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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.

március 31., kedd 18.30
 Mesés estek felnőtteknek 

Hogyan szeretsz te engem? 
Szülőket, felnőtteket hívunk, hogy a  mesék bölcsességével tanuljunk, ta-
pasztaljunk önmagunkról, a szülői szerepről, a gyerekekről!
Mert szülőnek lenni öröm, de kihívás is! Sok a feladat, néha nehéz szembe-
nézni és jönnek a kérdések? Hívjuk segítségül a mesét, a történetet, az alko-
tás örömét, hogy könnyebben menjenek a hétköznapok, legyenek válaszok. 
Januártól májusig 5 alkalommal találkozunk, minden alkalommal egy-egy 
mese lesz a vezető. Az élőszavas mesemondás után kérdések indítják a be-
szélgetést, alkotás segíti majd a feldolgozást, a kapcsolódást, az elmélyülést. 
Az  alkalmak külön-külön is látogathatóak, témái lazán kapcsolódnak egy-
máshoz. 
Az est házigazdái: Vaskor Gréta – meseterapeuta, család- és párterapeuta,Tó-
szegi Judit – kézműves, alkotó-fejlesztő meseterapeuta
Regisztráció kötött program, regisztrálni a www.kult13.hu honlapon 
lehetséges!
Helyszín: TT

március 13., péntek 10.00
 Babaszínház 

Kezeslábas Társulat: Játszótér című babaszínházi előadása
Fedezzük fel együtt az  utcát, ugorjunk együtt a  pocsolyába, pattanjunk 
a zebra hátára, legyünk feltalálók és akkor talán eljutunk a csodák földéjre, 
a Játszótérre. Gyere velünk Te is!
Ebben az előadásban egy kisgyermek szemével ismerjük meg a körülöttünk 
lévő világot olyannak, amilyennek egykor mi is láttuk.
A játékidő 40-45 perc, mely áll a 25 perces előadásból és a drámapedagógia 
elemeket is tartalmazó feldolgozó foglalkozásból. A 0-6 éves korosztály szá-
mára lehetőséget nyújt, hogy megismerkedjenek a bábok, a zene, a versek 
és a színház világával.
Ajánlott korosztály: 0–4 éves korig
Belépődíj: 800Ft/fő, XIII. kerületi Partner Kártyával 500 Ft/fő
Helyszín: PannKa Közösségi tér
Regisztráció szükséges a www.pannka.hu oldalon keresztül!
Helyszín: PannKa

március 22., vasárnap 10.30
 Kuruttyoló békakirály világkörüli úton 

a Veronaki Trió mesés koncertje
Veronika saját írásait meséli a gyermekeknek, a történeten keresztül jutnak 
el a dalokig, amelyek a mese csúcspontjain szólalnak meg. Fejér Simon és 
Mogyoró Kornél zenei játéka teszi teljessé a mesével fűszerezett koncertél-
ményt. A  triókoncert repertoárján az  afrikai gyermekdalok feldolgozásán 
keresztül az indiai, lappföldi, litván, pakisztáni, magyar népdalokon kívül sok 
zenei csemegét találhatunk még. A  gyermekeknek és családoknak, felnőt-
teknek is egyaránt szóló koncert igazi zenei világjáró körút.
Ajánlott korosztály: 4 éves kortól
10.00–13.00 Tücsök Kézműves Műhely, társasjátékkör, játszóház 
Helyszín: TT

március 27., péntek 10.30
 Cini, cini muzsika 

a Vaskakas Bábszínház babaszínházi előadása
Cini-cini muzsika, táncol a  kis Zsuzsika, meg a  tücsök koma, meg a  katica. 
Csörögnek a kishalak, csattognak a kiskacsák, lovacska nyerít, patkója dalol. 
Minden, minden muzsikál ebben az apróknak szóló játékban!
Tervező: Wunder Judit, Zeneszerző: Rab Viki
Dramaturg, rendező: Kocsis Rozi Blattner Géza-díjas, Játssza: Rab Viki és Szú-
kenyik Tamás
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: 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

március 1. 16.30 
március 2. 10.00

Négyszögletű kerek erdő 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

március 8. 11.00 
március 9. 10.00

Holle anyó 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

március 13. 10.00 Babaszínház – Kezeslábas Társulat: 
Játszótér című babaszínházi előadása

GY, CS PannKa Belépőjegy: 800 Ft/fő, XIII. kerületi 
Partner Kártyával 500 Ft/fő*

március 16. 10.00 A szépség és a szörnyeteg 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

március 22. 10.30 Varázsnapok a Tücsöktanyán 
Kuruttyoló békakirály világkörüli úton

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

március 22. 16.30 
március 23. 10.00

Nikola a tengernél 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

március 27. 10.30 Varázsnapok a Tücsöktanyán 
Cini, cini muzsika

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

március 29. 16.30 
március 30. 10.00

Ravaszdi mester 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

*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.
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  március 6., 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

március 13., péntek 19.00
 EZERSZERELEM – KOÓS RÉKA koncertestje 
 Sztárvendég: Csonka András 

Koós Réka gondolatai koncertjéről: „Ezerszerelem… – ezer éve alakul ez 
a koncert, a dalok, amiket nap mint nap énekelek a színházakban, a dalok, 
amiket ezer éve szeretnék elénekelni. A dalok, melyekkel ezer szálon kötő-
döm azokhoz, akiket szeretek, akiket szerettem. Apukámhoz, az  Ő öröksé-
géhez, a világhoz, a szeretteimhez. A műfajokhoz, amik örök harcot vívnak 
bennem, és soha nem lehet tudni épp melyik győz: a musical, a rock, vagy 
a swing. Szerelem – szeretet, a gyermekem, a párom, a dalok, a zenék. Az em-
berek, akikkel együtt dolgoztam, akikkel ezen a koncerten is együtt dolgo-
zom… A  szerelem, amivel kapcsolódom az  éltemhez, az  ajándékhoz, amit 
kaptam a zenéhez, a napfényhez, a világhoz. Nincs jobb szó, ami tökélete-
sebben kifejezi ezt az érzelmi kavalkádot, mint az EZERSZERELEM!” 
Közreműködik: a Don Lázi Swingtet, Lázár István vezetésével.
Helyszín: AJAMK

március 27., péntek 17.00
 Baranyi Ferenc: Operandevú 

OPERACSILLAGOK
Baranyi Ferenc, kerületünk díszpolgára kitűnő költő, ugyanolyan remek író, 
és ami itt kiemelten fontos: műfordító. Érdekes és mindig szórakoztatóan 
elmesélt dolgokat tudunk meg az alkotók életviteléről, serénységéről vagy 
lustaságáról, magánéleti válságairól – de arról is, hogy ezek az események 
hogyan befolyásolták a  művek keletkezését, hogyan nyilvánul meg a  szö-
vegben és a zenében az érzelem, a szenvedély vagy a szenvedés.
Információ: Kósa Gergely +36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: ÚKG

  március 27., péntek 19.00
A Színházi Világnap alkalmából:
 Hubay Miklós – Ránki György – Vas István:  
 EGY SZERELEM HÁROM ÉJSZAKÁJA – Bemutató! 

Musical két felvonásban, a Holdvilág Kamaraszínház előadásában, 14 éven 
felülieknek!

„Az Egy szerelem három éjszakája című előadásunkkal a humánum nevében 
emeljük fel szavunkat. A mű egyszerre szól arról, hogy milyen könnyen lesz 
az ember gyilkos eszmék szószólója, s válhat maga is gyilkossá, de szól az Em-
berről is, aki az embertelen körülmények között is, – azok ellenére is – hitet 
tesz a szeretet, a megbékélés csodájáról. „Oly korban éltem én e földön...” kez-
di egyik versét Radnóti, akinek tiszteletére született a színdarab. Oly korban 
élt, melynek több százezer hon� társával együtt ő is áldozata lett. Akik akár 
lehettek volna szüleink, nagyszüleink... S hogy miért gondoljuk fontosnak 
az előadást? Hogy miért pont most mutatjuk be? Mert nem szeretnénk, hogy 
a mi XXI. századunk „oly kor” legyen...” (Koltai Judit, rendező)

Szereplők: Benkő Bence, 
Molnár-Kovács Éva, Petyi 
János, Pálfai Péter, Koltai 
Judit, Kókai János, Pintér 
Gábor, Major Róbert, Al-
bert Gábor, Lajkó Bence, 
Babják Annamária, Bala-
toni Dóra, Kovács Andrea
A zongoránál: Gárdos Éva, 
Jelmez: Zsigár Cecília, 
Technika: Fi Dénes, Szaj-
bert János
Látvány: Kókai János, 
Rendező: Kókai János

Az UMPA Ügynökség és 
a  jogtulajdonosok en-
gedélyével, és az  NKA 
támogatásával.
Helyszín: AJAMK

március 11. – május 8.
 Saly Németh Mária kiállítása 

„Saly Németh Mária egy sokoldalú mű-
vész, aki az alkalmazott gra� kától kezdve, 
az  animáción és illusztrációk tervezésén 
keresztül a  restaurálásig számos kép-
zőművészeti és kreatív területen tevé-
kenykedik, s mindemellett személyes, 
benső indíttatása révén jutott el a  festé-
szethez. Édesapja, Saly Németh László 
festőművész mellett Mária már kisgyer-
mek korától magába szívta a  festészetet, 
elleshette annak minden csínját-bínját. 
Festeni már felnőttként kezdett és egy-
mástól némileg függetlenül jutott el 
két igen különböző, mondhatni szöges 
ellentétben álló kifejezésmódhoz, egy-
felől az  ikonfestészet szigorú szabályok 

szerint működő gyakorlatához, másfelől a  szabad alkotást lehetővé tevő 
festészethez. Az alkotás szabadságának okán festményei is igen sokrétűek, 
nem törekedik egységes stílusra, amely ha valahonnan mégis, akkor nála 
leginkább a  technikából eredeztethető, így sosem válik sablonossá, elcsé-
pelté.  Képei hol szinte fotórealista részletekkel, hol a színek gazdagságával, 
hol szimbolizmusokkal, hol kifejezőerejükkel hatnak. Műveinek képi világa 
és tartalmi  gazdagsága a  természetelvűtől a  transzcendentálisig terjed. 
A  transzcendentálissal való kapcsolatteremtés és a  spiritualitás az, amely 
mégis közös nevezőre hozza Saly Németh Mária festményeit és ikonjait.” 
Krasznai Réka, a Magyar Nemzeti Galéria művészettörténésze
Információ: Kósa Gergely +36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: VG

március 25. – április 17.
 Tóth Angelika kiállítása 

„Festészeti programom, hogy a spontán gesztusok és érzéki színek közvetlen 
életszerűsége mellett a képek lét- és sorsesemények jelképes erejével is ren-
delkezzenek. Számomra a festészet moralitása nem külsődleges indíttatású 
efemer téma, hanem szublimáltságában is általános érvényű vizuális konzek-
vencia, ahol az anyagiságában megvalósult festmény minősége összeolvad 
a tartalmi összetevőkkel. A tradícióba nem bezárva, hanem a folytonosság 
által jó értelemben beágyazódva, jelen-
téssel telítettek maradjanak az  összetett 
ikonográ� ai örökségek. Élethelyzetek, mint 
vizualizált dialógusok láncolata egybe-
függő sorozattá válnak képeim sorában. 
Számomra a  klasszikusnak nevezhető eu-
rópai festészeti örökség nem a régi látvány 
illuzórikus elérése, hanem hit a  festészet 
folytonosságában. Ideám, hogy a  képek 
újra, szinte médium jelleggel részei legye-
nek a mostani életfolyamnak.” 
Tóth Angelika
Információ: Kósa Gergely +36 70 492 
0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: ÚKG

március 4. 17.00 Civil Kerekasztal – civil közreműködés 
kerületi projektekben

F AJAMK A részvétel díjtalan!

március 6. 19.30 PEDROFON Táncparty D, F, NY AJAMK Belépődíj: felnőtteknek: 1500 Ft, 
diákoknak és nyugdíjasoknak: 1200 Ft 

március 10. 13.30 Nyugdíjas  � lmklub – Mr. Bean nyaral NY AJAMK A részvétel díjtalan!

március 11. 15.00 Saly Németh Mária kiállítás megnyitó D, F, NY VG A részvétel díjtalan!

március 12. 19.00 Übüségeink kora D, F, NY AJAMK

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

március 13. 9.30 Kerületi központi koszorúzási ünnepség 
március 15-e alkalmából 

D, F, NY Vígszínház A részvétel díjtalan!

március 13. 11.00 Kerületi központi ünnepség 
március 15-e alkalmából 

D, F, NY Béke tér A részvétel díjtalan!

március 13. 19.00
EZERSZERELEM 
Koós Réka koncertestje 
Sztárvendég: Csonka András

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

március 18. 18.00 Rendvédelmi beszélgetések F AJAMK A részvétel díjtalan!

március 24. 13.30 Nyugdíjas � lmklub 
Férjhez mész, mert azt mondtam!

NY AJAMK A részvétel díjtalan!

március 25. 18.00 Tóth Angelika kiállítás megnyitó D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

március 27. 17.00 Baranyi Ferenc: Operandevú 
OPERACSILLAGOK

D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

március 27. 19.00

A Színházi Világnap alkalmából: 
Hubay Miklós – Ránki György – 
Vas István: 
EGY SZERELEM HÁROM ÉJSZAKÁJA – Bemutató!

D, F, NY AJAMK Belépődíj: első szektor: 2400 Ft, 
második szektor: 2000 Ft*

március 31. 13.30 Nyugdíjas � lmklub – Örömjárgány NY AJAMK A részvétel díjtalan!

március 31. 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!

*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


