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Helyszínek

JUHÁsz FeRenC MŰVelŐ-
DÉsI kÖzPOnT – FalUHÁz

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

   Hétköznapokon 10.00–18.00 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.

TeReMBÉR:
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kedves Olvasó, kedves látogató!

Programajánlónkból mindenki kedvére csemegézhet a nyári felüdüléshez, kikapcso-
lódáshoz kedvenc műfajának megfelelőt. Válogathatnak a sokszínű zenei kínálatból, 
amelyben a komolyzenei fesztivál mellett nyolckezes zongorakoncert, jazz- blues 
koncertek és zenés-táncos estek egyaránt akadnak, de kertmoziba, kiállításra is hí-
vunk. S augusztus 20-án teljesen új programmal jelentkezünk, a nemzeti ünnephez 
kapcsolt Hídőrzők ünnepe látványos lézershow-val, egyedi kézműves termékek vá-
sárával, szabaduló- és egyéb családi játékokkal, lovasíjász-bemutatóval vár kicsiket 
és nagyokat a patakpartra. 

Kapcsolódjon ki kultúrával, jöjjön el nyáron is a Faluházba, s keressen bennünket 
online felületeinken is!

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.

„És bomlik a hőség s imbolyog! hajlott
füvek közt dudoló fény kisérgeti utját;
talpát feni és csúszkálva elindul,
pára marad itt csak és szövött nyugalom.”

(Radnóti Miklós)



FelHíVÁs

SZENIOROK FIGYELMÉBE

szenIORklUB 
Élj És virulj velünk! 
Infó: https://www.facebook.com/mozgasatermeszetben.

Péntekenként 10.00 órától 

kOnDICIOnalÓ És 
eGyensÚlyJaVíTÓ 
TORna a Faluházban 60+-osoknak

Infó: Szekér Enikő (06 70 504 2294),  

Mayer Panni (06 70 978 9790).

A biatorbágyi Memória Café július és augusztus hónapokban nyári szünetet tart.
Kérdéseikkel, problémáikkal ez idő alatt Schmidt Viola demencia-tanácsadóhoz fordulhatnak (06 70 375 2592, 

mental@gizella.hu).

A biatorbágyi Füzes Gyalogló Idősek Klubja szintén szünetet tart. Újra találkozunk 
szeptemberben! 
Keressen minket a szeptemberi programajánlóban, vagy a https://www.facebook.com/gyaloglok és  

a https://www.facebook.com/mozgasatermeszetben csoportokban.

Csatlakozz a Programok a közelben – 
Biatorbágy és térsége Facebook-csoport-
hoz!
Infó: https://www.facebook.com/

groups/460201945694670.
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07. 01.,  
péntek, 20.00–22.00 

 1500 Ft

FRIDay nIGHT  
eXPRess-kOnCeRT
A Friday Night Express zenekar a 
2000-es évek elején alakult. Korábban 
neves együttesekben megfordult zené-

szek hozták létre, alapvetően baráti társaságként. Több neves előadóművésszel 
léptek fel, köztük világsztárokkal, mint Andreas Vollenweider. Kisebb-nagyobb 
szünetekkel, de mindig újra együtt, mert szeretnek együtt zenélni, és emberileg 
is kölcsönös a szimpátia. Ebben az elgépiesedett zenei világban élő produkciót 
nyújtanak, és igyekeznek jó hangulatot teremteni mindenkor.

07. 29.,  
péntek, 20.00–2.00 

 ingyenes

DIszkÓ-kaRaOke 
esT
Várunk mindenkit szeretettel a ferge-
teges diszkó-karaoke partira. Az est 
házigazdája Zoltán László, a Karaoke 

Bar vezetője. Garantáljuk, hogy mindenki táncolhat kedvenceire, mert a zenei 
kívánságlista a bulizni vágyó vendégek kérései alapján a helyszínen alakul ki.

08. 07., vasárnap és 08. 27., szombat, 19.00–19.45  
 ingyenes

Füzes-patak partja

TÉR-zene-PaRTI-TÚRa        
A helyi értéktúrák sorában most két patakparti koncertre várjuk az érdeklő-
dőket: az Erkel Ferenc Kamarazenekar kisebb formációi népszerű darabokat 
játszanak a Füzes-patak-parti kis színpadon.

zene  / TÁnC



08. 18.,  
csütörtök, 20.00–22.00 

 ingyenes

BenkŐ zsOlT BlUes-
elŐaDÁsa 
ZenÉs ZeneTÖrTÉneTi elŐADÁs

Benkő Zsolt zenés előadásai segítenek bevon-
ni a zene megértésébe azokat, akik rezonál-

nak bizonyos stílusokra, de a befogadást nehezíti, hogy keveset tudnak a miértekről. 
A blueszene elsőre sztereotípiákkal megtűzdelt érzéseket vált ki, de bizonyos szem-
szögből kiderül, mennyire a mi életünkről is szól. Ebben segít az előadó, aki közel 
negyven éve játssza, kutatja a műfajt, tapasztalataival pedig szórakoztató módon 
viszi zenés utazásra a hallgatóit.

08. 25., csütörtök, 19.00–20.30
 1500 Ft

a BUDaPesT PIanO QUaRTeT  
zOnGORakOnCeRTJe
A különleges formáció tagjai: Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, 
Hegedűs Katalin, Baráz Alisa és Baráz Ádám zongoraművészek, akik a két zongora, nyolc 
kéz, negyven ujj és százhetvenhat billentyű mesterei, s virtuóz játékukkal Bach, Bee-
thoven, Liszt, Brahms, Saint-Saëns és Dvořák közkedvelt melódiáit szólaltatják meg. 

08. 26., péntek, 20.00–22.00
 elővételben 3800 Ft, a helyszínen: 4300 Ft

MInDenkInek JÓ lesz!
vÖrÖs isTvÁn kOnCerTje

Dalok a Prognózistól napjainkig: Vörös István fergeteges zenekaros koncertje  
a Juhász Ferenc Művelődési Központ és a Café Chaplin szabadtéri színpadán!  
A koncerten felcsendülnek a zenész több évtizedes pályájának legismertebb dalai, 
valamint a Mindenkinek jó lesz! albumról néhány dal – közelről.
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zene  / TÁnC





CHaPlIn klUB

07. 15.,  
péntek, 20.00–22.00 

 1500 Ft

MaRlBORO 
Man-kOnCeRT
A zenekar célja az emberi ostobaság és 
hülyeség elleni végtelen és kilátástalan 
küzdelem. A Gerdesits Ferenc (Quimby) 
által vezetett harmincéves csapat ezút-

tal a Café Chaplinben játssza el örök érvényű régi és újabb dalait, valamint idén 
megjelenő legfrissebb albumából is ízelítőt ad. A zenekar tagjai: Gerdesits Ferenc 
(Quimby, Lead Zeppelin, A Kutya Vacsorája) – ének, gitár, Gerdesits Máté (Hiper-
karma) – basszusgitár, Mayer Norbert (Kohó) – szólógitár, 
Somos András (Saalty, Fourtissimo): billentyűsök, fuvola, 
Kaminszki Szergej (Cry Free, Heep Freedom) – dobok.

08. 05., 
 péntek, 20.00–22.00

 1500 Ft

GÁsPÁR kÁROly 
TRIO FeaT.  
GeReBen zITa 
Gáspár Károly zongorista a hazai jazz-
élet egyik meghatározó szereplője. 

Sokrétű zenei tevékenysége mellett a Karc FM szerkesztő–műsorvezetője,  
a JazzMa.hu kritikai rovatának vezetője. Triójával saját kompozíciókat és jazz-
standardeket egyaránt műsoron tartanak. Zenéjükre jellemző, hogy friss és 
előremutató, romantikus és esztétizáló, ugyanakkor tiszteletben tartja a main-
stream jazz hagyományait. A hármashoz ezúttal a hazai vokális jazz kiemelkedő 
egyénisége, a csodás hanggal megáldott Gereben Zita csatlakozik. 
Közreműködnek: Gereben Zita – ének, Gáspár Károly – 
zongora, Jónás Géza – bőgő, Bágyi Balázs – dob.

8             www.juhaszferencmk.hu     Chaplin Klub    



Chaplin Klub     www.juhaszferencmk.hu             9

08. 12.,  
péntek, 20.00–22.00

 1500 Ft

BlUesTOne- 
kOnCeRT
Blue-Stone, vagy Blues-Tone? – egy 
szójáték, de egyúttal utalás a zenekar 
alapítójának, Kőmíves „Stone” András-

nak a nevére is. A Bluestone 2014 tavaszán kezdte meg működését. A formáció 
repertoárjában különféle korszakok fekete és fehér előadóinak szerzeményei 
szerepelnek, ismert és kevésbé ismert blues stílusú – illetve bluesközeli – da-
lok megcsavarva, áthangszerelve. A zenekar 2015 tavaszán magánkiadásban 
jelentette meg a Live at Muzikum című, élőben rögzített kiadványát, amelyen 
néhány dalban Tátrai Tibor „gitármágus” is közreműködött. 2021 elején Vasicsek 
János „Öcsi” énekes csatlakozásával a megújult zenekar töretlenül folytatja azt, 
amit hét esztendővel ezelőtt elkezdett: azaz a műfaj népszerűsítését és életben 
tartását. A zenekar tagjai: Vasicsek János „Öcsi” – ének, 
Kőmíves „Stone” András – gitár, Nemes Zoltán – billentyűs 
hangszerek, Tomor Barnabás – basszusgitár, Molnár Dániel 
– dobok.

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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07. 07.,  
csütörtök 

 1500 Ft

keRTMOzI
Kertmozis filmjeink vetítése folytatódik 
egész júliusban és augusztusban, hetente 
egyszer csütörtökönként! A filmek kivá-
lasztásáról szavazást indítunk Facebook- 
oldalunkon. A részletekkel kapcsolatban 
kövessetek minket!

Az aktuális kezdési időpontokkal és a részletekkel kapcsolatban kövessetek minket!

08. 12. és 26.,  
péntek, 18.00–21.00

TÁRsasklUB a keRTBen
Várunk egy jó kis péntek esti társasozásra, lazán, nyáriasan a Faluház kertjébe! 
Jöhetsz egyedül, a barátaiddal vagy a családoddal, lehetsz kezdő vagy tapasztalt 
játékos, játszhatsz a mi játékainkkal vagy a sajátoddal, élvezni fogod! Megújuló 
(megérkezett az Ice cool 2., hála a támogatásaitoknak!), 5–99 éves korig élvezhető 
játékkínálattal (külön felnőtteknek szóló komolyabb és szórakoztatóbb játékokkal 
is), segítőkész játékmesterrel, Rigó Marcell „Főnökkel”, rengeteg jó fej törzsjátékos-
sal, meglepetésekkel és remek hangulattal várunk benneteket! Ha van kedved, és 
jól teljesítesz, kikerülhetsz a Faluház Kultúrvárójában lévő dicsőségtáblánkra.
Csatlakozzatok a Társasklub – Biatorbágy Facebook-csoportjához is!

08. 30., kedd, 9.00–16.00
Iharos dűlő, Forrás utca, Kolozsvári utca

II. sPORTÁGVÁlaszTÓ
sPOrT FelnŐTTeknek És GYerekeknek

A tavalyi érdeklődésre tekintettel a Viadukt SE ismét megrendezi Sportágválasztó-
ját, ahol a felnőttek és a gyerekek egyaránt kipróbálhatnak sokféle sportágat.

GyeRekeknek  / CsalÁDOknak



VÁROsI RenDezVÉnyek

08. 20., szombat, 12.00–2.00 
 ingyenes 

Füzes-patak partja

HíDŐRzŐk ÜnnePe
A hungarikumok (bor, szóda, fröccs, Kassai-lovasíjászat) és a helyi értékek  
(Viadukt) őrzése jegyében Szent István napján.
A nap házigazdája: Bolyki Sára.

12.00–20.00 Városnéző kisvasút az Értéktár Bizottság idegenvezetőivel*
13.30–20.30  Mentsük meg a Viaduktot! – Szabadulószobás játék Bencze Balázs-

zsal*
13.30–20.30  Vigyél haza egy darabka Viaduktot! – Tárgykészítő workshop moli-

nónkból. Vezeti: Andrási Beatrix (Art Fusion – Műhely és piactér)*
13.30–14.15  Szőlő és bor Biatorbágyon – Bihari Zoltán közelmúltban megjelent 

könyve kapcsán beszélget a szerző és Horváth Imre helytörténész, 
az Értéktár Bizottság tagja 

* Részvétel csak regisztrációval, amit a Faluház honlapján lehet megtenni.
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VÁROsI IRenDezVÉnyek

14.15–14.45  A Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület bor- és 
fröccskóstolója a „Tiszti kaszinó” sátorban

15.00–15.30  Az Értéktár Bizottság Viadukt-könyvének bemutatója, majd be-
szélgetés Wiesner Lajosnak, a hídőrség egykori parancsnokának  
fiaival a „Tiszti kaszinó” sátorban. Moderátor: Nánási-Kézdy  
Tamás, az Értéktár Bizottság elnöke.

15.30–15.45  A Viadukt művészeti pályázat nyerteseinek bemutatkozása, pálya-
munkáik és a belőlük készült ajándéktárgyak bemutatása

15.45–16.00  A Biatorbágyi Fotóklub Egyesület diákpályázatának eredmény-
hirdetése 

16.15–16.30  A Tabulatúra régizene-együttes játszik
16.30–17.00  Hungarikumunk, a Kassai-féle lovasíjászat módszerei és kultú-

rája – Lovasbemutató Kiss Péter vezetésével és a Kassai Lovasíjász 
Iskola Nagy törzsével

17.00–18.00  A székely menyecske meg az ördög – Fabók Mancsi előadása
18.00–18.30  A Tabulatúra régizene-együttes játszik 
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18.30–20.00  Szent István-napi ünnepség polgármesteri köszöntővel, díjátadó-
val, kenyérszenteléssel és -áldással, kenyérszegéssel, borcsapolás-
sal és a város dalával

20.30–20.50  Hídőrzők – Ünnepi lézershow a Fényszínház előadásában.
21.00–22.30  Ferenczi György és az 1-ső pesti rackák koncertje
23.15–2.00  Utcabál az első magyar bulizenekarral, a Madarakkal

Egész nap étel, ital, árusok; hagyományos kézműves-foglalkozás és játszóház, 
szalma ugrálóvár a Műv-Elődökkel, régi magyar kártyajátékok a „Tiszti kaszinó” 
sátorban Rigó Marcell-lel; Néder Norbi körhintája. 
Hungarikumtáblák, Biatorbágy helyi értékei utazó kiállítás és az Értéktár 
Bizottság Viadukt kiállítása, a Völgyhíd TV Élő Viadukt filmje és az Élő Viadukt 
tanösvény (okostelefon szükséges!) segítségével töltsék ki a Hídőrzők kvízt, 
értékes nyereményekért!
A részletekért kövessék online felületeinket! A rendezvény előtt meglepetés!



gyerekeknek  / családoknak

sTílUsVÁlTÁsOk  
HanTaI sIMOn MŰVÉszeTÉBen  
az ÖTVenes–HaTVanas ÉVekBen
Az ötvenes évek közepén szakított a szürrealizmussal, s egyre közelebb került 
a gesztusfestészethez, különösen Jackson Pollock munkásságához. Hatására len-
dületes, nagy ívű absztrakt képeket festett. 1958 után azonban a formák lassan 
apró ecsetvonásokká szelídültek.
1958 adventjének vasárnapján látott neki hatalmas (3 × 4 méter) méretű,  
Rózsaszín írás című képének. Minden napját azzal kezdte, hogy imákat és érte-
kezéseket, az istentisztelet szavait és hitvallásokat másolt a néha visszatörölt 
felületre. A keresztény liturgia színeivel, vörös, zöld, lila és fekete tussal írt szö-
vegek a végén furcsa színeváltozást eredményeztek, s a kép rózsaszínűen dereng.  
Ez a festmény ma a francia elnök irodáját díszíti.
A hatvanas évektől kezdve új technikával kezdett festeni, amelynek a neve  
„pliage-módszer”. Elhagyta a képzett rajz- és festéstudást igénylő hagyományos 
technikát. A festés előtt összegyűrte a vásznat, és csak azokat a részeket festette 
meg, amelyek az ecsettel elérhetők voltak. Amikor megszáradt a festék, kihajto-
gatta a vásznat, így egy sajátos absztrakt mintázatot hozott létre. Az alkalma-
zott módszerben az édesanyjától tanult, kötényeken használt batikolási eljárás 
ihlette meg, amikor az összegyűrt, csomózott, zsinórozott, hajtogatott vásznat 
belemártotta a festékbe, majd kiterítette.
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Web: https://juhaszferencmk.hu     Facebook: @jfmkbiatorbagy  
Instagram: @biatorbagyfaluhaz     YouTube: Biatorbágy Faluház
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