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PROGRAMOK

Október 1. péntek, 16:00
Zene Világnapja
16.00 A JAZZFORMERS zenekar  

ingyenes koncertje 
17.30 A 25 éves Kalász Művészeti Iskola 

növendékeinek és tanárainak jó-
tékonysági koncertje 

19.00 Kiállításmegnyitó – Lisa Elinor  
„a naplementék festője”

Október 2. szombat, 9:00–17:00
Természetjáró Kör októberi túra
Elvarázsolja a szemlélőt Budakalász 
természeti környezetének sokszínűsége 
egész évben, ennek jegyében szervez-
tük meg a Természetjáró Kört  
Gerstenkorn András geológus szakértő 
vezetésével. A séták keretében közösen 
fedezhetjük föl a Pilis kapujának  
természeti csodáit.

Programjainkra jegyek kaphatók 
a tixa.hu oldalon és az előadás 

előtt a helyszínen. További 
részeletekért kérjük látogassanak 

el online felületeinkre: 
koskarolymh.hu/esemenyek, 

illetve 
facebook.com/kkmhk/events. 

Várjuk Önöket szeretettel!

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR 

A könyvtár elérhető nyitva tartási 
időben az alábbi telefonszámon:

+36 (26) 401-069 

Szeretettel várjuk olvasóinkat!

Nyitva tartás:
 Hétfő 9.00-14.00
 Kedd 13.00-18.00
 Szerda Zárva
 Csütörtök 13.00-18.00
 Péntek 9.00-14.00

Október 23. 16:45
Ünnepi megemlékezés és a Városi 
Díjak átadása
Helyszín a Kós Károly Művelődési Ház 
nagyterme
Az ünnepi műsor után korabeli teherautó 
felvezetésével menet indul az OMSZK 
parkba a koszorúzás helyszínére a  
kopjafához, ahol együtt helyezzük el  
a megemlékezés virágait. 
Hozzon egy mécsest, emlékezzünk 
együtt ’56 hőseire!

„Vad Sziklák hazája”: Prédikálószék, 
Vadálló-kövek
útvonal: Dobogókő, Király-kúti-völgy, 
Akasztó-hegy, Prédikálószék,  
Vadálló-kövek, Dömös.
11,5 km-es nehezebb túra, impozáns 
sziklákkal, fantasztikus kilátással a  
Dunakanyarra.
A részvételi díj 2.000 Ft amely a  
különbusz jegyet tartalmazza. 
Regisztráció: 
andras.gerstenkorn@gmail.com
Információ: +36 20 544 9261

Október 30. 20:00
FISH! Useme koncert
100% hardpop: nők, ital, műbalhé, 
popos dallamok, punkrock, korszerűtlen 
rapmetál, indiediszkó, saskabaré és 
mindezek ellenállhatatlan ötvözete.  
Az esemény a KKMH RockHáz  
programsorozat része. 



Október 3. vasárnap, 11:00 – 18:30
Tarsolyosok Országos Találkozója
„Elődeink nyughelyén sarjad a mi  
reménységünk!”
kézműves vásár, előadások, koncertek
Belépő: 2000.- Ft, mely tartalmaz egy 
medvehagymás pogácsát is.
Mit kezdjünk a szorongásainkkal? 

Október 7. 19:00
Deliága Éva szakpszichológus 
előadása
Előadónk Deliága Éva tanácsadó szak-
pszichológus, integratív gyermektera-
peuta. Több, mint 17 éve foglalkozik  
családokkal, nyújt tanácsadást 
szülőknek és praktizál gyermekpszi-
chológusként. Az előadás a Lélekbúvár 
sorozat részeként kerül megrendezésre. 

Október 8. 19:00
Talamba Ütőegyüttes,  
vendég: Horgas Eszter 
Tűz, szenvedély, szerelem…  A méltán 
ismert és elismert, Artisjus-díjas Talamba 
Ütőegyüttes ezúttal a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend lovagkeresztjével 
kitüntetett, nemzetközi hírű 
fuvolaművésszel, Horgas Eszterrel lép 
színpadra. A Francia szerelem című 
előadás egy időutazás a francia  
impresszionizmus korába, sok-sok  
ötlettel, különleges zenei megoldással.  
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A koncert során felcsendülnek Ravel, 
Bizet, Debussy és más, népszerű francia 
zeneszerzők fülbemászó dallamai.  
A koncert az Örömzene programsorozat 
részeként kerül megrendezésre. 

Október 9. 9:00–12:00
Őszi Tófutás
A nagy hagyományokkal rendelkező 
városi sportrendezvényünkre a nevezés 
9 órakor, a rajt pedig 10 órakor kezdődik 
kategóriánként. A leggyorsabbak pólót, 
az első három helyezett érmet és 
ajándékot kap. Ahogy korábban már 
megszokhatták, ezúttal is készülünk 
egészségmegőrzéssel kapcsolatos 
kiegészítő programokkal.

Október 15. 19:00
Ék együttes
Hangos és provokatív, csendes és 
visszahúzódó. Ezek a srácok vesznek 
egy nagy levegőt a buli elején, és a 
végén együtt fújják ki. Ez az ék.  

A hétéves fennállását ünneplő under-
ground zenekar a mai napig eredeti 
felállásban alkot. Az ék mára meghatáro-
zó figurája a budapesti klubéletnek és 
országos jelenlétük is egyre erősebb. 

Október 16. 10:00
HAHÓ együttes koncertje
A négy gyakorló apukából álló gyerek-
zenekar 2-8 éves korú lurkóknak 
muzsikál, bemutatják nekik a  
hangszereket és vidám játékokkal  
színesítik élőzenei műsorukat.  
Dalaikat maguk írják, melyek a  
gyerekek és szülők mindennapjairól, 
a világ megismeréséről, barátságról, 
szeretetről, ünnepségekről, családról 
és játékosan a környezetvédelemről is 
szólnak. A program a Családi Matiné  
sorozat részeként kerül megrende- 
zésre. A délelőtt folyamán 
kézműves foglalkozással és színes 
kísérőprogramokkal is várjuk  
vendégeinket!

Október 16. 19:00
M.É.Z. együttes
„Mámoros utazás“, avagy zenés váloga-
tás kelta eredetű népek költeményeiből. 
A műsorhoz a verseket, prózai részeket 
Kautzky Armand színművész adja elő. 

Október 22. 19:00
Contempo Classic koncert
A Contempo hangszer összeállítását 
tekintve különleges, a szokványostól 
meglepően eltérő hangszereket ötvöz. 
A fuvolista-szaxofonos Pozsár Eszter-
hez Horányi Sándor gitárral, Csurkulya 
József pedig cimbalommal társul. A 
zenei világ, amit létrehoznak, szintén 
egyedülálló. A koncertet az Nemzeti Kul-
turális Alap támogatta és az Örömzene 
programsorozat részeként csendül fel.


