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Viktória királynő és Abdul
című film vetítése

Különleges igaz történet egy szokatlan barátságról Viktória királynő
jelentős uralkodásának kései éveiből.

Abdul Karim, a fiatal tisztviselő Indiából Angliába utazik, hogy részt
vegyen a királynő Arany Jubileumán, és meglepve tapasztalja, hogy
maga a királynő veszi pártfogásába.

Amikor a királynő elkezdi firtatni régóta birtokolt posztjának korlátait,
váratlan és elkötelezett szövetség jön létre közte és a férfi közt, és olyan
lojálisak egymáshoz, hogy az udvartartás és a belső körök megpróbálják
szétzúzni ezt a viszonyt. Ahogy a barátság mélyül, a királynő új szemmel
kezdi látni a világot, és boldogan nyeri vissza emberi mivoltát.

Két kivételes ember különös barátságát ismerjük meg. Hogyan talál
egymásra a két világ és köt szövetséget? Hogyan jön létre egy ilyen nem
mindennapi barátság?

Főszereplők: Judi Dench, Ali Fazal
Rendező: Stephen Frears
Házigazda: Petró Karesz (Lakihegy Rádió műsorvezetője)

Jegyár: 800 Ft/felnőtt; 500 Ft/nyugdíjas, diák

Magyar Kultúra Napja
Ünnepi köszöntőt mond:

Lupa János
a Köznevelési, Kulturális és Társadalmi
Kapcsolatok Bizottságának elnöke

Ünnepi beszédet mond:

Katona Katalin
ötvös művész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja

Somogyváry Gyula-díj átadás

„Szerelem és bor”
Szarka Gyula énekelt versekből álló előadása
az előadásban közreműködik:
Farnbauer Péter - zongora, Kolmann Gábor - szaxofon

Közreműködik:
Székely Miklós Városi Kórus
vezényel: Szabó Kiss Beáta karnagy

A Városi Galériában Zsin Judit: Akvarell képek című kiállítása,
az Aula Galériában a Pest Megyei Értéktár vándorkiállítása
tekinthető meg.

Egészségterv
- Ismerjük a betegségek kiváltó okát
Az emberi szervezet egy rendkívül okosan és logikusan mûködõ rendszer. Testünk jelzéseit
nem csak akkor fontos hatékonyan megismerni és értelmezni, ha már betegek vagyunk, hanem
akkor is, amikor egészségesek vagyunk és azok is szeretnénk maradni. Az elõadás során választ
kapunk azokra a kérdésekre, hogy a tüneti kezelés helyett hogyan tudjuk megtalálni a probléma
valódi okát.

Elõadó:

Hatvani Galina természetgyógyász
Bõvebb információ: hatvanigalina.hu
jegyár: 700 Ft/felnõtt; 400 Ft/nyugdíjas, diák

fellép:

A Nemcsak Jazz Klubban a kezdetektõl közkedvelt zenekar,
5 és fél év után újra színpadunkra lép.

A Kossuth-díjas Hot Jazz Band zenekart a korai jazz és a két világháború
közötti magyar könnyûzene, a Karády, Kabos, Jávor, Latabár filmek
zenéinek korhû megszólaltatóiként ismeri és szereti a hallgatóság.
A virtuozitást kedvelõ együttes nagyfokú stílushûségre törekszik, mely
a sármos énekmodorban szintén érzékelhetõ. Ezen az estén az elmúlt
év nagysikerû koncertjeinek anyagából válogatnak nekünk.

Helyszín: Hangversenyterem (Szebeni út 81.)
Jegyár: 2.200 Ft/felnõtt; 1.500 Ft/nyugdíjas, diák

Szigetszentmiklósi

Újévi Gálakoncert
Budafoki Dohnány Zenekar

Hollerung Gábor
Radics Gigi
Szakcsi Lakatos Béla

Városi Sportcsarnok


