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PROGRAMAJÁNLÓ

ESEMÉNYNAPTÁR
szeptember 2. 17.00

Civil Kerekasztal – civil szervezetek
képviselőinek összejövetele

szeptember 4. 19.30

PEDROFON Táncparty

F

AJAMK

D, F, NY AJAMK

A részvétel díjtalan!
Belépődíj: felnőtteknek:
1500 Ft, diákoknak és
nyugdíjasoknak: 1200 Ft

szeptember 9. 15.00

„Minden” a kerámiakészítés jegyében
– Nyitott Műhely-Nap a Terra-Kotta
Egyesülettel
Nyugdíjas filmklub – Házasélet
Mozgássérült Alkotók kiállításának
megnyitója

szeptember 10. 15.00

Lakóközösségi Napok

szeptember 11. 19.00

Szendi Gábor előadása

D, F, NY AJAMK

Belépődíj: első szektor:
3000 Ft, második szektor:
2300 Ft *

szeptember 11., 12. 10.00

Jubileumi Bonsai Kiállítás

D, F, NY AJAMK

A részvétel díjtalan!

szeptember 15. 18.00

Kiszner Sarolta kiállítás megnyitó

D, F, NY AJAMK

A részvétel díjtalan!

szeptember 16. 18.00

Miksa Bálint kiállítás megnyitó

D, F, NY ÚKG

A részvétel díjtalan!

szeptember 18. 18.00

AUFeszt Gálakoncert

D, F, NY József Attila tér A részvétel díjtalan!

szeptember 22. 13.30

Nyugdíjas filmklub – Hűségeskü

szeptember 25. 17.00

Baranyi Ferenc: Operandevú

D, F, NY ÚKG

A részvétel díjtalan!

szeptember 25. 19.00

L'art Pour L'art Társulat:
Ember a falvédőről

D, F, NY AJAMK

Belépődíj: első szektor:
3500 Ft, második szektor:
3000 Ft *

szeptember 5. 10.00
szeptember 8. 13.30

M

AJAMK

A részvétel díjtalan!

NY

AJAMK

A részvétel díjtalan!

D, F, NY VG
M

NY

Gyöngyösi
sétány

AJAMK

A részvétel díjtalan!
A részvétel díjtalan!

A részvétel 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

GYEREKPROGRAMOK
szeptember 11. 10.00

Babaszínház – Jánosházi Péter –
Zenebölcsi csellóval

GY, CS

PannKa

szeptember 13. 10.30

Varázsnapok a Tücsöktanyán
Kuruttyoló békakirály világkörüli úton

GY, CS

TT

szeptember 20. 10.00

Vasárnap PannKánál
Figurina Bábszínház: Porzsák a sárkány

GY, CS

PannKa

szeptember 25. 10.30

Varázsnapok a Tücsöktanyán
Dödölle

GY, CS

TT

*Regisztráció szükséges a www.pannka.hu oldalon vagy Tücsöktanya program esetében a www.kult13.hu oldalon keresztül!
Ingyenes programjainkra a díjtalan belépést/részvételt a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat biztosítja.

Belépőjegy: 800 Ft/fő, XIII.
kerületi Partner Kártyával
500 Ft/fő*
Belépőjegy: 800.-Ft/fő - XIII.
Kerületi Kártyával a belépés
díjtalan!
Belépőjegy: 1000 Ft/
fő, testvérkedvezmény
50%, XIII. kerületi Partner
Kártyával 800 Ft/fő,
testvérkedvezmény 50%*
Belépőjegy: játszóházi
belépővel, XIII. Kerületi
Kártyával a belépés
díjtalan! Regisztráció
köteles program!

AJÁNLÓ
szeptember 4., péntek 19.30–22.30
PEDROFON Táncparty

szeptember 11., péntek 19.00
Szendi Gábor előadása

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. Asztalfoglalás lehetséges a doryeva@kult13.hu e-mail címen, illetve a 061 320
3842-as telefonszámon.
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

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

szeptember 5., szombat 10.00
„Minden” a kerámiakészítés jegyében
Nyitott Műhely-Nap a Terra-Kotta Egyesülettel
Ismerkedés az agyaggal: edénykék, medálok készítése a Kerámiaműhelyben
– kerámia mázazása – rakus égetés – kiállítás.
A részvétel díjtalan!
Információ: Szalkai Lajos, +36 30 453 4264, szalkailajos@kult13.hu
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
szeptember 10., csütörtök 15.00–19.00
Lakóközösségi Napok
„Sokszínűséggel az élhető környezetünkért”
A Lakóközösségi Napok programsorozatának ez évi utolsó 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 környezet védelem 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, kézműves workshopok termékeinek „vándorkiállítása” és Zöld
Pont kitelepülés. Az „Érzékszervünk világa” feladatokon, aktivitásokon keresztül teszi érzékelhetővé a hallást, látást, ízlelést, 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 kézművesjátékai újra hasznosítható anyagokból is helyet kapnak
a rendezvényeken. A sporttéren asztali és szabadtéri sakk, bocsa, számítógépes kerékpár, darts, kerékpár-, és roller ügyességi pálya várja a sportolni és
játszani 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 részvétel díjtalan!
Információ: Szalkai Lajos, +36 30 453 4264, szalkailajos@kult13.hu
Helyszín: Gyöngyösi sétány

szeptember 11., 12. péntek, szombat 10.00–18.00
Jubileumi Bonsai Kiállítás
Szervezők: Herman Ottó Bonsai Egyesület, XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.,
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
A 20. Bonsai Kiállításon 30 kiállító 80 bonsai növényt mutat be a közönségnek. Szombat délután Rácz György bonsai mester növény alakítási bemutatót tart.
A belépés díjtalan!
Információ: Szalkai Lajos +36 30 453 4264, szalkailajos@kult13.hu
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

AJÁNLÓ
szeptember 18., péntek 18.00
AUFeszt Gálakoncert

szeptember 25., péntek 19.00
L’art Pour L’art Társulat: Ember a falvédőről

A 8. éve sikeresen futó koncertsorozat idén, a vírushelyzet miatt két hónapig
kisvonaton szállította a zenekarokat, heti rendszerességgel a közönséghez.
De júliustól szerencsére visszatérhetett az Angyalföldi Utcazenei Fesztivál
a kerület különböző, jól bevált helyszíneire. Így idén valamivel több fellépő
együttesre szavazhatott a közönség, ezúttal online módon. A Gálakoncerten
pedig ismét hallhatjuk a legközkedveltebb fellépőket – az Önként és Dalolva Társulatot a Red One House és az Írka-fÍRka zenekart, akik értékes
díjazásban is részesülnek.
Mert az AUFeszt mottója: Legyen az utca a zenészeké, a zene mindenkié egyegy estén!
A részvétel díjtalan!
Helyszín: XIII. kerület, József Attila tér

Nyilván önök is sokszor hallották már azt a kifejezést, hogy „nem most jöttem
le a falvédőről”.
Ugye milyen könnyen elsiklunk egy ilyen mondat fölött? Társulatunk viszont
elgondolkodott ezen a kijelentésen, mivel felmerült egy kérdés, ami nem hagyott nyugodni bennünket. Ha nem most jött le valaki a falvédőről, akkor
mikor? Tegnap, tegnapelőtt, vagy még annál is régebben? Itt már nem volt
megállás. Hosszú és fáradtságos munkával kutattunk, egyre mélyebbre ásva
magunkat az emberiség történetében, visszamenve egészen a kezdetekig,
mire rájöttünk a megdöbbentő igazságra: az emberi faj valójában a falvédőről származik! Ha élne, maga Darwin is elismerően csettintene felfedezésünk
hallatán, hiszen Ő is érezte, hogy az elmélete hiányos. Sajnos elkerülte a figyelmét a Besenyő család, akik közelebb vihették volna a megoldáshoz. Azt
azért senki nem gondolhatja komolyan, hogy Margit, Besenyő úr, Boborján
vagy Kancácska a majomtól származik! Ezt mindannyian kikérnék maguknak,
beleértve a majmot is.
Elégedetten dőlhetünk a falvédőnek valamennyien, hiszen megtaláltuk a
választ az emberiség egyik nagy kérdésére.
Írták és előadják: Szászi Móni, Dolák-Saly Róbert, Laár András és Pethő
Zsolt
Belépődíj: első szektor: 3500 Ft, második szektor: 3000 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

szeptember 25., péntek 17.00-19.00
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 szövegben és a zenében az érzelem, a szenvedély vagy a szenvedés.
A belépés díjtalan!
Információ: Kósa Gergely +36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: Újlipótvárosi Klub-Galéria

Kiállítások
szeptember 9. – október 30.
Mozgássárült Alkotók kiállítása
Megnyitó: 2020. szeptember 9., szerda 15.00
„Az értékeket nem szabad elvetni. Azokat meg kell őrizni. Azok az öltéstechnikák, azok a hímzésstruktúrák, amiket elődeink ismertek, maradjanak meg.”
E mottó szellemében a régi hagyományt folytatva ebben az esztendőben is
csoportos kiállításon mutatják be kézműves alkotásaikat a XIII. Kerületi Mozgássérültek Szervezetének tagjai.
A belépés díjtalan!
Információ: Kósa Gergely +36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: XIII: Kerületi Polgármesteri Hivatal, Városház Galéria (I. emelet)

szeptember 16. – október 9.
Miksa Bálint kiállítása
Megnyitó: 2020. szeptember 16., szerda 18.00
5 deka
„A képemet ne határolja a formátum. Ne kösse a kezem kipróbált technika.
Ne láncolja le a fantáziám előkép és kritika. Ne uralkodjon rajtam az idő és
a tér realitása. Nyúljak le mindig legmélyebb gyökereim ősgénjének eredeti
életakarásához, mert százezer egymást követő szerencsés emberi generáció
életigenlő döntései és tulajdonságai hozták meg világra jöttömmel, ahogy
minden kortársaméval is, gyümölcsüket. Ragadjam meg a képpel ezt a legbelső élet magot és erősítsem végre az emberhez legméltóbb párhuzamos
evolúciót, a tudásét.” (Miksa Bálint)
A kiállítás címe utal a könnyű, polisztirol alapú festmények súlyára és arra,
hogy a művész éppen most 50 éves. Számos kiállításon szerepeltek szakmai
és közönség sikerrel kisebb-nagyobb válogatások a kiállítás képanyagából.
Bebizonyosodott, hogy a festőművész izgalmas, új, folyamatosan felfedezésszerű úton jár és már most jelentős konzekvenciák vonhatók le művészetéből. Hogy ez valójában mit jelent? Ezt kívánja egyértelműen megmutatni
ez az átfogó kiállítás.
A belépés díjtalan!
Információ: Kósa Gergely +36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: Újlipótvárosi Klub-Galéria

PannKa Közösségi Tér
Alkalmi programok a PannKában
szeptember 15. – október 18.
Kiszner Sarolta

szeptember 11., péntek 10.00
Babaszínház

Megnyitó: 2020. szeptember 15., kedd 18.00
Kiszner Sarolta rajz- és bábművészeti oktató, textiliparművész és pedagógus.
Pályája kezdetén grafikával és rézdomborítással foglalkozott. Tagja a Magyar
Foltvarró céhnek. Számos csoportos kiállításon vett részt patchwork – és art
quilt munkáival. 2017-ben az Újlipótvárosi Klub- Galériában nyílt kiállítása.
Az alkotó otthonosan mozog a színes absztrakt textilek világában, izgalmas
és változatos struktúrákat, új felületeket létrehozva azokból. „Természet rajongó vagyok, természeti formákkal próbálom kifejezni érzéseimet, az emberi kapcsolatok sokszínűségét.”
A belépés díjtalan!
Információ: Kósa Gergely +36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, Mácsai Galéria, félemelet

Jánosházi Péter – Zenebölcsi csellóval
Ajánlott korosztály: 0–4 éves korig
Belépődíj: 800Ft/fő, XIII. kerületi Partner Kártyával 500 Ft/fő
Helyszín: PannKa Közösségi tér
A programváltozás jogát fenntartjuk!
Regisztráció szükséges a www.pannka.hu oldalon keresztül!
szeptember 20., vasárnap 10.00
Vasárnap PannKánál
Figurina Bábszínház: Porzsák a sárkány
Belépődíj: 1000Ft/fő, testvérkedvezmény 50%, XIII. kerületi Partner Kártyával 800Ft/fő, testvérkedvezmény 50%
Helyszín: PannKa Közösségi tér
A programváltozás jogát fenntartjuk!
Regisztráció szükséges a www.pannka.hu oldalon keresztül!

Tücsöktanya Családi Játszóház
az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban
szeptember 13., vasárnap
10.30 Kuruttyoló békakirály világkörüli úton
a Veronaki Trió 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 koncertélményt.
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, felnőtteknek
is egyaránt szóló koncert igazi zenei
világjáró körút.
Ajánlott korosztály: 2 éves kortól
10.00–13.00 Tücsök Kézműves Műhely, társasjátékkör, játszóház
Belépődíj: 800 Ft/fő - XIII. Kerületi Kártyával a belépés díjtalan!
szeptember 25., péntek
10.30 Dödölle
a Vaskakas Bábszínház babaszínházi előadása
Enni jó! Enni majdnem olyan jó, mint játszani, de játszani és enni egyszerre,
a világon a legjobb dolog. Főleg reggelizőst, ebédelőst, uzsonnázóst, és vacsorázóst: gombócokkal, akár a labdák, dödöllével, mint a kis csigák, vagy
bármivel... Az apróknak szóló Dödölle című előadásban eszünk, iszunk, játszunk sokat!
Ajánlott életkor: fél éves kortól 3 éves korig
Belépődíj: játszóházi belépővel – XIII. Kerületi Kártyával a belépés díjtalan!
Regisztráció kötött program, regisztrálni a www.kult13.hu honlapon
lehetséges!

Telephelyek és elérhetőségek:
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 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
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!

KEDVES LÁTOGATÓINK!
Ősztől újrainduló programjainkon mindent
megteszünk az Önök és munkatársaink egészségének
védelme érdekében, ezért a következő óvintézkedéseket
eszközöljük, melyeket kérjük, tartsanak be:

Közösségi tereinkben a szájmaszk használata kötelező.*
Kézmosás és kézfertőtlenítés ajánlott.
Előadásainkra való belépés lázmérést követően történhet.
Kérjük részesítsék előnyben az online jegyvásárlást!
Ajánlott a 1,5 méteres távolságtartás.
Kérjük Önöket, hogy betegen ne látogassák
intézményeinket!
*Szájmaszk nélkül érkező látogatóink esetében, munkatársaink megtagadhatják az Intézménybe történő belépést!

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat

