
Január 13. hétfő 19:00
Világjárók: Háborúban és békében 
a Közel-Keleten - Multikulturalizmus 
együttélése Jordánia és Libanon példáján
Előadó: Cseh Zsombor
Az előadásban a Közel-Kelet két ismertebb országának, 
Jordániának és Libanonnak példáján veszi górcső alá 
Zsombor a vallások és etnikumok sokszor békés, de 
olykor bizony konfliktusoktól sem mentes együttélését. 
Mindkét ország bővelkedik a káprázatos természeti 
látnivalókban és a több évezredes emlékekben. S ez a 
természeti-kulturális rendszer ad keretet annak a több 
millió, számos etnikumhoz és vallási közösséghez tartozó 
embernek, akik évszázadok óta igyekeznek békésen 
egymás mellett. A látszólagos békét és harmóniát 
azonban a történelemben oly sokszor a külső geopolitikai 
érdekek élesen megtörték, véres polgárháborúkba és 
belpolitikai viszályokba sodorva a két országot.
A belépés ingyenes!

Január 19. vasárnap 10:00
Csokibár: Farsang
a Budai Bábszínház előadásában
Nagy eseményre készülnek Kerekerdőn. A Farsangra. 
Mindenki éneket, verset tanul, jelmezt készít, hogy az 
eseményen jól szerepeljen. De nagyon hideg van. Már 
a tavaszt is várják. A farkas és a róka is megneszeli 
a készülődést. Ők nem tudnak semmit. Se verset, éneket. 
Se jelmezük nincs. Szeretnének viszont zsákmányt 
szerezni, mások kárán jóllakni. Összedugják a fejüket 
és galád dolgot eszelnek ki. Sikerül–e a két gonosz 
terve? Jól, vagy rosszul végződik a jelmezes ünnepség? 
Kiderül a mese végén.
Belépő: 800 Ft egységesen

Január 22. szerda 19:00 
Magyar Kultúra Napja – Táncház
a Budapest Mezőség Band vezetésével 
A Budapest Mezőség Band egy több generációból álló 
táncház zenekar, aminek gerincét a magyarpalatkai 

zene adja. A zenekar tagjai: Kovács Márton, Kalász 
Máté - hegedű; Fekete Antal ‚Puma’, Fekete Márton 
‚KisPuma’- kontra; Lelkes András - nagybőgő
A belépés ingyenes!

Január 29. csütörtök 19:00
Filmklub:
Bolti tolvajok 
(japán krimi-dráma, 121 perc, 2018)
Oszamu és a fia egy bolti lopás után összetalálkozik egy 
kislánnyal a dermesztő téli hidegben. Hazaviszik magukkal, 
és vacsorát adnak neki. Bár elsőre nem tűnik lelkesnek, 
egy idő után Oszamu felesége is beleegyezik abba, hogy 
befogadják a gyereket. A család pitiáner lopásokból 
próbál megélni, de így is a nyomor szélén tengődnek. 
Ennek ellenére boldognak tűnnek – mindaddig, míg egy 
váratlan esemény súlyos titkokat nem hoz a felszínre. Az őket 
összekötő szálak pattanásig feszülnek… 
A belépés ingyenes!

Február 3. hétfő 19:00
Világjárók: Magas – Tátra
Előadó: Dr. Kozári Karina túravezető
A Kárpátok legmagasabb hegyvonulata, s egyben 
a világ legkisebb magashegysége a Tátra keleti 
részén, Szlovákia és Lengyelország határán. Izgalmas 
túraútvonalakat, gyönyörű tájakat ismerhetünk meg 
Karina beszámolójából!
A belépés ingyenes!

Február 4. kedd 19:00 
Dumaszínház: Apróbetűs részek
Kovács András Péter önálló estje, 
vendég: Szabó Balázs Máté 
Belépő: 3.900 Ft

Február 9. vasárnap 10:00 
Csokibár: A Vajaspánkó
a Babos-Bábos Társulat előadásában
Orosz népmese feldolgozása dalos élő-, és bábjátékkal.
Ambarus gazduramnak kedvenc étele a pánkó, a vajaspánkó. 
- Süss nekem anyjuk vajaspánkót! -Ugyan miből süssek, egy 
csepp lisztünk sincs. -Ej te asszony, Kapard le a kosár oldalát, 
seperd fel a magtárat, hátha kerül úgy egy kis liszt…. és került. 
Elkészült a pánkó. De mégse tudta megenni Ambarus. Trézsi 
Asszonyság idáig bár mennyi kisgyermekre bízta a pánkó 
megőrzését, mégis az mindig megszökött. S hogy mit csinált, 
kikkel találkozott kiderül e vidám, dalokkal teli meséből.
Belépő: 800 Ft egységesen

Február 10. hétfő 19:00 
Filmklub: 
Kontroll nélkül 
(német dráma, 118 perc, 2019)
A szívszorító történet kis hőse a kilencéves Benni. 
Szeretetéhes, nehezen kezelhető kislány, aki nem találja 
a helyét a szülő nélkül felnőni kénytelen gyerekek között. 
Az állami szervezetek és szakemberek tanácstalanul 
egymás között adogatják őt, agresszív természetével 
ugyanis folyamatosan veszélyezteti környezetét és saját 
magát. Pedig a kislány csak egyetlen dolgot szeretne: 
visszakapni az édesanyját – aki azonban lemondott róla.
A belépés ingyenes!

Február 14. péntek 19:00
„Szerelem, szex és miegymás…”
Valentin-napi kerekasztal-beszélgetés a szerelemről
Belépő: 1.800 Ft

Február 17. hétfő 19:00
Művészetek sorozat: Kacaj és ecset -
Humor és festészet
Előadó: Balázs Dóra (ArtMargók Blog)
A humor egy olyan emberi tulajdonság, ami minden művé-
szeti ágazatban megtalálható, és ez alól a képzőművészet 
sem kivétel. Az ami csúf, szokatlan, kirívó, szentségtörő 
vagy éppen cinikus, ugyanúgy megragadta az alkotók 
képzeletét az évszázadok során, mint a kevésbé könnyed 
témák. Ettől még ezeket a műveket is ugyanolyan komo-
lyan kell venni, hiszen a humor − azon túl, hogy az élet 
mosolygós-nevetős oldalát mutatja meg − sokszor eszköz 
a művész számára, amivel súlyos és összetett problémákra 
hívja fel a figyelmet. Az előadás során ismertetett művek a 
humor és a festészet találkozási pontjait térképezik fel.  
A belépés ingyenes!

Február 28. péntek 19:00 
Kapcsolatok sorozat: 
„Aranyfonál, a lélek halhatatlan”
Előadó: Müller Péter
Ez az előadás a lélek halhatatlanságáról szól. És mindazok-
ról a művésztársaimról és példaképeimről, akik felismerték 
a szellemvilággal való összeköttetés jelentőségét. Onnan 
jöttünk, oda megyünk. Szellemhazánkkal akkor is kapcsolat-
ban állunk, ha ez egyáltalán nem tudatosul bennünk. Össze-
köt minket az Aranyfonál. Tudom, hogy nincs halál. Átutazó 
vagyok ezen a válságban lévő földi világon. Lelke mélyén 
mindenki tudja, hogy halhatatlan. Csak rá kell ébrednie.
Belépő: 2.000 Ft
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Január 10. péntek 17.00 órától
Élményfestés
Ezerszínű alkotóműhely programja
Belépő: 5.900 Ft 30x40 vászon; 6.900 Ft 40x50 
vászon. Bejelentkezés: 30/6138240

Január 17. péntek 17.00 óra
Közönségtalálkozó
Vendégünk Aranyosi Ervin,ó költő. 
Belépés ingyenes!

Január 18. szombat 10.00
Egészség napok:
Változókori panaszok kezelése alternatív módon. 
Előadás és teakészítés Almásy Katival. 
Belépő a teakészítés ára: 1.500 Ft

Január 24. péntek 18.00
Egészség napok: 
Hidegben az ízületek is jobban fájnak - avagy télen 
nem csak az autó indul nehezebben. Áttekintjük a 
leggyakoribb panaszokat, és néhány jól alkalmazható 
gyógyírt rá, a természet patikájából, mellékhatások 
nélkül. Előadó: Kautzky Sz. Adrienn. 
Belépés ingyenes!

Január 25. szombat
Egészség napok: 
Őseink hagyatéka - Évszázadok gyógyító 
praktikái. Hagyományos kínai gyógyítás alapjai 
elméleti és gyakorlati ismereteket szeretnénk átadni, 
melyeket egyszerűbb esetekben vagy éppen a krónikus 
állapotokban, előképzettség nélkül, biztonságosan lehet 
otthon alkalmazni. Megismerkedünk többek között a kínai 
gyógyászat alapjaival, néhány fontos Akupresszúrás pont 
helyével, masszírozásának módjával, a moxaterápiával, 
a köpöly otthoni alkalmazásával. Előadó: Dr. Szamosi 
Katalin. Belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött: 
30/6138240 jan.20-ig

Január 31. péntek 17.00
Képolvasás művészete a tarot kártya segítségével.
Előadó: Nádas Nándor. Belépés ingyenes!

Február 13. csütörtök 17.00
Valentin napi-páros élményfestés
Ezerszínű alkotóműhely programja. Belépő: 
5.900 Ft 30x 40 vászon; 6.900 Ft 40x50 vászon. 
Bejelentkezés: 30/6138240

Február 15. szombat 10.00-16.00
Varrótanfolyam kezdőknek
Belépő: 5.000 Ft. Bejelentkezés február 10-ig: 
30/6138240

Február 28. péntek 18.00
Új civilizációs ellenség az ételintolerancia
Táplálkozásunk révén több ezer fehérjével találkozunk 
naponta - ami nem biztos, hogy mind hasznunkra 
válik. Számos betegség hozható összefüggésbe 
az ételintoleranciával, ami manapság szinte 
népbetegséggé vált. Mitől alakul ki és mit tehetünk az 
ételintolerancia ellen?
Előadó: Kautzky Sz. Adrienn
Belépés ingyenes!

Műsorfüzetünk megjelenik 10.000 példányban.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Február 29. szombat 19:00
RITMIKON – Fekvőkoncert: „Nem vagyok robot”
Egy különleges 1,5 órás utazásra invitálunk, mely során a 
Ritmikon zenéjével kiszakadva a hétköznapokból, kedvedre 
fekve, vagy ülve egy  audio performanszon vehetsz részt. 
A Ritmikon zenekar improvizációs hangjátéka egy páratlan 
utazás, mely segít visszatalálni a gyökerekhez, segít emlé-
kezni, hogy a természet adta csodák, milyen pozitív hatással 
vannak az életünkre. A hangjáték során a zenekar különle-
ges hangszerekkel idézi meg akár a természet hangjait, akár 
a világűr atmoszféráját, ezt pedig látványos díszlettel, fényjá-
tékkal is kiegészítik. Az előadás elején teával kínálunk!
Belépő: 1.500 Ft


