a színpadról vagy a 
színpadon – együtt játszik, énekel az együttes. 
10.00 Folyamatosan: Küldj videóüzenetet azoknak, 
akiknek a legjobban szeretnél!  Filmes csapatunk és 
a green-box technika segítségével a legizgalmasabb 
helyszínekről jelentkezhetsz, már csak azt kell kitalál-
nod, mit üzennél és kinek! Mi rögzítjük, és a kisfilmed 
hamarosan célba ér!
11.30 Elvitte a víz (magyarul beszélő, amerikai-angol 
animációs film, 85 perc, 2006)

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.
Május 12. szombat  
17.00 Családi táncház 
18.30–21.00 Kalotaszegi táncok
Június 9. szombat 
17.00 Táncház határok nélkül – Tanévzáró műsor

MÁJUS 12. 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 ját-
szani a világban szabadon lehet. 
Jegyár: 800 Ft
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JÚNIUS 2. SZOMBAT 16.00

JÓZSA TAMÁS GITÁRSULI – TANÉVZÁRÓ KONCERT
"Ha fekete fehérben látod a világot, Nem fogod észrevenni a virágot. Hiába színes a gyümölcse a 
fának, Ha nem tudsz úgy örülni a mának" (részlet a Duruzsol az erdő című zenés mesejátékból).
Dallamokról, ritmusokról, zenei gondolatokról, improvizációról, blues kíséretekről, jazz lükteté-
sekről, rock riffekről, country pengetés technikáiról, latin dallamokról, klasszikus kadenciákról 
és még sok egyébről hallhatsz június 2-án, a Józsa Tamás zeneiskola évzáró koncertjén.
A belépés díjtalan.
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MÁJUS 30. SZERDA 14.00

A CSILLAGHÁZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK KIÁLLÍTÁSA
A KOMPLEX MŰVÉSZETI NEVELÉS ÓRÁN KÉSZÜLT ALKOTÁSAIBÓL
1999 óta zajlik iskolánkban a művészeti nevelés tantárgyi kereteken belül.
A sérült alkotók munkáiból összeállított képi anyag olyan egyéni és személyes nézőpontból láttathatja kultúránkat, amely információs társadalmunkban 
exkluzív, és képzőművészeti szempontból is releváns színfolt lehet a vizuális programok palettáján.
14.00 Megnyitó – A kiállítást megnyitja Lipóczki Ákos DLA, a MOME- Tárgyalkotó Tanszékének tanszékvezetője.
14.30–15.30 Jótékonysági árverés a gyerekek munkáiból – Kövesdi László színművész vezetésével
A belépés díjtalan.
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A vendégekkel Gyimesi László író, költő beszélget. Közreműködnek: a Veres Péter Gimnázium színjátszó diákjai
A belépés díjtalan. 

MÁJUS 9. SZERDA 
17.30 Németh Géza festő, grafikus 
római-parti képei
A kiállítás május 28-ig tekinthető 
meg Közösségi Házunk nyitvatartási 
idejében.
18.00 Zonda Tamás költő az idő-
sebb nemzedék kimagasló tehetségű 
alkotója, költőként, íróként ugyanúgy 
ismert, mint pszichiáterként, a rászo-
ruló emberek mentoraként.

JÚNIUS 13. SZERDA 
18.00 Ballai László író 2006-tól – a 
debreceni Csokonai regénypályáza-
ton első díjat nyert Rettenetes csend 
című regényének megírásától kezdve 
– foglalkozik Magyarország szabad-
ságának, és általában a szabadság-
nak mint lelkiismereti, individuális és 
szerelmi problémának a megismeré-
sével. Műveinek sorát most egy új, 
sajátos, merőben abszurd „szabad-
ság-regénnyel” gazdagította.

Ki volt Ráby Mátyás, Jókai Mór „Rab Rábyja”? A szabadság rettenthetetlen 
bajnoka, aki Szentendrén és több településen is valóságos forradalmat 
robbantott ki a XVIII. század végén a maradi, kegyetlen, zsarnokoskodó 
alispánok és táblabírák Magyarországán? II. József császár harcostársa, 
aki a Habsburg birodalmat egységes, polgári értékeken nyugvó, korszerű 
európai állammá akarta formálni? Az író regényében a rá jellemző kímé-
letlen igazságkereséssel ered a történeti személy nyomába, sorsát és jel-
lemét belső reflexióin keresztül mutatja be.

TÁ
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A táborok részvételi díjáról érdeklődjenek a megadott elérhetőségek 
valamelyikén!

EGYBOGLYA NAPKÖZIS TÁBOR
Játék minden mennyiségben és azon is túl…
6–14 éves gyermekeknek. 
Hétfőtől péntekig 8.00–17 óráig, négyszeri étkezéssel.
I. TÁBORI HÉT: JÚNIUS 18–22. 
II. TÁBORI HÉT: JÚNIUS 25–JÚNIUS 29. 
III. TÁBORI HÉT: JÚLIUS 2–JÚLIUS 6. 
IV. TÁBORI HÉT: JÚLIUS 9–JÚLIUS 13. 
Tevékenységek, foglalkozások:
Drámajáték, közösségi játékok, képzőművész-, kézműves műhely, „kütyü” 
szakkör (robotika, elektrotechnika). Hagyományőrző kézműves foglalko-
zások és öko játszóház, néptánc, logikai játékok, társasjátékok, stratégiai 
játékok, divattervezés, angol nyelvű közösségi és társasjátékok, termé-
szettudományos műhely sok kísérlettel, felelős állattartás, hiphop dance, 
cirkusz iskola, vizes játékok. 
További információk, jelentkezés: www.egyboglya.hu, 06-30/900-6228, 
kapcsolat@egyboglya.hu

EGYBOGLYA NYÁRI EGYETEM KAMASZOKNAK 
10–14 éveseknek
Hétfőtől péntekig 13.00–17.00 óráig, uzsonnával, ebéddel vagy ebéd nélkül.
I. TÁBORI HÉT: JÚNIUS 18–22. 
II. TÁBORI HÉT: JÚNIUS 25–JÚNIUS 29. 
III. TÁBORI HÉT: JÚLIUS 2–JÚLIUS 6. 
IV. TÁBORI HÉT: JÚLIUS 9–JÚLIUS 13. 
Választható tevékenységek, foglalkozások: 
Drámajáték, fotós, filmes műhely (filmkészítés, forgatási napok), közös-
ségi játékok, képzőművész műhely, hagyományőrző kézműves foglalko-
zások, robotika, elektrotechnika, stratégiai játékok, divattervezés, angol 
nyelvű közösségi és társasjátékok külföldi önkéntes diákokkal, természet-
tudományos műhely, vitakultúra-fejlesztő foglalkozások.
További információk, jelentkezés: www.egyboglya.hu, 06-30/900-6228 
kapcsolat@egyboglya.hu.

TURISTÁS TÁBOR 
Budapesti turistás élmények gyerekszemmel 
8–14 éves gyermekeknek.
Hétfőtől péntekig 8–17-ig. Biztosított étkezések: ebéd, uzsonna.
Tábori hetek:
I. TÁBORI HÉT: JÚLIUS 16–20.
II. TÁBORI HÉT: JÚLIUS 23–27.
Gyülekezés/érkezés: Csillaghegyi Közösségi Ház
Budapesten élünk, de tudjuk-e, milyen igazából a város? Ismerjük-e 
a környékbeli titkos, játszós helyeket? Minden játékeszközzé válhat, 
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még a múzeum vagy a kiállítás is. Valóban létezik a városban olyan pa-
tak, amit kavicsokkal fel lehet duzzasztani? Közben érdekes emberek-
kel beszélgetünk, foglalkozásokat ismerünk meg, próbálunk ki, néha 
festőművészek leszünk, máskor asztalosok… Ami biztos: élményeket, 
tapasztalatokat szerzünk fővárosunkról és környékéről, és közben so-
kat-sokat játszunk.
További információk, jelentkezés: www.egyboglya.hu, 06-30/900-6228, 
kapcsolat@egyboglya.hu.

KOSÁRFONÓ TANFOLYAM FELNŐTTEKNEK
JÚNIUS 18–22-IG 9.00–21.00
Reggeltől estig várjuk azokat, akik meg szeretnék tanulni a kosárfonás 
mesterségét, vagy már ismerik, és gyakorolni szeretnének. Jelentkezni 
lehet Sáringer Erzsébetnél a 06-20/949-3890-es telefonszámon.

HASTÁNCTÁBOR 
JÚNIUS 21–24-IG 
Az Aquincum SE szervezésében Szeráj Hastánctábor! 
Program: 10.00–12.00-ig tánc, 12.00–14.00-ig ebédszünet, 14.00–16.00-ig tánc.
Várunk minden lányt, anyukát és nagymamát, akit érdekel ez a varázsla-
tos keleti tánc, szeretne kecsesebb, nőiesebb lenni. 
A tábor első két napján alapszintű kezdő foglalkozás azok számára, akik 
még csak most ismerkednek ezzel a rendkívül nőies mozgással. A harma-
dik naptól haladó foglalkozás rutinos táncosoknak. 
Információ: Tóth Csilla, 06-70/620-1175.

KEZDŐ VARRÓTANFOLYAM GYEREKEKNEK 
JÚNIUS 26–27-IG 8.00–12.00 ÉS JÚLIUS 16–17-IG 8.00–12.00
9 éves kortól, főként olyan általános iskolásoknak, akik szeretnének ön-
állóan varrni. 
Ezen a tanfolyamon megtanulható minden a legelejétől:

• a varrógép szakszerű használata: alsó- és felsőszál befűzése, orsózás, 
programváltások, 

• a varrógép karbantartása: tisztítása, tűcsere.
A kétalkalmas tanfolyamon a résztvevők megtanulnak ívesen és egyene-
sen varrni, a tanfolyam során egyszerű használati tárgyakat készítenek el.
Jelentkezési határidő: július 1.
A tanfolyam minimum 4 fő résztvevővel indul, maximum létszáma: 8 fő.
Bővebb információ kérése: a kreatorvarromuhely@gmail.com címen.
Face book: Liza Kreatív Alkotó- és Varróműhelye, Kreátor Varróműhely.
Oktató: Kiss-Mihók Erzsébet ruhaipari technikus.

VARRÓTÁBOR 
JÚLIUS 9–13-IG 8.00–16.00
Varrás (kézi, gépi) és tervezés játékosan, különféle technikák elsajátítása, 
alkalmazása a gyakorlatban.
A 9–14 éves korosztálynak, olyan általános iskolásoknak, akik kreatívak, 
akiket érdekel a szabás, varrás, szeretik elkészíteni saját használati esz-
közeiket, játékaikat, akik szeretnének belelátni  nemcsak az elkészítés, 
hanem a tervezés rejtelmeibe is. Varrástudás nem szükséges, ám ha a 
gyerekek tudják használni a varrógépet, komolyabb dolgokat is készít-
hetnek a táborban. 
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Maximum létszám 10 fő, jelentkezési határidő: június15.
Bővebb információ kérése: kreatorvarromuhely@gmail.com címen, Face-
book: Liza Kreatív Alkotó- és Varróműhelye, Kreátor Varróműhely.
Táborvezető oktató: Kiss-Mihók Erzsébet textilműves, tervező, modellező, 
Ha a tábor előtt szeretnék a gyerekek megtanulni használni a varrógé-
pet, akkor lehetőségük van részt venni kezdő gyerek varrótanfolyamon, 
amelynek időpontja június 26–27. 8.00–12.00.

NÉPTÁNC TANFOLYAM FELNŐTTEKNEK 
JÚLIUS 9–13-IG; JÚLIUS 24–28-IG 19.00–21.00
Itt a lehetőség azok számára, akik tovább szeretnék fejleszteni néptánc-
tudásukat. Szeretettel várunk minden táncolni vágyó érdeklődőt! Bővebb 
információ: Csiki Gergely néptáncpedagógus 06-20/329-3583.

NÉPTÁNC TANFOLYAM KEZDŐ SZINTEN FELNŐTTEKNEK, 
KORHATÁR NÉLKÜL, CSIKI GERGELY NÉPTÁNCPEDAGÓGUS VEZETÉSÉVEL 
JÚLIUS 16–20-IG 19.00–21.00
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Előzetes bejelent-
kezés szükséges! Érdeklődni: Csiki Gergely, 06-20/329-3583, csiki.
gergely@gmail.com, www.csikigergely.hu.

RINGATÓ NAPOK 
JÚLIUS 24–26-IG 9.00–13.00
Ringató – Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Közös énekléssel, játékkal, hang-
szerbemutatóval, meghívott vendégekkel, kézműves foglalkozásokkal 
várjuk a legkisebbeket, nagyobb testvéreket, szülőket, nagyszülőket. Ér-
deklődni lehet G. Kovács Modesztánál a modeszta@ringato.hu címen. 
Bővebb információ: www.modeszta.hu és www.ringato.hu.
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK BABÁKNAK, MAMÁKNAK

Bábos mesekuckó foglalkozás – Keddenként 10.00–11.00. 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 beje-
lentkezés szükséges az alábbi elérhetőségeken: Törteli Lilla, 06-70/533-6649, 
tortelililla@gmail.com. További információ: www.babosmesekucko.hu. 
Utolsó foglalkozás: június 12. 
Ringató – Csütörtökönként 9.45–10.30. Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Talál-
kozás a zenei anyanyelvvel. Kisgyermekkori zenei nevelés a születéstől há-
roméves korig a kodályi elvek alapján. Információ: G. Kovács Modeszta, 06-
70/609-0705, www.ringato.hu, www.modeszta.hu, modeszta@ringato.hu. 
Utolsó foglalkozás: június 14. 
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 ha-
tásos kombinációi alkotják. Szeretettel várok minden kisgyermekes csa-
ládot! Információ: Szmirnov Krisztina 06-30/314-2829, www.zsurok.hu. 
Utolsó foglalkozás: május 29.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK GYEREKEKNEK

Hiphop tánctanfolyam – Keddenként 16.00–17.00 és péntekenként 
15.15–16.15 kezdő és középhaladó csoport. Folyamatosan csatlakozhat-
nak kezdők és haladók egyaránt, fellépési és versenyzési lehetőségek, 
táborok. Oktató: Krichenbaum Dániel, a CRT Hiphop Crew vezetője. Elér-
hetőségek: 06-20/260-0171, www.facebook.com/corinthiansdance. 
Utolsó foglalkozás: június 1.

Gyerekkarate – Keddenként és péntekenként 17.00–18.00 óvodás kara-
te (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. 
Utolsó foglalkozás: június 15.
Kerámia – Szerdánként 15.00–16.30 és 16.30–18.00. Gyerekeket és szülőket, 
mindenkit szeretettel várok, aki szeretne maradandót alkotni. Információ és jelent-
kezés: Szemlér Magdolna iparművész, tanár, 06-20/911-8863, setters@szafi.hu. 
Utolsó foglalkozás: május 30.
Liza Kreatív Alkotó- és Varróműhelye – Május 12., 26.; június 9. 9.00–12.00. 
Kiss Mihók Erzsébet Liza alkotóműhelyébe gyerekek és felnőttek egyaránt 
ellátogathatnak, ha szeretnének kézzel vagy varrógéppel varrni. Itt a kezdő 
varrótanfolyamok  mellett a tematikus varrófoglalkozásokon résztvevők jó 
hangulatban, észrevétlenül tanulhatják meg a kézi és gépi varrást. További 
információ: kreatorvarromuhely@gmail.com, telefon: 06-30/992-3609, a Fa-
cebookon: Liza Kreatív Alkotó- és Varróműhelye néven. A programra előzetes 
bejelentkezés szükséges a kreatorvarromuhely@gmail.com e-mail-címen! 
Utolsó foglalkozás: június 9.
Néptánc – Csütörtökönként 16.30–17.15 és 17.30–18.15. A Göncöl Nép-
táncegyüttes utánpótlás tánccsoportja hároméves kortól Csiki Gergely 
néptáncpedagógus vezetésével. Információ, jelentkezés: Csiki Gergely, 
06-20/329-3583. www.csikigergely.hu. 
Utolsó foglalkozás: június 14.
Tűzzománc, üvegfestés, kínai tusfestés – Minden csütörtökön 15.00–
19.00. Várunk mindenkit szeretettel, aki egyéni elképzeléseit szeretné 
megvalósítani! Információ: Glatz Marietta művész-tanár, 06-1/388-4836. 
Utolsó foglalkozás: június 13.
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK FELNŐTTEKNEK

ÚJ! Dr. Ági – 6 alkalmas workshop dr. Nagy Ágnes orvos-életmód-
szakértő-grafológus vezetésével, ahol választ kaphat az egészséges 
életmóddal kapcsolatos kérdéseire, megtapasztalhatja az önmagunk-
ba vetett hit erejét és a rendszeres gyakorlás szív-érrendszeri hatása-
it. Nem gyógyszeres terápiák, hanem természetközeli praktikák, moz-
gás, tánc, zene, ízek és illatok, az érintés varázsa, pihentető relaxáció 
kerülnek gyakorlásra. Megbízható szakember, nyugodt környezet, 
stresszmentes gyógyulás!
Időpont: május 2., 9., 16., 23., 30., június 6., szerdánként 18.00–19.15-ig. 
Információ, jelentkezés: 06-30/789 5311, dragnes@midlife.hu.
Új! Kismama jóga – Csütörtökönként 19.10–20.40. A kismamajóga ajánl-
ja a legjobb lehetőséget a gyengéd szülésre, a babádnak a gyengéd szü-
letésre. A testgyakorlatok segítségével finoman átmozgathatod magad. A 
gátizomtorna segíti a női egészséged védelmét és a gát védelmét szülés-
kor. A relaxáció segítségével kipihenheted a külvilág folyamatos ingereit, 
ráhangolódhatsz a babádra, és elengedheted a félelmeidet. Gyere, han-
golódjunk, beszélgessünk, jógázzunk együtt! Információ: Pad Mariann, 
06-70/580-3540, gyengedszules.szuletes@gmail.com. 
Utolsó foglalkozás: június 14.
Festőkurzus felnőtteknek – Péntekenként 10.00–12.30. A festést má-
solással kezdjük. Nagy mesterek műveit másoljuk, főleg az impresszio-
nizmus korszakából. Megtanulunk szénnel rajzolni, akrilfestékkel festeni. 
Később lehetőség nyílik csendéletek, beállítások festésére is. Információ: 
Makovecz Anna, 06-20/573-9339. 
Utolsó foglalkozás: június 15. 

Fonó – Hétfőnként 15.00–18.00, előzetes megbeszélés szerint. Saját fo-
nal készítése gyalogorsón és rokkán. A foglalkozást vezeti: M. Horváth Ad-
rienn (Ariadne Műhely), 06-20/369-0739, facebook.com/ariadnemuhely/. 
Utolsó foglalkozás: május 28.
Gerinctorna – Hétfőnként 17.30–18.15, csütörtökönként 15.00–15.45. Ge-
rinctorna gyógytornaalapokkal. Információ: Giliczéné Bencze Mária nívó- 
és Berczik-díjas táncpedagógus, mozgásterapeuta, 06-20/390-1260. 
Utolsó foglalkozás: június 14.
Gyapjúszövés – Keddenként 16.00–19.00. Szakkör felnőtteknek. Szalag-
szövés szádfán és kártyán – egyszerű és szedett szalagok, tokok készí-
tése. Szövőkereten párna, tarisznya, hátizsák szövése különböző díszítő 
technikákkal (csíkos, fogas, dzsidzsim, bogos, kilim, stb.). Információ: 
Detre Mikolt gyapjú-, szőnyegszövő oktató, 06-30/992-2944. 
Utolsó foglalkozás: június 12.
Gyöngyfűzés – Keddenként 9.00–12.30. Előzetes bejelentkezés szüksé-
ges. Információ: Ladán Éva, 06-30/982-5721, eva.ladan@hotmail.com. 
Utolsó foglalkozás: június 12.
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, 06-
70/620-1175, www.szerajhastanc.hu. 
Utolsó foglalkozás: június 14.
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. (hét-
főnként) 17.30–19.30. Információ: Farkasvölgyi Orsolya, 06-70/371-9516. 
Utolsó foglalkozás: június 11.
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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. 
Utolsó foglalkozás: június 11.
Kerámia – Csütörtökönként felnőtteknek 13.00–16.00. Mindenkit szere-
tettel várok, aki szeretne maradandót alkotni. Információ és jelentkezés: 
Szemlér Magdolna iparművész, tanár, 06-20/911-8863, setters@szafi.hu. 
Utolsó foglalkozás: június 14.
Kosárfonás – Csütörtökönként 9.00–12.00 és péntekenként 15.00–18.00 
és 18.00–21.00. Információ: Sáringer Erzsébet, 06-20/949-3890. 
Utolsó foglalkozás: június 15. 
Könyvkötészeti tanfolyam – Kéthetente szerdán 16.00–20.00. Informá-
ció: Csuzi Enikő, 06-26/385-312. 
Utolsó foglalkozás: június 6.
Nemeztanfolyam – Oktatás havonta egy szombaton 10.00 órától a Kis-
házban, előzetes egyeztetés alapján. Az érdeklődők jelentkezését várja: 
Dobinszki Csilla, 06-20/527-7095. 
Néptánc felnőtteknek – Szerdánként 19.30–21.00. Szeretettel várjuk a 
táncolni vágyó fiatalokat és idősebbeket kezdő és haladó szinten Csiki 
Gergely néptáncpedagógus vezetésével. Információ, jelentkezés: Csiki 
Gergely, 06-20/329-3583, www.csikigergely.hu. 
Utolsó foglalkozás: június 13.
Női Mozgás – Keddenként 19.00–20.00. Kapcsolódj ki te is a hétköznapok szür-

keségéből, és töltődj fel! Kifejezetten nőknek szóló mozgástrénig, tartásjavító, hát-
izom-erősítő és nyújtó gyakorlatokkal, tánccal és sok-sok mozgással megfűsze-
rezve. Információ: Tóth Csilla, 06-70/620-1175 vagy selima@selimahastanc.hu.
Utolsó foglalkozás: június 12.
Óbudai galambász és kisállattenyésztő klub – Minden hónap első hét-
főjén. Információ: Sosity Elek, 06-20/949-3406. 
Utolsó foglalkozás: június 4.
Üvegékszer készítés – Havonta egyszer szombaton, megbeszélés sze-
rint. Információ: Kaiser Judit, 06-30/648-0839. 
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 elkezd-
hető! Információ: Nagy Eleonóra, 06-70/537-5136, nagyeleonora@gmail.com. 
Utolsó foglalkozás: június 11.
Szenior örömtánc – Szerdánként 10.00–11.00. Egy újfajta mozgásfor-
mával várjuk kedves látogatóinkat. A szeniortánc kíméletesen mozgatja 
át az izmokat, ízületeket és kiválóan hat a memóriára. Nem kell hozzá 
sem táncpartner, sem előzetes tánctudás. A szeniortánc nem más, mint 
mozgás, öröm és agytorna. Információ: Szegedi Judit, 06-20/222-2326. 
Utolsó foglalkozás: június 13.

SZOLGÁLTATÁSOK

Kényelmi szolgáltatások: baba-mama szoba (pelenkázó, kézmosó, 
szoptatós fotel), akadálymentes közlekedés.
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RENDSZERES PROGRAMOK A CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

Budapest, 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:  06-70/967-1493 irodavezetői telefonszám
E-mail:  liebekati@gmail.com
Honlap:  www.csipke.info/Postafiók

Ügyvivő testületi megbeszélés: Minden hónap második csütörtökén 
19 órától.
Irodavezetői fogadó óra: Minden ügyvivő testületi ülés előtt 18 órától.
CSIPKE Műhely: Minden hét szerdáján 10-12 óráig.
Csillaghegyi Találkozó néven szórakoztató, ismeretterjesztő előadás: 
Minden hónap harmadik szerdáján 18 órától.
3-1-2 kínai meridián gyógytorna: Minden hét szerdáján 9 órától.

RENDSZERES PROGRAMOK A ZSÁMBOKI MŰHELYBEN
Budapest, 1039 Lehel u. 14.
(A Csillaghegyi Jézus Szíve templom jobboldali épületszárnya)
Zsámboki önképzőkör: Minden hónap első szerdáján 18 órától.
Ingyenes tanácsadások
Gyermekpszichológiai kérdésekben: Minden hónap második szerdán 
17-19 óráig.
Előzetes bejelentkezés dr. Léder Rózsához a 06-30/883-2123 telefonszámon.
Családjogi tanácsadás, mediáció: Minden hónap 2. csütörtökén 17 órától.
Előzetes bejelentkezés dr. Kiss Éva nyugalmazott bíróhoz a 06-70/967-
1493 telefonszámon.

CSILLAGHEGYI TALÁLKOZÓ A CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
MÁJUS 16. SZERDA 18 ÓRA 

Csillaghegyi Találkozó – Woth Imre koronaőr: 
A Szent Korona aranyműves szemmel

JÚNIUS 2. SZOMBAT 9-14 ÓRA 
Egészségnap

ZSÁMBOKI ÖNKÉPZŐKÖR A ZSÁMBOKI MŰHELYBEN
MÁJUS 2. SZERDA 18 ÓRA 

Csépe László: Evolúció kontra intelligens tervezés

További programjainkat figyelje folyamatosan hirdetőfelületeinken!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
Programjaink ingyenesek. Mindenkit szeretettel várunk!
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1033 BUDAPEST, PETHE FERENC TÉR 2. • TEL.: 247-3604
WWW.KULTURKOZPONT.HU • KULTURKOZPONT@KULTURKOZPONT.HU

MÁJUS 5., JÚNIUS 2. SZOMBAT 16.00 

HANGSZERSIMOGATÓ KLUB
Bársony Bálint és zenekara interaktív foglalkozása és mini koncertje gyerekek-
nek. 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, gyermek-
pszichológus
Jegyár: 1000 Ft (A nagy érdeklődésre való tekintettel javasoljuk az elővé-
teles jegyvásárlást.)

MÁJUS 26. SZOMBAT

GYEREKNAP
11.00 Alma együttes 
Gyereknap alkalmából az Alma együttes zenél kicsiknek és nagyoknak 
a 3K előtti téren. Az együttes improvizatív módon kezeli a táncos-zenés 
együttlétet: a gyerekek, sőt a szülők is aktív részesei és formálói a sok 
vidámsággal fűszerezett műsornak.
A belépés ingyenes.
12.30 A Welldance Sporttánc Egyesület bemutatója
A 16 éve működő és többféle táncműfajban nemzetközi szinten is je-
leskedő Welldance Sporttánc Egyesület táncosainak színes műsora. 
Az egyesület a mazsorett, a pom-dance és a fashion dance műfajával, 
országos bajnok táncosokkal, sok mosollyal és szeretettel várja az 
érdeklődőket. 
Információ: www.welldance.hu.
A belépés ingyenes.
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MÁJUS 18. PÉNTEK 19.00    

MIKÖZBEN EZT A CÍMET OLVASSÁK, MI MAGUKRÓL BESZÉLÜNK
Öt fiatal színész vallomása a Színművészetiről, pályakezdésről, önmaguk menedzseléséről, a konfrontálódás lehetőségeiről – megnevezve ismert tanáro-
kat, igazgatókat és rendezőket. A produkció a legendás, 1969-es színészvizsgából, a Közönséggyalázásból indul ki, amikor az akkori tanszékvezető, Ádám 
Ottó az előadás közben feldúltan távozott a nézőtérről.  A személyes történetek és eredeti dokumentumok alapján készült előadásban az alkotók a múltról a 
jelenre ugranak, és elkezdenek a jelenlegi fiatal generáció küzdelmeiről beszélni – saját élményeiken, humoros, groteszk és drámai történeteiken keresztül.
Szereplők: Eke Angéla, Horváth Alexandra, Horváth Márk, Rétfalvi Tamás, Tarr Judit
Rendező: Kelemen Kristóf
Jegyár: 1800 Ft
Az előadás a Küszöb fesztivál része.
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MÁJUS 25. PÉNTEK 18.00

A ZENÉS DIÁKSZÍNPAD BEMUTATJA:
RETRO ZENEI ÖSSZEÁLLÍTÁS

A Zenés Diákszínpad egy musicalstúdió fiataloknak, amely betekintést enged 
a zenés színjátszás korántsem könnyű, ám annál elbűvölőbb világába. Retro 
zenei összeállításunk népszerű retro slágereket, musical, valamint operett 
dalokat tartalmaz, így minden korosztály számára kellemes időtöltést ígér. 
Többek között olyan régi dallamok csendülnek fel, mint a 220 felett, Santa 
Maria, Valaki mondja meg, Holnap hajnalig, mindezek pedig látványos ko-
reográfiákkal fűszerezve. Ismert sikermusicalekből is elhozunk néhány dalt 
a közönségnek, olyanokat, mint a Gyűlölet a Rómeó és Júliából, a 365 nap a 
Rentből vagy a Zene az kell a Valahol Európában című musicalből.
Vendég: Vágó Zsuzsi, az Operettszínház művésze
Jegyár: 1500 Ft
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MÁJUS 4. PÉNTEK 18.00

LELKI FRÖCCS
Barkó Judit: Lámpaláz OFF! – ANTiIZGULIN
Az előadás a lámpaláz leküzdésének módszeréről szól, mely megszabadít a nyil-
vános szerepléstől való félelemtől; legyen szó vizsgáról, prezentációról, riportról, 
állásinterjúról vagy bármilyen, az egyén számára téttel járó helyzetről. Az előadás 
során szóba kerül, hogy milyen tünetei vannak, és mi okozza a lámpalázat, vala-
mint az, hogy miképpen lehet gyorsan, egyszerűen és végleg megszabadulni tőle. 
Barkó Judit 20 évig volt a Duna Televízió szerkesztő-műsorvezetője, kommuniká-
ciós mentor, az ANTiIZGULIN megalkotója.
Jegyár: 1000 Ft
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MÁJUS 5., JÚNIUS 2. 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 hangsze-
rek mélyebb tudatállapotba segítik a hallgatót, hogy felülemelkedhessen a hétköznapi gondolatok zűrzavarán, és elhagyva az elme irányítását, a szív terébe 
helyezkedhessen. 60–70 percen keresztül fekvő pozícióban, közvetlenül a testre hatnak a test közelségében indított gyógyító rezgések. Alvási gondokkal 
küszködők közkedvelt relaxációs nyugalomterápiája. Hozzanak magukkal párnát, takarót, polifoamot, hogy minél kényelmesebben élvezhessék az igazán 
különleges zenei utazást.
Késve érkezőket sajnos nincs módunk fogadni.
Jegyár: 2500 Ft
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MÁJUS 11. PÉNTEK 17.30

ÍZEK, ÉRZÉSEK, LÉPÉSEK – PROVENCE
17.30 Ravasz Balázs: Tihany, az én Provence-om c. fotókiállításának 
megnyitója
18.00 Provence – Természetes gyógyír testnek, léleknek, szellemnek
Dr. Nagy Ágnes orvos-életmódszakértő, francia nyelvű idegenvezető 
gyógyszermentes egészségszemléletét ismerheti meg az érdeklődő. A 
mediterrán étrend kedvező szív- és érrendszeri hatásairól, a mozgás örö-
méről és a zene csodájáról beszél, s közben megéljük a francia életöröm, 
a „joie de vivre” titkait.
Vendége: Bertalan György, a Vinolingua alapítója, aki arról mesél, hogy 
miért jó borozni, és miért egyedi a francia rozé.

19.00 Kóstoló: provence-i falatok és rozé bor
20.00 Boggie koncert
Csemer Boglárka alias Boggie rajongása a 
francia nyelv és kultúra iránt köztudott. Szemé-
lyes kedvenceiből válogat: France Gall, Charles 
Aznavour, Edith Piaf, Indila örökzöld sanzonjai-
ból, a 20-as évektől napjainkig.

Jegyár elővételben: 2500 Ft, 
aznap, a helyszínen: 3000 Ft
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MÁJUS 12. SZOMBAT 9.30

SAKKVERSENY
Immár hatodik alkalommal kerül megrendezésre a tanévzáró korcsopor-
tos diák sakkverseny, a Sirály Életmód SE rendezésében. A versenykiírás 
megtalálható a www.siralysport.hu és a www.chess.hu honlapokon, vala-
mint olvasható a 3K-ban kihelyezett plakátokon.

MÁJUS 26. SZOMBAT 10.00-16.00

EGÉSZSÉGKÖRÚT ÓBUDÁN
Kaszásdűlői egészségnap a Szent Margit Rendelőintézet szervezésében.
A program ideje alatt a következő szűréseken vehetnek részt: vérnyo-
másmérés, vércukor- és koleszterinmérés, tüdőkapacitás-mérés, InBody 
testösszetétel-mérés, táplálkozási tanácsadás, gyermek  látásvizsgálat, 
anyajegyszűrés, gyermek ortopédiai szűrés, gyermekallergológiai vizsgá-
lat, hallásvizsgálat.
A belépés ingyenes.
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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 férfia-
kat – szeretettel várnak! Foglalkozásvezető: Sulák Ágnes és Kertész-Kiss 
Tamás. Tel.: 06-30/974-0320, 06-20/571-9381. További információk: 
www.etkajoga.com. A belépés ingyenes.
Szerdánként 10.00–13.00 Bridzs klub. Játékforma: társasági bridzs. 
Információ: Deák Katalin, 06-70/210-3247, deak.kati@digikabel.hu. A 
belépés ingyenes.
Kéthetente szerdánként 9.00–11.00 Járóka baba–mama klub – Kö-
zösségbe 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 program-
szervezésben 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. Informá-
ció: 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.

Csütörtökönként 12.00–14.00 Kineziológiai tanácsadás. A kezelés cél-
ja a jelen- és múltbéli stressz hatásainak oldása speciális korrekciós tech-
nikákkal. Információ és bejelentkezés: Nagyné Berényi Ildikó, 06-70/618-
2877. A belépés ingyenes.

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 mondóká-
zik a piciknek. A 30 perces foglalkozásokat 4–5 szülő és baba részvéte-
lével tartjuk. Információ: 06-70/628-5850, kidsclub3kerulet@gmail.com, 
www.vidamangol.hu.
Utolsó foglalkozás: június 4.
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 mondóká-
zik a piciknek, akik így játékosan ismerkednek az angol nyelvvel. Informá-
ció: 06-70/628-5850, kidsclub3kerulet@gmail.com, www.vidamangol.hu.
Utolsó foglalkozás: június 4.
Kerekítő mondókás móka – Csütörtök 9.45–10.15. 0–3 éveseknek.  Fél-
óra höcögés, göcögés, kacagás a Kerekítő mondókás könyvek népi mon-
dókái, ölbeli játékai nyomán. Cirókázás, lógázás, hintáztatás, lovagoltatás 
élő hangszerjátékkal, népdalokkal színesítve. Foglalkozásvezető: Nagy 
Éva Rita zenepedagógus, nagyeva.rita@gmail.com, 06-30/538-2337. Be-
jelentkezés és mondókatár: www.kerekito.hu. 
Utolsó foglalkozás: június 7.
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Mazsorett – Haladó, versenyző: hétfő 16.30–18.00. Virtuóz botforgatás, 
pompon, zászló, többféle táncműfaj! Információ: Szépolt Gabriella Well-
dance SE elnök, 06-20/361-5663, www.welldance.hu.
Utolsó foglalkozás: június 4.
Fashion dance – Divat és tánc egyben – Haladó, versenyző: hétfő 
19.00–20.30, szerda 19.00–20.00.
Utolsó foglalkozás: június 6.
SmartShito – Edzésmódszer felnőtteknek, harcművészeteken keresz-
tül – Kedd, csütörtök 19.30–20.30. Mit kínálunk számodra? Önvédelmet 
és önbizalmat, stresszoldást, energetizálást, a szívizom erősítését és a 
tüdőkapacitás növelését, gerinctornát, rekreációt, mozgáshatáraid kitágí-
tását, egészséged és aktivitásod megőrzését, szellemi, mentális, fizikai 
képességeid és azok összhangjának maximalizálását, életminőséged 
javítását, pozitív közösséghez való tartozást, közös, családi programok 
lehetőségét. Szénási Zsolt 8. Dan, tel.: 06-20/913-4747, www.shito.hu.
Utolsó foglalkozás: június 7.
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.
Utolsó foglalkozás: június 7.
SmartBody – Hogy jól érezd magad a testedben! – Kedd, csütörtök 
19.00–20.00. Hatékony, gyors, élvezetes edzés saját testtel és funkcioná-
lis eszközökkel!

Alakformálás, zsírégetés, mélyizomépítés, gerinctorna! Túlsúlyos vagy? 
Gyengének érzed magad? Fáj a hátad? Fáradt vagy? Nem tudsz koncentrál-
ni? Akkor eljött a TE időd! Szénási Judit mesteredző, tel.: 06-20/393-7775.
Utolsó foglalkozás: június 7.
Gerinctorna – Hétfő, szerda 10.30–11.30. Idén is folytatjuk gerincünk, izma-
ink több éve megkezdett erősítését. Közös munkánkat zenével, jókedvvel 
és sok munkával végezzük. A résztvevők létszámát a színházterem mérete 
határozza meg. Információ: Holtsuk Györgyné, holtsuk.tunde@gmail.com.
Utolsó foglalkozás: június 6.
Zumba Fitness Marcsival – Hétfő, szerda 19.15−20.15. A zumba vér-
pezsdítő, minden testrészt megmozgató, világtáncokból felhasznált 
lépésekkel tarkított fitneszprogram. Fő mozgatórugóját a latin-amerikai 
táncok jelentik. Az első alkalom ingyenes! Novák Marcsi rekreációs moz-
gásprogram-vezető, edző, zumba fitness isntructor. Tel.: 06-20/532-0060.
Utolsó foglalkozás: május 30.
Gerincjóga – Csütörtök 9.30–10.30. Fejlessze egészségét folyamatosan! 
Eddze testét és szellemét együtt, miközben az ősi, velünk született ké-
pességeket hozzuk elő a csoportos foglalkozáson! Ajánljuk minden kor-
osztálynak, kezdőknek és haladóknak. Információ: Kertész-Kiss Tamás, 
06-20/571-9381, Sulák Ágnes, 06-30/974-0320.
Utolsó foglalkozás: június 7.
Szenior örömtánc – Kéthetente hétfőnként 11.45–13.15. A szeniortánc kímé-
letesen 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.
Utolsó foglalkozás: május 28.

Kerekítő bábos torna – Csütörtök 10.15–10.55. 1–3 éveseknek. Kerekítő 
manó bábos jeleneteivel, ölbeli játékokkal, dalokkal, labdás ejtőernyővel, 
tornaszeres játéktérrel várom a kicsiket és nagyokat. Foglalkozásvezető: 
Nagy Éva Rita zenepedagógus, nagyeva.rita@gmail.com, 06-30/538-
2337. Bejelentkezés és mondókatár: www.kerekito.hu. 
Utolsó foglalkozás: június 7.

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, mozgás-
sal 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. 
Utolsó foglalkozás: június 7.
LCF Kids Club – Haladó angol tanfolyam 8–10 éves korig: csütörtök 
17.30–18.15. Ezen a tanfolyamon kifejezetten haladó témaköröket dolgo-
zunk fel. A hangsúlyt továbbra is a beszédkészség, a hallás utáni megér-
tés fejlesztésére helyezzük, de már minden foglalkozáson megjelennek az 
írásos feladatok is. A szintén pozitív megerősítésre épülő Cambridge gyer-
meknyelvvizsgára való felkészülésre is lehetőséget biztosítunk. Informá-
ció: kidsclub3kerulet@gmail.com, 06-70/628-5850, www.vidamangol.hu. 
Utolsó foglalkozás: június 7.
SmartKid – Harcművészet, önvédelem, versenysport gyerekeknek – 
Kedd, csütörtök 17.30–18.30. Kifejezetten ajánlott, ha gyermeke hiperak-

tív, koordinációs zavarai vannak, koncentrációs gondokkal küzd, agresz-
szív, félénk, visszahúzódó, gerinc- és izomproblémái, pszichés gondjai 
vannak, nehezen illeszkedik be. Szénási Zsolt 8. Dan, Szénási Judit 4. Dan. 
Tel.: 06-20/393-7775, www.shito.hu.
Utolsó foglalkozás: június 7.
Pom-Dance Show – Tánc és show egyben! – Kezdő: hétfő, szerda 
18.00–19.00. Komplex tánctanítás a jazztől a hip-hop stílusokig, látvá-
nyos színpadi show, pomponos koreográfiák, fellépések, országos ver-
senyek. A 15 éves múltra visszatekintő Welldance Sporttánc Egyesület 
világbajnoki eredményekkel és szakképzett, EB III. helyezett nívódíjas ok-
tatóval várja az új táncos növendékek jelentkezését. Információ: Szépolt 
Gabriella Welldance SE elnök, 06-20/361-5663, www.welldance.hu.
Utolsó foglalkozás: június 6.

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.
Utolsó foglalkozás: május 30.
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.
Utolsó foglalkozás: június 6.
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JÚNIUS 1. PÉNTEK 17.30

100 ÉVES A LENGYEL FÜGGETLENSÉG 
– A II. KÖZTÁRSASÁG MEGTEREMTŐINEK 
ARCKÉPCSARNOKA
A kiállítás a 100 évvel ezelőtt, 1918. november 11-én – 123 évnyi feldara-
boltság után – újra függetlenné vált Lengyelország azon katona-, politi-
kus-, újságíró- és művészhőseit és közszereplőit mutatja be, akik a törté-
nelemformáló 1917-1918-1919-es évek folyamán előkészítették, megvaló-
sították és megvédték Lengyelország függetlenségét és területét. 
A 15 darab A3-as méretű képkeretben lévő grafitrajz alkotója Nyírő Ve-
ronika rajzolóművész, aki arcképeinek hőseit történelmi ismeretei és 
kutatásai alapján választotta ki, portréit pedig biztos kézzel és magas 
szintű szaktudással kelti szinte életre. Mindegyik kép alatt (vagy mel-
lett) egy kis táblán a történelmi személyiség rövid életrajza is olvasható 
lesz néhány mondatban.
A kiállítást megnyitja: Joanna Urbańska, a Budapesti Lengyel Intézet 
igazgatója 
A kiállítás az Óbuda–Békásmegyer Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal 
közös szervezésben valósul meg.

MÁJUS 8. KEDD 16.00

IRODALMI DÉLUTÁN 
A BALASSI BÁLINT ASZTALTÁRSASÁG 
(SALGÓTARJÁN) TAGJAI LESZNEK A VENDÉGEINK 
A Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság irodalmi délutánokra hívja a 
művészetek iránt érdeklődőket. 

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. 
Utolsó foglalkozás: június 5.
Kismamajóga – Szerda 15.30-16.30. Ha szeretnéd várandós kismama-
ként is jól érezni magad a bőrödben, leküzdeni a hát- és derékfájást, to-
vábbra is jó formában lenni, akkor gyere, és jógázz velem! A könnyű, las-
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.
Utolsó foglalkozás: június 6.
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 energiatároló hét meridián feltöltése. Információ: Szabó Zoltán, 06-
20/375-8564.
Utolsó foglalkozás: június 4.
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 fordí-
tunk. Kortól függetlenül várok mindenkit! Információ: Oberfrank Réka, 
06-20/770-0883, reka.oberfrank@gmail.com.
Utolsó foglalkozás: június 1.

SZOLGÁLTATÁSOK

Terembérlés: Akadálymentesített épületünkben 150 férőhelyes színház-
terem 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. Kávé-
zó és büfé a rendezvények ideje alatt. Ingyenes parkolás.
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MÁJUS 12. SZOMBAT 11.00 

MIMÓ ÖKO-MESEKUCKÓ 
– POTYKA BÉKA, A VIZEK VÉDELMEZŐJE

Potyka béka egy patakban lakik a közelben, ahol egy egész csapat óvo-
dás ebihal költi el jóízűen az uzsonnáját. Hallottál már róluk, vagy ismersz 
egy-két ovis ebihalat? Ha nem, mindenképp gyere el, és kukkantsunk be 
együtt a víz varázslatos világába!

BÜTYKÖLŐ
MÁJUS 2. SZERDA 16.00
ANYÁK NAPJA
Anyák napja alkalmából kedves ajándékokat készíthetnek a virágcsokor 
mellé az érdeklődők. 

MÁJUS 23. SZERDA 16.00
NÉPI GYERMEKJÁTÉKOK
Gyermeknap alkalmából egyszerű, akár otthon is elkészíthető gyerekjátéko-
kat készíthetnek a látogatók természetes és újrahasznosított anyagokból. 

FŰBEN, FÁBAN 
Manapság újra nagy népszerűségnek örvendenek a gyógynövények. Jó-
tékony hatásaikat egyre több ember ismeri, és védi a szervezetét különfé-
le gyógynövényekből készült teákkal. 
Kérdéseiket szakértő vendégünknek, Mózes Katalin Ildikónak tehetik fel. 

MÁJUS 9. SZERDA 16.30
A MENTA ÉS AZ EMÉSZTÉSRE HATÓ GYÓGYNÖVÉNYEK
A menta egyik legfontosabb hatása, hogy élénkít, ezáltal frissítő hatással 
van a szervezetünkre. A menta az emésztésünknek is nagyon jót tesz. 
Nemcsak javítja az emésztésünket, hanem elmulasztja a haspuffadást is, 
és hányinger ellen is érdemes kipróbálni. A soron következő Fűben, fában 
teadélutánon többek közt erről a csodaszerről beszélgethetnek a látogatók.

JÚNIUS 6. SZERDA 16.30
KAKUKKFŰ, ÚTIFŰ
Megfázás, torokgyulladás… felsorolni is nehéz lenne, mi mindenre jó ez 
a két csodálatos gyógynövény. Jöjjenek el a teadélutánra, és beszélges-
sünk! Tudjanak meg minél több információt, amit hasznosítani tudnak a 
mindennapokban.
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JÚNIUS 13. SZERDA 17.00
ERIN BROCKOVICH – ZŰRÖS TERMÉSZET 
A Szülők világnapja (jún.1.) és a Környezetvédelmi világ-
nap (jún.5.) apropóján kerül vetítésre a film. 
Az állástalan, háromgyermekes Erin (Julia Roberts) 
végső elkeseredésében meggyőzi Edet, alkalmazza őt 
az ügyvédi irodájában. A jogban járatlan nő egy nap rá-
akad néhány, a telekkönyvi iratok közé helyezett orvosi 
leletre. Nem érti az összefüggéseket, ezért nyomozni 
kezd. Hamarosan hihetetlen következtetésekre jut…

ÉLETIGENLŐK FILMKLUB
Házigazda: Kisbalázs Anna konduktor, spe-
ciális mozgásterapeuta, manuálterapeuta, 
gyógymasszőr

MÁJUS 30. SZERDA 17.00
ANYÁK NAPJA
Anyák napja és a Család nemzetközi világ-
napja alkalmából kerül vetítésre a film.
Különböző anyák és gyermekek sorsa rajzo-
lódik ki a filmben. Mi a közös a lobbanékony 
Sandyben (Jennifer Aniston), a káprázatos 
ékszereket reklámozó Mirandában (Julia 
Roberts) és a férjét odaadóan szerető Jes-
se-ben (Kate Hudson)? Mindhárman édes-
anyák, és bár a mindennapjaikban egészen 
más örömökkel és kihívásokkal néznek szem-
be, anyák napján valamennyien megtapasz-
talják, mit is jelent édesanyának lenni. 
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A nagy érdeklődésre való tekintettel mozgásos programjainkra előze-
tesen 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 épsé-
gének fenntartását, nemcsak a gerincfájdalmak csökkentésének, hanem 
megelőzésének is fontos eszköze. Életkortól, nemtől, egészségi állapottól 
függetlenül mindenki számára ajánlott! 
Utolsó foglalkozás: június 6.
Önszerveződő jóga – Hétfő 14.30–15.30. Az Etka jóga elemeit is hasz-
náló foglalkozás, mindenki számára nyitott módon, az önszerveződés 
alapján működik. 
Utolsó foglalkozás: június 11.
3-1-2 Meridián torna – Kedd, csütörtök 15.00–16.00, szerda 10.00–11.00. 
Élj 100 évet egészségesen! Dr. Eőry Ajándok és tanítványai. Kínai profesz-
szorok által kifejlesztett módszer az egészség megőrzésére. 
Utolsó foglalkozás: június 14.
Népi kézműves műhely – Minden hónapban a Pest–Budai Kézműves és 
Népművészeti Közhasznú Egyesület vezetésével. Évszakokhoz kötődő al-
kotások, nemezelés, kosárfonás, gyöngyfűzés, papírhajtogatás.
Utolsó foglalkozás: május 23.

Shiatsu klub – Szerda, 11.30–12.30. A shiatsu a hagyományos kínai or-
voslás (HKO) tudására és tapasztalataira épülő alternatív gyógyító eljá-
rás. Segít megteremteni és fenntartani testünk energiakeringésének har-
móniáját, ezáltal egészségünk megtartásának, különböző fájdalmaink, 
betegségeink gyógyításának hatékony eszköze. 
Utolsó foglalkozás: június 13.
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 idősza-
kunkban is. Nem mellesleg, öngyógyító gyakorlatokkal is segítjük magunkat 
a szenvedésmentes napok megéléséhez. Szeretettel vár mindenkit Borbély 
Klára természetgyógyász, életmód-tanácsadó, okleveles chi kung tanár.
Utolsó foglalkozás: május 31.
Átmozgató torna – Szerda 13.00–14.00. Időseknek szóló kondicionáló 
torna – Previfitt SE.
Utolsó foglalkozás: június 13.
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 ezáltal gyógyítja a fizikai testet, meditáció. 
Utolsó foglalkozás: május 28.
Játszószőnyeg – Kedd 10.00–12.00. Várjuk a kisgyerekes anyukákat, 
szabad használható játékokkal, kifestővel, pelenkázó asztallal. 
Utolsó foglalkozás: június 12.
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JÚLIUS 2 – JÚLIUS 13.

ÁLLATI JÓ TÁBOR 
AZ ELVESZETT ÁLLATOK 
ALAPÍTVÁNNYAL
Gyere, mert sok más program mellett lehet ku-
tyálkodni, macskaságokat lesni, hüllőt melen-
getni, tollas barátokat szerezni, és még rengeteg 
izgalmat átélni. Minden nap más-más állattal 
ismerkedhettek meg, meglepetések, kézműves 
foglalkozások várnak. Anya vagy apa sem en-
gedi, hogy legyen kis kedvenced otthon? Amit 
velünk készítesz, azt biztosan hazaviheted! 
A táborba 5–12 éves gyerekeket várunk, heti 
turnusokban vagy napidíjjal. A táborban díj el-
lenében vehetnek részt a gyerekek, melynek 
összegéről az alábbi helyen tájékozódhatnak: 
www.facebook.com/elveszettallatok. Előzetes 
jelentkezés szükséges: Juhász Márta, sziagigi@
gmail.com, +36-70/330-0986.
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Óbudai Kulturális Központ Békásmegyeri Közösségi Ház Csillaghegyi Közösségi Ház 3K Civil Ház

1 hétfő A munka ünnepe

2 szerda
18.00 Békási mozi esték 
– Eszeveszett esküvő

16.00 Bütykölő – Anyák napja

3 csütörtök
17.15–19.00 / 19.00–22.00 
Pszichológia/Időfizika

4 péntek
15.00 Accordia Irodalmi Társaság 
(Ingyenes.)

9.15 és 10.30 Népzenei koncert 
babáknak

18.00 Lelki fröccs – Barkó Judit: 
Lámpaláz OFF! – ANTiIZGULIN

5 szombat Óbuda Napja
16.00 Hangszersimogató klub, 
18.30 Hangutazás és hangfürdő

6 vasárnap 17.00–21.00 Sirtos görög táncház

7 hétfő

8 kedd
15.00 Történelmi előadás: 
A kiegyezés

16.00 Irodalmi délutánok 
– Balassi Bálint Asztaltársaság

9 szerda
18.00 13 diktátor – 
Fejezetek a forradalmak történtéből: 
Dr. Hahner Péter könyvbemutatója

18.00 Irodalmi csillagdélután – 
Zonda Tamás (Ingyenes.)

16.30 Fűben, fában – A mentafélék 

10 csütörtök
17.15–19.00 / 19.00–22.00
Pszichológia/Időfizika

11 péntek
19.00 Irodalmi kávéház: 
Závory Andrea

18.00 Táncos örökségünk (Ingyenes.)
18.30 Régmúlt idők mozija 
– A vád tanúja (1957)

17.30 Ízek, érzések, lépések – 
Provence

12 szombat 9.00 Babaruhabörze
10.00 Ganz Óbuda vasútkiállítás 
(Ingyenes.)

10.00 Mesés hétvégék – Minden, 
ami palacsinta (Ingyenes.), 
15.00 Ritmus klub Csoóri Sándorral, 
17.00 Nép-Tánc-Ház – Kalotaszegi 
táncok (Ingyenes.)

9.30 Sakkverseny 11.00 Mimó Öko-Mesekuckó 

13 vasárnap
10.00 Családi vasárnapok – Kabóca 
Bábszínház: Mosó Masa mosodája, 
17.00–21.00 Sirtos görög táncház

10.00 Kakaómozi – Verdák (2006) 

14 hétfő
Pillanatrajzok – kiállítás 
(Ingyenes.)

15 kedd

16 szerda 15.00 Gyerekrajz-kiállítás

17 csütörtök
17.15–19.00 / 19.00–22.00 
Pszichológia/Időfizika

18 péntek
18.00 Óbudai művésztanárok 
kiállítása

9.15 és 10.30 Népzenei koncert 
babáknak, 
18.30 Régmúlt idők mozija 
– Nápolyban kezdődött (1960) 

19.00 Miközben ezt a címet olvas-
sák, mi magukról beszélünk

19 szombat
17.00 Kórusbarátság hangverseny 
Óbudán (Ingyenes.)

20 vasárnap

21 hétfő
Pünkösd

22 kedd

23 szerda
18.00 Rocktöri Live Session – 
Élőzenés rock-körkép

16.00 Bütykölő 
– Népi gyermekjátékok

24 csütörtök
7.15–19.00 / 19.00–22.00 
Pszichológia/Időfizika

25 péntek
17.00 Színházi kulisszák mögött – 
Szemere Vera és Várkonyi Zoltán 
(Ingyenes.)

18.30 Régmúlt idők mozija 
– Furcsa pár (1968) 

18.00 A Zenés Diákszínpad bemutatja: 
Retro zenei összeállítás

26 szombat
15.00 Turay Ida Színház: 
Körmendi bérlet – Szellem a spájzban

18.00 Zenél a mozi 
– Step Up Dance Show

11.00 Az Alma együttes koncertje 
(Ingyenes.), 
12.30 A Welldance Sporttánc Egye-
sület bemutatója (Ingyenes.), 
10.00–16.00 Egészségkörút 
Óbudán (Ingyenes.)

27 vasárnap
10.00 Családi vasárnapok – 
Gyereknap: Mese-mesés nap (Ingyenes.)

18.00 Pomázi Önkéntes 
Tűzoltózenekar (Ingyenes.)

10.00 Gyereknap (Ingyenes.)

28 hétfő

29 kedd

30 szerda
14.00 Kiállítás – Csillagház 
Általános Iskola (Ingyenes.)

17.00 Életigenlők filmklub – 
Anyák napja

31 csütörtök
17.15–19.00 / 19.00–22.00
Pszichológia/Időfizika

műsornaptár 2018. május

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.



Óbudai Kulturális Központ Békásmegyeri Közösségi Ház Csillaghegyi Közösségi Ház 3K Civil Ház

1 péntek 20.00 Casablanca táncláz
9.15 és 10.30 Népzenei koncert 
babáknak

17.30 100 éves a lengyel függet-
lenség – kiállításmegnyitó

2 szombat
16.00 Józsa Tamás Gitárakadémia 
(Ingyenes.)

16.00 Hangszersimogató klub, 
18.30 Hangutazás és hangfürdő

6 szerda
Budapesti fények 
– Dornics Ákos kültéri fotókiállítása

16.30 Fűben, fában 
– Kakukkfű, útifű

7 csütörtök
20.30 Békási kertmozi 
– Made in Hungaria

8 péntek
18.00 Reinkarnáció a jövőbe 
– kiállításmegnyitó

9 szombat
12.00 Országos break táncpárbaj 
(Ingyenes.)

10.00 Mesés hétvégék – A szivár-
ványvíz csodája (Ingyenes.), 
18.00 Nép-Tánc-Ház 
– Tanévzáró műsor (Ingyenes.)

13 szerda
18.00 Irodalmi csillagdélután – 
Ballai László (Ingyenes.)

17.00 Életigenlők filmklub – Erin 
Brockovich – Zűrös természet

14 csütörtök
20.30 Békási kertmozi 
– Sose halunk meg

15 péntek 18.00 UCL Jazz Society (Ingyenes.)
9.15és 10.30 Népzenei koncert 
babáknak

18 hétfő

Június 18–22. 9.00–21.00 Kosárfo-
nó tanfolyam, 
Június 18–július 13. 8.00–17.00 
Egyboglya Napközis Tábor, 
Június 18–július 13. 13.00–17.00 
Egyboglya Nyári Egyetem kama-
szoknak

20 szerda
10.00 Ha szerda, akkor ÓKK 
– Budai Bábszínház: A bátor sün; 
gyöngyfűzés (Ingyenes.)

21 csütörtök
20.30 Békási kertmozi 
– Szerelemre hangszerelve

Június 21–24. 10.00–16.00 Hastánc 
tábor

26 kedd
Június 26–27. 8.00–12.00 Kezdő 
varrótanfolyam

27 szerda
10.00 Ha szerda, akkor ÓKK 
– só-liszt gyurmázás (Ingyenes.)

28 csütörtök 20.30 Békási kertmozi – Swing

Július 4. szerda 10.00 Ha szerda, 
akkor ÓKK – üvegfestés (Ingyenes.)
Július 11. szerda 10.00 Ha szerda, 
akkor ÓKK – nemezelés (Ingyenes.)
Július 18. szerda 10.00 Ha szer-
da, akkor ÓKK – papírsárkány 
(Ingyenes.)
Július 25. szerda 10.00 Ha szerda, 
akkor ÓKK – Csörömpölők Együt-
tes koncert; hangszerkészítés 
(Ingyenes.)

Július 5. csütörtök 20.30 Békási 
kertmozi – A sors kegyeltjei... meg 
a többiek
Július 12. csütörtök 20.30 Békási 
kertmozi – Csinibaba
Július 19. csütörtök 20.30 Békási 
kertmozi – Hercegnők éjszakája
Július 26. csütörtök 20.30 Békási 
kertmozi – Liza, a rókatündér

Július 9–13. 8.00–16.00 Varrótábor
Július 9–13. 19.00–21.00 Néptánc 
tanfolyam 
Július 16–17. 8.00–12.00 Kezdő 
varrótanfolyam
Július 16–20.00 19.00–21.00 
Néptánc tanfolyam kezdőknek
Július 24–28. 19.00–21.00 Néptánc 
tanfolyam
Július 24–26. 9.00–13.00 Ringató napok

Július 2. –13. Állati jó tábor az 
Elveszett Állatok Alapítvánnyal

műsornaptár 2018. június

KEDVES VENDÉGEINK!
HÁZAINK 2018. JÚLIUS 30. ÉS AUGUSZTUS 20. KÖZÖTT ZÁRVA TARTANAK.
ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG NYARAT KÍVÁNUNK MINDENKINEK!



06 15 –
 08 31

Óbudai Nyár #óbudainyár

a Családinet, Manoprogram és a PestiEst 2 logója mindenképpen menjen rá, mint Médiatámogatóink.


