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Március 5. szombat
Egy nap érted!
A délután ezen a napon a hölgyeké!
Fotózás, sminktanácsadás, manikűr, 
masszázs, frizurakészítés, Avon,  
Oriflame bemutató, szűrések, dietetikai 
tanácsadás, vásár, kreatív workshopok: 
karkötő, tavaszi virágdísz, testradír 
készítés
Program:
13:00 Kapunyitás
16:00 Yurkov
 „A stílus ereje” Stílustanácsadás 

a tökéletes mindennapi 
megjelenéshez

17:15 „Saját szoba” Rósa Márta 
festőművész kiállításmegnyitó

18:00 „Nőnek lenni a XXI.században – 
kihívások és elvárások az életben” 
Tari Annamária előadása

2021-ben elnyerték a Filharmónia  
Magyarország Nonprofit Kft. által 
meghirdetett Végh Sándor Vonósnégyes 
Program ösztöndíját, budakalászi kon-
certjük is ennek támogatásával valósul 
meg. A koncert ingyenesen látogatható!
Tagjai: Kovács Csilla – hegedű; Géczy 
Miriam – hegedű; Krenedits Katalin – 
brácsa; Demeter Ágnes – cselló. 
Elhangzik: 
J. Haydn: h-moll vonósnégyes Op.64. 
No.2 
Bartók Béla: I. vonósnégyes 

Március 24. csütörtök 14-18 óra
Adjon vért, mentsen életet!
A Magyar Vöröskereszt ismét véradó 
napot szervez Művelődési Házunkban. 
A véradást orvosi vizsgálat előzi meg. 
Köszönjük a részvételt és a támogatást!

Március 26. szombat 8-12 óra
Ládafia garázsvásár
Használt holmik, értékmentés, újra-
hasznosítás, fenntarthatóság. A hangulat 
garantált, a korai érkezés ajánlott! Várjuk 
szeretettel, árusító és vásárló  
közönségünket egyaránt egy közös 
kincsvadászatra!
Árusító jegyek: tixa.hu

Március 26. szombat 19:30-23:00 óra
Kalapács koncert
Vendég: Monument
Jegyek kaphatók a tixa.hu oldalon  
és az esemény előtt a helyszínen.

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

19:30 Kozma Orsi – Fehér Géza Duó – 
bensőséges hangulatú koncert a 
Cotton Club Singers és a Jazz + 
Az időszak ismert melódiáival

Jegyek kaphatók a tixa.hu oldalon és 
az esemény előtt a helyszínen.

Belépés az aktuális járványügyi  
szabályok betartásával lehetséges.  

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!
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Március 10. csütörtök 17:00-18:30
Aprók Tánca
Tánctanulás Bucsánszki Beáta és 
a Budakalászi Tamburazenekar 
közreműködésével. 
Kézműves foglalkozást tart a  
Dunakanyar Népművészeti Egyesület. 
Szeretettel várjuk a muzikális  
apróságokat!  
Jegyek a helyszínen válthatók 
érkezéskor.

Március 10. csütörtök 18:30-22:00
Borklub
Klubvezető: Nyikos István a Magyar 
Bor Akadémia tagja
Állandó borszakértő: Módos Péter a 
Magyar Bor Akadémia korábbi elnöke

2011 Budakalász, Szentendrei út 9.  ▪  www.koskarolymh.hu.  ▪  +36 70 331 7183, +36 26 340 468  ▪  info@koskarolymh.hu Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár  ▪  VARJÚTÁR-könyvtár Budakalász

Várjuk a bort, zenét és a jó társaságot 
kedvelőket egy kalandozásra a bor 
világában! Klubestenként 1-1 pincét 
és nyolcféle bort mutatunk be szakmai 
ismertetéssel. Részletek hangzanak el 
nagy írók, költők boros írásaiból, válto-
zatos zenei illusztrálással. A jó borban 
öröm, barátság és dal van – tartja
egy régi mondásunk. Fedezzük fel 
együtt! Regisztráció: +36 30 954 9147

Március 11. péntek 19 óra
Kollár-Klemencz László:  
Öreg Banda – zenés irodalmi est
Kollár-Klemencz László első regénye 
Öreg Banda címmel 2021 októberében 
jelent meg. A szerző az erdőből a 
család erdejébe költözött. A könyv az 
író többgenerációs zenész családjának 
és a családja alkotta Öreg Bandának 
izgalmas, sokszínű életét kíséri végig 
az ezernyolcszázas évek közepétől, 
háborúkon, családi és társadalmi 
drámákon keresztül az ezerkilencszáz-
hetvenes évekig, Pest-megye egy kis 
sváb falujában, ahol a tradíciókat, az 
ünnepeket, a szokásaikat, hitüket, de 
sokszor az életben maradásukat is a 
zene, az Öreg Banda mentette meg. 
Jegyek kaphatók a tixa.hu oldalon  
és az esemény előtt a helyszínen.

Március 17. csütörtök 19 óra
Lesz ez még így se! – Filmklub
Amerikai romantikus vígjáték, 1997,  
133 perc.
Főszerepben: Jack Nicholson,  
Helen Hunt
Nevessünk együtt kedvenc filmvígjá-
tékainkon! Jegyek a helyszínen 
válthatók érkezéskor.

Március 18. péntek 19 óra
A ’la Quartet kamarazenei koncert
Az Á la Quartet együttes 2016-ban 
alakult, tagjai hosszú évek óta közeli 
barátok és kollégák. Bár végzettsé-
güket tekintve mindannyian klasszikus 
zenészek, koncertjeikre előszeretettel 
válogatnak a könnyedebb műfaj  
kedvencei közül is. Szívesen adnak 
ifjúsági koncerteket, így népszerűsítve 
a klasszikus zenét a fiatalabb korosztály 
számára. 

Március 12. szombat 10 óra
Természetjáró Kör budai túra
A márciusi kirándulásunkat a Budai-
hegységbe szervezzük. Találkozó a 
Libegő zugligeti (völgyi) állomásánál. 
Utunk során a Budai-hegység központi 
hegyeinek történetébe pillantunk, mely a 
Föld utóbbi 220 millió éves eseményeibe 
és emlékeibe enged változatos és  
látványos betekintést.
Útvonal: Zugliget – Libegő – János-
hegyi kilátó – Szépjuhászné – Nagy 
Hárs-hegy (kilátó) – Máriaremete – 
Remete-szurdok – Hét lyuk zsomboly – 
Hűvösvölgy
Jegyek a helyszínen válthatók  
induláskor. 
Bővebb információ: +36 20 544 9261

Március 15. kedd 10:00-11:30
Március 15-i megemlékezés
Szeretettel meghívjuk Budakalász 
polgárait az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc tiszteletére rendezett 
ünnepi megemlékezésre művelődési 
házunk Báltermébe.
Az ünnepi műsorban közreműködnek a 
Lenvirág Táncegyüttes és a Kalász  
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.


