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uKISKÉZMÛVES hétfõn 16-17 óráig, vezeti: Käsz Ildikó
FIRSTEPS angol nyelvtanfolyam, kedd 17.15-18 óra. Vezeti: Czirokné Higi Réka 
BABUSGATÓ  kedden 9.30-tól, vezeti: Krausz Bernadett

KERÁMIA  kedden 17 órakor, vezeti: Perhács Eszter
FOLTVARRÓ MÛHELY  csüt. 9-11 és 16.30-19, szerda 16.30-19 óra, vezeti: Leipoldné Lázár Gizella
IPARMÛVÉSZETI MÛHELY  csütörtökön 14 órakor, vezeti: Blumschein Dezsõ
KREATÍV MÛHELY  pénteken 15 órakor, vezeti:  Käsz Ildikó 
DÍSZÍTÕMÛVÉSZETI MÛHELY  csütörtökön 17 és pénteken 10 órakor, vezeti: Kincses Ágnes

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK 3. héten kedden 16 órakor, vezeti: Gyenizse Gáborné
SZABADIDÕ KLUB 4. héten kedden 16 órakor, vezeti: Mohácsi Ervin
ILCO KLUB negyedévente (páratlan héten) szerdán 16 órakor
NÕKLUB páros héten szerdán 16 órakor, vezeti: Sipos Imréné
ERDÉLYI KÖR hétfõn 18 órakor, vezeti: Ruzsinszky László
ASSZONYKLUB hónap elsõ hétfõjén 16 órakor, vezeti: Farkas Gyuláné
ANONIM KLUB (AA) szombaton 15.30-kor
MÉHÉSZKLUB 1. héten pénteken 17 órakor, vezeti:  Menyes Vilmos

ZSONGLÕRÖK hétfõn 17.30 órakor, vezeti: Sándor Petra, Bosznay Réka
T-DANCE szerdán 18 órakor, vezeti: Szabó Dávid
TERMÉSZETJÁRÓK  2. héten kedden 17 órakor, vezeti: Õri Zsuzsanna
DARTS KLUB hétfõn és pénteken 17 órakor, vezeti: Bozsok Attila
SZEKTORLABDA szerdán 17 órakor, vezeti: Gyozsán Zoltán
FONTI 5 hétfõn 15.15, csütörtökön 17.30 és pénteken 14.00 órakor, vezeti: Takács Judit 

SPORTLÖVÉSZET szerdán és csütörtökön 14.30 órakor (a Gagarin Iskolában)

PERFORMANCE DANCE SHOW csütörtök 19.00
CAPOEIRA csütörtök 15.30 órakor, vezeti: Bokor László

KISPÖNDÖLY (OVIS) szerda 15.30-tól vezeti: Németh Csilla
DANCE FOR LIFE hip-hop tánc, hétfõ, péntek, szombat 15 órakor, vezeti: Bara Zsanett
NEW GENERATION hip-hop tánc, péntek 20.30, szombat 15.00, vez.: Császár Adrián

KISPÖNDÖLY NÉPTÁNCCSOPORTcsütörtök 14.30 órakor, vezeti: Németh Cs., Kirch Z.
MUNKÁSKÓRUS Hétfõ 17 órakor, vezeti: Csonka Miklósné
ÕSZIRÓZSA NÉPTÁNCCSOPORT szerdán 14.30-kor, 
PEDAGÓGUS KAMARAKÓRUS kedden 18.30 órakor, vezeti: dr. Szabó Szabolcs
HORVÁT DALKÖR kedden 16.00 órakor, vezeti: Taragyija Milica
HIM SINGERS szerdán 18 órakor, vezeti: Tóth Ferenc

vezeti: Németh Csilla, Barkáné György Ágota

Mûvészeti mûhelyek

Gyermek-foglalkozások

Klubok

Sport- mozgás-tánc

Mûvészeti csoportok

Komló, 48-as tér 1. 72/482-196, 581-029 kozossegekhaza@khszinhaz.hu www.khszinhaz.hu



Komlói kistérség

KÖZKINCS KEREKASZTAL

programajánló

KIÁLLÍTÁSOK

Kiállítás Pintér Sándor komlói festõ munkáiból

Megnyitó: 2012. április 24-én, 17 órai kezdettel
A kiállítás május 19-ig tekintheto meg az intézmény nyitvatartási
 idejében.

A kiállítások a Közösségek Háza nyitvatartási idejében tekinthetõk meg.

Debreczeni László erdélyi muemlékgrafikus kiállítása

2012. április 2-26-ig  tekintheto meg.

Czanik galéria

Aula

CSALÁDI PROGRAMOK

Húsvéti játszóház, április 1.

Magyarszék

Tojáskeresõ, április 7.

Magyarhertelend

Locsolóbál, április 8.

Magyarszék

“Köszöntöm húsvét ünnepét”

Báling Aranka hímestojás festõ népi iparmûvész és kézmûves
oktató alkotásaiból nyílt kiállítás.
Megtekinthetõ 2012. április 21-ig 8-16 óráig.

Czanik galéria

HÉTDOMB TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET
ÉS A KH KÖZÖS SZERVEZÉSÛ TÚRÁI

ÁPRILIS
4. szerda Túra az egészségünkért – Gyermekkorom 
kedvenc helye
Találkozó a buszpályaudvaron 7.45-kor

21. szombat: Kirándul a család – Tavak, halak világa
Találkozó: 7.45-kor a busz pályaudvaron

Túravezetõ: Õri Zsuzsanna 

HÉTDOMB TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET

ÖRÖKSÉGÜNK – DÉLUTÁNI 
DISKURZUS SOROZAT

ÁPRILIS
20. péntek 17.00 Gátai Hajnalka - 
"Varázslatos vadnyugat" (Grand 
Canyon, Red Rock és Las Vegas) 

V. Üveges Hétvége

Április 27-29., Hosszúhetény

 Versmondó találkozó
2012. április 12-én, csütörtök, 10 óra
Deák Zsuzsa terem

a Klubszövetség „Életet az éveknek”
Baranya Megyei Szervezete és a 
KH szervezésében

megyei versmondó verseny

Elsosegély nyújtó verseny
április 17. 9-12 óráig
a Vöröskereszt helyi szervezete
szervezésében.

nem hangos programok
Leo Amici Alapítvány – Orwell: Állatfarm
A drogfüggõ betegek rehabilitációjával foglalkozó, komlói Leo Amici Alapítvány 
színház- és mozgásterápiás csoportjának egyenlõket és egyenlõbbeket 
felvonultató elõadása Miodragovits Vince színház-terapeuta rendezésében. 

Rátóti Zoltán – Háy János: Házasságon innen és túl
Rátóti Zoltán estje Háy János azonos címû kötetének szövegeibõl. Bemutató: 2007 
- Nemzeti Színház. Részlet: Ez még szeretõ, az már feleség, ez még feleség, az már 
szeretõ. Ez még elvált, az már házas, ez még házas, az már elvált. Ez még szeret, az 
már nem emlékszik, ez még nem emlékszik, az már szeret. Ez még vadászik, az már 
megfõzte, ez már megfõzte, az még vadászik... Ez már, az még és ez még, az már, 
de végül mindegyiket megette a halál. 

Nihil Chips „...egy ütõs partizenekar, amiben kiélhetjük minden 
baromságunkat. Hogy miért a Nihil? Az a szabály, hogy nincs szabály. Egy kis 
mûhelytitok: minden számhoz úgy nyúlunk hozzá, hogy úgyis azt csinálunk vele, 
amit akarunk. Öt ember ötféle világból, de összeérnek ezek a szálak és ebbõl jön 
létre A Nihil Chips!” (Matisa András - nihilchips.hu)

RockToRock „... tagjai eleinte kedvenc zenéink feldolgozásaival kezdték (Deep 
Purple, Whitesnake, TOTO, Survivor, Don Henley, Queen, Pink Floyd, Bon Jovi, 
Europe), hogy egy kicsit összeszokjanak, de végül elõálltak egy merész ötlettel, 
mégpedig, hogy ezeket a dalokat magyarul éneklik el a közönségnek, ezzel kicsit 
egyedivé, érdekesebbé téve a már jól ismert dalokat. ” (www.culturepub.hu)

Koszta Nosztra „Komló büszkesége, a Koszta Nosztra évtizedes múlttal és fél 
évtizedes hibernációval büszkélkedhet, nem is beszélve a környék egyik legjobb 
zenekarnevérõl... õk kezdték a legkorábban ezt az alternatív gitárzörgetést... 
amikor még online fórumok nélkül is lehetett érvényesülni.” (ilovepecs.hu)

hangos programok
Kavalkád Rock Band „... nyitottunk egy rock klubbot Soltvadkerten, melynek 
neve Kavalkád lett. Mivel a zenekar már tervben volt, így a klub helyi zenekara 
lettünk és a nevet is felvettük. ... Bandák, akiknek a dalait játszottuk: Metallica, 
Ossian, P. Mobil, P. Box, Lord, Midnight Oil, Korál, Tankcsapda, Bikini.” (krb.5mp.eu)

Rózsaszín Pittbull  ...avagy a macskám dzsörzé blúz
„A Rózsaszín Pitbull egy komlói punk-rock együttes, mely 1995-ben alakult. Fõként 
politikai és kissé aberrált szexuális töltetû dalszövegeikkel hívták fel magukra a 
figyelmet, bár a felszín alatt általában mély filozófiai tartalom bújik meg. A 
szövegviláguk azt a szerepet próbálja betölteni a zene világában, amit a South Park 
a rajzfilmek világában.”  (hu.wikipedia.org)

Rokokó Rosé  „A zenekar egy régebbi formáció továbbéléseként a jelenlegi 
formában 2008 õszétõl létezik. Kuriózuma, hogy mindig is lányok alkották. Zenénk 
nehezen körülhatárolható, egyedi, sokszor nagyon komoly, máskor kislányosan 
infantilis vagy éppen kecsesen nõies, amilyenek mi vagyunk.:) 
(www.myspace.com/alteregocsakcsajok)

"Varázslatos vadnyugat”

Grand Canyon, Red Rock és Las Vegas
Gátai Hajnalka fotókiállítása 
Megnyitó: 2012. április 20-án 17 óra
Megtekinthetõ 2012. június 2-ig.

Aula


