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június 15. – augusztus 28.

Vakáció-sziget

augusztus 2. 19.00

Nyáresti koncertek
a Szent István Parkban
Bánfalvi Vonósnégyes

D, F, NY

augusztus 10. 16.00

Lakóközösségi Napok

augusztus 14. 18.00

AUFeszt II. koncert

augusztus 15. 17.00

Tücsökkerti piknik
Kerekítő nyári mese

augusztus 16. 19.00

Nyáresti koncertek
a Szent István Parkban
Budapest XIII. Kerületi
Fischer Annie Zeneiskola
AMI Fúvószenekara

augusztus 24. 15.00

Mozgásban a Kultúra!

augusztus 27. 15.00

Lakóközösségi Napok

GY, D

*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.

AJÁNLÓ
augusztus 2., vasárnap 19.00
Nyáresti Koncertek a Szent István Parkban – Bánfalvi Vonósnégyes

augusztus 14., péntek 18.00
AUFeszt II. koncert

A Magyar Kamarazenekar
tagjaiból alakult Bánfalvi
Vonósnégyest Bánfalvi Béla
Liszt-díjas hegedűművész,
a Magyar Kamarazenekar
alapítója, koncertmestere,
szólistája vezeti. A hegedűművész évtizedekig az Állami Hangversenyzenekar és
a Budapesti Vonósok koncertmestere volt. Szólistaként és együtteseivel bejárta a világot, több mint hatvan lemeze jelent meg.
Harminc éven át tanított a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, jelenleg
a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának vezető beosztású oktatója.
Művészeti munkásságáért többek között Liszt Ferenc-díjjal, két alkalommal
Bartók-Pásztory-díjjal, valamint a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki. A Bánfalvi Vonósnégyes további tagjai a Magyar Kamarazenekar szólamvezetői.
A részvétel díjtalan!
Helyszín: Budapest XIII. kerület, Szent István park

Az immár 8 éves Angyalföldi Utcazenei Fesztivál végre visszatérhet a hangulatos kerületi helyszíneire!
A havonta jelentkező örömkoncertek augusztusi fellépői a Red
One House együttes, Légrády Péter – gitáros-énekes, és
a PanDa Duó lesznek.
Mert a rendezvény szlogenje: „Legyen az utca a zenészeké,
a zene mindenkié egy-egy estén!”
A részvétel díjtalan!
Helyszín: Ruttkai Éva park

augusztus 10., hétfő 16.00–18.00
Lakóközösségi Napok
„Sokszínűséggel az élhető környezetünkért”
A Lakóközösségi Napok programsorozatának
rendezvénye ezúttal új helyszínen, a Jászai Mari
téren, hétfői napon és rövidebb időben kerül
lebonyolításra. A rendezvényen belül ezúttal is
különböző stílus, műfaj és tevékenység jelenik
meg. Ezáltal is igyekszünk a különböző rétegből és korosztályból jelenlevők igényeit kielégíteni. A sátrakban és szabadtéren szerepet kap
a klímaváltozás és a környezetvédelem is, amit
a közönséggel használati tárgyakon keresztül
interaktív módon kapcsolunk be az egyes tevékenységekbe. Lesz játékos környezetvédelem,
kreatív újrahasznosítás, Gazdálkodj a vízzel! Eco Game és Cardline környezetvédelmi társasjáték. A Gondos Gazdi program során ebösszeírás, étrend
tanácsadás, kutya képzés, akadálypálya és kutyakozmetika is várja a gazdit
és kutyáját. Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások keretében vérnyomás,
-vércukor, -koleszterinszint mérésre kerül sor. A BRFK folytatja az ingyenes kerékpárregisztrációt és a digitális kresz totót. A Közterületfelügyelet „Randevú a biztonsággal” programja beszélgetésre invitálja látogatókat, a kerületi
óvodák kreatív újra hasznosítható anyagokból készült kézművesjátékai is
helyet kapnak a rendezvényeken. A sporttéren asztalitenisz várja a sportolni
vágyókat. A színpadon helyet adunk a könnyűzenének és a zumbázni vágyó
közönségnek is.
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!
Helyszín: Jászai Mari tér

augusztus 16., vasárnap 19.00
Nyáresti Koncertek a Szent István Parkban
Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie Zeneiskola AMI Fúvószenekara
A Nyáresti Koncertek állandó fellépője, a Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie Zeneiskola AMI Fúvószenekara ezúttal a záróestünkön lép a közönség
elé. A 2000-ben „Budapestért” díjat kapott Hollán Ernő utcai Zeneiskolában
több mint 900 gyermek tanul különböző tanszakokon. Az iskola növendékeit a pedagógusok zenei műveltségük megalapozása mellett öntevékeny
amatőr zenélésre és szakirányú továbbtanulásra készítik fel. A zenekar tagjai
kizárólag a Zeneiskola jelenlegi és volt növendékei.
18.30 órától hangszerismereti foglalkozás
Vezényel: Kovács Marianna művészeti vezető - a zenekar alapító vezetője
A részvétel díjtalan!
Helyszín: Budapest XIII. kerület, Szent István park

AJÁNLÓ
augusztus 24., hétfő 15.00
Mozgásban a Kultúra!
Mozgásban a kultúra! rendezvényünk idén a Jászai Mari téren rendezzük
meg.
A programon többek közt freestyle foci bemutatóval igyekszünk megmutatni a látogatóknak a futball izgalmas világát.
A részvétel díjtalan!
Helyszín: Jászai Mari tér
augusztus 27., csütörtök 15.00-19.00
Lakóközösségi Napok
„Sokszínűséggel az élhető környezetünkért”
A Lakóközösségi Napok programsorozatának ezen a rendezvényén is különböző stílus, műfaj és tevékenység jelenik meg, ezáltal is igyekszünk a különböző rétegből és korosztályból jelenlevők igényeit kielégíteni. A sátrakban
és szabadtéren szerepet kap a klímaváltozás és a környezetvédelem is, amit
a közönséggel használati tárgyakon keresztül interaktív módon kapcsolunk
be az egyes tevékenységekbe. Lesz játékos környezetvédelem, kreatív újrahasznosítás, Gazdálkodj a vízzel! Eco Game, Cardline környezetvédelmi
társasjáték és kézműves workshopok termékeinek „vándorkiállítása”. Az „Érzékszervünk világa” feladatokon, aktivitásokon keresztül teszi érzékelhetővé
a hallást, látást, ízlelést és szaglást. A Gondos Gazdi program során ebösszeírás, étrend tanácsadás, kutya képzés, akadálypálya és kutyakozmetika várja
a gazdit és kutyáját. Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások keretében vérnyomás, -vércukor, -koleszterinszint mérésre, hallásszűrésre és fülzúgás terápiára kerül sor. A BRFK folytatja az ingyenes kerékpárregisztrációt és a digitális kresz totót. A Közterületfelügyelet „Randevú a biztonsággal” programja
beszélgetésre invitálja látogatókat, a kerületi óvodák kreatív újra hasznosítható anyagokból készült kézművesjátékai is helyet kapnak a rendezvényeken. A sporttéren asztalitenisz, kondipark edzés, street curling és darts várja
a sportolni vágyókat. A színpadon helyet adunk a könnyűzenének, néptáncnak és a zumbázni, mozogni vágyó közönségnek is.
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!
Helyszín: Gidófalvy lakótelep (Prevenciós Központ udvara)

Kiállítások
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 Újlipótvároshoz
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 kordokumentum 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 kiállítótér
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 legváltozatosabb, ám egységes atmoszférájú városrészét 40-40 tablón keresztül. A kiállítás 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 erőművek. 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 intézmény nyitvatartási idejében, a művésszel
történő előzetes egyeztetés 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

Kiállítások
Szeptember 9-ig
Egyesített Óvodák Tablóiból rendezett kiállítás
A kerületi Óvodapedagógiai Napok konferenciájának alkalmából már hagyományként szervezünk kiállítást.
A kiállítás címe és alapgondolata: „FÜLEM MEGHALLJA,
AZ OKOS AGYAMMAL MEG MEGÉRTEM!” -Óvodapedagógusok által gyűjtött
gyermeki bölcselkedések, amik mosolyra fakasztanak.
Az Egyesített Óvoda ez évi Óvodapedagógiai konferenciájának egyik fő témája az anyanyelvi és érzelmi nevelés kapcsolata, drámapedagógiai módszerek
a gyermekek beszéd- és viselkedéskultúrájának, érzelmi intelligenciájának
fejlesztéséhez. Ehhez kapcsolódva gyűjtötték össze és jelenítették meg fotón
keresztül az óvodapedagógusok azokat a „gyerekszájakat”, gyermeki bölcselkedéseket, melyek gyermeki őszinteségükkel mosolyra fakasztják nézőiket.
Krasznai Réka
a Magyar Nemzeti Galéria művészettörténésze
A belépés díjtalan!
Információ: Kósa Gergely +36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Városház Galéria (I. emelet)

PannKa Közösségi Tér
Alkalmi programok a PannKában
minden hétköznap
Játszóház a PannKában
Játszóházunk tematikája a vidéki élet, amelyet egyedileg tervezett és kivitelezett, magas minőséget képviselő játékokon keresztül hozunk el a legkisebbek számára. A játékok elsődleges célja az ismeretterjesztés, a kézügyesség
fejlesztése, a mozgásfejlődés elősegítése.
Belépődíj: 1000 Ft/óra/gyermek, 50% testvérkedvezmény minden további
gyermekre, Partner Kártyával 2 óra/család ingyenes

Szeptember 13-ig
Vadvilág Magyar Természetfotósok kiállítása
Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesülete 2005 szeptemberében alakult.
Az Egyesület tagjai elsősorban természetjáró amatőr és profi fotósok.
A Mácsai István Galériában bemutatandó csoportos tárlaton a csoporttagok
műalkotásainak közös metszete a természeti értékek védelme, az ifjúság természetszeretetre és környezet-tudatosságra való nevelése. A felvételek elsősorban 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 ezekkel 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, félemelet

Tücsöktanya Családi Játszóház
az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban
Gyermekprogramok
Alkalmi programok a Tücsöktanyán
augusztus 15., szombat
Tücsökkerti piknik
17.00 Kerekítő nyári 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 könyvcsalád 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

Telephelyek és elérhetőségek:

SZEPTEMBERI AJÁNLÓ

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

szeptember 4., péntek 19.30–22.30
PEDROFON Táncparty
Szeptembertől ismét minden hónapban fergeteges házibulival várják 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 számokat is.
Belépődíj: Felnőtt: 1500 Ft, Diák- és nyugdíjas: 1200 Ft,
Jegyek a helyszínen vagy a kult13.jegy.hu internetes oldalon válthatók.
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ – AJAMK

Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági 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

szeptember 11. péntek 19.00
Szendi Gábor előadása:
Amikor a rémálom valósággá válik – avagy a pandémia egészségügyi
kérdéseiről
Szendi Gábor összefoglaló gondolatai az előadásról: „A világ, legalábbis a szakértők, mindig is
féltek egy ilyen jellegű világjárványtól (van is néhány ilyen témájú film), de soha nem tettek ellene
semmit, és most itt van. A másik probléma, hogy
a nyugati társadalom egészségügyileg már régóta
padlón volt és van, és egy kényes egyensúlyban
élt a betegségekkel és az életben tartó kezelésekkel. A vírus ebbe a kényes egyensúlyba tenyerelt
bele. Az előadásban szeretnék kerülni mindenféle
politizálást, összeesküvés elméletet. Arra szeretnék koncentrálni mennyire súlyos a járvány, és mi az oka a nagyfokú halálozásnak. És persze, mindebből következik, hogy mit lehetne tenni a második
hullám előtt – elsősorban egyénileg.
Belépődíj: első szektor: 3000 Ft, második szektor: 2300 Ft
XIII. Kerületi Kártyával 20% kedvezményt biztosítunk a helyszínen a belépőjegy árából. Jegyek a helyszínen vagy a kult13.jegy.hu internetes oldalon
válthatók.
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ – AJAMK

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 Ifjúsági 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.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Felelős kiadó:

/ KULT13

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

