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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

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 17., vasárnap
Farsang a Tücsöktanyán 
10.30 a Kobzos együttes táncháza
10.00-13.00 Tücsök Kézműves 
Műhely, társasjátékkör, játszóház
Helyszín: AGYIH

február 22., péntek
10.30 Pihi-puhi varázs
az Aranyszamár Bábszínház 
babaszínházi előadása
Helyszín: AGYIH

 február 14. – március 31.
Frekot Erika kiállítása  

„Mesés barangolások er-
dőn-mezőn” címmel nyílik 
Frekot Erika természetfotó ki-
állítása a RaM aulában. Frekot 
Erika biológia-földrajz szakos 
tanár, aki a  XIII. kerületben 
született és közel 30 éve dol-
gozik a  kerületi Ady Endre 
Gimnáziumban. Egyik hobbija 
a  természetjárás és a  látottak 
fotókon való megörökítése. 
Diákjait erdei vándortábo-

rozni viszi, biológia tagozatos csoportját pedig terepgyakorlatra. Ahogy ő 
mondja: „látni tanítok a természetben”. A kiállításon is ezt a hitvallást köve-
ti: szövegeivel érdekességekre hívja fel a � gyelmet, képeit meséivel hozza 
közelebb a leg� atalabb generációkhoz. Eddig két mesekönyve jelent meg 
a Ventus Libro Kiadó gondozásában, „Mesés barangolások” sorozatcímen.
Helyszín: RaM

február 27. – március 22.
Berkei Csaba kiállítása 

Városi életünk eltűnőfélben lévő 
vagy már el-lepusztult és azok rom-
jain újjászülető helyszíneit, különös 
hangulatait fények és árnyak játéka-
ival, hétköznapi, mégis különlegessé 
lényegülő részleteit meséli el az  -uc-
cacucc-, Berkei Csaba analóg szemei-
nek lencséin keresztül. Lipoci képség 
a lélek etetésére.
Helyszín: ÚKG

február 28. – március 22.
Dárday Nikolett kiállítása 

Karnevál – alakváltás – mulatság.
Falevelek, indák, virágok lenyomata-
it égetem üveglapok közé; maszkok, 
koboldok, faunok, kvázi-lények min-
táját érzem, találom fel bennük. Ját-
szadoznak, pajkoskodnak az  üvegen 
áteső fényekben és színekben. A  né-
zőnek is asszociációt kínálva. 
Talán Arcimboldó hatásáig visszakö-
szön metamorfózisuk.
Vendégül rokonokat is hívtam.
Ezek lehasznált tárgyak egy garázs 
mélyéről, melyek alakváltását vőm-
uram – Bélteleki Zoltán – segítette elő.
Helyszín: ÚKG

Telephelyek és elérhetőségek:

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

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

                           rendezvénysorozat 

támogatója a Duna Plaza Zrt.

február 3. 16.30 Nikola a tengernél GY, CS AJAMK

gyerekeknek 10 éves korig 1 350 Ft 
10-14 éves korig 1 500 Ft
diákoknak, nyugdíjasoknak 1 700 Ft 
felnőtteknek 1 850 Ft 
csoportos jegy 10 főtől 1 150 Ft

február 9. 16.00
Gerida Farsang 3–14 éves gyerekek és szüleik részére 
a Rendőr Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 
rendezvényén

M AJAMK A részvétel díjtalan!

február 10. 16.30 Misimókus kalandjai GY, CS AGYIH

gyerekeknek 10 éves korig 1 350 Ft 
10-14 éves korig 1 500 Ft
diákoknak, nyugdíjasoknak 1 700 Ft 
felnőtteknek 1 850 Ft 
csoportos jegy 10 főtől 1 150 Ft

február 17. 10.30 Varázsnapok a Tücsöktanyán 
Farsang a Tücsöktanyán

GY, CS AGYIH

gyerekeknek 10 éves korig 1 350 Ft 
10-14 éves korig 1 500 Ft
diákoknak, nyugdíjasoknak 1 700 Ft 
felnőtteknek 1 850 Ft 
csoportos jegy 10 főtől 1 150 Ft

február 17. 11.00   
február 18. 10.00

Segítség, ember! GY, CS AJAMK

gyerekeknek 10 éves korig 1 350 Ft 
10-14 éves korig 1 500 Ft
diákoknak, nyugdíjasoknak 1 700 Ft 
felnőtteknek 1 850 Ft 
csoportos jegy 10 főtől 1 150 Ft

február 22. 10.30 Varázsnapok a Tücsöktanyán 
Pihi-puhi varázs

GY, CS AGYIH Belépés játszóházi belépővel!

február 24. 11.00  
február 25. 10.00

Mátyás király és a cinkotai kántor GY, CS AJAMK

gyerekeknek 10 éves korig 1 350 Ft 
10-14 éves korig 1 500 Ft
diákoknak, nyugdíjasoknak 1 700 Ft 
felnőtteknek 1 850 Ft 
csoportos jegy 10 főtől 1 150 Ft

február 24. 16.30  
február 25. 10.00

A mesélő vasaló GY, CS AGYIH

gyerekeknek 10 éves korig 1 350 Ft 
10-14 éves korig 1 500 Ft
diákoknak, nyugdíjasoknak 1 700 Ft 
felnőtteknek 1 850 Ft 
csoportos jegy 10 főtől 1 150 Ft

*XIII. kerületi kártyával kedvezményes belépődíjat biztosítunk! A kedvezmények nem 
összevonhatóak!

GYEREKPROGRAMOKKiállítások

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



február 1., péntek 19.30–22.30
PEDROFON Házibuli 

Hazánk egyik legkedveltebb rock and roll zenekarának műsorán szerepel-
nek 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 számokat is. Szeptem-
bertől minden hónapban fergeteges házibulival várják a táncoslábú közön-
séget az AJAMK színháztermében.
Helyszín: AJAMK

február 8., péntek 19.00 
Szinetár Dóra zenekaros koncertje: Újratervezés 

Szinetár Dóra Jászai-díjas 
színésznő, énekesnő, közel 
három évtizedes pályafutása 
alatt a zenés- és prózai színpa-
dok klasszikus főszerepeiben 
és nagysikerű musicalszere-
pekben nyújtott felejthetet-
len alakítást, és vált a  nézők 
kedvencévé. Újratervezés 
címmel jelent meg nemrég 
Dóra legújabb szóló lemeze, 
melyen az  elmúlt közel 30 év 
alatt ikonikussá vált musical 
slágerekből kapunk egy kü-
lönleges válogatást. De hall-
hatjuk Dóra más kedvenceit is, 
hiszen repertoárja rengeteg 
zenei stílust ölel fel, a  klasz-
szikus musicalektől a  sanzo-
nokon át a  pop- és � lmsláge-
rekig.  Ami pedig a műfajokat 

összehozza, az a színész-énekesnő jól ismert, egyedi előadói stílusa, csodás 
hangja, és az közreműködő, nagyszerű muzsikusokból álló zenekar.
Helyszín: AJAMK

február 9., szombat 16.00
Gerida Farsang 3-14 éves gyerekek és szüleik részére   
a Rendőr Kulturális és Hagyományőrző Egyesület rendezvényén 

Ügyességi játékok – fejtörő feladatok – jelmezverseny – tombola – gyerm ek 
buli
Helyszín: AJAMK

február 15., péntek 19.30
Pál Ferenc előadása: Elégedetten az élettel 

A rendkívül népszerű mentál-
higiénés szakember előadásá-
ban arra keresi a  választ, hogy 
vajon minden jogos sérelmünk, 
fájdalmunk, hiányunk ellenére 
tudjuk-e igazán szeretni az  éle-
tet? Nemcsak úgy elviselni, el-
hordozni, hanem élvezni, öröm-
mel fogadni azt, amit ad, még 
ha sok mindent nem is kapunk 
meg, amire vágyunk? Vajon 
mi lehet a  titkuk azoknak, akik 
küzdelmes, veszteségekkel és 
tragédiákkal terhelt életútjuk 
végén is képesek szívből azt 
mondani: érdemes volt? Akik 
a legapróbb dolgokban is meg-
találják az örömöt? Akiket meg-
oldhatatlan problémáik, betölt-
hetetlen hiányaik sem tudnak 

nyomorulttá tenni? Meg lehet ezt a titkot tanulni tőlük? Ha igen, hogyan? 
Ezekre a kérdésekre keresi a választ a varázslatos előadásairól ismert pap és 
lélektani szakember, a tőle megszokott élményszerű stílusban.
Helyszín: AJAMK

február 22., péntek 17.00
OPERANDEVÚ Baranyi Ferenccel 

A szó a hang szolgálatában – egy librettista vallomása
Állandó közreműködő Kassai Franciska előadóművész

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 meg-
feleljen mind a  történet korának, mind a  mai nyelvhasználatnak. Érdekes 
és mindig szórakoztatóan elmesélt dolgokat tudunk meg az  alkotók élet-
viteléről, serénységéről vagy lustaságáról, magánéleti 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

február 22., péntek 19.00
Horányi Juli – Dénes Tibor: Boldogság… 

Dokumentarista koncertszínház Cserháti Zsuzsa emlékére

Cserháti Zsuzsa korának meg-
határozó énekesnője volt, 
mindenki elismerte hangi kva-
litását, tehetségét, mégsem 
tartozhatott a  kor legtámoga-
tottabb művészei közé. Az  őt 
megillető helyre csak a  tizenöt 
éves számkivetettség után ke-
rülhetett, az  1996-os nagy visz-
szatérésekor. Történetét a  do-

kumentarista színház és a  koncert eszközeivel mutatja be Horányi Juli 
énekesnő és zenekara, Märcz Fruzsina és Ágoston Péter színművészek 
közreműködésével. Az  est folyamán hallhatóak lesznek Cserháti Zsu-
zsa legnagyobb slágerei. A  nehéz sorsú énekesnő emlékét ápolni kell, 
mint minden olyan művészét, aki nyomott hagyott az  emberek lelkében.
Helyszín: AJAMK

február 23., szombat 15.00
EPON ünnepe – A XIII. Kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat  
és a Kőbányai Görög Önkormányzat megemlékezése 

1943. február 23-án Athén Ampelokipi kerületében 11 görög i� úsági egye-
sület megalakítja az  EPON szervezetet, amely a  német megszállók ellen 
küzd Görögország függetlenségért, szabadságáért, egy szebb és élhetőbb 
jövőért. A harcokban 1300 görög � atal adta életét. A görögök erre az alka-
lomra minden évben kulturális műsorral emlékeznek. 
A rendezvényen versek hangzanak el, közreműködik a Kariatidák Gö-
rög-Magyar Női Kórus, az  Am� theatro színházi csoport, az  Elefteria- 
és a Litóchoro tánccsoportok.
Helyszín: AJAMK

február 6 – március 14.
Angyalföldi-Szabó Zoltán kiállítása  

Angyalföldi SZABÓ ZOLTÁN, ke-
rületünk díszpolgára, érdemes és 
Munkácsy-díjas festőművész 1929-
ben született Angyalföldön. A Kép-
zőművészeti Főiskola festő szakán 
1958-ban fejezte be tanulmányait. 
Néhány évvel később megkapta 
a tehetséges � atal alkotók támoga-
tására alapított hároméves Derko-
vits ösztöndíjat. A  művész sajátos 
helyet foglal el századunk máso-
dik felének képzőművészetében. 

Olyan egyéniség, aki őstehetségként indult, tanárai is csak egyengetni tud-
ták útját, alakítani mindig robbanásra kész egyéniségét, de eltéríteni a maga 
választotta útról, eszményeitől nem igen lehetett. Kevés olyan következetes, 
önmagához és művészetéhez hű művészt ismerünk korunkban, mint Szabó 
Zoltán, aki mindig ideáit, benső elégedetlenségeit festette. Ecsettel, szénnel, 
ceruzával; rá jellemző monumentális expresszivitással.
Helyszín: AJAMK

február 1. 19.30 Pedrofon Házibuli D, F, NY AJAMK Elővételben felnőtteknek: 1 500 Ft  
diákoknak, nyugdíjasoknak: 1 200 Ft

február 5. 13.30 Nyugdíjas � lmklub – New York-i a� érok NY AJAMK A részvétel díjtalan!

február 6. 17.00 Civil Kerekasztal – a Civil Nap előkészítése F AJAMK A részvétel díjtalan!

február 6. 17.00 Angyalföldi-Szabó Zoltán kiállítása D, F, NY AJAMK A részvétel díjtalan!

február 8. 19.00 Szinetár Dóra zenekaros koncertje: 
Újratervezés

D, F, NY AJAMK
Elővételben felnőtteknek: 2 500 Ft  
diákoknak, nyugdíjasoknak: 1 900 Ft
A program napján egységesen: 3 200 Ft*

február 14. 17.30 Frekot Erika kiállítása D, F, NY RaM A részvétel díjtalan!

február 15. 19.30 Pál Ferenc előadása: 
Elégedetten az élettel

D, F, NY AJAMK
Elővételben felnőtteknek: 2 200 Ft  
diákoknak, nyugdíjasoknak: 1 600 Ft
A program napján egységesen: 2 800 Ft*

február 19. 13.30 Nyugdíjas � lmklub – A kórus NY AJAMK A részvétel díjtalan!

február 22. 17.00 OPERANDEVÚ Baranyi Ferenccel - A szó a hang 
szolgálatában – egy librettista vallomása

F ÚKG A részvétel díjtalan!

február 22. 19.00
Horányi Juli – Dénes Tibor:  Boldogság… 
Dokumentarista koncertszínház 
Cserháti Zsuzsa emlékére

D, F, NY AJAMK
Elővételben felnőtteknek: 2 500 Ft  
diákoknak, nyugdíjasoknak: 1 900 Ft
A program napján egységesen: 3 200 Ft*

február 23. 15.00
EPON ünnepe – A XIII. Kerületi Görög Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Kőbányai Görög Önkormányzat 
megemlékezése

F AJAMK A részvétel díjtalan!

február 27. 18.00 Berkei Csaba kiállítása D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

február 27. 19.30 Gázember (14 éven felülieknek) D, F, NY AJAMK
diákoknak, nyugdíjasoknak 1 700 Ft 
felnőtteknek 1 850 Ft 
csoportos jegy 10 főtől 1 150 Ft

február 28. 18.00 Dárday Nikolett kiállítása D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

*XIII. kerületi kártyával kedvezményes belépődíjat biztosítunk! A kedvezmények nem összevonhatóak!
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


