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Budapest Főváros 
XIII. Kerületi Önkormányzat 
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október 7. 17.00 Civil Kerekasztal – civil szervezetek  
képviselőinek összejövetele F AJAMK A részvétel díjtalan!

október 9. 19.00 EZERSZERELEM – KOÓS RÉKA  
koncertestje D, F, NY AJAMK

Belépődíj: első szektor: 
4000 Ft, második szektor: 
3500 Ft *

október 14. 18.00 Balogh István Péter és E. Várkonyi Péter 
kiállításának megnyitója D, F, NY RaM A részvétel díjtalan!

október 14. 18.00 Rendvédelmi beszélgetések M AJAMK A részvétel díjtalan!

október 15. 18.00 Tóth Angelika kiállítása D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

október 16. 17.00 Baranyi Ferenc: Operandevú – ONLINE D, F, NY KULT13 
Facebook oldal

A részvétel díjtalan!

október 16. 19.00 Flamenco Magia
FlamenCorazonArte Táncszínház D, F, NY AJAMK

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

október 30. 19.00
Hubay Miklós – Ránki György – Vas István:  
EGY SZERELEM HÁROM ÉJSZAKÁJA  
Bemutató!

D, F, NY AJAMK
Belépődíj: első szektor: 
3000 Ft, második szektor: 
2300 Ft *

*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.

*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

ESEMÉNYNAPTÁR

október 9. 10.00 Babaszínház
Manócska Társulat: Kukucska című előadása GY, CS PannKa

Belépőjegy: 800 Ft/
fő, XIII. kerületi Partner 
Kártyával 500 Ft/fő*

október 18. 10.00 Varázsnapok a Tücsöktanyán 
Tökparti GY, CS TT

Belépőjegy: 800Ft/fő, 
XIII. Kerületi Kártyával 
a belépés díjtalan!

október 18. 10.00 Vasárnap PannKánál 
Toppantó táncház: Szüreti táncház GY, CS PannKa

Belépőjegy: 1000 Ft/
fő, testvérkedvezmény 
50%, XIII. kerületi Partner 
Kártyával 800 Ft/fő, 
testvérkedvezmény 50%*

október 30. 10.30 Varázsnapok a Tücsöktanyán 
Cini, cini muzsika… GY, CS TT

Belépőjegy: játszóházi 
belépővel,  XIII. Kerületi 
Kártyával a belépés 
díjtalan! Regisztráció 
köteles program!

GYEREKPROGRAMOK



október 9., péntek 19.00
 EZERSZERELEM – KOÓS RÉKA koncertestje 

Sztárvendég: Csonka András
Koós Réka gondolatai koncertjéről: 

„Ezerszerelem… - ezer éve alakul ez a 
koncert, a dalok, amiket nap, mint nap 
énekelek a színházakban, a dalok, ami-
ket ezer éve szeretnék elénekelni. A 
dalok, melyekkel ezer szálon kötődöm 
azokhoz, akiket szeretek, akiket szeret-
tem. Apukámhoz, az Ő örökségéhez, a 
világhoz a szeretteimhez. A műfajokhoz, 
amik örök harcot vívnak bennem, és 
soha nem lehet tudni épp melyik győz: a 
musical, a rock, vagy épp a swing. Szere-
lem - szeretet, a gyermekem, a párom, a dalok, a zenék. Az emberek, akikkel 
együtt dolgoztam, akikkel ezen a koncerten is együtt dolgozom… A szere-
lem, amivel kapcsolódom az éltemhez, az ajándékhoz, amit kaptam a zené-
hez, a napfényhez, a világhoz. Nincs jobb szó, ami tökéletesebben kifejezi ezt 
az érzelmi kavalkádot, mint, az EZERSZERELEM!” 
Közreműködik: a Don Lázi Swingtet, Lázár István vezetésével.
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

október 16., péntek 17.00–19.00
 Baranyi Ferenc: Operandevú ONLINE 

„ŐSZ HÚRJA ZSONG” – francia est
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 szöveg-
ben és a zenében az érzelem, a szenvedély vagy a szenvedés.
Információ: Kósa Gergely+36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Megtekinthető a KULT13.hu Facebook oldalunkon!

október 16., péntek 19.00
 Flamenco Magia – FlamenCorazonArte Táncszínház 

A flamenco ősi spanyol tradíciókból táplálkozó, modern művészeti ág, mely 
a jelen kor igen közkedvelt műfaja. Ez az egzotikus, rendkívül érzelemdús 
világ most virágkorát éli, melyet hazánkban a FlamenCorazónArte Táncszín-
ház táncművészei és koreográfusai, anya és lánya, Lippai Andrea és Pirók 
Zsófia hiánypótló módon és világszínvonalon képviselnek. A flamenco 
három fő pillére az ének-gitár-tánc kommunikációján alapszik, mely képes 
befogadni más hangszereket és stílusokat is. Azért válik oly izgalmassá és 
minden alkalom egyedivé, mert végig jelen van az improvizációs játék lehe-
tősége. A táncos nemcsak előadója, hanem mozdulataival, lábkopogásával 
rejtett karmestere és alkotója is a kották nélküli műnek.
Flamenco ének: Carmen Fernández, Flamenco gitár: Andrzej Lewocki, 
Ütőhangszerek: Tar Gergely, Zongora: Antal Gábor, Klarinét: Cserta Balázs, 
Flamenco tánc, koreográfia:
Lippai Andrea Harangozó Gyula díj, EuroPas díj, Köztársasági Ezüst Érdem-
kereszt, Magyar Arany Érdemkereszt Pirók Zsófia Az évad legjobb pályakez-
dő táncművésze díj - 2016
Az évad legjobb női táncosa díj - 2019
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

AJÁNLÓ



október 30., péntek 19.00
Hubay Miklós – Ránki György – Vas István: 
 EGY SZERELEM HÁROM ÉJSZAKÁJA – Bemutató! 

Musical két felvonásban, a Holdvilág Kamaraszínház előadásában, 14 éven 
felülieknek!

„Az Egy szerelem három éjszakája című előadásunkkal a humánum nevében 
emeljük fel szavunkat. A mű egyszerre szól arról, hogy milyen könnyen lesz 
az ember gyilkos eszmék szószólója, s válhat maga is gyilkossá, de szól az 
Emberről is, aki az embertelen körülmények között is, - azok ellenére is - hitet 
tesz a szeretet, a megbékélés csodájáról. „Oly korban éltem én e földön...” kez-
di egyik versét Radnóti, akinek tiszteletére született a színdarab. Oly korban 
élt, melynek több százezer honfitársával együtt ő is áldozata lett. Akik akár 
lehettek volna szüleink, nagyszüleink... S hogy miért gondoljuk fontosnak az 
előadást? Hogy miért pont most mutatjuk be? Mert nem szeretnénk, hogy a 
mi XXI. századunk „oly kor” legyen...” (Koltai Judit művészeti vezető)
Szereplők: Benkő Bence, Molnár-Kovács Éva, Petyi János, Pálfai Péter, 
Koltai Judit, Kókai János, Pintér Gábor, Geltz Péter, Albert Gábor, Farkas 
Dániel, Babják Annamária, Balatoni Dóra, Kovács Andrea 
A zongoránál: Ligeti Éva, Jelmez: Nemcsók Nóra, Látvány: Kókai János, 
Technika: Hajdamár Zoltán, Szajbert János
Rendező: Kókai János
Az UMPA Ügynökség és a jogtulajdonosok engedélyével, az EMMI és az NKA 
támogatásával.
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

október 14. – november 15.
 Balogh István Péter és E. Várkonyi Péter kiállítása 

Balogh István Péter festőművész és E. Várkonyi Péter fotóriporter közös jubi-
leumi kiállítása a művészek 70. életévük betöltésének tiszteletére kerül meg-
rendezésre. Balogh István Péter filozófus festő, minden képe egy-egy sűrített 
létgondolat, amely természetesen a néző megfejtéseire vár. Expresszív, szür-
realizmus felé hajló figurális képein a mozgás, szín, ritmus eszközével indít 
el gondolatsorokat - így a néző élménye egyfajta koprodukció önmaga és 
az alkotó között.
E. Várkonyi Péter fotóriporter évtizedek óta elfeledett vagy lassan feledésbe 
merülő mesterségek dokumentálásával és bemutatásával is foglalkozik. A 
különféle mesterségek képi lenyomatai és a hozzájuk vonatkozó történetek 
feldolgozása el nem választható kötelékként feszítik egymást.
A művész legújabb munkájában a 100 Tagú Cigányzenekar kulisszái mögé 
leshetünk be.
Információ: Kósa Gergely +36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: RaM - Radnóti Miklós Művelődési Központ, aula

október 15. – november 6.
 Tóth Angelika kiállítása 

 „Festészeti programom, hogy a spontán 
gesztusok és érzéki színek közvetlen élet-
szerűsége mellett a képek lét- és sorsese-
mények jelképes erejével is rendelkezzenek. 
Számomra a festészet moralitása nem kül-
sődleges indíttatású efemer téma, hanem 
szublimáltságában is általános érvényű vi-
zuális konzekvencia, ahol az anyagiságában 
megvalósult festmény minősége összeol-
vad a tartalmi összetevőkkel. A tradícióba 
nem bezárva, hanem a folytonosság által jó 
értelemben beágyazódva, jelentéssel telí-
tettek maradjanak az összetett ikonográfiai 
örökségek. Élethelyzetek, mint vizualizált 
dialógusok láncolata egybefüggő sorozattá 
válnak képeim sorában. Számomra a klasszikusnak nevezhető európai fes-
tészeti örökség nem a régi látvány illuzórikus elérése, hanem hit a festészet 
folytonosságában. Ideám, hogy a képek újra, szinte médium jelleggel részei 
legyenek a mostani életfolyamnak.” 
Tóth Angelika
A belépés díjtalan!
Információ: Kósa Gergely +36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: Újlipótvárosi Klub-Galéria

AJÁNLÓ Kiállítások



 Babaszínház 

október 9., péntek 10.00
 Manócska Társulat: Kukucska című előadása 
 Ajánlott korosztály: 0 - 4 éves korig
Helyszín: PannKa Közösségi Tér
Regisztráció szükséges a www.pannka.hu oldalon keresztül!

 Vasárnap PannKánál 

október 18., vasárnap 10.00
 Toppantó táncház: Szüreti táncház 
Helyszín: PannKa Közösségi Tér
Regisztráció szükséges a www.pannka.hu oldalon keresztül!

Varázsnapok a Tücsöktanyán

október 18., vasárnap
 Tökparti  

10.30 a Lóca együttes hagyományőrző műsora
„tökös nap” - régen, az év végi időszakban, szokás volt lucatököt készíteni.
A faragott tököt kivilágították és kívülről az ablakhoz
tették, hogy a házban lévőket megijesszék.
A tökfi lkó szolgáló őrzi a tökföldet; búsul,
mint a tökbe esett cinege; tökkel harangozik,
lucatököt farag; a tök belsejéből pedig
fi nom tökfőzeléket készít.
Kóstoljátok meg ti is!
Ajánlott korosztály: 2 éves kortól
10.00-13.00 Tücsök Kézműves Műhely, társasjátékkör, játszóház 
Helyszín: Angyalföldi Gyermek- és Ifj úsági Ház

október 30., péntek
10.30 Cini, cini muzsika…
a Vaskakas Bábszínház babaszínházi előadása
Cini-cini muzsika, táncol a kis Zsuzsika, meg a tücsök koma, meg a katica. 
Csörögnek a kishalak, csattognak a kiskacsák, lovacska nyerít, patkója dalol. 
Minden, minden muzsikál ebben az apróknak szóló játékban!
Tervező: Wunder Judit, Zeneszerző: Rab Viki, Dramaturg, rendező: Kocsis Rozi
Blattner Géza-díjas, Játssza: Rab Viki és Szúkenyik Tamás
Ajánlott életkor: fél éves kortól 3 éves korig
Regisztráció kötött program, regisztrálni a www.kult13.hu honlapon 
lehetséges!
Helyszín: Angyalföldi Gyermek- és Ifj úsági Ház

/ KULT13

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Felelős kiadó: 

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 I� úsági 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 I� úsági 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.

Telephelyek és elérhetőségek:

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

Tücsöktanya Családi Játszóház 
az Angyalföldi Gyermek- és Ifj úsági Házban

PannKa Közösségi Tér 
Alkalmi programok a PannKában



Budapest Főváros 
XIII. Kerületi Önkormányzat 

KEDVES LÁTOGATÓINK!
Programjainkon mindent megteszünk az Önök és munkatársaink 

egészségének védelme érdekében, ezért a következő óvintézkedéseket
eszközöljük, melyeket kérjük, tartsanak be:

Intézményeinkben MINDENHOL kötelező 
a szájat és orrot eltakaró maszk használata.*

Kézmosás és kézfertőtlenítés ajánlott.

Előadásainkra való belépés lázmérést követően történhet. 
Intézményeinkben önkéntes testhőmérsékletmérés igényelhető, 

melyet kérhetnek munkatársainktól.

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!


