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Sikerekben gazdag, boldog út évet kívánnak a Csengey Dénes Kulturális Központ,
a Dunakömlődi Faluház és a Cseresznyéskert Erdei Iskola munkatársai!



INTÉZMÉNYEGYSÉGEINK ELÉRHETŐSÉGE, NYITVA TARTÁSA

Csengey Dénes Kulturális 
Központ
7030 Paks, Gagarin utca 2.
ügyvezető igazgató:   75/830-351 
gazdasági vezető:       75/830-359 
szervezés:                      75/830-353
       75/830-354
       75/830-357 
titkárság:       75/830-358 

info@csengey.hu
hétfőtől péntekig:      9-21
szombat, vasárnap:   15-21
(rendezvénytől függően változhat)

Csengey Dénes Kulturális Központ 
Könyvtára
Tel.: 75/830-356, konyvtar@csengey.hu
hétfő: 13-17
keddtől péntekig: 10-12 és 13-17

Dunakömlődi Faluház
7027 Dunakömlőd, Béke utca 2-4.
Tel./fax: 75/511-090
dunakomlodifaluhaz@csengey.hu
hétfőtől csütörtökig: 7.30-15.30
péntek: 7.30-13.30
(hétvégén rendezvénytől függően)

Dunakömlődi fi ókkönyvtár
hétfőn: 9.30-12.30
szerdán: 17.30-19.30

Jegypénztár
Tel.: 75/830-350, fax: 75/519-088
hétfőtől csütörtökig: 13-18
valamint az előadások előtt egy órával

Információs Iroda
Tel.: 75/830-350, fax: 75/519-088
hétfőtől péntekig: 10-12 és 13-18

2019. január 1-jén a Csengey Dénes Kulturális Központ,
az Információs Iroda, 

a Csengey Dénes Kulturális Központ Könyvtára
és a Dunakömlődi Faluház zárva tart.
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Január 23-án (szerdán) 18 órakor
SINKA-ÉNEK – Berecz András ének és mesemondó estje a magyar kultúra napi városi 
ünnepség keretében a Csengey Dénes Kulturális Központ színháztermében

Berecz András Kossuth díjas énekes és mesemondó Sinka István „pásztorköltő” verseit 
foglalta nótába, a Sárrét dalaival egybeszerkesztve, -énekelve és -hangszerelve.

Az est fellépői:
ifj . Szerényi Béla – furulya, tárogató, duda, citera
Szabó Dániel – cimbalom
Appelshoff er János, Berecz István, ifj . Zsuráfszky Zoltán – tánc
Berecz András – ének, mese
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Január 7-én (hétfőn) 19 órakor a Móricz-bérlet 2. előadása

John Osborne:

DÜHÖNGŐ IFJÚSÁG

Jimmy Porter: Szabó Kimmel Tamás
Alison: Kovács Patrícia
Helena: Járó Zsuzsa
Cliff : Ötvös András
Alison apja: Papp János

Rendező: Znamenák István

Jimmy Porter jazz trombitás, aki cukorkás bódéjából tartja fenn magát és terhes feleségét, 
Alisont. Sokat vár az élettől, és képtelen elfogadni a társadalmi elvárásokat; nem hajlan-
dó beletörődni, hogy rá is középosztálybeli életmód várhat. A szerző saját házasságának 
élményeit írta meg – alig több mint két hét alatt – ebben a forradalmi művében, mely egy 
csapásra ismertté és népszerűvé tette őt az egész világon.
Dühös fi atalok jelentek meg művében, akik új elvárásokkal, új frusztrációkkal és új hangon 
szóltak hozzá a világhoz. A színdarab hamar klasszikussá vált, több fi lmes feldolgozást és 
szántalan színpadi felújítást megélt.

Jegy ára: 3.900 Ft 

színmű
(Orlai Produkció, Budapest)

Díszlet: Znamenák István
Fordító: Nádasdy Ádám
Jelmez: Cselényi Nóra
Dramaturg: Zöldi Gergely
Grafi ka: Csáfordi László
Rendező munkatársa: Kovács Henrietta
Producer: Orlai Tibor
Trombita szóló: Sebestyén Patrik
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Január 24-én (csütörtökön) 19 órakor a Latinovits-bérlet 3. előadása

Hunyady Sándor:

LOVAGIAS ÜGY

Virág: Koltai Róbert
Virágné: Vándor Éva
Baba: Házi Anita
Nagymama: P. Kerner Edit
Salgó: Erdélyi Gábor

Rendező: Gaál Ildikó

Az idősödő főkönyvelő, Virág úr esetlen reménytelenséggel szerelmes Gizikébe, a cég kissé 
molett titkárnőjébe. Gizike viszont Paliba, a tulajdonos szívtipró fi ába szerelmes szintén re-
ménytelenül. Ez azonban egyáltalán nem gátolja meg abban, hogy más férfi akkal is kapcso-
latot tartson fenn, ahogy az érdekei éppen megkívánják. Ez eddig rendben is volna. Aztán 
az irodában elcsattan egy végzetes puszi. Ezt valaki félreérti. És ezzel elindul az események 
megállíthatatlan láncolata. Pofon, becsületsértés, párbaj. (És a süket nagymamáról még 
nem is szóltunk...)
És hogy van-e megoldás? Van. De a színpad szabályai szerint egészen más, mint amire szá-
mítunk.
Hunyady Sándor bájos szerelmi története sok humorral a békebeli időkből. Kabos Gyula 
egykori legendás szerepében Koltai Róberttel.

Jegy ára: 3.900 Ft 

vígjáték két részben
(Zenthe Ferenc Színház, Salgótarján)

Pali: Máté Krisztián
Gizike: Marjai Virág
Fekete: Albert Péter
Szolga: Farkas Zoltán
Szolga: Falati Hedvig
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Január 21-én (hétfőn) 10 órakor az Óvodásbérlet 2. előadása

KOLONTOS PALKÓ

Ki állítja meg a veres Ördögöt – mert Zsákodi uram biztosan nem. Pedig visz az már 
mindent: lisztet, malmot, de vinné még a Juliskát is, Zsákodi uram lányát. Kolontos Palkó 
meg csak alszik, lustálkodik, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, mintha nem is ő 
akarná a Juliska kezét. Talán beteg? Talán lusta? Ébresztő Kolontos Palkó!
A magyar népmesei motívumokból építkező előadásból megtudhatják a gyermekek, mi 
kell ahhoz, hogy megkeljen a tészta, hová lett Zsákodi uram csibukja, és mitől fél a veres 
Ördög. Lesz ének és tánc, meg lesz táncoltatva maga a veres Ördög is, és a végén Zsákodi 
uram együtt fakad dalra Palkóékkal.

Jegy ára: 1.500 Ft 

zenés mesejáték egy részben
(Nektár Színház, Üröm)
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Január 29-én (szerdán) 9.00 és 10.30 órakor a Tipegőbérlet 2. előadása

„PÁRNA-MESE”     (Galóca Bábtársulás, Pécs)

Este van már este,
nyugszik a nap messze.
Kéménytetőn ül a hold,
Éj zubbonyán ő a folt.

De van, aki szerint hiába van este, a játéknak még nem lehet vége.
Nyugodhat már a nap messze, az ágyban is lehet nagyot játszani.
Hiába ül a hold a kéménytetőn, amikor a takaróból remek tavat és folyót lehet varázsolni.
A párnák egy pillanat alatt felélednek, fejet, lábat növesztenek és az éj zubbonyán, máris 
nem a hold, hanem egy jó mese a folt.
Állatos mesék a hálószobából, ahol minden életre kel, ami a szereplők kezébe kerül.

Jegy ára: 1.500 Ft
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Január 30-án (szerdán) 14 órakor a Kisiskolásbérlet 2. előadása

Páskándi Géza:

FURFANGOS PÉTER, 
AVAGY AZ EGÉR FARKINCÁJA

Páskándi Géza népmesei motívumokból merítő mesejátékának hőse: Csavaró-Csutorás Péter 
vándor ezermester, aki „harcba száll” a királylány kegyeiért. Nem mindennapi furfanggal 
legyőzi a vele versengő előkelő hercegeket. A zenés mesejáték végén a nép egyszerű 
gyermeke elnyeri méltó jutalmát, Gyémántszép Királykisasszony kezét, no meg Garasos 
Király fele királyságát s vele a királyság fele kincstárát, mert hát a király fölöttébb takarékos 
uralkodó. Ezt a tulajdonságát, atyai boldogsága sem feledteti el vele.

Jegy ára: 1.500 Ft

zenés mesejáték egy részben
(Zenthe Ferenc Színház, Salgótarján)
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Január 8-án (kedden) 18 órakor

ÖNKÉPZŐKÖR
Házi feladat Ljudmila Ulickaja: Életművész-
nők című könyve, mely a Csengey Dénes 
Kulturális Központ Könyvtárában is kölcsö-
nözhető.
Az est moderátora Tóth Judit.
Minden irodalomkedvelőt szeretettel vá-
runk.
A belépés díjtalan.

Január 9-én és 23-án (szerdán) 10:30-11:00 
óra között a Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont Könyvtárában RINGATÓ foglalkozást 
tart Petrovicsné Árki Zsuzsanna.
A foglalkozásra néhány hónapos kortól 3 
éves korig várják a gyermekeket szüleikkel, 
nagyszüleikkel. 
A programra előzetes regisztráció szüksé-
ges az alábbi elérhetőségeken: 
konyvtar@csengey.hu, 
arki.zsuzsanna@gmail.com, 
75/830-356 vagy 20/520-92-85.
A foglalkozás díja: 900 Ft/alkalom/család.
Minden kisgyermekes érdeklődőt sok szere-
tettel várunk.

Január 14-én (hétfőn) 18 órától

FILMBARÁTOK KLUBJA
A Derült égből apu című francia-angol víg-
játékot tekinthetik meg. A 2016-os alkotás 
főszereplői: Omar Sy és Clémence Poésy. A 
fi lmet Hugo Gélin rendezte.
Minden régi és új fi lmbarátot szeretettel 
várunk a fi lmnézéssel egybekötött beszél-
getésre.
A belépés díjtalan.

Január 27-én (vasárnap) 10 órától

KÖNYVES VASÁRNAP
Ezen a délelőttön Petrovicsné Árki Zsuzsan-
na Ringató foglalkozásra várja a gyermeke-
ket játékkal, énekszóval.
A könyvtári szolgáltatások is igénybe vehe-
tők a program ideje alatt.
Váltócipő használata javasolt.
A belépés díjtalan.
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POZITÍV FEGYELMEZÉS TRÉNING SZÜLŐKNEK
Oktató: Bariné Kazai Zsuzsanna okleveles Pozitív Fegyelmezés oktató
A tréning helyszíne: Csengey Dénes Kulturális Központ (7030 Paks, Gagarin utca 2.)
A részvételi díj 30.000 Ft, mely két egész nap (szombat és vasárnap), vagy két egymást 
követő szombat – megbeszélés szerint.

A Pozitív Fegyelmezés tréning szülőknek célja, hogy segítsen:

A tréning 14 fő jelentkezése esetén indul.
Jelentkezési határidő: 2019. január 31.
Bővebb információ Kiss-Fodor Melinda kulturális szervezőtől kérhető személyesen, a 
75/830-354-es telefonszámon, vagy a kissfodormelinda@csengey.hu e-mail címen.

• A bevett büntető-jutalmazó fegyelmezési 
eszköztárat olyan eszközökkel leváltani, 
melyek a megoldásra, a megelőzésre kon-
centrálnak.

• Kedves, egyben határozott korlátokat fel-
állítani, ugyanakkor tiszteletet fejeznek ki 
a gyerek iránt.

• A gyereket partnerként kezelni az őt is 
érintő problémák megoldásában. Engedni, 
hogy a gyerek pozitív irányban használja a 
személyi erejét az őt is érintő problémák 
megoldásában.

• Hosszú távon működjenek a módszerek.
• A felelősségtudat kialakítására motiválja a 

gyereket.
• A résztvevők problémamegoldó módsze-

reket sajátítsanak el, amelyek alkalmasak 
az ösztönzésére, motiválására, együttmű-
ködésre, hosszú távon is.

• A helytelen viselkedés korrigálása előtt a 
kapcsolat megerősítésére koncentrálni.

• A pozitív visszajelzéseket alkalmazni, mint 
értékes ösztönző, motiváló módszert.

• A rálátást a gyerekek személyiségének mű-
ködési mechanizmusaira és ennek segítsé-
gével képessé váljanak annak felismerésé-
re, hogy az adott viselkedés hátterében 
milyen kiváltó okok állnak.

• Felismerni a pozitív megnyugvási idő fon-
tosságát és megtervezni annak módjait.

• A tévedéseket, hibákat tanulási lehetőség-
ként kezelni.
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Január 8-án (kedden) 8-14 óra között

VÉRADÁS a Magyar Vöröskereszt szervezésében
Merj segíteni! Mert jobb tenni, mint megijedni.

Január 16-án (szerdán) 17 órakor

NŐI VONAL KLUB
Gruber László földrajztanár, geográfus, világutazó Barangolás Etiópiában című előadása
A belépés díjtalan.

Január 17-én (csütörtökön) 18 órakor

HADHÁZI LÁSZLÓ önálló este „Megyünk a levesbe” címmel
Műsorvezető: Musimbe Dávid Dennis
Jegy ára: 3.300 Ft, mely megvásárolható a www.dumaszinhaz.jegy.hu weboldalon, vagy a 
Csengey Dénes Kulturális Központ jegypénztárában hétköznapokon 13-18 óra között.

Január 19-én (szombaton) 9-18 óra között

ORSZÁGOS TWIRLING ÉS MAZSORETT ÚJÉVI KUPA
Január 20-án (vasárnap) 16.30 órakor

PÓDIUM TÁNCSTÚDIÓ GÁLAMŰSOR
Január 31-én (csütörtökön) 18 órakor a kisklubban

A SZAVAK EREJE előadássorozat – évindító előadás
Előadó: Marton Renáta NLP Life Coach/Életvezetési tanácsadó
A belépés díjtalan.
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Január 10-én (csütörtökön) 17 órától

MESEKLUB – téma a tél
Ezen a napon meghallgatjuk A titokzatos hóemberről szóló történetet, játszunk és 
kézműves foglalkozás keretében hóember hűtőmágnest készítünk.
Anyagköltség: 200 Ft

Január 12-én (szombaton) 18 órától
A Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium szalagtűző ünnepsége

Január 17-én (csütörtökön) 16 órakor

ÍZŐRZŐ PORTA – sváb ételek készítése

Január 19-én (szombaton) 18 órakor
A Nyugdíjas Érdekszövetség éves közgyűlése

ÚJDONSÁG
Január 21-én (hétfőn) 17 órakor „VARROGATÓK” foglalkozás indul a Dunakömlődi 
Faluházban.
Foglalkozásvezető: Sáfrány Szilvia
A szervezők várnak minden édesanyát, nagymamát, akik szeretnének hasznos időt együtt 
tölteni gyermekükkel, unokájukkal kreatív tevékenység közben.
Az első foglalkozás alkalmával állatfi gurás sópárnát készíthetnek, mely a foglalkozás 
végén megvásárolható 200 Ft-os darabáron.
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Január 26-án (szombaton) 19 órakor

FALUHÁZI JELMEZBÁL a Dunakömlődi Faluház és a Dunakömlődi Nyugdíjasklub 
közös szervezésében
A batyus bálba várjuk az egyéni és csoportos jelmezeseket. Az est folyamán tombolasor-
solásra is sor kerül.
A zenét Papp István biztosítja.
Bővebb információ személyesen kérhető a Dunakömlődi Faluházban, vagy a
75/511-090-es telefonszámon.

Igénybe vehető irodai szolgáltatások a Dunakömlődi Faluházban:
fénymásolás, fax küldés

Rendszeres programok a Dunakömlődi Faluházban:

Félnótás Dalkör hétfőnként 17 órától
Torna minden kedden és csütörtökön 18 órától

Hastánc szerdánként 18 órától
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Február 18-án (hétfőn) 19 órakor a Honthy 
Hanna-bérlet 2. előadása

…TIED A VILÁG!
könnyed, kedves, szórakoztató tisztelgés 
az Illés zenekar előtt.
zenés társasjáték (Játékszín, Budapest)
A szereposztásból: Szörényi Levente, Feke 
Pál, Nagy Sándor, Gubik Perta/Simon Panna 
Boglárka, Vastag Tamás/Puskás Peti/Vecsei 
László, Pusztaszeri Kornél/Szerednyei Béla
Rendező: Szente Vajk
Az előadásra minden jegy elkelt!

Február 20-án (szerdán) 16 órakor ifj úsági 
hangverseny

MOST AZTÁN FÚJHATJUK!
(Pécsi Harsonaegyüttes, Pécs)
Jegy ára: 600 Ft

Február 26-án (kedden) 19 órakor
Dés László – Geszti Péter – Grecsó Krisztián:

A PÁL UTCAI FIÚK
zenés játék
Molnár Ferenc azonos című regénye 
nyomán
(Pannon Várszínház, Veszprém)
A szereposztásból: Kékesi Gábor, Szelle 
Dávid, Szente Árpád Csaba, Zayzon Csaba

A színpadi változat kialakításában részt 
vett: Marton László és Radnóti Zsuzsa, 
Török Sándor átdolgozásának néhány 
elemét felhasználva.
A zenés játék a Proscenium Szerzői 
Ügynökség Kft. és a Hofra Színházi és 
Irodalmi Ügynökség Kft. engedélyével kerül 
bemutatásra.
Molnár Ferenc örököseit Magyarországon 
a Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség 
képviseli.

Jegy ára: 3.900 Ft



Kiadja:
Paksi Közművelődési Nonprofi t Kft.
7030 Paks, Gagarin utca 2.
www.csengey.hu

Felelős kiadó:
Tell Edit
ügyvezető igazgató

Nyomda:
Atomix Nyomda, Paks

Készült 1.000 példányban

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget!

Főtámogatóink:


