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július 11. 16.00 Tücsökkerti Piknik 
Kerekítő tavaszi mese

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

június 16. – augusztus 28. Vakáció-akció MINI GY, D AGYIH 6000 Ft/fő/hét

június 16. – augusztus 28. Vakáció-akció MAXI GY, D Népszigeti 
Gyermektábor 6000 Ft/fő/hét

június 15. – augusztus 28. Vakáció-sziget GY, D Margitszigeti 
Gyermektábor 20000 Ft/fő/hét

július 8. – szeptember 9. Egyesített Óvodák 
Tablóiból rendezett kiállítás

D, F, NY Városház 
Galéria

A részvétel díjtalan!

július 16. 15.00 Lakóközösségi Napok M Gyermek tér A részvétel díjtalan!

július 17. 18.00 AUFeszt I. koncert M

Gidófalvy 
Lakótelep 
(Prevenciós 
Központ 
udvara)

A részvétel díjtalan!

július 19. 19.00
Nyáresti koncertek 
a Szent István Parkban
Hortus M Singers

M Szent István 
Park

A részvétel díjtalan!

július 25. 16.00 Tücsökkerti Piknik 
Mazsola és Tádé

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

*XIII. Kerületi Kártyával 20% kedvezményt biztosítunk a helyszínen a belépőjegy árából. 
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.

ESEMÉNYNAPTÁR



Július 16., csütörtök 15.00–19.00
 Lakóközösségi Napok 

A Lakóközösségi Napok idei programsorozata a „Sokszínűséggel az élhető 
környezetünkért”  jelmondattal indul, amelyen különböző stílus, műfaj és 
tevékenység fog megjelenni egy-egy rendezvényen belül, ezáltal is igyek-
szünk a különböző érdeklődési körből és korosztályból jelenlevők igényeit 
kielégíteni. A  sátrakban és a  szabadtéren szerepet kap a  klímaváltozás és 
a környezet védelem is, amit a közönséggel használati tárgyakon keresztül 
interaktív módon bekapcsolunk az  egyes tevékenységekbe.  Lesz játékos 
környezetvédelem, kreatív újrahasznosítás, Gazdálkodj a  vízzel! Eco Game, 
Cardline környezetvédelmi társasjáték, kézműves workshopok termékeinek 

„vándorkiállítása”. Az  „Érzékszervünk világa” feladatokon, aktivitásokon ke-
resztül teszi érzékelhetővé a hallást, látást, ízlelést, szaglást. A Gondos Gazdi 
program során ebösszeírás, étrend tanácsadás, kutya képzés, akadálypálya, 
kutyakozmetika várja gazdit és kutyáját.
Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások keretében vérnyomás-, vércukor-, 
koleszterinszint mérés, hallásvizsgálat, fülzúgás terápia, életvitelt segítő esz-
közök bemutatása lesz. A  BRFK folytatja az  ingyenes kerékpárregisztrációt, 
a digitális KRESZ totót, a kerületi óvodák kreatív kézművesjátékai újra hasz-
nosítható anyagokból is helyet kapnak a rendezvényeken. A sporttéren bo-
csa, nordic walking, darts, asztalitenisz, kondipark várja a sportolni vágyókat.
A színpadon helyet adunk, színvonalas népi, könnyűzenei, musical irányzatot 
képviselő fellépőknek. A programok a SKult13 és a Szociális és Köznevelési 
Osztály (XIII. Kerületi Szociális Szolgáltató Központ és a Prevenciós Központ), 
XIII. Kerületi Egyesített Óvoda közös szervezésében valósulnak meg.
A programváltozás jogát fenntartjuk!
A belépés díjtalan!
Információ: Szalkai Lajos +36 30 453 4264, szalkailajos@kult13.hu 
Helyszín: Gyermek tér

Július 17., péntek 18.00
 AUFeszt I. koncert 

A rendkívüli helyzethez alkalmazkodva eddig az AUFeszt kisvonattal „szállí-
tottuk” a zenét a kerület utcáira, de végre visszatérhetnek a koncertek a fix 
helyszínekre is! Az immár 8 éves Angyalföldi Utcazenei Fesztivál júliusi kon-
certjének fellépői lesznek:
Along The Creek, Acoustic-Guitar-Caffe, Sunlight Rock Band
Mert a szlogenünk: „Legyen az utca a zenészeké, a zene mindenkié egy-egy 
estén!”
Helyszín: Gidófalvy lakótelep (Prevenciós Központ udvara)

Július 19., vasárnap 19.00
 Nyáresti Koncertek a Szent István Parkban 

Hortus M Singers
A Nyáresti koncertek a Szent István Parkban ismét változatos zenei élményt 
nyújt vasárnaptól a kilátogatóknak. Első alkalommal a Hortus M Singers, 
négytagú a’capella énekegyüttes lesz hallható. Az együttes 1986-ban ala-
kult, és azóta töretlenül működik, koncertezik határon innen és túl, de a XIII. 
kerület ünnepi rendezvényeinek 
is gyakori fellépői. A koncerten 
hallhatunk feldolgozásukban 
ismert klasszikus dallamokat, 
Bach és Vivaldi ismert műveit, de 
örökzöld jazz slágereket és saját 
szerzeményeket is.
A részvétel díjtalan!
Helyszín: Budapest XIII. kerület, 
Szent István park

AJÁNLÓ



Egész évben
 Angyalföld az Irodalomban-Irodalom Angyalföldön c. kiállítás 

Több irodalmi műnek nem csak az írója volt „kerületi”, de a regény helyszíne, 
témája is a  XIII. kerület két legjelentősebb részéhez: Angyalföldhöz és Újli-
pótvároshoz kötődik.  Ezek a  regények, művek helytörténeti szempontból 
is nagyon jól használható források, hisz egy adott korszakról meglehetősen 
pontos képet örökítenek meg.  Amellett, hogy egy-egy ilyen, helyszínének 
a  XIII. kerületet választó regény a  helytörténet kutatásban is kordokumen-
tum szerepet tölthet be, a mindenkori olvasó számára is élményt nyújt. 
Információ: Simon Zsuzsa +36 30 453 3693, simonzsuzsa@kult13.hu
Helyszín:  Angyalföldi József Attila Művelődési Központ első emeleti kiállí-
tótér

 Bolla Zoltán – „Újlipótváros építészete 1861–1945”  

A kiállítás 1. része megtekinthető egész évben 
Az „Újlipótváros építészete 1861–1945” c. kiállítás a 2020-2021-es évben a RaM 
Colosseumban három ütemben mutatja be Budapest építészetileg legválto-
zatosabb, ám egységes atmoszférájú városrészét 40-40 tablón keresztül. A ki-
állítás Bolla Zoltán ugyanazon című építészettörténeti könyvének kutatásain 
és képanyagán alapszik.
A három, egymást követő tárlat tartalmai lesznek:
1., A historizmus és a szecesszió építészete Újlipótvárosban.  
2., Az újlipótvárosi iparnegyed: raktárak, gőzmalmok, gépgyárak és erőmű-
vek.    2021. január-2021 június   
3., Az art deco és a modernizmus építészete Újlipótvárosban.      2021-2021 
július-december
Információ: Simon Zsuzsa +36 30 453 3693, simonzsuzsa@kult13.hu
Helyszín: Radnóti Miklós Művelődési Központ - RaM

Egész évben
hétfőn, szerdán, szombaton 14.00–16.00 
 Bábkiállítás – Giovannini Kornél bábjai - júliustól újra! 

A báb derű, vele öröm ajándékozható…
A kiállítás megtekinthető az  intéz-
mény nyitvatartási idejében, a mű-
vésszel történő előzetes egyezte-
tés alapján.
Giovannini Kornél bábművész, 
+36 20 481 4123
A belépés ingyenes!
Információ: Szalkai Lajos, +36 30 
453 4264, szalkailajos@kult13.hu
Helyszín: Angyalföldi József Attila 
Művelődési Központ

Szeptember 13-ig
 Vadvilág Magyar Természetfotósok kiállítása 

Vadvilág Magyar Természet-
fotósok Egyesülete 2005 
szeptemberében alakult.
Az Egyesület tagjai elsősor-
ban természetjáró amatőr 
és profi fotósok.
A Mácsai István Galériában 
bemutatandó csoportos 
tárlaton a  csoporttagok 
műalkotásainak közös metszete a természeti értékek védelme, az ifjúság ter-
mészetszeretetre és környezet-tudatosságra való nevelése. A felvételek első-
sorban természetben élő állatokat, a természet apró csodáit, magyarországi 
és nemzetközi vad tájakat közvetít a befogadó felé.
A fényképezőgépet, mint eszközt használják, és érzéseiket, gondolataikat 
hordozzák a megörökített pillanatok. Az alkotók mind remekül bánnak ezek-
kel a lehetőségekkel, mely mindenkiben ott van.
A belépés díjtalan!
Információ: Kósa Gergely +36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, Mácsai Galéria, fél-
emelet

Július 31-ig
 Vásárhelyi Antal kiállítása 

1969–73: Bukarest, belsőépítészeti és grafikai tanulmányok. 1979-ben te-
lepedett át Magyarországra, 1979-82 között megszakításokkal a budapesti 
Fiatal Művészek Klubja művészeti vezetője volt, kiállítások szervezésével, 
társművészeti programok rendezésével foglalkozott. A 80-as évek közepén 
részt vett a Kísérleti művészet és a Művészet ma I-III. nemzetközi kiállítások 
megszervezésében. 1988-ban a  Hiány című társadalmi és művészeti folyó-
irat szerkesztője lett, a lapnak jelentős szerepe volt a politikai és művészeti 
pluralizmus megteremtésében Magyarországon.1998-ban megszervezte 
a Hommage a` M. C. Escher című kiállítást, 1999-ben az UNESCO és az ICSU 
támogatásával a Tudomány a művészetben - művészet a tudományban című 
tárlatot. Az Association pour la Promotion du Patrimonie Artistique Français 
és a Berufsverband Bildender Künstler tagja.
Nagyméretű, geometrikus, többnyire fekete-fehérben komponált, a  leg-
gyakrabban architektonikus 
elemekből építkező lapjait 
M. C. Escher illuzionisztikus 
térformálásának hatására 
utaló megoldások jellemzik, 
az  elvont formákat gyakran 
figurális részletekkel társít-
ja, a  tárgyilagos, hűvösen 
elemző hang ironikus vagy 
drámai mozzanatokkal gaz-
dagodik.”  P.Szabó Ernő
A belépés díjtalan!
Információ: Kósa Gergely 
+36 70 492 0985, kosager-
gely@kult13.hu
Helyszín: Újlipótvárosi 
Klub-Galéria

Kiállítások



minden hétköznap
 Játszóház a PannKában 

Játszóházunk tematikája a  vidéki élet, 
amelyet egyedileg tervezett és kivitele-
zett, magas minőséget képviselő játé-
kokon keresztül hozunk el a  legkiseb-
bek számára. A játékok elsődleges célja 
az ismeretterjesztés, a kézügyesség fej-
lesztése, a mozgásfejlődés elősegítése.
Belépődíj: 1000 Ft/óra/gyermek, 50% 
testvérkedvezmény minden további 
gyermekre, Partner Kártyával 2 óra/
család ingyenes

Gyermekprogramok
Alkalmi programok a Tücsöktanyán

Július 11., szombat
  Tücsökkerti piknik 

17.00 Kerekítő tavaszi mese
„Kerekítő manó és az évszakok” című könyv meséi nyomán készült előadás 
a különleges hangszerjátéknak köszönhetően egyben egy zenei utazás is.
J. Kovács Judit drámapedagógus, a Kerekítő foglalkozáshálózat és könyvcsa-
lád gazdájának előadásában, remek zenész kíséretével.
J. Kovács Judit: báb, ének 
Gyulai Csaba: dobok, cajon, daff , hegedű, mandolin 
16.00–19.00 Tücsök Kézműves Műhely, játéktér, játszóház

Július 25., szombat
 Tücsökkerti piknik 

17.00  Mazsola és Tádé az Ametiszt Bábszínház előadásában
„– Elkergetett a gazda, mert azt mondta, olyan kicsi vagyok, mint egy szem 

mazsola. És belőlem úgysem lesz soha tisztességes disznó!
– Tudod mit, te Mazsola? Maradj itt nálam! Úgy is mindig egyedül vagyok, 

s hacsak nem fúj erre  a szél egy-egy újságlapot, bizony, sokat unatkozom 
magamban.”
Tisztelettel emlékszünk Havas Gertrúd (Mazsola) és B. Kiss István (Manócska) 
bábművészekre.
Írta: Bálint Ágnes
Bábszínpadra írta és rendezte: Szívós Károly Blattner Géza-díjas,  a Kolibri 
Színház színésze és rendezője
Bábokat tervezte: Bródy Vera
Zenéjét szerezte: Pivarnyik László
16.00–19.00 Tücsök Kézműves Műhely, játéktér, játszóház

PannKa Közösségi Tér 
Alkalmi programok a PannKában

Tücsöktanya Családi Játszóház 
az Angyalföldi Gyermek- és Ifj úsági Házban

/ 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.

Telephelyek és elérhetőségek:

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


