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Mindennapi prograMok
kôbánya a Völgyben
MÛVelôdÉSi HáZ, kiSTereM
Július 28. – augusztus 5.
14.00 Filmvetítés

A kôbányai Szent László Gimnázium kommu ni
káció szakos hallgatóinak munkái: a „Völgy”rôl, 
Kôbányáról…

16.30 „beszélgetô délutánok” 
– beszélgetések, felolvasások 
Kôbányai Írók, Költôk Asztaltársasága 
(monostorapáti szónokok bevonásával)
„Nem titkolt szándékunk volt hagyományt te rem
teni… s akkor még csak reméltük, hogy az elsô, 
is mer kedésnek, bemutatkozásnak szánt alkalmat 
szá mos további követi majd. Az eseményt azó ta 
havi rendszerességgel számos további kö vette, s 
mára közel 50 regisztrált író, költô, pub li cis ta 
tagja társaságunknak, mely 2006 janu ár jában 
hivatalosan is felvette a Kôbányai Írók, Költôk 
Asztaltársasága nevet.”

Árvai Ferenc Ödön, Brunner Tamás,  
Dr. Nagy Mária Magdolna, Kanizsa József, 
Mucha Tamás, Perlawi Andor (Pap András), 
Wágner Zoltán

iSkolaUdVar ÉS egyÉb HelySZÍnek
képzômûvészek alkotótábora
kôbányai képzô- és iparmûvészek egyesülete 
(kkie) részletesen lsd: kiállítások

ÓVoda
Július 27-augusztus 1-ig 9.00- kb. 19.00
a Solymári Waldorf Tanárképzés programjai

Az óvodában bemutatkoznak a hazai Waldorf 
mozgalom képviselôi. Az érdeklôdôk köz vet len 
tapasztalatokat szerezhetnek errôl a Ma gyar
országon is már meglehetôsen elterjedt – de 
sokhelyütt tévhitektôl övezett – alternatív pe da gó
giai irányzatról.

augusztus 2 – 4-ig 10.00-19.00 
Völgyzugoly – középfölde Fesztivál

A Magyar Tolkien Társaság az író mûveihez 
kap cso ló dó tudományos, ismeretterjesztô és kre
atív/mûvészeti tevékenységgel foglalkozik. A 
Mû vé sze tek Völgyébe középföldeszak ér tôk, 
tündenyelvészek, színjátszók, énekesek, ipar mû
vés zek és táncosok érkeznek, hogy ide is el hoz zák 
e csodálatos mitológiájának egy kis szeletét.

10.00-19.00 ZUgoly
gyermek-családi kreatív foglalkozások: 
kalligráfia, címertervezés és festés, gyöngyfûzés, 
Tünde hajfonás, harisnyavirág, lufihajtogatás

 Tünde nyelv és írásoktatás: 
Sindarin és quenya nyelvek, Tengwar és Angerthas 
írásrendszer

10.00-18.00 HobbiT FogadÓ

10.00-12.00, 14.00-16.00 Tünde és Hobbit 
tánctanulás

12.00-14.00; 16.00-18.00 daltanulás
A Gyûrûk Ura versbetéteinek énekelt változatai

9.00-18.00 HarCTÉr
Középföldi hagyományôrzô fegyveres bemutatók, 
íjászat tanulás

9.00-9.30, 12.00-12.30; 15.00-15.30  
Tünde íjász bemutató

9.30-11.00, 12.30-14.00; 15.30-17.00  
Íjászat tanulás, gyakorlás

11.00-12.00; 14.00-15.00; 17.00.-18.00
 Harci játék – fegyveres hagyományôrzô 

bemutató a tünde, a dúnadán, a rohani és a 
törp harcmodor felelevenítésével

10.00-19.00 SZÍnpad 
Amatôr-mûvészeti elôadások 
Ismeretterjesztô elôadások, nyelvtanulás
Örömzene, táncház (dal- és tánctanítás)

JúliUS 27. (péntek)
ÓVoda
a Solymári Waldorf Tanárképzés programjai
9.00-10.00 bothmer gimnasztika

Ha tudatosan bánunk a bennünket körülvevô tér
rel, nyugalmat, biztonságot és egyensúlyt te remt
hetünk nem csak az emberi test, hanem a lélek és 
szellem számára is.

10.00-13.00 Festés, rajz
Az érdeklôdôknek lehetôség van kipróbálni a 
mûvészeti okta tásban használt eszközöket.
Vezetô: Csek Vera, a Solymári Waldorf 
Tanárképzés hallgatója

15.00-17.00 nemezelés

17.00-18.00 dr. Vekerdy Tamás elôadása
Dr. Vekerdy Tamás író, gyermekpszichológus, a 
solymári tanárképzés vezetô tanára a Waldorf 
pedagógiáról beszél.
Utána beszélgetés az elôadóval

kaTolikUS TeMploM
17.00 Jean-baptiste lully: a karnevál 

Közremûködnek: González Mónika 
– szoprán, Balatoni Éva – alt, Kóbor Tamás, 
Megyesi Zoltán, Ókovács Szilveszter – tenor, 
Jekl László, Szvétek László – basszus és a 
Savaria Barokk Zenekar
Mûvészeti vezetô és karmester: Németh Pál
Több jelenetbôl álló, négy nyelvû (francia, spanyol, 
olasz, halandzsatörök) zenés, jelmezes mulatság 
Molière, Quinault, Bensèrade szövegére.

MÛVelôdÉSi HáZ – kôbánya a Völgyben
18.00 kôbánya bemutatkozik

ízelítô a programokból
A programsorozatot megnyitja Verbai Lajos, a 
Kôbányai Önkormányzat elnöke
Közremûködnek: Kôbányai Képzô és 
Iparmûvészek Egyesülete; Kôbányai Írók, Költôk 
Asztaltársasága; KÖSZI; Planetárium; Pataky 
Mûvelôdési Központ, Szent László Gimnázium

18.30 kôbánya a Völgyben programsorozat 
nyiTÓkonCerTJe
Játszanak a Kôbányai Zenei Stúdió hallgatói

peTôFi CSarnok roCkSZinpad
21.00 konCerT
 The Moog 

 back To black 

JúliUS 28. (szombat)
ÓVoda
a Solymári Waldorf Tanárképzés programjai
9.00-10.00 bothmer gimnasztika

10.00-11.30 Zenéljünk együtt – gyerekeknek
Pozsgai Attila – a tanárképzés zene szakának 
végzett hallgatója – a résztvevô gyermekek élet ko
rának megfelelô játékos zenei foglalkozást tart.

11.30-13.00 Manóvarrás
Apró manók készítése természetes anyagokból.

15.00-17.00 drámajátékok bognár Jánossal
Bognár János, Grotowski tanítványa, a Waldorf 
drámapedagógia alapját képezô já té ko kat és gya
korlatokat mutat be, a közönség be vo ná sával.

17.00-18.00 bognár János elôadása
Bognár János drámapedagógiai elôadása az is ko
lai színjátszásról, majd beszélgetés az elôadóval.

MÛVelôdÉSi HáZ kolibri SZÍnpad
10.30 glitterbird – mûvészet a legkisebbeknek

0-3 éveseknek
Toda – csoda gyereknyelven (20-30')
A bábmûfaj egyik ôsimodern, gyerekszobákból 
ismerôs irányzata kel életre a játék során.
Játsszák: Bodnár Zoltán, Szívós Károly, Tisza 
Bea, Török Ágnes. Zenész: Novák János

12.00-14.00 kolibri Szundi
„Csendes pihenô” zenével és mesével. A Kolibri 
Színház mûvészei felolvassák kedvenc meséiket. 
Igény szerint „hozott anyagból” is dol go zunk…

15.00 laci királyfi – MárkusZínház
A kicsi Laci királyfi hirtelen dühében elkívánja 
nô véreit a Föld alá. Hiába bánja, muszáj utána 
men jen a három leánynak, s a vándorúton meg
küzd a három sárkánnyal...
Játsszák: Vajda Zsuzsa és Pilári Gábor

MÛVelôdÉSi HáZ, kiSTereM 
kôbánya a Völgyben
14.00 Filmvetítés

A kôbányai Szent László Gimnázium kommu ni
ká ció szakos hallgatóinak munkái

kaTolikUS TeMploM – kôbánya a Völgyben
11.30 kôbányai Szent lászló kórus –  

orgonaverseny
Horváth Márton Levente orgonamûvész-
zeneszerzô 
Közremûködik a Szt. László Kórus és szólistái: 
Lipták Mária – szoprán, Bardócz Erzsébet 
– alt, Basky István – tenor, Kôröshegyi László 
– basszus, Vezényel: Varsányi István 
Mûsoron: Liszt Ferenc, Hidas Frigyes, Lisznyay 
Szabó Gábor, Horváth Márton Levente, Antalffy 
Zsíross Dezsô mûvei
Horváth Márton Levente 1999ben a váci ró mai 
katolikus kántor kép zôben kántori oklevelet sze rez. 
2001tôl a Liszt Ferenc Ze ne mû vé szeti Egyetem 
ze ne szer zés és orgona szakos hall ga tója, Vajda János 
és Lehotka Gábor növen dé ke ként. Többször kapott 
elsô díjat a Ze ne akadémia ze ne szer zô ver senyén, 
részt vett a párizsi Notre Dame orgonistájának 
mes ter kurzusán. 2003 óta a Kôbányai Szt. László 
templom orgo nis tája. 2006 áprilisában orgo na mû
vészi diplomát szer zett, 2007ben pedig elnyerte a 
Fischer Annie ösztön díjat.
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kaTolikUS TeMploM – ÜTôSVölgy
19.30 aMadinda koncert 

Bojtos Károly, Holló Aurél, Rácz Zoltán, 
Váczi Zoltán

Az Amadindát az egyik legeredetibb ütôhangszeres 
együttesként tartja számon a világ szakmai közvé
leménye.

peTôFi CSarnok roCkSZinpad
21.00 konCerT
 balkán Fanatik 

 kistehén Tánczenekar 

JúliUS 29. (vasárnap)
ÓVoda
a Solymári Waldorf Tanárképzés programjai
9.00-10.00 bothmer gimnasztika

10.00-11.30 Zenéljünk együtt – gyerekeknek
(Részletesen lásd július 28.)

11.30-13.00 Festés, rajz és kiállítás
Az érdeklôdôknek lehetôséget biz to sítunk, hogy 
kipróbálhassák a mûvészeti okta tásban használt 
eszközöket, anyagokat és mód szereket. A foglal
kozás végén az elkészült mû vekbôl kiállítást 
rendezünk.

15.00-16.00 Zenéljünk együtt – nem csak 
gyerekeknek
Pozsgai Attila feltárja a játékos zenei foglalkozások 
pe da gógiai hátterét

16.00-17.00 kamarakoncert
Zenélnek a nemesvámosi Fehérlófia Waldorf 
Általános Iskola szülôi közösségének tagjai

17.00 beszélgetés Waldorf szülôkkel
A nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Általános 
Is kola szülôi közösségének tagjai az iskola és 
a szülôk kapcsolatrendszerérôl beszélgetnek az 
érdeklôdôkkel.

MÛVelôdÉSi HáZ kolibri SZÍnpad
11.00 lúdas Matyi 

Kereplô Színház
Az elôadás a bábszínház és a vásári komédiák 
va rázsát egyesíti
Játsszák: Török Ágnes és Szívós Károly

12.00-14.00 kolibri Szundi
(lásd Apáti, júl. 28. Mûv. Ház 12.00)

kaTolikUS TeMploM – kôbánya a Völgyben
10.00 kômise – a kôbányai Szent lászló kórus 

Mûsoron: Charles Gounod és Liszt Ferenc mûvei
A kôbányai Szent László plébániatemplom vegyes 
kó ru sa 1919ben alakult. 1967ben vette át a 
kó rus irányítását Varsányi István karnagy, aki 
a mai napig az énekkar élén áll. 1987ben a 
kórus vezetôjét, Varsányi István karnagyot a 
Magyar Mûvelôdési Minisztérium Kodály Zol tán 
emlékplakettel tüntette ki, több évtizedes mun ká
ja elismeréséül. Az énekkar 1991ben Budapesten 
rendezett III. Nemzetközi Kórusversenyen ezüst 
diplomát nyert. Az elmúlt években bejárták 
Európát, és mindehol nagy si kert arattak. 
1997ben Dvořak Stabat Mater c. oratóriumából 
CDfelvételt készí tettek, me lyet a Kôbányai 
Önkormányzat támo ga tá sá val adtak ki…

inForMáCiÓS köZponT – örökségVölgy
13.00 bortúrák némi tortúrával

Kitartó embereknek ajánljuk! Célpont: Fekete 
hegy, Eötvös kilátó. Visszafelé az Ördög sziklán 
keresztül haladunk, ahol rövid pihenôt tartunk. 
A túra választható pincelátogatással zárul.
A túra idôtartama: kb. 5 óra, ezt követi a 
borkóstolás
Túravezetô: Takács Péter erdész, 30/515-9674
A bortúrákon a kóstolás díjtalan. A pincékben 
le he tôség van a kóstolt és kiválasztott borok meg
vá sár lására is. 
Szervezôk: Monostorapáti Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala, Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal

MÛVelôdÉSi HáZ kiSTereM
kôbánya a Völgyben
14.00 Filmvetítés

A kôbányai Szent László Gimnázium kommu ni
ká ció szakos hallgatóinak munkái

nagyTereM
16.00 „Tó bisztróban borba kapaszkodva...”

Juhamcsuham Társulat (Árvai Ferenc Ödön, 
Mészáros Balázs, Pál Dániel Levente, Zsákai 
Lilian, Hidvégi Tamás, Papp Marietta, 
Gelencsér Vera), írta: Árvai Ferenc Ödön és 
Zomborácz Virág, rendezte: Pál Dániel Levente

kiSTereM
16.45 „beszélgetô délutánok”

Árvai Ferenc Ödön: „Tó bisztróban borba 
kapaszkodva...” írójával

kaTolikUS TeMploM – kôbánya a Völgyben
19.30 Varnus Xavér koncert 

Lemezbemutató koncert – a 2007ben megjelent 
”From Ravel to Vangelis” albumából
Közremûködik: a Solti György Rézfúvós 
Együttes, és a Talamba Ütôegyüttes
„… hittemku tattam azt a mondatot, azt az egyet
len mon da tot, amelyet ha meglelnénk, az egész 
világnak jóra fordulna a sorsa. Még ma is hiszek 
e mondat lé te zésében, csak reményemet veszítet
tem el, hogy én leszek az, aki megtalálja. Mára 
semmise va gyok, csak egy díszes és izgalmas csar
nok, ame lyet a nagyérdemû és a fiatal muzsikusok 
idôrôlidôre felkeresnek. Két könyvem és néhány 
tucat hang le mezem van, s ezekben talán egy 
különb önélet rajz...”       (Varnus Xavér)

MÛVelôdÉSi HáZ
20.00 a Solymári Waldorf Tanárképzés programjai
 Shakespeare: Macbeth

A tanárképzés zene és dráma szakos hall ga tói nak 
színházi elôadása

peTôFi CSarnok roCkSZinpad
21.00 konCerT
 Sziámi 

 Vágtázó Csodaszarvas 

JúliUS 30. (hétfô)
ÓVoda
a Solymári Waldorf Tanárképzés programjai
9.00-10.00 ritmikus rész

A tanóra fontos eleme a ritmikus rész. A ritmikus 
rész, ahol az adott tananyaghoz kapcsolódóan ver se
ket – általában mozgással kísérve –, énekeket, já té
ko kat tanulnak, ritmikus gyakorlatokat végez nek.

10.00-12.00 agyagozás – gajdos renátéval
Gajdos Renáte az angliai Emerson Collegeban 
vé gezte mûvészeti tanulmányait, jelenleg a soly
mári Waldorf tanárképzésen tanít agya go zást.

15.00-17.00 Szociális agyagozás
A résztvevôk megtapasztalhatják a közös alkotás 
örömét, ahol az egyéni munkák összekapcsolódnak 
egy közös mûben.

17.00-18.00 elôadás a kertmûvelésrôl
A Waldorf iskolákban a mûvészeti képzés a földdel 
való élô kapcsolat meg te rem tését és ápolását is 
célozza.

18.00 ökológiai-pedagógiai témájú beszélgetés
Környezettudatosság ma, a jövô generációjára 
váró kihívások, fogyasztói és életviteli szokások.

FalUMúZeUM – örökségVölgy
FalUTekergôk
10.00-tól MiSeborok úTJán – mûemléki 

séta
A falu nevét a határában alapított bencés apát
ság ról kapta, amelynek romjaihoz kb. másfél kilo
méteres, kellemes túraút vezet az erdôn keresztül. 
Elôtte a falu építészeti értékei között nézünk szét.
Útvonal: Falumúzeum – Iskola – Római 
katolikus templom – Római katolikus 
plébániaház – Erdészet (Petôfi u. 34.) – Régi 
temetô; útközben népi építészeti emlékek 
– igény esetén az almádi bencés monostor 
romjai
Sétavezetô: Hurták Gabriella építész
Szervezô: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

A mûemléki séták további programjait: 
„közelebb az éghez”, „Értékleltár játék”, 
„Falutekergôk egyedül – örökségtotó játék” 
ismertetését részletesen lásd a 9. oldalon 
(Kapolcs, Örökségvölgy programok)

MÛVelôdÉSi HáZ kolibri SZÍnpad
10.30 glitterbird – mûvészet a legkisebbeknek 

Toda – csoda gyereknyelven (20-30')
(lásd Apáti, júl. 18. Mûvelôdési Ház 10.30)

12.00-14.00 kolibri Szundi
(lásd Apáti, júl. 28. Mûv. Ház 12.00)

14.00 Vándormesék, mesevándorok (5 éves kortól)
Kolibri Színház
(Lásd Dörögd, Júl. 31. Óvoda, 11.00)

inForMáCiÓS köZponT – örökségVölgy
13.00 bortúrák némi tortúrával

Célpont a Marton kút, melynél kis pihenôt tar
tunk. Visszafelé a közeli pincékben kitûnô borok 
kós to lására kerül sor.
Túravezetô: Takács Péter erdész, 30/515-9674
A bortúrákon a kóstolás díjtalan. A pincékben 
le he tôség van a kóstolt és kiválasztott borok meg
vá sár lására is. 
Szervezôk: Monostorapáti Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala, Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal
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MÛVelôdÉSi HáZ – kôbánya a Völgyben
kiSTereM
14.00 Filmvetítés

A kôbányai Szent László Gimnázium kommu ni
ká ció szakos hallgatóinak munkái

16.30 „beszélgetô délutánok”
Kanizsa József: A mesék világa
Wágner Zoltán: A pedagógia és a költészet

peTôFi CSarnok roCkSZinpad
21.00 konCerT
 Mantra porno 
 Quimby 

MÛVelôdÉSi HáZ
22.00 a likbÓl leTT lány

Írta és elôadja: Hargitai Ildikó
Csak 18 éven felülieknek!
Meglehetôsen erotikus példázatok és mesék

JúliUS 31. (kedd)
ÓVoda
a Solymári Waldorf Tanárképzés programjai
9.00-10.00 ritmikus rész

10.00-13.00 bábjáték és mese kicsiknek
Mesék, helyszínen készített bábokkal.

15.00-17.00 Szituációs drámajátékok
Juhász Kristóf – Pohl Balázs osztálytanító és 
drámatanár gyûjtése alapján – szituációs dráma
játékra invitálja a közönséget, melyet a fóti Waldorf 
iskola 10. osztályos tanulóinak elôadása vezet be.

17.00 beszélgetés gyakorló Waldorf tanárokkal

MÛVelôdÉSi HáZ kolibri SZÍnpad
12.00-14.00 kolibri Szundi

(lásd Apáti, júl. 28. Mûv. Ház 12.00)

16.00 Moha és páfrány (45')
Írta: Václav Čtvrtek – Bodnár Zoltán
Kolibri Színház
Mindenki tudja, hogy az erdôben moha és páf
rány lakik. Azt talán kevesebben, hogy van egy 
olyan erdô, amelynek Moha és Páfrány, a két 
hun cut erdei manó a lakója…
Rendezte: Szívós Károly  
Játsszák: Török Ágnes és Szívós Károly

MÛVelôdÉSi HáZ – kôbánya a Völgyben
kiSTereM
14.00 Filmvetítés

A kôbányai Szent László Gimnázium kommu ni
ká ció szakos hallgatóinak munkái

önkorMányZaT – dÍSZTereM  
kôbánya a Völgyben
15.00 és 17.00 a Cella – Magister Villon 

nem adja meg magát (80')
In memoriam Szakácsi Sándor 
R.: Ôze Áron, Szakácsi Sándor
Villon: Szakácsi Sándor; Zene: Vukán György; 
Díszlet: Ôze Áron; Dramaturg, jelmez: 
Szakácsi Sándor
Ingyenes vetítések. Befogadóképesség 50 fô.
„Elmés találmány ám egy ilyen CELLA! Van 
benne fa, kötél, néhány kavics, egy bili és Villon 
a sorsával… de belefér egész nevetségesen esendô, 
el lent mon dásokkal teli zavaros életünk!

16.30 „beszélgetô délutánok” – Szabadi katalin
Festészet, költészet, Villon

kaTolikUS TeMploM
18.00 a Zene Mindenkié egyesület paraFÓnia 

Zenekarának koncertje   
(Résletesen lásd Kapolcs, augusztus 3. péntek, 
Katolikus templom, 20.00)

MÛVelôdÉSi HáZ 
21.00 parti nagy lajos: ibusár

huszerett / monodrámaváltozat
Kék Mûvészügynökség és az Örkény István 
Színház közös produkciója
Sárbogárdi Jolán szerepében: bíró kriszta
Zeneszerzô: Darvas Ferenc, Díszlet: Ciegler 
Balázs, Jelmeztervezô: Nagy Fruzsina, 
Dramaturg: Galambos Gábor
Rendezô: pelsôczy réka

Ibusár – egy kis falu valahol, valamikor... és 
az ibusári vasútállomás jegypénztárában ott ül 
Sárbogárdi Jolán, aki többrôl álmodik. Egy 
operettrôl, színházi bemutatóról, szerzôi páholy
ról. Ott áll a saját maga által felépített és bezárt 
ka litkában, és egy pillanatra azt hiszi, hogy él.

   Az elôadás  
            az NKA támogatásával jött létre.

peTôFi CSarnok roCkSZinpad
21.00 konCerT
 Major 
 ôs-bikini 

aUgUSZTUS 1. (szerda)
ÓVoda
a Solymári Waldorf Tanárképzés programjai
9.00 ritmikus rész

10.00 Fafaragás
Eôry Krisztián bevezet minket a fafaragás fortélyaiba.

ZöldTúra
Indulás: 9.30 Platánfa Vendéglô

 Túra a boncsos-tetôn 
Részletesen lásd a Zöldtúráknál!

MÛVelôdÉSi HáZ kolibri SZÍnpad
nagyTereM
10.30 glitterbird – mûvészet a legkisebbeknek 

0-3 éveseknek
erdôn, mezôn, udvaron (20-30')
Elôadják: Skalíczky Anita, Szokolay „Dongó” 
Balázs, Rácz Attila
Táncos játék kicsiknek egy falusi udvarház és kör
nyé ke kicsinyke és nagyobbacska állatairól. Szél
rôl, napocskáról, esôrôl, mindarról, ami déd és 
nagyszüleink gyermekkorában még a mindennapi 
élet komoly játéka volt.

12.00-14.00 kolibri Szundi
(lásd Apáti, júl. 28. Mûv. Ház 12.00)

15.00 az ördög három aranyhajszála (70')
Art'atlanok
(lásd Kapolcs, aug. 1. Evangélikus Udvar, 11.00)

UdVar
10.00-17.00 Fotogramma készítés

Kicsiknek és nagyoknak Zalka Imrével
150 éves fotográfiai eljárás (argentotípia) se gít sé
gével lenyomatok készítése növényekrôl, levelekrôl, 
madártollakról…

ÓVoda 
új akropolisz kke programja 
14.00 a négyszögletû kerek erdô

Lázár Ervin meséibôl fûzött mesecsokor
Az elôadás elôtt a gyerekekkel közösen papírvirágok 
haj togatunk, utána pedig együtt elkészítjük az 
egyes szereplôk maszkjait.

16.00 Férfi lélek, nôi szív
Elôadás, szituációs gyakorlatokkal 
Mit tudhatunk önmagunkról, hogy többet tudjuk 
a másikról?

18.00 két világ határán
Színpadi játék, élôzenével
Válogatás Weöres Sándor verseibôl

MÛVelôdÉSi HáZ – kôbánya a Völgyben
kiSTereM
14.00 Filmvetítés

A kôbányai Szent László Gimnázium kommu ni
ká ció szakos hallgatóinak munkái

kaTolikUS TeMploM – kôbánya a Völgyben
14.00 bak edina zongorajátéka 

Mûsoron: Bach, Mendelssohn, Liszt mûvei
2006 januárjától a nemzetközi Arts Academyn, 
maestro Fausto Di Cesare irányítása mellett 
olyan híres mes terek kurzusain vett részt, mint 
Paul BaduraSkoda, Bruno Canino és Oxana 
Yablonskaja. Jelen leg utolsó éves a mesterképzésen.

MÛVelôdÉSi HáZ – kôbánya a Völgyben
kiSTereM
16.30 „beszélgetô délutánok”

Brunner Tamás: „Alíz a Dizôz” c. elbeszélésérôl
Buzás Kálmán: Kôbányai füzetek

kaTolikUS TeMploM – Muzsikásvölgy
19.30 „allegro barbaro” – a Muzsikás bartók 

mûsora, közremûködik: Fehér ernô 
A Muzsikás elô adása és Fehér Ernô érzékeny 
zongorajátéka szervesen illeszkedik, jól egészíti 
ki egy mást, egymásnak felelget például a Három 
csík megyei népdal, a Román népi táncok, vagy 
éppen Kodály Marosszéki táncok bemutatásakor. 
Kü lö nös pillanat, amikor a gyimesi gardonjáték 
után meg szólal az Allegro Barbaro.

MÛVelôdÉSi HáZ
21.00 asszony a fronton

polcz alaine emlékiratainak felhasználásával 
színpadra írta Baranyai László 
monológ két hangra, egy felvonásban
Elôadják: Takács Katalin és Pálfi Katalin
Rendezte: Vidnyánszky Attila
A könyv, mely ötödik kiadását is megérte már lan ka
datlan érdeklôdés közepette, a szerzô életének talán 
legnagyobb megpróbáltatást jelentô fejezetét meséli 
el, a második világháborúban – fiatal asszony
ként – átélt borzalmakat. A regény jóval több 
a kegyetlen kalandok leírásánál: finom érzékkel 
vizsgálja azokat a nem egyszer meg lepô és váratlan 
reakciókat, amelyekkel az em berek a háborús 
megpróbáltatásra reagálnak. Az írás a benne foglalt 
borzalmak ellenére is apo teózis: tiszta tudattal, ép 
erkölcsi érzékkel túl lehet lép ni a traumákon.

peTôFi CSarnok roCkSZinpad
21.00 konCerT
 dust 

 pál Utcai Fiúk 
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aUgUSZTUS 2. (csütörtök)
ÓVoda
Völgyzugoly – középfölde Fesztivál
9.00-18.00 HarCTÉr Középföldi 

hagyományôrzô fegyveres bemutatók
10.00-19.00 ZUgoly Gyermekcsaládi kreatív 

foglalkozások, tünde nyelv és írásoktatás
10.00-18.00 HobbiT FogadÓ, Tünde és 

hobbit táncés daltanulás
10.00-20.00 SZÍnpad
10.00-12.00 párhuzamos mitológiák 

Ismeretterjesztô elôadás a Középfölde és a kelta, 
a skandináv, az angolszász, az antik valamint a 
bibliai mitológia kapcsolatáról

12.00-12.30 Fornost bukása Dráma a nyugati 
dúnadán birodalom végnapjairól

12.30-13.00 Jelenetek Tréfás és elgondolkoztató 
életképek Középfölde mindennapjaiból

13.00-13.30 Táncok középföldérôl Kelta/ír és 
kortárs táncelemekbôl készült összeállítás

13.30-14.00 Mória a padláson – paródia
14.00-15.00 Mágia középföldén

Ismeretterjesztô elôadás a jó és a rossz mágiáról és 
a varázslat szerepérôl a tolkieni mitológiában

15.00-16.00 arda világa Ismeretterjesztô elôadás 
a mitológia földrajzi, termé szeti, szocális, 
gazdasági, technológiai és mûvé szeti hátterérôl

16.00-17.00 bábszínház Lúthien, Beren, Túrin, 
Eowyn és mások – kicsit máshogy. Történetek 
kicsi és nagy gyerekeknek, gyer mek lel kûeknek

17.00-18.00 bibliai erények és bûnök 
középföldén Ismeretterjesztô elôadás a jó és a 
rossz harcáról és arról, hogy miért nem fekete és 
fehér minden

18.00-18.30 Fornost bukása Dráma a nyugati 
dúnadán birodalom végnap jai ról

18.30-19.00 Jelenetek Életképek Középfölde min
dennapjaiból

19.00-19.30 Táncok középföldérôl Kelta/ír és 
kortárs táncelemekbôl készült összeállítás

19.30-20.00 Mória a padláson – paródia

MÛVelôdÉSi HáZ kolibri SZÍnpad 
10.30 Tamkó Sirató károly: Mesélô kert (50')

ALELA Bábszínház
Megzenésített versek
R.: Székely Andrea Játsszák: Érsek-Csanádi 
Gyöngyi, Szívós Károly, Nagy Petra

12.00-14.00 kolibri Szundi
(lásd Apáti, júl. 28. Mûv. Ház 12.00)

inForMáCiÓS köZponT – örökségVölgy
13.00 Mûemléki barangoló

Kényelmes séta festôi környezetben az almádi 
bencés monostorromhoz. Idôsebbeknek is ajánljuk. 
(Érkezés a kiindulóponthoz)
Idôtartam: kb. 2 óra
Túravezetô: Hárshegyi József polgármester

13.00 bortúrák némi tortúrával
Célpont a Marton kút, melynél kis pihenôt tar
tunk. Visszafelé a közeli pincékben kitûnô borok 
kós to lására kerül sor.
A séta idôtartama: kb. 1 óra, ezt követi a 
borkóstolás
Túravezetô: Takács Péter erdész, 30/515-9674
A bortúrákon a kóstolás díjtalan. A pincékben 
le he tôség van a kóstolt és kiválasztott borok 
megvásárlására is. 
Szervezôk: Monostorapáti Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala, Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal

MÛVelôdÉSi HáZ – kôbánya a Völgyben
kiSTereM
14.00 Filmvetítés

A kôbányai Szent László Gimnázium kommu ni
ká ció szakos hallgatóinak munkái

17.30 „beszélgetô délutánok”
Máris András csillagásszal a Planetáriumról, 
csillagokról, csillagászatról... II.

kaTolikUS TeMploM – ÜTôSVölgy
19.30 Tömösközi lászló hangversenye 

Közremûködik: Amadinda együttes

kiláTÓdoMb – kôbánya a Völgyben
22.00 -24.00 „Csillag-lesô” – planetárium 

Esti távcsöves égbolt-bemutató

peTôFi CSarnok roCkSZinpad
21.00 konCerT
 ab-Cd 

 Hobo blues band 

aUgUSZTUS 3. (péntek)
ÓVoda
09.00-20.00 Völgyzugoly – középfölde Fesztivál

(lásd Apáti aug. 2. Óvoda, 9.0020.00)

MÛVelôdÉSi HáZ kolibri SZÍnpad
11.00 Mosonyi alíz: Volt egyszer egy Mari nevû 

szekrény… (50')  Bábrándozók 
Apró történetek, melyek mindannyiunkkal meg
tör ténhetnek, hiszen a Mari nevû szekrényben 
ott lakom én, ott laksz te, még a szomszéd kislány 
ci cája is. Belefér az egész világ...”
Rendezte és játssza: Badacsonyi Angéla, 
Tengely Gábor

12.00-14.00 kolibri Szundi
(lásd Apáti, júl. 28. Mûv. Ház 12.00)

16.00 glitterbird – mûvészet a legkisebbeknek 
0-3 éveseknek

 négy évszak
Bozsik Yvette Társulat
A modern tánc és zene elemeibôl egy, a négy 
évszakon átívelô eseménysort készítenek, amelyben 
groteszk, de ugyanakkor lírai vizuális elemeket 
ötvöz nek, saját stílusukat a megcélzott korosztály 
spe ciális igényeihez igazítva.
Elôadják: Fülöp Tímea, Góbi Rita, Gombai 
Szabolcs

inForMáCiÓS köZponT – örökségVölgy
13.00 bortúrák némi tortúrával

Kitartó embereknek ajánljuk! Célpont: Fekete 
hegy, Eötvös kilátó. Visszafelé az Ördög sziklán 
keresztül haladunk, ahol rövid pihenôt tartunk. 
A túra választható pincelátogatással zárul.
A túra idôtartama: kb. 5 óra, ezt követi a 
borkóstolás
Túravezetô: Takács Péter erdész, 30/515-9674
A bortúrákon a kóstolás díjtalan. A pincékben 
lehe tôség van a kóstolt és kiválasztott borok meg
vá sár lására is. 
Szervezôk: Monostorapáti Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala, Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal

MÛVelôdÉSi HáZ – kôbánya a Völgyben
kiSTereM
14.00 Filmvetítés

A kôbányai Szent László Gimnázium kommu ni
ká ció szakos hallgatóinak munkái

nagyTereM
17.30 „beszélgetô délutánok”

Máris András csillagásszal: a Planetáriumról, 
csillagokról, csillagászatról… II.

kaTolikUS TeMploM – ÜTôSVölgy
19.30 igor Stravinsky – Charles-Ferdinand 

ramuz: a katona története 
Elôadják: Mácsai Pál – Mesélô és az UMZE 
Kamaraegyüttes: Mérey Anna – hegedû, 
Martos Attila – nagybôgô, Klenyán Csaba 
– klarinét, Jankó Attila – fagott, Horváth 
Bence – trombita, Kelemen Lajos – harsona, 
Holló Aurél – ütôhangszerek
Vezényel: Rácz Zoltán
        Az elôadás 

   az NKA támogatásával jött létre.

Egy ka to náról szól a történet, aki szerzôdést köt 
az ördög gel, megpróbál túljárni az eszén, de végül 
per sze mégis az ördög diadalmaskodik. 

kiláTÓdoMb – kôbánya a Völgyben
22.00 -24.00 „Csillag-lesô” – planetárium 

Esti távcsöves égbolt-bemutató

peTôFi CSarnok roCkSZinpad
21.00 konCerT
 Vadfruttik 

 Jamie Winchester – Hrutka róbert 
Sztárvendég: Für Anikó

aUgUSZTUS 4. (szombat)
ÓVoda
Völgyzugoly – középfölde Fesztivál

(lásd Apáti aug. 2. Óvoda, 9.0020.00)

MÛVelôdÉSi HáZ kolibri SZÍnpad
10.30 glitterbird – mûvészet a legkisebbeknek 

0-3 éveseknek
 négy évszak – Bozsik Yvette Társulat

(lásd Apáti, aug. 3. Mûv. Ház 16.00)

12.00-14.00 kolibri Szundi
(lásd Apáti, júl. 28. Mûv. Ház 12.00)

16.00 ládafia bábszínház elôadása
Társulata bábok, hársfából faragva, öltöztetve.

MÛVelôdÉSi HáZ  – kôbánya a Völgyben
kiSTereM
14.00 Filmvetítés

A kôbányai Szent László Gimnázium kommu ni
ká ció szakos hallgatóinak munkái

17.00 „beszélgetô délutánok”
Dr. Nagy Mária Magdolna: Belsô hang 
(pszichiáter és költô), Muha Tamás: Kötôdés 
Kôbányáról a Balaton-felvidékhez

MonostorapátiMonostorapáti
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alMádi koloSTorroM 
15.00 romkoncert 

Indulás 14.15, Mûvelôdési Ház, Monostorapáti
Énekelnek a Budapesti Énekesiskola növen-
dékei Bubnó Tamás és Mezei János vezetésével
Avatott elô adá sukban gyönyörû gregorián énekeket 
hallhatunk a pá ratlan természeti környezetben.

MÛVelôdÉSi HáZ
18.30 Company Canario Historikus Táncegyüttes

Mûvészeti vezetô: Aranyos Ágota 
Közr.: Andrejszky Judit – ének, csembaló
UNGARESCA – Magyar nemesi táncok a 
XVII. századtól a reformkorig
Az elôadás 300 év magyar táncait eleveníti fel.

kaTolikUS TeMploM – ÜTôSVölgy
19.30 aMadinda – koncert 

Bojtos Károly, Holló Aurél, Rácz Zoltán, 
Váczi Zoltán

peTôFi CSarnok roCkSZinpad
21.00 konCerT
 belmondo 

 kFT 

aUgUSZTUS 5. (vasárnap)
ÓVoda
új akropolisz kke programja 
10.00 Mezôszárnyasi – magyar népmese

Mezôszárnyasi színdarabbá alakított történetét 
elôször az Új Akropolisz Meseház tagjai mesélik 
el, majd a gyerekekkel együtt eljátsszák.

MÛVelôdÉSi HáZ kolibri SZÍnpad
10.30 glitterbird – mûvészet a legkisebbeknek

0-3 éveseknek
Toda – csoda gyereknyelven (20-30')  
(lásd Apáti, júl. 18. Mûvelôdési Ház 10.30)

inForMáCiÓS köZponT – örökségVölgy
13.00 Mûemléki barangoló

Kényelmes séta festôi környezetben az almádi 
bencés monostorromhoz. Idôsebbeknek is ajánljuk. 
(Érkezés a kiindulóponthoz.)
Idôtartam: kb. 2 óra
Túravezetô: Hárshegyi József polgármester

13.00 bortúrák némi tortúrával
 Hosszú túrák

Kitartó embereknek ajánljuk! Célpont: Fekete 
hegy, Eötvös kilátó. Visszafelé az Ördög sziklán 
keresztül haladunk, ahol rövid pihenôt tartunk. 
A túra választható pincelátogatással zárul.
A túra idôtartama: kb. 5 óra, ezt követi a 
borkóstolás
Túravezetô: Takács Péter erdész, 30/515-9674
A bortúrákon a kóstolás díjtalan. A pincékben 
lehetôség van a kóstolt és kiválasztott borok meg
vá sárlására is. 
Szervezôk: Monostorapáti Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala, Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal

MÛVelôdÉSi HáZ –kôbánya a Völgyben
kiSTereM
14.00 Filmvetítés

A kôbányai Szent László Gimnázium kommu ni
ká ció szakos hallgatóinak munkái

16.00 „beszélgetô délutánok”
Téma: Perlawi Andor: DIKÉ SZERELMEI c. 
monodráma
Résztvevôk: Radó Gyula – rendezô, a 
Komédium Színház mûvészeti igazgatója és 
Varga Kata – színmûvésznô
Moderátor: Dr. Nagy Mária 
„Diké, az antik világban a jog és az igazság 
istennôje, nálam egy kis lelenc lány, aki gyönyörû 
nôvé felserdülve, a kegyetlen világban találja 
ma gát, amely kegyetlen férfiakkal van tele… akik 
mind ôt akarják, mert a legszebb nô hét határon 
in nen, és túl is. De hogy ez isten áldása, vagy... ?” 
(Perlawi Andor)

kaTolikUS TeMploM
16.00 VölgyMiSe

ariel ramirez: Missa Criolla (kreol mise)
Közremûködnek: Rotunda Énekegyüttes 
és a Camerata XVII Zenekar, szólót 
énekelnek: Fodré Lajos és Komáromi Márton 
énekmûvészek, orgonán közremûködik: Balogh 
Lázár, vezényel: Tóthné Mózer Annamária
(Belépôjegy nélkül!)

peTôFi CSarnok roCkSZinpad
21.00 konCerT
 Fade out 
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