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október 1. 19.00
Zene Világnapja – „Dúdolva mesélek 
BALOGH KÁLMÁN, BOGNÁR SZILVIA 
és GRECSÓ KRISZTIÁN zenés-mesélős estje

D, F, NY AJAMK Belépődíj: első szektor: 3000 Ft, 
második szektor: 2500 Ft* 

október 2. 9.00 Családi Sport- és Életmódnap D, F, NY
XIII. 
kerületben 
13 
helyszínen

A részvétel díjtalan! 
Regisztráció: sport13.hu

október 5. 13.30 Nyugdíjas filmklub – Ő az igazi NY AJAMK A részvétel díjtalan!

október 7. 18.00 Bátori Zsolt kiállítás megnyitó D, F, NY AJAMK A részvétel díjtalan!

október 8. 19.30 PEDROFON Táncparty D, F, NY AJAMK
Belépődíj: felnőtteknek: 1500 Ft, 
diákoknak és nyugdíjasoknak: 
1200 Ft* 

október 13. 17.00 Civil Kerekasztal – civil szervezetek képviselőinek 
összejövetele F AJAMK A részvétel díjtalan!

október 13. 18.00 Kőműves Kristóf kiállítás megnyitó D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

október  14. 14.00 A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete XIII. kerületi 
Szervezetének Szüreti Mulatsága F AJAMK

A részvétel díjtalan, de 
jelentkezni szükséges 
az egyesület elnökénél, Kogon 
Mihálynál, +36 20 569 5019

október 14. 18.00 Gerle Margit kiállítás megnyitó D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

október 15. 19.00 „Mennyit ér egy nő?” – FALUSI MARIANN 
és a DON LÁZI SWINGTET koncertje D, F, NY AJAMK Belépődíj: első szektor: 3500 Ft, 

második szektor: 3000 Ft *

október 16. 16.00 Az Ozvena Kórus jubileumi műsora F AJAMK A részvétel díjtalan!

október 19. 13.30 Nyugdíjas filmklub – Grace nélkül az élet NY AJAMK A részvétel díjtalan!

október 20. 15.30 Géczi Ildikó kiállítás megnyitó D, F, NY VG A részvétel díjtalan!

október 22. 19.00 VÁLÓTÁRSAS – párkapcsolati est  
humorral és rögtönzéssel D, F, NY AJAMK Belépődíj: első szektor: 3000 Ft, 

második szektor: 2500 Ft *

október 22. 17.00 Baranyi Ferenc 
Zeneszó – Szózene – OLASZ VENDÉGLŐ D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

október 27. 18.00 Rendvédelmi beszélgetések F AJAMK A részvétel díjtalan!

október 29. 19.00 Arcképek interjúsorozat 
Vendég: Papp János színművész D, F, NY AJAMK Belépődíj: 1000 Ft *

ALKALMI PROGRAMOK

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



SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN 
ÉRDEKLŐDŐT PROGRAMJAINKRA!

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

október 1. 16.00 A zene világnapja GY, CS TT A részvétel díjtalan!

október 4. 16.00 Az állatok világnapja GY, CS TT A részvétel díjtalan!

október 8. 10.00 Babaszínház 
Manócska Társulat: Apró kalandok GY, CS PannKa Belépődíj: 800 Ft/fő, XIII. 

Kerületi Kártyával 500 Ft/fő*

október 17. 10.30 Varázsnapok a Tücsöktanyán 
– Tökparti az Esztenás zenekarral GY, CS TT

Belépődíj: 800.-Ft/fő – XIII. 
Kerületi Kártyával a belépés 
díjtalan!**

október 24. 10.00
Vasárnap PannKánál 
Danny Bain: A fán lakó gyermekek 
Interaktív zenés mese afrikai ritmusokra

GY, CS PannKa Belépődíj: 1000 Ft/fő, XIII. 
Kerületi Kártyával 800 Ft/fő*

október 25. 10.00 Gáti István: TÖK MAGDA KALANDJAI – 
A CSODASZÉRUM – Ősbemutató! GY, CS AJAMK

Belépődíj: gyerek: 1850 Ft, 
diákok és nyugdíjas: 2200 Ft, 
felnőtt: 2500 Ft, csoportos 
jegy 15 főtől: 1700 Ft/fő

október 29. 10.30
Varázsnapok a Tücsöktanyán 
az Aranyszamár Bábszínház babaszínházi 
előadása

GY, CS TT
Belépődíj: játszóházi 
belépővel – XIII. Kerületi 
Kártyával a belépés 
díjtalan!**

október 29. 16.00 Halloween – avagy egy rém jó délután 
PannKánál GY, CS PannKa Belépődíj: 1000 Ft/fő, XIII. 

Kerületi Kártyával 800 Ft/fő*

GYEREKPROGRAMOK

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



október 1., péntek   19.00
 Zene Világnapja – „Dúdolva mesélek” 

BALOGH KÁLMÁN, BOGNÁR SZILV IA és GRECSÓ KRISZTIÁN zenés-me-
sélős estje
Keserédes és felkavaró, sírásig kacagtató történetek olvasásra és éneklésre, 
cimbalomra és gitárra. Három olyan alkotó-előadó találkozása ez az  exklu-
zív este, akik évtizedek óta „dúdolva mesélnek”, és tudják, hogy a népdalok, 
a  jazz és az  élet nagy történetei egy tőről fakadnak. Ezen a  pódiumesten 
mégis minden más fénytörésbe kerül: Balogh Kálmán cimbalomjátéka törté-
netet mesél, Bognár Szilvia népdalai pedig Grecsó versekbe és történetekbe 
fordulnak át. Az író pedig velük dúdolja a magáét.
Belépődíj: Első szektor: 3 000 Ft, Második szektor: 
2 500 Ft,         
XIII. Kerületi Kártyával 20% kedve zményt biztosítunk 
a  helyszínen a  belépőjegy 
árából. Jegyek a  hely-
színen vagy a  kult13.
jegy.hu internetes ol-
dalon válthatók.
A rendezvényeken 
részt venni az aktuális 
járványügyi előírások 
betartásával lehet!
Helyszín: Angyalföldi 
József Attila Művelődési 
Központ

október 2., szombat 9.00
 Családi Sport- és Életmódnap 

Családi Sport- és Életmódnap az egész kerületben! Használd ki a lehetőséget, 
és mozogj, sportolj egész nap! A kerületben 13 helyszínen kínálunk külön-
féle ingyenes sportolási lehetőséget kicsiknek, nagyoknak, kezdőknek és 
haladóknak, aktívaknak, passzívaknak, esetleg újrakezdőknek, félénkeknek, 
bátraknak, vagy csak a  kíváncsiaknak. Tehát mindenkinek, aki kimozdulna 
otthonról, és aktívan töltené a napját! És hogy hol, mi vár Rád, ha elindulsz 
otthonról? Mindent megtalálsz a sport13 Facebook oldalán, de itt adunk egy 
kis ízelítőt: tollaslabda, tenisz, fallabda, asztalitenisz, bowling, darts, labdarú-
gás, futás, nordic walking, kondi edzés, sárkányhajózás, evezés, túra kenuzás, 
kajakozás. Gyűjtsd a  pecséteket! A  helyszíneken található menetlevelek 
közül vegyél el egyet, vidd magaddal és gyűjtsd rá a pecséteket! Az utolsó 
állomásodon add le a menetlevelet, hogy részt vehess a sorsoláson, ahol kü-
lönféle sportos ajándékok találnak gazdára!
Találkozzunk október 2-án valamelyik sportos állomáson! Mi ott leszünk, és te?
A belépés díjtalan!
Regisztráció köteles program!
Regisztráció a sport13.hu weboldalon!
Helyszín:  Angyalföldi Sportközpont, Angyalföldi 
Squash Centrum, Újlipót STK, Újpalotai úti Sport-
telep, Margitsziget – Árpád híd felőli lejáratnál 
található szabadtéri kondipark, Rákos-patak – 
Hajdú utca találkozásánál található gyaloghíd, 
APLE Lőtér, RED GYM, Kassák park, Budapesti 
Evezős Egyesület (1138 Budapest, Népsziget 
út 1-3.), Vasas SC, MTK vízitelep

október 8., 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 vilá-
gát is felidézik, de feldolgozzák 
a  hozzájuk közel álló közelmúlt-
béli számokat is. 
Belépődíj: Felnőtt: 1500 Ft, Diák- 
és nyugdíjas: 1200 Ft, 
Jegyek a  helyszínen vagy 
a kult13.jegy.hu internetes olda-
lon válthatók.
A rendezvényeken részt venni 
az aktuális járványügyi előírá-
sok betartásával lehet!
Helyszín: Angyalföldi József At-
tila Művelődési Központ

október 15., péntek 19.00
„Mennyit ér egy nő?” 

FALUSI MARIANN és a DON LÁZI SWINGTET koncertje
A koncert kimeríthetetlen témája a NŐ. Olyan slágerek csendülnek fel időre-
ndi sorrendben, amelyeknek előadói a leghíresebb énekesnők voltak, és so-
kat tettek a nők érvényesüléséért. Kezdve a nehéz sorsú fekete nőktől a mai 
világhírű sztárokig. A zenén keresztül egyfajta feminista mozgalmat indítot-
tak a döntően férfi ak uralta zeneiparban, és így egyre több tehetséges női 
énekes szerezhetett hírnevet. A dalokat Magyarország egyik legsokoldalúbb 
és legkedveltebb énekesnője, Falusi Mariann előadásban hallhatja a közön-
ség, és zenei aláfestést és a  remek hangulatot pedig a  Don Lázi Swingtet 
biztosítja!
Belépődíj: Első szektor: 3 500 Ft, Második szektor: 3 000 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

AJÁNLÓ

Balogh Kálmán

Bognár SzilviaBognár Szilvia

Grecsó Krisztián



október 22., péntek 19.00
 VÁLÓTÁRSAS – párkapcsolati est humorral   
 és rögtönzéssel 

Közreműködnek: POKORNY LIA és KEREKES JÓZSEF színművészek 
valamint Gönczi Dorka válási mediátor és Varga Zsolt párkapcsolati 
kommunikációs szakember
Rengeteget hallani arról, hogy párkapcsolat veszélyes üzem. Amíg azonban 
a darukezelő, a villanyszerelő és tűzszerész részletes tanfolyam során tanul-
ja meg, hogyan mentse meg magát és másokat, addig a párkapcsolati élet 
esetében nincs felkészítő gyakorlatsorozat és nem fogja mentor az  ember 
kezét az első „bevetéseken”. Szeretnénk bepillantást engedni, hogy milyen 
félreértések, konfliktusok, kimondott és ki nem mondott ellentétek hasogat-
ják apró darabokra a  harmóniát két ember között a  párkapcsolat kulisszái 
mögött. Elgondolkodtató példák a  hétköznapjainkból, a  mindennapi éle-
tünkből, amelyek segíthetnek elkerülni az együttélés buktatóit vagy éppen 
azt a helyzetet, amikor két, valamikor egymásba bolondult ember már csak 
ügyvédek vagy mediátorok jelenlétében képesek beszélni egymással vagy 
éppen véglegesen pontot tenni a kapcsolatuk, házasságuk végére.
Belépődíj: Első szektor: 3 000 Ft, Második szektor: 2 500 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

október 22., péntek 17.00
 Baranyi Ferenc Zeneszó – Szózene 

OLASZ VENDÉGLŐ
Ízletes versek, áriák
Baranyi Ferenc, Kossuth 
díjas költő, kerületünk disz-
polgára, az elmúlt években 
Operandevúra hívta a  kö-
zönséget. Érdekes és rend-
kívül szórakoztatóan elme-
sélt történeteket ismerhet-
tünk meg az  olasz Operák 
hős figuráiról, a  szerzők és 
a  cselekményekben sze-
replők függöny mögüli életéről, a művek keletkezéstörténetéről és irodalmi 
vonatkozásairól.   Eközben számos bejátszás, felolvasás, a korhoz és művek-
hez tartozó anekdota színesítette a  műsorszámokat. A  következő évad so-
rán a megváltoztatott sorozatcím is elárulja, nemcsak az operákról szólnak 
a rendezvények, hanem szélesebb körből merítkezünk. Lesz kamarazene, sa-
nzon dalok, hangszeres művek és operettek is. A korábbi évadokhoz hason-
lóan az  előadások állandó közreműködője Kassai Franciska előadóművész. 
Az  idei évben hibrid rendezvénysorozatra készülünk, online és közönség 
előtti előadásokra is. 
A belépés díjtalan!
Információ: Kósa Gergely+36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: Újlipótvárosi Klub-Galéria

október 29., péntek 19.00
 Arcképek interjúsorozat 

Vendég: Papp János színművész
A programsorozat vendégei elsősorban XIII. kerülethez kötődő művészek, 
közismert személyiségek. Ez alkalommal Papp János személyében egy olyan 
közkedvelt művésszel hallhatunk 
beszélgetést, aki évtizedek óta 
rendkívül aktív mind a  színházi, 
filmes és szinkron szerepekben is. 
Mindemellett pedig rendszeres 
fellépője a  XIII. kerületi nemzeti 
ünnepeknek, megemlékezések-
nek is, sokunk örömére.
Beszélgetőtárs, riporter: Tahi-Tóth 
Gábor
Belépődíj: 1000 Ft      
XIII. Kerületi Kártyával 20% ked-
vezményt biztosítunk a  helyszí-
nen a  belépőjegy árából. Jegyek 
a helyszínen vagy a kult13.jegy.hu 
internetes oldalon válthatók.
A rendezvényeken részt venni 
az  aktuális járványügyi előírá-
sok betartásával lehet!
Helyszín: Angyalföldi József Attila 
Művelődési Központ

AJÁNLÓ



 Cziffra György kiállítás 

„Az egyik tripoliszi kis házikóban lakott szüleivel a  két világháború közötti 
időszak nyomorúságos esztendeiben egy zenét kedvelő, tehetséges kisfiú, 
Cziffra 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 Cziffra 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 külső felületein 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

október 7. – október 31.
 Bátori Zsolt kiállítása 

Megnyitó: október 7., péntek 18.00
Retinába égett emlékek
Vizuális emlékeink személyes élet-
történetünk fontos aspektusát 
jelentik, ebben a  minőségükben 
pedig kulcsszerepet játszanak 
személyünk megalkotásában és 
folyamatos újraalkotásában. A leg-
mélyebben, legbensőségesebben 
őrzött emlékeinket egyszerre jel-
lemzi a feledhetetlenség, a kitöröl-
hetetlenség, valamint a  távolodó, 
szinte filmszerű eltűnés, melyben 
a  részletek már elnagyolttá és lé-
nyegtelenné válnak. A  kiállítás képein valódi és képzelt emlékek jelennek 
meg keveredve, egy megélt élet valós lenyomataiból és elképzelt életek 
lehetséges emlékeiből konstruálva egy új én-megélést. A  helyszínek és 
a képek egy része a saját éltemhez, annak történéseihez kötődik, míg mások 
olyan elképzelt, lehetséges életutak vizuális lenyomatai, amelyeket nem él-
tem át. Az elképzelt élettörténeteim emlékképeit olyan helyszíneken, olyan 
tárgyak közt hoztam léte, amelyekkel csak rövid ideig voltam kapcsolatban. 
A valóság és a képzelet ezekben a képekben egymásra talált, mintegy meg-
sokszorozva, vizuális tartalommal töltve meg a lehetséges életeimet is.

Bátori Zsolt
A projektet az APRA Foundation Berlin támogatta.
A kiállítás Fotóhónap 2021 egyik hivatalos eseménye.
A belépés díjtalan!
Információ: Kósa Gergely +36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

október 13. – november 4.
 Kőműves Kristóf kiállítása 

Megnyitó: október 13., szerda 18.00
Kör”úton” 
Kőmíves Kristóf 13. kerületben élő és alkotó grafikus művész önálló kiállítá-
sán, születési kerületének egy részét mutatja be. Az újlipótvárosi és a vele 
határos lipótvárosi házak homlokzatait jeleníti meg. Az  alkotások tervező-
grafikai eszközökkel létrehozott 
vektorrajzok, különböző kreatív 
papírokon ábrázolva, sokszorosí-
tott grafikai eljárással. Az  alkotá-
sok az épületekről a kiállító térben 
is megjelennek, mind 2 dimenzi-
óban és 3 dimenzióba egyaránt. 
A kiállítás során az alkotó kedvenc 
kerületi és azzal határos helyei is 
feltűnnek bizonyos formában utal-
va az „útra”, ami az eddigi életét és 
pályáját határozta meg.
A belépés díjtalan!
Információ: Kósa Gergely +36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: Újlipótvárosi Klub-Galéria

Kiállítások



október 14. – december 10.
 Gerle Margit kiállítása  

Megnyitó: október 14., csütörtök 18.00
LÉLEGZŐ KERT BIOMORPH ÚTIKALAUZ 

„Az emberiség legősibb tudása a növényekben rejlő gyógyító erő, a növények 
kultúrtörténete a  legkorábbi történet. Minden kultúra számtalan mágikus 
termékenységi rituálét végez, de ismerjük a  vadon élő növények kultikus 
tiszteletét is, melyben titkos erők laknak.
Az életerő fogható jele, 
amely a  természetben 
fellelhető, szellemi üzene-
tet küld az ember felé. Ha 
sikerül erre a  hullámhosz-
szra állni és elcsöndesedni, 
meghallhatjuk lélegzetvé-
telét.
Amikor betévedünk a kert-
be, vajon úgy gondoljuk, 
úgy fogadjuk-e el mint 
ami hozzánk képest külső 
dolog vagy inkább valami benső. Ha utak vannak a  kertben- valahová ve-
zetnek azok vagy éppen nem vezetnek sehová. Az  elágazások szétszórják 
az ösvényeket, minden út lehetséges, nincs kötelező útirány”
GERLE MARGIT DLA Ferenczy-díjas képzőművész
A belépés díjtalan!
Információ: Kósa Gergely +36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: Újlipótvárosi Klub-Galéria

október 20. – november 24.
 Géczi Ildikó kiállítása 

Megnyitó: október 20., szerda 15.30
Harmónia

„Művészetemet változatos technika és anyaghasználat jellemzi. Alkotásaim 
témáit, formavilágát a  látvány, a képzelet, élmények és belső tartalmi érzé-
sek határozzák meg. A fi gurális ábrázolás mellett az absztrahált tér és forma 
átalakításával, komponálásával is foglalkozom, mely a színnel harmóniát al-
kotva az egésszé sűrűsödő művé formálódik.”
Géczi Ildikó
A belépés díjtalan!
Információ: Kósa Gergely +36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Városház Galéria

október 8., péntek 10.00 Babaszínház
 Manócska Társulat: Apró kalandok 

Mesefalva tópartján két kis tojásból egyszer csak megszületik Pipike és Réci-
ke. A két kis apróság elindul, hogy felfedezze, megismerje önmagát és a vi-
lágot, de mindeközben a szomszéd tanyán három kiscica is felfedező útra 
indul. Hogy mi lesz ebből a találkozóból: vicces és izgalmas apró kalandok. 
Tartsatok velünk!
Szereplők: Pipike, Récike, Három kiscica (Pihe, Kormi, Hamu), Kisegér, Halacs-
ka, Béka
Ajánlott korosztály: 0–3 éves korig
Belépődíj: 800Ft/fő, XIII. kerületi Partner Kártyával 500 Ft/fő
Helyszín: PannKa Közösségi tér
A programra előzetes regisztráció szükséges a  www.pannka.hu  olda-
lon!
Ajánlott korosztály: 0–3 éves korig
Belépődíj: 800 Ft/fő, XIII. kerületi Partner Kártyával 500 Ft/fő
Regisztráció: www.pannka.hu oldalon
Helyszín: PannKa Közösségi tér

Vasárnap PannKánál
október 24. 10.00–10.45 
 Danny Bain: A fán lakó gyermekek  
 Interaktív zenés mese afrikai ritmusokra 

Danny 2013-ban mutatta be 
az  afrikai népmese feldolgo-
zást, Kitendzsi, Tenten és Kokó 
története azóta számtalan 
gyermek és felnőtt kedven-
cévé vált határon innen és túl. 
A különleges ghánai hangszer 
zengő hangjai könnyedén 
elröppentik a  hallgatót a  sza-
vannák világába, ahol mindenki megtanulhatja, hogy óvakodni kell a gonosz 
boszorkány fortélyaitól, és hogyan kelthető életre minden, amit addig vala-
ha megevett. A népmesét feldolgozta: Danny Bain és Szántó Viktória. Előad-
ja: Danny Bain. Időtartam: 25 perc + 20 perc hangszer kipróbálás.
Ajánlott korosztály: 3–10 éves korig
Belépődíj: 1 000 Ft/fő, XIII. kerületi Partner Kártyával 800 Ft/fő
Regisztráció: www.pannka.hu oldalon
Helyszín: PannKa Közösségi tér

október 29., péntek 16.00–18.00
 Halloween – avagy egy rém jó délután PannKánál 

Belépődíj: A programok XIII. kerületi Partner Kártyával ingyenesek, Partner 
Kártya nélkül 1 000 Ft/gyermek, testvérkedvezmény 50%
Helyszín: PannKa Közösségi tér

Gyerekprogramok

PannKa Közösségi Tér 
Gyermekprogramok a PannKában



október 1., péntek 16.00
 A zene világnapja 

Tücsök alkotóműhely 16.00–19.00
A részvétel díjtalan!
Helyszín: Angyalföldi Gyermek- és Ifj úsági Ház  

október 4., hétfő 16.00
 Az állatok világnapja 

Tücsök alkotóműhely 16.00–19.00
A részvétel díjtalan!
Helyszín: Angyalföldi Gyermek- és Ifj úsági Ház  

október 17., vasárnap 10.30
 Tökparti az Esztenás zenekarral 

Az együttes 1999–2002 között formálódott 
a  miskolci csángó táncház muzsikusainak, tán-
cosainak körében. Többféle formáció kipróbá-
lását követően végül Esztenás néven 2003 óta 
zenélnek együtt. Főleg moldvai csángó népze-
nét és népi gyermekjátékokat, gyermekdalokat 

játszanak. Legkedvesebb közegük a táncházi muzsikálás és az óvodai zenés 
műsorok, gyermektáncházak világa. Az együttes tagjai: Fáy Ádám – hegedű, 
szaxofon, fúvós hangszerek, ének. Labant Tamás – koboz, gitár, dob, Sinka 
Tímea – táncházvezetés, daltanítás, Tóth Arnold – furulya, kaval, citera, ének.
10.00-13.00 Tücsök Alkotóműhely, társasjátékkör, játszóház 
Belépődíj: 800 Ft/fő – XIII. Kerületi Kártyával a belépés díjtalan!
Regisztráció kötött program, regisztrálni a  www.kult13.hu honlapon 
lehetséges!
Helyszín: Angyalföldi Gyermek- és Ifj úsági Ház  

október 29., péntek 10.30
 Párnakönyv 

az Aranyszamár Bábszínház babaszínházi előadása
A felismerés és ráismerés ezen életkor komoly kihívása. A  művészek előa-
dásukban keresik az azonosulási pontokat, helyzeteket teremtve, hangulat 
morzsákat megjelenítve hívják közös színházi élményre a csöppségeket és 
szüleiket. Segítségükre lesznek az  átváltozó párnák, s a  képzelet madara. 
Szeretnék, hogy mindenki találja meg a helyét, szerepét a játékban. Alkotók: 
Tervező: Szalay György, Készítők: Schuller Mária, 
Ábrahám Ági, Játszók: Baranyai Anita, Érsek- 
Csanádi Gyöngyi. Az előadás időtartama kb. 20 
perc, melyet 20 perc játékidő követ.
Ajánlott életkor: fél éves kortól 3 éves korig
Belépődíj: játszóházi belépővel – XIII. Kerületi 
Kártyával a belépés díjtalan!
Regisztráció kötött program, regisztrálni 
a www.kult13.hu honlapon lehetséges!
Helyszín: Angyalföldi Gyermek- és Ifj úsági Ház  

Tücsöktanya Családi Játszóház 
az Angyalföldi Gyermek- és Ifj úsági Házban

/ 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 • ZÁRVA
1136 Budapest, Radnóti Miklós utca 33. (Bejárat a Gergely Győző utca felől.) 
Tel.: +36 70 704 4851

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


