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Helyszínek

JUHÁsz FeRenC MŰVelŐDÉsI kÖzPOnT – FalUHÁz
  Baross Gábor utca 1.
  06 23 310 636
  info@jfmk.hu 
  juhaszferencmk.hu

   Hétköznapokon 08.00–22.00 óráig, szombaton 8.00–12.00 óráig, valamint  
a rendezvényekhez igazodóan várjuk látogatóinkat.

CaFÉ CHaPlIn
   Hétköznapokon 17.00–23.00 óráig, valamint a rendezvényekhez igazodóan.

kÖzÖssÉGI HÁz 
  Fő út 94. 

  A Faluház elérhetőségein. 

   A rendezvényekhez igazodóan.

BÁBOsHÁz 
  Nagy utca 31. 

  A Faluház elérhetőségein. 

   A foglalkozásokhoz igazodóan.
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kedves Olvasó, kedves látogató!

Késő nyári, kora őszi ajánlónkban minden korosztály számára kínálunk progra-
mokat, s mindenki választhat érdeklődésének megfelelő foglalkozást, találhat 
kedvére való közösséget. 

Műsorfüzetünket annak reményében adjuk közre, hogy a benne foglaltak ma-
radéktalanul, intézményünk és a civil szervezetek terveinek megfelelően meg is 
valósulhatnak. Ugyanakkor nem tekinthetünk el az aktuális járványhelyzettől 
sem, attól, hogy minden programunk az éppen hatályos jogszabályok figyelem-
bevételével szervezhető meg. 

Tematikus rendbe szedett s naptárként is egybegyűjtött programjaink között 
találkozhatnak majd többek között az Anna and the Barbies csapatával,  
a Margaret Island és a Brains zenekarral, Hegedűs Endre zongoraművésszel,  
az Erkel Ferenc Kamarazenekarral, tanulhatnak Bagdy Emőkétől és Zacher  
Gábortól, megismerhetik a Viadukt hiteles történetét, kacaghatnak többféle 
bábelőadáson, s Aranyosi Péter és Vida Péter történetein.

Aktuális híreinket továbbra is kövessék Facebook-oldalunkon és honlapunkon, 
s iratkozzanak fel hírlevelünkre és YouTube-csatornánkra!

Szádváriné Kiss Mária  
igazgató

Impresszum
Kiadja: Juhász Ferenc Művelődési Központ • Felelős kiadó: Szádváriné Kiss Mária igazgató 

• Szerkesztő: Fülöp Melinda • Korrektor: Helfrich Judit • Tördelés, arculat: Szász Julianna • 

Nyomtatás: DASSUR-T Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

„Csak azt mondjuk útnak, mi hazaér,
csak azt látjuk égnek, mi betakar –
kéznek csak a kinyílót.”

 (Beney Zsuzsa)
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09. 17. és  10. 22.,  
péntek, 10.00–11.00 

   Ingyenes

DÚDOlJ! RInGass! 
TÁnCOlJ! 
ZENÉS CSALÁDI FOGLALKOZÁS

Felszabadultan együtt játszani meg-
határozó élmény szülőként, gyermekként 
egyaránt. A foglalkozásokon találkozik  
a zene, a játék, a tánc és a mese – minden 

olyan tevékenység, amelyben kreatív alkotóként, szabadon lehetünk jelen.  
Zenével, mondókákkal, ölbéli játékokkal a kisebbek, tánccal, mozgásos játékokkal  
a nagyobbak, hangszerekkel, hangkeltő eszközökkel mindenki a folyamat részesévé 
válhat. A foglalkozásokat vezeti: Paár Julcsi énekes, okl. zeneterapeuta, Csiki Gergely 
néptáncpedagógus, a Göncöl Néptáncegyüttes vezetője. Muzsikálnak: Csernók 
Klára – hegedű, Könczei Bálint – brácsa, Bognár András – nagybőgő.

09. 17.,  
péntek, 18.00–21.00 

 Ingyenes 

TÁRsasklUB
Ismét várunk egy jó kis esti társasjáté-
kozásra! Jöhetsz egyedül, a barátaid dal 
vagy a családoddal, a szórakozás min-
den képpen garantált! A játékok több -
sége 8 éves kortól élvezhető (99 éves 
korig), azonban néhány meglepetéssel 

a fiatalabb korosztálynak is készülünk. Folyamatosan megújuló játékkínálattal, 
segítőkész játékmesterrel, Rigó Marcell „Főnökkel”, rengeteg jó fej törzsjátékossal 
és remek hangulattal várunk benneteket!

 
 

GyeRekeknek  / CsalÁDOknak
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09. 18.,  
szombat, 10.30–11.30 

kenDŐlenGeTŐs 
VaRÁzskOnCeRT 
ZENÉS PROGRAM GYEREKEKNEK

Ez a program a dr. Kokas Klára nem-
zetközi hírű zenepedagógus által 
elindított sajátos koncert gyerekeknek 
és szüleiknek, amely a mély zene-
befo gadás titkairól szól, annak egy 

hatékony módját kínálja fel. Célja a zene által létrehozott meghitt légkör átélése 
szülői ölben. A zenei művek között éneklés, mondókázás, körjáték, tánc teszi 
változatossá a programot.
A szervezők hozzájárulást elfogadnak.

09. 26.,  
vasárnap, 10.00–12.30 

 1500 Ft

MeseÁllOMÁs
10.00 BOB ÉS BOBEK – A GYŐRI VAS-
KAKAS BÁBSZÍNHÁZ MESEJÁTÉKA
Élt egyszer egy furcsa nevű varázsló, 
úgy hívták: Próbáldky. Ha egy főtérre 
vagy piactérre vetette a jó szerencse, 
kiáltozni kezdett: „Kardot nyelek, 

tüzet hányok! A cilinderemből meg bármikor elővarázsolok két híres nyulat:   
Bob és Bobek urat!” Ám egy szeleburdi napon a két híres nyúl kezébe került  
a varázspálca...
10.30 KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁS az elhangzott meséhez kapcsolódóan. 



GyeRekeknek  / CsalÁDOknak

10. 15.,  
péntek, 18.00–20.00 

 1500 Ft

RIGÓCsŐR kIRÁlyFI 
A BONBON MATINÉ MŰHELY ELŐADÁSA

A BonBon Matiné Műhely folyamatos célja 
a kortárs és klasszikus zeneirodalom leg-
magasabb szintű tolmácsolása. Ezúttal  
a Grimm testvérek klasszikusát, Rigócsőr 

király történetét és azt a kérdéskört járják körül: mi különbözteti meg az értékest 
az értéktelentől, az igazságot a látszattól?

10. 22., péntek, 18.00–21.00 
  Ingyenes

TÁRsasklUB
Ismét várunk egy jó kis esti társasjátékozásra! Jöhetsz egyedül, a barátaiddal vagy  
a családoddal, a szórakozás mindenképpen garantált! A játékok többsége 8 éves kor-
tól élvezhető (99 éves korig), azonban néhány meglepetéssel a fiatalabb korosztály-
nak is készülünk. Folyamatosan megújuló játékkínálattal, segítőkész játékmesterrel, 
Rigó Marcell „Főnökkel”, rengeteg jó fej törzsjátékossal és remek hangulattal várunk!

10. 30., szombat, 9.00–12.00 
  Ingyenes

anIManaP
A MAGYAR BÁBJÁTÉKOS EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN

A kistérség gyermekbábos csoportjainak előadásai. Gyerekektől gyerekeknek!
Bábuci Bábcsoport: A három csibe; Mesefa Bábcsoport: A három kismalac; Manu- 
Art bábcsoport: Kippkopp gyerekei; Cip-cirip Bábcsoport: OTTHON  
A SZÍNPADON – avagy gyakorlatok önfeledt játékra.
Ajándék előadás: Figurina Kulturális Egyesület: Kivonat a Figurina kéz- és tárgy-
játékaiból. Közben: zene, tánc, büfé, ropi, móka, kacagás… és diplomaosztó.
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09. 04.,  
szombat, 18.00–23.00  

 Felnőtteknek 500 Ft, gyerekeknek 100 Ft

TÁnCHÁz kICsIknek 
És naGyOknak
Kilencedik éve már, hogy a Faluház havi 
rendszerességgel szervez táncházakat – 
felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. 
Őszi évadunkban folytatódik az egyre 

népszerűbb sorozat, változatlanul remek muzsikusokkal és táncosokkal. Szokás 
szerint 18 és 20 óra között az apróbbakat, 20 és 23 óra között a nagyobbakat várjuk 
szeretettel! A zenét Vizeli Balázs és barátai szolgáltatják, táncoktatóink: Strack Orsolya 
és Molnár Bálint.

09. 26., vasárnap, 17.00–18.00  
 1000 Ft

CHOPIn És lIszT – kÉT JÓBaRÁT
HEGEDŰS ENDRE KOSSUTH- ÉS LISZT-DÍJAS ZONGORAMŰVÉSZ ESTJE

Hegedűs Endre visszatérő vendég a Faluház színpadán. Varázslatos zongora játéka 
most két világhírű zeneszerző, zongoraművész, pedagógus, barát, „a zongora 
poétá jaként” is emlegetett lengyel zseni, Chopin és a magyar származású, „hírhe-
dett”, nem pusztán zenész Liszt Ferenc műveit tolmácsolja.

10. 01., péntek, 18.00–23.00
 Felnőtteknek 500 Ft, gyerekeknek 100 Ft

TÁnCHÁz kICsIknek És naGyOknak
Népszerű sorozatunk őszi évadának következő estje is remek kikapcsolódást kínál 
felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Szokás szerint 18 és 20 óra között az aprób-
bakat, 20 és 23 óra között a nagyobbakat várjuk szeretettel! Ismert és elismert 
táncoktatóink: Strack Orsolya és Kovács Gábor Norbert.

zene  / TÁnCzene  / TÁnC
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zene  / TÁnC

10. 02., szombat, 20.00–2.00 
 Felnőtteknek: 3500 Ft, gyerekeknek 1500 Ft

szÉkelyBÁl
Hosszú szünet után újból Székelybál Biatorbágyon.
Várunk mindenkit, aki szeretne egy jót mulatni! A talpalávalót a gyergyóremetei 
Bakos József és zenekara húzza.
Jegyrendelés László Ferencnél a 06 70 504 9987-es telefonszámon. 

10. 09., szombat, 15.00–18.00 
 Ingyenes

25+1 FÚVÓszenekaRI És TÁnCTalÁlkOzÓ
A BIATORBÁGYI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN

Azért e furcsa szám: 25+1, mert tavaly ünnepelte volna 25. jubileumát ez a sokak 
által kedvelt rendezvény, amely sok-sok más programmal együtt az elmúlt évben 
elmaradt.
De az idén pótoljuk! Nagyszerű zenészek és táncosok lépnek fel, és az egyesület 
kiosztja a Biatorbágy kultúrája, zenei vagy sportélete iránt elkötelezett szemé-
lyeknek odaítélt díjakat is.

10. 22.,  
péntek, 18.00–23.00 

 Felnőtteknek 500 Ft, gyerekeknek 100 Ft

TÁnCHÁz kICsIknek 
És naGyOknak
Természetesen októberben is számít-
hatnak kedvenc programjukra a táncos-
lá búak, felnőttek és gyerekek egyaránt 

– folytatódik a népszerű táncházsorozat. Szokás szerint 18 és 20 óra között az aprób-
bakat, 20 és 23 óra között a nagyobbakat várjuk szeretettel! A talpalávalót Csernók 
Klári és zenekara szolgáltatja, táncoktatóink: Strack Orsolya és Kovács Gábor Norbert.
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10. 07.,  
csütörtök, 15.00–17.00 

 Ingyenes

IDŐsek  
VIlÁGnaPJa
Vérpezsdítő, romantikus, humor - 
ral fűszerezett műsorral ajándé-
kozza meg az érdeklődő időseket  
a biatorbágyi Derzsi György és zene-
kara. Ismerős, nagyszerű dallamok 

csendülnek fel a századelő muzsikájától napjainkig, közös dúdolásra, ének-
lésre csábítva a közönséget. Meglepetésműsorral készül továbbá az Őszidő 
Nyugdíjasklub énekkara is. Szép muzsikával, kis harapnivalóval és sok-sok 
szeretettel várjuk a biatorbágyi időseket!

10. 24.,  
vasárnap, 17.00–18.30 

 Ingyenes

az eRkel FeRenC 
kaMaRazenekaR 
kOnCeRTJe
„Biatorbágy hangja” újabb koncertre 
várja a klasszikus zene rajongóit. 
Ami biztos, hogy bemutatják Kostyál 

Péter mesés átiratát, amit Richard Strauss A rózsalovag című operájából, illetve 
annak szvitjéből készített. A többi legyen meglepetés! Várunk kicsiket és nagyo-
kat, lesznek kérdések, és a szokásos jutalomcsoki sem maradhat el...
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09. 03.,  
péntek, 20.00–22.00

 1500 Ft

a kUTya VaCsORÁJa
A Kutya Vacsorája a magyar under-
ground muzsika egyik „agyonfényezet-
len sarokköve”. Varga Livius helyenként 
elgondolkodtató, máskor ironikus szö-
vegeihez a hazai alternatív muzsikusok 
supergroupja húzza a talpalávalót.  
A közönség A Kutya Vacsorája koncert-

jein minden zenei stílusban jóllakik a zenei flow-élménnyel, desszertként a pszi-
chológus-filozófus-komédiás szembesít embermagunkkal, esendő fenségünkkel. 

09. 24.,  
péntek, 20.00–22.00

 1500 Ft

a PaDDy anD THe  
sWeaTy sOCks  
kOnCeRTJe
Patrick McMullan az ír zenei élet jeles 
képviselője. Tradicionális folk-, rock-, 
blueselőadó. Olyan hírességekkel lépett 
fel, mint Gary Moore, Ritchie Blackmo-

re, Peter Green, a Motörhead... A zenekar tagjai: Patrick McMullan – gitár, ének, 
Mihály Henrik – buzuki, Varga Attila – hegedű.

CHaPlIn klUB
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10. 01.,  
péntek, 20.00–22.00  

 1500 Ft

a kIss aTTIla BanD 
kOnCeRTJe
„Kiss Attila az általa képviselt smooth 
jazzvonulat igazi slágergyárosa. 
Termékeny szerző, aki olyan dalokat 
csal elő szívéből-lelkéből, amelyek tele 
vannak pozitívummal, jó érzéssel, 
ugyanakkor szakmailag, »vájtfülűileg« 

is kiállják a próbát!” – írta a formáció alapítójáról a jazzma.hu portál.

10. 29., péntek, 20.30–22.30  
 1500 Ft

MOJO-kOnCeRT
A zenekar 2011-ben alakult MojoWor-
kings néven. Az eltelt időben egy egyedi 
hangképen dolgoztak, amely ötvözi a 
blues sokszínűségét, a countryt,  
de számtalan, a tradicionális műfa-
joktól eltérő zenei irányzatot is (beat, 
pop). Az akusztikus hangzás mellett 
nagy hangsúlyt kap a vokális megszó-

lalás. A saját számokon kívül ritkábban hallott blues- és countrydarabokat is 
átdolgoznak saját stílusuknak megfelelően. 



IsMeReTTeRJeszTŐ

12             www.juhaszferencmk.hu     ismeretterjesztő    

09. 02.,  
csütörtök, 18.30–20.00 

 1900 Ft

BOlDOGsÁG, eGÉsz-
sÉG, lelkIeRŐ,  
MeGkÜzDÉs
BAGDY EMŐKE ELŐADÁSA

Az előadás a címben szereplő fogalmak 
tisztázására vállalkozik. Mit jelent az 
„egészség”? Elemezzük a „boldogság” 

élményminőségét, összetevőit, és azokat a lelki tényezőket, amelyek a megélé-
séhez hozzásegítenek. A „lelkierő” elnevezésben azokat a humán képességeket 
gyűjtjük össze, amelyek az egyensúly megőrzésére teszik képessé az embert, 
majd pedig azokkal a megküzdési módokkal foglalkozunk, amelyek lelki és/vagy 
kapcsolati színtéren zajlanak.

09. 02., csütörtök, 18.00 
 Ingyenes

keRTBaRÁT kÖR
Kertlátogatás Helmli Mária, a „Legszebb konyhakertek” többszörös országos 
nyertese kertjében.
Helyszín: Biatorbágy, Szent László utca 30. További információ: Ujvári Gabriella (06 20 629 9202).

09. 03., péntek, 9.00  
Iharos 

 Ingyenes

BIaTORBÁGyI IDŐsek GyalOGlÓklUBJa
Újra könnyű sétát teszünk a Biatorbágyot környező erdőkben Salamon Gabri-
ellával. Szeretettel várunk minden, jó egészségét megőrizni szándékozó időst, 
családtagjait, barátait. Találkozunk az Iharosban a sportpályáknál 9.00 órakor!



ismeretterjesztő     www.juhaszferencmk.hu             13

09. 04., szombat, 16.00 
Házikertészet, Ferenc utca 16. 

 6000 Ft (jegyek vásárolhatók: https://webshop.halmosmonika.hu/index.php/programok,-élmények)

ŐszkÖszÖnTŐ VIRÁGkÓsTOlÓ
Halmos Monikával, az ehető virágok hazai szakértőjével, fitoterapeutával beszél-
getünk arról, melyek az ehető virágok a kertben, mire érdemes odafigyelnünk  
a termesztésüknél, melyiket mikor kell „szüretelni”. 
További információ: Halmos Monika (06 30 964 7144), Ujvári Gabriella (06 70 629 9202).

09. 07., kedd, 18.00–21.00 
 Ingyenes

MeMÓRIa CaFÉ
A nyári szünet után újraindul a Művelődési Központ kiállítótermében, minden 
hónap első keddjén a Memória Café. Demenciával élők hozzátartozóinak, 
ápolói nak és az érdeklődőknek kínálunk segítő információkat, kellemes beszél-
getés keretében. A szeptemberi alkalom a demenciával élőkkel történő kom-
munikációs nehézségekről, a meg nem értettségekből származó agresszióról és 
annak kezeléséről fog szólni. 

09. 10., péntek, 17.00
Házikertészet, Ferenc utca 16. 

 2000 Ft (jegyek vásárolhatók: hazikerteszet.hu/programok-tanfolyamok)

BIOlÓGIaI nÖVÉnyVÉDeleM VÁlTOzÓ  
ÉGHaJlaTUnkOn
SZÉKELY GYÖNGYVÉR AGRÁRMÉRNÖK, BIOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSI 
SZAKTANÁCSADÓ ELŐADÁSA

Az utóbbi évek időjárási szélsőségei nagy kihívások elé állítják a biokertészeket 
is. Hogyan tudunk alkalmazkodni a változásokhoz, miképpen védhetjük meg  
a növényeinket, terményeinket? 



FelHíVÁs

09. 13., hétfő, 16.00–17.30 és 17.30–19.00 
A tanfolyam díja 20 000 Ft/hó (8 tanóra, 2 hónap). A tandíj tartalmazza a digitális tankönyv árát is.

szenIOR nyelVTanFOlyaM
Kifejezetten szeniorok számára indul angol, illetve német kezdő nyelvtanfolyam 
a Faluházban. Heti két órában beszédcentrikusan, játékosan, szeniorok tanításá-
ban jártas nyelvtanártól sajátíthatja el a nyelveket a 45+-os korosztály.  
A tanfolyam minimum 5 fő jelentkezése esetén indul el.
Információ és jelentkezés: Gál Judit (06 30 581 6665).

szenIOR klUB 
A csoport olyan biatorbágyi aktív, nyitott 50+-osok, szeniorok számára jött létre, 
akik szeretnének barátkozni, aktív közösségi életet élni a való életben és online 
is. Várjuk a helyi és környékbeli szabadidős tevékenységek iránt érdeklődőket. 
Havonta legalább egy alkalommal meglátogatunk valamilyen kulturális vagy 
természeti értéket, turisztikai célpontot. Alkalmanként közös múzeum- és 
színház látogatásokat is szervezünk. Havi egy alkalommal találkozunk Bia - 
tor bágyon is, rendszerint egy rövidebb sétára, amely beszélgetéssel zárul. 
A programok szervezése, a kapcsolattartás online történik. Facebook-csoportunk 
nyílt, bárki csatlakozhat. Lehetőséget ad a tagok számára, hogy programokat 
ajánljanak egymásnak, valamint online kulturális tartalmakat és szeniorokat 
érintő információkat osszanak meg, közösségi életet éljenek. A csoportból új 
kezdeményezések indulhatnak el, szerveződhet akár egy tanfolyam vagy bármi-
lyen program, amit a tagok szeretnének! Igyekszünk továbbá olyan helyi lehe-
tőségeket, szolgáltatásokat bemutatni, amelyek megkönnyítik, komfortosabbá 
teszik az életet a szenior korosztály számára itt, Biatorbágyon. 
Információ: Szolnoki Brigitta (06 30 337 4765); a Facebook-csoport elérhetősége: Szenior Klub – Biatorbágy 

https://www.facebook.com/groups/214061606450317.
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09. 25., szombat, 10.00–19.00

 a HíD VÁROsa, a VÁROs HíDJa 
KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS

Történetek a Viadukt, azaz Biatorbágy völgyhídjainak múltjából és jelenéből kilenc-
ven évvel a merénylet után. Azon túl, hogy városunk egyik legfontosabb szimbóluma 
a Viadukt, a Biatorbágyi Értéktár Bizottság és a Juhász Ferenc Művelődési Központ 
konferenciájára két esemény ad apropót: egyrészt megkezdődött a hídpár országos 
műemléki védettségére vonatkozó eljárás, illetve idén lesz kilencven éve annak, hogy 
a hídon merényletet hajtott végre Matuska Szilveszter. E jeles alkalomból remélhető-
leg sikerül megmutatni a hidak történetének olyan aspektusait, amelyek nem csak 
biatorbágyi szemszögből tűnnek fontosnak, mi több, szenzációsnak.
Tervezett program: 

10.00  A konferencia megnyitása –  
 Tarjáni István, Biatorbágy város polgármestere 
10.10  A Völgyhíd TV Viaduktról készült filmjének bemutatója 
10.45–12.30   A völgyhidak története, építészeti értékei és a település  

Tótpál Judit: Amit mindenképpen tudnunk kell a Viaduktról •  
Dr. Palovics Lajos: A vasútépítés településfejlesztő hatása Bián és  
Torbágyon • Dr. Jeszenszky Sándor: Kilencvenéves az első magyar 
villamosított vasúti fővonal • Tüske Emil: Emlékek és mese az iharosi 
üdülőtelepről • Szolnoki Brigitta: A város viszonya a Viaduktjához, 
avagy lehet-e pozitív szimbólummá egy ilyen híd? 

13.30  A völgyhidak és a merénylet című kiállítás megnyitója.  
 A kiállítás október 16-ig tekinthető meg az aulában. 
13.45–16.00  A merénylet és a Viadukthoz kötődő események 

  Panyik-Tóth János: Az 1931. szeptember 12-i biatorbágyi merénylet  
és ami mö götte van • Horváth Imre: A történetírás vakvágányai –  
Josephine Baker a Viaduktnál? • Wiesner Sándor és Wiesner Lajos: 
Hogyan sikerült a völgyhidakat a második robbantástól megmenteni? 
• Nánási-Kézdy Tamás: Hídőrség az 1956-os forradalom napjaiban • 
Dr. Lehel István – Talabér Ágnes: 100. évforduló – Szentmise IV. Károly 
részvételével a régi vasútállomáson, történelmi kitekintés • Herczeg 
Renáta: A Viadukt mint műemlék

16.00  Zárszó, összegzés   
 Nánási-Kézdy Tamás, a Biatorbágyi Értéktár Bizottság elnöke
16.30–19.00  Matuska   
  Szász Csongor vajdasági filmrendező dokumentumfilmjének vetítése, 

majd Nánási-Kézdy Tamás beszélget az alkotóval
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09. 25., szombat, 15.00 
Házikertészet, Ferenc utca 16. 

 6000 Ft (jegyek vásárolhatók: https://webshop.halmosmonika.hu/index.php/programok,-élmények)

GyÓGyTeaDÉlUTÁn 
A gyógyteakészítés fortélyai és szabályai, teakészítő szertartás friss növények-
ből, vadnövényes teasütemények kóstolója Halmos Monikával. Gyógynövények 
termesztése kertünkben.
További információ: Halmos Monika (06 30 964 7144), Ujvári Gabriella (06 70 629 9202).

10. 05., kedd, 18.00–21.00 
 Ingyenes

MeMÓRIa CaFÉ
Otóberben is várjuk a demenciával élők hozzátartozóit, gondozóit, hogy egy csésze 
kávé vagy tea mellett beszélgessenek a szakemberekkel. Ebben a hónapban  
a kommunikáció egy másik aspektusával, a demenciával élők társadalmi elfoga-
dottságával foglalkozunk.

10. 07., csütörtök, 18.00
 1000 Ft

a BIOszŐlŐ-TeRMeszTÉs És -BOR-
kÉszíTÉs leHeTŐsÉGeI
KERTBARÁT KÖR

Előadó: Dr. Göblyös Judit kertészmérnök, egyetemi előadó.
További információ: Ujvári Gabriella (06 20 629 9202).

IsMeReTTeRJeszTŐ
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10. 08., péntek, 16.00 
Házikertészet, Ferenc utca 16. 

 6000 Ft (jegyek vásárolhatók: https://webshop.halmosmonika.hu/index.php/programok,-élmények)

a TIlTOTT RenGeTeG nÖVÉnyVIlÁGa
VIRÁG- ÉS VADNÖVÉNYKÓSTOLÓ HARRY POTTER NYOMÁN  
HALMOS MONIKA FITOTERAPEUTÁVAL

További információ: Halmos Monika (06 30 964 7144), Ujvári Gabriella (06 70 629 9202).

10. 16., szombat, 13.30–19.00 
 Ingyenes

eMPÁTIanaP
„Nem tudunk segíteni mindenkin, de mindenki tud segíteni valakin.” A színvonalas 
előadások mellett további kiváló szakemberek szólalnak meg a témához kapcsolódva. 
A Vöröskereszt elsősegély-bemutatója, a különféle érzékenyítő programok  a sérült 
emberekre fókuszálnak. Az előtérben fogyatékkal élő emberek által készített alkotások 
kiállítása tekinthető meg. A támogatók jóvoltából értékes tombolanyeremények talál-
nak gazdára. Az előadások közötti szünetben büfé áll rendelkezésre.
A program szervezője: Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete.

10. 29.,  
péntek, 19.00–20.30  

 1900 Ft

MInDennaPI FÜGGŐsÉ-
GeInk 2.0 És a JÁRVÁny
DR. ZACHER GÁBOR ELŐADÁSA

Miért 2.0? Mert a járvány átalakította az 
életünket, mind testileg, mind pszichésen.  

A sebek persze idővel enyhülnek, de ezt a több mint másfél évet nem fogjuk tudni 
elfelejteni. Hogy miért? Erről fog beszélni az ismert toxikológus, dr. Zacher Gábor.



színHÁz  / FIlM
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09. 21.,  
kedd, 18.00–21.00  

 Ingyenes

RICHaRD lInklaTeR: 
sRÁCkOR
FILM, ÉLMÉNY, BESZÉLGETÉS…  
– CSALÁDGARÁZS FILMKLUB

A Sráckor egy példátlan filmes kísérlet, 
nemhiába jelölték hat Oscarra. Több 
mint egy évtizeden át, 2002-től 2013-ig 

forgattak a fiút játszó Ellar Coltrane-nel, valamint a szülőket alakító Patricia 
Arquette-tel és Ethan Hawke-kal, hogy hitelesebben mesélhessék el a 6 éves Mason 
és családja történetét, a fiú felnövését, férfivá érését, életének legradikálisabban 
változó, legzűrösebb időszakát. A film után beszélgetés Karakai Zita pedagógiai 
pszichológus vezetésével.

09. 23.,  
csütörtök, 19.00–21.00

 3500 Ft

sTanD-UP –  
MIskOlCI GyÖkeRek 
ARANYOSI PÉTER ÉS VIDA PÉTER 
KÖZÖS ESTJE

Aranyosi Péter humorista és Vida Péter 
színész-humorista a Miskolci gyökerek 
című közös műsorukban a miskolci fia-

talság, a középiskolai kalandok, a miskolci show-ska zenekar, a legendás Kabinet Rt. 
és a Diósgyőr focicsapata kapcsán ontják a poénokat és a miskolci/borsodi törté-
neteket. Aranyosi Péter és Vida Péter még középiskolai tanulmányaik idejéből is-
merik egymást, erre utal a cím is. Ráadásul ennek a címnek Aranyosi Péter szerint 
van egy kis áthallása is.

 
 

 



 
 

 

 

10. 19.,  
kedd, 18.00–21.00  

 Ingyenes

DaMIen CHazelle: 
WHIPlasH
FILM, ÉLMÉNY, BESZÉLGETÉS…  
– CSALÁDGARÁZS FILMKLUB

Andrew Newman (Miles Teller) ambició-
zus, fiatal jazzdobos. Apja sikertelen írói 

karrierjét látva mindent feltesz arra, hogy ő legyen a legjobb. A célja, hogy bekerül-
jön a keleti part leghíresebb zeneiskolájába. Azt hiszi, mindent megtesz a siker 
érdekében, ám a konzervatóriumban találkozik a tanárral, Terence Fletcherrel  
(J. K. Simmons), aki még nála is elszántabb. A félelmetes módszereiről ismert Fle-
tcher felveszi a zenekarába, és kezébe veszi Andrew tanítását. Egymásnak feszül 
a kezdő zenész és a sokat látott mester… A film után beszélgetés dr. Konta Ildikó 
Mária klinikai szakpszichológussal a filmben felvetett és a film által bennünk 
felvetődött kérdésekről.

09. 16.,  
csütörtök, 14.30–18.30

VÉRaDÁs
A véradás alkalmával számos ingye-
nes szűrővizsgálaton vehetnek részt 
(vércsoport-meghatározás, vérnyomás-
mérés, rapid teszt [HIV, hepatitis C]).
AKI NEM ADHAT VÉRT, DE SZERETNE 
SEGÍTENI, KÉRJE MEG ISMERŐSEIT, 
VAGY KÍSÉRJEN EL EGY ÚJ VÉRADÓT!

Az alábbi linken fontos információk olvashatók a véradásról:
http://voroskereszt.hu/hirek/hogyan-zajlanak-a-veradasok-a-veszelyhelyzet-idejen.
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FelHíVÁs



kIÁllíTÁs
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09. 24.,  
péntek 

 Ingyenes

18 MaGyaR ÉPíTÉsz
ZSITVA TIBOR FOTÓMŰVÉSZ  
KIÁLLÍTÁSA

„…mert ha nézem vagy fényképezem 
épületeiket… Őket is látom…
 …Szorosan tapadva műveikhez, vagy 
csak úgy… 
…nagyjából így, ahogy a képeken láttatom.”  

(Zsitva Tibor)
A ÉPÍTÉSZET HÓNAPJA országos programsorozathoz kapcsolódó kiállítás október 15-ig,  

munkanapokon 10–18 óráig látogatható.

09. 25.,  
szombat, 9.00–16.00  
Biatorbágy, vasútállomás melletti P+R parkoló

VI. RetróVasak  
Találkozó
 Szeretettel várunk a VI. RetróVasak 
Találkozón, ahol sok gyönyörű autó és 
motor, valamint egész napos programok 
szórakoztatják az autórajongókat.

 
9.00–10.00  A kiállítói autók felsorakozása
10.00  Megnyitó
10.15–15.00   Előadások, autós szépségverseny. Programok gyerekeknek (tűzoltó-

autó-, rendőrautó-kocsikázás). Autós tesztvezetés.
15.00  Az autós szépségverseny díjátadása
15.30  Tombolasorsolás
Részletes információ: facebook.com/retrovasak.
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10. 19.,  
kedd , 18.00–20.00  

 Ingyenes

a CeReDI MŰVÉszeTI 
alkOTÓTÁBOR  
kIÁllíTÁsa
A MODINA EGYESÜLET  
SZERVEZÉSÉBEN

A Nógrád megyei Cered községben már 
több mint húsz éve minden nyáron működik egy képzőművészeti alkotótábor  
Cene gál István festőművész és Szabó Gábor vezetésével. Kezdő és professzionális al-
kotók közösen gyakorolják az olajfestészetet, kortól és előképzettségtől függetlenül.
A tábor nemzetközi, a hazai és külföldi alkotók az elkészült munkákat évente 
több kiállításon mutatják be. A tárlat anyaga főképpen a realizmus irányvonalát 
követő, változatos, szép festményekkel várja a látogatókat.
A kiállítást megnyitja: Cene gál István festőművész.
A megnyitón közreműködnek: Terpai Miklós és Terpai Nikolett művésztanárok.
A kiállítás november 8-ig látogatható, hétköznapokon 10–18 óráig.

BIaTORBÁGy  
kÖzMŰVelŐDÉsÉÉRT  
alaPíTVÁny
KULTÚRA – KÖZÖSSÉG – ERŐ

Biatorbágy közösségi művelődését, a Juhász Ferenc  
Művelődési Központ működését a Biatorbágy Közművelődéséért  
Alapítványon keresztül is segítheti. 

Ajánlja föl adója 1%-át a biatorbágyi kulturális élet támogatására!  
Köszönjük.
Számlaszám: 10403208-50526689-52741006.
Adószám: 18523434-1-13.
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09. 17.,  
péntek, 20.00–02.00 
Fő tér 

 Ingyenes

szeptemBeer
20.00 Az Anna and the Barbies  
koncertje
Az Anna and the Barbies Magyar-
ország egyik legsokszínűbb és leg-
vagányabb együttese. Pásztor Anna és 

zenekara kendőzetlenül őszinte és felemelően pozitív dalszövegeivel, lüktető és 
magával ragadó rockos ütemeivel és verhetetlen színpadi jelenlétével hódította 
meg a közönségét és a magyar zenei szakmát. 
2019-ben ünnepelték 15. születésnapjukat egy rendhagyó lemezbemutatóval.
2020-ban több látványos klip is készült az album dalaihoz – a „Hadd lássam  
a kezeket” és a „Játék az egész” egy-egy történetet mesél el a bandatagok szere-
peltetésével, míg a „Nagyon hagyom” című számhoz készült videó a Dancing 
 with  the Stars műsor harmadik helyezettjeként végzett Pásztor Annáék kimaradt 
táncát mutatta be. Az együttes 2020-ban egy karanténklipet is kihozott:  
a „Ha egyszer ennek vége” kitartásra ösztönözte a közönséget. 
 

22.30 Utcabál a Gesarol zenekarral 
Röviden, tömören a Gesarol:
„A rovarhalál zenészei idén ünneplik 
fennállásuk 54., újraalakulásuk 29. év    - 
fordulóját. A zenekar a P. Mobil őse, 
bár útjaik kettéváltak. Még most is 
dallamos rockzenét játszanak  
az ősidőktől napjainkig.”

A rendezvényt a mindenkor hatályos járványügyi jogszabályoknak megfelelő feltételek-
kel tartjuk meg.



 

nyITOTT kaPUk
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09. 18.,  
10.00–16.00 

 Ingyenes 

„nyITOTT kaPUk”
ÉVADNYITÓ BÁBOSNAP

Kis urak, kis hölgyek, még nagyobb urak 
és még nagyobb hölgyek! Közhírré tétetik, 
hogy újra bábosnap: kiállításmegnyi-
tókkal, bábszínházi elődadásokkal, 
körhintával, csúzlizdával, szörpözdével, 

perecezdével és óriás bábos felvonulással. Idén 10 éves az Álomzug Társulás  
és 25 éves a Ládafia Bábszínház, ez alkalomból páratlan-páros kiállításmegnyitó-
val várjuk az idelátogatókat.
Álomzug Társulás: Álomcirkusz
Ládafia Bábszínház: Együgyű Mihók, avagy a balgaság szerentséjének egészen 
igaz történetje
Ars Sol Luna: BOSCH PROJEKT
Bartha Tóni csúzlizdája, hatkörjáték, fa körhinta
 

A rendezvényt a mindenkor hatályos járványügyi jogszabályoknak megfelelő feltételek-
kel tartjuk meg.



PÓTVÁROsÜnneP
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VÁROsÜnneP 

09. 18., szombat

9.00–12.00 Buleverseny

Faluház, 10.00–16.00 „Nyitott kapuk” 
bábosnap (lásd részletesen az előző oldalon)

Fő tér, 16.00–17.00 NewFinger 
Balás Gergő (billentyűk), Bereznai Jakob   
(dob), Zacher Bertalan (ének, gitár),  
a biatorbágyi Hikisch Péter (basszus-
gitár, vokál) és Bolyki Marci (ének, 

gitár) még a gimnáziumban alapították pop-rock zenekarukat. 2009 telén csak 
utcazenészként próbálkoztak kedvenc együtteseik dalaival, majd elkezdtek saját 
számokat írni. 2011 novembere óta koncerteznek. 2013 decemberében jelent 
meg első négyszámos albumuk, az Ujjdonság, ezt két single kiadás követte, majd 
2019-ben kiadták a De Most Komolyan című, hét dalt tartalmazó albumukat.

Fő tér, 17.30–18.30  Kelenføld 
A Kelenføld – Balaton György (gitár, 
ének), Fehér Tamás (szólógitár), Pass 
Dániel (dob) és a biatorbágyi Bolyki 
Marci (basszusgitár, vokál) – egy 
bajai gyökerű, de budapesti alternatív 
pop-rock zenekar. 2017-ben alakultak, 
ekkor jelent meg első, háromszámos 
EP-jük Pszichológus címmel, majd az 
Október című single. A Pszichológus 
címadó számához videóklip készült, 
amely a Recorderen debütált. 2018-ban 

látott napvilágot az első, Repülőgépek című nagylemezük. Idén márciusban volt 
a premierje második profi videóklipjüknek a hvg.hu-n, amit a „Reflektorok fénye” 
című számhoz forgattak le. Megalakulásuk óta folyamatosan koncerteznek, fel-
léptek már az A38 Hajó Tetőteraszán, a Kuplungban, a Mika Tivadar Mulatóban, 
a TRIP Hajón, és több rádiós és tévés szereplésen vannak túl.
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Fő tér, 20.00–21.30 Margaret Island 
A Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös 
Bálint alapította Margaret Island az 
egyik legsikeresebb popzenekar a hazai 
könnyűzenei palettán: „Eső” című daluk 
2016-os berobbanását követően hamar 
állandó színfoltjává váltak a budapesti 
és vidéki kluboknak, a legnagyobb hazai 
fesztiváloknak és a rádiós toplistáknak 
is. A könnyed, pozitív és elgondolkodtató 
üzenetekkel tűzdelt popzenét játszó 

zenekar az akusztikus folk-poptól indulva az utóbbi időben újfajta hangzásokkal, új 
hangszerekkel is kísérletezik. A számos rangos díjjal elismert csapat a sikerei ellené-
re máig az őszinte örömzenélésben hisz.

Fő tér, 22.30–2.00 Vegas Show Band 
A Vegas Magyarország talán legjobb 
partizenekara. Nem pusztán képzett, 
számos stílusban otthonosan mozgó ze-
nészekből, de a közönségre is fogékony 
emberekből áll. A szokásos partislágerek 
mellett előszeretettel játsszák az aktu-
ális top hiteket, markáns vokálokkal, 
az eredetivel közel azonos hangzásban. 
Húsz éve óriási sikerrel lépnek fel tán-
cos esteken, partikon szerte az ország-
ban és egész Európában.

09. 19., vasárnap:

Közösségi Ház, Bechtold Sváb Tájház
 10.00   Frühschoppen a Füzes néptáncegyüttes és helyi zenekarok 

közreműködésével a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében

A rendezvényt a mindenkor hatályos járványügyi jogszabályoknak megfelelő feltételek-
kel tartjuk meg.
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 17.00:  Bazseva-koncert 
   A Bazseva zenekar azzal a céllal alakult, hogy megmutassa,  

a magyar népzene sosem mehet ki a divatból. A tagok Buda-
pesten és környékén élő fiatalok, akiket összeköt a magyar 
népzene iránti szeretet és a folklorisztikus hagyományok 
tisztelete. Mindnyájuk életének központi eleme a zene, 
tanulják, tanítják, hallgatják és játsszák.

 18.00   Borkóstoló a BiaVeritas Egyesülettel, közreműködik a Biator-
bágyi Férfikórus

  20.00–23.00  Táncház a Bazseva zenekarral és Strack Orsolya, valamint 
Kovács Gábor Norbert néptáncosokkal 

Fő tér,  10.00–18.00   Játszóház: kézműves-foglalkozás, népi játszótér a Műv-Elődök-
kel, Néder Norbi fa körhintája, hatkörjáték népi játszóház, 
városnéző kisvonat. Lufihajtogatás, csillámtetoválás, arcfestés. 
A Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtó bemutatója.

Fő tér, 17.30–19.00   Carbonfools 
Magyarország egyik legismertebb koncertzenekara, amely  
az évek során keresztül-kasul koncertezte már az országot, 
de külföldön is több turnén is részt vett. Egyedi elektrós, 
rockos hangzásviláguk rendszeresen elvarázsolja a hallgató-
kat, akik így hamar maguknak érzik a zenekar jelmondatát: 
In Carbon we Trust! (A Carbonban hiszünk!)

Fő tér, 20.00–21.30  Brains 
A Brains Magyarország legnépszerűbb elektronikus zenét  
játszó koncertzenekara: országszerte telt házas klubkoncertek 
és nagyszínpados fesztiválfellépések igazolják a csapat helyét 
a hazai és nemzetközi zenei palettán. A 2014-es „Su per   he roes” 
óta a képregények és szuperhősök világa kíséri az együt test. 
2019 óta magyar nyelvű dalaikkal is befutottak a ha za i rá-
diókban és színpadokon.

szeptember 18–19., 10.00–20.00  Kézművesvásár

A rendezvényt a mindenkor hatályos járványügyi jogszabályoknak megfelelő feltételek-
kel tartjuk meg.



 

 

10. 23.,  
szombat, 16.00–18.00  

Szentháromság tér és Faluház 

 Ingyenes 

ÜnnePI MeGeMlÉ-
kezÉs az 1956-Os 
FORRaDalOM És 
szaBaDsÁGHaRC  
ÉVFORDUlÓJÁn

16.00  TISZTELETADÁS ÉS KOSZORÚZÁS A BIAI ORSZÁGZÁSZLÓNÁL  
Közreműködik Mehringer Dóra, a JFMK Népiének-műhelyének tagja. 

17.00  EMLÉKMŰSOR A JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN  
Közreműködnek a Biatorbágyi Általános Iskola tanulói, továbbá a Völgy-
híd TV videóinterjúján keresztül Steinhauser Klára és Kégliné Steinhauser 
Terézia, 1956-os szemtanúk. 

A koszorúzni kívánó szervezetek október 21-ig jelezhetik részvételi szándékukat Szolnoki Brigittánál,  

a 06 30 337 4765-ös telefonszámon vagy a szolnoki.brigitta@jfmk.hu e-mail-címen.

a Haza IFJÚ HŐseI  
A MAGYAR PATRIÓTÁK KÖZÖSSÉGE 
VÁNDORKIÁLLÍTÁSA AZ 1956-OS 
FORRADALOM ÉVFORDULÓJÁN  
A SZABADSÁGHARC IFJÚ HŐSEINEK 
EMLÉKÉRE

A kiállítás megtekinthető október 
18–30-ig a nagyterem előterében.

VÁROsI RenDezVÉny
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FalUHÁz
Hétfő

9.15–9.45  KEREKÍTŐ ZENÉS-TÁNCOS-MONDÓKÁS MÓKA 0–3 éves korig. 
A kisbabák számára a világ édesanyjuk ölében kerekedik ki első 
ízben. Fűszerezzük meg ezt egy kevésnépzenével, népdallal, 
ölbeli játékkal, hangutánzóval, sétáltatókkal, höcögéssel-göcö-
géssel-kacagással, varázshangszerekkel, babás táncikálással!  
Infó: Kucsera Klári népijáték-, hagyományismeret-tanító, néptáncpedagógus, 
énekes, babamasszázs-oktató, kucseraklara@t-online.hu, 06 20 418 6689 (esti 
órák), www.kerekito.hu.

10.00–10.45  KEREKÍTŐ MANÓTORNA 1–3 éves korig 
Kerekítő Manó bábjelenei megmozgatják a képzeletet, segítik  
a világ megismerését. Átmozgató tornagyakorlatok, dalok, mon-
dókák, népi játékok, tornaszeres játéktér várja a legkisebbeket.  
A foglalkozás a pedagógiai, drámapedagógiai és művészeti 
elemek által is támogatja a közösséghez való szokást, a babák 
kapcsolatteremtő, empátiás készségének, önkifejező képességé-
nek a fejlődését. 
Infó: Kucsera Klára foglalkozásvezetőtől kérhető a fent leírt elérhetőségeken.

16.30–18.00 TIÉD A SZÍNPAD 
Gördül a felfrissült függöny, újra vár a 
játékos színpad!
Királyok és királynék, varázslók és 
minyonok. Köztünk ezt mindet kipró-
bálhatod! Színpadi mozgás, táncok és 
beszédtechnika. Sokat játszunk, sokat 
hangoskodunk, nevetéstől viszhangzik 
majd a Faluház. Gyere, és tedd próbára 
magad köztünk! Várunk minden sze-
replésre vágyó gyereket!
Próbaóra: szeptember 20. és 27.
Részvételi díj: 5000 Ft/félév. 

Infó: Szalay Zsombor (info@pottyospajtik.hu, 06 30 935 4696).
Hívj meg másokat is, gyere el barátaiddal!
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19.00–21.00   A SZAKÁLY MÁTYÁS FÉRFIKÓRUS PRÓBÁJA 
Az 1959-ben ipartestületi és felekezeti tagokból szerveződött 
kórus 2006-ban vette fel egykori karnagyának nevét. A közös 
éneklés minőségét mutatja, hogy 1964 óta rendszeresen vesz-
nek részt minősítő versenyeken számos elismeréssel; legutóbb 
– 2015 végén – a KÓTA országos minősítésén a „Fesztiválkórus” 
kitüntetést nyerték el. Sikeresen szerepelnek régiós és országos 
kórustalálkozókon, fesztiválokon, gálaesteken. Az énekkar folya-
matosan várja tagjai közé az énekelni szerető férfiakat. 
Infó: Flámis Vilmos (06 30 232 9360), www.szakalymatyasferfikorus.hu. 

20.00–21.45  
BARACKPÁLINKA NÉPTÁNCCSOPORT 
A csoport – nevének becsapós mivolta 
ellenére – a magyar néptáncok tanulá-
sával (is) foglalkozik. Leginkább egy jó 
hangulatú baráti közösség, amelynek a 
tagjai tanfolyamszerűen ismerkednek 
– ezúttal épp – Vajdaszentivány Maros 
menti táncaival. 
A táncoktatók: Strack Orsolya és Kovács Gábor 
Norbert. 
Infó: Strack Orsolya (06 70 291 2487).

kedd
9.15–9.45 és 10.00–10.30  RINGATÓ – VEDD ÖLBE, RINGASD, ÉNEKELJ!
  A Ringató nem műsor, nem előadás! Közösen – a részt vevő felnőt-

tekkel – teremtjük meg a foglalkozás élményét. Nem várjuk el a 
gyerekektől a kitartó figyelmet, az egy helyben ülést, de a „pro-
dukciót” sem. A foglalkozásokon csak felkeltjük az érdeklődésüket 
a zene iránt, zenei ingerekkel vesszük őket körül, a szülők pedig 
mintát kapnak az otthoni éneklés, játék lehetőségeire. A Ringa-
tón már a néhány hónapos babákat is örömmel látjuk, és minden 
olyan anyukát, apukát, nagyszülőt, aki szívesen énekel, játszik 
együtt a kicsinyekkel, illetve szeretné bővíteni a dalkincsét.  
Infó: Fiskus Olga (06 20 365 6270), www.fiskus.hu, https://www.facebook.com/
groups/biatorbagyiringatosok.
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19.00–21.00  A PÁSZTI MIKLÓS VEGYES KÓRUS PRÓBÁJA 
Az 1992-ben alakult Pászti Miklós Vegyes Kórus jókedvű, éne-
kelni szerető, összetartó közösség. Repertoárjuk színes: egyházi 
és világi műveket, oratóriumokat, motettákat, spirituálékat, 
népdal feldolgozásokat énekelnek, hazai és kortárs szerzők mű-
veit. Igyekeznek népszerűsíteni névadójuk, Pászti Miklós műveit.  
A rangos minősítésű kórus soraiba hívja, várja az énekelni  
szerető, jó közösségre vágyó leendő tagokat. 
Infó: Kiss Ferenc karnagy (06 20 535 0131), Cseke Ildikó kórustitkár  
(06 30 413 4839).

szerda
15.00–17.00 AZ ŐSZIDŐ NYUGDÍJAS-
KLUB ÖSSZEJÖVETELE    
A klub aktív, kulturális szabadidő-eltöl-
tési lehetőségeket kínál a Biatorbágyon 
élő szépkorúaknak. 
Foglalkozásaikon rendszeresen megün-
neplik az év jeles napjait, a tagok név-
napját, lelkesen készülnek ezekre az 
ünnepségekre dallal, verssel, sütemény-
nyel. Az év során táncos mulatságokat, 
kirándulásokat, gyógyfürdőzéseket 
szerveznek. Városi rendezvényeken is 

találkozhatunk a klub tagjai által készített finom falatokkal. Szeretettel várják  
a társaságra vágyók csatlakozását!  
Infó: Zelenkáné Erzsike (06 23 312 517).

17.00–19.30  A BIATORBÁGYI NÉPDALKÖR PRÓBÁJA 
A népdalkör a magyar népzene gyöngyszemeit ízlelgeti. Szeretet-
tel tanulják a különböző tájegységek dallamait, örömet találva 
a közös éneklésben. Szívesen fogadnak minden, népzenét és 
énekelni szerető érdeklődőt. 
Infó: Köllő Attila (06 20 363 5013).

17.30–19.30   VÖRÖSKERESZTES KLUB a hónap 4. szerdáján. 
Ismeretterjesztő programok elsősegélynyújtásról, egészséges 

ÁllanDÓ PROGRaMOk  
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életmódról, segítő tevékenységről és minden, a szervezethez 
kapcsolódó témáról. 
Infó: Szanyi József (06 30 271 9791).

18.00–21.00  BIATORBÁGYI FOTÓKLUB minden 2. szerdán. 
A Biatorbágyi Fotóklub Egyesület olyan kulturális nonprofit 
szervezet, amelynek célja a Biatorbágyon és a város vonzáskör-
zetében élő, tevékenykedő, illetőleg a településhez más módon 
kötődő amatőr és hivatásos fotósok közös szervezetbe tömö-
rítése, fotóművészeti tevékenységük támogatása, fejlesztése, 
a biatorbágyi kulturális élet gazdagítása. A klub tartalmas 
közösségi időtöltést kínál tagjainak, különleges vizuális élményt 
nyújt a képeikben gyönyörködőknek. Tagja lehet, aki hajlandó 
tenni azért, hogy fényképezőgépével az egyszerűen meglátható 
dolgokon túlit is megmutassa.  
Infó: Bozzai Attila (bfefoto@gmail.com), biatorbagyifotoklub.hu.

20.00–22.00  AZ IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR PRÓBÁJA 
Az 1986-ban alakult együttes fő célja a német nemzetiségi hagyo-
mányok ápolása. Az egykori alapító tagok – akkor még gyerekek –  
adják az együttes gerincét. Vezetőjük 2000 óta Kaszás Sándor. 
A hagyományos német nemzetiségi dalok mellett műsorukban 
állandó jelleggel helyet kapnak mind komolyzenei, mind könnyű-
zenei darabok. 
Infó: Wéber Ferencné (06 30 579 4767), www.bift.hu.

Csütörtök
10.00–10.45  DAJKAMESÉK 

Zenés-mesés foglalkozás a legkisebbeknek (0–4 év). 
A gyerekek az érzelmeken keresztül értik meg leginkább a világot, 
a foglalkozások a mesék birodalmába kalauzolják őket, hogy  
a zene varázslatos erejével ismerhessék meg azt. Az anyukák 
biztonságot jelentő öléből fokozatosan egyre bátrabbak lehetnek,  
és a hagyományos babaringató játékok mellett mókás állatokkal 
és érdekes történetekkel tölthetik az időt.  
A varázslatos óriás mesekönyv és bábfigurák könnyen teremte-
nek vidám légkört, és észrevétlenül fejlesztik a beszédkészséget, 
a ritmusérzéket, a mozgáskultúrát, a fantáziát, valamint erősítik 
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az anya–gyermek közti kötődést, mindazt, amire a kisgyer me kek -
nek igazán szükségük van. 
Infó: Poppre Ádám (06 20 431 1968, kapcsolat@levaipoppre.hu),  
facebook.com/dajkamesek.

10.00–11.30   SZENIOR ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDITTAL 
Nyugat-Európában már közel öt évtizede hódít, hazánkban is egyre 
ismertebb és kedveltebb ez a kifejezetten az érett korosztálynak 
kifejlesztett mozgásforma. Kíméletes társasági tánc, melynek 
mozgásrendszere az idősödő szervezet sajátosságaihoz igazodik. 
Az órákon egyedi koreográfiákat táncolnak a világ minden tájáról, 
különböző korokból és kultúrákból származó zenékre. A rendszeres 
táncolás jótékonyan hat testre, lélekre és szellemre, növeli az álló-
képességet, javítja a hangulatot, és segít a szellemet frissen tartani. 
A részvételhez táncos előképzettség és partner nem szükséges. Folyamato-
san lehet csatlakozni. 
Infó: Almási Judit (06 30 729 2152).

16.30–20.30  
A FÜZES NÉPTÁNCEGYÜTTES  
PRÓBÁJA 
A több mint harminc éve alapított, 
országos fesztiváldíjas felnőtt- és  
gyermektáncegyüttes célja a német 
nemzetiségi hagyományok ápolása.  
Az együttes várja a táncolni vágyó 
fiúkat és lányokat óvodáskortól felnőtt-
korig. A táncegyüttes vezetői: Szabó 
Julianna és Bunth Edina. 
Infó: Wéber Ferencné (06 30 579 4767), www.bift.hu.

19.00–21.00  A SZAKÁLY MÁTYÁS FÉRFIKÓRUS PRÓBÁJA 
Infó: Flámis Vilmos (06 30 232 9360), www.szakalymatyasferfikorus.hu.

Péntek
18.00–21.00  A VIADUKT SPORTEGYESÜLET SAKKSZAKOSZTÁLYÁNAK 

FOGLALKOZÁSAI
18.00 Haladó sakkszakkör gyermekeknek
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19.00  Játéklehetőség és edzés felnőtteknek 
Infó: Ruip János (06 30 860 9294, biasakk@gmail.com).

18.00–19.00  A BIATORBÁGYI SZÉKELY KULTURÁLIS EGYESÜLET ÖSSZE-
JÖVETELE a hónap 3. péntekjén. 
Az egyesület célja a székely hagyományok őrzése, ezek és a székely 
ételek, italok bemutatása a település lakóinak. Hagyományos ren-
dezvényük a Székely Nap, amelyen székely előadók adnak ízelítőt  
a székelység gazdag kultúrkincséből. 
Infó: László Ferenc (06 70 504 9987).

kÖzÖssÉGI HÁz
Hétfő–péntek

10.00–13.00  KIPIKOPIK JÁTSZÓHÁZA 
A játszóházba olyan 0–3 éves gyermekeket várunk a szüleikkel együtt 
játszani, akik nem járnak még rendszeresen gyerekközösségbe.  
A játszóház célja, hogy a gyermekek szocializációját támogassa;  
s kiváló lehetőség arra is, hogy a picinyek találkozhassanak a kortár-
saikkal. A részvétel térítésmentes, váltócipő szükséges mindenkinek. 
Infó: Biatorbágyi Családsegítő Szolgálat, Szikra Ágnes (06 20 937 6200,  
szikraagi@gmail.com).

szerda
17.25–18.55 KISMAMAJÓGA  
Foglalkozás várandós, közösségbe vágyó, 
biztonságos mozgásformát kereső anyukák 
számára. A foglalkozások során lehetőség 
adódik azon légzéstechnikák és pozíciók el-
sajátítására és gyakorlására, amelyek mind 
a várandósság, mind a szülés–születés 
hullámaiban támogatást adnak. A jóga,  
a befelé figyelés, a kapcsolódás a kismamá-

hoz és a babához mélyebb tudatosságot és rálátást ad a várandóság alatt zajló folyama-
tokra. A kismamajóga-órák gátizomtornával és relaxációval egészülnek ki. 
Bejelentkezés: Gáspár Gabriella Naliní nőijóga-, kismamajóga- és baba–mama jóga oktató,  
06 30 515 0624, electrajogater@gmail.com, https://www.facebook.com/groups/kismamajogaelectrajogater, 
noieskismamajoga.hu.
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 19.10–20.40  NALINÍ NŐI JÓGA, KÖRTÁNCCAL, HANGFÜRDŐVEL 
A testbe zárt blokkok, feszültségek és fáradtságok sok energiát 
vesznek el abból, aki igazán lehetnénk. A cél az, hogy ezekkel  
az elfojtásokkal vagy problémákkal is szembenézve szabadítsuk 
fel magunkban azokat a pontokat, amelyekben az energia nem 
megfelelően áramlik. Az ősztől nyárig tartó órákat az év ciklusá-
nak és a női ciklusnak megfelelő ászanák gyakorlása és az ehhez 
kapcsolódó szellemi munka fogja majd kitölteni. A résztvevők 
megismerik az elődeink, őseink jeles napjait és hétköznapjait is 
átszővő szertartásokat. Mi van a kép mögött, ahol te állsz?  
Bejelentkezés: Gáspár Gabriellánál a fenti elérhetőségeken.

Péntek
18.00–20.00   BiKE BIATORBÁGYI TERMÉSZETBARÁT ÉS KERÉKPÁROS 

EGYESÜLET minden hónap utolsó péntekjén. 
A természetjárás és a túra-kerékpározás nem igényel külön 
sportlétesítményt, s az egyesület tagjainak jó terepért nem is kell 
messzire menniük Biatorbágytól. A szervezet évek óta tart  
a város környékén teljesítménytúrákat, és az ország más terüle-
tein is kirándulnak, kerékpároznak. 
Infó: Szabó Tamás (06 30 687 3080).

BÁBOsHÁz
Hétfő
16.30–20.00 SZÖVŐSZAKKÖR  
(kéthetente).   
A szövőszakkörben a szövés legegysze-
rűbb eszközén, szövőkereten dolgozva  
a szőnyegszövéssel ismerkedhetnek meg 
a kezdő és haladó érdeklődők. A talál-
kozásokon szó esik az alapanyagokról, 
a színekről, a tervezés alapfogalmairól 
és a mintázási lehetőségekről is. Mivel 
mindenki a saját, hordozható szövő-
keretén dolgozik, ideális esetben otthon 
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is haladhatnak a szövéssel, a hétfői találkozásokon megbeszélik a problémákat, 
az egyéni haladás következő lépéseit, az esetleges hibákat kijavítják. A hétfői 
alkalmak lehetőséget adnak a közös érdeklődés nyomán kialakuló barátságok 
ápolására, a mindennapi örömök megosztására is. Különleges szövésmeglepetéssel 
várják az ünnepeket is!
A csoport vezetője Landgráf Katalin, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, ipar-
művész, tanár, a fóti Népművészeti Szakközépiskola alapítója, vezetője, számos 
tankönyv és szakkönyv, többek között a Nagy szövéskönyv szerzője.
Részvételi díj: 5000 Ft/hó (saját alapanyaggal és eszközzel).
Infó és jelentkezés: 06 20 207 7995.

Csütörtök
16.30–18.00 CIP-CIRIP BÁBSZAKKÖR 
Kisurak és kis hölgyek részére tart  
Néder Norbi (Ládafia Bábszínház) és Tóth 
Kriszta (Álomzug Társulás) bábos foglal-
kozást, amely során a jelentkezők ott-
honra találhatnak a színpadon, önfeledt 
játékra kapva lehetőséget. Kézműves- 
foglalkozás, színpadi jelenlét, hang-
gyakorlatok, az improvizációs készség és 
a fantázia fejlesztése, év végén pedig egy 
bábszínházi előadás létrehozása a cél. 
Infó: Tóth Krisztina (06 20 536 1197).

Péntek
17.00–19.30 KOSÁRFONÓ FOGLAL-
KOZÁS FELNŐTTEKNEK  
Ha mindig is érdekelt a kosárfonás 
mint hagyományos kézművestechnika, 
akkor itt a lehetőség, hogy szeptem-
berben induló foglakozásunkon ezt 
elsajátítsd. A részvételhez semmiféle 
előképzettség nem szükséges, hiszen 
mindent az alapoktól fogunk megtanul-
ni, saját tempóban haladva. A képzés 
során a régi kosarak formavilágának és 
fonástechnikájának megismerésével 
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  a kosárkészítés minden fortélya elsajátítható lesz, a koszorúkészí-
téstől kezdve a marokkosáron át egészen a bevásárlókosárig.  
A foglalkozás vezetője: Orbánné Andrási Beatrix. 
Részvételi díj: 5000 Ft/alkalom, amely tartalmazza az alapanyagot, az oktatás díját, 
az eszköz- és teremhasználatot.  
Az első, bemutatkozó (ingyenes) alkalmon lehetőség nyílik egymást megismerésére,  
és arra, hogy közösen átbeszéljük, milyen témával, tárgyakkal foglalkozunk az elkö-
vetkezendő egy évben. A tanfolyam minimum 6 fő jelentkezése esetén indul el.  
Információ: a 06 30 930 6697-es telefonszámon vagy  
az orbanne.andrasi.beatrix@gmail.com e-mail-címen.

BIaTORBÁGyI ÁlTalÁnOs IskOla
(Biatorbágy, Szentháromság tér 6.) 

Hétfő
14.00–18.00 NÉPIÉNEK-MŰHELY   
A Népiének-műhely egy olyan fejlődni 
vágyó közösség, ahol a diákok a magyar 
népzenén és a hozzá közel álló zenei 
irányzatokon keresztül tanulnak meg 
bánni a saját hangjukkal, bontakoztatják 
ki a bennünk rejlő zeneiséget. A műhely 
vezetője Paár Julianna énekes, aki a csat-
lakozók számára befogadó, inspiráló 
szakmai közeget is biztosít, amely lehe-
tőséget nyújt a fiataloknak az énekléshez 

szorosan köthető egyéb tevékenységekbe – koncertek, tanulmányi versenyek, 
stúdiómunkák – való bekapcsolódásra. 
Infó: Paár Julianna (06 30 246 2838).
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TeRMelŐI PIaC 
Minden szombaton 7.00–12.00 óráig  
a Faluház parkolójában.
További információ Facebookon: Termelői Piac 
Biatorbágy.

eGyHÁzak
BIAI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
Szenthámság tér 3., 06 30 351 6227, p_szalai@yahoo.de, www.biaikatolikus.hu.

BIAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Nagy utca 28., 06 20 287 2236, malombya@gmail.com, biairef.hu.

TORBÁGYI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
Dózsa György út 8., 06 23 311 411,  
plebania@torbagy.hu, torbagy.hu.

TORBÁGYI REFORMÁTUS EGYHÁZ-
KÖZSÉG
Fő út 59., 06 20 266 3573, tbmoni@freestart.hu.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
2040 Budaörs, Szabadság utca 57., 06 20 824 3094, 
budaors@lutheran.hu, https://budaors.lutheran.hu.

KERESZTYÉN TESTVÉR GYÜLEKEZET 
Lomb utca 2., https://ktgy.bianet.hu.



MŰsORnaPTÁR

szePTeMBeR

cs., 2., 18.00 Kertbarát kör: Kertlátogatás ismeretterjesztés

cs., 2., 18.30 Bagdy Emőke:  
Boldogság, egészség, lelkierő, megküzdés ismeretterjesztés

p., 3., 9.00 Biatorbágyi idősek gyaloglóklubja ismeretterjesztés

p., 3., 20.00 Chaplin Klub: A Kutya Vacsorája zene/tánc

szo., 4., 16.00 Házikertészet: Őszköszöntő virágkóstoló ismeretterjesztés

szo., 4., 18.00 Táncház kicsiknek és nagyoknak zene/tánc

k., 7., 18.00 Memória Café ismeretterjesztés

p., 10., 17.00 Házikertészet: Biológiai növényvédelem  
változó éghajlatunkon ismeretterjesztés

h., 13., 16.00 és 17.30 Szenior nyelvtanfolyam ismeretterjesztés

cs., 16., 14.30 Véradás ismeretterjesztés

p., 17., 10.00 Dúdolj! Ringass! Táncolj! –  
Zenés családi foglalkozás

gyerekeknek/ 
családoknak

p., 17., 18.00 Társasklub gyerekeknek/ 
családoknak

p., 17., 20.00 SzeptemBeer zene/tánc

szo., 18., 10.00 „Nyitott kapuk” évadnyitó bábosnap gyerekeknek/ 
családoknak

szo., 18., 10.30 Kendőlengetős varázskoncert gyerekeknek/ 
családoknak

szo.–v., 18–19. Pótvárosünnep zene/tánc

k., 21., 18.00 Családgarázs Filmklub:  
Richard Linklater: Sráckor színház/film

cs., 23., 19.00 Stand-up – Miskolci gyökerek színház/film

p., 24. 18 magyar építész –  
Zsitva Tibor fotóművész kiállítása kiállítás

p., 24., 20.00 Chaplin Klub:  
A Paddy and the Sweaty Socks koncertje zene/tánc

szo., 25., 9.00 VI. RetróVasak Találkozó kiállítás

szo., 25., 10.00 A híd városa, a város hídja –  
Konferencia és kiállítás ismeretterjesztés

szo., 25., 15.00 Házikertészet: Gyógyteadélután ismeretterjesztés

v., 26., 10.00 Meseállomás gyerekeknek/ 
családoknak

v., 26., 17.00 Chopin és Liszt – Két jóbarát zene/tánc
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OkTÓBeR

p., 1., 18.00 Táncház kicsiknek és nagyoknak zene/tánc

p., 1., 20.00 Chaplin Klub:  
A Kiss Attila Band koncertje zene/tánc

szo., 2., 20.00 Székelybál zene/tánc

k., 5., 18.00 Memória Café ismeretterjesztés

cs., 7., 15.00 Idősek világnapja zene/tánc

cs., 7., 18.00 Kertbarát Kör: A bioszőlő-termesztés és  
-borkészítés lehetőségei ismeretterjesztés

p., 8., 16.00 Házikertészet:  
A tiltott rengeteg növény világa ismeretterjesztés

szo., 9., 15.00 25+1 Fúvószenekari és tánctalálkozó zene/tánc

p., 15., 18.00 Rigócsőr királyfi –  
A Bonbon Matiné műhely előadása

gyerekeknek/ 
családoknak

szo., 16., 13.30 Empátianap ismeretterjesztés

h., 18. A haza ifjú hősei kiállítás

k., 19., 18.00 Családgarázs Filmklub:  
Damien Chazelle: Whiplash színház/film

k., 19., 18.00 A ceredi művészeti alkotótábor kiállítása kiállítás

p., 22., 10.00 Dúdolj! Ringass! Táncolj! –  
Zenés családi foglalkozás

gyerekeknek/ 
családoknak

p., 22., 18.00 Társasklub gyerekeknek/ 
családoknak

p., 22., 18.00 Táncház kicsiknek és nagyoknak zene/tánc

szo., 23., 16.00 Ünnepi megemlékezés az 1956-os  
forradalom és szabadságharc évfordulóján városi rendezvény

v., 24., 17.00 Az Erkel Ferenc Kamarazenekar koncertje zene/tánc

p., 29., 19.00 Dr. Zacher Gábor:  
Mindennapi függőségeink 2.0 és a járvány ismeretterjesztés

p., 29., 20.30 Chaplin Klub:  
Mojo-koncert zene/tánc

szo., 30., 9.00 Animanap gyerekeknek/ 
családoknak
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