
szeptember 21., péntek 19.00
Szereted-e még...?

Szécsi Pál dalai – Gergely Róbert estje
Van kedvük egy varázslatos, zenés időutazáshoz? 
A  közel 200 előadás után országos sikerűvé avatott 

„Szereted-e még?” című Szécsi Pál Emlékkoncerten 
a  fájóan � atalon eltávozott ikon olyan legendássá 
vált slágerei hangzanak el, mint a „Csak egy tánc volt”, 
a „Violák”, az „Én édes Katinkám” „Karolina”, „Gedeon 
bácsi”, „Két összeillő ember” vagy a „Szeretni bolon-
dulásig”. A Szécsi Pál művészi-szellemi hagyatékának 
ápolását kötelességé-
nek érző színművész-
énekes produkciója 
során számtalan sze-
mélyes visszaemlékezés, 
dokumentum, � lmbe-
játszás és egyéb érde-
kesség-kulisszatitok is 
látható, hallható lesz. 
Helyszín: AJAMK

szeptember 28., péntek 19.00
Stephane Laporte – Patrick 

Laviosa: Pánik a fedélzeten
Musical comedy két részben
A páratlan zenei világú, 
vérbő francia musical 
comedy szereplői egy há-
zaspár vidékről, egy anya 
a  majdnem felnőtt � ával, 
egy különleges sorsú bár-
énekesnő és egy mellő-
zött másodtiszt… Közös 
bennük, hogy mindannyi-
an hatalmas reményekkel 
szállnak fel a  Titanas ten-
gerjáró fedélzetére, hogy 
a  szárazföldön hagyhas-
sák megoldatlan, unalmas életüket. Közös, hogy a ha-
jóút során kiderül róluk, senki és semmi nem az, ami-
nek látszik. S mi a  közös bennük még? Sokkal több, 
mint ahogy azt ők maguk gondolják. Titkaik, hazug-
ságaik elképesztően humoros helyzetekbe sodorják 
őket, miközben nem tudni, a hajó hová is tart velük.
Helyszín: AJAMK

szeptember 30., vasárnap 9.30–20.00
Szent Mihály Napi Búcsú
Idén 25. alkalommal búcsúzunk az esztendő szabad-
téri nagyrendezvényeitől a Babér utcai templomkert-
ben és annak környékén. A huszonötödik év alkalmá-
ból fotók és tárgyak kiállításán keresztül mutatjuk be 
a közönségnek a búcsú elmúlt 25 évét. Délelőtt kerül 
sor a  nemzetközi tűzoltóversenyre és a  programok-
ból most sem hiányozhatnak a  kerületi művészeti 
csoportok, a zene, a tánc, a gyerekműsorok, a színes 
vásári forgatag és a  vidámpark. A  színpadon a  gye-
rekeket bűvész és gólyalábas zsonglőr szórakoztatja, 
ismét lesz egyházi zenei 
előadás és beszélgetés 
Pál Feri atyával. A zenés 
délutánt hangulatos ut-
cabál zárja.
A rendezvény szerve-
zésében közreműködő 
partnerünk az  Angyal-
földi Szent Mihály Plé-
bánia.
Helyszín: Babér utcai 
Szent Mihály templom 
kertje 

szeptember 12., szerda 17.00–18.30
Kötetlen, szórakoztató beszélgetés a Vígszínház 
nagyjairól Balla Ferenccel
Gábor Miklós: A  háborús árvákból összeverődött 
gyerekbanda vezetője nem csak „Valahol Európában” 
lehetett részese a  magyar � lmművészet megszüle-
tésének. Nemzedékek emlegetik máig az  ő Madách 
Színházi Hamletjét. Némi öniróniával „A csinos zseni” 
címen adta ki önéletírását. Hőse volt a hatvanas évek 
nagy � lmes korszakának is. Élete végén pedig csodá-
latosan olvasta föl „A Pál utcai � úk”-at.
Helyszín: AJAMK

szeptember 13., csütörtök 15.00–19.00
Lakóközösségi Napok – Retró és ma
A Lakóközösségi Napokon helytörténeti fotókkal 
idézzük fel, hogy milyen volt egykor a  rendezvény 
helyszíne. A  korhű sátorban rock&and roll „séró” és 

„mikrofonhaj” készül, illetve újra pörög a  Rubik koc-
ka és a  Sicc könyv klasszikus fejtör ői is előkerülnek. 
A sportolni vágyók focizhatnak (Adidas labda he lyett 
fűzős bőrlabdával!), kipróbálhatják a  hullahopp-kari-
kát és nyerhetnek a retró sporttotó kitöltésével. A „Go 
Trabi Go” hangulatában beülhetnek a korszak legen-
dás gépjárművébe és lángost is vehetnek lakókocsi-
ból. Egészségügyi szűrés, tanácsadás is lesz, közben 
tablókon bemutatjuk, hogy ez annó hogyan is zajlott. 
A  színpadon ugrókötél bemutató és Zumba, majd 
részleteket hallhatunk a Made in Hungaria és a Hotel 
Menthol musicalekből. A  retró divatbemutatót tánc-
tanulás és verseny követi, a záró „RetroBál” közremű-
ködője pedig az Pedrofon együttes lesz.
A rendezvény szervezésében és lebonyolításában 
közreműködik a  XIII. kerületi Szociális Szolgáltató 
Központ, a Prevenciós Központ és a XIII. kerületi Ön-
kormányzat Egyesített Óvoda. 
Helyszín: Budapest XIII. kerület, József Attila tér

szeptember 14., péntek 18.30
AUFeszt Gálakoncert 
Az egész nyáron zajló Angyalföldi Utcazenei Fesztivál 
koncertsorozat szeptemberben Gálakoncerttel zárul, 
ahol a  négy nyári helyszínen legtöbb közönségsza-
vazatot elérő együttest hallhatja ismét a  közönség. 
A  legjobbak nyereménye ezúttal, hogy értékes tisz-
teletdíjban részesülnek, a XIII. Kerületi Önkormányzat 
támogatásának köszönhetően.
Helyszín: Budapest XIII. kerület, József Attila tér 
(Rosszidő estén: Angyalföldi József Attila Művelődési 
Központ)

szeptember 7., péntek 17.00
OPERANDEVÚ Baranyi Ferenccel
Poéták, mint operahősök 
Baranyi Ferenc, kerületünk díszpolgára kitűnő költő, 
ugyanolyan remek író, és ami itt kiemelten fontos: 
műfordító. Számos opera librettóját (Carmen, Tosca 
stb.) porolta le, vagyis fordította újra oly módon, hogy 
a szöveg megfeleljen mind a történet korának, mind 
a mai nyelvhasználatnak. Érdekes és mindig szórakoz-
tatóan elmesélt dolgokat tudunk meg az alkotók élet-
viteléről, serénységéről vagy lustaságáról, magánéle-
ti válságairól – de arról is, hogy ezek az  események 
hogyan befolyásolták a művek keletkezését, hogyan 
nyilvánul meg a szövegben és a zenében az érzelem, 
a szenvedély vagy a szenvedés.
Helyszín: ÚKG

szeptember 8., szombat 10.00–5.00
XIII. Kerületi Családi Sportnap
Szeptemberben ismét megrendezzük a  XIII. Kerü-
leti Családi Sportnapot, ahol idén is a mozgásé lesz 
a  főszerep! Kezdd a  napot Kangatraining tornával, 
folytasd Rubint Réka intenzív ALAKREFORM! edzé-
sével, majd sportolj és játssz egész nap. Kalandpark, 
mászó fal, rodeó bika, óriás csúszda, trambulin, fu-
tás, foci, amerikai foci, VIADAL játék, íjászat, lövészet 
és még megannyi sportjáték vár egy helyen, az  An-
gyalföldi Sportközpontban. Óvodáknak sorverseny, 
kerületi csapatoknak Fair Play Football Roadshow, 
szépkorúaknak nyugdíjas torna! A  Családi Sportna-
pon bárki kipróbálhatja magát, valamint részt vehet 
egy ügyességi és sportos játékokból álló „80 perces 
Családi Többpróbán”. A többpróba sikeres teljesítését 
ajándékkal jutalmazzuk, illetve a teljesítők részt vesz-
nek a rendezvény végi sorsoláson, ahol értékes spor-
tos programokat sorsolunk ki! Lesznek közös edzések, 
sportági bemutatók, bemutatkozik a  Savoy Garden 
Táncstúdió és fellép a  Rippel Brothers is! A  rendez-
vény ideje alatt a  squash- és a  teniszpálya 1 órás 
ingyenes használata regisztrációhoz kötött. Regiszt-
rálni időpont megjelölésével az alábbi címre küldött 

e-maillel lehetséges: sport13@sport13.hu
Rossz idő esetén, módosult programmal a sportköz-
pont csarnokában lesz a rendezvény!
Helyszín: ASK

szeptember 1. 10.00 Tücsöksátor a Pozsonyi Pikniken GY, CS Újpesti rakpart A részvétel díjtalan!

szeptember 5. 15.00 Mozgássérült Alkotók kiállítása D, F, NY Városház Galéria A részvétel díjtalan!

szeptember 7. 17.00 OPERANDEVÚ Baranyi Ferenccel 
Poéták, mint operahősök D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

szeptember 8. 10.00 XIII. Kerületi Családi Sportnap M ASK A részvétel díjtalan!

szeptember 8. 19.30 Skót táncház M AGYIH A részvétel díjtalan!

szeptember 09. 10.30 Varázsnapok a Tücsöktanyán 
Cerka Tinka és a Szürke Lord – a Szamárfül Projekt előadása GY, CS AGYIH 800 Ft*

szeptember 11. 13.30 Nyugdíjas � lmklub – Senki bolondja NY AJAMK A részvétel díjtalan!

szeptember 11. 19.00 Mészáros Annarózsa kiállítása D, F, NY AJAMK A részvétel díjtalan!

szeptember 12. 17.00 Civil Kerekasztal – civil szervezetek képviselőinek 
összejövetele F AJAMK A részvétel díjtalan!

szeptember 12. 17.00 Kötetlen, szórakoztató beszélgetés a Vígszínház 
nagyjairól Balla Ferenccel – Gábor Miklós F, NY AJAMK A részvétel díjtalan!

szeptember 12. 18.00 Polgár Miklós kiállítása AJAMK A részvétel díjtalan!

szeptember 13. 15.00 Lakóközösségi Napok – Retró és ma M József Attila tér A részvétel díjtalan!

szeptember 13. 17.30 Miksa Bálint kiállítása D, F, NY RaM A részvétel díjtalan!

szeptember 14. 18.00 Családi Társasjáték Klub M AGYIH A részvétel díjtalan!

szeptember 14. 18.30 AUFeszt Gálakoncert D, F, NY József Attila tér
Eső esetén: AJAMK A részvétel díjtalan!

szeptember 21. 19.00 Szereted-e még...? – Szécsi Pál dalai – 
Gergely Róbert estje D, F, NY AJAMK

Elővételben felnőtteknek: 2 400 Ft  
diákoknak, nyugdíjasoknak: 1 800 Ft
csoportos jegy 10 főtől: 1 500 Ft
A program napján egységesen: 3 000 Ft*

szeptember 21., 22. 
10.00–18.00, 
szeptember 23. 
10.00–17.00

Őszi Bonsai Kiállítás D, F, NY AJAMK A részvétel díjtalan!

szeptember 23. 10.30 Varázsnapok a Tücsöktanyán 
Szent Mihály napi aprók tánca GY, CS AGYIH 800 Ft*

szeptember 25. 13.30 Nyugdíjas � lmklub – Faterok motoron NY AJAMK A részvétel díjtalan!

szeptember 28. 18.00 Családi Társasjáték Klub M AGYIH A részvétel díjtalan!

szeptember 28. 19.00
Stephane Laporte – Patrick Laviosa: 
Pánik a fedélzeten – Musical comedy 
két részben

D, F, NY AJAMK
Elővételben felnőtteknek: 2 400 Ft  
diákoknak, nyugdíjasoknak: 1 800 Ft
A program napján egységesen: 3 000 Ft*

szeptember 28. 10.30 Varázsnapok a Tücsöktanyán – Miaú 
a Bábrakadabra Bábszínház babaszínházi előadása GY, CS AGYIH Belépés játszóházi belépővel!

szeptember 30. 9.30 Szent Mihály Napi Búcsú  M
Babér utcai Szent 
Mihály templom 
kertje 

A részvétel díjtalan!

*XIII. kerületi kártyával kedvezményes belépődíjat biztosítunk! A kedvezmények nem összevonhatóak!
Jelmagyarázat: M – minden korosztály számára, F – felnőtteknek, D – diákoknak, GY – gyerekeknek, CS – családoknak, NY – nyugdíjasoknak
Ingyenes programjainkra a díjtalan belépést/részvételt a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat biztosítja.

EseménynaptárEseménynaptárEseménynaptárEseménynaptár
szeptember 1. 10.00

Eseménynaptár
szeptember 1. 10.00 Tücsöksátor a Pozsonyi Pikniken

Eseménynaptár
Tücsöksátor a Pozsonyi Pikniken

ESEMÉNYNAPTÁRESEMÉNYNAPTÁRESEMÉNYNAPTÁRESEMÉNYNAPTÁRESEMÉNYNAPTÁREseménynaptárESEMÉNYNAPTÁREseménynaptárEseménynaptárESEMÉNYNAPTÁREseménynaptárEseménynaptárESEMÉNYNAPTÁREseménynaptárEseménynaptárESEMÉNYNAPTÁREseménynaptárEseménynaptárESEMÉNYNAPTÁREseménynaptár

AJÁNLÓ



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

A Holdvilág Kamaraszínház előadásaira jegy- 
és bérletárusítás a helyszínen szerdánként 
15.30–19.30-ig vagy az előadások előtt!
Foglalás: +36 1 401-0070, +36 1 405-8759, 
jegyrendeles@holdvilag.hu, jegy.hu

szeptember 5. – október 5.
Mozgássérült Alkotók kiállítása
A mozgáskorlátozott alkotók iparművészeti tárgya-
iból az idei évben is rendezünk kiállítást, az „Öltések 
közt az  idő” hívó szóval érkeznek az  alkotók pálya-
munkái az eseményre szerte a kerületből.
Helyszín: Városház Galéria 

szeptember 11. – szeptember 28.
Mészáros Annarózsa kiállítása
Muzsikusok félfényben: portrék a  Parafónia Zenekar 
tagjairól, akik értelmileg sérült � atalok és zenepeda-
gógusok, speciális színkották segítségével szólaltat-
ják meg az elsősorban klasszikus dallamokat. Mészá-
ros Annarózsa éve óta dolgozik együtt a  zenekarral 
és segítőikkel: korábban próbák és koncertek közben 
készített róluk fotósorozatot. E sorozatában olyan 
műtermi portrék szerepelnek, amelyeken a muzsiku-
sok és a velük dolgozó gyógypedagógusok egyetlen 
fényforrás megvilágításában láthatóak, kezükben 
a  választott hangszerükkel. Hódi Rezső-gra� kus mű-
vész nyitja meg.
Helyszín: AJAMK

szeptember 12. – október 31.
Polgár Miklós kiállítása
Évek óta visszatér a  Tatabánya melletti mészégető 
telep gyermekeihez. Gyermekportréi, szocio-fotói 
többsége monokróm. Az  alkotói folyamat újabb ál-
lomásához ért, Kiscsatári Mariann fotómuzeológus 
válogatja fotóit a tárlatba.
Helyszín: AJAMK

szeptember 13. – október 14.
Miksa Bálint kiállítása
A művész a  következőképpen nyilatkozik Téridő Csí-
rák című tárlatáról:

„Parttalan, koncepciómentes, szabadon csapongó, be 
nem határolható, térben lebegő… Ilyen és ezekhez 
hasonló szavak jutnak eszembe, mint kiállításom 
rendezőelvének, elsődleges megjelenésének mottói. 
Ugyanakkor az egyes képek születésének eredeti mo-
tivációit egészen más szavakkal fogalmaznám meg. 
Ebből a szempontból főleg a kérlelhetetlen, mélyen 
emberi, embertelenül 
kozmosz-tudatos, � lo-
zó� ai szinten elmélyült, 
elemi erővel ható mégis 
ki� nomult, nyughatat-
lan, őszinte... jelzőket 
sorolnám fel. A  kiállítá-
son kéretik a képekkel vi-
szonylag óvatosan bán-
ni! Hogy miért mondom 
ezt? Aki élőben rájuk néz, 
rögtön megérti.”
Helyszín: RaM 

Gyermekprogramok 

szeptember 1., szombat 10.00-18.00
Tücsöksátor a Pozsonyi Pikniken
Helyszín: Budapest XIII., Újpesti rakpart

szeptember 09., vasárnap 
10.30 Cerka Tinka és a Szürke Lord
a Szamárfül Projekt előadása 
Ajánlott életkor: 3 éves kortól
10.00–13.00 Tücsök Kézműves Műhely, társasjá-
tékkör, játszóház 
Helyszín: AGYIH

szeptember 23., vasárnap
10.30 Szent Mihály napi aprók tánca
Ajánlott életkor: 2 éves kortól
10.00–13.00 Tücsök Kézműves Műhely, társasjá-
tékkör, játszóház 
Helyszín: AGYIH

szeptember 28., péntek
10.30 Miaú
a Bábrakadabra Bábszínház babaszínházi előadása
Ajánlott életkor 4 éves korig
Helyszín: AGYIH

szeptember 30., vasárnap 10.00–18.00
Tücsöksátor a Szent Mihály Napi Búcsúban
Helyszín: Babér utcai Szent Mihály templom kertje

Kult13 Rendezvénytermek – értékesítés
E-mail: rendezvenytermek@kult13.hu

Telefon: +36 30 451 9423

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

www.kult13.huwww.kult13.hu

Telephelyek és elérhetőségek:

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!Felelős kiadó: 

Sport13 Rendezvénytermek – értékesítés
E-mail: ertekesites@sport13.hu

Telefon: +36 1 329 1617

Budapest Főváros 
XIII. Kerületi Önkormányzat 

Teret adunk a kultúrának! 2018. 09.
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Kiállítások

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

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
hétvégén:  09.00–11.00

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.
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József Attila tér 4.
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Kárpát u. 23.
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Újpalotai út 13. 

Váci út
Váci út

Nővér utca 15. 

Á
rp

ád
 h

íd
Á

rp
ád

 h
íd

Á
rp

ád
 h

ídKárpát u. 23.Kárpát u. 23.Kárpát u. 23.

Radnóti Miklós utca 33.
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