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Kedves Vendégeink!

Az Óbudai Kulturális Központ, mint az idén minden kulturális intézmény, nehéz évet zár. A koronavírus 
olyan nehézéggel állított szembe minket, amikre nem lehet felkészülni. Ennek ellenére sikerült 

felvennünk a harcot a járvány okozta válsággal, és továbbra is mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy zavartalanul szolgáljuk ki hűséges közönségünket, legyen szó színházi előadásról, 
gyerek előadásokról, vagy tanfolyamokról. 

A tavaszi karantén idején üresen kongtak a termek, az aulák, elárvultunk a boldog gyerekzsivaj, 
a várakozással teli kacagások, a koncertek dallamai és az előadások végén felhangzó hálás taps 

nélkül. Még ha nehézségeket is ró mindannyiunkra a vírus elleni védekezés miatt hozott egészségügyi 
szabályok betartása, mégis sokkal jobb így, mintha üresen állnának a házak. Ezért bízunk, benne, hogy 

továbbra is állhatunk kedves vendégeink rendelkezésére, és természetesen mindent meg is teszünk a 
biztonságos szórakoztatásuk érdekében: vigyázunk vendégeink és dolgozóink egészségére egyaránt. 

Rendszeresen fertőtlenítünk, a bejáratnál kézfertőtlenítő automatát helyeztünk ki. Kérjük kedves vendégeinket 
is, hogy tartsák be a szabályokat, viseljenek orrot és szájat eltakaró maszkot, tartsák be a másfél méteres távolságot és használják a 
kihelyezett fertőtlenítőket, hogy minél előbb legyőzzük a vírust és visszatérhessünk a vírusmentes életünkhöz, a biztonságos szociális 
érintkezéshez, a felhőtlen szórakozáshoz és a vidám közösségi programokhoz. 
Addig is mi vigyázunk Önökre, vigyázzunk mindannyian egymásra és találkozzunk a 2021-es évben is, jó egészségben!

Köszönöm, hogy ezekben a nehéz időkben is megtisztelnek bizalmukkal és ellátogatnak hozzánk. 
Találkozzunk a 2021-es évben is, jó egészségben!

Lőrincz Edina 
ügyvezető igazgató

ÓbUdaI KULtUrÁLIS KÖzpont
1032 Budapest, san Marco utca 81. • tel.: 388-2373 • 388-7370
www.kulturkozpont.hu • instagraM: @kulturkozpont

november 13. pénteK 18.00

vILÁgoK éS vIrÁgoK – bényI LÁSzLÓ 
feStőművéSz emLéKKIÁLLítÁSa
Bényi László emlékkiállítása a művész születésének 110., halálának 
pedig 15. évfordulója alkalmából kerül megrendezésre. A Magyar 
Nemzeti Galéria és a Műemlékvédelmi Bizottság tagjaként működő 
Bényi muzeológiai tevékenysége mellett vérbeli festő is volt. Bár 
munkái hagyományos műfajokban készültek, festésmódjuk a XX. 
század lüktető gesztusfestészetét idézik.
A kiállítás december 4-ig, hétköznapokon, 9.00–16.00 óráig 
ingyenesen látogatható a Ház nyitvatartási idejében.
Megnyitja: Garami Gréta művészettörténész
Közreműködik:a Lorem Ipsum Kvartett
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ÓbUdaI teÁtrUm

december 11. pénteK 18.00

tarot – bÁnKútI gergő KIÁLLítÁSa
Bánkúti Gergő 2019-ben végzett a Képzőművészeti Egyetemen. Tarot című 
sorozata 22 darabból álló, olajjal festett és ceruzával rajzolt festményegyüttes. 
A sorozat darabjain látható tarot kártyalapok és szimbolikus tárgyak olyan 
kérdéseken elmélkednek, mint a világ, a halál vagy az igazság, miközben a 
képek a valóság és az illúzió ellentétéről szólva újra és újra becsapják a néző 
szemét.
A kiállítást megnyitja: Gaál József képzőművész
Közreműködik: Dvb Trió
A kiállítás 2021. január 25-ig, hétköznapokon, 9.00–16.00 óráig ingyenesen 
látogatható a Ház nyitvatartási idejében.
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november 21. Szombat 20.00

getcLoSer concertS: cSeh tamÁS – vÁrÓterem
Tizenegy évvel ezelőtt, 2009-ben búcsúztunk el Magyarország XX. századi krónikásától, Cseh Tamástól, aki generációk 
számára jelentett meghatározó élményt. A Váróterem című előadás megálmodói a Cseh Tamás–Bereményi Géza–Másik 
János életmű legfontosabb dalait szeretnék visszahozni a közönségnek egy újragondolt, színházi környezetbe helyezett 
nagyszabású műsorral.
Előadók: Miczura Mónika, Jordán Adél, Ónodi Eszter, Fekete Linda, Trokán Anna, Trokán Nóra, Törőcsik Franciska, 
Keresztes Tamás, Ódor Kristóf, Suga János és a Bonus Track Band
Rendező: Keresztes Tamás; zenei rendező: Giret Gábor; díszlet: Hujber Balázs
Műsoridő: 100 perc
Jegyár: 6500 Ft, 6200 Ft, 5900 Ft

ÁLLandÓ KIÁLLítÁS
a rejtéLyeS vIetnÁm SzobaKIÁLLítÁS
A vietnámi–magyar kapcsolatok az 1950-es évekre nyúlnak vissza. Az 
utóbbi idők fejleménye, hogy több testvérvárosi kapcsolat is létrejött a két 
ország között. Az egyik ilyen a Son Tay (Hanoi egyik jelentős ipari külvárosa) 
és Óbuda közötti kapcsolat. A kiállítás Vietnám gazdag népművészetét, 
képzőművészetét és mindennapi életét igyekszik bemutatni. A város bronz 
címere is látható a kiállított tárgyak között. A kiállításon vietnámi útifilmek is 
megtekinthetők. Köszönet a felajánlott tárgyakért: Son Tay város vezetőségének, 
Dr. Füstiné Tran Thi Hanhnak, Lőrincz Edinának, Váraljai Mártonnak és Dr. 
Botz Lászlónak.
A kiállítás folyamatosan megtekinthető a Ház nyitvatartási idejében.
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december 5. Szombat 20.00

LajKÓ féLIx trIÓ Koncert
Lajkó Félix stílusa besorolhatatlan a zenei műfajok és stílusok színes világában, és mindig különleges érzékeny-
séggel hat a lélekre. Hangszereit, a hegedűt és a citerát közvetítőként használja önmaga és a külvilág között. 
Bármihez nyúl, és akár szólóban, akár másokkal lép színpadra, a végeredmény mindig káprázatos, mély és 
tiszta forrásból táplálkozó, ösztönös és rendkívüli.
Lajkó Félix önálló műfajt teremtett, ami csak rá jellemző, hangzásvilága, virtuozitása egyedi és utánozhatatlan. 
A Liszt Ferenc-díjas zseniális művész Óbudán vonós triójával lép színpadra, és közkedvelt szerzeményei mel-
lett új kompozíciókkal is megörvendezteti a közönséget. Társai az esten: Sidoo Attila gitáron és Barcza Horváth 
József nagybőgőn.
Műsoridő: 75 perc
Jegyár: 4900 Ft, 4500 Ft, 4200 Ft 
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november 20. 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: Koltai Róbert Jászai Mari-díjas színművész, filmrendező, 
érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja
Moderátor: Kurucz Éva
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nyUgdíjaS bérLet 
Jegyár, helytől függően: 1700 Ft, 1500 Ft, 1300 Ft

november 4. Szerda 10.30

egy KüLÖnLegeS nap
A Budapest Playhouse és a Hybridkult Produkció előadása – dráma egy 
részben.
Róma, 1938. május 8. különleges nap a fasiszta Olaszország népének, 
hiszen ezen a napon látogat a Führer Mussolinihoz. Antonietta, a 
nagycsaládos háziasszony egy véletlen folytán megismerkedik a 
szomszédban lakó titokzatos férfival, Gabrielével, akiről nyugtalanító 
pletykák keringenek. Ettore Scola filmklasszikusa az olasz mozi 
műremeke, amely 1977-ben aratott világsikert Sophia Loren és Marcello 
Mastroianni főszereplésével.
Az előadás Magyarországon a Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség 
közreműködésével kerül színre. Ettore Scola filmje nyomán Ettore Scola, 
Ruggero Maccari, Maurizio Costanzo forgatókönyve és Gigliola Fantoni 
színpadi műve alapján színpadra alkalmazta: Réti Barnabás; fordította: 
Davide Marini; koreográfus: Lisztóczky Hajnalka; díszlet/jelmez: Iványi 
Árpád; producer: Ridzi Gábor, Földvári Péter; rendezte: Iványi Árpád
Szereplők: Antonietta – Dobó Kata; Gabriele – Réti Barnabás; Házmester 
– Nagy Mari/Weisz Ildikó
Műsoridő: 75 perc
Az eredetileg 2020. április 15-ére meghirdetett program a járványügyi 
helyzet miatt elmaradt. A mostani előadás ennek pótlása. Az akkor 
megvásárolt bérletek erre az előadásra automatikusan érvényesek.
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december 18. pénteK éS 19. Szombat 19.00
Miro Gavran 

a baba
Ha valaki társat keres, olyanra vágyik, akivel egy lehet. Olyanra, 
akivel testileg-lelkileg harmonikusan élhet. És ha az élőkben 
csalódott, nincs más, mint a gép. A gép, amely gombnyomásra 
parancsot teljesít, takaros, tetszetős, és pont arra tervezték, hogy 
társ legyen. Minden szinten. A mesterséges intelligencia a jövő! De 
mi van akkor, ha ez az intelligencia rájön, hogy kik is vagyunk, és 
ki ő? Ha rájön arra, milyen szerepet szánunk neki az életünkben? 
És mi történik akkor, mikor saját magunkkal szembesít? Az ember 
társra vágyik, de a gép is.
Szereplők: Markó – Szabó P. Szilveszter; Stella – Földes Eszter
Rendező: Szabó P. Szilveszter
Díszlet: Rákay Tamás; jelmez: Böhm Katalin; zene: Dinyés Dániel; 
dalszöveg: Hegyi György
Műsoridő: 120 perc 1 szünettel
Jegyár: 4900 Ft, 4600 Ft, 4100 Ft
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december 12. Szombat 10.00-18.00

ÓbUdaI macSKÁS nap
Egész nap fajtabemutatókat tartunk, illetve részt lehet venni 
jótékonysági vásárunkon a mentett állatokért. Magyarország 
legjobb tenyésztői, valamint legjobb macskás szakértői 
mutatkoznak be és mentett macska örökbefogadási 
lehetőséggel várjuk az érdeklődőket.
A rendezvény fővédnöke: dr. Kiss László Óbuda-Békásmegyer 
polgármestere
Szervezők: Felis Hungarica, Macskaárvaház Alapítvány, 
Szurkolók az Állatokért
Vendég: Kiss Norbert Világ- és többszörös Európa-bajnok, 
valamint hatszoros Magyar bajnok autóversenyző, Kapócs 
Zsóka lakberendező, színésznő
A belépés díjtalan.

ÓbUdaI KULtUrÁLIS KÖzpont
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gyereKeKneK

november 22. vaSÁrnap 10.00
Hans Christian Andersen

a cSÁSzÁr új rUhÁja
A Gergely Theáter előadásában.
A mese felnyitja a szemünket, hogy mi a különbség az igaz és a talmi 
között, és bizony az is kiderül, hogy nem a ruha teszi az embert.
Szereplők: Miniszter: Pelsőczy László; Császár: Ott József; Rozalinda: 
Házi Anita; Bonifác: Lénárt László
Díszlet: Simon design; fény-hang: Katona Ági; zene: Tyutyu; jelmez: 
Kiszeli Melinda. Rendezte: Némedi-Varga Tímea
Műsoridő: 60 perc . Az előadás helyjegyes, jegyváltás kétéves kortól.
Jegyár elővételben: 1200 Ft és 1400 Ft, az előadás napján: 1500 Ft és 
1700 Ft. Családi jegyár elővételben, személyesen: 4800 Ft és 5600 Ft, 
aznap a helyszínen: 6000 Ft és 6800 Ft

november 15. vaSÁrnap 10.00

nÁLatoK LaKnaK-e ÁLLatoK?
A Kaláka Együttes koncertje
A gyerekeknek szánt első Kaláka zenéskönyv 1986-ban ezt a címet 
kapta: Nálatok laknak-e állatok? Gyerekkorukból bizonyára sokan 
emlékeznek a szülők közül is a kicsi könyvecskére a kazettával. 
A Kaláka együttes ezt a régi műsorát újabb dalokkal is kiegészítette. 
A dalok mellett több érdekes hangszert is megismernek a gyerekek.
Műsoridő: 60 perc. Az előadás helyjegyes, jegyváltás kétéves kortól.
Jegyár elővételben: 1200 Ft és 1400 Ft, az előadás napján: 1500 Ft 
és 1700 Ft 
Családi jegyár elővételben, személyesen: 4800 Ft és 5600 Ft, aznap 
a helyszínen: 6000 Ft és 6800 Ft
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november 25 Szerda, december 17. cSütÖrtÖK 10.00-11.00

dúdoLj! rIngaSS! tÁncoLj! 
Népzenei interaktív koncert babáknak
Egy interaktív népzenés foglalkozás, ami zeneterápiás szemlélettel 
átitatva fókuszál az anya–gyermek kapcsolatra zenével, mondókákkal, 
ölbéli játékokkal. A kisebbek tánccal, mozgásos játékokkal, a nagyobbak 
hangszerekkel, hangkeltő eszközökkel válhatnak a zenei folyamat 
részesévé. 0–3 éves korig sok szeretettel várjuk a kicsiket és családjukat.
A foglalkozást vezeti: Paár Julcsi énekes, zeneterapeuta; muzsika: 
Kortárs Népzenei Társulat. A program házigazdája: Csiki Gergely 
néptáncpedagógus
Jegyár: 500 Ft 

november 29. vaSÁrnap 10.00
Marék Veronika – Erdélyi Erika

KIppKopp éS tIpptopp
A Nefelejcs Bábszínház előadása.
Őszi falevelek, pirosak, sárgák, zöldek. Őszi falevelek. Új ruhát tőletek 
kérek… Egy szép, napsütéses őszi napon gesztenyefalevélen megérkezik 
Tipptopp, a gesztenyelány, a dimbes-dombos erdőbe. Elindul, hogy 
búvóhelyet keressen magának.
Műsoridő: 60 perc
10.00–13.00 Kézműves játszóház: adventi koszorú készítése, 
gyertyamártás, kerámia „mézeskalács”-dísz készítése
Az előadás helyjegyes, jegyváltás kétéves kortól.
Jegyár elővételben: 1100 Ft és 1300 Ft, az előadás napján: 1400 Ft és 1600 Ft 
Családi jegyár elővételben, személyesen: 4400 Ft és 5200 Ft, aznap a 
helyszínen: 5600 Ft és 6400 Ft
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december 6. vaSÁrnap 10.00

pÓrULjÁrt KrampUSzoK
Vidám, zenés, élő szereplős mesejáték, meglepő fordulattal a végén, az 
Aranyszamár Színház előadásában.
Az elviselhetetlenségig rendetlen krampuszlányok, Mánia és Hisztéria, 
újabb cselt eszelnek ki a Mikulás csomagjainak megszerzésére. Maradjon 
titok, hogy miképpen oldódik meg a mese, de az biztos, hogy a Mikulás 
megérkezik, és minden gyermeknek hoz ajándékot:-)
Szereplők: Érsek-Csanádi Gyöngyi; Baranyai Anita; Mátyás Zoltán; Reitter 
Zsolt
Író: Gordon Agáta; tervező: Aranyszamár Színház; kivitelezők: Tímár Magdi, 
Érsek-Csanádi Gyöngyi, Krista Anita; fotók: Sziráki Lili
Műsoridő: 60 perc
10.00–13.00 Kézműves játszóház: Pompon Mikulás és rénszarvas
Jegyár elővételben: 1100 Ft és 1300 Ft, az előadás napján: 1400 Ft és 1600 Ft 
Családi jegyár elővételben, személyesen: 4400 Ft és 5200 Ft, aznap a 
helyszínen: 5600 Ft és 6400 Ft

december 13. vaSÁrnap 10.00

LUca-napI aLKotÓnap
Pöttömök és nagyobbak, gyertek el hozzánk, és készítsétek el saját Luca-
kalendáriumotokat, valamint ültessetek Luca-búzát, és készítsétek el saját 
Luca-széketeket! Várunk benneteket szeretettel! Legyetek részesei ennek 
a gazdag néphagyományokra épülő jellegzetes ünnepnek.
Jegyár: 600 Ft
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november 13. éS december 11. pénteK 20.00

caSabLanca tÁncLÁz 
A Casablanca Táncklub által szervezett társastáncos 
rendezvényen népszerű standard és latin zenékre táncolhatunk! 
A bulin bármely táncklub hobbi- vagy versenytáncosai 
gyakorolhatják a tanfolyamon megtanult lépéseket a 
gyermekektől a szenior korosztályig.
Jegyár: 1700 Ft (A változtatás jogát a táncklub fenntartja.)

november 4., 18., december 2., 16. Szerda 18.30

éLetünK–egéSzSégünK  
Az önismerettől a jellemig 
Előadás-sorozat a testi–lelki egészségünket, közérzetünket 
érintő mindennapi kérdésekről. Az előadások után beszélgetésre 
van lehetőség!  
Előadó: Cserbik János lelkész, pedagógus
A belépés ingyenes. 

december 20. vaSÁrnap 10.00

dIÓtÖrő
A Nektár Színház zenés–táncos mesejátéka.
A történet karácsony estéjén játszódik, amikor egy 
testvérpár izgatottan várja az ajándékokat. A Diótörő 
érkezik, ami a mese szabályai szerint életre kel, és Marika 
képzeletében álmai Hercegévé válik… 
Szereplők: Diótörő: Vámos Viktor – balett; Marika: Vincze 
Kata; Frici: Ondrik János; Álomlány: Hevesi Anna – Pétery 
Melinda – balett; Keresztapa: Bor László; Anya: Fodor 
Viktória
E. T. A. Hoffmann azonos című meséje alapján írta: Borbély 
Viktória; versszöveg: Csík Csaba; koreográfia: Szilágyi Kürti 
Gyula; díszlet–jelmez: Keresztury Kata; scenica–látvány; 
Juhász András, Pétery Boldizsár; báb: Koryürek Vera – 
Kmetty Olívia
Az előadásban Csajkovszkij azonos című balett szvitjének 
zenéje csendül fel.
Műsoridő: 60 perc
10.00–13.00 Kézműves játszóház: Karácsonyfadísz 
készítése
Az előadás helyjegyes, jegyváltás kétéves kortól.
Jegyár elővételben: 1200 Ft és 1400 Ft, az előadás napján: 
1500 Ft és 1700 Ft 
Családi jegyár elővételben, személyesen: 4800 Ft és 5600 
Ft, aznap a helyszínen: 6000 Ft és 6800 Ft
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november 12. éS december 10. cSütÖrtÖK 17.00

tranSzcendentÁLIS medItÁcIÓ – eLőadÁS
Előadó: Gazsi Viktor TM-oktató
A TM egyszerű, természetes, könnyen elsajátítható mentális 
technika, amit kényelmes ülő helyzetben, reggel és este, ülve, 
csukott szemmel gyakorlunk 15–20 percig. A TM rendszeres 
gyakorlásával oldjuk az idegrendszerünkben és testünkben 
felgyülemlett stresszt. Így megtapasztaljuk a nyugalom, 
elégedettség, örömteli belső béke állapotát a mindennapi 
életünkben is.
November: A megvilágosodás élettana – A magasabb 
tudatállapotok
December: Benne van-e a sorsunk a csillagokban? A védikus 
asztrológia 
A belépés ingyenes.

mInden cSütÖrtÖKÖn 19.00–22.00

amIKor a tUdomÁny IS cSütÖrtÖKÖt mond 
Előadó: Kisfaludy György
A világban elterjedt filozófiai és vallási kérdések merev 
kereteit próbáljuk feszegetni, hogy végre eljuthassunk a világ 
keletkezésének és működésének megértéséhez. A tudomány azt 
kutatja, hogyan, a vallás pedig azt mondja el, hogy mitől működik 
a világ. 
Jegyár: 800 Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak: 400 Ft
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november 28. Szombat 10.00–16.00  

nemzetKÖzI Lemez- éS cd-bÖrze 
A bakelit soha nem megy ki a divatból, sőt, reneszánszát éli. 
Napjaink népszerű előadói közül többen nem csak letöltésre, 
de CD-n, vinylen, és vannak, akik kazettán is kínálják zenei 
anyagukat.
A Nemzetközi lemez- és CD-börzéknek komoly hagyományai 
vannak Magyarországon is. A Lemezbörze,…plusz magazin 
kezdeményezésére 24 évvel ezelőtt, 1996-ban gyűltek össze 
először a csillogó fekete lemezek és CD-k szerelmesei. Azóta 
is rendszeresek ezek az összejövetelek, melyeket mostantól az 
Óbudai Kulturális Központban rendeznek meg.
Asztalfoglalás kiállítóknak: Tusják Zoltán: +36-30/231-6555, 
zolisweet@gmail.com, Lemezbörze,…plusz szerkesztősége: 
+36-1/430-0990, +36-30/921-9522, lemezborze@
lemezborze.hu.  
A belépés mind a látogatók, mind a gyűjtők, mind az eladók 
részére ingyenes.

december 5. Szombat 9.00–13.00 

babarUhabÖrze 
Várjuk a babaholmikat eladni vagy vásárolni kívánó szülőket. 
Jelentkezni személyesen lehet a börze hetén, hétfőn, az információs 
pultnál!
Vásárlóknak a belépés ingyenes!

bÖrze

ÓbUdaI KULtUrÁLIS KÖzpont
www.kulturkozpont.hu 17

Sarah & Farky Photography

egy dIpLomata vISSzaemLéKezéSeI
A San Marco Baráti Kör előadás-sorozata. 
November 10. kedd 15.00 Hatalmi átrendeződések 
Európában, Amerikában és Ázsiában – magyar útkeresés 
(2011-től napjainkig)
December 8. kedd 15.00 Modern kihívások a világban – 
vízdiplomácia, koronavírus (2012-től napjainkig)
Előadó: Tóth József Imre
A belépés ingyenes. 

november 8. vaSÁrnap 9.00–17.00

ÁSvÁnybÖrze éS bonSaI-KIÁLLítÁS 
Újból kitárja kapuit az Ásványbörze és bonsai-kiállítás, hogy 
a pazar ásványok és a meseszerű miniatűr fák és bokrok 
szerelmesei naphosszat gyönyörködhessenek a hazai és 
külföldi kiállítók kínálatában. Aki előrelátó, az már most 
beszerezheti a karácsonyi ajándékot szeretteinek. A börze 
ideje alatt további izgalmas programok várják a gyerekeket.
A belépés ingyenes.
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Ezüstkor Nyugdíjas Klub – Programok: kirándulás, múzeumlátogatás, 
kártyacsata, beszélgetés, filmvetítés, közös ünneplések. Információ: 
Lőrinczi Marcsi, 06-30/231-8740.  

Önzetlen Egészségfenntartó Klub – Szerda 16.00–20.00. 
Derékfájdalmak kezelése, étrend és gyógytea összeállítása, lelkisegély-
szolgálat. Információ: Kiss Tibor, 06-30/912-1249. A kezelések 
ingyenesek!  

ÁLLandÓ programoK mamÁKnaK, babÁKnaK
Csiri-biri torna – Csütörtök 9.30 Mozgásfejlesztő foglalkozások 
1–3 éveseknek. Részvételi díj: 10 alkalomra 15.000 Ft, bármeddig 
felhasználható. Az alkalmi jegy ára: 1700 Ft. Testvérkedvezmény: 50%. 
További információ: Orszáczky Ildikó, www.csiri-biri.hu.

Tücsök-zene – Szerda 10.30–11.00 Játékos ének- és zenei 
foglalkozás már féléves kortól! Az egyszerű mondókák, dalok tanulása 
nem csupán a zenei készségek, de a beszéd fejlődését is segíti. 
Jelentkezés, csoportbeosztás: László-Pergel Tamara, 06-30/989-
6040, tucsoktanc@gmail.com, www.tucsok-zene.hu. 

Ringató – Kedd 9.30, 10.00-től két csoportban. Vedd ölbe, ringasd, 
énekelj! Kisgyermekkori zenei nevelés a születéstől hároméves korig 
a kodályi elvek alapján. Információ: G. Kovács Modeszta, 06-70/609-
0705, modeszta.ringato@gmail.com, www.ringato.hu. 

Helen Doron Early English – Csütörtök délelőtt, babáknak és 
totyogóknak (3 hónapostól 3 éves korig) két csoportban. Vidám, 
zenés és játékos baba–mama foglalkozás, ahol az angol mellett a 
picik mozgásfejlődését, ritmusérzékük fejlődését is támogatjuk. A 
tanfolyamokat megfelelő létszámú jelentkező esetén tudjuk indítani. 
Információ és jelentkezés: Czifra Ildikó, 06-30/940-0778 vagy 
obudahd@helendoron.com.

Kangatraining – Szerda 10.30. A szülés utáni legjobb mozgásforma, 
ami kifejezetten a regenerációt célozza, a testi-lelki változások és 
igények figyelembevételével úgy erősíti és formálja az alakod, hogy 
közben kisbabádat sem kell másra hagynod. Erősödnek a várandósság 
alatt meggyengült izmok, formálja az egész testet, segít leküzdeni a 
szülés utáni depressziót, figyel a helyes babahordozásra. Szülész–
nőgyógyászok, szülésznők és hordozási tanácsadók ajánlásával. Tollas 
Ágnes, 06-30/531-3554, tollasagnes@yahoo.fr. 

Rectus Training módszer – Szerda 9.30. A Rectus Training módszer 
komplett rehabilitációs program, ami az egyenes hasizmok 
eltávolodására fókuszál, regenerálja a rectus diastasist, és újraépíti 
a gyenge törzstartó izmokat. Várandósoknak és a szülés utáni 
időszakban kiemelten ajánlott, tökéletes a várandósságra készülőknek, 
illetve mindenkinek, aki erős törzsizmokat szeretne. A fokozatosság és 
az utánkövetés kiemelt szerepet kap. Kisbabáddal is jöhetsz, szívesen 
látjuk őt is! Tollas Ágnes, 06-30/531-3554, tollasagnes@yahoo.fr. 

ÁLLandÓ programoK gyereKeKneK
Óbuda Mozgásművészeti Iskola (OMISK)  
Elérhetőség: 06-20/946-0848, 06-1/200-0138, iroda@omisk.hu, 
www.omisk.hu. Facebook- oldal: Óbuda Mozgásművészeti Iskola.
Az Óbuda Mozgásművészeti Iskolát 1990-ben alapították Budapesten. 
Növendékeik iskolaszerűen egymásra épülő évfolyamokban tanulnak. 
4 éves kortól lehet beiratkozni, de később is tudnak csatlakozni 
képzéshez. 

OMISK Művészi torna – Hétfőtől péntekig heti 2 alkalommal. A 
művészitorna-tanfolyam alapja Berczik Sára esztétikus testképző 
és mozgásfejlesztő módszere. A foglalkozásokat vezeti Pers Júlia 
állami díjas táncpedagógus, művészitorna-edző, művészeti vezető 
Benis Katalin Berczik Sára-díjas művészitorna-edző, Kovács Bea 
Berczik Sára-díjas művészitorna-edző, testnevelő tanár, Rózsa Réka  
táncpedagógus és Taylor Esther táncpedagógus. 

OMISK Mozdulatművészet – Hétfőtől péntekig heti 2 vagy 3 alkalommal. 
A mozdulatművészet a művészi torna legorganikusabb folytatása. 
A foglalkozásokat vezeti Pers Júlia állami díjas táncpedagógus, 
művészitorna-edző, művészeti vezető Benis Katalin Berczik Sára-díjas 
művészitorna-edző.

OMISK Klasszikus balett – Hétfőtől csütörtökig, heti 2 alkalommal. 
A klasszikus balett a tánc akadémikus formanyelve. A tréning során 
fejlődik a koordinációs készség, és kialakul az erős izomzat, ami ennél 
táncnál elengedhetetlen. A klasszikus balettet 6–7 éves (iskolás) kortól 
javasoljuk, mivel elsajátítása már koncentrációt és önfegyelmet igényel. 
Előképzettségnek kiváló a művészi torna. A foglalkozást vezeti Kalocsai 
Edit állami díjas balettmester. 

OMISK Jazztánc – Hétfőtől csütörtökig, heti 2 alkalommal. Kezdőknek 
és haladóknak iskoláskortól, amerikai jazztánc stílusban. Technikájának 
speciális eleme az izoláció, melyben a különböző testtájak egymástól 
függetlenül mozognak. A foglalkozást vezeti Kalocsai Edit állami díjas 
balettmester. 

OMISK Modern tánc – Hétfő. A modern tánc klasszikus balett alapokra 
épül, de annak szabályrendszerével szembe is megy. Természetes 
mozgáson alapul, használja a gravitációt, és a mozdulatok belülről 
indítása által válik kifejezővé. A foglalkozást vezeti Solti Eszter 
táncpedagógus.

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: Kyoshi Pospischil Tamás 7-dan, Információ: 06-20/566-
9934, www.obudaijutsukaikanse.hu, zennihontaijutsudo@gmail.com. 

Helen Doron Early English – Szerda délután, óvodás- és kisiskoláskorú 
gyermekeknek (3–10 éves korig), kezdő és haladó szinten, négy 
csoportban. Vidám, játékos, mesés, mondókázós, zenés, éneklős és 
mozgásos feladatokon keresztül tanulnak a gyerekek. A tanfolyamokat 
megfelelő létszámú jelentkező esetén tudjuk indítani. Információ és 
jelentkezés: Czifra Ildikó, 06-30/940-0778 vagy obudahd@helendoron.
com.

Akrobatikus rock & roll – Kedd, csütörtök, 16.00–17.00 versenyző 
csoport, 17.15–18.00 ovis csoport. Vezeti: Halász Gergő, 06-20/346-
0848. 

Társastánc oktatása gyerekcsoportok részére – Szerda délutánonként. 
Tanfolyamok kezdőknek, középhaladóknak és haladóknak, a Casablanca 
Táncklub szervezésében. Részletes információk és jelentkezés a www.
casablanca-tancklub.hu weboldalon, az info@casablanca-tancklub.hu 
e-mail címen vagy a 06-70/545-2323 telefonszámon. 

Óbudai sakkiskola – Hétfő 17.00–18.30. Gyerekcsoport: 8–14 évesek, 
kezdő és haladó edzések. Edzésvezetők: Guba Miklós sakkedző, 
Sármási Péter és Ungvári Anikó oktatók. Információ: 06-30/238-4441, 
obudasakk@freemail.hu. Utolsó foglalkozás: december 16.

Kezdő társastánc tanfolyam gyermek/ifjúsági korosztály részére – 
Csütörtökönként 18:00-kor megfelelő létszám esetén 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.
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ÁLLandÓ programoK feLnőtteKneK
Gerinctorna – Kedd, péntek 8.45–9.45. Vezeti: Sum Anikó, 06-20 /594-9752. 

Óbudai Jutsu Kai Kan SE – Nihon Tai-Jitsu – Kedd, csütörtök 19.30–21.00. 
Japán harcművészet oktatása, ifjúsági és felnőtt edzés. Edzésvezető: 
Kyoshi Pospischil Tamás 7-dan, Információ: 06-20/566-9934, www.
obudaijutsukaikanse.hu, zennihontaijutsudo@gmail.com. 

Jóga – Kedd 18.00–20.00. Alapvető testi–lelki–szellemi problémáink 
megoldása a jóga ősi, klasszikus és modern eszközeivel, receptjeivel. 
Vezeti: Lovassy László, 06-1/365-4960, 06-30/507-8279. 

Hatha jóga – I. évf., II-III. évf. hétfő 18:00–20:00. 75% gyakorlati 
foglalkozás, 25% elméleti bemutató. Bemelegítő, ászanázás, lazítás, új 
lecke. Több évre rendezett anyag a csakrák, a fizikai test, a lelkiállapotok 
és a tudattartamok közötti összefüggések tükrében. Csatlakozni 
lehet a már működő csoportokhoz! További információk: Nagy Edit, 
nagyedi30@gmail.com. Honlap: www.jogatan.hu.

Társastánc – Standard és latin tánc oktatása szerda és csütörtök 
délutánonként a Casablanca Táncklub szervezésében felnőtteknek 
kezdő, középhaladó és haladó csoportokban.
Tanár: Bánkúti Ágnes klubvezető, táncpedagógus. Részletes 
információk és jelentkezés a www.casablanca-tancklub.hu weboldalon, 
az info@casablanca-tancklub.hu e-mail-címen vagy a 06-70/545-
2323 telefonszámon.

Zumba fitness – Kedd 19.00–20.00, csütörtökön 19.30–20.30. 
Információ: Sándor Szilvia, 06-30/307-0533. 

Flexit torna – Kedd 20.15–21.45. Új magyar mozgásterápiás módszer! 
Kötöttségeket oldó nyújtógyakorlataink az egészséges mozgást és 
a GERINC hajlékonyságát fejlesztik. „Mi azt nyújtjuk, amit más nem!”  
Minden érdeklődőt várunk! Lenkei Beáta gyógytornász–gyógytestnevelő 
tanár, információ: Groma Klára, 06-30/789-0050, flexit.torna@gmail.
com, www.flexit.hu.

Szenior örömtánc – Csütörtök 15.00–16.00. Közösségi tánc 50 éven 
felülieknek, amely megmozgatja nem csak a testet, de az agyat is. 
Vezeti: Fürst Anna, 06-30/513-1819.

Moccanj 18+ – Hétfő 10.00–11.00. Kíméletes módon átdolgozzuk 
az egész testet, erősítjük a tartóizmokat. Ajánljuk cukorbetegség, 
magas vérnyomás, mozgásszervi stb. betegségek esetén. Jelentkezés: 
Nándori Évánál e-mailen eva.nandori@gmail.com vagy telefonon +36-
30/258-3489 számon.

„Székes” torna – Pénteken 10.00–11.00. Székes átmozgató torna 
idősebbek részére. Várunk minden érdeklődőt péntek reggelenként. 
Kiemelten ajánljuk azoknak, akik a talajon nem tudnak gyakorlatokat 
végezni. Jelentkezés: Nándori Évánál e-mailen eva.nandori@gmail.
com, vagy telefonon +3630/258-3489 számon.

SZOLGÁLTATÁSOK 
Terembérlés – Akadálymentesített épületünkben 284 férőhelyes 
színháztermünk, valamint 100–150 és 25–50 főt befogadni képes 
termeink bérbe vehetők. További információ: 06-1/388-7370. 
Kényelmi szolgáltatások – Baba–mama szoba (pelenkázó, kézmosó, 
szoptatósfotel), akadálymentes közlekedés (akadálymentes mosdó, 
lift a színházteremhez), büfé. Az Óbudai Teátrumba szóló színház- 
vagy koncertjeggyel érkező kedves vendég a program napján jegye 
felmutatásával fogyasztásából 20% kedvezményt kap.

ÓbUdaI KULtUrÁLIS KÖzpont
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KIÁLLítÁS

november 7. Szombat 10.00–16.00, november 8. vaSÁrnap 10.00–15.00

Ix. orSzÁgoS mÁrton-napI maKettKIÁLLítÁS éS 
-verSeny 
A makettkiállítás kiemelt témája: Egy korszak vége – Búcsú a 
„Jumbo érától”
Ismét csodálatos makettekkel, kiállítással, börzével, neves 
előadókkal várjuk a makettezés híveit, minden kedves érdeklődőt, 
látogatót. A kiállításon lehetőség lesz makettek, könyvek, 
kiegészítők, szerszámok vásárlására is.
A látogatók a belépőjegyek mellé szavazólapot és egy 
nyereménylapot is kapnak, melyeket kitöltve sorsoláson vehetnek 
részt. A gyermekek között 3 db makett, a felnőttek között a GOforGO 
Travel jóvoltából 3 utazás kerül kisorsolásra. A sorsolás időpontja: 
november 8. vasárnap 14.00.
Jegyár: felnőtt: 700 Ft/fő/nap, gyermek (14 éves korig): 400 Ft/fő/
nap, családi: 1800 Ft/(2 felnőtt, 2 gyermek)/nap

béKÁSmegyerI KÖzÖSSégI hÁz
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november 21. Szombat 10.00–18.00, november 22. vaSÁrnap 10.00–17.00

xIII. KocKafeSzt  
Igazi LEGO® rajongóknak
A már hagyományosnak mondható LEGO rajongói hétvége idén sem marad el! Bár idén a helyszínen nem tudunk közösen építeni 
(mivel az apró LEGO építőelemeket nem tudjuk fertőtleníteni), látványos LEGO terepasztal-kiállításunkat ezúttal is megtekintheted. 
A KOCKAFESZT építőinek kiállítása mellett lehetőséged lesz az otthoni alkotásaid bemutatására is. Erre a rendezvényen is alkalom 
nyílik, de csatlakozhatsz online aktivitásainkhoz a rendezvényt megelőzően és a belépőjegyed birtokában utána is! A helyszíni és 
online programokon értékes LEGO termékeket nyerhetsz! Részletek: a www.kockafeszt.hu oldalon.
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a Közösségi Ház befogadóképessége – tekintettel a szociális távolságtartásra – korlátozott, 
ezért a rendezvényen létszámstop előfordulhat.
A belépés 1 éves kor alatt és a szellemükben vagy mozgásukban korlátozott 18 éven aluli személyek számára ingyenes. 
Jegyárak: gyermek (14 éves korig): 400 Ft, felnőtt: 600 Ft, családi (2 gyermek, 2 felnőtt): 1500 Ft

22



béKÁSmegyerI KÖzÖSSégI hÁz
www.kulturkozpont.hu24

KI
ÁL

Lí
tÁ

S

KI
ÁL

Lí
tÁ

S
Ko

nc
er

tgyereKeKneK 

béKÁSmegyerI KÖzÖSSégI hÁz
www.kulturkozpont.hu 25

november 28. Szombat 10.00

foLtvarrÓ KIÁLLítÁS 
A Csillaghegyi Öltögetők Foltvarró csoportja szeretettel vár minden kedves 
érdeklődőt a kiállítás megnyitójára. A megnyitó napján lesz anyag- és 
kellékárusítás, tombola, karácsonnyal kapcsolatos bemutatók.
A kiállítást megnyitja: Ercsényi Judit
A kiállítás ingyenesen megtekinthető december 15-ig a Közösségi Ház 
nyitvatartási idejében. 

KüLtérI ÁrKÁdKIÁLLítÁS
december 14. hétfő

úton 
Váradi Levente, a Magyar Állami Népi Együttes, a Fölszállott a páva, 
valamint a Magyar Táncművészeti Egyetem fotográfusának kiállítása 
A magyar néptánc és a velünk együtt élő népek autentikus kultúrájának 
megismerése már kora gyermekkorában kiemelt szerepet játszott. 
Egyetemi évei alatt kezdett el komolyabban foglalkozni a fényképészettel. 
Munkájára nagy hatást gyakorolt mentora, Siklós Péter fotóművész, akitől 
archaikus analóg fotográfiát, tánc- és színházi fényképezést is tanult, 
valamint Korniss Péter fotóművész munkássága. Számos Böjte Csaba-
könyv fotó-illusztrációjának készítője. Több hazai és külföldi kiállításon 
szerepeltek már képei. 2014-től „lumidance” néven publikál.
A kiállítás ingyenesen megtekinthető 2021. március 31-ig.

november 27., december 18. pénteK 16.30

aprÓK tÁnca a KoLompoS együtteSSeL
Idén is folytatjuk évek óta sikeresen működő koncertsorozatunkat kicsiknek és nagyobbaknak. Bevezetés a magyar népzenébe és 
népi hagyományokba, sok játékkal, mondókával és énekkel.
Jegyár: 1000 Ft (2 éves kor alatt ingyenes.)
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november 4. Szerda 18.00 

hIdeghÁború 
(feliratos, lengyel-francia-angol romantikus dráma, 88 perc, 2018)  
Pawlikowski legújabb alkotása egy évtizedeken és országokon 
átívelő, se veled, se nélküled szerelmi történet. A hidegháborúban 
két lengyel zenész kapcsolata bontakozik ki előttünk, akiket 
egy idő után elválaszt a férfi disszidálása. A nő a kommunista 
rendszerben igyekszik érvényesülni, miközben szerelme a lüktető 
párizsi szalonokban és jazzklubokban próbál szerencsét. Európa 
különböző pontjain keresztezik egymás útját, hiába telnek az évek, 
úgy tűnik, hogy a köztük lévő vonzalom erősebb az őket körülvevő 
világnál.

november 18. Szerda 18.00

KoLIbrI projeKt 
(szinkronizált belga-kanadai thriller, dráma, 111 perc, 2018)  
A New York-i unokatestvérek, Vincent és Anton nagypályás 
játékosok a high frequency trading könyörtelen tőzsdevilágában, 
ahol a győzelem mindig a másodperc törtrésze alatt dől el. A 
páros régi álma, hogy száloptikás kábellel kösse össze Kansast 
és New Jersey-t, hogy az így nyert idővel milliókat keressenek. 
A megvalósítás azonban nem várt akadályokat tartogat a páros 
számára: régi főnökük, a nagyhatalmú és manipulatív Eva folyton 
a nyakukba liheg, a nő ugyanis eltökélte, hogy éket ver a két férfi 
közé, és a saját pályájukon győzi le őket.

december 2. Szerda 18.00 
jUdy 
(szinkronizált, angol életrajzi dráma, musical, 118 perc, 2019)  
A Judy a legendás amerikai színész-énekesnő, Judy Garland 
életének utolsó hónapjait dolgozza fel. A negyvenes éveiben 
járó Judy Garland, az Óz, a csodák csodája Dorothyja, több, 
tragikusan végződő házasságon jutott túl, és a hatvanas évek 
végére folyamatosan anyagi és drogproblémákkal küzdött. 
Annak reményében, hogy elegendő pénzt kereshet két kisebb 
gyermekének eltartására, elvállal egy londoni varietéturnét. 
Bár Garland népszerűsége Amerikában már megkopott, 
csillaga Európában még fényesen ragyogott, amikor 1969 telén 
megérkezett Londonba. A fellépések azonban nem zajlanak 
zökkenőmentesen, mert Garland folyamatos harcot folytat saját 
magával, a közönséggel és a menedzsmenttel egyaránt.

december 16. Szerda 18.00

családi karácsony
(szinkronizált dán vígjáték, dráma, 101 perc, 2018)  
Katrine és férje, Mads karácsonyi vacsorára várja a családot. 
Vendégségbe érkeznek Katrine régóta elvált szülei, nemrég 
pappá szentelt nővére, Barbara, valamint tudálékos férje 
és kezelhetetlenül hiperaktív fiuk. Katrine és Mads két 
tinédzserkorú gyereke és Mads szülei is asztalhoz ülnek, 
továbbá az utolsó pillanatban csatlakozik a vendégsereghez a 
rehabilitációról kiengedett másik nővér, Patricia, hogy végképp 
hisztérikussá váljon a helyzet. Együtt a boldog család. Ám 
ahogy az várható, a nagyon különböző emberek a legrosszabbat 
hozzák ki egymásból, s rövidesen elszabadulnak az indulatok a 
meghittnek induló estén.
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december 12. Szombat 18.00 
KarÁcSonyI hangoK – a foUr fatherS 
KarÁcSonyI Koncertje 
Az a capella, hangszerkíséret nélküli énekes műfaj legismertebb 
hazai képviselőinek koncertjével készülődünk az ünnepekre.
Műsoridő: 60 perc. 
Jegyár: 1200 Ft

november 6., december 4. pénteK 18.00

táncház a kincső együttessel
Táncházunkban folytatjuk tematikus sorozatunkat, amelyben 
tovább ismerkedhetünk a magyar nyelvterület tánctípusaival, 
hagyományaival, népdalaival, népviseleteivel és zenéjével. A 
Debrecen–Nyíregyháza–Nagyecsed háromszögében található 
északkelet-magyarországi Nyírség néprajzi területe kedvelt 
tájegysége a táncházas mozgalomnak, néptáncoktatásnak. 
Az itt élő magyarság és a nagy számban betelepített tótok 
népi kultúrája színes hagyományt formált az évszázadok alatt, 
melyet az erre a területre jellemző tanyavilág, a bokortanyák 
világa őrzött meg számunkra. Évzáró dupla táncházunk ebből a 
zenei, tánc- és énekkultúrából táplálkozik. 
Közreműködnek: a Kincső Néptáncegyüttes, az Óbudai 
Népzenei Iskola tanárai és növendékei, valamint a Budapesti 
Ward Mária Zeneművészeti Szakgimnázium tanulói
Házigazda: Vatai Barbara néptánc mesterpedagógus, Mosóczi 
István örökös aranysarkantyús táncos, néptáncpedagógus
November: Nyírség 1. December: Nyírség 2.
A belépés ingyenes.
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Koncert
KoncertKoncert
program

cSemegéK / eLőadÁSoK 
december 17. cSütÖrtÖK 17.00  
német–SzLovÁK–LengyeL nemzetISégI 
adventI eSt 
Óbuda–Békásmegyer Német, Szlovák és Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzata és a Braunhaxler Egyesület 2020. december 17-
én  rendezi meg a hagyományos, nemzetiségi adventet, melyen 
fellépnek Óbuda–Békásmegyer német nemzetiségi óvodásai 
és iskolásai, valamint német, szlovák és lengyel nemzetiségi 
énekkarok. A műsor után mindenkit szeretettel várunk egy kis 
sütemény és bor melletti közös beszélgetésre és éneklésre. 
A belépés ingyenes. 

december 18. pénteK 17.30 

Jégangyal a csoBánka téren
Hagyományosan a Csobánka téri karácsonyfa alá elkészül a 
jégangyal mindnyájunk örömére.
A program ingyenes.

november 27., december 18. pénteK 17.00

színházi kulisszák Mögött – Fővárosi színházak 
története
Sorozatunkban a fővárosi színházak történetét mutatjuk be 
vetítéssel színesített előadással.
A kezdetektől kísérhetjük végig az egyik legnagyobb múltú 
színház történetét egészen napjainkig két részben. 
Előadó: Szebényi Ágnes színháztörténész, múzeumpedagógus
November – Vígszínház 1. rész 1896-1945-ig
December – Vígszínház 2. rész 1945-től napjainkig
A belépés ingyenes.
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ÁLLandÓ programoK a LegKISebbeKneK

Kerekítő – Hétfő 9.30–10.00. Bábos, mondókás móka hangszerjátékkal, 
ejtőernyős labdákkal, Kerekítő manóval, 0–3 éveseknek. Félóra höcögés, 
göcögés, kacagás a Kerekítő mondókás könyvek népi mondókái, ölbeli 
játékai nyomán. Cirókázás, lógázás, hintáztatás, lovagoltatás élő 
hangszerjátékkal, népdalokkal színesítve. Foglalkozásvezető: Nagy 
Éva Rita zenepedagógus, nagyeva.rita@gmail.com, 06-30/538-2337. 
Bejelentkezés és mondókatár: www.kerekito.hu. 

English songs – angol mondókák, dalocskák. Szerda 10.00–11.00. Itt 
a lehetőség, hogy a szülők/nagyszülők segítsék a korai nyelvtanulást 
egy angol anyanyelvi tanárnő vezetésével induló mondókázós, dalolós, 
játszós, táncolós, zenélős, mesélős foglalkozáson. Az English songs 
csoport 1–3 éves gyerekeknek indul, ahol a csoportvezető elvarázsolja 
a gyerekeket, és észrevétlenül ülteti a helyes angol kiejtést és szavakat 
a gyerekek fülébe, akik a foglalkozásokon kísérőjükkel vesznek részt. 
Angol nyelvtudás nem szükséges. Jelentkezés angolul vagy magyarul: 
Deborah Moss tanárnőnél, 06-30/479-6585, deborah.budapest@
gmail.com.

gyermeKeKneK

Óbuda Mozgásművészeti Iskola – Az OMISK-ot 1990-ben alapítottuk 
Budapesten. Képzésünk kiindulópontja óvodáskorban a művészi torna, 
később más műfajokat is lehet tanulni. Módszertanát Berczik Sára 
mesteredző-koreográfus dolgozta ki. Lényege a tudatos mozgásra 
nevelés, ami kiváló alapot teremt bármilyen más táncstílushoz vagy 
sporttevékenységhez. Növendékeink iskolaszerűen egymásra épülő 
évfolyamokban tanulnak. 4 éves kortól lehet beiratkozni, de később is 
tudnak csatlakozni a képzéshez. 
Információ: iroda@omisk.hu, www.omisk.hu, 06-1/200-0138, 06-20/946-0848. 

OMISK Művészi torna – Kedd, csütörtök, péntek, heti 2 alkalommal. 
Berczik Sára esztétikus testképző és mozgásfejlesztő módszerére 
építve négyéves kortól ajánlott. 

OMISK Mozdulatművészet – Kedd, csütörtök, péntek, heti 2 alkalommal. 
A művészi torna legorganikusabb folytatása. Mozgásanyaga 
kiegészül a klasszikus balett és a modern tánc elemeivel. Az órák 
egyik legfontosabb része a koreográfia készítése, vagyis a csapat 
minden tagja rész vesz benne.  Művészi torna és mozdulatművészet 
foglalkozásvezető: Kovács Bea Berczik Sára-díjas művészitorna-edző, 
testnevelő tanár, Rácz-Lakatos Lilla táncpedagógus.

OMISK Balett – Kedd, szerda, csütörtök, heti 2 alkalommal. A klasszikus 
balett a tánc akadémikus formanyelve. A klasszikus balettet 6–7 éves 
(iskolás) kortól javasoljuk, mivel elsajátítása már koncentrációt és 
önfegyelmet igényel. 

OMISK Modern tánc – Kedd, szerda, csütörtök, heti 2 alkalommal. 
A modern tánc klasszikus balett alapokra épül, de annak 
szabályrendszerével szembe is megy. Balett és modern tánc 
foglalkozásvezető: Csöngei Barbara táncpedagógus. 

Óbuda Kenguru Szabadidő SE – Hétfő 17.00–18.00, szerda 
17.45–18.45. Hog fitdance azoknak, akik szép, koordinált mozgást 
akarnak, és egészségesen szeretnének élni. Hétéves kortól ajánlott. 
Foglalkozásvezető: Nándori Éva, 06-30/258-3489, eva.nandori@
gmail.com. 

Új! DanceCode SE - Akrobatikus rock and roll – Péntek 15.30-16.15. 
5-10 év közötti táncos kedvű gyermekek számára ajánlott akrobatikus 
rock and roll táncórák. Az órákon megismerkedünk a rock and roll 
alapjaival, fejlesztjük a mozgáskoordinációt, komplex koreográfiákat 
tanulunk. További információ: Tállainé Szeder Zsófia +36- 30/373-
1356, zsofia.tanctan@gmail.com
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Capoeira – Péntek 16.30–17.30. A capoeira brazil harcművészet, 
akrobatikus elemekkel tűzdelt, történelmi hagyományokon alapuló, 
zenével kísért küzdősport. Gyerekeknek, felnőtteknek, előzetes sportmúlt 
nélkül is el lehet kezdeni. A csoportot vezeti Berczi Szilárd – es Instructor 
Brode – (a magyarországi ACDP capoeira csoport képviselőjének, 
Mestre VT-nek a tanítványa). Csatlakozásra folyamatosan van lehetőség. 
Információ: 06-30/515-9592, e-mail: acdphuninfo@gmail.com. 

Breaking táncoktatás – Hétfő 17.00–18.00, szerda 16.30–17.30. 
Ajánlott korosztály: 8–16 év. Tanárok: a 12 éve break tánccal foglalkozó, 
sportedzői–táncoktatói szakképesítéssel rendelkező Szabó Mátyás aka 
B-boy Tailor és Tóth Luca aka B-Girl Tunyacsáp. Itt a remek alkalom 
elkezdeni! Információ: 06-70/532-2656, e-mail: beatitbattle@gmail.com.

feLnőtteKneK

Harmónia Táncklub – Péntek 19.00–20.00. Kezdő társastánctanfolyam 
minden korosztálynak. A Budapesten 1987-ben alapított, társastáncokkal 
foglalkozó klub képviseli az alternatív, de ugyanakkor kulturált és állandóan 
bulizó-bálozó, társasági életet kedvelő táncosok /fiatalok/ örökifjak 
társaságát. Itt sok mosolyra, barátokra, rengeteg eseményre számíthatsz a 
társastánc keretein belül! A jó hangulatú táncórákat vezeti: Székely Attila. 
Információ: 06-30/952-9477, www.harmoniatancklub.hu. 

Andi jóga – Hétfő 19.00–20.00. Olyan jógagyakorlás, mellyel felfedezheted 
lényed állandó, örök lényegét. A világ kitárul, ahogy a test és lélek egysége 
megjelenik a gyakorlásod során. Bővebb információ: 06-30/900-9336, 
vallyon.andi@gmail.com.

Női jógatanfolyam – Péntek 9.00–10.00. A jógaórán a nő fizikai és 
mentális egészsége van a fókuszban. A gyakorlatsorok kifejezetten a női 
energiák ritmikus mintáit veszik figyelembe, élénkítik a hormonrendszert, 
amellett, hogy rugalmassá teszik a testet és nyugodttá az elmét. Bővebb 
információ: 06-30/900-9336, vallyon.andi@gmail.com.

Hatha jóga – Csütörtök 19.00–21.00 haladó csoport. 75 % gyakorlati 
foglalkozás, 25 % elméleti bemutató. Bemelegítő, ászanázás, lazítás, új 
lecke. Több évre rendezett anyag a csakrák, a fizikai test, a lelkiállapotok és 
a tudattartamok közötti összefüggések tükrében. Csatlakozni lehet a már 
működő haladó csoportokhoz! További információ: www.jogatan.hu, info@
jogatan.hu; gyorgyi@jogatan.hu.

Kezdő kubai salsa – Csütörtök 19.00–20.00. 
Középhaladó kubai salsa – Csütörtök 20.00–21.00. Ismerje meg a 
salsa forró hangulatát, vérpezsdítő ritmusait! Párt nem szükséges hozni. 
Információ: Salsa Caballeros Tánciskola, Földi Anikó, tel.: 06-20/315-
2781, ani@salsacaballeros.hu. 

Zumba fitness – Kedd 19.00–20.00. Latin és nemzetközi zenék által 
inspirált dinamikus, izgalmas koreográfiákkal színesített és egyben 
szórakoztató edzés. A 60 perces intenzív testmozgás nemcsak a testre, 
hanem a lélekre is garantáltan jó hatással van. Információ: Kovács Dóri, 
tel.: 06-20/331-4483, e-mail: k.dorizumba@gmail.com.

Gerinctorna – Hétfő 18.15–19.15. Hát- és derékfájás ellen gyógytorna 
jellegű gyakorlatokat végzünk. Foglalkozásainkon kellemesen el 
lehet fáradni, ugrálást mellőző, jó hangulatú a programunk. További 
felvilágosítás: Nándori Éva,
06-30/258-3489,  eva.nandori@gmail.com.
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SzaKKÖrÖK, KLUboK

Képzőművész kör Kőfaragó József festőművész vezetésével – Hétfő, 
kedd, csütörtök 16.00–19.00. 

Látássérültek Klubja – Minden hónap harmadik péntekén 10.00–12.00-
ig előadásokkal, különböző programokkal várja azokat, akik csatlakozni 
szeretnének a látássérültek közösségéhez. További információ: 06-
70/377-3265, obuda.szervezo@vgyke.com. 

Diabétesz Klub – Minden hónap harmadik csütörtökén 15.00–17.00. A 
cukorbeteg klubdélutánok témája a cukorbetegségről való felvilágosítás, 
diétás tanácsadás, tájékoztatás a szűrőprogramokon való részvételről, 
valamint betegoktatás (a helyes vércukormérés elsajátítása és az inzulin 
beadásának technikája). Bővebb információ a Cukorbetegek Budapesti 
Egyesülete honlapján: www.cbe.hu.

Krottendorf Német Hagyományőrző Egyesület – Szerda 18.00–20.00. A 
hagyományőrző egyesület táncpróbái. 

Foltvarró Klub –Minden szerdán 9.00–12.00. A patchwork technika iránt 
érdeklődőket minden páratlan héten a Csillaghegyi Öltögetők csapata, 
minden páros héten a Békási Foltvarrók csapata várja. 

Óbuda – Kalász Horgászegyesület – Májustól november végéig 
minden hónap utolsó szerdáján, decembertől április végéig minden 
héten, szerdán várják a horgászat szerelmeseit 16.00–18.00. Bővebb 
információ: horvathistvanhorgasz@gmail.com.

Galambász Klub – Novembertől áprilisig minden hónap első hétfőjén 
18.00–20.00.

ÚJ! Hellinger- féle családállítás - minden hónap 2. és 4. hétfőjén 16.00 
- 20.00-ig. 
Bert Hellinger módszerével, a csoport segítségével tárjuk fel az élet 
számos területen adódó nehézség tudattalan okait és oldjuk fel 
azt, legyen szó: kapcsolati nehézségekről, tartós rossz közérzetről, 
egészségügyi gondokról vagy karrier, ill. anyagi problémáról. A 
csoportban 4 témahozó számára van hely, segítő résztvevők száma 
nincs korlátozva. Bejelentkezés és további információ Szabo Petránál: 
csaladallitas.petra@gmail.com

SzoLgÁLtatÁSoK

Terembérlés – Korszerű technikával felszerelt 220 férőhelyes 
színházteremmel, illetve 2 db 30 fős kisteremmel rendelkezünk.
Kényelmi szolgáltatások – Kismamák részére pelenkázóval és 
szoptatósfotellel is rendelkezünk. Részben akadálymentes közlekedés. 
A Közösségi Házban működik a GoforGo utazási irodája és autósiskolája.

november 7. Szombat 19.00 

zenéL a mozI! mozI-SwIng a ratty jazz banddeL
Filmvetítés és zenés előadás  
Sorozatunkban énekesek, színészek, zenészek, zenekarok életét és munkásságát idézzük fel a meghívott zenekarok, előadók és a 
filmvászon segítségével. Mint a régi szép időkben: mozi pereg a vásznon, alatta élőben fújja a zenekar! Klasszikus és vidám film-
slágerek, minden, ami swing és dixieland a ’20-as, ’30-as évektől napjainkig, táncbetétekkel tarkítva. A Ratty Jazz Band szellemes 
és egyedülálló műsorának első bemutatkozása! Az együttes játszott már a legrangosabb hazai jazzfesztiválok közönségének, több 
ízben képviselte hazánkat nemzetközi rendezvényeken; valamint állandó színfoltja a budapesti swing-táncélet programjainak. 
A zenekar tagjai: Kurucz Levente – szaxofon, klarinét; Sári Szabolcs – trombita; Sápi Viktor – harsona; Somogyi Márton – zongora; 
Iványi Álmos – tuba; Dóra László – dobok; Eőry Viktória – ének. Közreműködik: Bulyáki Ákos és Oláh Boglárka – swing táncok
Jegyár: 1200 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 1000 Ft



cSILLagmozI – KaSSzaSIKereK 
Pénteki vetítéseink megújulnak, legendás alkotásokkal, sok-
sok kalanddal, drámával, akcióval, szerelemmel, zenével, 
meghatódással és nevetéssel készülünk az új évtizedben is 
közönségünk kedvében járni! Bármi jöhet, hasson a lelkünkig, 
szórakoztasson, késztessen gondolkodásra, legyen igazi 
moziélmény!
Jegyár: 800 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 500 Ft

 november 6. pénteK 18.30

ad aStra – út a cSILLagoKba
(brazil-amerikai dráma, kalandfilm, misztikus film, 124 perc, 
2019)  
Roy McBride (Brad Pitt) műszaki tiszt elindul, hogy átszelje a 
galaxist, és kiderítse az igazságot apjáról, aki húsz éve tűnt el. 
Sokáig halottnak hitték, egy új bizonyíték azonban arra utal, 
hogy Clifford McBride még mindig él, és potenciális veszélyt 
jelent az egész univerzumra...
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november 13. pénteK 18.30 

mÁSnapoSoK 
(amerikai vígjáték, 100 perc, 2009)  
Házasodni többször is lehet, de legénybúcsú csak egyszer van 
az ember életében. Phil (Bradley Cooper) a haverjai segítsé-
gével meg is szervezi a fergeteges bulit, ami túlságosan is jól 
sikerül…

november 20. pénteK 18.30 

SherLocK hoLmeS 2. – ÁrnyjÁtéK
(amerikai akció-vígjáték, 129 perc, 2011)  
A világ különböző részein különös halálesetek történnek.
Senki nem veszi észre az összefüggést, csak a magándetektív 
Sherlock Holmest ejtik gondolkodóba a történtek. Hamarosan 
kiderül, hogy egy zseniális gonosztevő, James Moriarty 
professzor áll az ügy háttérben…
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november 27. pénteK 18.30 

a rÓzSaSzín pÁrdUc 
(amerikai vígjáték, 89 perc, 2006)  
A győztes meccs utáni ünneplés során végeznek a francia 
focicsapat edzőjével, és eltűnik a férfi gyémántgyűrűje, a 
Rózsaszín párduc. Az ügyet a fáradhatatlanul körülményes 
Clouseau felügyelő (Steve Martin) kapja…

december 4. pénteK 18.30  

hULL a peLyheS 
(amerikai vígjáték, 88 perc, 1996) 
Howard Langstonnak (Arnold Schwarzenegger), az 
elfoglalt üzletembernek nem marad ideje feleségére 
és kisfiára, Jamie-re. A szomszéd gyerek bezzeg igazi 
rénszarvast kap az apukájától, így Langston úgy dönt, 
hogy minden erejét latba veti, és megszerzi fiának minden 
gyerek aktuális álmát, Turbo Mant…

december 11. pénteK 18.30 

KarÁcSonyI éneK  
(amerikai animációs film, 96 perc, 2009)  
Az 1800-as évek Londonja, karácsony idején. Az ünnep 
semmit nem jelent Ebenezer Scrooge-nak, a kapzsi és 
szívtelen öregembernek. Ám idén meglátogatja őt a múlt, a 
jelen és a jövő karácsony szelleme. A fösvény és mogorva 
vénember kap tőlük egy utolsó lehetőséget, hogy átértékelje 
az életét, és nemcsak a saját, hanem környezete sorsát is 
megváltoztassa…
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cSemegéK
Koncert

gyereKeKneK

KaKaÓmeSe gyereKeKneK – 
KarÁcSonyvÁrÓ  
A vetített rajzfilmekhez kapcsolódóan minden 
vasárnap a mese ihlette kézműves foglalkozás – 
bábkészítés, drámajáték, festés, animálás – várja 
a gyerekeket az Egyboglya Alapítvány alkotóival. 
Készítsd el, és vidd haza magaddal a mesét!
Kakaójegy: gyermekeknek (14 éves kor alatt) ingyenes, 
felnőtteknek: 500 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak: 
300 Ft

December 5. szombat 10.00 Jégvarázs 2. 
(amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, musical, 103 
perc, 2019)  
Miért született Elsa varázserővel? Vajon milyen titkok 
lappanganak a lány múltjában? És ezek jelentenek-e 
bármiféle veszélyt a királyságára? Ahhoz, hogy választ 
kapjon a kérdéseire, Elsának hosszú útra kell indulnia 
az ismeretlenbe, elvarázsolt erdőkön keresztül és 
sötét tengereken át…

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

November 7. szombat 10.00 Lámpás, liba, kukorica
„Az én ludam elveszett, keresésére megyek térdig érő nagy sárban” – énekli a mesebeli Kerekerdő lakóinak Bálint Benedek, s közben 
egyre szórja a kukoricát, hátha a finom csemegére a liba is előkerül… de nem kerül, pedig már sötétedik. Na, és akkor itt jövünk majd 
mi: lámpást készítünk, csuhébabát kötözünk, szivárványernyőnkben magasba pattogatjuk a kukoricát… És ennyi fény, kukoricaszem 
és jókedv láttán még a libák is előbújnak rejtekhelyükről!

December 12. szombat 10.00 Színes ünnep
Az alkotás öröme, az ajándékozás izgalma, a készülődés titka, az ünnep különlegessége, a tárgyak szépsége, a természet 
nyugalma vesz minket körül e délelőttön, miközben gyertyát csavarunk, angyalokat sokasítunk, díszeket készítünk, csomagolunk és 
dobozolunk, amikor az erdei játszótér téli meséjét hallgatjuk, vagy színes labdákkal havazunk.
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november 7. Szombat 15.00

rItmUS KLUb cSoÓrI SÁndorraL éS 
vendégeIveL
Zenetanítás varázsjelekkel, haladó szinten. A zenélni tanulás 
olyan, mint a beszélni tanulás: mert a zene is tanulható nyelv. 
Világnyelv, amely egyetemes jelképekkel az önfelszabadításra 
tanítja a gyakorlót. Jól játszani a világban csak szabadon lehet. 
Hangszert mindenki hozzon magával!
Jegyár: 800 Ft

november 21. Szombat 10.00

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

november 13., 27., december 4., 18. pénteK 9.15–10.00  éS 10.30–11.15 

dúdoLj! rIngaSS! tÁncoLj! – cSaLÁdI 
fogLaLKozÁS
A közös családi élmények mindannyiunknak fontosak. 
Foglalkozásainkon találkozik a zene, a játék, a tánc és a mese 
– minden olyan tevékenység, amiben kreatív alkotóként, 
szabadon lehetünk jelen. A foglalkozás egy inkluzív közeg, 
ahová mindenki hangulatának, igényeinek, lehetőségeinek 
megfelelően tud kapcsolódni. Mindenki a folyamat részesévé 
válhat.
A foglalkozásokat vezeti:
Paár Julcsi – énekes, okleveles zeneterapeuta; Csiki Gergely 
– néptáncpedagógus, a Göncöl Néptáncegyüttes vezetője
Muzsikálnak: Csernók Klára – hegedű; Könczei Bálint – 
brácsa; Bognár András – nagybőgő
Jegyár: 500 Ft

November 13., december 4. 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.

cSaLÁdI program
oK
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november 28. Szombat 

nép-tÁnc-hÁz – andrÁS-napI vIgadaLom 
„András zárja a hegedűt”– a néphagyomány szerint, vagyis az 
adventi elcsendesülés előtti utolsó népzenés mulatságunkra 
várjuk a vendégeket.
16.30 Családi táncház Csiki Katalin és Csiki Gergely 
vezetésével
17.30 Játékos daltanulás Paár Julcsival
18.30–21.00 Táncház a Göncöl Néptáncegyüttessel, Csiki 
Katalin és Csiki Gergely vezetésével
A táncház elején tánctanítás, a végén szabadtánc zárja az 
estét.
A műsor ideje alatt Csernók Klára és barátai kísérik a 
táncosokat.
A belépés ingyenes.

november 14. Szombat 12.00

vI. LatIn-amerIKaI feSztIvÁL
A dél-amerikai országok zenéiből, táncaiból és gasztronómiájából 
kapunk kóstolót.  
A belépés ingyenes.

cSaLÁdI program
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december 12. Szombat 16.00 

jÓzSa tamÁS gItÁraKadémIa  
„Dallamba szőtt gondolat járja át a napomat. Akkordváltás, zeneszó, átölel a 
dó, mi, szó. Zeneszólam kösse össze a ritmust a dallammal egybefűzve, és 
figyelek a mozdulatra, ami a lelkem visszhangja: mert muzsika csendül ujjam 
hegyén, hogy megszülethessen a saját zeném.”
Sok szeretettel várunk minden élő zene iránt érdeklődőt karácsonyi 
koncertünkre, melynek mottója: az önkifejezés harmóniája.
A belépés ingyenes. 
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ÁLLandÓ programoK babÁKnaK, mamÁKnaK

Új! English Songs – Angol mondókák és dalocskák gyerekeknek, 
csütörtökönként 10.30–11.30. Itt a lehetőség, hogy elősegítsük a korai 
nyelvtanulást egy angol anyanyelvi vezetővel induló játékos, mondókás, 
dalolós, táncolós, zenélős, mesélős foglalkozáson. A csoport 1–3 
éveseknek szól, a csoportvezető észrevétlenül ülteti a helyes angol 
kiejtést és szavakat a gyerekek fülébe, akik a programon kísérőjükkel 
vesznek részt. Angol nyelvtudás nem szükséges! Jelentkezés, információ: 
Deborah Moss, 06-30/479-6585, deborah.budapest@gmail.com.  

Járóka Baba–mama Klub – Program közösségbe még nem járó 
gyermekeknek és szüleiknek.
Kéthetente pénteken 9–11 óráig. Támogató közösség, beszélgetőkör, 
kötetlen játék, hasznos helyi információk, szakmai segítség. A program 
ingyenes. A programhoz való hozzájárulást, játékeszközöket szívesen 
fogadunk. A programot szervezi: Egyboglya a Családi Közösségekért 
Alapítvány. A program a Családbarát Óbuda projekt keretében valósul 
meg. További információk: www.egyboglya.hu, kapcsolat@egyboglya.
hu, 06-30/900-6228.

Kommunikálj a babáddal! Babajelbeszéd tanfolyam – Szerdánként 
10.00–10.45. Havonta induló Okoskezek tanfolyam, melynek 
segítségével elsajátíthatod a babáddal való korai kommunikáció 
eszköztárát. Segíts a kisbabádnak, hogy közölhesse veled gondolatait, 
kívánságait, és ezáltal erősítsd a kapcsolatot közöttetek, és előzz meg 
számos hisztit! A 2, ill. 4 alkalmas tanfolyam 6–36 hónapos babáknak 
és szüleiknek szól.  További információ és bejelentkezés: Meskó-
Czégény Anikó, 06-30/445-5113, czegenyaniko@gmail.com, valamint a 
Facebook@Okoskezek és a www. okoskezek.hu oldalon. 

Ringató – Csütörtökönként 9.30–10.00 Vedd ölbe, ringasd, énekelj! 

Találkozás a zenei anyanyelvvel. Kisgyermekkori zenei nevelés a 
születéstől hároméves korig a kodályi elvek alapján. Információ: G. 
Kovács Modeszta, 06-70/609-0705, www.ringato.hu, modeszta.
ringato@gmail.com. Facebook: „Ringató Óbuda – G. Kovács modeszta 
foglalkozásai”. 

Tipegő – Keddenként 9.30–10.15 A Tipegő foglalkozásait a zene, a 
mozgás, a látványos eszközök és az élvezetes játék egyedi és hatásos 
kombinációi alkotják. Szeretettel várok minden kisgyermekes családot! 
Információ: Szmirnov Krisztina, 06-30/314-2829, www.zsurok.hu. 

ÁLLandÓ programoK gyereKeKneK

Gyerekkarate – Keddenként és csütörtökönként 17.00–18.00 óvodás 
karate (4–6 éveseknek). Játékos, felkészítő jellegű karate edzések 
fiúknak és lányoknak. Célunk átadni a fiataloknak a mozgás szeretetét, 
felkészíteni őket a későbbi sportolásra. Információ: Zsigmond Mária, 06-
70/206-3300. 

Kerámia – Szerdánként 14.30–16.00 és 16.00–17.30 Gyerekeket és 
szülőket, mindenkit szeretettel várok, aki szeretne maradandót alkotni. 
Információ és jelentkezés: Szemlér Magdolna iparművész, tanár, 06-
20/911-8863, setters@szafi.hu. 

Liza Kreatív Alkotó- és Varróműhelye – November 7., 21. december  
5. szombat 9.00–13.00. Kiss Mihók Erzsébet Liza alkotóműhelyébe 
gyerekek és felnőttek egyaránt ellátogathatnak, ha szeretnének kézzel 
vagy varrógéppel varrni. Itt a hétvégi tematikus varrófoglalkozásokon 
résztvevők játékok, dekorációk, táskák stb. elkészítése közben jó 
hangulatban, észrevétlenül tanulhatják meg a kézi és gépi varrást. További 
információ: kreatorvarromuhely@gmail.com, telefon: 06-30/992-3609, 
a Facebookon: Liza Kreatív Alkotó- és Varróműhelye néven. A programra 
előzetes bejelentkezés szükséges a kreatorvarromuhely@gmail.com 
e-mail címen. 

Néptánc – Csütörtökönként 16.30–17.15 és 17.30–18.15. A Göncöl 
Néptáncegyüttes utánpótlás tánccsoportja hároméves kortól Csiki 
Gergely néptáncpedagógus vezetésével. Információ, jelentkezés: Csiki 
Gergely, 06-20/329-3583. www.csikigergely.hu.

Tűzzománc, üvegfestés, kínai tusfestés – Minden csütörtökön 15.00–
19.00. Várunk mindenkit szeretettel, aki egyéni elképzeléseit szeretné 
megvalósítani! Információ: Glatz Marietta művész-tanár, 06-1/388-
4836. 

Papírsárkány Meseműhely – Szerdánként 15.00-tól és 16.00-
tól. Kiscsoportos gyermek pszichodráma foglalkozás 6–9 éves 
gyerekeknek. Két drámavezető segítségével a gyermekek kitalálhatják 
saját meséjüket, amelyet átélve ők is mesehősökké válhatnak. A 
csoporttevékenység során a gyermek képes változatos szerepekbe 
beleélni magát, hogy megvalósítsa személyiségének rejtett lehetőségeit. 
Segít az önállósodásban, előmozdítja a kölcsönös megértést, elfogadást. 
Ennek segítségével a gyerekek empátiás képessége és önbizalma is 
növekszik. A szerepjáték élménye, a spontán játék felszabadulást, 
örömet okoz. A csoportba kerülést egy személyes beszélgetés előzi meg. 
Foglalkozásvezetők: Takács Emőke pszichodramatista és Füredi Virág 
pszichodramatista. Információ, jelentkezés: 06-30/631-6922, furedi.
virag@gmail.com. 

ÁLLandÓ programoK feLnőtteKneK

ÚJ! Moccanj! Regeneráló torna – Keddenként és csütörtökönként 
19.00–20.00. Regeneráló, átmozgató torna a 18+ korosztály számára. 
Gyógytorna jellegű gyakorlatokkal, melyek a teljes testet átmozgatják, 
felfrissítik. Finoman erősít, segít az egészség hosszútávú megőrzésében, 
alakformálásban. További felvilágosítás: Nándori Éva, 06-30/258-3489, 
eva.nandori@gmail.com. 

Festőkurzus felnőtteknek – Péntekenként 10.00–12.30. A festést 
másolással kezdjük. Nagy mesterek műveit másoljuk, főleg az 
impresszionizmus korszakából. Megtanulunk szénnel rajzolni, 
akrilfestékkel festeni. Később lehetőség nyílik csendéletek, beállítások 
festésére is. Információ: Makovecz Anna, 06-20/573-9339. 

Fonóka – Kéthetente hétfőnként 15.00–18.00, előzetes megbeszélés 
szerint. Saját fonal készítése gyalogorsón és rokkán. A foglalkozást 
vezeti: M. Horváth Adrienn (Ariadne Műhely), 06-20/369-0739, 
facebook.com/ariadnemuhely/. 

Gerinctorna – Hétfőnként 17.30–18.15, csütörtökönként 15.00–15.45. 
Gerinctorna gyógytornaalapokkal. Információ: Giliczéné Bencze Mária 
nívó- és Berczik-díjas táncpedagógus, mozgásterapeuta, 06-20/390-
1260. 

Gyapjúszövés – Kéthetente keddenként 16.00–19.00. Szakkör 
felnőtteknek. Szalagszövés szádfán és kártyán – egyszerű és szedett 
szalagok, tokok készítése. Szövőkereten párna, tarisznya, hátizsák 
szövése különböző díszítő technikákkal (csíkos, fogas, dzsidzsim, bogos, 
kilim, stb.). Információ: Detre Mikolt gyapjú-, szőnyegszövő oktató, 06-
30/992-2944. 

Gyöngyfűzés – Keddenként 9.00–12.30. Előzetes bejelentkezés 
szükséges. Információ: Ladán Éva, 06-30/982-5721, eva.ladan@
hotmail.com. 

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. 
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Kerámia – Csütörtökönként felnőtteknek 13.00–16.00. Mindenkit 
szeretettel várok, aki szeretne maradandót alkotni. Információ és 
jelentkezés: Szemlér Magdolna iparművész, tanár, 06-20/911-8863, 
setters@szafi.hu. 

Kosárfonás – Csütörtökönként 9.00–12.00 és péntekenként 15.00–
18.00 és 18.00–21.00. Információ: Sáringer Erzsébet, 06-20/949-3890. 

Könyvkötészeti tanfolyam – Kéthetente szerdán (páratlan héten) 16.00–
20.00. Információ: Csuzi Enikő, 06-26/385-312. 

Lélekmelengető szalon – ÖnMagunkról-önMagunknak – női szerepeink 
a mesék tükrében – November 11., 25., december 9. 18.00–20.30. 
Önismereti mesecsoport indul nőknek, havonta egy alkalommal, 
szerdánként. Női szerepeinkről, minőségeinkről, feladatainkról és 
nehézségeinkről. Élőszavas mesemondás utáni együttgondolkodás, 
alkotás, töltődés. Részletek a Lélekmelengető szalon Facebook-oldalán. 
Az estre regisztráció szükséges a hely befogadóképessége miatt a 
következő címen: lelekmelengetoszalon@gmail.com. Vezeti: Birovits 
Zsuzsanna alkotó-fejlesztő metamorphoses meseterapeuta, 06-
30/418-0153.

Nemeztanfolyam – November 14., december 12. szombat 9.00. Ha 
szeretnéd elsajátítani a nemezelés fortélyait, és szeretnél saját magad 
készítette, egyedi, szép nemeztárgyakkal gazdagodni, akkor köztünk a 
helyed! Minden alkalommal más és más tárgy készül. Inspiráló környezet, 
szakmai segítség, jó hangulat. Bekapcsolódni bármikor lehet, akár egy-
egy alkalomra is. Információ: www.facebook.com/barackafelt vagy 
csillanemez@gmail.com. Dobinszki Csilla nemezműves, nemezoktató, 
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. 

Pilates-torna – Hétfőnként 9.30–10.30. Alakformálás, a test 
rugalmassága, ízületkímélő torna, hátfájásra, mélyrétegű törzsizmok 
erősítése, tartásjavítás. Kellemes zenére egyórás, speciális 
légzéstechnikával kombinált, fokozatosan felépített, nyújtó és erősítő 
gyakorlatsorozatok. Bármilyen életkorban elkezdhető! Információ: Nagy 
Eleonóra, 06-70/537-5136, nagyeleonora@gmail.com. 

Szenior örömtánc – Szerdánként, alapszint 10.15-től, haladó, 11.45-től. 
Egy újfajta mozgásformával 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. 
 
Varrótanfolyam – A 6–99 éves korosztály számára. November 21., 
december 5. szombat 14.00–18.00. Nem csak belevágunk a közepébe, 
hanem szépen a legelejéről kezdjük. Megismerkedünk a varrógéppel, 
megmutatom, hogyan tartsd karban, mire figyelj. Kitérek az esetleges 
előforduló problémákra, aztán belevágunk a gyakorlati részbe. Lesz 
egy pici anyagismeret is, és adok tippeket, hogy mit hol érdemes 
megvásárolni. Kiknek szól ez a tanfolyam? Bárkinek, aki szeretne 
megtanulni varrógéppel varrni. A gyerekeket (kisiskolás kortól) és 
a felnőtteket egyaránt várom. Mindenkivel egyesével, személyre 
szabottan foglalkozom. Azoknak, akik régóta szeretnének varrógéppel 
varrni, de félnek belevágni. Azoknak, akik nem ismerik a varrógépet, a 
varrókellékeket, -eszközöket. További információ: Kiss Mihók Erzsébet, 
kreatorvarromuhely@gmail.com, telefon: 30/992-3609. Facebook: 
Varrótanfolyam Gyerekeknek, Felnőtteknek néven található. A 
programokra előzetesen be kell jelentkezni a kreatorvarromuhely@gmail.
com címen!

Zumba fitness – Péntekenként 16.30–17.30. Latin és nemzetközi zenék 
által inspirált dinamikus, izgalmas, koreográfiákkal színesített és egyben 
szórakoztató edzés. A 60 perces intenzív testmozgás nemcsak a testre, 
de a lélekre is garantáltan jó hatással van! Információ: Kovács Dóri, 06-
20/331-4483. Facebook-oldal: Kovács Dóri zumbaoktató. 

a cSILLaghegyI poLgÁrI KÖr egyeSüLet programja
2020. november – december

A CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
(1039. Mátyás király út 13–15.)
PROGRAMOK A CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN ÉS AZ ŐSTERMELŐI 
PIACON:

November 18. szerda 18 óra         Csillaghegyi találkozó
       Egyed Zoltán pajzsvivő
       Sicambria–Óbuda városa a   
                    Csillaghegyen! Óbuda város valós  
       topográfiája.    
       Az Árpád-kori Buda a Magyar-Turul  
       nemzetség szálláshelyén, Megyeren.  
       Történészdogmák nyomában

December 4. péntek 15-17 óra      A Mikulás várja a gyerekeket a  
       csillaghegyi HÉV megállónál

December 5. szombat     A Mikulás az őstermelői piacon
December 5. szombat 16 óra        Adventi találkozó
       Hangverseny, az Aranypolgár 
       oklevelek átadása, büfé
December 6. vasárnap 10-18 óra Karitatív adománygyűjtés

December 7. hétfő      Karitatív ajándékozás
       Karitatív ajándékok összeállítása 
       8 órától
       Ajándékok szétosztása 14 órától
      16–18 óráig ingyenes ruhaturkáló!

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.

Bejelentkezés a tanácsadásokra legkésőbb 2 nappal a tanácsadást 
megelőzően:
Telefon: 70/967-1493 irodavezetői telefonszám, e-mail: liebekati@gmail.com
Honlap: www.csipke.info/Postafiók

Ügyvivő testületi megbeszélés:  Minden hónap második csütörtök:19 órától
Irodavezetői fogadóóra: Minden ügyvivő testületi alatt

CSIPKE Műhely: Minden hét szerdán: 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

ZSÁMBOKI ÖNKÉPZŐKÖR A ZSÁMBOKI MŰHELYBEN:
(1039 Lehel utca 14. – A katolikus templom jobb oldali épületszárnya)

November 4. szerda 18 óra Csépe László: Úton, hazafelé
Paradigmaváltás a magyar őstörténet-kutatásban és -tanításban
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november 5. cSütÖrtÖK 18.00

rofUSz KInga: fÖLdÖn LebegőK, égen jÁrÓK
Rofusz Kinga az egyik legismertebb és eredetiségében is 
egyedülálló hazai illusztrátor. Légies, szürreális, csodákkal teli, 
lenyűgöző mesevilága elvarázsolja a gyermeket és a felnőttet 
egyaránt. 2010-ben elnyerte az Év Illusztrátora díjat az Irijám és 
Jonibe című, a Csodaceruza Kiadó gondozásában megjelent 
könyvéért. Számos csoportos és egyéni kiállítása volt itthon és 
külföldön is. Kiállításunkon a lebegő alakokat, a csodalények lírai 
melankóliáját megörökítő grafikusművésznek A varázsfuvola, a 
Senki madara és az Irijám és Jonobe című kötethez készített 
alkotásait láthatják.
A kiállítás megtekinthető december 18-ig a 3K nyitvatartási 
idejében.
A belépés ingyenes.

3K
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november 14., december 12. Szombat 16.00 

hangSzerSImogatÓ KLUb
Bársony Bálint és zenekara interaktív foglalkozása és 
mini koncertje gyerekeknek. A Hangszersimogató célja a 
hangszerek hangjának megismertetése, az együtt zenélés 
és éneklés örömének átadása kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. 
A foglalkozás énekes vezetője: Korzenszky Klára énekesnő, 
gyermekpszichológus
Jegyár: 1000 Ft (Jegyváltás 2 éves kortól szükséges. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel javasoljuk az elővételes 
jegyvásárlást.)
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november 21. Szombat 19.00

partI nagy LajoS: 
az étKezéS ÁrtaLmaSSÁgÁrÓL
Az azonos című hosszúpróza, amikor évekkel ezelőtt 
megjelent, az „előadás” alcímet kapta, nem véletlenül. Az 
étkezés ártalmasságáról valójában termékbemutató előadás, 
a főhős, bizonyos Fibinger, tragikomikus nagymonológja, élet-
áriája haknikörútja egyik állomásán, egy sokat látott vidéki 
művelődési ház színpadán. Jóllehet, a főhős „az étkezés”-ről 
beszél csillapíthatatlanul, de életről, halálról, szerelemről szól, a 
szenvedélyről, az olthatatlan, kéjes dühről, amivel az ember be 
akarja kebelezni a másikat, magát, a világot, míg el nem dől vele 
önnön börtöne és temploma, a kalodányi test.
Előadja: Mészáros Máté
Rendező: Znamenák István; rendezőasszisztens: Kovács 
Henrietta; látvány: Znamenák István; producer: Orlai Tibor
Az előadás a FÜGE és az Orlai Produkciós Iroda 
együttműködésében jött létre.
Jegyár: 2500 Ft

SzínhÁz

december 5. Szombat 19.00

megSzÓLít a LéLeK – cSend éS üvÖLtéS
Csuja Imre és Czutor Zoltán estje
Megszólít a lélek,
Hogy bírod magad?
Két irányba hajtod
A legszebb álmokat.
Egyet a világnak,
A másikat belül,
Sokkal fontosabb tudni azt, hogy
Mindkettő egyben üdvözül.

A két művész sajátságos irodalmi és zenei egymásra 
találása. 
Benne olyan klasszikusok, mint Babits: Jónás könyve 
vagy az egykori Nyers: Fényre csúnyuló lányok című 
opusza, akár Petőfi: Anyám tyúkja, akár a Belmondo: 
Szabadon című slágere.
Versek és zenék sok képpel, illusztrációval, vetítéssel.
Rendező: Seres Tamás
Jegyár: 2900 Ft
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eLőadÁS

november 6. pénteK 18.00

LeLKI frÖccS
gÖrÖg IboLya: a nő éS a hÖLgy – a SIKer tItKa
Viselkedéskultúra, metakommunikáció, öltözködés
A hétköznapi szituációknak is megvan a maga “protokollja”. 
Amikor megismerünk valakit – legyen szó munkáról vagy 
magánéletről –, végigpásztázzuk az illetőt a feje búbjától 
a cipőjéig. Árgus szemekkel vizsgáljuk a tekintetét, a 
mimikáját, a mozdulatait, a hanghordozását. Van egy rossz 
hírünk: ő is minket. Egy protokollszakértő segíthet, hogy a 
metakommunikáció eszközeit a saját javunkra tudjuk fordítani. 
Görög Ibolya, a Miniszterelnöki Hivatal egykori protokollfőnöke, 
ma saját vállalkozást vezet, előadásokat tart és könyveket ír.
Jegyár: 1200 Ft
Az eredetileg 2020.április 3-ára meghirdetett előadás a 
járványügyi helyzet miatt elmaradt. A mostani előadás ennek 
pótlása. Az akkor megvásárolt jegyek erre az előadásra 
automatikusan érvényesek vagy visszaválthatóak.
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december 4. pénteK 20.00

LeLKI frÖccS
pÁL ferI atya: hogyan vÁLhat erőforrÁSSÁ a 
múLt? hogyan aLaKíthatÓ Szabadon a jÖvő?
„De sokszor hallottam már azt a mondatot, hogy a jelenben 
kell élni, és felesleges a múlttal foglalkozni! Amikor valaki azt 
mondja, hogy értelmetlen a múlttal foglalkozni, hiszen azt már 
nem lehet megváltoztatni, nagy precizitással fejezi ki, hogy azt 
gondolja: az segítene rajta, ha a múltat megváltoztathatná. Azt 
hiszi, a múlttal kapcsolatos egyetlen lehetősége az volna, ha azt 
meg nem történtté tehetné vagy átírhatná, és mivel ez lehetetlen, 
nincs dolga ezzel. A sejtjeink azonban őrzik a múltunkat, így 
az hatást gyakorol a jelenünkre. Ezért éppen annyira érdemes 
a múlttal foglalkozni, azt földolgozni, elrendezni, amennyire a 
jelen szempontjából szükségünk van rá. A múltat pontosan 
azért kell helyére tenni, hogy a jelenben élhessünk” – állítja 
Pál Feri, aki aktuális előadásában ezt a témát bontja ki a tőle 
megszokott lebilincselő stílusban.
Jegyár: 2500 Ft

M
TI Koszticsák Szilárd
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november 13. pénteK 19.00

arcmÁS – geSztI péter
Geszti Péter neve hallatán biztos, hogy mindenkinek beugrik 
valami: Rapülők, Jazz+Az, A dzsungel könyve, Nemzeti 
Vágta, @®© óriásplakát-kiállítás, Aladár a Mézga családból, 
az X-Faktor zsűritagsága, és még sorolhatnánk. A mai este 
főszereplője többek között zenéről, színházról, filmekről, 
reklámokról, dalszövegekről beszélget Barabás Évivel. És 
biztos lesz meglepetés is!
Jegyár: 2000 Ft

november 14., december 12. Szombat 18.30

hangUtazÁS éS hangfürdő
A Hangutazás és hangfürdő egy olyan zenei utazásra hív, 
amelyen harmonikus csengő-bongó tálak, gongok és más 
egzotikus hangszerek összhangzásából egy kis ihlettel olyan 
biztonságos tér jön létre, amiben mindenki megnyílik önmaga 
előtt, és találkozhat saját valódi rezgésével, tudatosságával. A 
hangszerek mélyebb tudatállapotba segítik a hallgatót, hogy 
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: 2800 Ft

november 26. cSütÖrtÖK 17.00

betLehemÁLLítÁS
Az első adventi hétvégéhez közeledve meggyújtjuk a 3K előtt 
felállított betlehem fényeit. Ez az ünnepi pillanat hozzásegíthet 
minket, hogy jelképesen a saját szívünkben is elkészítsük a 
jászolt, amelybe minden karácsonykor beleszülethet az isteni 
kisded, aki hajléktalanul, nincstelenül jött a világra, magára 
véve minden emberi fájdalmat, nélkülözést, vagyis eggyé lett 
velünk e szent éjszakán. 
A betlehem január 3-ig megtekinthető.
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november 27. pénteK 17.00

adventI KerÁmIafeStéS 
Karácsonyra hangolódva készíthetünk szebbnél szebb 
díszeket. A foglalkozáson elengedhetjük a fantáziánkat, 
és szabadon játszhatunk a színekkel, miközben átéljük az 
alkotás örömét. Személyenként 3 db kerámia megfestésére 
van lehetőség. A program 5 éves kortól ajánlott. Maximum 30 
főt tudunk fogadni.
Jegyár: 900 Ft 

december 18. pénteK 17.00

KarÁcSonyI KézműveS fogLaLKozÁS
Közös családi alkotás, kreatív karácsonyi dekorációk készí-
tése.
Maximum 30 főt tudunk fogadni.
Jegyár: 500 Ft

a LegKISebbeKneK

Kerekítő mondókás móka – Csütörtök 9.45–10.15. 0–3 éveseknek.  
Félóra höcögés, göcögés, kacagás a Kerekítő mondókás könyvek népi 
mondókái, ölbeli játékai nyomán. Cirókázás, lógázás, hintáztatás, 
lovagoltatás élő hangszerjátékkal, népdalokkal színesítve. 
Foglalkozásvezető: Nagy Éva Rita zenepedagógus, nagyeva.rita@gmail.
com, 06-30/538-2337. Bejelentkezés és mondókatár: www.kerekito.hu. 

Kerekítő bábos torna – Csütörtök 10.15–10.55. 1–3 éveseknek. 
Kerekítő manó bábos jeleneteivel, ölbeli játékokkal, dalokkal, labdás 
ejtőernyővel, 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. 

gyereKeKneK, SerdüLőKneK

LCF Kids Club – Vidám, játékos kezdő angol tanfolyam ovisoknak: hétfő 
16.30–17.10. Vidám, játékos iskolás angoltanfolyam 6–9 éves korig: 
csütörtök 17.05–17.50.  A gyermekek dalokkal, mondókákkal, sok-
sok képpel, mozgással és valós szituációkkal tanulják az angolt. Szinte 
észre sem veszik, hogy tanulnak, miközben a nyelv kiejtése, szavai 
tökéletesen rögzülnek. Információ: kidsclub3kerulet@gmail.com, 06-
70/931-7497, 06-70/628-5850, www.vidamangol.hu. 

SmartKid – Kedd, csütörtök 18.00–19.00. Gyermekek részére, 
önvédelem, egyensúly- és mélyizomzat-fejlesztés. Szénási Zsolt 8. Dan, 
Szénási Judit 4. Dan. Tel.: 06-20/393-7775, www.shito.hu.

Kerekerdő tánc – Kedd 16.45–17.45. 4 -6 éveseknek. Az órákon 
moderntáncot és balett alapokat tanulunk. Fejlesztjük a testtudatot, 
megismerkedünk a zenével, a térrel, megtanulunk bennük tájékozódni, 
mozogni. Drámajátékokkal fejlesztjük az előadókészséget. Kicsi 

koreográfiákat tanulunk, erősítünk, nyújtunk, jól érezzük magunkat 
és sokat nevetünk. Információ: kerekerdotanc@gmail.com, tel.: 06-
30/293-7812.

feLnőtteKneK

Argentin tangó – Szerda 18.00–19.00, kezdő tanfolyam. Tánclépések 
ölelésben. 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.
 
Zumba Fitness Marcsival – Hétfő, szerda 19.15–20.15.  A Zumba® 
Fitness vérpezsdítő, minden testrészt megmozgató, világtáncok 
lépéseivel tarkított fitneszprogram. Ez a mozgásprogram a latin 
táncok alapjaira épít, és könnyen követhető mozdulatokat tartalmaz. 
Táncos előképzettség nem szükséges a részvételhez, bármikor 
bekapcsolódhatsz! Az első alkalom ingyenes. Csatlakozz, és táncold 
magad formába! Novák Marcsi edző, zumba fitness instructor, tel.: 06-
20/532-0060, www.fitnessmarcsival.hu.

Gerincjóga – Kedd 9.30–10.30. Fejlessze egészségét folyamatosan! 
Eddze testét és szellemét együtt, miközben az ősi, velünk született 
képességeket hozzuk elő a csoportos foglalkozáson! Ajánljuk minden 
korosztálynak, kezdőknek és haladóknak. Információ: Kertész-Kiss 
Tamás, 06-20/571-9381, Sulák Ágnes, 06-30/974-0320.

Stresszoldó, közérzetjavító jóga – Szerda 15.30–16.30. Ha szeretnéd 
jól érezni magad a bőrödben, leküzdeni a hát- és derékfájást, jó 
formában lenni, akkor gyere, és jógázz velem! Kismamáknak is ajánlott. 
Információ: Sulák Ágnes, 06-30/974-0320.
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Tűzzománc Klub – Minden páros hétfő 16.15–19.15. Dobozok, kis képek, 
ajándékok, öltözékkiegészítők, fülbevalók, nyakdíszítő megoldások. Az 
ősi rekeszzománc-technika megismerésére is lehetőség van. Információ: 
Glatz Marietta művész-tanár, 06-1/388-4836.

                                                                                                                                                                                                                                                        
SzoLgÁLtatÁSoK

Terembérlés – Akadálymentesített épületünkben 150 férőhelyes 
színházterem található. 
Internethasználat – Hétköznapokon 10.00–18.00. Minden megkezdett 
fél óra 150 Ft. Színes és fekete–fehér fénymásolás. További információ: 
06-1/247-3604.
Kényelmi szolgáltatások – Akadálymentes közlekedés és mosdó. 
Kávézó és büfé a rendezvények ideje alatt. 

KedveS LÁtogatÓInK!

A járvány miatt mindannyiunk közös érdeke a 
szigorú higiénés szabályok betartása.
Mi fokozottan ügyelünk a takarításra, a mosdókat, 
kilincseket, bútorokat folyamatosan fertőtlenítjük.
 
Önöktől azt kérjük, hogy tartsák be az ajánlott 
másfél méteres távolságot, használják a bejáratnál 
elhelyezett érintésmentes fertőtlenítő folyadékot, 
és viseljenek maszkot!
 
Kérjük, hogy betegen ne látogassák 
intézményünket!
 

Tartalmas, élményekben gazdag időtöltést 
kívánnak az ÓKK munkatársai



Óbudai Kulturális Központ Békásmegyeri Közösségi Ház Csillaghegyi Közösségi Ház 3K

4 szerda
10.30 Nyugdíjas bérlet: Egy különleges nap
18.30 Életünk–egészségünk (Ingyenes.)

18.00 Békási mozi esték – Hidegháború 

5 csütörtök 19.00 Amikor a tudomány is csütörtököt mond
18.00 Rofusz Kinga: Földön lebegők, égen járók 
(Ingyenes.)

6 péntek 18.00 Táncház a Kincső Együttessel (Ingyenes.)
18.30 Csillag mozi – Kasszasikerek – Ad Astra – Út a 
csillagokba (2019)

Lelki fröccs – Görög Ibolya: A nő és a hölgy – A siker 
titka

7 szombat
10.00–16.00 IX. Országos Márton-napi makettkiállítás 
és -verseny

10.00 Mesés hétvégék – Lámpás, liba, kukorica 
(Ingyenes.) 
15.00 Ritmus klub Csoóri Sándorral
18.00 Zenél a mozi – Swing a Ratty Jazz Banddel

8 vasárnap 9.00–17.00 Ásványbörze és bonsai-kiállítás
10.00–15.00 IX. Országos Márton-napi makettkiállítás 
és -verseny

10 kedd
15.00 Egy diplomata visszaemlékezései – A San Marco 
Baráti Kör előadás-sorozata (Ingyenes.)

11 szerda

12 csütörtök
17.00 Transzcendentális meditáció
19.00 Amikor a tudomány is csütörtököt mond

 

13 péntek
november 13. péntek 18.00 Világok és virágok - Bényi 
László festőművész emlékkiállítása (Ingyenes.) 
20.00 Casablanca táncláz 

9.15–10.00 és 10.30–11.15 Dúdolj! Ringass! Táncolj!
9.15–12.00 Baba–mama kérdezz–felelek!
18.30 Csillag mozi – Kasszasikerek – Másnaposok 
(2009)

19.00 ArcMás – Geszti Péter

14 szombat 12.00 VI. Latin-amerikai fesztivál
16.00 Hangszersimogató klub, 18.30 Hangutazás és 
hangfürdő

15 vasárnap 10.00 A Kaláka Együttes koncertje

18 szerda 18.30 Életünk–egészségünk (Ingyenes.) 18.00 Békási mozi esték - Kolibri projekt

19 csütörtök 19.00 Amikor a tudomány is csütörtököt mond

20 péntek 19.00 Irodalmi kávéház – Koltai Róbert
18.30 Csillag mozi – Kasszasikerek – Sherlock Holmes 
2. – Árnyjáték (2011)

21 szombat 20.00 GetCloser Concerts: Cseh Tamás – Váróterem 10.00–18.00 Kockafeszt 10.00 Csodavárás a téli estékre – Adventváró koncert 19.00 Parti Nagy Lajos: Az étkezés ártalmasságáról

22 vasárnap 10.00 A császár új ruhája – Gergely Theáter 10.00–17.00 Kockafeszt

műsornaptár 2020. novEMBER
Óbudai Kulturális Központ békásmegyeri Közösségi ház csillaghegyi Közösségi ház 3K

25 szerda
10.00 dúdolj! ringass! táncolj! – családi foglalkozás

18.00 békási mozi esték – elmentek otthonról 

26 csütörtök 19.00 amikor a tudomány is csütörtököt mond – előadás 17.00 betlehemállítás (Ingyenes.)

27 péntek
16.30 aprók tánca a Kolompos együttessel
17.00 Színházi kulisszák mögött – fővárosi színházak 
története (Ingyenes.)

péntek 9.15–10.00 és 10.30–11.15 dúdolj! ringass! 
táncolj!
18.30 csillag mozi – Kasszasikerek – a rózsaszín 
párduc (2006)

17.00 adventi kerámiafestés

28 szombat 10.00–16.00 nemzetközi lemez- és cd-börze 10.00 foltvarró-kiállítás
16.30 nép-tánc-ház - andrás napi vigadalom 
(Ingyenes.)

29 vasárnap Kippkopp és tipptopp – nefelejcs bábszínház

30 hétfő

29 Kedd

30 szerda
18.30 életünk, egészségünk: az egyszerű élet boldogabbá 
tesz? (Ingyenes.)

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



műsornaptár 2020. december
Óbudai Kulturális Központ Békásmegyeri Közösségi Ház Csillaghegyi Közösségi Ház 3K

2 szerda 18.30 Életünk–egészségünk (Ingyenes.) 18.00 Békási mozi esték - Judy

3 csütörtök 19.00 Amikor a tudomány is csütörtököt mond

4 péntek 18.00 Táncház a Kincső Együttessel (Ingyenes.)

9.15–10.00 és 10.30–11.15 Dúdolj! Ringass! Táncolj!
9.15–12.00 Baba–mama kérdezz–felelek!
18.30 Csillag mozi – Kasszasikerek – Hull a pelyhes 
(1996)

20.00 Lelki fröccs – Pál Feri atya: Hogyan válhat erő-
forrássá a múlt? Hogyan alakítható szabadon a jövő?

5 szombat
9.00 Babaruhabörze
20.00 Lajkó Félix trió koncert

10.00 Kakaómese – Jégvarázs 2. (2019) 19.00 Megszólít a lélek – Csend és üvöltés

6 vasárnap 
10.00 Póruljárt krampuszok – Aranyszamár Színház

8 kedd
15.00 Egy diplomata visszaemlékezései – A San Marco 
Baráti Kör előadás-sorozata (Ingyenes.)

9 szerda

10 csütörtök
17.00 Transzcendentális meditáció
19.00 Amikor a tudomány is csütörtököt mond

11 péntek
18.00 Tarot – Bánkúti Gergő kiállítása (Ingyenes.)
20.00 Casablanca táncláz

18.30 Csillag mozi – Kasszasikerek – Karácsonyi 
ének (2009)

12 szombat 18.00 Four Fathers karácsonyi koncert
10.00 Mesés hétvégék – Színes ünnep (Ingyenes.)
16.00 Józsa Tamás Gitárakadémia (Ingyenes.)

16.00 Hangszersimogató klub, 18.30 Hangutazás és 
hangfürdő

13 vasárnap 10.00 Luca-napi alkotónap

14 hétfő
Úton - Váradi Levente fotográfus kiállítása – Kültéri 
árkádkiállítás

16 szerda 18.30 Életünk–egészségünk (Ingyenes.) 18.00 Békási mozi esték - Családi karácsony 

17 csütörtök
10.00 Dúdolj! Ringass! Táncolj! – családi foglalkozás
19.00 Amikor a tudomány is csütörtököt mond

17.00 Német–szlovák–lengyel nemzetiségi adventi 
est (Ingyenes.)

18 péntek 19.00 Miro Gavran: A baba

16.30 Aprók tánca a Kolompos Együttessel
17.00 Színházi kulisszák mögött – Fővárosi színházak 
története (Ingyenes.)
17.30 Jégangyal a Csobánka téren (Ingyenes.)

9.15–10.00 és 10.30–11.15 Dúdolj! Ringass! Táncolj! 17.00 Karácsonyi kézműves foglalkozás

19 szombat 19.00 Miro Gavran: A baba

20 vasárnap
10.00 Diótörő - Nektár Színház

KedveS vendégeInK!
2020. december 20. éS 2021. janUÁr 4. 
KÖzÖtt zÁrva tartUnK.

az új évben IS SzeretetteL vÁrjUK ÖnÖKet!



ÁLdott, béKéS KarÁcSonyt éS boLdog új évet 
KívÁnnaK az ÓbUdaI KULtUrÁLIS KÖzpont 
nonprofIt Kft. mUnKatÁrSaI!


