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JUHÁSZ FERENC  
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT –   
FALUHÁZ

  Baross Gábor utca 1.

  06 23 310 636

  info@jfmk.hu 

  juhaszferencmk.hu

   Hétköznapokon 8.00–22.00 óráig, 

 szombaton 8.00–12.00 óráig, 

valamint a rendezvényekhez igazodóan.

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.

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.

JELMAGYARÁZAT –  
PROGRAMTÍPUSAINK

JELMAGYARÁZAT –  
HELYSZÍNEINK

  
Gyerek- és családi

  
Film, színház

  
Ismeretterjesztő  

  
Zene és tánc

  
Kiállítások

  
Felhívások

  
Városi programok

 

 

   
JFMK, Faluház

   
Karikó János Könyvtár

   
Bábosház

   
Közösségi Ház

   
Iskola
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Kedves Olvasó! Kedves Látogató!

Az új esztendő beköszöntével megújítottuk műsorajánlónkat is, grafikai arculatán 
és szerkesztési rendjén is változtattunk: egy dinamikusabb, modernebb megjelení-
téssel és időrendbe sorolva közöljük a programokat. A sokrétű, színes kínálatot vi-
szont változatlanul megtartottuk. Az év elején folytatjuk jól bevált sorozatainkat,  
a Chaplin klub koncertjeit, a táncházat, a filmklubot, a társasjátékklubot. Kisközös-
ségeinkbe izgalmas foglalkozásokkal várjuk az érdeklődőket! A civil szervezetek far-
sangi mulatságra, bálokba hívnak.
Januárban vendégünk lesz többek között Berecz András ének- és mesemondó, Bíró 
Eszter énekes és színésznő, a Barcarola Kvartett. Februárt a biatorbágyi disznótor-
ral indítjuk, majd megismerhetik a Házasság Hete biatorbágyi arcait… És jön a mozi 
– közkívánatra!
Mindeközben online felületeinket is kövessék, aktuális információink mellett pél-
dául szövős-textiles ötletekkel is jelentkezünk. 
Kezdjük együtt a 2023-as esztendőt is! Élményekben gazdag, boldog új évet!

Szádváriné Kiss Mária,
a JFMK igazgatója

„Új esztendő beköszön.  
Régi könyvben új lap 
új topán a küszöbön 
ég küszöbén új nap.”

(Babits Mihály)
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01. 06., péntek, 10.00–11.00

MESEDÉLELŐTT
HOVÁ TŰNT A HÓEMBER KALAPJA?

A Bábos Mesekuckó foglalkozása Major Zitával kicsiknek és óvodásoknak.   
A báb előadást mesetorna követi. 
A rendezvény ingyenes, de előzetes telefonos vagy e-mailes regisztrációhoz van kötve.

    
 ingyenes

  
 

01. 10., kedd, 18.00–19.00

MEMÓRIA CAFÉ
HOGYAN BIRKÓZZUNK MEG A DEPRESSZIÓVAL?

A téli hónapokban kevésbé jutunk természetes napfényhez, és kevesebbet mozgunk 
a szabad levegőn, ami meglehetősen negatívan hat a legkülönfélébb testi funkció-
inkra. A Memória Café két téli programján szakemberek segítségével beszélgetünk 
a szezonális affektív zavar (SAD), azaz a téli depresszió vagy borongás tüneteiről, 
illetve arról, hogyan érinti ez a demenciával élőket, és milyen lehetőségeink van-
nak a megelőzésre.

    
 ingyenes

  
 

01. 13., péntek, 18.00–21.00

TÁRSASKLUB – MINDENKINEK!
Várunk egy jó kis péntek esti társasozásra. Jöhetsz egyedül, a barátaiddal vagy a csa-
ládoddal, lehetsz kezdő vagy tapasztalt játékos, játszhatsz a mi játékainkkal vagy a 
sajátoddal is. Megújuló, 5–99 éves korig élvezhető játékkínálattal (külön felnőtteknek 
szóló játékokkal is), segítőkész játékmesterrel, Rigó Marcell „Főnökkel”, rengeteg jó fej 
törzsjátékossal, meglepetésekkel és remek hangulattal várunk benneteket! Csatlakozz 
a „Társasklub – Biatorbágy” nevű Facebook-csoportunkhoz is a legfrissebb infókért!

      
 ingyenes

  
 

Karikó János Könyvtár
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01. 13., péntek, 19.00–20.15

BERECZ ANDRÁS ÉNEK- ÉS 
MESEMONDÓ ESTJE
A MAGYAR KULTÚRA NAPI PROGRAMOK KERETÉBEN

„Az első dalokat édesanyámtól tanultam, aki a híres kunhegyesi táncos, tréfafa és 
nótafa, Tanka Gábor lányaként sok ilyet tudott. Erdélyben, Moldvában, Felvidéken, 
Somogyban, Nagykunságban, Nyírségben... dalokat, meséket, tréfákat gyűjtögetek. 
Életem különféle vargabetűi, hajtűkanyarszerű fordulatai után, melyek során rakodó 
segédmunkás, erdőművelő, útkarbantartó is voltam, hajszolt embertársaim örömét 
keresgélő énekes, mesemondó lettem. Óvodásoktól nyugdíjasokig, nevelőintézettől 
parókiáig mindenféle rendű és rangú ember »használ« – hazám az elszakadt részek-
kel, és a diaszpóra is. Kedves dalaim és meséim a honát kereső és a nagyon szerelmes 
ember hallomásai, látomásai.”

    
 2200 Ft
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01. 15., vasárnap, 11.00–12.00

BÍRÓ ESZTER FARSANGI KONCERTJE
CSALÁDI KONCERT ÉS KALANDOZÁS A BETŰK ÉS AZ IDŐ BIRODALMÁBAN

Bíró Eszter énekesnő, színésznő 2013 óta énekel gyerekeknek. A lemezek és a koncert 
létrehozásához két saját gyermeke adta az ihletet, hogy az ábécé betűit játékokon ke-
resztül szinte észrevehetetlenül szerettesse meg az óvodás és kisiskolás korosztály-
lyal. Az ünnepi koncerten szó esik a farsangról, más téli ünnepekről, sok-sok játékkal, 
humorral, élőben megszólaló muzsikaszóval. Bíró Eszter 2013-ban Fonogram-díjat, 
az év énekesnőjeként 2015-ben Érték-díjat kapott. 
Az előadást 3 éves kortól ajánljuk. 

       2000 Ft   
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01. 16–21.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA  
PROGRAMJAI A KARIKÓ JÁNOS 
KÖNYVTÁRBAN
A késedelmi díj elengedésével és ingyenes beiratkozással várjuk a környező települések 
lakóit a magyar kultúra napja biatorbágyi programsorozata keretében, 2023. január 
16. és 21. között. (A biatorbágyi lakosok számára egész évben ingyenes a beiratkozás a 
könyvtárba.) Ezen a héten zsákbamacska-kölcsönzéssel kedveskedünk olvasóinknak. 

     ingyenes   

01. 17., péntek, 18.00–19.00

MEGTALÁLT MŰVÉSZET
KELEMEN ÁGNES KIÁLLÍTÁSA

Megnyitó: január 17., 18 óra. A Biatorbágyon élő művész ikonjai, akvarelljei hitéről, 
az életről alkotott gondolatairól vallanak.
A kiállítás megtekinthető február 4-ig.

    
 ingyenes

  
 

01. 20., péntek 

A PETŐFI IRODALMI MÚZEUM 
VÁNDORKIÁLLÍTÁSA
PETŐFI 200

Tíz Petőfi-relikvia és tíz Petőfi-vers képezi a kiállítás gerincét. A tárgyak az alkotó 
életét meghatározó „keresztutakat”, kapcsolatokat idézik meg – elindulva a költő első 
nyilvános arcképétől az 1847-es, Petőfi összes költeményei című kötetig.

    
 ingyenes
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01. 20., péntek, 20.00–22.00  

CHAPLIN KLUB: FRENK-KONCERT
Frenk és kiváló zenekara a decemberi budapesti lemezbemutató koncert után Biator-
bágyon is bemutatja az Abszolút szabadon című új nagylemezt. Frenk a hazai zenei 
élet meghatározhatatlan alakja. Szinte minden hangszeren játszik, lemezein maga 
dobol, zongorázik, gitározik, énekel. A zenekar tagjai mind ismert és elismert zené-
szek. Rock ’n’ roll popsanzon a nagyvárosi éjszakák füstös lokáljaiban. Éjszakai élet, 
és minden, ami vele jár. Zenéjében – és természetesen új lemezén is – ötvöződik a 
pop, a rock ’n’ roll, a klasszikus zene, a sanzon, a jazz, és minden, ami mentes a meg-
felelési kényszertől. Dalai egyszerre nőiesek és férfiasak, lágyak, melankolikusak, 
vadak, erőtől feszülőek. Mint mi, mindannyian.

    
 2500 Ft

  
 

01. 21., szombat, 10.00–11.00

KENDŐLENGETŐS VARÁZSKONCERT
Ez a program a dr. Kokas Klára nemzetközi hírű zenepedagógus által elindított kon-
cert gyerekeknek és szüleiknek, amely a mély zenebefogadás titkairól szól, annak egy 
hatékony módját kínálja fel. A koncert célja a zene által létrehozott meghitt légkör 
együttes és örömteli átélése szülői ölben. A zenei részletek között énekek, mondó-
kák, körjáték és tánc teszi változatossá a koncertet.
Jelentkezés a koncert előtt két nappal a vinono@varazstanc.hu címen. Hozzájárulást elfogadnak.

    
 ingyenes
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01. 21., szombat, 18.00–23.00   

TÁNCHÁZ KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
2023-ban is tárt karokkal várunk táncházunkba minden néptáncolni vágyó kicsit és 
nagyot, előbbieket szokásunkhoz híven 18–20 óra között, a nagyobbakat 20–23 óra kö-
zött. Házigazda: Kovács Gábor Norbert, a muzsikát Vizeli Balázs és barátai szolgáltatják.

    
 felnőtteknek 800 Ft, gyerekeknek 200 Ft   

  
 

01. 22., vasárnap, 17.00–18.45

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A BARCAROLA KVARTETT EGYÜTTESSEL

A magyar kultúra napi ünnepség után a Barcarola Kvartett koncertjét hallgathat-
ják meg. Az együttes a Budapesti Fesztiválzenekar tagjaiból alakult. Saját átirataik-
ban nagyzenekari darabok is megszólalnak, de otthonosan mozognak könnyedebb 
stílusokban is, mint a filmzene, a tangó vagy éppen a régi slágerek világa. Kötetlen 
hangulatú fellépéseiken személyes élményekről, érdekességekről, kulisszatitkokról 
is hallhat a közönség. Ez alkalommal olyan színes műsorral készülnek, amelyben 
mindenki meg fogja találni a saját kedvenceit!

    
 ingyenes
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01. 24., kedd, 16.00–18.00

OLVASÓKLUB
Klubfoglalkozás könyvekről és olvasmányélményekről.

    
 ingyenes

  
 

01. 24., kedd, 18.00–20.00

STAND-UP
VILÁGVÉGRE – KISS ÁDÁM ÖNÁLLÓ ESTJE

„Engedd meg, hogy egy órára kiszakítsalak a világodból, és beszuszakoljalak az 
enyémbe. A boldog élet titka, hogy tudni kell magadban alkudozni az elvárásokkal. 
De a legjobb, ha nincsenek. Albániához képest Magyarország is egy Ausztria. Any-
nyira megfordult a világ, hogy negatívnak lenni manapság pozitív. A nevetés a leg-
jobb vakcina. Mikor lesz újra régi a világ? Vagy már sosem? Vajon nevetnek a maszk 
alatt? Az ott vajon anyám? Vagy a fogorvosom? Te is unod már a koronát. Én is. Na-
gyon. Lépjünk túl rajta együtt, és beszéljünk valami másról! Például a világról végre.”
Műsorvezető: Elek Péter.

    
 dumaszinhaz.jegy.hu
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01. 26., csütörtök, 18.00–20.00

FÖLDANYÁVAL EGYETÉRTÉSBEN
A BIATORBÁGYI KERTBARÁT KÖR ELŐADÁSA

Vendégeink: Francia Rita és Molnár Zoltán. Kérdésünkre, hogy miképp nevezzük őket, 
annyit mondtak: „próbálkozók”. Elmesélik nekünk, miért gondolják ezt így, és mi-
képpen, milyen eredményekkel próbálnak egy negyvenévnyi konvencionális gazdál-
kodás által tönkretett alföldi területet zöldség- és gabonatermesztésre alkalmassá 
tenni. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

    
 900 Ft

  
 

02. 03., péntek, 20.00–22.00   

CHAPLIN KLUB: 
LITTLE G. WEEVIL-KONCERT
Little G. Weevil énekes, gitáros, zeneszerző, producer, a Memphisben megrende-
zett International Blues Challenge szóló kategóriájának győztese, USA Blues Music 
Award- és kétszeres Blues Blast Music Award-jelölt. A szélesebb hazai közönség a 
2014. évi X-Faktor mentoraként is megismerhette. Karrierje alatt nyolc nemzetközi-
leg sikeres albuma jelent meg, és húsz országban több mint kétezer koncertet adott. 
Legutóbbi, Live Acoustic Session című lemeze első helyen szerepelt a világ akusz-
tikusblues-rádiólejátszási slágerlistáján az amerikai Roots Music Report független 
szervezet összesítése alapján (2021). Ezen az estén saját szerzeményei és kedvenc 
bluesklasszikusai közül válogat a tőle megszokott közvetlen, energikus, „történet-
mesélős” stílusban. Szájharmonikán közreműködik Gee tradicionális zenekarának 
állandó tagja, K. C. Brown.

    
 2500 Ft
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02. 04., szombat, 8.00–17.00

BiaTORbágy

2023-ban újra részesei lehetünk az immár hagyományos 
biatorbágyi disznótornak. Fedett és tágas vendégtérrel, 
valamint a hagyományos vendégszeretettel várjuk láto-
gatóinkat, akik idén is bepillanthatnak a paraszti élet 
egyik legnagyobb eseményébe a pörzsöléstől egészen 
a sült kolbász kóstolásáig. Nem csupán a disznóvágás 
elengedhetetlen munkafázisait figyelhetik meg, ha-
nem ínycsiklandó falatokat is ízlelhetnek a főzősát-
rakban szorgoskodók jóvoltából. A Kultúrváróban 
egész nap kapható a böllérfillér, amelyet disznó-
toros ételekre, teára és forralt borra válthatnak be.  
A ceremóniamester: Gulyás László vándormuzsikus! 
Népi hagyományok felelevenítése a PMAMI nép-
tánctanszaka tanulóinak közreműködésével – ők 
színpadi produkcióval is készülnek –, miközben 
fő „a város orjalevese”! 
8.30-tól Pörzsöléstől… 
10.00–16.00 A Ládafia Műhely kézműves-fog-
lalkozása a JFMK kiállítótermében – hogy a 
disznó egyetlen porcikája se vesszen kárba, 
bőr karkötőket és ékszereket készíthetnek, 
valamint gyertyamártás várja a kíváncsi és 
alkotni vágyó gyerekeket. 
Napközben fellép többek között a Biatorbágyi 
Népdalkör Köllő Attila vezetésével, a Ládafia 
Bábszínház előadja Az ördög kilenc kérdé-
se című darabját, valamint a színpadon 
a HuMen Brass Band, amely 2021-ben a 
Veszprémi Utcazene Fesztiválon elnyer-
te „A közönség kedvence” díjat, és tavaly 
is elsöprő sikert aratott a biatorbágyi 
disznótoron.

  
JFMK melletti nagy parkoló, kiállító 

  ingyenes
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02. 04., szombat, 19.00–2.00

SZÉKELY BÁL
Mindenkit sok szeretettel vár a Biatorbágyi Székely Kör a batyus bálba. A jó hangu-
latról a gyergyóremetei Bakos József és zenekara gondoskodik.
Jegyrendelés: László Ferenc, 06 70 504 9987.

    
 felnőtteknek 4000 Ft, gyerekeknek 2000 Ft

  
 

02. 06., hétfő, 18.00–19.00

PÉCH CZIKÁNY BÉLA FESTMÉNYEINEK
KIÁLLÍTÁSA
A művész elbeszélő, leíró stílusú festményeinek ihletője az ember és a táj. 

    
 ingyenes

  
 

02. 07., kedd, 18.00–19.00

MEMÓRIA CAFÉ
TÉL VÉGÉN, HA BESZORULUNK A SZOBÁBA

Februárban a rendszeres mozgás fontosságának témáját járjuk körül. A mozgás de-
presszióellenes hatásának alapja, melyet kutatások igazolnak, a sikeres erőfeszítés 
indukálta jutalomélmény. Gyógytornász segítségével megismerkedhetünk néhány 
szobában, akár ülve is végrehajtható gyakorlattal, amelyek idősek, demenciával 
élők számára is megfelelőek.

    
 ingyenes
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02. 09., csütörtök, 18.00–20.00

AMIT A PERMA-
KULTÚRÁRÓL 
TUDNI ÉRDEMES
A BIATORBÁGYI KERTBARÁT KÖR 

ELŐADÁSA

Dr. Szalai Zita egyetemi oktató, a Magyar 
Permakultúra Egyesület elnökének se-
gítségével betekintést nyerünk a perma-
kultúra szemléletébe, elveibe. Gyakorlati 
tanácsokat kapunk, milyen módszereket 
alkalmazhatunk mi is a kiskertünkben. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

    
 900 Ft

  
 

02. 10., péntek, 10.00–11.00

MESEDÉLELŐTT
SÜNI PIROS LABDÁJA

A Bábos Mesekuckó foglalkozása Major   
Zitával kicsiknek és óvodásoknak.   
A bábelőadást mesetorna követi. 
A rendezvény ingyenes, de előzetes telefonos 

vagy e-mailes regisztrációhoz van kötve.

    
 ingyenes

  
 

02. 10., péntek, 18.00–21.00

TÁRSASKLUB –
MINDENKINEK!
Várunk egy jó kis péntek esti társasozás-
ra. Jöhetsz egyedül, a barátaiddal vagy a 
családoddal, lehetsz kezdő vagy tapasz-
talt játékos, játszhatsz a mi játékainkkal 
vagy a sajátoddal is. Megújuló, 5–99 éves 
korig élvezhető játékkínálattal (külön 
felnőtteknek szóló komolyabb és szó-
rakoztatóbb játékokkal is), segítőkész 
játékmesterrel, Rigó Marcell „Főnökkel”, 
rengeteg jó fej törzsjátékossal, meglepe-
tésekkel és remek hangulattal várunk 
benneteket! Csatlakozz a „Társasklub 
– Biatorbágy” nevű Facebook-csopor-
tunkhoz is a legfrissebb infókért!

      
 ingyenes

  
 

02. 11., szombat, 19.00–02.00     

NŐSEMBER-BÁL
Batyus bál a Biatorbágyi Hagyomány-
őrző Egyesület szervezésében. Tom-
bola, büfé.

    
 ingyenes
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02. 14., kedd, 15.00–17.00

ŐSERŐGYŰJTŐ
SZŐKE ANDRÁS INTERAKTÍV MESTERKURZUSA SZENIOROKNAK, 1/3.

Szőke András vezetésével felfedezzük a településünk és a magyarság gasztronómiai 
és öngondoskodást támogató hagyományaiban, de leginkább a bennünk magunk-
ban szunnyadó őserőt. Ezeket a tudásokat akkumuláljuk, elixírré formáljuk, és felké-
szülünk, hogy át tudjuk adni a fiatalabb generációknak. A foglalkozásokon játszunk, 
közösen gondolkodunk, praktikákat, recepteket tanulunk, tanítunk egymásnak. 
Információ, jelentkezés: Szolnoki Brigitta, 06 30 337 4765.

    
 ingyenes
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02. 16., csütörtök, 18.00–19.30

BESZÉLGETÉS A HÁZASSÁG HETE
BIATORBÁGYI ARCAIVAL
A Házasság Hete idei biatorbágyi arcai: Köllő Jolán és Köllő Attila. A közismert jó kedé-
lyű, szép hangú pedagógus–zenész házaspár negyvenkét éve fogadott örök hűséget 
egymásnak. Örömeikről, nehézségeikről, megoldásaikról faggatja őket Szádváriné 
Kiss Mária, a művelődési központ vezetője. A székely menyecske és hites ura törté-
netét érdemes meghallgatni, s a meglepetés sem marad el.

    
 ingyenes

  
 

02. 17., péntek, 20.00–22.00

CHAPLIN KLUB: MUDDY SHOES 
A zenekart Fekete Jenő, a Palermo Boogie Gang gitáros–énekes frontembere és a 
bluesberkekben ekkor már jól ismert Nagy Szabolcs alapította 1996-ban. A duóhoz 
csatlakozott Mezőfi „Fifi” István a dobokon, szintén a PBG-ből, és Pengő Csaba nagy-
bőgőn. Az első lemez (The Real Shuffling Hungarians) is ebben az évben készült el. 
A Muddy Shoes itthon és külföldön egyaránt sok koncertet adott, Európa számos 
országában megfordult. Olyan bluesnagyságokat is kísért a zenekar, mint Louisiana 
Red, vagy a Grammy-díjas Sugar Blue. A második lemez 2004-ben Cool címmel jelent 
meg. A zenekar a blues műfajában igen tág keretek között mozog: a 20. század elejének 
akusztikus világától a nagyvárosi blueson át egészen a modernebb hangvételű, saját 
szerzeményekig. A formáció alakulása óta változatlan felállásban játszik. A zenekar 
tagjai: Fekete Jenő – ének, gitárok, Nagy Szabolcs – zongora, Pengő Csaba – nagybőgő, 
basszusgitár, Mezőfi „Fifi” István – dobok.

    
 2000 Ft
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02. 18., szombat, 14.00–      

SVÁB BÁL
FARSANGTEMETÉS

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói, tantestületi és szülői 
közössége szervezésében vidám mulatság keretében búcsút veszünk a farsangi idő-
szaktól.

    
 ingyenes

  
 

02. 21., kedd, 16.00–18.00

OLVASÓKLUB
Klubfoglalkozás könyvekről és olvasmányélményekről.

    
 ingyenes

  
 

02. 21., kedd, 18.00–21.00

ANDERS THOMAS JENSEN: ÁDÁM ALMÁI
FILM, ÉLMÉNY, BESZÉLGETÉS… – CSALÁDGARÁZS FILMKLUB

A neonáci Adamot közmunkára ítélik, amelyet a jólelkű pap, Ivan közösségében kell 
letöltenie. Adam közhasznú feladatként egy almatortát akar sütni. Ám hiába az eltö-
kéltsége, az almafa termése ki van téve a madarak és a kukacok támadásainak, ráadá-
sul villám is sújtja. Ivan úgy véli, az ördög packázik velük, Adam szerint viszont mind-
ez Isten műve, hiszen a gonosz talán nem is létezik. A film után dr. Konta Ildikó  Mária 
pszichológussal beszélgetünk a filmben felvetett és a film által bennünk felvetődő 
kérdésekről.

    
 ingyenes
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02. 24., péntek, 18.00–21.00

TÁRSASKLUB – MINDENKINEK!
Várunk egy jó kis péntek esti társasozásra. Jöhetsz egyedül, a barátaiddal vagy a csa-
ládoddal, lehetsz kezdő vagy tapasztalt játékos, játszhatsz a mi játékainkkal vagy a 
sajátoddal is. Megújuló, 5–99 éves korig élvezhető játékkínálattal (külön felnőttek-
nek szóló komolyabb és szórakoztatóbb játékokkal is), segítőkész játékmesterrel, 
Rigó Marcell „Főnökkel”, rengeteg jó fej törzsjátékossal, meglepetésekkel és remek 
hangulattal várunk benneteket! Csatlakozz a „Társasklub – Biatorbágy” nevű Face-
book-csoportunkhoz is a legfrissebb infókért!

      
 ingyenes

  
 

02. 24., péntek, 18.00–23.00

TÁNCHÁZ KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
2023-ban is tárt karokkal várunk táncházunkban minden néptáncolni vágyó kicsit és 
nagyot, előbbieket szokásunkhoz híven 18–20 óra között, a nagyobbakat 20–23 óra kö-
zött. Házigazda: Kovács Gábor Norbert, a muzsikát Vizeli Balázs és barátai szolgáltatják.

    
 felnőtteknek 800 Ft, gyerekeknek 200 Ft

  
 

02. 25., szombat, 10.30–11.30

JEGESMACI BARÁTAI
ZENÉS BÁBJÁTÉK AZ AMETIST BÁBSZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN

Két kíváncsi kis pingvin a hosszú vándorúton új barátokra tesz szert, míg megta-
lálják a jegesmedvét, akivel barátságot kötnek. A látványos, nagy méretű bábokkal 
előadott vidám műsor a gyerekek egyik kedvence.
Jegyek a Tixa.hu oldalon, illetve készpénzzel fizetve a helyszínen vásárolhatók.

    
 2000 Ft
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02. 25., szombat, 19.00–21.00

MOZI
SOROZAT

Kedves Látogatóink! A folyamatosan felmerülő igényeknek eleget téve elindítjuk 
film vetítő sorozatunkat a Faluházban, havi egy alkalommal!
Miért járjunk moziba?! 
A MOZI indok arra, hogy emberek közé menjünk! 
A MOZIBAN jobb együtt nevetni másokkal! 
A MOZIBAN izgalmasabbak az akciófilmek, és látványosabb minden! 
A MOZIBAN társaságban élhetünk át filmélményeket! 
A MOZIBAN két órára nyugtunk lehet! 
A MOZIBAN jobban esik a nachos és a pattogatott kukorica!!! 
Első vetítés: február 25., a filmet pedig a leadott szavazatok alapján választjuk ki.

      
 1500 Ft
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02. 26., vasárnap

MEG EMLÉKEZÉS
A NÉMET AJKÚ  
LAKOSSÁG
KITELEPÍTÉSÉRŐL

14.15 Főhajtás a Kitelepítési emlékmű-
nél (Fő utca)
15.00 Emlékműsor a Juhász Ferenc 
Művelődési Központ színháztermé-
ben. Koszorúzás az emléktáblánál.

    
 ingyenes
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02. 26., vasárnap

MIT EINEM BÜNDEL…
EGY BATYUVAL JÖTTEK…

A képekről, történetekből olyan emberek néznek ránk vissza, akik itt születtek, éltek, 
dolgoztak, ünnepeltek, imádkoztak, itt temették el halottaikat. Majd egyik napról a 
másikra nincstelenné tették őket. Mindenüket hátrahagyva, szívükben az emlékeik-
kel, újra kellett kezdeniük a semmiből, az ismeretlenben. A kiállítás a már nyomta-
tásban megjelent emlékek csokorba szedése, kiegészítve még néhány gondolattal, 
féltve őrzött családi fényképekkel, újabb visszaemlékezések leírásával, gyermekraj-
zokkal. A teljesség igénye nélkül.
Megtekinthető március 10-ig.

    
 ingyenes
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ÁLLANDÓ
PROGRAMOK 

FALUHÁZ

SZENIOR KLUB 
Információ: Szolnoki Brigitta (06 30 337 4765);  
a Facebook-csoport elérhetősége:  
Szenior Klub – Biatorbágy,  
https://www.facebook.com/
groups/214061606450317.

HÉTFŐ
9.30–10.00  
KEREKÍTŐ MONDÓKÁZÓ 

Infó: Kucsera Klára pedagógus, néptánc-, népijáték-, 
hagyományismeret-tanító, énekes, babamasszázs -
oktató, kucseraklara@t-online.hu,  
06 20 418 6689 (esti órák), www.kerekito.hu. 

10.10–10.50  
KEREKÍTŐ MANÓ TORNA 1–3 éves korig

Infó: Kucsera Klára fenti elérhetőségein. 
19.00–21.00  
A SZAKÁLY MÁTYÁS FÉRFIKÓRUS PRÓBÁJA 

Infó: Flámis Vilmos, 06 30 232 9360.
20.00–21.45
BARACKPÁLINKA NÉPTÁNCTANFOLYAM

Infó: Strack Orsolya, 06 70 291 2487

KEDD
 9.30–10.00 és 10.15–10.45  
RINGATÓ

Infó: Szomora Lívia, 06 20 201 0758;  
livicska@gmail.com, www.ringato.hu, 
www.facebook.com/groups/194316150747158 és 
www.facebook.com/RingatoSzomora Livifoglalkozasai.

14.00–15.00  
SZENIOR EGYENSÚLYTRÉNING 

Jelentkezés és bővebb információ: Almási Judit,  
06 30 729 2152, szeniortanc.ajudittal@gmail.com;  
www.tancoljunk.hu.

19.00–21.00  
A PÁSZTI MIKLÓS VEGYES KÓRUS PRÓBÁJA

Infó: Barlay Zsuzsa karnagy (06 30 582 6401), 
 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).
18.00–21.00  
BIATORBÁGYI FOTÓKLUB minden 2. szerdán. 

Infó: Bozzai Attila (bfefoto@gmail.com),  
biatorbagyifotoklub.hu.

18.00–19.00  
COMBI CALLANETICS

Bejelentkezés előre egyeztetés és szabad férőhelyek 
függvényében: Kálmán Melinda, combi callanetics  
oktató, 06 30 695 0945.

18.30–20.00 (kéthetente)  
NÉPIÉNEK-MŰHELY PAÁR JULCSIVAL FELNŐT-
TEKNEK 

Előzetes egyeztetés minden esetben szükséges   
a 06 30 246 2838 telefonszámon.

20.00–22.00  
AZ IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR PRÓBÁJA 

Infó: Wéber Hanna (06 30 579 4767).

CSÜTÖRTÖK
9.30–11.00  
SZENIOR ÖRÖMTÁNC ALMÁSI JUDITTAL

Jelentkezés és bővebb információ: Almási Judit,  
06 30 729 2152,  
szeniortanc.ajudittal@gmail.com;  
www.tancoljunk.hu.
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10.00–10.45  
DAJKAMESÉK

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

16.30–20.30  
A FÜZES NÉPTÁNCEGYÜTTES PRÓBÁJA

PÉNTEK
10.00–12.00  
TORNA 6o+ MAYER PANNI  
 GYÓGYTORNÁSSZAL
18.00–21.00  
A VIADUKT SE SAKKSZAKOSZTÁLY 
 FOGLALKOZÁSAI 

Infó: Ruip János, 06 30 860 9294.

KÖZÖSSÉGI HÁZ

HÉTFŐ–PÉNTEK
10.00–13.00 (pénteken 12.00 óráig)  
KIPIKOPIK JÁTSZÓHÁZA 

Infó: Szikra Ágnes, 06 30 337 4789.

SZERDA
17.25–18.55  
KISMAMAJÓGA 

Infó és bejelentkezés: Gáspár Gabriella, Naliní női-
jóga-, kismamajóga- és baba–mama jóga oktató, 
családállítás-vezető, Bach esszencia tanácsadó,  
06 30 515 0624, jogabudaors@gmail.com,  
www.noieskismamajoga.hu.

19.10–20.40  
NALINÍ NŐI JÓGA HANGFÜRDŐVEL 

Infó és bejelentkezés: Gáspár Gabriella fenti 
 elérhetőségein.

CSÜTÖRTÖK
19.00–20.30  
A ROZMARING TÁNCCSOPORT PRÓBÁJA

 Infó: Farkas-Gáspár Mónika, 06 30 459 2153.

PÉNTEK
18.00–20.00  
BiKE BIATORBÁGYI TERMÉSZETBARÁT ÉS 
 KERÉKPÁROS EGYESÜLET minden hónap  utolsó 
péntekjén

Infó: Szabó Tamás, 06 30 687 3080.

BÁBOSHÁZ

HÉTFŐ
16.30–20.00  
SZÖVŐSZAKKÖR 

Infó: Landgráf Kata, 06 20 207 7995.

SZERDA ÉS PÉNTEK
17.00–19.30  
KOSÁRFONÓ FOGLALKOZÁS FELNŐTTEKNEK 
– KEZDŐ

Infó: Orbánné Andrási Beatrix, 06 30 930 6697.

CSÜTÖRTÖK
16.30–18.00  
CIP-CIRIP BÁBSZAKKÖR 

Infó: Tóth Krisztina, 06 20 536 1197.

CZUCZOR GERGELY
KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÉTFŐ
15.00–17.00  
NÉPIÉNEK-MŰHELY PAÁR JULCSIVAL

Előzetes egyeztetés minden esetben szükséges:  
Paár Julcsi, 06 30 246 2838.
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