




A játszóház 
nyitvatartása
Hétfôtôl péntekig: 09.00–18.00 

Szombaton: 15.00–18.00 
Vasárnap: 10.00–13.00 

Kedvezmények 
XIII. Kerületi 

partnerkártyával 
Játszóház hétköznap:
500 Ft/gyermek/óra
Játszóház hétvégén:

1000 Ft/fô/3óra
Állandó programok:
500 Ft/gyermek

Hétvégi programok:
1000 Ft családoknak/2 felnôtt 

és a gyerekek

Részvételi díjak:
Játszóház hétköznap:
2000 Ft/gyermek/óra

Játszóház hétvégén:
2500 Ft/fô/3 óra

Állandó programok:
2000 Ft/gyermek

Hétvégi programok:
2500 Ft felnôtteknek 
500 Ft 2. gyereknek 
3. gyerektôl ingyenes

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

Helyszín:
Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház, 

1138 Budapest, Dagály utca 15/A 
Telefon: +36 1 330 5357 

E-mail: tucsoktanya@kult13.hu



The playhouse 
is open

Monday to Friday 9.00 am - 6.00 pm
Saturday 3.00 pm - 6.00 pm
Sunday 10.00 am -1.00 pm

Discounts with 
a XIII. district card: 

Playhouse on weekdays:
500 HUF/child/hour

Playhouse on the weekend:
1.000 HUF/person/3 hours

Permanent programs:
500 HUF/child

Weekend programs:
1.000 HUF for families/2 adults 

and the children

Participation fees:
Playhouse 

on weekdays:
2.000HUF/child/hour

Playhouse 
on the weekend:

2.500 HUF/person/
3 hours

Permanent programs:
1.500 HUF/child

Weekend programs:
2.000 HUF admission 

for adults  
500 HUF/2nd child

free for the 3rd child

We reserve the right to change the program!

Location:
Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház, 

1138 Budapest, Dagály utca 15/A 
Telefon: +36 1 330 5357 

E-mail: tucsoktanya@kult13.hu



15., vasárnap
10.30 Zenés 

évnyitogató – 
zenei matiné

22., vasárnap    
10.30 Rémusz 
bácsi – színház 

A Magyar 
Kultúra Napja 

alkalmából

27., péntek    
10.30 Miaú - 
babaszínház

Regisztrációhoz kötött 
program! 

Minden 
alkalommal 
játszóház, 

társasjátékkör 
és tematikus 
alkotómûhely 
10.00-13.00 

óráig!

Januári   
Varázsnapok



January 
Magic day

15., Sunday  
10.30 am Musical 
year opening  - 
music matinee

22., Sunday      
10.30 am “Rémusz 
bácsi” - theatre

27., Friday    
10.30 am “Miaú” – 
theatre for babies

Registration 
required!

Each time a play 
house, board game 

club and a thematic 
creative workshop 

from 10.00 am 
to 1 pm!



12., vasárnap 
Farsangolás

10.30 
Vidám békák – 

koncert

Februári   
Varázsnapok

Játszóház, 
társasjátékkör 
és tematikus 
alkotómûhely 
10.00-13.00 

óráig!



12., Sunday   
Carnival
10.30 am 

“Vidám békák” – 
concert

February 
Magic day

Play house, 
board game club 
and a thematic 
workshop from 

10.00 am to 1 pm!



Januártól ismét indul a Tücsöktallér gyûjtô játékunk!  
Ha sikerül 2023. 01. 09-06. 11-ig legalább 

8 db tücsöktallért összegyûjtened és ebben 
a programfüzetben, a programok mellett 

elhelyezett körbe ragasztanod, részt vehetsz 
- 2023. június 11-én, 

a Tücsöktanya nyárindító 
rendezvényén – 

ajándékosztásunkon!

Kellemes idôtöltést 
kívánunk!

Gyú́jtsd Gyú́jtsd 
a tallérokat!a tallérokat!



Our Cricket chips collecting games will start!  
If you manage to collect at least 8 cricket chips 

from 09/01 to 11/06 and stick them 
in the circle next to the program 

in this program booklet, you can participate 
in the summer starter event 

of the Cricket Croft 
on June 11th, 2023 – 
our gift distribution! 

We wish you 
a pleasant time!

Collect Collect 
the chips!the chips!



M
inden

alkalom
m

al játszóház, társasjátékkör és tematikus alkotómûhely 10.00-13.00 óráig!

Márciusi  
Varázsnapok 

5., vasárnap      
10.30 Fakutya 

táncház 

19., vasárnap      
10.30 Presto 
zenei matiné

31., péntek    
10.30 Süss fel, nap! - 

babaszínház
Regisztrációhoz kötött 

program! 



Each
tim

e
a

play
house, board

game club and a thematic creative workshop from 10.00 am to 1 pm!

March 
Magic day

5., Sunday        
10.30 am Dance 

house with the band 
“Fakutya”

19., Sunday       
10.30 “Presto” 
musical matinee

31., Friday    
10.30 “Süss fel, nap” 
– theatre for babies

Registration 
required!



További információ:
www.kult13.hu/gyerekzsur

telefon: +36 1 330 5357
e-mail: gyerekzsur@kult13.hu

Gyerekzsúr Gyerekzsúr 
a Tücsöktanyán!a Tücsöktanyán!

(1138 Bp., Dagály u 15/A)

További információ:

(1138 Bp., Dagály u 15/A)

Jól felszerelt játszóházunk biztosítja 
a gyerekzsúrokhoz illő jó szórakozást! 
Ha az idő megengedi, kerti játékaink is 

hozzájárulhatnak a felhőtlen, jó hangulathoz! 
Minden egy helyben egy igazi gyerekzsúrhoz!



Further information:
www.kult13.hu/gyerekzsur

phone: +36 1 330 5357
e-mail: gyerekzsur@kult13.hu

Children’s Children’s 
party party 
at the at the 

Cricket Croft!Cricket Croft!
(1138 Bp., Dagály u 15/A)

Further information:

Our well-equipped playhouse ensures 
good fun for children! Weather permitting, 

our backyard games can also contribute 
to a joyful, good atmosphere! All in one place 

for a real kids party!



M
inden

alkalom
m

al játszóház, társasjátékkör és tematikus alkotómûhely 10.00-13.00 óráig!

2., vasárnap 
Húsvétvárás

Áprilisi  
Varázsnapok

23., vasárnap 
10.30 Bolba Éva 
és JAZZterlánc - 

koncert



Each
tim

e
a

play
house, board

game club and a thematic creative workshop from 10.00 am to 1 pm!

2., Sunday 
Waiting 

for Easter

April 
Magic day

23., Sunday
10.30 am Bolba Éva 
és a JAZZterlánc - 

concert



1., vasárnap 
Majális

Májusi   
Varázsnapok

26., péntek
10.30 Körforgás - 

babaszínház
Regisztrációhoz kötött 

program!

21., vasárnap 
Pünkösdvárás

Minden 
alkalommal 
játszóház, 

társasjátékkör 
és tematikus 
alkotómûhely 
10.00-13.00 

óráig!



1., Sunday 
 “Majális”

May 
Magic day

26., Friday
10.30 am 

„Körforgás” – 
theatre for babies

Registration 
required!

21., Sunday  
Waiting 

for Pentecost  Each time a play 
house, board game 

club and a thematic 
creative workshop 

from 10.00 am 
to 1 pm!



11., vasárnap  
10.30 Vakáció - 

koncert

Júniusi 
Varázsnapok

Játszóház, 
társasjátékkör 
és tematikus 
alkotómûhely  
10.00-13.00  

óráig!



11., Sunday 
10.30 am „Vakáció” 

- concert

June 
Magic day

Play house,  
board game club 
and a thematic 

creative workshop 
from 10.00 am  

to 1 pm!



Hétfô   9.45 - Rhyme time angol zenebölcsi Totyogósoknak
 10.20 - Rhyme time angol zenebölcsi Babáknak (regisztrációhoz kötött)
Kedd          LANU-program      
 9.20 - Manó torna 2-3 éveseknek
 9.55 - Manó torna 1-2 éveseknek 
 10.30 - Baba torna 6-12 hónaposoknak
 10.55 - Szülés utáni torna
 11.35 - Baba torna 0-6 hónaposoknak
Szerda 9.45 - Kerekítô mondókás móka (belépôjegyes)
 10.30 - Kerekítô manó torna (belépôjegyes)
 10.30 - Totyogó Tippek – pszichológiai tanácsadás
Csütörtök 9.00 - Dúdoló Mariskával (minden páros héten)
 10.00 - Dúdoló Mariskával (minden páros héten)
 11.00 - Dúdoló Mariskával (minden páros héten)
 10.00 – Játék innen és túl ( kéthetente páros héten)
 10.00 – Gyürmizô-gyurmizó 1-2 éveseknek (minden páratlan héten, regisztrációhoz kötött)
 10.40 – Gyürmizô-gyurmizó 1-2 éveseknek (minden páratlan héten, regisztrációhoz kötött)
Péntek 10.00 – Ingó-Bingó (hó 1. és 3. péntekén)
 10.00 - Babahordozó klub (hó 1. és 3. péntekén)
      10.30 - Csodakút babaszínház (hó utolsó péntekén, regisztrációhoz kötött)
 16.00 – Jump&Fun kezdôknek (belépôjegyes)
 16.30 - Jump&Fun kezdôknek (belépôjegyes)
 17.00 – Jump&Fun haladóknak (belépôjegyes)

Állandó 
programok



Permanent 
programs

Monday    9.45 am - Rhyme time English music nurserey for toddlers
  10.20 am - Rhyme time English music nurserey for babies (registration required!)
Tuesday       LANU - body harmony program      
  9.20 am  -Junior gym for 2-3 years
  9.55 am - Toddler gym for 1-2 years 
                 10.30 am - Baby gym for 6-12 months
  10.55 am - Postpartum gymnastics
  11.35 am - Baby gym for 0-6 months
Wednesday  9.45 am - Rounding rhyme time (admission fee required)
  10.30 am -Rounding junior gym (admission fee required)
  10.30 am -Toddler tips – psychological counseling
Thursday    9.00 am -Humming with Mariska (every even week) 
  10 am -Humming with Mariska (every even week)
  11 am -Humming with Mariska (every even week)
  10 am  -Game from here and beyond (every even week)
  10 am -Playful plasticizer for 1-2 years (every odd week, registration required)
  10.40 am -Playful plasticizer for 1-2 years (every odd week, registration required)
Friday  10 am - Carry your child Club (on the 1st and 3rd Friday of the month)
  10.00 am -Ingó-Bingó (on the 1st and 3rd Friday of the month)
  10.30 am - „Csodakút” Puppet Theater (on the last Friday of the month, registration 

required )
  16.00 pm -Jump&Fun for begginers (admission fee required)
  16.30 pm -Jump&Fun for begginers (admission fee required)
  17.00 pm -Jump&Fun advanced (admission fee required)




