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Budapest Főváros 
XIII. Kerületi Önkormányzat 

/ KULT13

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Felelős kiadó: 

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ (AJAMK)
1131 Budapest, József Attila tér 4. • Telefon: +36 1 320 3842, +36 1 320 3843
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 08.00–20.00 • hétvégén: rendezvények függvényében

Angyalföldi Gyermek- és I� úsági Ház (AGYIH)
1138 Budapest, Dagály u. 15/A • Telefon: +36 1 330 5357
Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig: 09.00–22.00 • pénteken: 09.00–20.00 
hétvégén: rendezvények függvényében

Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény (AHGY)
1131 Budapest, József Attila tér 4. • Telefon: +36 30 453 3693 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 09.00–17.00 • szombat-vasárnap zárva • kutatónap: szerda-csütörtök

Újlipótvárosi Klub-Galéria (ÚKG)
1136 Budapest, Tátra u. 20/B • Telefon: +36 1 320 5380
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 14.00–19.00

RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ
1133 Budapest, Kárpát u. 23. • Tel.: +36 1 398 6210 • www.ram13.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 09.00–21.00 • hétvégén: rendezvények függvényében
A nyitva tartás az egyes szirmok esetén ettől eltérő lehet!

Tücsöktanya Családi Játszóház
1138 Budapest, Dagály u. 15/A • Telefon: +36 1 330 5357
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 09.00–18.00 • szombat: 15.00–18.00 • vasárnap: 10.00–13.00

PannKa Közösségi tér
1136 Budapest, Pannónia utca 18.
Nyitvatartás: hétfő, szerda, csütörtök: 9.00–13.00 • kedd, péntek: 9.00–13.00 és 16.00–18.00  
hétvégén: rendezvények függvényében

Angyalföldi Sportközpont (ASK)
1139 Budapest, Rozsnyay utca 4. 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig:  07.00–22.00 • hétvégén: rendezvények függvényében

Corner Hotel Angyalföld
1139 Budapest, Rozsnyay utca 4.  • Tel.: +36 1 329 1617
Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig: 0–24

Újpalotai úti Sporttelep
1131 Budapest, Újpalotai út 13. 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 16.00–23.00 • hétvégén: rendezvények függvényében

Nővér utcai Tanuszoda
1138 Budapest, Nővér utca 15. 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 08.00–20.00

Radnóti utcai Tanuszoda
1136 Budapest, Radnóti Miklós utca 33.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 08.00–20.00 • hétvégén: 09.00–14.00

Népszigeti Gyermek- és I� úsági Tábor 
1138 Budapest, Népsziget út 6.
Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig: rendezvények függvényében

Margitszigeti Gyermektábor 
1138 Budapest, Margitsziget
Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig: rendezvények függvényében

Velencei Gyermektábor 
2481 Velence, Széchenyi út 13.
Nyitvatartás: március 15. – november 15.

február 25., kedd 18.30–20.00
 Mesés estek felnőtteknek 

Egyszer volt, hol nem volt…
Családtörténet mese: a történet megtartó ereje, a család rendszermegtartó 
ereje és meséje. Szülőket, felnőtteket hívunk, hogy a mesék bölcsességével 
tanuljunk, tapasztaljunk önmagunkról, a szülői szerepről, a gyerekekről!
Mert szülőnek lenni öröm, de kihívás is!
Sok a feladat, néha nehéz szembenézni és jönnek a kérdések? Hívjuk segítsé-
gül a mesét, a történetet, az alkotás örömét, hogy könnyebben menjenek a 
hétköznapok, legyenek válaszok. 
Regisztráció kötött program, regisztrálni a www.kult13.hu honlapon 
lehetséges!
Helyszín: TT

február 14., péntek 10.00
 Babaszínház 

Picirkusz babaszínházi előadás
Varázslatos cirkusz - kicsiben, a legkisebbeknek, ahogy két bohóc elkép-
zeli! Fellép a kendőfülű elefánt és a félelmetes esernyő-oroszlán, de látha-
tó itt a különleges erőművész szám és a táncoló törpe is! Két bőröndből 
életre kel a Picirkusz - világszám! A bohócjáték kortárs gyerekversekkel is 
kiegészül, valamint az előadáshoz játék is kapcsolódik, amikor a szülők is 
kipróbálhatják az interaktív játékteret, együtt játszhatnak a gyerekekkel.
Az előadás időtartama kb. 20 perc, melyet ugyanennyi közös játék követ.
Ajánlott korosztály: 0–4 éves korig
Helyszín: PannKa
Regisztráció szükséges a www.pannka.hu oldalon keresztül!

február 09., vasárnap 
 Farsang a Tücsöktanyán 

10.30 Farsang három napjában 
A BaHorKa Társulat zenés-táncos meséje a farsangi népszokásokról
Ki látott már olyan csudát, hogy a legények kendőt kötnek, a leányok kalapot 
vesznek? Ki látott már táncoló kecskét? Farsang idején bármi megtörténhet, 
még az is, hogy a lusta lányok táncra perdülnek, a vénlányok énekére legé-
nyek potyognak az égből!
Aki nem hiszi, jöjjön velünk farsangolni! A díszes társulat leány és legény tag-
jai vidám muzsikával, mulatságos történetekkel szórakoztatják a kedves kö-
zönséget, akik a sok jóból ki nem maradhatnak, mert ők maguk is szereplők 
lesznek, hogy velünk együtt vigadjanak.
Ajánlott korosztály: 4 éves kortól
10.00–13.00 Tücsök Kézműves Műhely, társasjátékkör, játszóház 
Helyszín: TT

február 23., vasárnap 
10.30 Szegény ember gazdagsága
a Batyu színház előadása
Igaz mese a vagyonról és a boldog-
ságról. Az előadás felidézi a magyar 
mesekincs számos elemét: három kí-
vánság, csoda kút, erdő szelleme, rest 
macska, stb., melyek a nagyóvodások 
és kisiskolások örömére szolgál. Az 
idősebbek az ízes magyar nyelven 
íródott szövegen túl, a két történet 
tanulságait is kedvelhetik. A színházi 
élményt a felhangzó dalok, népzene-variációk és a néptáncok teszik teljessé 
(Szegény legény vagyok én, Erdő, erdő, erdő, Két szál pünkösd rózsa, Kis kece 
lányom, Béres legény). 
Ajánlott korosztály: 4 éves kortól
10.00–13.00 Tücsök Kézműves Műhely, társasjátékkör, játszóház 
Helyszín: TT

Telephelyek és elérhetőségek:

További információ a www.kult13.hu oldalon található 
és a telephelyek elérhetőségein kérhető!

Kult13 Rendezvénytermek – értékesítés
E-mail: rendezvenytermek@kult13.hu
Telefon: +36 30 451 9423

Sport13 Rendezvénytermek – értékesítés
E-mail: ertekesites@sport13.hu
Telefon: +36 1 329 1617

február 2. 11.00 
február 3. 10.00

Buda Ferenc – Albert Péter – Kokavecz Iván: 
Mátyás király és a cinkotai kántor

GY, CS AJAMK

Belépőjegy: gyerekeknek 1500 Ft, 
diákoknak és nyugdíjasoknak 1850 
Ft, felnőtteknek 2200 Ft, csoportos 
jegy 15 főtől 1350 Ft/fő, 14 év felett 
1700 Ft/fő

február 9. 10.30 Farsang a Tücsöktanyán – A BaHorKa Társulat 
zenés-táncos meséje a farsangi népszokásokról

GY, CS TT Belépőjegy: 800.-Ft/fő - XIII. Kerületi 
Kártyával a belépés díjtalan!

február 9. 16.30 
február 10. 10.00

Hófehér és Rózsapiros GY, CS AGYIH

Belépőjegy: gyerekeknek 1500 Ft, 
diákoknak és nyugdíjasoknak 1850 
Ft, felnőtteknek 2200 Ft, csoportos 
jegy 15 főtől 1350 Ft/fő, 14 év felett 
1700 Ft/fő

február 14. 10.00 Babaszínház – Picirkusz GY, CS PannKa Belépőjegy: 800 Ft/fő, XIII. kerületi 
Partner Kártyával 500 Ft/fő*

február 16. 10.00 Vasárnap PannKánál – Farsangi táncház GY, CS PannKa
Belépőjegy: 1000 Ft/fő, 
testvérkedvezmény 50%, XIII. kerületi 
Partner Kártyával 800Ft/fő*

február 16. 11.00 
február 17. 10.00

Nógrádi Gábor – Fekete Mari: Segítség, ember! GY, CS AJAMK

Belépőjegy: gyerekeknek 1500 Ft, 
diákoknak és nyugdíjasoknak 1850 
Ft, felnőtteknek 2200 Ft, csoportos 
jegy 15 főtől 1350 Ft/fő, 14 év felett 
1700 Ft/fő

február 23. 11.00 
február 24. 10.00

Gyergyai Albert – Malgot István – 
Selmeczi György: Árgyélus király�  (Felújítás!)

GY, CS AJAMK

Belépőjegy: gyerekeknek 1500 Ft, 
diákoknak és nyugdíjasoknak 1850 
Ft, felnőtteknek 2200 Ft, csoportos 
jegy 15 főtől 1350 Ft/fő, 14 év felett 
1700 Ft/fő

február 23. 10.30 Szegény ember gazdagsága
a Batyu színház előadása

GY, CS TT Belépőjegy: 800.-Ft/fő - XIII. Kerületi 
Kártyával a belépés díjtalan!

február 28. 10.30 Medvék minden mennyiségben 
a Vaskakas Bábszínház babaszínházi előadása

GY, CS AJAMK Belépőjegy: játszóházi belépővel - XIII. 
Kerületi Kártyával a belépés díjtalan!

*Regisztráció szükséges a www.pannka.hu oldalon keresztül!

GYEREKPROGRAMOKPannKa Közösségi Tér 
Alkalmi programok a PannKában

Tücsöktanya Családi Játszóház 
az Angyalföldi Gyermek- és I� úsági Házban

                           rendezvénysorozat 

támogatója a Duna Plaza Zrt.

február 28., péntek
10.30 Medvék minden mennyiségben
a Vaskakas Bábszínház babaszínházi előadása

…a játékboltból, a bazártra� kból, az áruházból, a desszertes doboz fedeléről – 
de talán még képzeletbeli mackók is. Lehet velük beszélgetni, ki lehet találni, 
mire gondolnak, mit néznek, látnak, mire vágynak, mi az, amire a nagyokat 
intik. Pirongatni, korholni lehet őket, rájöhetünk apró cseleikre, úgy tehe-
tünk, mintha… Lehet velük játszani, de ők is játszanak velünk.
Író: Tandori Dezső (József Attila- és Kossuth-díjas)
Tervező: Sipos Katalin, Zeneszerző: Rab Viki, Dramaturg, rendező: Markó Ró-
bert, Játsszák: Bora Levente és Nagy Petra
Az előadás időtartama kb. 20 perc, melyet 20 perc játékidő követ.
Ajánlott életkor: fél éves kortól 3 éves korig 
Regisztráció kötött program, regisztrálni a www.kult13.hu honlapon 
lehetséges!
Helyszín: AJAMK

Alkalmi programok a PannKában



 február 1., szombat 10.00-17.00
 XIII. Kerületi Civil Szervezetek Napja 

Szervezők: Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat és a XIII. Kerületi Közszol-
gáltató Zrt. SKult13 Divízió
A rendezvény védnöke: Dr. Tóth József polgármester
Képek, tablók, tárgyak, � lmvetítés interaktív workshopok, virtuális evezős-
verseny, szó lesz az ipar-és szellemi tulajdon jogvédelméről, az eredetiség-
felismerésről, bábjátszás, vershallgatás-versmondás, ingyenes vérnyomás-, 
vércukor-, koleszterin, - testzsírszázalék mérés, testtömegindex állapotfelmé-
rés, táplálkozási terápiás tanácsadás -illetve betegségmegelőzés, egészséges 
sütemények elkészítése, szűrés jellegű hallásvizsgálat is várja az érdeklődőket 
egész nap a látogatókat a RaM Colosseumban. Művészeti tevékenységet foly-
tató szervezetek délután gálaműsoron lépnek fel több műfajban a színpadon. 
Emellett a Rock Múzeum egésznapos kiállítást tart tárlatvezetéssel.  A civil 
szakmai fórumon a kerületben működő, innovációval foglalkozó cégek adnak 
segítséget a civil szervezeteknek szakmai tevékenységük fejlesztéséhez.
Helyszín: RaM 

február 7. péntek 19.30-22.30
 PEDROFON Táncparty  

Minden hónap első péntekén fergeteges táncesttel várjuk a táncoslábú 
közönséget az AJAMK színháztermében. Hazánk egyik legkedveltebb rock 
and roll zenekarának műsorán szerepelnek az ’50-es, ’60-as évek rock and 
roll slágerei, a Hungária örökzöldektől a Komár László nótákig. Sőt a ’30-as, 

’40-es évek swing világát is felidézik, de feldolgozzák a hozzájuk közel álló 
közelmúltbéli tánczenéket is. 
Helyszín: AJAMK

február 14., péntek 19.00
  Veréb Tamás és Zenekara: Valentin napi koncert 

Veréb Tamás � atal kora ellenére már 
számos szakmai elismeréssel rendel-
kezik, energikus, nagyközönséget 
megfogó zeneiséggel mozog akár a 
komolyzene a musical és a könnyűze-
ne világában is. Számos főszerepet 
játszik  a Budapesti Operettszínházban, 
továbbá fellépett már a Margitszigeti 
és a Szegedi Szabadtéri Színpad pro-
dukcióiban is. Kapcsolata az előadó 
művészettel  9 éves korában  kezdő-
dött, amikor megkapta a Miskolci 
Nemzeti Színházban megrendezett 
Isten pénze musical egyik gyermek 
szerepét. 19 évesen eljátszotta Rómeó 
szerepét a Budapesti Operettszínház-
ban, ilyen � atalon egyedüliként az 
országban. Ezért a szerepéért 2014-
ben megkapta az „Év felfedezettje” dí-

jat,  illetve az Évad legígéretesebb i� ú művésze díjat is. Továbbá 2016-ban 
diplomázott  Klasszikus Ének szakon  a  Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti 
Egyetemen. Egy ilyen kiváló előadóművész koncertjével várunk minden 
zeneszerető érdeklődőt, rajongót, és persze párjukat se felejtsék meghívni, 
vagy akár meglepni a nevezetes nap alkalmából!
Helyszín: AJAMK

február 21., péntek 19.30
 Pál Ferenc előadása 

Hogyan válhat erőforrássá a múlt? Hogyan alakítható szabadon a jövő?
Pál Ferit senkinek sem kell 
bemutatni: pap, mentálhigi-
énés szakember – és az egyik 
legjobb előadó, akit valaha 
hallhattunk. Azokról a kérdé-
sekről beszél, amelyek a leg-
inkább foglalkoztatnak ben-
nünket, egyszerű szavakkal 
képes bonyolult összefüggé-
seket megvilágítani, és azo-
kat nemcsak érthetővé, de 

átélhetővé tenni.”De sokszor hallottam már azt a mondatot, hogy a jelenben 
kell élni, és felesleges a múlttal foglalkozni! Amikor valaki azt mondja, hogy 
értelmetlen a múlttal foglalkozni, hiszen azt már nem lehet megváltoztatni, 
nagy precizitással fejezi ki, hogy azt gondolja: az segítene rajta, ha a múltat 
megváltoztathatná. Azt hiszi, a múlttal kapcsolatos egyetlen lehetősége az 
volna, ha azt meg nem történtté tehetné vagy átírhatná, és mivel ez lehe-
tetlen, nincs dolga ezzel. A sejtjeink azonban őrzik a múltunkat, így az hatást 
gyakorol a jelenünkre. Ezért éppen annyira érdemes a múlttal foglalkozni, azt 
földolgozni, elrendezni, amennyire a jelen szempontjából szükségünk van rá. 
A múltat pontosan azért kell helyére tenni, hogy a jelenben élhessünk” – ál-
lítja Pál Feri, aki aktuális előadásában ezt a témát bontja ki a tőle megszokott 
lebilincselő stílusban.
Helyszín: AJAMK

  február 28., 19.00
 Nóti Károly – Zágon István – Eisemann Mihály:  
 Hippolyt, a lakáj 

Zenés vígjáték két részben
Egy mára klasszi-
kussá vált komédia, 
melyet egykoron a 
� lm és persze Ka-
bos és Csortos tett 
naggyá. A színhá-
zak rendszeresen 
játszott darabja, 
melynek Eisemann 
Mihály zenéi adják 
különös lüktetését: 
Holdvilágos éjsza-
kán, Bőg a tehén, 
Köszönöm, hogy 
imádott, Jajj, de jó a habos sütemény… A Schneider család sikeresen felküz-
dötte magát a budai villanegyedbe, az elitbe, amelyhez a jólét, nyolc szobás 
palota mellé persze lakáj is dukál. Ám az új inas és házigazdái világa olyan 
távol áll egymástól, mint Makó…
Szereplők: Buch Tibor, Várkonyi András, Sáfár Anikó, Mádi Piroska, Egy-
házi Géza, Kecskeméti Róbert, Oszter Alexandra, Turpinszky Béla, Köllő 
Babett, Göth Péter 
Rendező: Straub Dezső (Jászai-Mari díjas művész)
Helyszín: AJAMK

február 4. – március 18.
 Vadvilág Természetfotósok Egyesületének kiállítása 

Megnyitó: 2020. február 4., kedd 18.00
A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesülete 2005 szeptemberé-
ben alakult. Az Egyesület tagjai elsősorban természetjáró amatőr és 
pro�  fotósok. A Mácsai István Galériában bemutatandó csoportos tár-
laton a csoporttagok műalkotásainak közös metszete a természeti ér-
tékek védelme, az i� úság természetszeretetre és környezettudatosság-
ra való nevelése. A felvételek elsősorban természetben élő állatokat, a 
természet apró csodáit, magyarországi és nemzetközi vad tájakat közvetít 
a befogadó felé. A fényképezőgépet, mint eszközt használják, és érzései-
ket, gondolataikat hordozzák a megörökített pillanatok. Az alkotók mind 
remekül bánnak ezekkel a lehetőségekkel, mely mindenkiben ott van.
Helyszín: AJAMK

február 5. – március 6.
 Berki Zita kiállítása 

Megnyitó: 2020. február 5., szerda 15.00
Berki Zita Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, matematika-rajz 
szakán végzett 1993-ban. A tanítás mellett elvégezte a MOME textil szakát. 
4 éve költözött Budapestre. A munkahelye a Magyar Művészeti Akadémia 
Titkársága.
Tagja a Független Alkotók Művészeti és Művelődési Egyesületének (FAMME), 
2003 óta több közös és önálló kiállításon vett részt.
A selyemfestéssel 14 éve ismerkedett 
meg. Ennek lágysága, könnyedsé-
ge nagyon hamar magával ragadta. 
Technikája hasonlít az akvarellhez, 
azonban a távolkeleti kultúrából me-
rített módszer ötvözeteként egyedi 
művek formálódnak belőlük.
Helyszín: VG

február 27. – március 20.
 Vásárhelyi Antal kiállítása 

Megnyitó: 2020. február 27., csütörtök 18.00
„1969-73: Bukarest, belsőépítészeti és gra� kai tanulmányok. 1979-ben tele-
pedett át Magyarországra, 1979-82 között megszakításokkal a budapesti 
Fiatal Művészek Klubja művészeti vezetője volt, kiállítások szervezésével, 
társművészeti programok rendezésével foglalkozott. A 80-as évek közepén 
részt vett a Kísérleti művészet és a Művészet ma I-III. nemzetközi kiállítások 
megszervezésében. 1988-ban a Hiány című társadalmi és művészeti folyó-
irat szerkesztője lett, a lapnak jelentős szerepe volt a politikai és művészeti 
pluralizmus megteremtésében Magyarországon.1998-ban megszervezte a 
Hommage a` M. C. Escher című kiállítást, 1999-ben az UNESCO és az ICSU tá-
mogatásával a Tudomány a művészetben - művészet a tudományban című 
tárlatot. Az Association pour la Promotion du Patrimonie Artistique França-
is és a Berufsverband Bildender Künstler tagja. Nagyméretű, geometrikus, 
többnyire fekete-fehérben komponált, a leggyakrabban architektonikus 
elemekből építkező lapjait M. C. Escher illuzionisztikus térformálásának ha-
tására utaló megoldások jellemzik, az elvont formákat gyakran � gurális rész-
letekkel társítja, a tárgyilagos, hűvösen elemző hang ironikus vagy drámai 
mozzanatokkal gazdagodik.» P.Szabó Ernő.
Helyszín: ÚKG

február 1. 10.00 XIII. Kerületi Civil Szervezetek Napja M RAM A részvétel díjtalan!

február 1. – április 30.
Bolla Zoltán kiállítása – „Újlipótváros építészete 
1861–1945” – A historizmus és a szecesszió 
építészete Újlipótvárosban

D, F, NY RAM A részvétel díjtalan!

február 4. 18.00 Vadvilág Természetfotósok Egyesületének 
kiállítás megnyitója

D, F, NY AJAMK A részvétel díjtalan!

február 5. 15.00 Berki Zita kiállítás megnyitó D, F, NY VG A részvétel díjtalan!

február 5. 17.00 Civil Kerekasztal – szabadtéri civil programok 
ütemezése

F AJAMK A részvétel díjtalan!

február 7. 19.30 PEDROFON Táncparty D, F, NY AJAMK Belépődíj: felnőtteknek: 1500 Ft, 
diákoknak és nyugdíjasoknak: 1200 Ft 

február 8. 16.00 Gerida Farsang M AJAMK A részvétel díjtalan!

február 11. 13.30 Nyugdíjas � lmklub – Hova lettek Morganék? NY AJAMK A részvétel díjtalan!

február 14. 19.00 Veréb Tamás és Zenekara: 
Valentin napi koncert

D, F, NY AJAMK Belépődíj: első szektor: 3500 Ft, 
második szektor: 3000 Ft *

február 21. 19.30
Pál Ferenc előadása 
Hogyan válhat erőforrássá a múlt? 
Hogyan alakítható szabadon a jövő?

D, F, NY AJAMK Belépődíj: első szektor: 2600 Ft, 
második szektor: 2000 Ft*

február 25. 13.30 Nyugdíjas � lmklub – Amikor minden változik NY AJAMK A részvétel díjtalan!

február 25. 18.30 Mesés estek felnőtteknek F AGYIH

Belépődíj: 2000 Ft/fő/alkalom, 
házaspároknak 3000 Ft/alkalom, 
XIII. Kerületi Kártyával rendelkezőknek: 
1 főnek a belépés díjtalan, házaspárok 
esetében 1000 Ft
Regisztráció kötött program, 
regisztrálni a www.kult13.hu honlapon 
lehetséges!

február 26. 19.00 Pruzsinszky Sándor: 
Jane Austin szerelmei… ŐSBEMUTATÓ!

D, F, NY AJAMK

Belépődíj:  diákoknak és 
nyugdíjasoknak 1850 Ft, felnőtteknek 
2200 Ft, csoportos jegy 15 főtől 
1350 Ft/fő, 14 év felett 1700 Ft/fő

február 27. 18.00 Vásárhelyi Antal kiállítás megnyitó D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

február 28. 17.00 Baranyi Ferenc: Operandevú – FARSANG VAN – 
Operabálok

D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

február 28. 19.00
Nóti Károly – Zágon István – 
Eisemann Mihály: Hyppolit, a lakáj 
Zenés vígjáték két részben

D, F, NY AJAMK Belépődíj: első szektor: 3000 Ft, 
második szektor: 2500 Ft*

*XIII. Kerületi Kártyával 20% kedvezményt biztosítunk a helyszínen a belépőjegy árából. 
Jelmagyarázat: M – minden korosztály számára, F – felnőtteknek, D – diákoknak, NY – nyugdíjasoknak
Ingyenes programjainkra a díjtalan belépést/részvételt a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat biztosítja.

ESEMÉNYNAPTÁR AJÁNLÓ Kiállítások


