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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.

május 10., péntek
 a MADARAK és FÁK napja 

10.00–13.00 és 16.00–19.00
a Tücsök Kézműves Műhely tematikus foglalkozása

május 25., szombat 
 Gyereknap a Tücsökkertben 

17.00 KiCsodák
Életre keltett mesehősök Méhes Csaba pantomim művésszel és a Kis-
párna Mesezenekarral
Ajánlott életkor 3 éves kortól
18.00 a Tücsöktallér gyűjtő játékunk ajándékosztása
16.00-19.00 Csupa-Csoda Vándorjátszótér, Tücsök Kézműves Műhely, 
játszóház 

május 31., péntek
 10.30 Macikaland 

a Galóca Bábtársulás babaszínházi előadása
Jó, ha van egy medvéd, az legalább megvéd.
Jeges macik és barna macik kalandjai, sok-sok verssel, mondókával kicsik-
nek és még kisebbeknek.
Játsszák: Illés Ilona és Zengő Ágnes
Ajánlott életkor 0,5-3 éves korig

május 9. – június 14.
 Vasvári László Sándor gra� kus-képzőművész kiállítása 

Fixa idea

Az emlékezés a találkozás egyik formája, 
a felejtés meg a szabadságé… 
A véletlen olyan esemény, melyet talán 
nem véltél volna, mert nem az emberi, 
hanem az isteni igazság rendszerében 
működik, onnan érvényes és onnan fel-
foghatatlanul törvényszerű… 3. Vizuális 
naplók - artbook program
Helyszín: ÚKG

május 14. – június 14.
 Polyák Ildikó quiltművész kiállítása 

Egyedül a természetben

‚Slow stitching”: világszerte így emlegetik a quiltkészítés és a kreatív hímzés 
határmezsgyéjén fellelhető textilművészeti ágazatot. Ezek a művek a készí-
tőjük számára meditatív értékkel bírnak, míg az erre fogékony néző számá-
ra a lelassulás és a kontempláció környezetét teremtik meg. A növényi szí-
nezékekkel kezelt textiliákból milliónyi apró öltéssel összefogott alkotások 
között a közönség visszatalálhat a természetközeliség elvesztett világába. 
Helyszín: ÚKG

május 22. – június 5.
 Sásdi András festőművész kiállítása 

„A festmény olyan, mint egy csupasz emberi lélek” Alan Blackwood.
2004 óta foglalkozik festészettel. 2007-ben a Fővárosi Művelődési Házban, 
2008-ban a Mácsai István Galériában nyílt kiállítása. 
Helyszín: Városház Galéria 

május 1., szerda
 Majális a Tücsökkertben  

10.30 a Lóca együttes táncháza
A Lóca együttes 2010-ben alakult Kecskeméten. Céljuk, hogy zenés gyer-
mekműsorok keretében néphagyományokat és népszokásokat elevenít-
senek fel. Előadásaik a gyermekek aktív részvételére épülnek; s az aktuális 
ünnepkörhöz, jeles naphoz kapcsolódó mondókákat, népdalokat, népi 
játékokat és táncot tartalmaznak. Tematikus műsoraik mellett gyakran sze-
repelnek szerkesztett, zenés népmese feldolgozásokkal is. Dalaikat és tör-
téneteiket népi és klasszikus hangszerekkel, illetve hangkeltő eszközökkel 
megszólaltatott élő zenei kísérettel adják elő. 
A zenekar tagjai:
Fekete Inci – hegedő, ének, furulya, doromb, játékvezetés
Nádudvari Róbert – gitár, ének
Almási Krisztián – ütőhangszerek, ének, hangkeltő eszközök
10.00-13.00 népi játéktér, Tücsök Kézműves Műhely, játszóház 

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

május 1. 10.30 Majális a Tücsökkertben – a Lóca együttes táncháza GY, CS AGYIH A részvétel díjtalan!

május 5. 15.00  
május 6. 10.00

Kézenfekvő állatmesék 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 15 főtől 1 150 Ft

május 10. 
10.00–13.00, 
16.00–19.00

MADARAK és FÁK napja GY, CS AGYIH A részvétel díjtalan!

május 19. 11.00 
május 20. 10.00

Óz! Varázsló! 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 15 főtől 1 150 Ft

május 25. 
10.00–18.00

KERÜLET SZÜLETÉSNAPI PROGRAM 
Gyermeknapi forgatag

GY, CS Béke tér A részvétel díjtalan!

május 25. 17.00 Gyereknap a Tücsökkertben 
KiCsodák, Csupa-Csoda Vándorjátszótér

GY, CS AGYIH A részvétel díjtalan!

május 26. 14.00 Ravaszdi mester 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 15 főtől 1 150 Ft

május 27. 10.00 Cseresznyevirág 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 15 főtől 1 150 Ft

május 31. 10.30 Macikaland GY, CS AGYIH Belépés játszóházi belépővel!

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

GYEREKPROGRAMOKKiállítások

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

                           rendezvénysorozat 

támogatója a Duna Plaza Zrt.



május 5., vasárnap 10.00–20.00
 Európa Nap - Európa a XIII. kerületben 

Az idei Európa Napot új helyszínen a Kárpát utcai Duna terasz zöld környe-
zetében szervezzük meg. A nap folyamán egyaránt gondoltunk a kicsikre, 
nagyokra, a kilátogató családokra, akik az európai országok mozgásos - és 
asztali játékaival ismerkedhetnek, a Legoland „építkezéseiben” vehetnek 
részt, a mobil kalandpálya hat állomásán kipróbálhatják ügyességüket, bá-
torságukat. A közönség, az igényei alapján, európai országok, nemzetek 
jellegzetességeiből elkészült lu� kat hazaviheti. Románia, mint az EU soros 
elnöke sátor és színpadi programmal mutatkozik be, a globális klímaválto-
zás elleni küzdelemről is lesz applikáció tanácsadással és európai oktatási, 
kulturális mobilitási lehetőségekről is kapunk információt. A színpadi prog-
ram délelőtt a Süsü és barátaival indul, az Egyszer volt Mesezenekar előa-
dásában, délután a Budapest Ragtime Band játszik, sor kerül az Örömóda 
közös eléneklésére a Hortus M. Singerssel és a közönséggel. A napot rock 
and roll party zárja táncosokkal a Brillantin zenekarral.
Helyszín: Duna terasz (XIII. kerület, Kárpát utca)

május 10., péntek 19.00
 Pataki Éva: Nőkből is megárt… 

Az előadásban az anya szemszögéből ismerünk meg egy családi történetet, 
aki egyszer csak arra ébred, hogy a társadalom szemében megöregedett, 
de belül egyáltalán nem így érzi. Pataki Éva szavait idézve: “Mert az ember 
kívülről ugyan öregszik, de van egy belső mag, az “én”, ami szabadon kószál 
a testtől függetlenül.” A főhős történeteiből megtudhatjuk, hogy legjobb, 
ha ki merjük kimondani, ha valami már elmúlt és nem félünk találkozni új 
helyzetekkel. Szereplők: Anya: Tordai Teri, Lány (Nóra), Edina, Pszicholó-
gusnő: Horváth Lili
Rendező: Cseh Judit
Az előadás a Manna és a Bethlen Téri Színház közös produkciója.
Helyszín: AJAMK

május 11., szombat 10.00–17.00
 Családi Sport- és Életmódnap  

Idén két régi nagysikerű rendezvényünket öltöztetjük új kön-
tösbe, így hozzuk létre az első Családi Sport- és Életmódna-
pot. A sport és a mozgás mellett főszerepet kap az egész-
séges életmódra való ösztönzés, egészségügyi szűrések és 

tanácsadások is megtalálhatók lesznek a programban. 
Interaktív öko foglalkozások segítenek a fenntartható 
életmód módszereinek megismerésében. Mandala-Kert 

c. öko- kézműves játszóház, játszótér és óriás mesekép fes-
tés várja az érdeklődőket. Ezek mellett sportolj és játssz egész 
nap! Buborékfoci, laser force, Force Gym akadálypálya, mászó-
fal, óriás csúszda, jump trambulin, futás, amerikai foci, íjászat 
és még megannyi sportjáték vár Rád! Lesz Maminbaba torna, 
zumba, fanatic jump és nem maradhat el Rubint Réka intenzív 
ALAKREFORM! edzése sem. A színpadon fellépnek a világhírű 
Rippel-testvérek, a � zika törvényszerűségeit is meghazudtoló 

saját testsúlyos gyakorlatokkal érkezik a Bartendaz, és itt lesz 
még a világot bejárt Face Team csapata is, akik a Youngsters 
Labdazsonglőr show-val kápráztatják el a közönséget. A 
Katáng zenekar a délelőtt folyamán az egész családot szó-

rakoztat- ja koncertjével. A rendezvény � atal tehetségek meglepetés 
koncertjével zárul. Öltözz sportosan és hozd el az egész családot!
A rendezvény ideje alatt a squash- és a teniszpálya 1 órás ingyenes haszná-
lata regisztrációhoz kötött. Regisztrálni időpont megjelölésével az alábbi 
címre küldött e-maillel lehetséges: sport13@sport13.hu
Rossz idő esetén, módosult programmal a sportközpont csarnokában tar-
juk meg a rendezvényt!
Helyszín: ASK 

május 17., péntek 18.00
 AUFeszt I.  

Idén hetedik éve kerül megrendezésre az Angyalföldi Utcazenei Fesz-
tivál koncertsorozat. A XIII. kerület több helyszínére, szabadtéri örömze-
nélésre várjuk a főleg pályakezdő együtteseket, zenészeket, énekeseket, 
májustól szeptemberig, havonta egy-egy péntek estén. Műfaji megkötés 
nélkül részt vehet együttesével, vagy akár szólóban, aki szeretné megmu-
tatni tehetségét, zenéjét, a könnyűtől a komolyzenéig. 
Az első koncerten fellépnek: a Passz, a Dévai Duó, és az Odeion együt-
tesek 
Legyen az utca a zenészeké, a zene mindenkié egy-egy estén!
Helyszín: Gyöngyösi sétány

május 25., szombat 10.00-18.00 
KERÜLET SZÜLETÉSNAPI PROGRAM 
 Gyermeknapi forgatag 

Ismét sok-sok izgalmas játékkal készülünk gyermeknap alkalmából a Béke 
tér árnyékos hátsó rész én. Ezen a napon nem maradhat el a jókedv és a 
kacagás, hiszen lesz óriás csúszda, akadálypályás légvár, arcfestés és lu� -
hajtogatás. Az egész családot szórakoztatja majd a minigolf, és óriás fa já-
tékok, aki pedig szusszanni szeretne egyet kétféle kézműves foglalkozáson 
is részt vehet. A legügyesebbeknek pedig ki kell jutniuk a téren felállított 
szabadulós szobából.
Helyszín: Béke tér

május 25., szombat 10.00-16.00 
KERÜLET SZÜLETÉSNAPI PROGRAM 
 XIII. Kerületi Nemzetiségek Fesztiválja 

Szervezők: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat, XIII. Kerületi Köz-
szolgáltató Zrt., XIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok
Fővédnök: Dr. Tóth József, a XIII. kerület polgármestere
A hagyományoknak megfelelően a bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, 
német, örmény, román, ruszin, szerb és szlovák nemzetiség tagjai ezúttal is 
a Béke téren elhelyezett sátrakban várják a kerület lakosait és az idelátoga-
tókat. A vendégek megismerhetik a nemzetiségek életét és hagyományait 
kiállításon, kézműves foglalkozáson és játékokon keresztül, amelyekbe 
aktívan be is kapcsolódhatnak. A különleges falatokat kedvelők megkós-
tolhatják a helyben készült ételspecialitásokat. A színpadon a jelenlevők a 
nemzetiségi gyerek és felnőtt művészeti csoportok zenés, táncos műsorát 
láthatják. Az idén is megtartjuk a nemzetiségek focitornáját a téren felállí-
tott felfújható futballpályán.
Helyszín: Béke tér

május 25., szombat 19.00 
KERÜLET SZÜLETÉSNAPI PROGRAM
 Fenyő Mikós koncert 

A nap közbeni Gyermeknapi forgatag 
és a XIII. Kerületi Nemzetiségek Fesz-
tiválja után Fenyő Miklós örökzöld 
koncertjével ünnepeljük meg kerüle-
tünk 81. születésnapját. A hazai köny-
nyűzene meghatározó alakja, kerüle-
tünk díszpolgára felidézi számunkra 
a hamisítatlan rock and roll érzést. 
Csókkirály, Napfény a jégen, Limbó 
hintó - ezekre a számokra garantáltan 
mindenki táncra perdül. Gyertek el és 

„csavarjuk fel együtt a szőnyeget” Fe-
nyő Miklóssal.
Helyszín: Béke tér

május 31., péntek 15.00 és 19.00
Pinokkió 

Mesemusical Carlo Collodi műve alapján
Dzsepetto a magányos fafaragó egy kicsi bábut farag, akit a Tündér életre 
kelt, hogy az öregnek örömöt okozzon. Ezzel fantasztikus kalandok egész 
sora veszi kezdetét. Pinokkiónak meg kell tanulnia a bátorságot, a hűséget 
és az őszinteséget, azonban ő csak csetlik-botlik, és egyik butaságot követi 
el a másik után. De végül, a Tücsök segítségével kiállja a próbát.

Szereplők: Pinokkió: Benkő Botond, Dzsepetto: Sza-
bó Endre, Tücsök: Rékai Nándor, Tündér: Nagy Júlia 
/Fazekas Klaudia, Róka: Unger Vanda/ Domoki Sza-
bolcs, 
Kandúr: Bús Hanga/ Czirok Laura, 
Közreműködnek a Csepp Színitanoda növendékei, 
valamint Nikodém Norbert gitár, Varga Zoltán zon-
gora. Zeneszerző: Nikodém Norbert, Zenei vezető: 
Puzsár Norbert, Koreográfus: Bokor Zsuzsa, Rendező 
munkatársa: Szabó Zselyke Rendező: Ko�  er Gizella
Helyszín: AJAMK 

május 3. 19.30 Pedrofon Házibuli D,F,NY AJAMK

Belépődíj: felnőtteknek: 1 500 Ft, 
diákoknak és nyugdíjasoknak: 1 200 Ft 
Asztalfoglalás lehetséges 
a doryeva@kult13.hu e-mail címen!

május 5. 
10.00–20.00 Európa Nap – Európa a XIII. kerületben M

Duna terasz 
(XIII. kerület, 
Kárpát utca)

A részvétel díjtalan!

május 7. 19.00 A tavasz ébredése CS,D,F AJAMK

12-14 éves korig 1 500 Ft
diákoknak, nyugdíjasoknak 1 700 Ft 
felnőtteknek 1 850 Ft 
csoportos jegy 15 főtől 1 150 Ft

május 9. 16.00 Angyalföld Retro előadás D, F, NY AJAMK A részvétel díjtalan!

május 9. 16.00 Sétálj velünk! D, F, NY József Attila 
tér 4. A részvétel díjtalan!

május 9. 18.00 Vasvári László Sándor 
gra� kus-képzőművész kiállítása

D,F,NY ÚKG A részvétel díjtalan!

május 10., 11., 
10.00–18.00      
május 12. 
10.00–17.00

Tavaszi virágos növény bemutató bonsaiokkal D, F, NY AJAMK A részvétel díjtalan! 

május 10. 19.00 Pataki Éva: Nőkből is megárt… D, F, NY AJAMK Belépődíj: első szektor: 2 600 Ft, 
második szektor: 2 000 Ft*

május 11. 
10.00–17.00 Családi Sport- és Életmódnap M ASK A részvétel díjtalan!

május 14. 13.30 Nyugdíjas � lmklub – Mennyei teremtmények NY AJAMK A részvétel díjtalan!

május 14. 18.00 Polyák Ildikó quiltművész kiállítása D,F,NY ÚKG A részvétel díjtalan!

május 16. 
15.00–19.00 Lakóközösségi napok M Országbíró 

sétány A részvétel díjtalan!

május 17. 18.00 AUFeszt I. D, F, NY Gyöngyösi 
sétány A részvétel díjtalan!

május 22. 15.00 Sásdi András festőművész kiállítása D,F,NY VG A részvétel díjtalan!

május 25. 
10.00–16.00

KERÜLET SZÜLETÉSNAPI PROGRAM
XIII. Kerületi Nemzetiségek Fesztiválja

D, F, NY Béke tér A részvétel díjtalan!

május 25. 19.00 KERÜLET SZÜLETÉSNAPI PROGRAM 
Fenyő Miklós koncert

D, F, NY Béke tér A részvétel díjtalan!

május 29. 13.30 Nyugdíjas � lmklub – Első a szerelem NY AJAMK A részvétel díjtalan!

május 31. 
15.00 és 19.00

Pinokkió 
Mesemusical Carlo Collodi műve alapján

D, F, NY AJAMK
Belépődíj: Elővételben: 1 300 Ft, 
csoportos 10 főtől: 1 000 Ft, 
Az előadás napján egységesen: 1 500 Ft*

május 31. 17.00 Baranyi Ferenc: Operandevú – Májusi este, Olasz 
operaest

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

Idén két régi nagysikerű rendezvényünket öltöztetjük új kön-
tösbe, így hozzuk létre az első 
pot. 
séges életmódra való ösztönzés, egészségügyi szűrések és 

c. öko- kézműves játszóház, játszótér és óriás mesekép fes-
tés várja az érdeklődőket. Ezek mellett sportolj és játssz egész 
nap! Buborékfoci, laser force, Force Gym akadálypálya, mászó-
fal, óriás csúszda, jump trambulin, futás, amerikai foci, íjászat 
és még megannyi sportjáték vár Rád! Lesz Maminbaba torna, 
zumba, fanatic jump és nem maradhat el Rubint Réka intenzív 
ALAKREFORM! edzése sem. A színpadon fellépnek a világhírű 
Rippel-testvérek, a � zika törvényszerűségeit is meghazudtoló 

saját testsúlyos gyakorlatokkal érkezik a Bartendaz, és itt lesz 
még a világot bejárt Face Team csapata is, akik a Youngsters 
Labdazsonglőr show-val kápráztatják el a közönséget. A 
Katáng zenekar a délelőtt folyamán az egész családot szó-


