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Április 1. 20:30 
Tárkány Művek koncert
A Tárkány Művek zenéje a táncház-
mozgalom körüli zenei közegből nőtt ki, 
magába olvasztva a magyar jazz, beat 
és pop azon áramlatait. A zenekarvezető 
Tárkány Bálint saját dalai játékosak, 
szellemesek, hangzásuk többnyire 
áttetsző, letisztult. Budakalászi  
koncertjükön néhány korábbi, nagy 
sikerű szerzemény mellett a legújabb, 
pár hónapja kiadott új lemezük  
anyagából válogatnak dalokat. 
A program a Hangfoglaló sorozat része. 

Április 23. 10:00
A Szépség és a Szörnyeteg – zenés 
mesejáték
A Nektár Színház előadása – Családi 
Matiné programsorozat

Április 28. 17:00
Aprók Tánca
Tánctanulás Bucsánszki Beáta és 
a Budakalászi Tamburazenekar 
közreműködésével. 
Kézműves foglalkozást tart a  
Dunakanyar Népművészeti Egyesület. 

Április 29. 17:00
Írástörténeti előadás
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
„Régi Magyar nyelvű rovásírások 
munkacsoport” nyilvános előadása
Szekeres István írástörténet kutató:
Amikor megszólalnak a régészeti leletek, 

kutatástörténeti összefoglaló
Elnök: Haraszti Zsuzsanna  
magánkutató ZMTE

Április 30. 17:00-22:00
Radics Béla 75 – jubileumi  
nagykoncert
A Radics Béla RB. Emléktárság,  
valamint a Kós Károly Művelődési Ház 
szervezésében és helyszínén nagysza-
bású koncerttel, pódiumbeszélgetéssel, 
valamint fotó- illetve rocktörténeti  
kiállítással tisztelegnek a magyar  
gitárkirály emléke előtt.

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

Április 2. 10:00-16:00
Geocaching Kincskeresés a Kevélyen
Rajt/cél: Holló-völgyi íjászpálya
A játék helye: Budakalász belterülete  
és a hegyvidék (Kevély)
Gyertek a Holló-völgybe, az íjászpályára 
és legyetek részesei a környék leg-
nagyobb csapatjátékának, a „Kevély 
Geocaching”-nek! A geocaching já-
ték a legkiválóbb lehetőséget bizto-
sítja lakóhelyünk izgalmas és játékos 
megismerésére és olyan helyekre is 
rácsodálkozhatunk, ahol még azelőtt 
sohasem jártunk. A játékot egyidőben 
maximum 9 csapat részvételével 
szervezzük, a csapatok létszáma  
15 – 35 fő között változhat. Várjuk  
családok, közösségek jelentkezését!  
A csapatok véglegesítése a helyszínen 
történik az indulás előtt. 
Regisztráció: április 1. 18:00 óráig az 
andras.gerstenkorn@gmail.com címen.

Fogyatékkal élők számára valamennyi 
programunk ingyenes. 

Gyerekprogramjaink 3 éves kor alatt, 
felnőtt programjaink 8 év alatti 

gyermekek számára ingyenesen 
látogathatók.

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

a befogadóképesség erejéig.

További részeletekért kérjük 
látogassanak el online felületeinkre:

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

Várjuk Önöket szeretettel!



PROGRAMOK

Április 6. 19:00
„Jaj nekem, ha nem hirdethetem az 
evangéliumot” – Dr. Csókay András 
előadása
A Lélekbúvár sorozatban vendégünk 
Dr. Csókay András Prima Primissima-
díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztjével kitüntetett idegse-
bész, agykutató. A világon még soha 
senki nem alkalmazott olyan műtéti  
technikákat a fejüknél összenőtt sziámi 
ikrek szétválasztásánál, mint a Cselek-
vés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány  
által koordinált magyar orvoscsoport.  
Dr. Csókay András mélyen hívő  
ember, akinek munkáját istenhite hatja 
át. Erről tett tanúságot az eucharisztikus 
kongresszus hírnökeként és az elmúlt 
időben tartott számtalan előadása során.

Április 7. 18:00
Benda Gábor: Jézus története  
zongora kompozíció
Benda Gábor zongoraművész a Jézus 
története című tizenkét tételes zongora 
kompozícióját az 52. Eucharisztikus 
Kongresszus alkalmával mutatta be  
a budapesti Hermina-kápolnában a  
Jeruzsálemi Szent-Sír Lovagrend 
szervezésében. Ezt követően 15  
állomásos országos turnéra indult  
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az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
támogatásával. A darabról CD felvétel 
készült, melyet elküldött Ferenc  
pápának, aki apostoli áldásban  
részesítette munkásságát.
Ezúttal duó formációban mutatja be  
a művet Horváth Plútó József basszus-
gitáros közreműködésével. A koncert 
második felében feldolgozások és saját 
kompozíciók fognak elhangzani.  
A belépés ingyenes.

Április 7. 19:00-22:00 
Borklub – vendég a Gál Szőlőbirtok 
és Pincészet Szigetcsépről.
Klubvezető: Nyikos István a Magyar Bor 
Akadémia tagja
Várjuk a bort, zenét és a jó társaságot 
kedvelőket egy kalandozásra a bor vi-
lágában! Zenél a Hungaricus Együttes.
A jó borban öröm, barátság és dal van – 
tartja egy régi mondásunk.  
Fedezzük fel együtt! Regisztráció:  
bacchus.studio@gmail.com  
+36 30 954 9147

sportrendezvényévé vált, melyet idén is 
megrendezünk az Omszk -tónál. Ahogy 
korábban már megszokhatták, ezúttal is 
készülünk egészségmegőrzéssel  
kapcsolatos kiegészítő programokkal. 
A nevezés ingyenes. 

Április 11-14. 
Föld Napja
Interaktív kiállítások és előadások. 
Középpontban a víz.

Április 17. 19:30
Kalászi Sváb Locsolóbál
Zene: Mondschein
Fellépők: Deutschklub WEINDORFER-
SINGKREIS kórus
ALPENROSE TANZGRUPPE – Kalasch
Bővebb információ: +36 70 355 455

Április 21. 19:00
Liza a rókatündér – Filmklub 
NEVESSÜNK EGYÜTT kedvenc  
filmvígjátékainkon!
Magyar romantikus vígjáték,  
2015, 98 perc

Április 8., 29. 18:00–20:00
Lenvirág 50 Klub
Idén 50 éves a Lenvirág Táncegyüttes. 
Találkozzunk, emlékezzünk és osszuk 
meg a történeteinket egymással!  
Készülünk vetélkedővel, fotókkal és 
archív felvételekkel, hogy ez az idő 
valódi szórakozás legyen. 

Április 8. 19:00
Karinthy Vera – Bornai Tibor:  
Öt Karinthy és én
Est a Karinthyak szellemében a  
Költészet Napja alkalmából. Frigyes, 
Gábor, Ferenc, Márton írásaikkal, Vera – 
Frigyes dédunokája – pedig énekével  
és családi történetekkel lesz jelen. 

Április 9. 9:00-12:00
Tavaszi Tófutás
Nagy örömünkre szolgál, hogy a  
Budakalászi Tófutás mára a Pilis –  
Dunakanyar régió legjelentősebb 


