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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Felelős kiadó: 

február 27., hétfő 10.00
 Veronaki mesél 

Zenés, interaktív babaszínház csecsemőknek 1–3 éves korig
A Veronaki zenekart sok kisgyermekes család ismeri már, hiszen jóhangula-
tú koncertjeit már a PannKa Közösségi Térben is többször meghallgathatták 
a hozzánk látogatók. Most egy kicsit más jellegű programon találkozhattok Ve-
rával a Veronaki énekesével, hiszen Vera mesél, zenével, hangszerekkel, febru-
árban a Mese a színekről című előadást tekinthetik meg a hozzánk látogatók. 
Helyszín: PannKa Part Közösségi Tér

A programokra előzetes regisztráció szükséges a www.pannka.hu olda-
lon! 

február 15., szerda 16.30
 Aztabanda kalandjai 

Az AztaBanda dramatikus foglalkozásán 
közösen kalandozunk egy varázserdő-
be, ahol szárnyalhat a  fantázia. Ebben 
a  biztonságos közegben ismerkedhet-
nek meg a  gyerekek a  mesebeli kör-
nyezetükkel, egymással és ami a  leg-
fontosabb, Magukkal. Nálunk számít 
mindenkinek az  ötlete és a  véleménye, 
mert mindenkinek jár az  AZTA!  élmény.
Helyszín: PannKa Közösségi Tér

február 19., vasárnap 10.00
 Vasárnap PannKánál 

Táncház
Táncház februárban, a farsang időszakához kapcsolódóan élőzenés-táncos 
mulatságra hívjuk a gyerekeket. Évszakhoz kötődő dalokkal, különböző tá-
jegységek néptánc elemeivel gazdagított táncokat ismerkedhetnek meg 
a gyerekek. Király Szilvia és csapata minden alkalommal nagyon jó hangu-
latot varázsol a PannKába.
Foglalkozást vezeti: Üveges Anita és Király Szilvia
Ajánlott korosztály: 2–6 évesek
Helyszín: PannKa Közösségi Tér

február 24., péntek 17.00
 Veronaki zenekar a jelmezes farsangi mulatságon 

Emlékezetes jelmezes farsangi mulatságra várjuk 
a kicsiket és a nagyokat a PannKába, ahol a talpa-
lávaló muzsikát a  közkedvelt Veronaki zenekar 
adja és a  jelmezversenyen a résztvevőket külön-
leges  Veronakis díjakkal jutalmazza.
Helyszín: PannKa Közösségi Tér

A programokra előzetes regisztráció szükséges a www.pannka.hu olda-
lon!

február 10., péntek 11.00
 Mamáknak babákról  

Anyukák számára beszélgetés a szülés okozta traumákról 
azok feldolgozásáról. 
Vendégünk lesz a  Másállapotot a  szülészetben! mozga-
lom egyik alapító tagja, Keszler Viktória.
Időtartam: 60 perc
Helyszín: PannKa Part Közösségi Tér

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

Kult13 Rendezvénytermek – értékesítés
E-mail: rendezvenytermek@kult13.hu
Telefon: +36 30 451 9423

Sport13 Rendezvénytermek – értékesítés
E-mail: ertekesites@sport13.hu
Telefon: +36 1 329 1617

február 3. 18.00–21.00 Családi Társasjáték Klub GY, CS AGYIH A belépés díjtalan!

február 10. 11.00 Mamáknak babákról GY, CS PannKa 
Part

Belépődíj: XIII. kerületi Partner Kártyával 1000 Ft 
/ felnőtt, Partner Kártya nélkül 2000 Ft/felnőtt, 
testvérkedvezmény 50%, a program ideje alatt 
a felnőttel érkező gyermekek ingyen jöhetnek*

február 12. 10.30 Farsangolás – Vidám Békák mesekoncert GY, CS TT Belépődíj: 2.500.-Ft/fő -, XIII. Kerületi Partner 
Kártyával kedvezményes. Belépés jelmezben!

február 15. 16.30 Aztabanda kalandjai GY, CS PannKa Belépődíj: 1500 Ft/fő, XIII. kerületi Partner Kártyával 
1000 Ft/fő*

február 17. 18.00–21.00 Családi Társasjáték Klub GY, CS AGYIH A belépés díjtalan!

február 19. 10.00 Vasárnap PannKánál – Táncház GY, CS PannKa Belépődíj: 1500 Ft/fő, XIII. kerületi Partner Kártyával 
1000 Ft/fő*

február 24. 17.00 Veronaki zenekar a jelmezes farsangi 
mulatságon

GY, CS PannKa Belépődíj: 1500 Ft/fő, XIII. kerületi Partner Kártyával 
1000 Ft/fő*

február 27. 10.00 Veronaki mesél GY, CS PannKa 
Part

Belépődíj: XIII. kerületi Partner Kártyával 1000 Ft 
/ felnőtt, Partner Kártya nélkül 2000 Ft/felnőtt, 
testvérkedvezmény 50%, a program ideje alatt 
a felnőttel érkező gyermekek ingyen jöhetnek*

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

GYEREKPROGRAMOK

február 12., vasárnap 10.30
 Farsangolás – belépés jelmezben! 

Vidám Békák mesekoncert
Pálfy Zsolt és zenészbarátainak előadásában

„Van egy tó, a neve ringató, itt élnek a vidám békák, akik imádnak táncikálni 
énekelni és ugricálni, mesélnek nekünk a békák világáról, a tó körüli titkokról,
megalapítják a békakórust is sok sok dalocska kíséretében!”
10.00–13.00 Tücsök Alkotóműhely, Családi társasjáték, játszóház
Helyszín: Tücsöktanya

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

PannKa Part Közösségi Tér
1137 Budapest, Újpesti rakpart 6. • Tel.: +36 1 320 3842/6415, +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 

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

Petőfi  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

PannKa Part Közösségi Tér 
Alkalmi programok a PannKa Partban

Tücsöktanya Családi Játszóház 
az Angyalföldi Gyermek- és I� úsági Házban

PannKa Közösségi Tér 
Alkalmi programok a PannKában



február 3., péntek 19.00
 PÁL FERENC előadása:  

Belső béke viharos időkben, avagy mit kezdjünk a  külső és belső ne-
hézségeinkkel?

A katolikus pap, és egyben mentálhigiénés 
szakember előadásai meglehetősen tág té-
makörben mozognak, érintik a  spiritualitást 
és a  társadalomtudományokat. A  közösségi 
és családi kon� iktusoktól, a  személyes lelki 
egyensúly kérdésein és a párkapcsolati - há-
zassági problémákon át a  transzcendenci-
ához fűződő kapcsolat problematikájáig 
terjednek. Azokról a  kérdésekről beszél, 
amelyek a  leginkább foglalkoztatnak 
bennünket, egyszerű szavakkal képes bo-
nyolult összefüggéseket megvilágítani, és 
azokat nemcsak érthetővé, de átélhetővé 
tenni. Lebilincselő előadásai mindannyiunk 
életkérdéseire, lelki problémáira feleletet ad-
hatnak, ha kellő � gyelemmel hallgatjuk őket! 
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelő-
dési Központ

február 4., szombat 16.00
 Civil Szakmai Fórum  
 Közösségi akciótervezés workshop 

 Az energiaválság és az in� ációs helyzet megnehezíti vagy sok esetben nem 
teszi lehetővé a szervezetek eddigi módon történő fenntartását, működte-
tését, mindennapi tevékenységét. Ebből adódóan a civilek igénylik az olyan 
lehetőségeket, amelyek elősegítik szervezetük fejlődését, együttműködését, 
a forrásteremtést, az egyéni és közös megjelenés bővítését, közös projektek 
szervezését és � nanszírozását Az idei szakmai fórum azt a célt tűzte ki, hogy 
workshop formájában a közösségi tervezés kiscsoportos módszerével feltér-
képezze azokat a problémákat, melyek a civil szervezetek működését esetleg 
akadályozzák és konkrét akciótervet dolgozzon ki.
Workshop vezető: Kuremszki Andrea, közgazdász, CSR szakértő, mentálhi-
giénés szakember
 Részletesebb információ és a  részvétel visszajelzése regisztráció-
val: Szalkai Lajos, +36 30 453 4264, szalkailajos@kult13.hu

A workshopon online is részt lehet 
venni, a  regisztráltak részére el-

küldjük a  belépési linket.  Egy 
szervezettől egy főre számítunk.

A részvétel díjtalan, de a  rész-
vételt jelentkezési sorrend-

ben vesszük � gyelembe!
Helyszín:   Angyalföldi József 
Attila Művelődési Központ

február 10., péntek 19.30–22.30
PEDROFON Táncparty  

A nagy sikerre való tekintettel, továbbra 
is, minden hónap első péntekén ferge-
teges táncestekkel várjuk a táncoslábú 
közönséget az  AJAMK színháztermé-
ben! Hazánk egyik legkedveltebb 
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 
közel álló közelmúltbéli számokat is.
Asztalfoglalás kizárólag online 
a  kult13.jegy.hu oldalon vagy elővételben, személyesen a  helyszínen 
lehetséges!
Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

február 17., péntek 19.00
OPERAGÁLA  

1. rész: Pergolesi: Az úrhatnám szolgáló – víg kamaraopera
2. rész: Népszerű áriák és együttesek Verdi, Puccini, Mozart és Mascagni 
operáiból
Igazán vidám és felemelő zenei élményt ígér a négy énekművész operaest-
je, akik egy gyönyörű barokk kamaraopera bemutatása után a legnagyobb 

operaszerzők legismertebb operarész-
leteit, áriát is előadják.
Közreműködik Gábor Audrey szop-
rán, Pataki-Tóth Orsika szoprán, 
Alagi János tenor, Fátrai János 
basszbariton, zongorán kísér: 
Balázs-Szentai Cecília

Helyszín: Angyalföldi József Attila 
Művelődési Központ

február 24., péntek 17.00
 Baranyi Ferenc Zeneszó – Szózene 

„A FÉRJ VERVE JÓ”
Donizetti Rita című operája
Baranyi Ferenc, Kossuth díjas költő, kerületünk diszpolgára, az elmúlt évek-
ben Operandevúra hívta a  közönséget. Érdekes és rendkívül szórakoztató-
an elmesélt történeteket ismerhettünk meg az olasz Operák hős � guráiról, 
a  szerzők és a  cselekményekben szereplők függöny mögüli életéről, a  mű-
vek keletkezéstörténetéről és irodalmi vonatkozásairól.  Eközben számos 
bejátszás, felolvasás, a  korhoz és művekhez tartozó anekdota színesítette 
a műsorszámokat. A következő évad során a megváltoztatott sorozatcím is 
elárulja, nemcsak az  operákról szólnak a  rendezvények, hanem szélesebb 
körből merítkezünk. Lesz kamarazene, sanzon dalok, hangszeres művek és 
operettek is. A korábbi évadokhoz hasonlóan az előadások állandó közremű-
ködője Kassai Franciska előadóművész. 
Információ: Kósa Gergely+36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu
Helyszín: Újlipótvárosi Klub-Galéria

február 24., péntek 19.00
KARINTHY KABARÉ 

Felolvasószínházi est 90 percben
Előadják: Udvaros Dorottya, Csuja Imre és Hajdú Steve
Karinthy szerint a  kabaréjelenet különleges kis műfajocska, amely örök ér-
vényűen fejezi ki az életet. Egy „cseppecske dráma” csupán, de dráma, mert 
bármennyire mulatságos, sőt röhögtető, komolyan kell venni. Az ő jelenetei, 
humoreszkjei, kupléi éppen ezért mindmáig aktuálisak. Karinthy úr viselt 
dolgait a nevetés klasszikusainak jelenetei, humoreszkjei, kupléi idézik fel.

Az előadás durván 100 évet ölel át, melyben Karinthy és kortársai is gon-
doskodnak a felhőtlen nevetésről.

Zongorán közreműködik: 
Balázs József
Rendező: Seres Tamás
Helyszín: Angyalföldi József 
Attila Művelődési Központ

2023. február 9. – 2023. március 3.
 Bács Emese kiállítása  

Megnyitó: 2023. február 9., csütörtök 18.00
„A legújabb sorozatom a régebbi munkáim átdolgozása. Időnként átnézem 
munkáimat, elő szoktam venni és átfestem, vagy pontosabb tovább alakí-
tom, azokat a képeket, amelyeket nem érzem tökéletesnek, kifogásolhatat-
lannak, vagy befejezettnek. A ráfestés, átfedés, beavatkozás némiképp erő-
szakos cselekedet is egyben, mert valamit megsemmisítek, de közben újat is 
hozok létre, vagyis átváltoztatom. Ezért is szoktam Finom erőszaknak nevez-
ni e sorozatom darabjait és azért is, mert ez egy olyan szimbolikus cselekedet, 
mint a hétköznapi emberi kapcsolatokban, amikor az egyik ember az erősza-
kosságával, jellemével letámadja a másik embert, vagyis belemegy a másik 
aurájába, beférkőzik oda ahová nincs jóga és hatást, nyomást gyakorol rá.

Technikailag az alkotói módszerem, a tárgyi hulladékok újrahasznosítása 
által, a ragasztott elemek montázsolásával és a festés kombinációjával struk-
turális építkezési módszert alkalmazok. Figurális szemléletem a XXI. századi 
életérzést sugallja, melyben törekszem minél kevesebbet esztétizálni. A hul-
ladékok (tárgyak, „motívumok”) felhasználása által törekszem a  művészet 
emberközelibbé tételére, nemcsak műélvező, hanem alkotásra ösztönző 
értelemben is. Az  általam felhasznált anyagok mindennapisága, szándéka-
im szerint demiszti� kált 
képi világot hoznak létre, 
amely ezáltal csökkenti 
a távolságot az alkotások 
és az érdeklődők között.”
Információ: Kósa Ger-
gely+36 70 492 0985, 
kosagergely@kult13.hu
Helyszín: Újlipótvárosi 
Klub-Galéria 

február 3. 19.00
PÁL FERENC előadása: 
Belső béke viharos időkben, avagy mit kezdjünk 
a külső és belső nehézségeinkkel?

D, F, NY AJAMK

Belépődíj: 
Első szektor: 4000 Ft, 
Második szektor: 
3500 Ft*

február 4. 16.00 Civil Szakmai Fórum – Közösségi akciótervezés workshop D, F, NY AJAMK

A részvétel díjtalan, 
de a részvételt 
jelentkezési 
sorrendben vesszük 
� gyelembe! 
Regisztráció: 
szalkailajos@kult13.hu

feburár 7. 19.00 Retro � lmklub az AJAMK-ban NY AJAMK A részvétel díjtalan!

február 9. 18.00 Bács Emese kiállításmegnyitó D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

február 10. 19.30 PEDROFON Táncparty D, F, NY AJAMK

Belépődíj: 
Állójegy: 2000 Ft, 
Asztalos jegy: 2400 Ft* 
Asztalfoglalás 
kizárólag online
a kult13.jegy.hu oldalon 
vagy elővételben, 
személyesen 
a helyszínen 
lehetséges!  

február 11. 16.00 Gerida farsang F, GY, CS AJAMK A részvétel díjtalan!

február 17. 19.00 OPERAGÁLA D, F, NY AJAMK

Belépődíj: 
Első szektor: 4000 Ft, 
Második szektor: 
3500 Ft*

feburár 21. 14.00 Retro � lmklub az AJAMK-ban NY AJAMK A részvétel díjtalan!

február 22. 17.00 Rendvédelmi beszélgetésekA Rendőr Kulturális 
és Hagyományőrző Egyesület estje

F AJAMK A részvétel díjtalan!

február 24. 17.00
Baranyi Ferenc – Zeneszó – Szózene
„A FÉRJ VERVE JÓ”
Donizetti Rita című operája

D, F, NY ÚKG A részvétel díjtalan!

február 24. 19.00 KARINTHY KABARÉ D, F, NY AJAMK

Belépődíj: 
Első szektor: 4000 Ft, 
Második szektor: 
3500 Ft*

Jelmagyarázat: M – minden korosztály számára, F – felnőtteknek, D – diákoknak, NY – nyugdíjasoknak
Ingyenes programjainkra a díjtalan belépést/részvételt a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat biztosítja. 
*XIII. Kerületi Kártyával 20% kedvezményt biztosítunk a helyszínen a belépőjegy árából.

ESEMÉNYNAPTÁR AJÁNLÓ

Kiállítások


