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kedves Olvasó, kedves látogató!

Közösségi élményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok!
A közösségi élményekről intézményünk és a kultúra többi helyi szereplője igyekszik 
gondoskodni 2022-ben is. 
Az esztendő bővelkedik évfordulókban, s újdonságokban. 2022-ben emlékezünk a 
biai születésű, világhírű festőművész, Hantai Simon születésének 100. évfordulójá-
ra, és ünnepeljük a Juhász Ferenc Művelődési Központ 30. születésnapját.
Az évet már hagyományosan az Erkel Ferenc Kamarazenekar, Biatorbágy hangja 
újévi koncertjével nyitjuk, s ezt követően minden hétre jut akár több, izgalmas kul-
turális esemény. A farsangi szezonban elsőként rendezzük meg az újonnan Biator-
bágyra költözöttek estjét. a két téli hónap folyamán többek között vendégünk lesz a 
Szent Efraim Férfikar, Kiss Tibi és zenészbarátai, s folytatjuk sikeres sorozatainkat 
is (Chaplin koncertek, táncház, Meseállomás, filmklub). Mindezeket az aktuális jár-
ványhelyzethez igazítva, a látogatók biztonságát szem előtt tartva valósítjuk meg.
Tartsanak velünk, látogassák rendezvényeinket! Kövessék online felületeinket, 
ahol az aktuális információk mellett továbbra is figyelhetnek Dr. Konta Ildikó lélek-
építő tanácsaira, vendégei lehetnek Kiss Eszter Irodalmi teaházacskájának.

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.

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!

(Népköltés)

JUHÁsz FeRenC MŰVelŐ-
DÉsI kÖzPOnT – FalUHÁz

  Baross Gábor utca 1.
  06 23 310 636
  info@jfmk.hu 
  juhaszferencmk.hu

   Hétköznapokon 08.00–22.00 órá-
ig, szombaton 8.00–12.00 óráig, 
valamint a rendezvényekhez iga-
zodóan várjuk látogatóinkat.

CaFÉ CHaPlIn
   Hétköznapokon 17.00–23.00 órá-

ig, 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.

kaRIkÓ JÁnOs kÖnyVTÁR
  Szabadság út 3. 
  06 23 310 028 
  konyvtar@biatv.hu 
  3konyvtar.hu 

   hétfőn 14.00–19.00, kedden,  
csütörtökön és pénteken 10.00–
19.00, szombaton 9.00–13.00
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01. 15.,  
szombat, 10.00–11.00 

 1500 Ft

MeseÁllOMÁs
PICURI MURI GYEREKKONCERT

A Lévai Tímea és Poppre Ádám színész–
zenész házaspár 2014-ben alakította 
meg gyerekeknek szóló formációját, 
amellyel évek óta tartanak népszerű 
interaktív játékos gyerekkoncerteket 

Picuri Muri néven. Koncertjeikkel szeretnék megismertetni és megszerettetni 
a kisgyerekekkel az igényes élő zenét, és igyekeznek az aktuális évszakokhoz, 
ünnepekhez igazodni.

01. 22.,  
szombat 10.30–11.30 

 ingyenes

kenDŐlenGeTŐs 
VaRÁzskOnCeRT
ZENÉS PROGRAM GYEREKEKNEK

Ez a program a dr. Kokas Klára nemzet-
közi hírű zenepedagógus által elindí-
tott újdonságkoncert gyerekeknek és 
szüleiknek, amely a mély zenebefoga-

dás titkairól szól, annak egy hatékony módját kínálja fel. Célja a zene által létre-
hozott meghitt légkör együttes és örömteli átélése szülői ölben. A zenei részletek 
között énekek, mondókák, körjáték és tánc teszi változatossá a koncertet.
Hozzájárulást elfogadnak.

01. 11.,  
kedd, 10.00–11.00 

 ingyenes

MeseDÉlelŐTT
TAPADÓS TAPPANCS

Újra várjuk leendő és jelenlegi kis olvasó-
inkat szokásos mesedélelőttünkre.

01. 14. és 28.,  
péntek, 18.00–21.00 

 ingyenes

TÁRsasJÁTÉkklUB
Az új évben is folytatódik a péntek esti 
társasjátékozás, mostantól havonta 
kétszer is! Jöhetsz egyedül, a barátaid-
dal vagy a családoddal, lehetsz kezdő 
vagy tapasztalt játékos, játszhatsz a mi 
játékainkkal vagy a sajátoddal, a szóra-

kozás mindenképpen garantált! Megújuló, többnyire 8–99 éves korig élvezhető 
játékkínálattal, segítőkész játékmesterrel, Rigó Marcell „Főnökkel”, rengeteg jó fej 
törzsjátékossal és remek hangulattal várunk!
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02. 08., kedd, 10.00–11.00 
 ingyenes

MeseDÉlelŐTT
FARSANGI MULATSÁG: OVIS FARSANG A KISÁLLATOKNÁL

Mesés-bábos foglalkozás kis olvasóinknak.

02. 26.,  
szombat, 10.30–11.30 

 1000 Ft

keRekUTCa
PAÁR JULCSI ÉS A FITOS DEZSŐ  
TÁRSULAT MESEJÁTÉKA

„Nálunkfelé a leányok korán kelnek, a 
nap első sugaraival hosszan nyújtóznak, 
lesétálnak a folyópartra, hogy ott csino-

sítsák ki magukat.” Madárcsicsergős, aprócska falu, valahol a Duna partján… 
valamikor, az időtlen időben… A Kerekutca lakói egytől egyig hétköznapian 
furcsák, de szerethető figurák, a közösség fontos részei, részesei. Mindegyikük-
től meg lehet tanulni valamit, ami eligazít, végigkísér a Kerekutca ezer zegzu-
gán. Hiszen a zene és a tánc színes forgatagában megelevenedő falunak, a házak 
közt szövődő kalandoknak egy szempillantás alatt részese lesz az összes néző, 
hallgató, éneklő, táncoló. A Kerekutca nem csupán Varga Julcsáról és Basa Pis-
táról szól, sokkal inkább mindannyiunkról, gyerekekről és felnőttekről, emberi 
kapcsolatokról egyaránt. Így hát a dalt – »Kerekutca, kicsi ház, benne, rózsám, 
mit csinálsz?« – is sokféleképpen énekelhetjük és fejezhetjük be, csak rajtunk 
múlik, merre kanyarítjuk!” Közreműködnek: Paár Julcsi – ének, mese, Kiss B. 
Ádám – ének, a Fitos Dezső Társulat táncosai, továbbá: Csernók Klára – hegedű, 
Takács Ádám – hegedű, Papp Endre – brácsa, Könczei Bálint – brácsa, Szabó Dániel 
– cimbalom, Bede Péter – fúvós hangszerek, Bognár András – nagybőgő, gardon. 
Színpadra rendezte és koreografálta: Kocsis Enikő és Fitos Dezső. Zene: Paár Julcsi. 
Látvány és díszlet: Mátravölgyi Ákos.

01. 28.,  
péntek, 10.00–11.00 

 ingyenes

DÚDOlJ! RInGass! 
TÁnCOlJ!
A közös családi élmények mindannyiunk-
nak fontosak. Felszabadultan együtt játsza-
ni pedig meghatározó élmény szülőként, 
gyermekként egyaránt. Foglalkozásainkon 

találkozik a zene, a játék, a tánc és a mese – minden olyan tevékenység, amelyben 
kreatív alkotóként, szabadon lehetünk jelen. A Dúdolj! Ringass! Táncolj! egy inkluzív 
közeg, amelyhez mindenki a hangulatának, igényeinek, lehetőségeinek megfelelő-
en tud kapcsolódni. Zenével, mondókákkal, ölbéli játékokkal a kisebbek, tánccal, 
mozgásos játékokkal a nagyobbak, hangszerekkel, hangkeltő eszközökkel bárki a 
folyamat részesévé válhat. A foglalkozásokat vezeti: Paár Julcsi énekes, okl. zenete-
rapeuta, Csiki Gergely néptáncpedagógus, a Göncöl Néptáncegyüttes vezetője. Muzsi-
kálnak: Csernók Klára – hegedű, Könczei Bálint – brácsa, Bognár András – nagybőgő.

02. 04. és 25., péntek, 18.00–21.00 
 ingyenes

TÁRsasJÁTÉkklUB
Új év, új játékok! Havonta kétszer társasklub, 8–99 éves korig élvezhető játékkí-
nálattal (a kisebbeknek is vannak meglepetéseink), segítőkész játékmesterrel, 
Rigó Marcell „Főnökkel”, rengeteg jó fej törzsjátékossal és remek hangulattal!
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01. 02.,  
vasárnap, 17.00–18.00 

 ingyenes

az eRkel FeRenC ka-
MaRazenekaR ÚJÉVI 
kOnCeRTJe
Kezdjük együtt az új esztendőt! Biator-
bágy hangja, az Erkel Ferenc Kamaraze-

nekar már január 2-án koncertet ad. Népszerű Stauss-darabok lesznek műsoron, 
mint Bécsben, úgy itt, Biatorbágyon is. Koccintsunk együtt 2022 második napján!

01. 07.,  
péntek, 18.30–22.00 

Fő tér, korcsolyapálya 

 ingyenes

FaRsanGnyITÓ  
JÉGDIszkÓ
Nyissuk meg a farsangot a jégen! Ismét 
vár benneteket a jégdiszkó a Fő téren! 
Egy kis meglepetéssel is készülünk...

01. 15.,  
szombat, 18.00–23.00 

 felnőtteknek 500 Ft, gyerekeknek 100 Ft

TÁnCHÁz kICsIknek 
És naGyOknak
2022-ben is tárt karokkal várunk 
táncházunkba minden néptáncolni 
vágyó kicsit és nagyot, előbbieket 
szokásunkhoz híven 18–20 óra között, a 
nagyobbakat 20–23 óra között. Tácmes-

tereink: Strack Orsolya és Kovács Gábor Norbert, a muzsikát Vizeli Balázs és barátai 
szolgáltatják.

01. 23.,  
vasárnap, 18.00–20.30 

 3700 Ft

ÚJÉVI OPeReTT-
naGykOnCeRT
Az igazi zenei koncertélményen túl a 
közel kétórás, hazánkban egyedülálló 
színvonalú előadásban parádés látvány-
világgal, kosztümökkel és akrobatikus 
koreográfiákkal igyekszünk megaján-

dékozni a kedves nézőt. Előadók: Mádi Piroska, Köllő Babett, Buch Tibor, Göth Péter, 
Kovács Szilárd, Káldi Kiss András, Kiss Tivadar, Várkonyi András, Balogh Tímea, Hoff-
mann Richárd, Oszvald Marika, Straub Dezső, Szász Kati, Vörös Edit.

kövessen minket  
online felületeinken is!

Biatorbágy Faluház

@biatorbagyfaluhaz 

 @jfmkbiatorbagy

https://juhaszferencmk.hu/
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02. 05., szombat, 20.00–02.00 
 ingyenes

szÉkely BÁl
Hosszú szünet után újból székely bál 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 (felnőtteknek 3500 Ft, gyerekeknek 1500 Ft). 

02. 18.,  
péntek, 18.00–23.00 

 felnőtteknek 500 Ft, gyerekeknek 100 Ft

TÁnCHÁz kICsIknek 
És naGyOknak
2022-ben is folytatjuk táncházunkat, s 
várunk minden néptáncolni vágyó ki-
csit és nagyot, előbbieket szokásunkhoz 
híven 18–20 óra között, a nagyobbakat 
20–23 óra között. Tácmestereink: Strack 

Orsolya és Kovács Gábor Norbert, a muzsikát az Üsztürü zenekar szolgáltatja.

02. 19., szombat, 15.00–21.00 
 ingyenes

sVÁB BÁl
FARSANGTEMETÉS

A rendezvényen részt vevők felelevenítik a német nemzetiségi zenei és tánc-
hagyományokat. A nemzetiségi osztályok tanulói ízelítőt adnak az addig 
elsajátított nyelvi és kulturális ismereteikből. A szervezők szeretettel várják a 
Ritsmann-iskola szülői közösségét és minden kedves érdeklődőt.

01. 29., szombat, 19.00–02.00 
 3000 Ft

ÚJ BekÖlTÖzŐk 
esTJe
Jöjjön el hozzánk, ismerkedjen Biator-
bággyal és a biatorbágyiakkal!
Zene, tánc, játék és sok-sok ajándék 
várja az új és újabb biatorbágyiakat! A 

műsorban neves biatorbágyi művészek lépnek fel, a látványról lézershow gondos-
kodik, éjfélkor értékes, Biatorbágyhoz kötődő tombolaajándékokat sorsolunk ki, 
közben sok játék, az est zenekara a helyi kötődésű Night Express. A vendéglátásról 
a Café Chaplin és büfé gondoskodik. Aki kedvet érez, küldjön egy-egy fényképet s 
néhány soros bemutatkozót arról, miért is választotta otthonának Biatorbágyot. Ha 
van olyan tevékenysége, amelyet népszerűsíteni szeretne, hozzon róla szórólapot. 
Beküldési, illetve beadási határidő: 2022. január 15. A bemutatkozásokat e-mailen kérjük,  

a kiallitas.jfmk @gmail.com címre, a szórólapokat az intézmény információjában adják le. 

Bővebb információ: Vadócz Zsuzsa (06 30 251 8707).

Szeretettel várunk  
egy csésze kávéra, egy kis 

sütire, egy jó beszélgetésre, 
egy jó könyv mellé,  

vagy ahogy szeretnéd, 
 

Szerdánként 8.30–12.00 

2051 Biatorbágy Lomb utca 2.
Biatorbágyi Keresztyén  

Testvérgyülekezet
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01. 14.,  
péntek, 20.00–22.00 

 1500 Ft

TeRRa PROFOnDa
Látomásos szövegek köré csavarodó, sok-
szor repetitív, az amerikai blues, máskor 
a szabadzene határain megszólaló drámai 
szerzemények születnek a hármas fogat 
műhelyében, melyek improvizatív jellegük 
ellenére hagyományos értelemben vett dalok. 

Ahogyan a zenekar neve is sugallja, a zene fontos eleme a föld, a földközeli megszólalás. 
Mivel az élő előadások sokkal inkább hasonlítanak egyfajta háromszereplős tematikus 
zenefolyamhoz, színházi perfomanszhoz, mint zenei koncertekhez, talán a drámai blues 
a leghelytállóbb körülírása a trió muzsikájának. A dalokban többek között szerelemtől 
elnyűtt matrózok, riadt lovak, sebhelyes, eldurvult vándorok, rossz, ideges kelet-európai 
családfők veselkednek neki az éjszakának. S mint lepkék a kifeszített vásznon, mind a 
Terra Profonda világában rajzanak…

02. 25., péntek 
 1500 Ft

a MO’ GIGs kOnCeRTJe
„Műfaji alapként a karcos, bluesos Ham-
mond-orgona-alapú funk- és soulmuzsika 
mélyen meghatározza zenei világunkat. 
Sokat foglalkozunk ezen zenék kialakulásá-
nak a történetével is, de a régi zenei megol-
dások a mai gondolkodás mentén alakulnak 
ki, így kapcsolatunk a hallgatósággal nagyon 

is jelen idejű. Az eddig is jellemző nyers funk mellett új zenei elem a második világhá-
ború előtti amerikai fekete népzenében gyökerező régi blues, köztük az amerikai Dél 
fegyintézeteiben egykor énekelt börtön- és munkadalok, modern elektronikával, mai 
témákat feldolgozó szövegekkel aktualizált darabjai, természetesen saját szerzemé-
nyeken keresztül.”

01. 28.,  
péntek. 20.00–22.00 

 3800 Ft

aRanyakkORD- 
kOnCeRT
Az Aranyakkord formációt Kiss Tibor 
(Quimby) és Vastag Gábor (A Kutya 
Vacsorája) hozta létre egy 2018-as 
ködös januári napon, teljesen öntudat-
lanul. Egymás mellett ültek gitárral a 

kezükben és rájöttek, hogy megalakultak. Az Aranyakkord egy kísérleti műhely, 
dalkeltető, játék a zenével és a szöveggel. Sajátságos pszichedelikus-akuszti-
kus hangulat, rock ’n’ roll rezervátum, szellemidézés, hangzásvilágát éppúgy 
jellemzi az utcai poros romantika, mint az éteri csilingelések. A két jóbarát 
és kolléga tulajdonképpen már tíz éve ír közösen dalokat filmzenéhez, egyéb 
projektekhez, Vasti több Quimby-lemez felett bábáskodott producerként is, de 
csak mostanra értek össze teljesen a szálak a próbaterem kanapéján. Állandó 
vendégként csatlakozott a duóhoz Gábor Andor „Ufó”, aki mágikus ütőhangsze-
res játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik is ezt a szobazene-hangulatot 
idézik meg, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. Saját számaik 
mellett improvizációk formájában helyet kap a pillanat, életművük egyéb dalai 
és kedvenceik feldolgozása is. Az Aranyakkord eddigi fennállása alatt több hazai 
koncert mellett többször járt már Európában és a tengerentúlon is.

TÁMOGassa BIaTORBÁGy  
kÖzÖssÉGI MŰVelŐDÉsÉT, 
a Juhász Ferenc Művelődési Központot  
az Alapítványon keresztül!
Számlaszám: 10403208-50526689-52741006.
Adószám: 18523434-1-13.
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01. 04. és 02. 01.,  
kedd, 18.00–19.00 

 ingyenes

MeMÓRIa CaFÉ
Január 4-i témánk: „Jó hírek a demen-
ciáról!” Megelőzési és beavatkozási 
lehetőségek. Előadó: Dr. Egervári Ágnes 
neurológus, a Biatorbágyi Egészségház 
ügyvezető igazgatója. Február 1-jén: 
„Beszéljünk róla!” – Demenciával élő 

személyek jogai.
A rendezvény szakmai támogatója a Boldog Gizella Alapítvány.

01. 07.,  
péntek, 18.00–20.00 

 500 Ft

a MaGOk És  
a MaGVeTÉs MIsz-
TÉRIUMa
LECHNER JUDIT KERTÉSZMÉR-
NÖK, BIOKERTÉSZ, ÍRÓ ELŐADÁSA 
VETŐMAGBÖRZÉVEL

A vetőmagra – különösen a gabona-
félék magvaira – mint az élet folytonosságának valóságos jelképére ősidőktől 
kezdve csodálattal és tisztelettel tekintettek az emberek. Ezt az elfeledett szent-
séget idézi emlékezetünkbe a Kertbarát Kör 2022. évi első foglalkozásán Lechner 
Judit, aki sok rejtett összefüggést is megvilágít nekünk. Az előadás után Judit 
dedikálja könyveit (Fűszernövények, gyógynövények a magyar biokertekben; 
Fűszeres-virágos kalendárium).

02. 03., csütörtök, 18.00–20.00 
 500 Ft

eGÉszsÉGes TalaJ, eGÉszsÉGes Víz,  
BŐsÉGes, eGÉszsÉGes TeRMÉs
DR. JUHOS KATALIN ELŐADÁSA

A sikeres kertészkedés alapfeltétele a megfelelő talaj és öntözővíz. Mik az ismér-
vei? Miképpen kaphatunk házi módszerekkel átfogó képet a talajunk, öntöző-
vizünk állapotáról? Hogyan működik a laborvizsgálat? Hogyan értelmezzük az 
eredményt? Hogyan tudunk a talaj és a víz minőségén javítani? A Kertbarát Kör 
februári találkozóján dr. Juhos Katalin egyetemi oktató tudományos és gyakorla-
tias előadásából megtudhatjuk a válaszokat.

02. 06.,  
vasárnap, 18.00–19.30 

 ingyenes

a HÁzassÁG HeTI 
BeszÉlGeTÉs
VENDÉG: TOLLAS-IZSOLD BERNA-
DETT ÉS TOLLAS ÖRS

Immár hagyomány, hogy az országos 
Házasság Hete programhoz csatlakoz-
va a művelődési központ beszélgetést 

szervez egy-egy biatorbágyi házaspárral. Idén két népszerű, s elismert „egész-
ségügyis” – Bernadett gyógytornász-manuálterapeuta és Örs fogszakorvos – 
válaszol Szádváriné Kiss Mária kérdéseire. Szó lesz többek között a kapcsolatuk 
alakulásáról, problémákról és megoldásokról, gyereknevelésről, szerepekről, 
munka és család egyensúlyáról. A beszélgetés online is meghallgatható lesz.
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01. 07.,  
péntek, 19.00–20.30 

 4000 Ft. Jegyek a https://lengyeltamas.jegy.hu/

program/kitolas-apaneveles-kezdoknek-es-haladok-

nak-129569/768087 címen vásárolhatók.

kITOlÁs: aPaneVe-
lÉs kezDŐknek És 
HalaDÓknak
LENGYEL TAMÁS ÖNÁLLÓ ESTJE

Apának lenni nem könnyű. Sőt elképesztően nehéz. Főleg, mert senki nem 
mondta el, hogyan kell csinálni. Lengyel Tamás egyszemélyes vígjátékában szó 
lesz a terhesség különböző fázisairól, a babakocsivásárlás traumáiról, a szabad-
ban szoptatás férfiakra gyakorolt hatásairól. Válaszokat persze ő sem tud, de 
azért elmondja, hogy vele miként történt mindez. 

01. 25.,  
kedd, 18.00–21.00 

 ingyenes

DaVID O. RUssel: 
JOy
FILM, ÉLMÉNY, BESZÉLGETÉS… – 
CSALÁDGARÁZS FILMKLUB

Joy (Jennifer Lawrence) neve azt jelenti: 
„öröm”. Nem véletlenül. Különleges nő: 
szeszélyes, bolondos, elszánt és erős; és 

bármire hajlandó, hogy együtt tartsa a családját, melynek tagjai legalább olyan dili-
sek és makacsok, mint ő maga. Nincs túl sok esélye a sikerre. És ez ad neki szárnya-
kat. A szükség, és egy álom, amelyhez gyerekkora óta ragaszkodik, végül elrepíti 
odáig, hogy egy sok millió dollár értékű vállalatbirodalom alapítója legyen. A film 
után Karakai Zita pedagógiai pszichológussal beszélgetünk a filmben és a film által 
bennünk felvetődő kérdésekről, például hogy így működik-e a valóságban...

02. 17.,  
csütörtök, 19.00–21.00 

 2000 Ft

BeCk@GReCsÓ – 
„HOzTUnk ValaMIT 
MaGUnkBÓl”
BECK ZOLI ÉS GRECSÓ KRISZTIÁN 
ZENÉS IRODALMI ESTJE

Az írónál gitár van. A zenész meg 
felolvas. Grecsó Krisztián és Beck Zoli beszélgetnek, mert barátok, olvasnak, mert 
írnak, zenélnek, mert vannak dalaik. Bóbiták és Balázsolások egy időutazós, zenés 
irodalmi pódiumesten.

02. 22.,  
kedd, 18.00–21.00 

 ingyenes

THOMas VInTeR-
BeRG: MÉG eGy kÖRT 
MInDenkInek
FILM, ÉLMÉNY, BESZÉLGETÉS… – 
CSALÁDGARÁZS FILMKLUB

Négy jóbarát, akik gimnáziumi tanárok, 
letesztelnek egy elméletet. Feltevésük szerint egy csekély alkoholszint fenntar-
tása a vérben, vagyis a folyamatos enyhe spicces állapot jobbá teszi az életüket. A 
kezdeti felszabadultság azonban lassan, de megállíthatatlanul fordul át kontrol-
lálhatatlan ivászatba, és a kérdés az, ki tud megállni ezen a lejtőn, ki az, aki nem 
– és az illető kit sodor magával... A film után dr. Konta Ildikó Mária pszichológussal 
beszélgetünk a filmben és a film által bennünk felvetődő kérdésekről.
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01. 22., szombat, 18.00–20.00 
 ingyenes

a MaGyaR kUlTÚRa naPJa
SZENT EFRÉM FÉRFIKAR ÉS BOLYKI SÁRA, FÉNNYEL FESTVE

A magyar kultúra napi ünnepség után a 30 éves Juhász Ferenc Művelődési Köz-
pont egy különleges, születésnapi koncertre várja a közönséget.
A Szent Efrém Férfikar olyan műsort alkotott meg ez alkalomra Bolyki Sára éne-
kesnővel, amelyben a nagy magyar zeneszerző mesterek művei mellett népdal-
feldolgozások és olyan népek, szerzők kompozíciói találhatók meg, amelyek a 
Kárpát-medence sajátos zenei nyelvének kialakulását meghatározták. Az ünnep 
tiszteletére a Faluház pénteken és szombaton 17–22 óráig fényruhába öltözik.

02. 05., szombat, 8.00–17.00 
 ingyenes

BiaTORbágy
2022-ben újra részesei lehetünk az 
immár hagyományos biatorbágyi 
disznótornak. Fedett és tágas vendég-
térrel, valamint a hagyományos ven-
dégszeretettel várjuk látogatóinkat, 
akik idén is bepillanthatnak a paraszti 
élet egyik legnagyobb eseményébe a 
pörzsöléstől egészen a sült kolbász kós-

tolásáig. Nem csupán a disznóvágás elengedhetetlen munkafázisait figyelhetik 
meg, hanem ínycsiklandó falatokat is ízlelhetnek a főzősátrakban szorgoskodók 
jóvoltából. A Kultúrváróban egész nap kapható a böllérfillér, melyet disznótoros 
ételekre, teára és forralt borra válthatnak be. A ceremóniamester: Gulyás László 
vándormuzsikus! Népi hagyományok felelevenítése, kántálás a PMAMI Néptánc 
Tanszéke tanulóinak közreműködésével, miközben készül a „város kolbásza”!
8.30-tól Pörzsöléstől…
10.00–16.00 A Ládafia Műhely kézműves-foglalkozása a JFMK kiállítótermében 

– hogy a disznó egyetlen porcikája se vesszen kárba, bőr karkötőket készíthet-
nek, valamint gyertyamártás és gyöngyfűzés várja a kíváncsi és alkotni vágyó 
gyerekeket.

Napközben fellép többek között a Biatorbágyi Népdalkör Köllő Attila vezetésével, 
a Ládafia Bábszínház előadja Vásári bábjáték című darabját, valamint a szín-
padon a HuMen Brass Band, amely 2021-ben a Veszprémi Utcazene Fesztiválon 
elnyerte „A közönség kedvence” díjat.

02. 27., vasárnap, 14.15 
Kitelepítési emlékmű, Faluház   •   ingyenes

VÁROsI kITelePíTÉsI MeGeMlÉkezÉs
14.15 órától főhajtás, virágok elhelyezése a kitelepítési emlékműnél, 15 órától 
megemlékezés a német ajkú lakosság elűzetéséről.
Koszorúzás a JFMK udvarán lévő kitelepítési emléktáblánál. 
A megemlékezést követően kötetlen beszélgetés, vendéglátás. 

Ha szeReTsz  
JÁTszanI,  
CSATLAKoZZ oNLINE  
TÁRSASJÁTÉK KLUBUNKHoZ!

Facebook: Társasklub – Biatorbágy

30 éves a JFMK

Juhász Ferenc  
Művelődési Központ



FelHíVÁs
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01. 10–31. 
 ingyenes

a FeHÉRVÁRI kÉz-
MŰVesek eGyesÜle-
TÉnek kIÁllíTÁsa
Az egyesület 1998-ban alakult. Az eltelt 
időszak alatt egy kis kézműves baráti 
körből komoly, az országos szövetség-
ben is elismert, több mint kilencven 

taggal bíró egyesületté nőtte ki magát. A kiállítás az alkotóközösség munkájából 
nyújt válogatást.

02. 03–28. 
 ingyenes

FIÓk lÁszlÓ (†2018) 
FesTŐMŰVÉsz kIÁl-
líTÁsa
„Arra figyelek, mire ti nem figyeltek… 
Arra van időm, mi nektek nem kell… 
Arra nem kell idő, mire ti életet fecsérel-
tek… Azt keresem, mit ti nem keresve 

nem találtok… Azt akarom adni nektek, amire ti vágyni sem mertek: a valóságot, 
igazságot… Az igazság valóságát, a valóság igazságát, a valóság lehetőségét…” 
(Fiók László). 
Fiók László 1954-ben született. Budapesten élt és dolgozott, művészeti iskoláit 
magánúton végezte. Mestere Bálványos Huba volt. 1983-ban a Képzőművészeti 
Alap, majd egyesület tagja lett. Tagja volt az Art9 művészeti egyesületnek. Alkotó-
tevékenysége mellett több évtizeden át foglalkozott amatőr művészek képzésével 
és állami gondozott fiatalokkal.

kIÁllíTÁs

 

HÁzassÁG HeTe
Intézményünk 2022-ben ünnepli alapításá-
nak 30. évfordulóját. Ebből az alkalomból 
kérjük, hogy a házasságkötésük 30. évfordu-
lóját 2022-ben ünneplő biatorbágyi házaspá-
rok küldjék el esküvői fényképüket. A névvel 
is ellátott felvételekből – az előző évi össze-
állításunkhoz hasonlóan – videót készítünk, 
amelyet közzéteszünk Facebook-oldalunkon 
és YouTube-csatornánkon. 
A beküldési határidő: 2022. január 31.  

Cím: kiallitas@gmail.com.

 

HanTaI sIMOn 100
1922. december 8-án született Bián Hantai Simon festőmű-
vész, aki Párizsban vált világhírűvé, s ott is halt meg 2008 
szeptember 12-én. Egyik alkotása (m.a.4 Mariale, 1960.) 
2016-ban 4.432.500 euróért (átszámítva kb. 1,4 milliárd-
forint) kelt el, s ez a legmagasabb összeg, amit aukciókon 
magyar vagy magyar származású művészek alkotásaiért 
valaha is adtak.
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03. 04., péntek, 19.00–20.30 
 2300 Ft

BÁTRan ÉlnI –  
FÉlelMeInk És GÁT-
lÁsaInk lekÜzDÉse
ALMÁSI KITTI ELŐADÁSA

Sokan szenvedünk attól, hogy vá-
gyunk valamire, vagy kilépnénk egy 
fojtogató helyzetből, de azt érezzük: 

úgysem sikerülne, úgyis kudarcot vallanánk. Ezért inkább meg se próbáljuk, 
megmaradunk a langyosban vagy a szenvedésben. Közben talán utáljuk magun-
kat, amiért nem merünk lépni, gyávák vagyunk változtatni, de az önutálat még 
nem ad erőt, lendületet.
Ilyen helyzetben nagyon fontos egyrészt felkutatni, hogy miből eredhetnek a 
félelmeink, gátlásaink (hiszen azok sokszor a múlt fájdalmas élményeiben gyöke-
reznek), másrészt tudatos munkával csökkenteni erejüket, hogy ne akadályozza-
nak bennünket céljaink elérésében, abban, hogy méltó és tartalmas emberi életet 
élhessünk. De hogyan tegyük? Erre a kérdésre igyekszik választ adni Almási Kitti 
aktuális előadásában, rengeteg lehetséges eszközt adva hallgatói kezébe. A nehéz 
témát a doktornő jó humorú, sodró előadói stílusa oldja, és teszi élvezetessé.

03. 06.,  
vasárnap, 17.00–18.30 

 1900 Ft

HÚzzaD Csak kIVI-
lÁGOs VIRRaDaTIG! 
MÉSZÁROS JÁNOS ELEK ESTJE

A szokásos szívmelengető muzsikával, 
gyönyörű énekszóval és remek hu-
morral várjuk Önöket! Az est vendége 
Nagy Anikó lesz Kárpátaljáról.

elŐzeTes

FalUHÁz
Hétfő

9.30–10.00  KEREKÍTŐ ZENÉS-TÁNCoS-MoNDÓKÁS MÓKA 0–3 éves 
korig 
Infó: Kucsera Klári népijáték-, néptáncpedagógus, hagyományismeret-tanító, éne-
kes, babamasszázs-oktató, kucseraklara@t-online.hu, 06 20 418 6689 (esti órák), 
www.kerekito.hu.

10.15–11.00  KEREKÍTŐ MANÓToRNA 1–3 éves korig 
Infó: Kucsera Klára foglalkozásvezetőtől kérhető a fent leírt elérhetőségeken.

16.30–18.00   TIÉD A SZÍNPAD 
Infó: Szalay Zsombor (info@pottyospajtik.hu, 06 30 935 4696).

17.00-18.30 és 18.30-19.00  SZENIoR NYELVTANFoLYAM 
 Infó: Gál Judit (06 30 581 6665).
19.00–21.00  A SZAKÁLY MÁTYÁS FÉRFIKÓRUS PRÓBÁJA 

Infó: Flámis Vilmos (06 30 232 9360), www.szakalymatyasferfikorus.hu. 
20.00–21.45  BARACKPÁLINKA NÉPTÁNCCSoPoRT 

Infó: Strack Orsolya (06 70 291 2487).

kedd
9.15–9.45 és 10.00–10.30 RINGATÓ – VEDD ÖLBE, RINGASD, ÉNEKELJ! 
  Infó: Fiskus Olga (06 20 365 6270), www.fiskus.hu,  

https://www.facebook.com/groups/biatorbagyiringatosok.
19.00–21.00  A PÁSZTI MIKLÓS VEGYES KÓRUS PRÓBÁJA 

Infó: Kiss Ferenc karnagy (06 20 535 0131), Cseke Ildikó kórustitkár  
(06 30 413 4839).

szerda
15.00–17.00  AZ ŐSZIDŐ NYUGDÍJASKLUB ÖSSZEJÖVETELE  

Infó: Zelenkáné Erzsike (06 23 312 517).
17.00–19.30  A BIAToRBÁGYI NÉPDALKÖR PRÓBÁJA 

Infó: Köllő Attila (06 20 363 5013).
17.30–19.30  VÖRÖSKERESZTES KLUB a hónap 4. szerdáján. 

Infó: Szanyi József (06 30 271 9791).
18.00–21.00  BIAToRBÁGYI FoTÓKLUB minden 2. szerdán. 

Infó: Bozzai Attila (bfefoto@gmail.com), biatorbagyifotoklub.hu.
20.00–22.00  AZ IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR PRÓBÁJA 

Infó: Wéber Ferencné (06 30 579 4767), www.bift.hu.

ÁllanDÓ PROGRaMOk



gyerekeknek  / családoknak

állandó programok     www.juhaszferencmk.hu             2524             www.juhaszferencmk.hu     állandó programok    

ÁllanDÓ PROGRaMOk

Csütörtök
10.00–10.45  DAJKAMESÉK 

Infó: Poppre Ádám (06 20 431 1968, kapcsolat@levaipoppre.hu),  
facebook.com/dajkamesek.

10:00–11:30  SZENIoR ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDITTAL 
Infó: Almási Judit (06 30 729 2152).

16.30–20.30  A FÜZES NÉPTÁNCEGYÜTTES PRÓBÁJA 
Infó: Wéber Ferencné (06 30 579 4767), www.bift.hu.

Péntek
18.00–21.00  A VIADUKT SPoRTEGYESÜLET SAKKSZAKoSZTÁLYÁNAK 

FoGLALKoZÁSAI
18.00 Sakkszakkör haladó gyermekeknek
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  

ÖSSZEJÖVETELE a hónap 3. péntekjén. 
Infó: László Ferenc (06 70 504 9987).

kÖzÖssÉGI HÁz
Hétfő–péntek

10.00–13.00 (pénteken 12.00 óráig)  KIPIKoPIK JÁTSZÓHÁZA 
  Infó: Biatorbágyi Családsegítő Szolgálat, Szikra Ágnes (06 20 937 6200,  

szikraagi@gmail.com).

szerda
17.25–18.55  KISMAMAJÓGA  

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.

 19.10–20.40  NALINÍ NŐI JÓGA, KÖRTÁNCCAL, HANGFÜRDŐVEL 
  Bejelentkezés: Gáspár Gabriellánál a fenti elérhetőségeken.

Péntek
18.00–20.00  BiKE BIAToRBÁGYI TERMÉSZETBARÁT ÉS KERÉKPÁRoS 

EGYESÜLET minden hónap utolsó péntekjén. 
Infó: Szabó Tamás (06 30 687 3080).

BÁBOsHÁz 
(Nagy u. 31.)

Hétfő
16.30–20.00  SZÖVŐSZAKKÖR (kéthetente) 

Infó és jelentkezés: 06 20 207 7995.

Csütörtök
16.30–18.00  CIP-CIRIP BÁBSZAKKÖR 

Infó: Tóth Krisztina (06 20 536 1197).

BIaTORBÁGyI ÁlTalÁnOs IskOla
(Biatorbágy, Szentháromság tér 6.) 

Hétfő
14.00–18.00  NÉPIÉNEK-MŰHELY 

Infó: Paár Julianna (06 30 246 2838).

TeRMelŐI PIaC 
Minden szombaton 7.00–12.00 óráig  
a JFMK parkolójában. 
További információ Facebookon:  
Termelői Piac Biatorbágy.
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MŰsORnaPTÁR

v., 01. 02., 17.00–18.00 Az Erkel Ferenc Kamarazenekar  
újévi koncertje

k., 01. 04. és 02. 01., 
18.00–19.00

Memória Café

p., 01. 07., 18.00–20.00 A magok és a magvetés misztériuma – 
Lechner Judit kertészmérnök, biokertész, író 
előadása vetőmagbörzével

p., 01. 07., 18.00–22.00 Farsangnyitó jégdiszkó

p., 01. 07., 19.00–20.30 Kitolás: Apanevelés kezdőknek és ha-
ladóknak – 
Lengyel Tamás önálló estje

01. 10–31. A fehérvári kézművesek egyesületének 
kiállítása

k, 01. 11., 10.00–11.00 Mesedélelőtt – 
Tapadós Tappancs

p, 01. 14. és 28., 18.00–21.00 Társasjátékklub

p., 01. 14., 20.00–22.00 Terra Profonda

szo., 01. 15., 10.00–11.00 Meseállomás – 
Picuri Muri gyerekkoncert

szo., 01. 15., 18.00–23.00 Táncház kicsiknek és nagyoknak

szo., 01. 22., 10.30–11.30 Kendőlengetős varázskoncert – 
Zenés program gyerekeknek

szo., 01. 22., 18.00–20.00 A magyar kultúra napja – 
Szent Efrém Férfikar és Bolyki Sára,  
fénnyel festve

v., 01. 23., 18.00–20.30 Újévi operettnagykoncert

k., 01. 25., 18.00–21.00 David O. Russel: Joy – 
Film, élmény, beszélgetés… –  
Családgarázs Filmklub

sze., 01. 26., 11.00–12.00 A sirály a király – 
Rendhagyó irodalomóra Bosnyák Viktóriával 
3. osztályosoknak

p., 01. 28., 10.00–11.00 Dúdolj! Ringass! Táncolj!

p., 01. 28., 20.00–22.00 Aranyakkord-koncert

szo., 01. 29., 19.00–02.00 Új beköltözők estje

02. 03–28. Fiók László (†2018) festőművész kiállítása

cs., 02. 03., 18.00–20.00 Egészséges talaj, egészséges víz,  
bőséges, egészséges termés – 
dr. Juhos Katalin előadása

p., 02. 04. és 25., 
18.00–21.00

Társasjátékklub

szo., 02. 05., 8.00–17.00 BiaTORbágy

szo., 02. 05., 20.00–
02.00

Székely bál

v., 02. 06., 18.00–19.30 A házasság hete biatorbágyi arcai:  
Tollas-Izsold Bernadett és Tollas Örs

k., 02. 08., 10.00–11.00 Mesedélelőtt – 
Farsangi mulatság:  
Ovis farsang a kisállatoknál

szo., 02. 26., 10.30–11.30 Kerekutca – 
Paár Julcsi és a Fitos Dezső Társulat  
mesejátéka

cs., 02. 17., 19.00–21.00 Beck@Grecsó – „Hoztunk valamit  
magunkból” – 
Beck Zoli és Grecsó Krisztián  
zenés irodalmi estje

p., 02. 18., 18.00–23.00 Táncház kicsiknek és nagyoknak

szo., 02. 19., 15.00–21.00 Sváb bál farsangtemetés

k., 02. 22., 18.00–21.00 Thomas Vinterberg:  
Még egy kört mindenkinek – 
Film, élmény, beszélgetés… –  
Családgarázs Filmklub

p., 02. 25., A Mo’ Gigs Koncertje

v., 02. 27., 14.15 Városi kitelepítési megemlékezés

FeBRUÁRJanUÁR


