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Kedves Piknikezők!

Két év pandémiás kihagyás után idén 
újra megszervezzük a  Pozsonyi Pikni-
ket – most is szeptember első szom-
batján. Az  elmúlt hónapokban bár-
merre jártam is a  kerületben, nagyon 
sokan állítottak meg azzal, hogy ugye 
nem marad el az  újlipótvárosi Piknik, 
folytatjuk ezt az  örömünnepet, mert 
most van igazán szükségük az  embe-
reknek találkozásra, beszélgetésekre, 
együttlétre, erre a  barátságos „mini 
fesztiválra”, amely 2009 óta formálja 
közösséggé a piknikezőket.

A Pozsonyi Piknik hozzátartozik 
Újlipótváros kulturális identitásához, 
arculatához. Több mint egy évtizedes 
tradíció. Rédei Éva vezetésével lokál-
patrióták kezdeményezték, szervezték 
is hosszú évekig, s kezdettől segítsé-
gükre volt a  kerületi Önkormányzat. 
A  kis „falunapból” idővel Budapest 
egyik legjelentősebb és legszerethe-
tőbb rendezvényévé vált a  Pozsonyi 
Piknik. Az  alapítók kérésére a  szer-
vezést néhány éve átvette az  önkor-
mányzat. A  hagyományt folytatjuk. 
Amikor már szűkös lett a  Pozsonyi út 
a  kulturális kavalkádra, átkerült az  Új-
pesti rakpartra, és idén is itt állítják 

fel standjaikat a  kitelepülők, köztük 
színházak, más izgalmas művészeti 
társulatok, civil közösségek.

Számomra ilyenkor az  egyik leg-
kedvesebb helyszín a  „gyerekek ut-
cája”, amelyet a  legkisebb piknikezők 
lakhatnak be ezen a  napon. Bízom 
benne, hogy idővel majd ők viszik to-
vább a Pozsonyi Pikniket, hiszen a ha-
gyományt meg kell őrizni! Az  jelenti 
a  folytonosságot, az  ad kapaszkodót 
a közösségeknek.

Ugye találkozunk szeptember 3-án? 
Én ott leszek.

Dr. Tóth József
polgármester
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„Újlipótváros földje ősidők óta lakott. 
Lassan nyolcvan éve. Azelőtt területét 
malmok, fatelepek, raktárak borították, 
azoknak előtte meg homok pergett itt 
csupán. De aztán megtelepedett és 
remek lakhelyre lelt itt az  ember is”– 
kezdte Újlipócia őstörténetét a legpes-
tibb falu krónikása, Bächer Iván. Nyolc 
évtized után aztán neki és barátjának 

– Rédei Évának – eszébe jutott, hogy 
falunap nélkül falu sincsen. 2009-ben 
igazi civil kezdeményezés született 
a  Pozsonyi úton és mellékutcáiban, 
ahová mindenki maga hozott kisszéket, 
sörpadot, mikorfonállványt és elemó-
zsiát, minden boltos maga tette bele 
a pénzét és idejét. 

Több volt ez, mint spontán öröm-
ünnep: tudatos, előre megfontolt kö-
zösségteremtés terve járt a  szervezők 
fejében. Bächer Iván egy interjúban ar-
ról beszélt, hogy sokan sokféle módon 
csalódtak a  politikában. Azonban „az 
életnek az a rendje, hogy ha valamire 
szükség van, akkor az  majd létrejön, 

annyi szabadságtartaléka pillanatnyi-
lag még van a  társadalomnak. De én 
erről nem szeretnék többet beszélni. 
Engem az  jobban érdekel, hogy most 
pénteken falunap lesz a Pozsonyi úton 
és a  környező utcákban. Ki-ki lehozza 
a  főztjét vagy a  süteményét a  szabad-
téri asztalokhoz, lesz színpad zenével 
és irodalmi programokkal.” 

Az első pikniken Iván nemcsak leg-
újabb könyvét dedikálta a  Láng Téka 
előtt, hanem méregerős marhapörköl-
tet is főzött, amit maga mért ki a saját 
bográcsából. Akinek ízlelőbimbóit 
legyőzte pokolragu, az  beszállhatott 
a pozsonyikiflisütő-bajnokság zsűrijébe, 
hogy porcukorral gyógyítgassa sebeit. 
Az  egybegyűltek többsége akkor még 
valóban a  környék lakója volt, vagy 
hozzám hasonló alkalmi kiköltöző, aki 
alig várta, hogy valami ürüggyel visz-
szatérjen. Együtt hallgattuk a  Pozso-
nyi út végén felállított kis színpadon 
fellépő Dunai Tamást és Jávori Fegyát, 
kibiceltünk Portisch Lajos nyilvános 
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sakkszimultán partiján, és pró-
báltuk megbecsülni, hogy Iván 
előtt az  olvasók vagy a  kisfröccsös 
poharak száma gyarapszik-e lát-
ványosabban. Talán még Újlipócia 
lelke, a  97 éves Gyarmati Fanni is 
tett egy sétát a háza előtt, de lehet, 
hogy ezt már csak hozzáálmodtam.

Aki valaha próbált már jól sikerült, 
spontán házibulit újra megrendez-
ni, az  pontosan tudja, hogy vannak 
dolgok, amiket lehetetlen megis-
mételni. A  fesztiválok és a  hasonló 
rendezvények sorsa pedig az, hogy 
vagy elsorvadnak az  idők során, vagy 
kinövik magukat. Ilyenkor azok, akik 
már az  első alkalommal is ott voltak, 
elhúzzák a szájukat. Ami a nosztalgiát 
illeti: igazuk van. Ami a  dolgok tör-
vényszerűségét illeti: nem. 

A 2009-ben született csecsemőből 
13 éves langaléta kamasz lett, és raj-
tunk is múlik, milyen felnőtt lesz be-
lőle. A  mai Pozsonyi Piknik már nem 
spontán civil felbuzdulás, hanem jól 

szervezett, tömegek által látogatott 
rendezvény. De mindaddig őrzi Bächer 
Iván és társai szellemiségét, amíg 
megmarad Újlipócia falunapjának is. 
És amíg jó alkalmat szolgáltat arra, 
hogy megbecsüljük mennyi szabad-
ságtartalékunk van még.

Nyáry Krisztián  
Újlipótváros, 2022. augusztus                                                                                
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Az Újpesti rakpart  
és a Jászai Mari tér sarkán

10.00   Önként és Dalolva Társu-
lat koncertje

Az idén 11 éves újlipótvárosi csapat 
örömzenéjével tolmácsolja kedvenc 
magyar dalainkat Pressertől Désig.  
Nevük egyben a  mottójuk is, így egy 
önfeledt napindítást ígérhetünk.

10.30   Átrium Staff Zenekar  
elő adása

Az Átrium társulatának tagjaiból ala-
kult Átrium Staff zenekar koncertjén 
a  színház előadásaihoz szorosan és 
lazán kötődő dallamok különleges fel-
dolgozásban csendülnek fel. A koncer-
ten többek között Az Őrült Nők Ketrece, 
A  félelem megeszi a  lelket, az  Isteni 

végjáték, a Mefisztó és A trianoni csata 
című előadásokból ismert és kedvelt 
dalokat hallhatunk. A különleges felál-
lású zenekar tagjai: a zenekar énekese 
Kovács Máté színész, zongorán az  Át-
rium több előadásában közreműködő 
Gátos Iván játszik, a  dobos Czibor At-
tila, az Átrium műszaki vezetője, előa-
dásaink világítástervezője, gitáron 
Remete Marcell hangtárvezető játszik, 
basszusgitáron  
pedig a  nagy-
szerű basszusgi-
táros, Studnicz-
ky László Zsatyi 
hallható, aki 
civilben az  Át-
rium operatív 
menedzsere.

11.00   Grecsó–Hrutka duó –  
Libikóka

A duó zenés-mesélő programján 
meg rázó, felemelő és könnyed csalá-
di történetek szólítják meg egymást 
és a  dalokat. Mint egy olyan családi 
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asztalnál, ahol három-négy generáció 
élvezi az  együttlét örömét, és a  régi 
adomák után dalt kíván a szív.  

A remek hangzású zenés est egy 
olyan kiváló zeneszerző, énekessel, 
mint Hrutka Róbert, aki színészlemezek 
tucatjai és lélekemelő filmzenék után 
most az akusztikus, játékosan rusztikus, 
mégis érett oldalát mutatja meg.

És a  mai középgeneráció kiemel-
kedő írójával, Grecsó Krisztiánnal, aki 
évtizedek után talált vissza az énekelt 
darabok segítségével a  vershez, de 
aki ezúttal sem hűtlen kedves formá-
jához: a rövidprózához, a meséléshez. 

Libikóka. Több mint egy koncert. 
Személyesebb, mint egy színházi este.

11.45   Danubia Zenekar –  
„Imígy szól a Brács show”

Egy különleges zenés ’stand up’ öt 
brácsával: a  Danubia Brácsa Kvintett 
ismert és szeretett művek feldolgozá-
sát kínálja.

12.20   Orlai Produkció 
Az Orlai Produkció előadásának díszle-
te Budapest. Főszereplői a lakók, azaz 
mi, akik itt élünk. A zenés városnézés 
során elhangoznak a  legnépszerűbb 
Budapest-dalok, az elmúlt 120 év leg-
nagyobb slágerei. 

12.55   TAIKO Hungary Dob - 
csoport

A japándob-bemutató látványos, ere-
deti, rendhagyó, hangzása egyedi! 
Aki ismeri, örömmel hallja viszont, aki 
nem, annak kihagyhatatlan élmény!
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13.05   Zichy Szín-Műhely –   
Nemes Nagy Ágnes: 
Aranyecset (részlet)

Egy csodálatos családi verses-zenés 
felnőtt mesejáték részlete ragadja 
magával valamennyi korosztályt, s 
mutat rá a  művészet felelősségére.  
Amit az  aranyecset fest, az  itt életre 
kel! Az  előadás roppant szórakoztató-
formában választ ad arra is, vajon mit 
kezdjen ezzel a felelősséggel a világ! 

13.30   Budapest Jazz Club –  
Orbay Lilla & Stummer 
Márton Duo

A Orbay Lilla, a  fiatal jazz generáció 
egyik kiemelkedő egyénisége, kiváló 
zenésztársa, Stummer Márton gitá-
ros kíséretében hallhatjuk elbűvölő 
hangját és az  ismert jazz-örökzöldek 
mellett saját szerzeményeit is.

13.55   Lukács Sándor  
Lukács Sándor az  első Pozsonyi Pik-
nik óta gazdagít bennünket Radnóti 
Miklós egy-egy versének gondolati-
ságával. A XIII. kerület friss díszpolgára 
idén sem hagy minket Radnóti – vers 
nélkül. 

14.00   „Zenélő Gyerekek”  
a Fischer Annie Zene-
iskola növendékeinek 
koncertje

A XIII. Kerületi Fischer Annie Zeneisko-
la Alapfokú Művészeti Iskola idén 70. 
éve ontja magából a  zenét megked-
velő, azt értő fiatalokat, s a  legnagy-
szerűbb muzsikusokat, világsztárokat 
is: Schiff Andrástól, Némethy Attilán, 
Szenthelyi Juditon, Lendvay Józsefen, 
Bella István költőn át Bächer Iván 
íróig. Pedagógiai munkájuk célja 
a zenei műveltség megalapozása mel-
lett, az  öntevékeny amatőr zenélésre 
és a  szakirányú továbbtanulásra 
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való felkészítés. A  tanulók többsége 
5-6 éves kortól 18-22 éves korig jár 
az iskolába. 

A zeneiskolában évtizedek óta 
működnek kiváló együttesek is. A mai 
két koncerten (14.00 Jászai színpad 
és 10.00 Fidelio Színpódium) szereplő 
Vonószenekar, Rézfúvós Együttes és 
Szimfonikus Együttes több külföldi 
turnén, fesztiválon vett részt nagy 
sikerrel! 

Vezényel Domány István és Gulyás 
Nagy György

14.30   Liszt Ferenc Kamara- 
zenekar 

A Liszt Ferenc Kamarazenekar több 
mint fél évszázada állandó szereplője 
a klasszikus zenei élet nemzetközi elit-
jének. 1963-ban alakult a  budapesti 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
végzős növendékeiből. Fél évszázados 
működésük során – Sándor Frigyes, 
majd Rolla János vezetésével – nem-
zetközi hírnévre tettek szert: 2016 
után Tfirst Péter koncertmesteri irá-
nyítása mellett, majd 2020 januárjától 
Várdai István világhírű csellóművész 
művészeti igazgatása mellett arat-
ják hazai és nemzetközi sikereiket. 
A  Pozsonyi Piknik kezdetétől fogva 
fellépnek Újlipótváros kulturális fesz-
tiválján! 

Az idei műsoruk: 
Bartók: Román Népi táncok
Csajkovszkij: Vonósszerenád – Walzer 
Sosztakovics: Keringő
Weiner Leo: Divertimento – Róka tánc

15.00   Yasmina hastánc   
bemutató

Yasmina, e csodálatos hastáncművész 
és tanár filozófiájából: 

„A hastánc hozzásegít a  minőségi 
női lét megéléséhez. Különlegessé 
tesz. Átalakít, elvarázsol. A  hastánc 
inspirál a  nőiség megélésére. Meg-
tanít adni, lélekből, igazán. Megtanít 
eltörölni az  önsajnálatot, elfogadni 
másokat. Elűzi az  unalmat és a  hét-
köznapiságot az életből. Helyrebillenti 
az  önértékelést. Emellett fitten tart, 
kondicionál, nőiessé tesz.

A SAJÁT TÁNCÁT MINDENKINEK 
ÖNMAGÁBAN KELL MEGTALÁLNIA! 
Ebből kap most a  Piknik közönsége 
látványos ízelítőt.
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15.30   – Vígszínház 
Amióta létezik Pozsonyi Piknik, azóta – 
immáron Rudolf Péter irányítása alatt 

– a Vígszínház külön gondot és energiát 
fordít arra, hogy színvonalas műsorral 
gazdagítsa Újlipótváros kulturális 
fesztiválját. Így lesz ez idén is. Színpa-
di műsorukban a legnépszerűbb előa-
dásokból hallhatunk részleteket és 
még a következő évad premierjeiből 
is kapunk ízelítőt. Programjuk mellett 
a Vígszínház színészei 16-19h között 
pedig a közvetlen találkozást is várják 
a közönséggel. Álljon itt végül egy 
idézet egy a Vígszínháznak nemrég írt 
nyílt levélből:

„Csak annyit szeretnék üzenni Igaz-
gató Úrnak, és kérném,adja át min-
denkinek, hogy az Önök színházában 
nem csak nagyszerű SZíNÉSZEK, ha-
nem igazi EMBEREK dolgoznak.” Igen! 

16.15 József Attila Színház 
A szibériai csárdás: fergeteges humor, 
fülbemászó dallamok és mellbevágó 

üzenet: Tasnádi István igaz történeten 
alapuló, lélekemelő komédiájának 
részlete Hargitai Iván rendezésében. 
Egy nem mindennapi Csárdáskirály-
nő-premier története 

Főbb szerepekben: Lábodi Ádám, 
Kulcsár Viktória, Zöld Csaba, Fekete Gá-
bor, Lukács Dániel, Fila Balázs, Chajnó-
czki Balázs, Horváth Sebestyén Sándor 

16.55   Szent Efrém Férfikar 
Fennállásának 20. évfordulóját ün-
nepli 2022-ben a Szent Efrém Férfikar, 
akik Kings & Queens című műsorukkal 
térnek vissza Pozsonyi Piknikre. A kon-
certjeiken a  műsor címében szereplő 
királyok és királynők konkrét és átvitt 
értelemben is megjelennek a  válasz-
tott darabokban. A „király” nem csak 
Bölcs Alfonz és VIII. Henrik által kom-
ponált énekekben, hanem Krisztus 
királyként és Mennyei királyként is 
megjelenik, de a  Trónok harca főcím-
zenéje és az  Oroszlánkirály is feltűnik 
a műsorban. Természetesen a  járvány 
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alatt született „pandeóik”, a  Török, 
a  Pandémia és a Vakcina sem marad-
hatnak ki a programból.

17.20   Budapesti Operettszínház
Musical válogatás a legjavából a 2022-
2023-as évad sikerdarabjaival: Abigél, 
Hegedűs a  háztetőn, La Mancha Lo-
vagja, Jekyll és Hyde.

Közreműködik: Földes Tamás, Ho-
monnay Zsolt, Kardffy Aisha, Nádasi 
Veronika és Pacskó Dorka.

18.10   Pesti Magyar Színház –  
KALANDOKON ÁT! 

Felcsendülnek A  KINCSES SZIGET, 
a  VALAHOL EURÓPÁBAN, az  OLIVER! 
és a  MUZSIKA HANGJA – legnépsze-
rűbb slágerei, valamint ízelítő a  MA-
DAGASZKÁR, ZENÉS KALANDTÚRA 
dalaiból. 

19.30   Pozsonyi for you acapella 
Közép Európa legdinamikusabban 
acapella csapata, hazájukban „A  szlo-
vák Pentatonix”-ként emlegetett 
együttes. Egyedi popstílusukkal már 
meghódították Szlovákia, Magyaror-
szág, Németország, Ausztria és Ukrajna 
közönségét. Robbanásszerűen növelik 
ismertségüket az  interneten és a  mé-
diában is… Nemzetközi formációként 
egyedi módon szólnak közönségükhöz, 
angol, szlovák, magyar, német és cseh 
nyelven. A  Pozsonyi Piknikre különle-
ges programot állítottak össze.

20.22 Játékszín – Előszülinap 
Az ősszel 10 éves Játékszín zárja a Jászai 
színpad műsorát. Az október végi hatal-
mas, Teréz körúti programsorozat előtt 
a Pozsonyi Pikniken, egy előszülinapi bu-
lival pörgetik fel a nyár végi hangulatot.

Közreműködik: Erdélyi Timi, Herná-
di Judit, Hirtling István, Mikecz Estilla, 
Nagy Sándor, Szőlőskei Timea, Tóth 
Enikő, Vadász Gábor
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Színpad a Balzac utca  
és a Szent István park sarkán

10.00   „Zenélő Gyerekek”  
a Fischer Annie Zeneiskola 
növendékeinek koncertje

A XIII. Kerületi Fischer Annie Zeneiskola 
Alapfokú Művészeti Iskola idén 70. éve 
ontja magából a  zenét megkedvelő, 
azt értő fiatalokat, s a legnagyszerűbb 
muzsikusokat, világsztárokat is: Schiff 
Andrástól, Némethy Attilán, Szenthelyi 
Juditon, Lendvay Józsefen, Bella István 
költőn át Bächer Iván íróig. Pedagógiai 
munkájuk célja a  zenei műveltség 
megalapozása mellett, az  öntevékeny 
amatőr zenélésre és a  szakirányú 
továbbtanulásra való felkészítés. A  ta-
nulók többsége 5-6 éves kortól 18-22 
éves korig jár az iskolába. 

A zeneiskolában évtizedek óta 
működnek kiváló együttesek is. A mai 
két koncerten (14.00 Jászai színpad 
és 10.00 Fidelio Színpódium) szereplő 
Vonószenekar, Rézfúvós Együttes és 
Szimfonikus Együttes több külföldi 
turnén, fesztiválon vett részt nagy 
sikerrel! 

Vezényel: Kovács Marianna 

10.30   Budapest Jazz Club – 
Orbay Lilla & Stummer 
Márton Duo

A Orbay Lilla, a  fiatal jazz generáció 
egyik kiemelkedő egyénisége, kiváló 
zenésztársa, Stummer Márton gitá-
ros kíséretében hallhatjuk elbűvölő 
hangját és az  ismert jazz-örökzöldek 
mellett saját szerzeményeit is.

11.00   Csányi5 –  
Gerendás Péterrel

Hogy mi az a CSÁNYI5? 
Ők az ERZSÉBETVÁROSI ZSIDÓ TÖRTÉNE-
TI TÁR (1077 Budapest, Csányi utca 5.)
A múltszázadi zsidó hétköznapokat 
bemutató állandó kiállítása mellett, 

 FIDELIO SZÍNPÓDIUM
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színes kulturális programoknak -kon-
certeknek, előadásoknak, időszaki kiál-
lításoknak nyújt teret. A Csányi5 egyik 
visszatérő művésze Gerendás Péter, aki 
most a Pikniken is képviseli színeinket! 
Aki kíváncsi a  Csányi 5 további prog-
ramjaira is, az  a  Csányi5 Facebook 
oldalán, vagy a  www.erzsitt.hu-n 
tájékozódhat.

11.30   József Attila Színház 
Soha vissza nem térő alkalmat kínál 
a József Attila Színház. Készülő bemu-
tatójukba kínálnak bepillantást: Márai 
Sándor Kaland című művéből olvas-
nak fel művészeik: Quintus Konrád, Ko-
valik Ágnes, Lábodi Ádám. Az előadás 
rendezője a Jászai Mari-díjas és József 
Attila-díjas magyar drámaíró-rendező 
Kiss Csaba.

12.00   Darvas Ferenc:   
„Tépem a számot!” 

Darvas Ferenc a  magyar színházi élet 
zenei doyenje évről –évre fergeteges 
kuplékkal és roppant szórakoztató 
matematikai show-műsorral kápráz-
tat el bennünket. Most is így lesz! 

12.30   Csokonai Társulat –  
 Terminál Workhouse: 
CAFE.DESIRE

Részlet a  Kosztolányi tárcanovellái 
alapján készült rendhagyó zenés-, 
alternatív irodalmi előadásból, mely 
a  pezsgő pesti kávéházi életbe kala-
uzolja vissza a  nézőket. A  felhőtlen 
szórakozást ígérő, mégis elgondol-
kodtató előadásban nemcsak korabeli, 
hanem húsbavágóan mai dilemmák 
és élethelyzetek is terítékre kerülnek. 
Közvetlen hangvételű, játékos, in-
teraktív program, izgalmas zenei vi-
lággal, Kosztolányi Dezső életművének 
egy-egy darabjával, sok zenével. 
Előadók: Gerlits Réka és Molnár György

13.00   RaM Színház   
by Freelusion –  
Lizzie musical 

A RaM Színház by Freelusion a  RaM – 
Radnóti Miklós Művelődési Központ 
színháztermét tölti meg 2020 óta 
a  legkülönbözőbb műfajú előadások-
kal, koncertekkel, showműsorokkal. 
A  Piknikre, a  Filter Produkció & PB2 
Company különlegességével készül-
nek, mely a  viktoriánus neogótika, 
a  rockzene és a  kortárs mozgásművé-
szet fúziója.

Az előadásban összeolvad a  mo-
dern zenei- és mozgásvilág a 21. század  
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vizuális technikájával, megtartva 
a  klasszikus történelmi korszak jel-
lemzőit. Egy rockmusical, mely gene-
rációkon átívelő, lendületes, látványos, 
a  19. század rohamléptekben változó 
világában játszódó igaz történet.

13.30   Nyáry Krisztián 
2009-ben tartottuk az  első Pozsonyi 
Pikniket. Az ötletgazda Rédei Éva volt, 
a  névadó azonban Bächer Iván. Róla 
emlékezik meg legnagyszerűbb írása-
ira támaszkodva Iván jó barátja, s nem 
utolsó sorban az  idei év friss kerületi 
díszpolgára: Nyáry Krisztián.

14.00   Hatan Társulat 
Érvényesül-e az, aki az  álmok szol-
gája? Hogyan ütközik újra meg újra 
a  realitás és a  leganyagtalanabb 
anyagi művészet, a  zene? Életünk 
operett-igazságai mennyire mélyek? 
Van-e jövője az  operai műfajnak és 
ha igen, akkor milyen piaci réseket 
találhat magának? Egyáltalán ho-
gyan lehetne őszintébb önmagához 
a színház? Mister X vitázik Barinkayval,  

a  slágereken felnőtt kisgyerek Bánk-
hoz menekül és Siegfried a  maga 
ösztönös módján újra kovácsolja ősei 
összetört igazságait. Nyáry Zoltán 
gondolatai és dalai a Piknik színpadán.

14.30   6SZÍN Teátrum – Egyedül 
nem megy

Presser Gábor „ Presser könyve” című 
műve részleteinek felhasználásával 
színpadi mű született Vajda Katalin 
tollából: 21 dallal, 7 színésszel, 4  ze-
nésszel. A Piknik Fidelio Színpódiumán 
a  színész rendező Simon Kornél konfe-
rál, fellép Murányi Tünde, Szarvas Anna, 
Borbély Richárd, Csákvári Krisztián, 
Kocsis Dénes, Hajós Szilárd, Telekes 
Péter. Azt üzenik, hogy engedjük el 
magunkat, dúdoljunk, énekeljünk, em-
lékezzünk, merengjünk, döbbenjünk 
meg, nevessünk, sírjunk, majd vonjuk 
le a tanulságot: egyedül nem megy! 

15.00   Gólem Színház 
A GLÜCK LÁNYOK kizárólag különleges 
helyeken lépnek fel. A  Gólen színház 
mellett ilyen a  Pozsonyi Piknik is. 
A  tesók Szofi és Pannó nem csak jól 
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énekelnek, jó a  dumájuk, de meg-
van a  véleményük…hát mindenről. 
A jazz-klezmer hangzás, a Gólem Szín-
ház humora és 3 csodálatos előadó 
(hiszen van zongorista is) egyénisége 
teszi egyedivé ezt a formációt. A jó idő 
garantált, hiszen ahol a  Glück lányok 
énekelnek, ott mindig kisüt a nap! 
Szereplők: Berki Szofi, Bognár Anna 
Zongoránál: Darvas Kristóf

15.30   Janikovszky Éva – A lemez 
két oldala (részlet)

„Biztos mindenkinek ismerős, ha 
a  saját véleménye nagyon eltér 
a  saját – adott esetben fél órával 
ezelőtti – véleményétől, csak mert 
közben egy másik szerepbe került, és 
már nem az  anyukáját kell győzköd-
nie ugyanarról, hanem a  gyerekét.  
A fergeteges előadás ezeket a  helyzete-
ket mutatja be nevetéssel feloldva gát-
lásokat, nehéz helyzeteket. Janikovszky 
Éva tűpontos megfigyeléseivel, meg-
engedő humorával tükröt tart elénk, s 
ritka felszabadító kacagást kiváltva be-
lőlünk mutatja meg, hogy minden más 

módszer hatástalannak tűnik az  élet 
nagy kérdéseinek kezelésére.

A lemez A  oldalán hallható:  
HORVÁTH LILI Jászai Mari-díjas szí-
nésznő. A lemez B oldalán hallható: 
KAKASY DÓRA

A lemezt elővette és feltette, avagy 
a  színpadi szövegváltozatot készítette 
és az  előadást rendezte: TOLLÁR 
MÓNIKA

16.00   Pesti Magyar Színház – 
CSALOD-E, DRÁGÁM? 
avagy, Házaspárbaj 
az omnibusz tetején 
(részlet)

„Férfi és nő. Hogy érthetnék meg egy-
mást? Hisz mind a  kettő mást akar: 
a  férfi nőt, a  nő férfit.” Könnyed 
szellemeség ez, de van benne igaz-
ság? Lőrincz Nikol és Barsi Márton, 
a  Magyar Színház társulatának tagjai 
bebizonyítják, hogy a  fenti idézet tű-
pontos. S kitől meríthetnek nagyobb 
inspirációt, mint Molnár Ferenctől, aki 
fantasztikus élet- és emberismerettel 
járja körül a  legváratlanabb helyzete-
ket, amikbe csak férfi és nő kerülhet. 
A  jelenetek között pedig a  száz évvel 
ezelőtti Magyarország legnagyobb slá-
gerei csendülnek fel. Tartsanak velünk, 
csak vigyázzanak, nehogy véltlenül 
magukra ismerjenek!
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16.30   Bézsek a Színpadon 
A Rádió Bézs más rádió, mint a  többi. 
Higgadt és mégis szenvedélyes. Nincs 
napi és pártpolitika. Még hírek sem! 
Azt keressük, ami összeköt! 

Bézsek a Piknik színpadán
Czutor Zoltán és fia – Czutor és 

a dívány című műsorában érdekes em-
berekkel beszélgetett. Itt a fiával zenél 
a színpadon. 

Bach Szilvia – A Rádió Bézsben azt 
mondta, gondolkodjunk együtt egy 
kicsit másként! Vagy lehet, hogy ahogy 
most gondolkodunk, az a másként?

Balázs Andi – Pomponett. Pasik. 
Két rádióműsor a  nőkről és férfiakról, 
szerepekről és szerepjátékokról. De 
szigorúan csak vidáman!

17.30   Erdős Virág Emlékzenekar
Erdős Virág versei és dalai Kirschner 
Péter hangszerelésében, Erdős Virág 
(ének), Bakos Zita (zongora) és Kirsch-
ner Péter (gitár) előadásában a  2015-
ben megjelent „Énekelt versek” című CD, 

és a  várhatóan idén karácsonyra a  Ró-
zsavölgyi Kiadónál megjelenő „Énekes 
könyv” című kiadvány anyagából.

18.00   Jurányi Ház – HANNA –  
Szabadesés több  
szólamban – ,,részlet” 
Bíró Eszterrel

(Füge Produkció – Szentendrei Teát-
rum – Miss Biro Publishing)
1944. november 7-én végezték ki a  23 
éves Szenes Hannát Budapesten. Tör-
ténetét világszerte ismerik, itthon alig. 
Kém, költő vagy nemzeti hős? Versei, 
naplója és a  róla szóló visszaemlékezé-
sek mögött egy olyan lányt fedezhetünk 
fel, aki oly korban élt, amikor a háború 
ok volt az emberi méltóság eltiprására; 
akinek volt bátorsága elhagyni a  hazá-
ját, és Palesztinában kétkezi munkával 
új országot építeni. Brit ejtőernyősként 
tért vissza Magyarországra, hogy aka-
dályozza sorstársai deportálását. Törté-
nete a veszteségek és bátorság el nem 
mesélt múltja, velünk élő jelene. Hiszen 
csak az hal meg, akit elfelejtenek.
Szereplők: Bíró Eszter, Widder Kris-
tóf, Szenes Hanna naplójából, verseiből, 
valamint édesanyja és bajtársai vissza-
emlékezéseiből összeállította Tóth Réka 
Ágnes és Widder Kristóf, Zene: Födő 
Sándor, Versek: Szenes Hanna, Dra-
maturg: Tóth Réka Ágnes, Konzulens: 
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Dénes Gábor, Ungváry Krisztián, 
Rendező: Widder Kristóf

18.30   Szent Efrém Férfikar 
Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli 
2022-ben a  Szent Efrém Férfikar, akik 
Kings & Queens című műsorukkal 
térnek vissza Pozsonyi Piknikre. A  kon-
certjeiken a műsor címében szereplő ki-
rályok és királynők konkrét és átvitt ér-
telemben is megjelennek a  választott 
darabokban. A „király” nem csak Bölcs 
Alfonz és VIII. Henrik által komponált 
énekekben, hanem Krisztus királyként 
és Mennyei királyként is megjelenik, de 
a Trónok harca főcímzenéje és az Orosz-
lánkirály is feltűnik a műsorban. Termé-
szetesen a  járvány alatt született „pan-
deóik”, a Török, a Pandémia és a Vakcina 
sem maradhatnak ki a programból.

19.00   Budapest Jazz Club –  
Orbay Lilla Solo

A Orbay Lilla, a  fiatal jazz generáció 
egyik kiemelkedő egyénisége ezalka-
lommal szólóban, magát zongorán kí-
sérve mutatja meg tehetségét ismert 

jazz-örökzöldek és saját szerzeménye-
in keresztül.

19.30   FareMido Operatársulat 
OPERA AZ EGÉSZ VILÁG… A PIKNIK IS!
Opera és humor, pátosz és mikrofon 
nélkül, kivételes hangokkal és hang-
nemben! Hábetler András és társulata, 
a FareMido tagjai népszerű operasláge-
rekkel szórakoztatják és könnyeztetik 
meg a  Piknik közönségét. A  FareMido 
Operatársulat BT., ahogyan a  neve is 
mutatja, egy Baráti Társaság, amely kö-
töttségek nélkül, a közös játék felszaba-
dító örömével hoz létre operaelőadáso-
kat, koncerteket. S nevettet meg – ki 
hinné – az opera erejével! 

20.00   „A mester” – Varnus Xavér  
orgonaestje

A világhírű orgonaművész is visszajáró 
Piknik szereplő, bárhol is járjon éppen 
a  világon! Ezúttal egy különleges  
Bach-műsort állított össze a  Park szín-
pad közönségének, melyet nem akár-
honnan, egy egészen egyedi kanadai 
templomból, méghozzá Xavér ottho-
nából közvetítünk. A  nem akármilyen 
részletekkel a  művész maga ismertet 
meg bennünket! 
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A Radnóti Miklós utcában

10.00   Klárisok Zenekar mese- 
koncertje

A  Klárisok zenekar a  hazai népzenei- 
világzenei paletta egyik legnépszerűbb, 
(nemcsak) gyermekeknek szóló zenét 
játszó formációja. Korzenszky Klára 
gyermekpszichológus, énekes, valamint 
a kiterjedt népzenei ismereteikre és szél-
eskörű hangszeres tudásukra támaszko-
dó zenésztársai gyerekműsoraiban jól 
ismert gyerekdalaink és mondókáink 
gyöngysorként felfűzve, szövegeik, dal-
lamaik és szimbólumaik segítségével 
rendeződnek egységes egésszé. A  me-
sekoncertek során a  gyermekpszi-
chodráma és a  meseterápia elemeit 
felhasználva a fantáziára, szerepjátékra, 
valamint a  mintha-élményre helyezve 
a  hangsúlyt, közös énekléssel, játékkal, 
interaktív módon, együtt alkotjuk meg 
a  mindannyiunk számára biztonságos 
útmutatásként szolgáló mesét.

11.15   Pagony – Két kis dínó  
minielőadás

Berg Judit és Kőszeghy Csilla népsze-
rű könyvsorozatának legújabb része, 
a  Két kis dínó Artúr király udvarában 
elevenedik meg a színpadon, melyben 
megismerkedhetünk egy titokzatos, 
rózsaszín dínóval is.
Az előadás után a  Pagony sátrában 
Berg Judit és Kőszeghy Csilla dedikál.

12.20   Holdvilág Kamaraszínház –  
Az ég alatt, a lég alatt… 
a kék alatt

Szerkesztett játék Babits Mihály, 
Weöres Sándor, Vidor Miklós verseivel, 
Vivaldi és Tóth Regi zenéjével, „némi” 
koreográfiával, beszédtechnikán innen, 
s azon is túl.

A Holdvilág Kamaraszínház színját-
szó csoportja, a  Pogácsa az  Arénában 
Színkör – ahogy az  már lenni szokott 

– kis házi bemutatóval zárta az  előző 
félévet, hogy láthassa a  nagyérdemű, 
Montágh Imre beszédkönyve, a  Tiszta 
beszéd, amivel előző félévben is fog-
lalatoskodtak, micsoda kincseket rejt! 
A szombati foglalkozásokon következett 
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a műhelymunka, tavaszra pedig Babits 
verse nyomán megszületett a  cím is: 
Az ég alatt, a lég alatt... a kék alatt... 

14.00   Budapesti Operett - 
színház interaktív zenés 
gyerekműsora a Szegény 
Dzsoni és Árnika, vala-
mint a Rozsdalovag és 
Fránya Frida szereplőivel

Közreműködik: Kocsis Dénes, Papadi-
mitriu Athina, Széles Flóra, Dénes Viktor, 
Erdős Attila, Nádasi Veronika, Pacskó 
Dorka és Vati Tamás. Zongorán kísér: 
Szekeres László.

Részletek hangzanak el a Szegény 
Dzsoni és Árnika, valamint a Rozsdalo-
vag és Fránya Frida című mesemu-
sicalekből, művészeink segítségével 
a  gyermekek megismerkedhetnek 
a  szelektív hul-
ladékgyűjtés 
és az  újrahasz-
nosítás fontos-
ságával.

15.00   A Budaörsi Latinovits  
Színház interaktív  
bábműsora 

A Budaörsi Latinovits Színház Szőts 
Orsi vezetésével elkalauzolja a gyere-
keket a színház bábelőadásainak vi-

lágába. A legkisebbek találkozhatnak 
A kis herceg legjobb barátjával, a Róká-
val, egy különös kis űrlénnyel, Kozmosz 
szösszel, de ott lesz Gombocska, a maci 
is. Továbbá tiszteletét teszi Tilda, a ve-
szélyes Nyúl és legjobb barátja Tódor.

15.30   Csokonai Társulat –  
 Marcia Bábszínháza: 
KÉPMUTOGATÓ 

Szent György és a sárkány – Középkori 
legenda Siléna városáról, királykisasz-
szonyról és egy hősről, aki egy nap 
találkozott a  Sárkánnyal. Képmutoga-
tó mese improvizatív szereposztással. 
A kis hercegek kipróbálhatják a lovagi 
tornát, a hercegkisasszonyok szakszerű 
kiképzést kapnak sárkányrablás eseté-
re. Az anyukák házisárkány kiképzésen 
vehetnek részt, az apukák pedig össze-
mérhetik erejüket az apródokkal. 

A molnár, a fia és a szamár – Heltai 
Gáspár fabulája középkori képmutogató 
formájában a  nézők intenzív bevonásá-
val. Előadja: Tárnok Marica, bábművész

16.00   Csukás István –   
Dolmány Attila –  
Szitha Miklós: Utazás 
a szempillám mögött

A mesejáték egy magányos kisfiúról, 
Lackóról szól, aki elgurult üveg golyóját 
hiába keresve, elalszik. Az  üveg golyó 
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álmában is gurul, csak gurul….  Uta-
zása során találkozik a  szófacsaró 
Seregélyekkel, az  izgő-mozgó-éneklő 
Nyulakkal,  az igazmondó Vakon-
dokokkal, a  Scherlock Holmes-t 
idéző kiérdemesült Sánta Kutyával, 
a  csupaideg Pukkancs Egérrel és 
a  titokzatos Keresztes Pókkal, mely 
figurák a  természeti világot ötvözik 
mulatságos és költői módon az  em-
beri  természet esendő, ám mégis 
szerethető tulajdonságaival. Hősünket 
egy hűséges segítő, a  Hangya kíséri,  
akinek szeretete, tiszta barátsága, 
önfeláldozása katartikus szituációkba 
helyezi Lackót. Végül a  megtalált 
üveggolyó örök barátokat szerez, akik 
ugyan csak az  álomban elérhetők, de 
létezésük a  valóságot teszik elvisel-
hetőbbé, teljesebb emberré formálva 
a kisfiút. Az álomdramaturgiára épülő 
különleges mesejáték minden generá-
ció gyermeki énjéhez szól.

17.00   Pagony mesedélután 
Ismerd meg a Pagony legújabb meséit! 
Bemutatkozik Vadadi Adrienn – Mon-
szport Vivien: Barkamesék – Az  erdei 
születésnap, Czernák Eszter – Rátkai 
Kornél: Sárkánysuli, Mészöly Ágnes – 
Takács Viktória: A jövőbe látó gömb és 
Dávid Ádám – Kasza Julianna: Koppány 
dalokat ír című mesekönyve Kárász Esz-

ter közreműködésével. A  felolvasás és 
minikoncert után a  Pagony sátrában 
szerzők és illusztrátorok dedikálnak.

    További gyermek programok  
a Pikniken:

Pozsonyi Pagony sátor 
Amellett, hogy a  színpadon szórakoz-
tatja a gyermekeket a Pozsonyi Pagony 
a  sátorban is különleges kézműves 
foglalkozással, és az  előadások után 
dedikálásokkal várja a családokat.

Tücsöktanya sátor 
Mint minden évben, a  Tücsöktanya 
játszóház sátra is megtalálható a  Pik-
niken. 
Szeretettel vár mindenkit, aki játszani, 
alkotni vagy akár csak egy kicsit meg-
pihenni szeretne a nap folyamán!
A Csipesz galéria fotóin keresztül 
bepillantást nyerhetnek a  játszóház 
és programjai életébe, és akinek 
szerencséje van, az  óriás Tücsökkel is 
találkozhat! 

PannKa Part Közösségi Tér 
A Pannka Part Játszóház és Közösségi 
Tér az  Újpesti rakpart 6. szám alatt, 
2022. június 15-én nyitotta meg 
kapuit. A  PannKától már megszokott 
minőségű, egyedi játékokkal, és remek 
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kisgyermekes és családi programokkal 
várja kedves látogatóit az év 9. hónap-
jától. Szeptembertől már nem csak 
délelőttönként 9.00 és 13.00 óra kö-
zött tart majd nyitva, hanem kedden 
és péntekenként 16.00 és 18.00 óra 
között is.

A Pozsonyi Pikniken kézműves fog-
lalkozással, kalózok mesebeli világáról 
szóló mesefoglalkozással és babasa-
rokkal várjuk egész nap a  gyerekeket 
a Játszóházban. 

Cím: Budapest, XIII. kerület Újpesti 
rakpart 6. Pannka Part Közösségi Tér

Weiler Péter idén 
is Piknik Galériá-
jával vesz részt 
a  Pozsonyi Pik-
niken. A  mozgó 
galéria kortárs 
műveket és egy-egy alkotót mutat 
be. A  Piknik Galéria körül pedig elő-
fordulhat, hogy egy-egy festőt alkotás 
közben is megfigyelhetünk. 

BOOOK Kiadó dedikálások   
K85 stand
Szerzőik dedikálják a  nyáron megje-
lent újdonságainkat:
14:00–15:00  Petrik Adrien: Szemér-

metlenül jól
15:00–16:00  Piroch Gábor: Holly-

woodland
16:00–17:00  Cserháti Tamara: Yalla! 

Tarts velem! – Kalando-
zások az izraeli konyhában 

18:00–19:00  Csalár Bence: A fenntart-
ható divat kézikönyve

Dedikálások és programok a standoknál

      …a teljesség igénye nélkül!

Helyi ügyek sátra
Budapest Főváros XIII. Kerületi Ön-
kormányzatának egyik legfontosabb 
célja, hogy a szociális szolgáltatások 
kiemelkedően magas színvonalon 
működjenek a kerületünkben. Ennek 
egyik fontos része a folyamatos infor-
mációnyújtás olyan aktuális ügyekről, 
melyek mindannyiunk életét érintik. 
Ezért Önkormányzatunk szociális mun-
katársai a Pozsonyi Pikniken elérhető-
ek lesznek a „Helyi ügyek sátra”-ban, 
ahol olyan témákban lehet tanácsot 
kérni, mint az új adózási formák, vagy 
az új energetikai megoldások keresése.
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Szent Efrém Férfikar  
SZ30 stand
Ízelítők az ISON 2022/2023 évadából:
•  Live-looping elektronikus zenei 

performansz (Nomique)
•  DanMark Duo – Simon&Garfun-

kel dalok
•  Szaxofon kvartett (Zeneakadémia 

hallgatói)
•  Dalszerelőműhely Fazekas Gergely 

zenetörténésszel
•  Zenés-mesés gyerekprogram

Tevan Alapítvány dedikálás 
K88 stand
11.00   és 17.00   Szűcs Anna: Egy döntés 

anatómiája

Pesti Magyar Színház 
Sz36-37 stand
•  A Piknik teljes ideje alatt MAGYAR 

SZÍNHÁZ KVÍZ értékes nyereménye-
kért 

•  14:00-16:00 óráig  
KALANDOKON ÁT MESESAROK: 
mesét olvasnak:
14:00-14:30 – Péteri Lilla
14:30-15:00 – Jaskó Bálint 
15:00-15:30 – Horváth Sisa Anna
15:30-16:00 – Kocsis Gábor

Kedves Piknikezők! 

Hosszú, kényszerű kiha-
gyás után végre újból 
együtt lehetünk! Örülök, 
úgy is, mint szülőanya, 
hogy az immáron kamasz-
korban lévő gyermek, 
vagyis a  Pozsonyi Piknik, 
ismét aktív és kultúrát 
szolgáltat a  legjavából, 
ahogy azt Újlipótváros-
ban oly fontosnak tartjuk! 
Ily módon ez mindannyi-
unknak ünnep, remélem 
még 120 évig, bis hundert 
und zwanzig!

 Rédei Éva
 Láng Téka
 alapító ötletgazda
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A Láng Téka programja  
a Pikniken:

Helyszín: Újpesti rakpart, Katona József utca sarok
 

11.00  Sándor Anna: Az én Spinózám A „ Spinóza színház 
krónikája”

12.00  Kulcsár István: Privát panoptikum A  legendás ri-
porter a Magyar Rádió volt moszkvai  és New York-i 
tudósítója  felidézi a világ kimagasló szereplőit

13.00  A Magvető kiadó „krémje, prominens szerzői” Gre-
csó Krisztián, Závada Pál, Darvasi László, Spiró 
György, Parti Nagy Lajos, Kerékgyártó István vala-
mint Haász Pista „kültag”

14.00  Rózsa Péter: Budapest zsidó arca magyarul és an-
golul

15.00  Pataki Éva: Tűzföld rendhagyó találkozás Kana-
dában, visszaemlékezés a  gimnáziumi évekre, és 
a tragikus balesetre.

16.00  Szinetár Miklós: 88; 88 és fél könyvei bemutatják 
a  nagyszerű rendező, művész sokoldalú életét és 
munkáját.

17.00  Dés László és a Pál utcai fiúk várják a régi és az új  
közönséget

18.00  Romsics Ignác: Hetven év 1957-2021 Sajátos írás 
Professzor Úr életéből, munkásságáról, nem csu-
pán az olvasóknak, hanem saját magának is.
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  10% kedvezmény mindenre



Pozso
nyi ú

t

Pozso
nyi ú

t

Pozso
nyi ú

t

Pozso
nyi ú

t

Balzac utca

Balzac utca
Gergely Győző utca

Gergely Győző utca

Hollá
n Ern

ő utca

Hollá
n Ern

ő utca

Tá
tra

 utca

Tá
tra

 utca

Pannónia utca

Pannónia utca

Radnóti Miklós utca

Radnóti Miklós utca

Raoul Wallenberg utca

Raoul Wallenberg utca

Katona József utca

Katona József utca

Újp
es

ti 
Rak

par
t

Újp
es

ti 
Rak

par
tCar

l L
utz 

ra
kpar

t

Car
l L

utz 
ra

kpar
t

Herzen utca

Herzen utca

JÁ
SZAI M

ARI T
ÉR

SZENT IS
TVÁN PA

RK

DUNA

MARGIT HÍD

Látogatóink a rendezvényterületre való 
belépéssel elismerik, hogy a  Pozsonyi 
Piknik házirendjét megismerték, vala-
mint hozzájárulnak ahhoz, hogy mint 
a  rendezvény résztvevői, róluk videó 
vagy fotó készülhet. A rendezvény rész-
letes házirendjét honlapunkon – www.
pozsonyipiknik.hu – és a  helyszínen 
a Piknik Információs pontokban találják.

Parkolás  
és behajtás 

tilalom

A Pozsonyi Piknik a XIII. kerületi Újpes-
ti rakparton, valamint a Pozsonyi úton 
a Jászai Mari tér és a Szent István Park 
közötti területen várja az itt lakókat és 
a rendezvényre látogatókat.

Felhívjuk az adott területen (Újpes-
ti rakpart, Pozsonyi út, Radnóti Miklós 

utca, Katona József utca Balzac utca 
valamint a  Jászai Mari tér és a  Szent 
István Park által határolt területen) 
élő kedves lakók és parkolók figyelmét, 
hogy a Pozsonyi Piknik előkészítésének 
és lebonyolításának ideje alatt – 2022. 
09. 02-án (péntek) 09.00 órától 2022. 
09. 04-én (vasárnap) 02.00 óráig forga-
lomkorlátozás lép életbe. Ezért a jelzett 
területen tilos lesz majd behajtani és 
parkolni. Ezen utcákban maradt autó-
kat sajnos el kell szállítatnunk. Az  el-
szállított gépjárművekről a rendezvény 
napján az  info@pozsonyipiknik.hu 
email címen, a  +3630/450 7874-es 
telefonszámon és a Piknik Információs 
pontokban lehet érdeklődni!  Az  eset-
leges kellemetlenségért – ne legyen! 

– előre is elnézést kérünk!
A trolibuszok idén is teljes útvona-

lon járnak!
Köszönjük Újlipócia polgárainak 

a  meg értését és együttműködését, és 
mindenkinek jó szórakozást kívánunk!

A műsor és időpont változtatás 
jogát fenntartjuk.

www.pozsonyipiknik.hu
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Közhírré tétetik…

PIKNIK HÁZIREND
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Közhírré tétetik…

PIKNIK HÁZIREND

web: www.kozszolgaltato.bp13.hu
kozszolgaltato

Társaság
a XIII. kerületi lakosság

szolgálatában!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 1.

Béke u. 65.
+36 1 450-3123
+36 1 350-3728

Ügyfélfogadás
Hétfô: 08:00 – 18:00
Kedd: 08:00 – 16:30
Szerda: 08:00 – 16:30
Csütörtök: 08:00 – 16:30
Péntek: 08:00 – 11:30

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 2.

Lehel Csarnok, Galéria szint

MÁR ELŐZETES IDŐPONTFOGLALÁSSAL IS INTÉZHETI 
TÁRSASÁGUNKKAL KAPCSOLATOS ÜGYEIT!

BEJELENTKEZÉS a +36-1/350-3728 TELEFONSZÁMON!

+36 1 478-5050
+36 1 478-5059

Ügyfélfogadás
Hétfô: 09:00 – 17:00
Kedd: 09:00 – 17:00
Szerda: 09:00 – 18:00
Csütörtök: 09:00 – 17:00
Péntek: 09:00 – 16:00
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TALÁLJA MEG 
A BIGGEORGE PROPERTY 

KÍNÁLATÁBAN.

ÁLMAI OTTHONA 
CSAK ÖNRE VÁR! 

Balatonszemes SiófokIX. kerület XIII. kerület III. kerület

02_BGP_pozsonyipiknik_ADV_70x100mm.indd   102_BGP_pozsonyipiknik_ADV_70x100mm.indd   1 2022. 07. 28.   9:232022. 07. 28.   9:23
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dunaplaza.hu

BÁRMELYIK NAP TÖKÉLETES 
A PIKNIKRE A DUNA PLAZA 
SZÉLES KÍNÁLATÁVAL

GYERE BE
HOZZÁNK ÉS
FEDEZD FEL!
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VÁR AZ OTTHONOTOK!

Mennyezeti hűtés-fűtés 
hőszivattyúval kombinált 
technológiával

Piknikezz ideális környezetben bármikor! 
Újépítésű lakások a 13. kerületi 

Duna-part közelében
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 VarázsnapokVarázsnapok

www.kult13.hu

50% Rendelje meg, hívja ügyfélszolgálatunkat  
a +36-1-477-9008-as telefonszámon!
Akciókód: Pozsonyi Piknik

Fizessen elő!

*A bolti árhoz képest. Az akció 2022. szeptember 30-ig  
érvényes. Az akció kizárólag belföldi kézbesítésre és azon  
új előfizetőkre vonatkozik, akik kézbesítési címéhez az elmúlt 
három hónapban nem tartozott Népszava-előfizetés.  

1 hónapra 6050 Ft 

kedvezmény*

12 123 Ft helyett

020 NSZ Pozsonyi Piknik 2020_v6.indd   2020 NSZ Pozsonyi Piknik 2020_v6.indd   2 2022.07.28.   16:42:202022.07.28.   16:42:20

      a Tücsöktanyán     a Tücsöktanyán
TÜCSÖKSÁTOR  
A POZSONYI PIKNIKEN 
Helyszín: Radnóti Miklós utca

SZ
EP

TEMBER

3.
SZOMBAT  

10.00

10.30 PICI BONBON
Góbi Rita mozgásfoglalkozással egybekötött 
mesés-táncos előadása

SZ
EP

TEMBER

VASÁRNAP   

10.00–13.00

11.
TÜCSÖKSÁTOR A SZENT MIHÁLY 
NAPI BÚCSÚBAN 
Helyszín:  Szent Mihály Plébánia  

kertje

SZ
EP

TEMBER

25.
VASÁRNAP  

10.00
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Budapesti 
Festiválzenekar

2022–2023
bfz.hu 

     a Tücsöktanyán     a Tücsöktanyán
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10 éves a Budaörsi Latinovits Színház. 

A Pozsonyi Piknik látogatóit 10%-os ked-
vezménnyel várjuk az SZ20-as standnál.
A gyerekeknek külön meglepetéssel 
készülünk!

VÁLTSON
BÉRLETET
A 2022/23-AS
ÉVADRA!
WWW.JOZSEFATTILASZINHAZ.HU

A Csokonai Nonprofit Kft. 
és a TerminálWorkhouse 
közös produkciója csokonai15.jegy.hu

Szereplők:
VARGA Mária

ZSÓTÉR Sándor
Rendező:

KERKAY Rita
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A Budapesti Operettszínház 
szeretettel várja Önöket 
a 2022-2023-as évadban is!

Keressék 
a Pikniken az Operettszínház 

Standját, ahol egész nap akciókkal, 
dedikálással várjuk a kedves érdeklődőket!

Zeneakadémia-bérlet 2022/23
Bővebben: www.lfkz.hu
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Névtelen-2   1Névtelen-2   1 2022. 07. 18.   14:11:422022. 07. 18.   14:11:42

belvarosiszinhaz.hu orlaiprodukcio.hu jegy.hu

2022. SZEPTEMBER 3.  POZSONYI PIKNIK

20-50% KEDVEZMÉNYEK
A STANDUNKNÁL (SZ18) ÉS ONLINE IS 

AZ ORLAI PRODUKCIÓ ELŐADÁSAIRA

pozsonyi_hirdetes_2022_70x30mm.indd   1pozsonyi_hirdetes_2022_70x30mm.indd   1 2022. 08. 08.   11:362022. 08. 08.   11:36
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#hallgatnijószentefrem.hu
fb.com/szentefrem
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TÖBB MINT ZENE

TÖBB MINT IRODALOM: 
SZÍNHÁZ

RÓZSAVÖLGYI ZENEMÛBOLT

www.szalon.rozsavolgyi.hu

www.rozsavolgyi.hu
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VÁLTSON
BÉRLETET
A 2022/23-AS
ÉVADRA!
WWW.JOZSEFATTILASZINHAZ.HU

Kult13 
  rendezvénytermek

Sport13
     

31  bérelhető 
terem

6  XIII. kerületi 
színtér 

8  XIII. kerületi 
sportszíntér

26  bérelhető 
sportpálya 
és terem

3  bérelhető 
tábor 34  főig szállás-

lehetőség
• konferenciák • bálok • fogadások • 

• koncertek • esküvő • képzések • 
• gyermekzsúrok • közösségi programok •

További információ: rendezvenytermek@kult13.hu

• sportpályák • szállás • konferencia • edzőtábor • 
• uszoda • tábor • céges rendezvény •

További információ: ertekesites@sport13.hu
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Mert művészet 
nélkül minek?

fidelio.hu
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BÉKE TÉR, JÁSZAI MARI TÉR, 

JÓZSEF ATTILA TÉR
AUFESZT 5.

 09.
 16.

18.00

Pr
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ló 
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m
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/ KULT13

ARCKÉPEK INTERJÚSOROZAT  

Vendég:  

HORGAS ESZTER

AJAMK

 09.
 09.

19.00

AJAMK

PÁL FERENC ELŐADÁSA

AZ EGYENSÚLYVESZTÉSTŐL  

AZ ÚJ EGYENSÚLYIG 09.
 16.

20.00

AJAMK

SOLTÉSZ 77 

SOLTÉSZ REZSŐ 

JUBILEUMI KONCERTJE 09.
 23.

19.00

AJAMK

LOVESHAKE –  

AZ ÉLET ÖSSZERÁZ  

REZES JUDIT  

ÉS SZABÓ GYŐZŐ
 09.
 30.

19.00
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      XXVIII.      XXVIII.  
Szent MihaSzent MihaЃЃly ly 
Napi BuNapi BuЃЃcsucsuЃЃ

Babér utcai 
templom kertje

09.25.

A részvétel díjtalan!

1131 Budapest, József Attila tér 4. 
Tel.: +36 1 320 3842, +36 1 320 3843

E-mail: info@kult13.hu • www.kult13.hu
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 *Legalább BB energetikai besorolású és primer
energiaigénye nem haladja meg az évi 90 kWh/m2-t

 livinghomes.hu

ENERGIAHATÉKONY
OTTHONOK, 5% ÁFÁVAL!

VÁLASSZA KI ÚJÉPÍTÉSŰ,
13. KERÜLETI LIVING LAKÁSÁT!




