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szeptember 2. 17.30 Páger Bernadett textiltervező kiállításának 
megnyitója D, F, NY RaM A részvétel díjtalan!

szeptember 3. 19.30 PénteK13 – PEDROFON Táncparty D, F, NY AJAMK
Belépődíj: felnőtteknek: 1500 Ft, 
diákoknak és nyugdíjasoknak: 
1200 Ft

szeptember 8. 16.00
Civil Kerekasztal – a civil szervezetek képviselőinek 
részére
Látogatás az Országos Múzeumi Restaurálási 
és Raktározási Központba

F
A részvétel díjtalan! 
Információ: Szalkai Lajos, 
+36 30 453 4264, 
szalkailajos@kult13.hu

szeptember 8. 18.00 Elekes Károly festőművész kiállításának 
megnyitója D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

szeptember 9. 15.00 Lakóközösségi napok – Játsszunk együtt! M
Gyöngyösi 
sétány, 
Játszótér 
és környéke

A részvétel díjtalan!

szeptember 10. 18.00 Farkas Aladár szobrász emlékkiállításának 
megnyitója D, F, NY AJAMK A részvétel díjtalan!

szeptember 10. 19.00 PénteK13 – Musical és Operett Csillagok D, F, NY AJAMK Belépődíj: első szektor: 3500 Ft, 
második szektor: 3000 Ft*

szeptember 12. 19.00 Nyáresti Koncertek – Bencze Ilona Költők 
társaságában című verses estje – PÓTLÁS D, F, NY Szent István 

park A részvétel díjtalan!

szeptember 16. 16.00 Lakóközösségi Napok – Játsszunk együtt! – PÓTLÁS M Gyermek tér A részvétel díjtalan!

szeptember 17. 17.00 Angyalföldi Utcafesztivál 5. D, F, NY

József Attila 
tér, Béke 
téri park 
a szobor 
mellett, 
Pozsonyi u. 
és Viktor 
Hugo u. 
sarka, Kassák 
játszótér

A részvétel díjtalan!

szeptember 24. 17.00 Baranyi Ferenc Zeneszó – Szózene 
„SZERELEM VITT KETTŐNKET EGY HALÁLBA” D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

szeptember 24. 19.00 PénteK13 – Arcképek interjúsorozat D, F, NY AJAMK Belépődíj: 1000 Ft*
szeptember 24-25. 
10.00–18.00 Jubileumi Bonsai Kiállítás D, F, NY AJAMK A részvétel díjtalan!

szeptember 26. 9.30 Szent Mihály Napi Búcsú M
Babér utcai 
Szent Mihály 
templom 
kertje 

A részvétel díjtalan!

ALKALMI PROGRAMOK

szeptember 12. 10.30 Varázsnapok a Tücsöktanyán 
Kész MintaCirkusz – MintaPinty együttes koncertje GY, CS TT Belépődíj: 800 Ft/fő, XIII. 

Kerületi Kártyával ingyenes**

szeptember 19. 10.00 Manó Swing koncertje GY, CS PannKa Belépődíj: 1000 Ft/fő, XIII. 
Kerületi Kártyával 800 Ft/fő*

szeptember 24. 10.00 Álomzug Társulás: 
A kesztyű című babaszínházi előadás GY, CS PannKa Belépődíj: 800 Ft/fő, XIII. 

Kerületi Kártyával 500 Ft/fő*

szeptember 26. 10.00 Tücsöksátor a Szent Mihály Napi Búcsúban GY, CS
Babér utcai 
Szent Mihály 
templom kertje 

A részvétel díjtalan!

szeptember 30. 16.00 Népmese napja GY, CS TT A részvétel díjtalan!

GYEREKPROGRAMOK

Kész MintaCirkusz – MintaPinty együttes koncertje

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

*Regisztráció szükséges a www.pannka.hu oldalon keresztül!
**Regisztráció szükséges a www.kult13.hu oldalon keresztül!



szeptember 3., péntek 19.30–22.30
 PEDROFON Táncparty 

Szeptembertől ismét minden hónapban fergeteges házibulival várják a tán-
coslábú közönséget az  AJAMK színháztermében. Hazánk egyik legkedvel-
tebb 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 kö-
zel álló közelmúltbéli számokat is. 
Belépődíj: Felnőtt: 1500 Ft, Diák- és nyugdíjas: 1200 Ft, 
Jegyek a helyszínen vagy a kult13.jegy.hu internetes oldalon válthatók.
A rendezvényeken részt venni az aktuális járványügyi előírások betar-
tásával lehet!
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

Szeptember 9., csütörtök 15.00–19.00
 Lakóközösségi napok – Játsszunk együtt!           

A Lakóközösségi Napok programsorozatának ezen a helyszínén a Gyöngyösi 
sétány virágos környezetében, a sétálóövezet hangulatával várjuk a kicsiket, 
nagyokat és a családokat. A Gyermek sarok kézművességre, csillámtetoválás-
ra, lufi hajtogatásra, óriásjátékokra, bábozásra és ugrálóiskolára hívja az oda-
érkezőket, a Környezet- és klímavédelem keretében pedig újrahasznosítási 
foglalkozás, játékos hulladékszelektálás és stratégiai játékok is lesznek. Aki 
négylábú társával érkezik, az a Gondos Gazdi étrend tanácsadásán és 
kutyakozmetikán vehet részt, megismerkedhet a „házhozme-
nő” kutyaiskolával.  Mi volt ezen a helyen régebben, mi van 
ma? címmel korabeli fotókon, videón keresztül idézzük meg 
a  „hely szellemét”. A  Helyi ügyek sátrában bűn-és baleset-
megelőzési, közbiztonsági interaktív játékok, KRESZ pálya, 
labda, karika és kötél ügyességi gyakorlatok invitálják bekap-
csolódásra a jelenlevőket. Helyben bárki számára igénybe vehe-
tő az ingyenes vérnyomás-, vércukor – és koleszterinszintmérést. 
A helyszín hangulatát idéző poszter előtt fotót és szelfi t is lehet 
majd készíteni!
A belépés ingyenes!
Információ: Szalkai Lajos, +36 30 453 4264, szalkailajos@
kult13.hu
Helyszín: Gyöngyösi sétány, Játszótér és környéke

szeptember 10., péntek 19.00 
 Musical és Operett Csillagok 

Buch Tibor, Egyházi Géza, Mahó Andrea, és Peller Károly estje
Az est fellépőit nem kell bemutatni a közönségnek, mivel sok éve a Madách 
Színház és a  Budapesti Operettszínház sztárjai. Ezen az  estén is mindent 
megtesznek majd, hogy csodálatos zenei utazással örvendeztessék meg 
a  közönséget, és feledtessék a  mindennapok gondját. Az  est folyamán fel-
csendülnek többek között a Hej cigány, Mi muzsikus lelkek, Ringó vállú c. da-
lok, és sok más operett, valamint a legkedveltebb musical slágerek is!
 Belépődíj: Első szektor: 3500 Ft, Második szektor: 3000 Ft,         
XIII. Kerületi Kártyával 20% kedvezményt biztosítunk a  helyszínen a  belé-
pőjegy árából. Jegyek a helyszínen vagy a kult13.jegy.hu internetes oldalon 
válthatók.
A rendezvényeken részt venni az aktuális járványügyi előírások betar-
tásával lehet!
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

szeptember 12., vasárnap 19.00
 Nyáresti Koncertek     
 Bencze Ilona Költők társaságában című verses estje – PÓTLÁS  

– Nagyon szeretem a verseket már gyermek-
korom óta, amikor még szó sem volt róla, hogy 
színművész leszek. Sok szavalóversenyen vet-
tem részt fi atalabb koromban – mesélte a szí-
nésznő.

– Akadnak kollégák, akik soha nem monda-
nak verset, nem szeretik ezt a  műfajt. Én azt 
mondom, a  magyar költészet olyan gazdag, 
olyan szépséges, hogy ha nem ezen a nyelven 
írtak volna a  művészei, a  világon mindenütt 
ismernék őket és munkásságukat.

A művésznő szerint minden önálló estnél 
a művész választ. Nem a közönségnek, hanem 
saját magának elsősorban. Ez az est Költők társaságában címen fut. Bencze 
Ilona igyekezett megmutatni egy széles skálát, lírát, drámát, de persze nem 
lehet mindent.

– Nehezebb így lekötni a  nézők fi gyelmét, mintha egy színházi előadást 
kínálnék. Az egyetlen garancia a sikerre az, hogy érdeklem a nézőt. A mon-
dandóm és én. Az ilyen esteknek, nagyképűség nélkül mondhatom, az a titka, 
hogy csak olyan ember tud kiállni, aki iránt valóban érdeklődik a közönség. 
Aki képes lekötni a fi gyelmet, mert azt nem tudja akárki megtenni másfél órán 
keresztül. Persze én már régóta vagyok a pályán, sok ilyen est áll mögöttem, 
noha a legtöbb zenés est volt, ahol híres slágereket, musicaleket vettem elő.
A részvétel díjtalan!
Helyszín: Szent István park

AJÁNLÓ

Buch Tibor Egyházi Géza Peller KárolyMahó Andrea



szeptember 16., csütörtök 16.00
 Lakóközösségi Napok – Játsszunk együtt! – PÓTLÁS 

A Lakóközösségi Napok programsorozatának ezen a helyszínén gyereknapi 
hangulatban várjuk a kicsiket, nagyokat és a családokat, a teljesített felada-
tokért pontokat és kisebb ajándékokat is adunk. A  Gyermek sarok állatos 
szélforgó készítésre, csillámtetoválásra, óriásjátékokra, lufi ra, bábozásra és 
ugrálóiskolára várja az  odaérkezőket, a  környezet- és klímavédelem kere-
tében újra hasznosítással kapcsolatos kézműves foglalkozás, játékos hulla-
dékszelektálás és játékos ismeretszerzés lesz kulturális séta formájában. Aki 
négylábú társával érkezik, az  a  Gondos Gazdi étrend tanácsadásán, kutya-
kozmetikán vehet részt és megismerkedhet a „házhoz menő kutyaiskolával”. 
Mi volt ezen a helyen régebben, mi van ma? címmel korabeli fotókon keresz-
tül idézzük meg a „hely szellemét”. A helyi ügyek sátrában bűn- és baleset-
megelőzési, közbiztonsági interaktív játékok, KRESZ pálya, a fi tnesz eszközö-
kön pedig ügyességi gyakorlatok invitálják bekapcsolódásra a jelenlevőket. 
Helyben igénybe veheti bárki az ingyenes vérnyomás-, vércukor – és 
koleszterinszintmérést is.  Lehet fotót és szelfi t is készíteni a hely-
szín hangulatát idéző poszter előtt!
A részvétel díjtalan!
Információ: Szalkai Lajos, +36 
30 453 4264, szalkailajos@
kult13.hu
Helyszín: Gyermek tér

szeptember 17., péntek 17.00
   Angyalföldi Utcafesztivál 5. 

 Idén 8. éve rendezzük meg a  nyári programsorozatot, de ez alkalommal 
a feltörekvő, tehetséges zenei fellépők mellett olyan látványos, szórakoztató 
műfajokkal is kibővítjük a sorozat műsorát, mint például az cirkuszművészet, 
és a harcművészet!
Helyszínek: József Attila tér, Béke téri park a szobor mellett, Pozsonyi u. és 
Viktor Hugo u. sarka, Kassák játszótér

szeptember 24., péntek 17.00 
Baranyi Ferenc Zeneszó – Szózene 
 „SZERELEM VITT KETTŐNKET EGY HALÁLBA”  

Páros tragédiák
Baranyi Ferenc, Kossuth díjas költő, kerületünk diszpolgára, az elmúlt évek-
ben Operandevúra hívta a közönséget. Érdekes és rendkívül szórakoztatóan 
elmesélt történeteket ismerhettünk meg az olasz Operák hős fi guráiról, a 
szerzők és a cselekményekben szereplők függöny mögüli életéről, a művek 
keletkezéstörténetéről és irodalmi vonatkozásairól.  Eközben számos beját-
szás, felolvasás, a korhoz és művekhez tartozó anekdota színesítette a műsor-
számokat. A következő évad során a megváltoztatott sorozatcím is elárulja, 
nemcsak az operákról szólnak a rendezvények, hanem szélesebb körből me-
rítkezünk. Lesz kamarazene, sanzon dalok, hangeszes művek és operettek is. 
A korábbi évadokhoz hasonlóan az előadások állandó közreműködője Kassai 
Franciska előadóművész. Az idei évben hibrid rendezvénysorozatra készü-
lünk, online és közönség előtti előadásokra is.
A belépés díjtalan!
Információ: Kósa Gergely+36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: Újlipótvárosi Klub-Galéria

szeptember 24., péntek 19.00 
Arcképek interjúsorozat  

Vendég: Kerületünk eredményes olimpikon sportolója 
A programsorozat vendégei elsősorban XIII. kerületi művészek, közismert sze-
mélyiségek. Ez alkalommal a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpi-
ai Játékokon kiemelkedő eredményt elért, egyik kerületi olimpikonnal lát-
hatnak és hallhatnak portré beszélgetést, ahol megismerhetjük vendégünk 
sikerhez vezető életútját, és olimpiai élményeibe is bepillantást nyerhetünk.
Beszélgetőtárs, riporter: Tahi-Tóth Gábor 
  Belépődíj: 1000 Ft, XIII. Kerületi Kártyával 20% kedvezményt biztosítunk 
a helyszínen a belépőjegy árából. Jegyek a helyszínen vagy a kult13.jegy.hu 
internetes oldalon válthatók.
A rendezvényeken részt venni az aktuális járványügyi előírások betar-
tásával lehet!
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

AJÁNLÓ

Sárkánykard Kungfu 
és Wushu Sportegyesület

bemutató

Rolando bűvész 
interaktív bűvész show

Acoustic-Guitar-Caffe 
gitár-ének duó

Circus Varieté Társulat
artisták, zsonglőrök, bűvész

Helyben igénybe veheti bárki az ingyenes vérnyomás-, vércukor – és 
koleszterinszintmérést is.  Lehet fotót és szelfi t is készíteni a hely-
szín hangulatát idéző poszter előtt!

Szalkai Lajos, +36 



Szeptember 24., 25. péntek, szombat 10.00–18.00
 Jubileumi Bonsai Kiállítás 

Szervezők: Herman Ottó Bonsai Egyesület, XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt., 
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Tavaly nem sikerült, de az  idén megtartja a 20. jubileumi Bonsai Kiállítását 
az egyesület, amelyen 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

Szeptember 26., vasárnap 9.30–20.00
 Szent Mihály Napi Búcsú 

Idén 27. alkalommal búcsúzunk az  esztendő  szabadtéri nagyrendezvénye-
itől a  Babér utcai templomkertben és annak környékén. Délelőtt sor kerül 
a  nemzetközi tűzoltóversenyre, a  színpadon a  gyerekeket bűvészkedés és 
a Lóca együttes műsora várja, illetve bemutatkoznak a kerületi zenés, táncos 
művészeti csoportok is.  A szabadtéren gyerekjátékok, kosaras körhinta, kisál-
lat simogató, kézműves foglalkozás, színes vásári forgatag és vidámpark várja 
a kilátogatókat. A rendezvény részeként idén is megrendezzük az elmaradha-
tatlan Lecsófőző versenyt. A délután az Angyalföldi Szent Mihály Plébánia gi-
táros énekkarának műsorával indul, ezt követően Pál Feri atyával folytatunk
beszélgetést. Az érdeklődők templom és toronylátogatáson is részt vehetnek.  

 „A Nyerő páros!”, Straub Dezső és Nyer-
tes Zsuzsa vidám műsorát követően 
Retro Party-ra hívjuk a  kerületieket 
az Odeion zenekarral.  A rendezvény 
szervezésében közreműködő part-
nerünk az  Angyalföldi Szent Mihály 
Plébánia.
A részvétel díjtalan!
Információ: Szalkai Lajos +36 30 453 
4264, szalkailajos@kult13.hu
Helyszín: Babér utcai Szent Mihály 
templom kertje

 Cziff ra György „ablakkiállítás” 

 „Az egyik tripoliszi kis házikóban lakott szüleivel a két világháború közötti 
időszak nyomorúságos esztendeiben egy zenét kedvelő, tehetséges kisfi ú, 
Cziff ra György, akinek neve azóta fogalommá vált. Művészetét mindenki cso-
dálja. Ötévesen már népszerű darabokra improvizált a cirkuszban, 13 évesen 
szóló estet adott. Dohnányi Ernő jóvoltából bejutott a Zeneakadémiára, de 
az „előkelő” művészvilág nehezen fogadta be. A pesti éjszakák virtuózaként 
lokálokban, bárokban zongorázott, majd Franciaország lett második hazá-
ja. Tehetsége hamarosan meghozta számára a világhírt és az elismertséget.” 
(forrás: Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény adattár)
A Czi� ra György Kiállítás az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, első 
emeleti kiállítóterén tekinthető meg 2021. február 9-től egészen az  emlékév 
(2022. május 31.) végéig a ház nyitvatartási idejében.
A művelődési központ újra nyitásáig egy kis ízelítő tekinthető meg 
a tárlatból, „ablakkiállítás” formájában.
A megtekintés díjtalan!
Információ: Simon Zsuzsa +36 30 453 3693, simonzsuzsa@kult13.hu
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

 Bolla Zoltán – „Újlipótváros építészete 1861–1945” 

Az „Újlipótváros építészete 1861–1945” c. kiállítás a 2020-2022-es évben a RaM 
Colosseumban három ütemben mutatja be Budapest építészetileg legválto-
zatosabb, ám egységes atmoszférájú városrészét 30-40 tablón keresztül. A ki-
állítás Bolla Zoltán ugyanazon című építészettörténeti könyvének kutatásain 
és képanyagán alapszik.
A kiállítás 2. része „Az újlipótvárosi iparnegyed: raktárak, gőzmalmok, gép-
gyárak és erőművek” címmel  megtekinthető kerítés-kiállítás formájában, 
a RaM-Radnóti Miklós Művelődési Központ Kárpát utcai oldalán
Információ: Simon Zsuzsa +36 30 453 3693, simonzsuzsa@kult13.hu
Megtekinthető: RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ – Kárpát utca 
felől

szeptember 2. – október 3.
 Páger Bernadett textiltervező kiállítása 

Megnyitó: szeptember 2., csütörtök 17.30
Textiltervező művészként saját 
eszköztárral refl ektálok a  szemé-
lyes és társadalmi eseményekre. 
Szelíd kommunikációs csatornát 
használok. A  kiállításra kerülő al-
kotások kézi szövött, csomózott, 
kézi tűzött, szakrális autonóm 
textilek, szőnyegek válogatásá-
ból és a  textilmunkákkal párhu-
zamosan készülő festett, feszített 
vászon képekből állnak.
A belépés díjtalan!
Információ: Kósa Gergely +36 70 
492 0985, kosagergely@kult13.
hu
Helyszín: RaM, Radnóti Miklós 
Művelődési Központ, aula

Kiállítások

 „A Nyerő páros!”, Straub Dezső és Nyer-

szervezésében közreműködő part-



szeptember 8. – október 8.
 Elekes Károly festőművész kiállítása 

Megnyitó: 2021. szeptember 8., szerda 18.00
Tunning válogatás 2003-2019
Elekes Károly művészetére általában jellemző az  erőteljesen jelenlévő kon-
ceptualitás mellett a műfaji, formai gazdagság, a sokoldalúság, és alakváltoz-
tató képesség. Művészeti korszakai jól körülhatárolhatóak, elkülöníthetőek, 
de egymásból következnek, koherens egészet alkotnak, az árnyalt, gazdag és 
szivárványos művészi oeuvre lépésről lépésre felfejthető. A művész a jellegze-
tes klasszikus avantgárd minden stációját végigjárva jutott el az alkotói szkep-
szisig, a tudatosan vállalt ironikus „utóvéd álláspont” pozícióig. Manapság leg-
inkább a művészet és a művészi alkotás értelmessége vagy értelmetlensége 
foglalkoztatja. A  Tunning-sorozat a  dolgok megmentéséről, gondozásáról, 
szarkasztikus átértelmezéséről szól. A talált kép új ikonográfi ája az ismeretlen 
szerző kortárs művészetbe való beemelésének gesztusával párosul. A bolha-
piacon vásárolt kallódó, tönkrement, sérült, anoním és outsider képek feljaví-
tása professzionalizálása költői gesztus, a kulturális piac elidegenedettségére, 
könyörtelen üzleti szemléletére, hatásvadász allűrjeire adott kihívó alterna-
tíva. A  feljavítás, megőrzés, óvás gesztusa, az  egyediség és maradandóság 
létrehozása a  dilettantizmusból szellemes válasz az  egyre mechanikusabb, 
számítógéppel konstruált műalkotások téren és időn kívüli virtuális ridegsé-
gére, a  technikai tökély mögött meghúzódó ürességre, elmagányosodásra. 
A restaurált képekbe épített motívumoktól az alkotások mágikus, életigenlő 
jelentést nyernek, a lemondás, a visszahúzódás szándéka ellenére is.
A belépés díjtalan!
Információ: Kósa Gergely +36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: Újlipótvárosi Klub-Galéria

szeptember 10. – október 3.
 Farkas Aladár szobrász emlékkiállítása 

Megnyitó: szeptember 10., péntek 18.00
„Szobrász vagyok” 

Farkas Aladár művei 
FARKAS ALADÁR szobrász. Így defi niálja magát. “Nyilván azért lettem szob-
rász, mert bennem a világból nyert érzelmi, gondolati reagálás teret, három-
dimenziós teret keres, mint gomolygó ősanyag a képzelet terében, olyan for-
mát ölt, amely más, mint ahonnan származik, de mégis ugyanaz.”Munkássága 
fél évszázada alatt portrék, köztéri művek, kisplasztikák serege, több mint 
négyszáz alkotás került ki műhelyéből. A világban zajló események mindig 
azonnali reagálásra ösztönözték, tematikus sorozatokat, „szobor riportokat” 
is készített. Így született többek között a „Holdra szállás” sorozat, az „56”-os 
sorozat, vagy a költőket bemutató sorozata (Adyt, Petőfi t, vagy a személye-
sen is ismert József Attilát bemutató plakettek, kisplasztikák, szobrok), amely 
a költészethez való mély vonzódását is tükrözi. A világhírt a 40 darabból álló 

“Vietnámi sorozat” hozta meg neki (1964/65).
Munkái száznál több egyéni és csoportos kiállításon szerepeltek itthon és tu-
catnyi másik országban Franciaországtól Svédországon, Dánián át Vietnámig. 
Az 1988-as életmű kiállításon a Nemzeti Galériában 300 művét mutatták be. 
2012-ben a  Budapesti Francia Intézetben (Institut Français) Lucien Hervé, 
magyar származású francia fotóművész szobrokról készített fotóival együtt 
készült szintézis munkásságáról.
A belépés díjtalan!
Információ: Kósa Gergely +36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, Mácsai Galéria, fé-
lemelet



szeptember 19., vasárnap 10.00–11.00
 Manó Swing koncertje 

Manók! Itt az ideje egy kis mókázásnak!
Ismerjétek meg a Manó Swinget, akikkel játékosan tanulhattok az évszakok-
ról, az állatokról és a világ sok-sok apró csodájáról!
Énekeljetek, táncoljatok együtt velük, ismerjétek meg Minkót és Mankát, 
a két zenemanót, akik Varázshegyen élnek és a zene segítségével fedezik fel 
a körülöttük lévő világot!
A Manó Swing zenekar híres magyar költők gyerekverseit zenésíti meg swing 
stílusban. Vallják, hogy a zene és a gyermek kapcsolata egy különleges csoda, 
amit, ha megfelelően ápolunk, a  gyermekek világa színesebb és teljesebb 
lesz. Éppen ezért a műsor során interaktív módon vonják be a gyerekeket 
a zenélés, éneklés és a táncolás örömteli élményébe.

Ajánlott korosztály: 3–7 
éves korig
Belépődíj: 1000 Ft/fő, XIII. 
kerületi Partner Kártyával 
800 Ft/fő
Helyszín: PannKa Közössé-
gi tér
Regisztráció: www.pannka.
hu oldalon

szeptember 24., vasárnap 10.00–11.00
 Álomzug Társulás: A kesztyű című babaszínházi előadás 

Utazótáskával, napernyővel és térképpel a  kezében egy bolondos, furcsa 
hölgy járja a világot… Ahol az órája teaidőt mutat, megpihen egy kicsit, és 
bőröndjéből különleges tárgyak, figurák kerülnek elő. S ha már ott van, miért 
is ne mesélne egy kicsit? Játszótársai apró bábok, használati tárgyak,és nem 
utolsó sorban a  gyerekek! A  mese azt a  közismert történetet dolgozza fel, 
melyben szeretni való állatfigurák  találnak otthonra és élnek barátságban 
egy elhagyott kesztyű 5 ujjában.
Előadást létrehozták: Tóth Krisztina, Papp Melinda, Rácz Benedek, Czapp 
Ferenc, Pápa Krisztina, Gráfel Judit
Játssza: Tóth Krisztina
Ajánlott korosztály: 0–3 éves 
korig
Belépődíj: 800 Ft/fő, XIII. kerü-
leti Partner Kártyával 500 Ft/fő
Helyszín: PannKa Közösségi 
tér
Regisztráció: www.pannka.hu 
oldalon

Varázsnapok a Tücsöktanyán

szeptember 12., vasárnap 10.30 
 Kész MintaCirkusz 

MintaPinty együttes koncertje
Milyen a  jó gyerekzene? Ami-
lyen a  jó gyerekműsor. És mi-
lyen a  jó gyerekműsor? Hm… 
Biztos receptünk nincs, hisz’ 
minden gyereknek (s felnőtt-
nek is) más-más a  kincs… De 
ha már kérditek, szerintünk: 
humoros és ízléses, minden 
részében igényes, szórakozta-
tó, gondolkodtató, értékőrző 
és újító, felnőttnek is roppant 
vidító, de legfőképpen – egy 
hiteles produkció! Pont. Csu-
pán ennyi? Mint a  MintaPinty 
Zenekar! Azaz Mi! 2009–ben 
úgy bújtunk ki a tojásból, mint 
a pinty, hogy megénekeljük a világnak, milyen jó is közösen, szívvel-lélekkel 
zenélni és közben valami különlegeset, színvonalasat létrehozni, és mindezt 
átadni a számunkra legfontosabb és leghálásabb -ám egyben legkritikusabb- 
közönségnek, a gyerekeknek. MintaPinty zenekarunk egyéni ízzel és hang-
szereléssel adja elő tematikus műsorait, melyekben saját szerzeményeinken 
kívül felcsendülhetnek mások már jól, vagy kevésbé ismert – de általunk na-
gyon kedvelt- gyermekdalai is, mindig kiegészítve csipetnyi színházzal, játék-
kal, jelmezekkel, tánccal és nagyon sok nevetéssel – nem félve tréfát csinálni 
akár magunkból is! 
György Andrea – ének, hegedű
Kottmayer Krisztina – ének, billentyű
Rizik „RizsA” Attila – ének, gitár
10.00–13.00 Tücsök Alkotóműhely, társasjátékkör, játszóház 
Regisztráció kötött program, regisztrálni a  www.kult13.hu honlapon 
lehetséges!
Belépődíj: 800 Ft/fő – XIII. Kerületi Kártyával a belépés díjtalan!
Helyszín: Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház  

szeptember 26., vasárnap 10.00
 Tücsöksátor a Szent Mihály Napi Búcsúban 

Helyszín: Babér utcai Szent Mihály templom kertje 

szeptember 30., csütörtök 16.00
 Népmese napja 

Tücsök alkotóműhely
Részvétel díjtalan!
Helyszín: Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház  

Tücsöktanya Családi Játszóház 
az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban

Gyerekprogramok

PannKa Közösségi Tér 
Alkalmi programok a PannKában



/ KULT13

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

Telephelyek és elérhetőségek:

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ (AJAMK)
1131 Budapest, József Attila tér 4. • Telefon: +36 1 320 3842, +36 1 320 3843

Angyalföldi Gyermek- és I� úsági Ház (AGYIH)
1138 Budapest, Dagály u. 15/A • Telefon: +36 1 330 5357

Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény (AHGY)
1131 Budapest, József Attila tér 4. • Telefon: +36 30 453 3693 

Újlipótvárosi Klub-Galéria (ÚKG)
1136 Budapest, Tátra u. 20/B • Telefon: +36 1 320 5380

RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ
1133 Budapest, Kárpát u. 23. • Tel.: +36 1 398 6210 • www.ram13.hu

Tücsöktanya Családi Játszóház
1138 Budapest, Dagály u. 15/A • Tel.: +36 1 330 5357

PannKa Közösségi tér
1136 Budapest, Pannónia utca 18. • Tel.: +36 1 320 3842/6417, +36 70 443 7061

Angyalföldi Sportközpont (ASK)
1139 Budapest, Rozsnyay utca 4. • Tel.: +36 1 329 1617

Corner Hotel Angyalföld
1139 Budapest, Rozsnyay utca 4. • Tel.: +36 1 329 1617, Porta telefon: +36 30 211 5820

Újpalotai úti Sporttelep
1131 Budapest, Újpalotai út 13. • Tel.: +36 1 349 7599

Nővér utcai Tanuszoda
1138 Budapest, Nővér utca 15. • Tel.: +36 70 704 4851

Radnóti utcai Tanuszoda
1136 Budapest, Radnóti Miklós utca 33. (Bejárat a Gergely Győző utca felől.)

Népszigeti Gyermek- és I� úsági Tábor (Népszigeti Gyermektábor) 
1138 Budapest, Népsziget út 6. • Tel.: +36 1 369 0782

Pető�  Sándor Napközis Tábor (Margitszigeti Gyermektábor) 
1138 Budapest, Margitsziget • Tel.:  +36 1 340 4790

Velencei Gyermek- és I� úsági Tábor (Velencei Gyermektábor) 
2481 Velence, Széchenyi út 13. • Tel.: +36 22 472 301

Telephelyek és elérhetőségek:

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ (AJAMK)
1131 Budapest, József Attila tér 4. • Telefon: +36 1 320 3842, +36 1 320 3843

Angyalföldi Gyermek- és I� úsági Ház (AGYIH)
1138 Budapest, Dagály u. 15/A • Telefon: +36 1 330 5357

Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény (AHGY)
1131 Budapest, József Attila tér 4. • Telefon: +36 30 453 3693 

Újlipótvárosi Klub-Galéria (ÚKG)
1136 Budapest, Tátra u. 20/B • Telefon: +36 1 320 5380

RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ
1133 Budapest, Kárpát u. 23. • Tel.: +36 1 398 6210 • www.ram13.hu

Tücsöktanya Családi Játszóház
1138 Budapest, Dagály u. 15/A • Tel.: +36 1 330 5357

PannKa Közösségi tér
1136 Budapest, Pannónia utca 18. • Tel.: +36 1 320 3842/6417, +36 70 443 7061

Angyalföldi Sportközpont (ASK)
1139 Budapest, Rozsnyay utca 4. • Tel.: +36 1 329 1617

Corner Hotel Angyalföld
1139 Budapest, Rozsnyay utca 4. • Tel.: +36 1 329 1617, Porta telefon: +36 30 211 5820

Újpalotai úti Sporttelep
1131 Budapest, Újpalotai út 13. • Tel.: +36 1 349 7599
Újpalotai úti Sporttelep
1131 Budapest, Újpalotai út 13. • Tel.: +36 1 349 7599
Újpalotai úti Sporttelep

Nővér utcai Tanuszoda
1138 Budapest, Nővér utca 15. • Tel.: +36 70 704 4851

Radnóti utcai Tanuszoda
1136 Budapest, Radnóti Miklós utca 33. (Bejárat a Gergely Győző utca felől.)

Népszigeti Gyermek- és I� úsági Tábor (Népszigeti Gyermektábor) 
1138 Budapest, Népsziget út 6. • Tel.: +36 1 369 0782

SZERETETTEL 
VÁRUNK MINDEN 

ÉRDEKLŐDŐT 
PROGRAMJAINKRA!

VIGYÁZZUNK 
EGYMÁSRA!


