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HÁZASSÁG HETE 

Február 3. csütörtök 18:00
A Boldogító IGEN – fotókiállítás  
megnyitó 
Szabó Zoltán fotográfus kiállítása 
megtekinthető februárban a Kávézóban.
Ha el tudod mondani szavakkal, a 
készülődés kettős arcát, az eskü előtti 
csöndet benned és kinn, az „Igen” tisz-
taságát, a ragaszkodó-elengedő ölelést, 
az ünnep gyermeki örömét, a színek 

Február 26. szombat 10:00
Maszkabál gyerekkoncert
Gryllus Vilmos farsangi koncertje –
Családi matiné programsorozat
Egy vidám farsangi jelmezbál figurái 
mutatkoznak be és elevenednek meg 
ezekben a dalokban. Generációk 
kedvenc előadása, a humoros kedves 
dalok mindannyiunknak kellemes 
időtöltést nyújtanak. A koncertet 
kézműves foglalkozások teszik teljessé 
a Dunakanyar Népművészeti egyesület 
alkotóival.
Jegyek: tixa.hu

ELŐZETES

Március 05. szombat 13 órától
Egy nap érted!
A délután ezen a napon a hölgyeké: 
készülünk ingyenes stílustanácsadással, 
lelki egészségről szóló előadásokkal, 
szolgáltatásokkal, kézműves  
portékákkal. Legyen a vendégünk!

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR 

+36 (26) 401-069

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

Belépés az aktuális járványügyi  
szabályok betartásával lehetséges.  

Programjainkra jegyek kaphatók 
a tixa.hu oldalon és az előadás 

előtt a helyszínen. 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Eseményeinkre a belépés fogyatékkal 
élők és nyolc év alattiak számára – 

ha az nem kifejezetten gyerekprogram – 
ingyenes.

További részeletekért kérjük 
látogassanak el online felületeinkre:

koskarolymh.hu/esemenyek, illetve 
facebook.com/kkmhk/events.

Várjuk Önöket szeretettel!

pazar táncát, az este fénypontját, meg a 
násznép becsavarodását – ha mindezt 
el tudod mondani szavakkal, a képek 
fölöslegesek.



Február 14. hétfő 19:00
Kapcsolódni. Újra és újra –  
Dr. Mihalec Gábor házasságterapeuta 
előadása
Sokan azt gondolják, a jó kapcsolatban 
a felek sosem távolodnak el egymástól, 
nem bántják meg egymást és nem 
veszekednek. Pedig minden párkapcso-
latnak vannak kihívásai és minden pár 
veszekszik olykor. A jó kapcsolatokban 
viszont a felek képesek újra és újra 
visszatalálni egymáshoz. A kapcsolódás 
tanulható. Ne bízza a véletlenre!
jegyek: tixa.hu

Február 17. csütörtök 20:00
Filmklub – Bazi nagy francia lagzik 
ingyenes filmvetítés
francia vígjáték, 97 perc, 2014 (12)
A nézettségi csúcsot döntő, százmilliós 
bevételt produkáló alkotás titka a humor-
ban és az egyszerűségben rejlik és talán 
abban, hogy bár univerzális problémákat 
feszeget, ízig-vérig francia.
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Február 19. szombat 19:00
A magánytól az összetartozásig –  
Pál Feri atya előadása
Szerelmesek voltunk, lángolt köztünk a 
szenvedély – ma unatkozunk, elhide-
gültünk egymástól. A kezdeti időkben 
minden ment magától – most akkor sem, 
ha megfeszülünk. Egykor úgy éreztük, 
a társunk mindene vagyunk – most 
semmibe vesz, talán meg is csal. Azt 
hittük, vele könnyebb lesz az élet – most 
nehezebb, mint valaha. Hogyan történ-
hetett ez velünk? Jó volna együtt leélni 
az életünket, miközben ez mind kevés-
bé látszik reális célnak – körülöttünk is 
egyre többen válnak. Úgy tűnik – mint 
annyi minden más – válságban van a 
párkapcsolat és a család is. Mintha a 
nagyszüleinknek jobban ment volna 
mindez… Nekünk miért nem?
Gyerekfelügyelettel 
jegyek: tixa.hu

PROGRAMOK

Február 3. csütörtök 18:30
PAKISZTÁN hét- és nyolcezresei 
között
A Magyar Vándor sorozatban bemutatjuk 
a Kincseskamera ingyenes vetítéses 
útibeszámolóját Szabó Zoltán fotóival.
Képeinken keresztül bolygónk „harmadik 
pólusára” invitálunk. Utunk az észak-

Február 19. szombat 8–12 óra
Ládafia Garázsvásár
Használt holmik, értékmentés, újra-
hasznosítás, fenntarthatóság. A hangulat 
garantált, a korai érkezés ajánlott! Várjuk 
szeretettel, árusító és vásárló közön-
ségünket egyaránt egy közös kincs-
vadászatra! 
jegyek: tixa.hu

Február 20. vasárnap 13 órától
A Föld vére a víz – Vízkonferencia
Programvezető Nyers Csaba
Táplálkozásunk legfontosabb eleme és 
a mindennapok kiemelkedő kérdése a 
tiszta minőségű víz, beszéljünk róla!  
Jegyek a helyszínen kaphatók az  
esemény előtt.

pakisztáni Gilgit-Baltisztán régióba 
vezet, mélyen a Karakoram fensé-
ges hegyóriásai közé, ahol egyszerre 
kanyargózunk az egykori Selyemúton 
és a legendás Karakoram Highway-en, 
dübörgő hegyi folyók fölött, lélegzetelál-
lító völgyszakadékok peremén. Vakítófe-
hér gleccserek fölé kapaszkodunk, 
testközelben lehetünk hét-, nyolcezres 
csúcsokkal, Indiana Jones függőhídakon 
kelünk át és megmászunk hajdan  
bevehetetlen erődöket.

Február 12. szombat 10:30
Jegesmaci barátai
A zenés bábjátékot bemutatja az Ametist 
Bábszínház.
Két kíváncsi kis pingvin a hosszú ván-
dorúton új barátokra és ismeretekre tesz 
szert, míg megtalálják a jegesmedvét, 
akivel barátságot kötnek. A látványos, 
nagy méretű bábokkal előadott vidám 
műsor a gyerekek egyik kedvence.
jegyek: tixa.hu


