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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.

július 10. – szeptember 13.
 Egyesített Óvodák Tablóiból rendezett kiállítás  

A kerületi Óvodapedagógiai Napok konferenciájának alkalmából már hagyo-
mányként szervezünk kiállítást.
A kiállítás címe és alapgondolata: „A gyermeki kreativitás, a szabad önkifeje-
zés, a sajátos látásmód és a vizuális technikák ismeretének találkozása mű-
vészetté válik.”
Ha a gyermekek az érzelmeiken keresztül alkothatnak szabadon, miközben 
interakcióba kerülnek a környezetükkel, személyiségük formálódik, pont úgy, 
ahogy a kezeik között formálódó alkotások.
Ha nem helyezünk elvárt produktumokat és technikákat a gyermekek gon-
dolataiba, akkor a felkínált eszközök szabad választásán keresztül, az alkotás 
közbeni önálló döntéseik és önkifejeződésük során formálódik személyisé-
gük.
Az elkészült alkotás nem reprodukciója egy kész mintának, hanem fejlődő 
személyiségük „pillanat” - lenyomata.
Helyszín: XIII: Kerületi Polgármesteri Hivatal, Városház Galéria (I. emelet)

július 24. – augusztus 30.
 Gyurity Milán kiállítása 

„Görbetükörképek”
Kiállítás melyen keresztül nem csu-
pán egy ember tekint vissza a gör-
be tükörből, hanem egy közösség 
is. Talán egyedinek tűnik, de uni-
verzális a  problematika. Mondhat-
ni: Kinek nem inge, ne vegye ma-
gára! A  Magyarországon született 
szerb származású művész kinyilat-
kozása a képzőművészet nyelvén.

„Gyurity Milán művészetére egyfaj-
ta szürrealista (szürreális) humaniz-
mus, vagy megfordítva, humanista 
szürrealizmus jellemző: mélyen 
emberi problémákat, mély emberi 
érzéseket fogalmaz meg egy freu-
dit idéző szimbólumrendszerrel.”
Dr. Golub Xénia
Helyszín: Újlipótvárosi Klub-Ga-
léria

július 13., szombat
 Tücsökkerti piros piknik  

17.00 Tüzes muzsikák
A Presto kamaraegyüttes interaktív zenei matinéja 
Ajánlott életkor 3 éves kortól
Várunk mindenkit piros ruhában vagy piros kiegészítőkkel!
16.00–19.00 Tücsök Kézműves Műhely, játéktér, játszóház 

július 27., szombat
 Tücsökkerti sárga piknik  

17.00 Nap-Hold-Csillagok muzsikái
A Presto kamaraegyüttes interaktív zenei matinéja
Ajánlott életkor 3 éves kortól
Várunk mindenkit sárga ruhában vagy sárga kiegészítőkkel!
10.00–13.00 Tücsök Kézműves Műhely, játéktér, játszóház 

augusztus 10., szombat
 Tücsökkerti kék piknik 

17.00 Vízi zenék 
A Presto kamaraegyüttes interaktív zenei matinéja 
Ajánlott életkor 3 éves kortól
Várunk mindenkit kék ruhában vagy kék kiegészítőkkel!
16.00–19.00 Tücsök Kézműves Műhely, játéktér, játszóház 

augusztus 25., vasárnap 10.00–22.00
 27. Angyalfolki Utcabál 

Az idei esztendőben immár 27. alkalommal szervezzük meg augusztus utol-
só vasárnapján hagyományos Utcabálunkat.
Programjaink között népi hagyományok felelevenítése, a népi kultúra, a nép-
tánc, a népzene és a népművészeti mesterségek bemutatása egyaránt szere-
pet kap. Az Angyalföldi Vadrózsa és Vadvirág Néptáncegyüttessel közösen 
felelevenítjük, hogy milyenek voltak a  lakodalmas szokások élő gasztronó-
miával, személyes beszélgetésekkel, zenével, játékokkal és megkóstoljuk An-
gyalföld lakodalmas ételeit is.
A Tücsökkertben babasarok, táncház, és kézműves foglalkozás mellett lu�  
hajtogatással és gyermekbarát programokkal készülünk legkisebb vendége-
ink számára. 
Az Utcabál programját színesítve különleges interaktív sportfoglalkozások-
kal, vásári forgataggal, civil aktivitásokkal is várjuk látogatóinkat! 
Fellép a 100 Folk Celsius, a Kerekes Band, a napot pedig a Magashegyi 
Underground koncertjével zárjuk.
Helyszín: Budapest XIII. kerület, Dagály utca

augusztus 29., csütörtök 15.00–19.00
 Lakóközösségi Napok 

A sátrakban és a  szabadtéren óriásnagyító, ördöglakat és más „furfangos 
játék” várja a kilátogatókat, de a kisebbek a gyűrűs pecát, a karikado-
bást és a  kézicsocsót is kipróbálhatják. ábtanulásra hívjuk a  gyerekeket, 
szülőket Brumm- Brumm Brunóval és Kori bácsi bábjaival.  Egészségügyi 
szűréseken, életmód tanácsadáson vehetnek részt, friss turmixokat készít-
hetnek és kóstolhatnak. A sportot kedvelők kipróbálhatják a mini trambulint, 
a  golyóssportot és a dartsot, a  teljesítési szint eléréséért ajándéktárgyakra 
beváltható tallért kapnak. A Zöld Pont és a Gondos Gazdi is kitelepül játékok-
kal, tanácsadással, versenyekkel.  A színpadi műsor egy közös tornával indul, 
majd könnyűzenei és musical egyveleg, néptánc bemutató, zumba és revü 
műsor lesz látható, hallható. A délutánt a ”New Orleans Music Show” zárja 
a Jambalaya zenekarral. 
A programok a  SKult13 és a  Szociális és Köznevelési Osztály (XIII. Kerületi 
Szociális Szolgáltató Központ és a Prevenciós Központ) közös szervezésében 
valósulnak meg.
Helyszín: Gyöngyösi sétány (Budapest XIII. kerület, Gyöngyösi stny.5.)

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

július 13. 16.00 Tücsökkerti piros piknik – Tüzes muzsikák GY, CS AGYIH Belépődíj: 800.-Ft/fő* 

július 27. 16.00 Tücsökkerti sárga piknik – Nap-Hold-Csillagok muzsikái GY, CS AGYIH Belépődíj: 800.-Ft/fő* 

augusztus 10. 16.00 Tücsökkerti kék piknik – Vízi zenék GY, CS AGYIH Belépődíj: 800.-Ft/fő* 

* XIII. Kerületi Kártyával a belépés díjtalan!

GYEREKPROGRAMOK

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



július 13., szombat 15.00–19.00
 Mozgásban a kultúra! – A levegő kosaras urai 

Szeretettel várunk minden kedves lá-
togatót Mozgásban a  kultúra! rendez-
vénysorozatunk második alkalmára!
A programon a  világszerte elismert 
FaceTeam csapata fogja szórakoztatni 
a vendégeket.
A FaceTeam Magyarország első és 
egyetlen akrobatikus sportszínháza, 
amely különleges show elemekkel tar-
kított szórakoztató sportbemutatókat 
tart. 
Helyszín: Béke tér

július 14., vasárnap 19.00
  „Komolyzenét könnyedén”  
  Nyáresti koncertek a Szent István parkban 
  Hortus M Singers 

A négytagú a’capella ének-
együttes 1986-ban alakult, és 
azóta töretlenül működik, kon-
certezik határon innen és túl, de 
a  XIII. kerület ünnepi rendez-
vényeinek is gyakori fellépői. 
A  koncerten hallhatunk feldol-
gozásukban ismert klasszikus 
dallamokat, főleg Johann Se-
bastian Bach ismert műveit, de 
örökzöld jazz slágereket és saját 
szerzeményeket is.
17.30 órától a  gyermekeknek 
kézműves foglalkozás
Helyszín: Budapest XIII. kerület, Szent István park

július 18., csütörtök 15.00–19.00
 Lakóközösségi Napok 

A sátrakban és a szabadtéren tekerős járgányok, lasertag és ügyességi pálya 
akadályokkal várja a kihívásokat kedvelőket, de a kisebbek a gyűrűs pecát, 
a  karikadobást és a  kézicsocsót is kipróbálhatják. Az  óvodások sátrában 
bábtanulásra hívjuk a gyerekeket, szülőket Brumm- Brumm Brunóval és Kori 
bácsi bábjaival. Egészségügyi szűréseken, életmód tanácsadáson vehetnek 
részt, friss turmixokat készíthetnek és kóstolhatnak.A sportot kedvelők kipró-
bálhatják az akadályfutást, nordic walkingot, golyóssportot és a focit, a tel-
jesítési szint eléréséért ajándéktárgyakra beváltható tallért kapnak. A Zöld 
Pont és a Gondos Gazdi is kitelepül játékokkal, tanácsadással, versenyekkel.  
A  színpadi program közös tornával indul, könnyűzenei és musical egyve-
leggel, Cowboy tánccal, zumbával és revü műsorral folytatódik, a délutánt 
az Old Songs Duó élőzenei műsora zárja.
A programok a  SKult13 és a  Szociális és Köznevelési Osztály (XIII. Kerületi 
Szociális Szolgáltató Központ és a Prevenciós Központ) közös szervezésében 
valósulnak meg.
Helyszín: Gyermektér (Budapest XIII. kerület, Nővér u. 13. – Béke u. 122–124.)

július 19., péntek 19.00
 AUFeszt III.  

Idén hetedik éve kerül megrendezésre az Angyalföldi Utcazenei Fesztivál 
koncertsorozat. A  XIII. kerület több helyszínére, szabadtéri örömzenélésre 
várjuk a  főleg pályakezdő együtteseket, zenészeket, énekeseket, májustól 
szeptemberig, havonta egy-egy péntek estén. Műfaji megkötés nélkül részt 

vehet együttesével, vagy akár szólóban, aki sze-
retné megmutatni tehetségét, zenéjét, a könnyű-
től a komolyzenéig. 
A harmadik koncerten fellépnek: az Uknow Duó, 
Kégl Lóránt – közreműködik Varnyu Mariann, 
valamint az Along The Creek
Legyen az  utca a  zenészeké, a  zene mindenkié 
egy-egy estén!
Helyszín: Babér utcai templompark

július 28., vasárnap 19.00
  „Komolyzenét könnyedén”  
  Nyáresti koncertek a Szent István parkban 
  Vásáry André és Zenekara 

A fér�  szoprán énekes, aki immár három arany és egy 
platina lemez büszke tulajdonosa, mostani népsze-
rűségét több mint 12 év kemény munkával alapozta 
meg. Bostonban képezte magát, megnyerte a Miskolci 
Operaversenyt, szerepelt Párizsban, Bécsben, és más 
európai városokban. Meghallgatta őt Riccardo Muti, 
valamint felkérték énekelni a bécsi Staatsoperbe is. Ez 
alkalommal klasszikus és örökzöld válogatást hallha-
tunk különleges előadásában.
17.30 órától a gyermekeknek kézműves foglalkozás
Helyszín: Budapest XIII. kerület, Szent István park

augusztus 8., csütörtök 15.00–19.00
 Lakóközösségi Napok 

A sátrakban és a szabadtéren ismét itt lesznek a tekerős járgányok, a lasertag 
és ügyességi pálya, de a kisebbek a gyűrűs pecát, a karikadobást és a kézicso-
csót is kipróbálhatják. Interaktív utazásra hívjuk az érdeklődőket régi idők fel-
szereléseivel. Az óvodások sátrában bábtanulás várja a gyerekeket, szülőket 
Brumm- Brumm Brunóval és Kori bácsi bábjaival. Egészségügyi szűréseken, 
életmód tanácsadáson vehetnek részt, friss turmixokat készíthetnek és kós-
tolhatnak.  A sportot kedvelők kipróbálhatják a  focit, dartsot és a kerékpár-
szimulátort, a teljesítési szint eléréséért ajándéktárgyakra beváltható tallért 
kapnak. A Zöld Pont és a Gondos Gazdi is kitelepül játékokkal, tanácsadás-
sal, versenyekkel.  A színpadi program közös tornával indul, könnyűzenei és 
musical egyveleggel, zumbával, Cowboytánccal, revü műsorral folytatódik, 
a délutánt a Pedrofon zenekar bulija zárja.
A programok a  SKult13 és a  Szociális és Köznevelési Osztály (XIII. Kerületi 
Szociális Szolgáltató Központ és a Prevenciós Központ) közös szervezésében 
valósulnak meg.
Helyszín: Kárpát utcai játszótér (Budapest XIII. kerület, Duna Terasz)

augusztus 10., szombat 15.00–19.00
 Mozgásban a kultúra! – A futball látványosságai 

A Mozgásban a kultúra! rendezvénysorozatunk harmadik alkalma a  futball 
látványosságai címet kapta. A  rendezvényen bemutatásra kerül a  Teqball 
mint sportág, illetve látványos showal készül a Freestyle Foci csapata is.
Helyszín: Béke tér

augusztus 11., vasárnap 19.00
  „Komolyzenét könnyedén”  
  Nyáresti koncertek a Szent István parkban 
  Molnár Viktor (zeneszerző-zongora) szerzői estje 

A Zeneakadémián idén diplomázó i� ú zeneszerző vonós-
négyesre és énekhangra írt műveit előadják:
Kiss Enikő – hegedű
Németh Gábor – hegedű
Szabó Tamás – brácsa
Kónya Attila – cselló
Király Ádám – zongora
Szakács Ildikó – szoprán
Kálmán László – tenor
Molnár Viktor – zongora, karmester
A zárókoncerten felcsendülnek Joseph-Maurice Ravel 
francia zeneszerző és zongorista műveinek dallamai is.
17.30 órától a gyermekeknek kézműves foglalkozás
Helyszín: Budapest XIII. kerület, Szent István park

augusztus 16., péntek 18.00
 AUFeszt IV.  

Idén hetedik éve kerül megrendezésre az Angyalföldi Utcazenei Fesztivál 
koncertsorozat. A  XIII. kerület több helyszínére, szabadtéri örömzenélésre 
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 megmutatni tehetségét, 
zenéjét, a könnyűtől a komolyzenéig. 
A negyedik koncerten fellépnek: a  NaNi On the Run, a  Poa Pratensis és 
a Groovies
Legyen az utca a zenészeké, a zene mindenkié egy-egy estén!
Helyszín: Ruttkai Éva park

július 10–
szeptember 13. Egyesített Óvodák Tablóiból rendezett kiállítás D, F, NY Városház 

Galéria A részvétel díjtalan!

július 13. 15.00 Mozgásban a kultúra! 
A levegő kosaras urai

M Béke tér A részvétel díjtalan!

július 14. 19.00
„Komolyzenét könnyedén” 
Nyáresti koncertek a Szent István parkban 
Hortus M Singers

M Szent István 
park A részvétel díjtalan!

július 18. 15.00 Lakóközösségi napok M Gyermektér A részvétel díjtalan!

július 19. 19.00 AUFeszt III. M
Babér utcai 
templom-
park

A részvétel díjtalan!

július 24. 18.00 Gyurity Milán kiállítás megnyitó D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

július 28. 19.00
„Komolyzenét könnyedén” 
Nyáresti koncertek a Szent István parkban 
Vásáry André és Zenekara

D, F, NY Szent István 
park A részvétel díjtalan!

augusztus 8. 15.00 Lakóközösségi napok M Kárpát utcai 
játszótér A részvétel díjtalan!

augusztus 10. 15.00 Mozgásban a kultúra! 
A futball látványosságai

M Béke tér A részvétel díjtalan!

augusztus 11. 19.00
„Komolyzenét könnyedén” 
Nyáresti koncertek a Szent István parkban 
Molnár Viktor (zeneszerző-zongora) szerzői estje

M Béke tér A részvétel díjtalan!

augusztus 16. 18.00 AUFeszt IV. D, F, NY Ruttkai Éva 
park A részvétel díjtalan! 

augusztus 25. 
10.00–22.00 27. Angyalfolki Utcabál M Dagály utca A részvétel díjtalan! 

augusztus 29. 15.00 Lakóközösségi napok M Gyöngyösi 
sétány 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


