
PROGRAMFÜZET
2019. május

m
áj

us Csengey Dénes Kulturális Központ
Dunakömlődi Faluház
Cseresznyéskert Erdei Iskola



Színház ......................................................................................................................................... 4-5. oldal

Gyermekszínház ............................................................................................................................. 6. oldal

Kiállítás ............................................................................................................................................ 7. oldal

Könyvtár ..................................................................................................................................... 8-11. oldal

Egyéb rendezvények ................................................................................................................ 12-19. oldal

Dunakömlődi Faluház............................................................................................................... 20-21. oldal

Nyári előzetes ...........................................................................................................................22-23. oldal

TARTALOMJEGYZÉK

2 3

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

Május 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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Május 20-án (hétfőn) 19 órakor a Latinovits-bérlet 5. előadása

Angel – B. Callas – Berkes: 

A NŐK (IS) A FEJÜKRE ESTEK!
zenés vígjáték         (Turay Ida Színház, Budapest)

Tervezett szereposztás:
Petra:  Détár Enikő
Diána: Sztárek Andrea
Niki: Xantus Barbara
Adél: Nyírő Bea
Marika: Somfai Éva/Szántó Szandra
Bözsike: Fehér Adrienn
Anton: Fehérvári Péter 
Dezső: Frech Zoltán
Attika: Bozsó József/Vass János Pál
Ernő: Boros Zoltán
Miklós: Cservenák Vilmos
Luca: Kereki Anna
Jucika: Lovas Emília
Bence: Valázsik Péter
Alex: Tóth Alex
Lacus: Merk László

Zeneszerző: Berkes Gábor
Díszlet, jelmez: Darvasi Ilona
Koreográfus: Bozsó József

Rendező: Sztárek Andrea

Május 21-én (kedden) 19 órakor a Móricz-bérlet 4. előadása

Yasmina Reza: 

AZ ÖLDÖKLÉS ISTENE
házaspárbaj egy felvonásban  (a Kultúrbrigád és az Átrium előadása)

Véronique Houllié: Herczeg Adrienn
Michel Houllié:  Hevér Gábor
Anette Reille:  Péterfy Bori
Alain Reille:  Szikszai Rémusz

Fordította:  Bognár Róbert
Dramaturg:  Mikó Csaba
Díszlet:   Szakács Ferenc
Jelmez:   Pető Kata
Zene:   Kákonyi Árpád
Segédrendező:  Almay Zsófi a
Produkciós 
menedzser:  Zsedényi Balázs
Produkciós vezető: Nyulassy Attila

Rendező:  Bereczki Csilla

Két kisfi ú játszik a téren, majd egyik kiüti 
a másiknak a fogát. Négy szülő beszélget 
egy lakásban, majd kiderül: semmivel sem 
jobbak, mint a gyermekeik. A francia írónő 
világhírű komédiája leleplező őszinteséggel 
beszél a kispolgári álszentségről, és arról, 
hogy mindannyiunkban mennyi sérelem, 
előítélet és düh kavarog.
Yasmina Reza Párizsban élő, magyar szár-
mazású írónő. Színműveit számos elisme-
réssel jutalmazták, többek között megkapta 
a rangos Molière-díjat is. Az öldöklés istene 
című darabjából legutóbb Roman Polanski 
készített fi lmet, világhírű sztárokkal a cím-
szerepben.

Jegy ára: 3.900 Ft

Mit csinál a Nő, ha már nem ennyi, de még 
nem is annyi!? És hirtelen ráeszmél: vészesen 
közeledik az utolsó utáni pillanat, amikor talán 
még… Eddig a Férfi akon nevettünk önfeled-
ten, most tetszik - nem tetszik, rajtunk Nőkön 
a sor. Ebben a darabban kicsit a Nők elé gurul 
az a bizonyos görbe tükör. „A férfi ak a fejükre 
estek!” című darab már jólismert hősei mellett 
természetesen új szereplők is felbukkannak. 
Mert Nő – Férfi , örök körforgás. Mert nemcsak 
a férfi akkal, velünk nőkkel is csak a baj van!
Miért harcol a Férfi ? És miért a Nő? Egymásért! 
Egy életen át.
„És tényleg nem könnyű! A fene egye meg.” És 
mégis!

Az előadásra minden jegy elkelt! 
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Május 22-én (szerdán) 9.00 és 10.30 órakor a Tipegőbérlet 4. előadása

MIAÚ
(Bábrakadabra Bábszínház, Budapest)

„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy barna fülű kiskutya, aki kedvenc párnáján pi-
hent. Csodaszép dolgokról álmodott: fi nom csontocskáról és labdáról, mellyel jó nagyokat 
lehet játszani. Ám egyszer csak valami furcsa hang zavarta meg álmát...”
A foltos fülű kiskutyus, mialatt a rejtélyes nyávogót kutatja, megismerkedik a kakassal, az 
egérrel és a méhecskével, meglesi a halat, találkozik a békával és végül rátalál álmának meg-
zavarójára, az éhesen nyávogó pepita-cicára is. A mese végén együtt megvacsoráznak, és 
közös álomra hajtják fejüket.

Jegy ára: 1.500 Ft

KIÁLLÍTÓTEREM

A PAKSI KÉPZŐMŰVÉSZETI ISKOLA ÉVZÁRÓ KIÁLLÍTÁSA
Kiállítás megnyitó május 7-én (kedden) 17 órakor.
A kiállítást megnyitja dr. Hanol János Turisztikai, Városmarketing és Kommunikációs cso-
portvezető.
Közreműködik harmonikán Dránovics László, a Pro Artis Művészeti Iskola növendéke.
A kiállítás május 15-ig tekinthető meg a Csengey Dénes Kulturális Központ nyitvatartási ide-
jében.

„AZ ÉN UTAM” – HARMAT GYULÁNÉ KÉKESI MÁRIA 
AMATŐR FESTŐ KIÁLLÍTÁSA
Kiállítás megnyitó június 4-én (kedden) 17 órakor.
A kiállítást megnyitja dr. Harmat Gabriella.
Verset mond Baracskay Zsanett, gitárral és énekkel közreműködik Gyulai István.
A kiállítás július 1-ig tekinthető meg a Csengey Dénes Kulturális Központ nyitvatartási ide-
jében.

KÖNYVTÁR-GALÉRIA

A PAKS KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS KÖZPONT IDŐSEK ÉS FO-
GYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZ-
MÉNY KIÁLLÍTÁSA
Az intézmény gondozottjai által készített alkotások májusban tekinthetők meg a Csengey 
Dénes Kulturális Központ nyitvatartási idejében. 
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Május 6-án (hétfőn) 18 órakor

FILMBARÁTOK KLUBJA
A Föld szeretője című magyar fi lmdrámát tekinthetik meg a fi lmkedvelő érdeklődők. 
A 2010-es alkotás főszereplői: Őze Áron, Koncz Gábor, Paczuk Gabi, Lux Ádám. A fi lmet 
Pozsgai Zsolt rendezte.
Minden régi és új fi lmbarátot szeretettel várunk a fi lmnézéssel egybekötött beszélgetésre.
A belépés díjtalan.

Május 7-én (kedden) 18 órakor

ÖNKÉPZŐKÖR
Szeretettel várjuk az irodalomkedvelő érdeklődőket önképzőkörünkbe.
Házi feladat: Milbacher Róbert: Szűz Mária jegyese
A kötet a Csengey Dénes Kulturális Központ Könyvtárában is kölcsönözhető.
Az est moderátora Tóth Judit.
A belépés díjtalan.

Május 14-én (kedd) 16 órakor

ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAP
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt esélyegyenlőségi napunk gálaestjére, mely a Veled 
is törődünk Egyesület Paks szervezésében a „Hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés 
és hátránykompenzáció Pakson” című EFOP-1.3.7-17-2017 pályázat keretén belül valósul meg.

A rendezvény védnöke és háziasszonya Barabás Éva szerkesztő riporter, műsorvezető, az 
SOS Gyermekfalu nagykövete, a TelePaks Városi Televízió egykori munkatársa.

Program:
Dr. Kovács Antal köszöntője
A Kereszt utcai fogyatékos nappali ellátó gondozottjai és a Főnix Táncstúdió fellépése
Barabás Éva megnyitója
A Gazdag Erzsi Általános Iskola tanulóinak énekes műsora
Megemlékezés Jantyik Margitról
Az „Együtt a közösségben” című kiállítás megnyitója, díjátadó
A Baltazár Színház színészeinek koncertje – közreműködik Müller Péter Sziámi és Darvas 
Ferenc Erkel-díjas zeneszerző, zongoraművész
Állófogadás, kötetlen beszélgetés

Kérjük, részvételi szándékukat Lampert Marianna könyvtárosnál jelezzék a 75/830-356-os 
telefonszámon, vagy a konyvtar@csengey.hu e-mail címen.
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SZÖVŐ SZAKKÖR
A Csengey Dénes Kulturális Központ Könyvtárában Sóthy Györgyné szövő vezetésével 
szövő szakkör működik. A heti rendszerességű alkalmak során a szövés iránt 
érdeklődők képesek lesznek a hagyományos szőnyegszövés területén olyan tárgyak 
alkotására, melyek a népi formavilágnak megfelelnek és a korszerű lakáskultúrában is 
felhasználhatók. A foglalkozások során hallhatnak a hagyományos festékes szőnyegek 
kompozícióiról, mintavilágáról, szövés technikáiról. Elsajátítják a szőnyegszövés 
történetét, megismerik a különböző technikákat, szövőszerkezeteket és szövési 
módokat. 
Anyagköltség: 5.000 Ft/fő/hónap.
Jelentkezni FOLYAMATOSAN lehet személyesen a Csengey Dénes Kulturális Központ 
Könyvtárában, a 75/830-356-os telefonszámon, a konyvtar@csengey.hu
e-mail címen, vagy a www.facebook.com/akonyvtaros/ oldalra küldött üzenetben.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Május 15-én és 29-én (szerdán) 10.30-11.00 óra között a Csengey Dénes Kulturális Központ 

Könyvtárában RINGATÓ foglalkozást tart Petrovicsné Árki Zsuzsanna.
A foglalkozásra néhány hónapos kortól 3 éves korig várják a gyermekeket szüleikkel, 
nagyszüleikkel. 
A programra előzetes regisztráció szükséges 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 szeretettel várunk.

Május 23-án (csütörtökön) 18 órakor

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Vendég: TOTTH BENEDEK műfordító, szerkesztő, író
A belépés díjtalan.

Újra KIBESZÉLŐ KEDD A KÖNYVTÁRBAN
Kedves Anyukák!
Minden kedden 10-12 óra között a Csengey Dénes Kulturális Központ Könyvtárába várjuk az 
édesanyákat és a kismamákat. Míg a gyermekeik játszanak, könyveket lapozgatnak, addig 
az anyukák, kismamák beszélgethetnek, megvitathatják aktuális feladataikat, problémáikat, 
kapcsolatokat építhetnek.
Jó idő esetén találkozás a könyvtár mellett a kisvonatnál.
Igény esetén meghívott szakemberrel kötetlen beszélgetést biztosítunk.
Váltócipő használata javasolt.
A belépés díjtalan. 
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Május 2-án (csütörtökön) 18 órakor a színházteremben

GYERMEKLÉLEK BÖJTE CSABA TESTVÉRREL – a Gyermeklélek 
előadássorozat záró programja

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója, 
mely gyermekmentő szervezet az Erdélyben élő sanyarú körülmények között tengődő 
gyermekek felkarolására alapíttatott. Csaba testvér – ahogyan mindenki szólítja – 
prédikációiban, könyveiben a szeretet erejét hangsúlyozza. Vélekedése szerint a szeretet 
az élet legfontosabb feladata, amely a cselekvésben mutatkozik meg.

Jegy ára: 1.500 Ft
A bevétel teljes összegét Csaba testvér szolgálatához ajánljuk fel.
A jegyek megvásárolhatók elővételben a Csengey Dénes Kulturális Központ 
jegypénztárában hétfőtől péntekig 13-18 óra között.

Május 4-5. (szombat-vasárnap) 10-18 óra között

PAKSI CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL – kézműves csokoládé mustra, napköz-
ben gyermekprogramok, csokoládé-gyurmázás, felnőtteknek csokoládé bikarodeó

Szombaton 17 órakor Bereczki Zoltán koncert
Vasárnap 17 órakor Balázs Klári és Korda György műsora

A koncertekre a belépőjegy ára 2.000 Ft, a többi programra a belépés díjtalan. 

Bővebb információ Rimóczi Lászlótól kérhető a 30/371-96-61-es telefonszámon.

Május 7-én (kedden) 18-20 óra között a nagyklubban

TÁNCTERÁPIA SAMAI DÓRÁVAL
Előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
20/489-40-90 (Gergely Judit), e-mail: dora.samai3@gmail.com 

Május 8-án (szerdán) 17 órakor az emeleti előadóban

NŐI VONAL KLUB
Marmorstein Berta csodálatos élete – mosolygós könnyes mese
Előadja: Rák Kati
Marmorstein Berta egy vállalkozó asszony sorsát meséli el születésétől, 1900-tól 1957-ig. 
Szerelem, üzletelés, egy mindig magára találó asszony változatos életének fordulatai. 
Egy olyan optimista élet bemutatása, ami minden nehézség ellenére győzedelmeskedik. 
Egy 20. századi vagány nő érzéki életimádata annak visszaigazolásául, hogy ugyanazt a 
dolgot meg lehet élni értelmetlen szenvedésként és meg lehet élni kihívásokkal teli ta-
pasztalásként. Bertától hiába vettek el időről időre embert, aranyat, vállalkozást, mindig 
mindenből épen és újult erővel jött ki. Kiválasztott volt, a mindannyiunkban ott lévő isten 
kiválasztottja, tudott, és mert adni, tudott, és mert szeretni. Az előadás során a hallgató-
ság számára megelevenedik a történelem, és emberi tartalmat kap.

Jegy ára: 1.000 Ft

Május 9-én (csütörtökön) 18 órakor a kisklubban

A SZAVAK EREJE előadássorozat
Előadó: Marton Renáta NLP Life Coach/Életvezetési tanácsadó
Téma: Hogyan kell pozitívan értékelni és másokat megbecsülni?
A belépés díjtalan.



Eg
yé

b 
re

nd
ez

vé
ny

ek

1514

Eg
yé

b 
re

nd
ez

vé
ny

ek
Május 10-én (pénteken) 19 órakor a színházteremben

PAGONY ZENEKAR LEMEZBEMUTATÓ KONCERT A PAKSI 
VÁROSI VEGYESKAR közreműködésével

A Pagony zenekar a 2019 márciusában megjelent Képtár című kislemezének kapcsán 
gondolt egy nagyot és meghívták a Paksi Városi Vegyeskart, valamint számos barátjukat, 
hogy lemezbemutatójukon közreműködjenek dalaik előadásában. 
Vendégek: Paksi Városi Vegyeskar, Hesz Ádám, Weller P. Hanna, Poór József, Széles Máté
Az est folyamán a kórus a Pagony dalokon kívül kortárs darabokat is előad.
Előzenekar: a 2018-as Paksi Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivál 2. helyezettje, a pécsi illetőségű 
Cedar Knoll

Május 11-én (szombaton) 9-15 óra között az emeleti előadóban

CSOPORTOS CSALÁDÁLLÍTÓ NAP
A családállítás azokkal a család dinamikai törvényekkel dolgozik, amelyeket ha megismerünk 
és elkezdünk alkalmazni, valódi változásokat hoznak életünk minden területén.
Azokat a lélektani blokkokat, amelyek családi rendszerünkből fakadnak, tudatos elménkkel 
feltérképezni, és megoldani nem mindig lehet. A családállítás segítségével feltárható, hogy 
egy jelenbeli probléma milyen családi minta következménye, illetve feloldást is kínál.

Kinek ajánljuk a családállítást:
• szülő-gyermek kapcsolat zavarai akár a felnőttkorban is
• a felnőttkorban is fájó gyermekkori sérülések, be nem gyógyult lelki sebek
• ismétlődő párkapcsolati problémák
• félelem a gyermekvállalástól, nehéz foganás
• gyenge teljesítmény, erőtlenség, gátoltság esetén
• életviteli nehézségek
• különböző függőségek (alkohol, drog, gyógyszer, stb.)
• depresszió, érthetetlen harag, düh, szorongás, félelmek
• ismétlődő munkahelyi problémák
• nehéz döntések
• lehangoltság, pánik, evészavar, alvászavar, gyermekkori magatartászavarok, stb.

Foglalkozásvezető: Cser Melinda

Jelentkezés és bővebb információ Cselenkó Erika kulturális szervezőtől kérhető a 
75/830-353-as telefonszámon, vagy a cselenkoerika@csengey.hu email címen.

A programra maximum 8 fő jelentkezését tudjuk fogadni.

Részvételi díj: 7.000 Ft/fő
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Május 12-én (vasárnap) 11 és 15 órakor a színházteremben

KICSI GESZTENYE KLUB – A KALAND FOLYTATÓDIK…
A Minimaxon hatalmas sikerrel futó ismeretterjesztő zenés mesejáték egyfelvonásos 
színpadi show-val, varázslatos hangulattal, vadonatúj dalokkal és látványelemekkel vár 
minden érdeklődőt, ahol a nevetés garantált.
Bővebb információ: www.kicsigesztenye.hu 
Jegyvásárlás a www.kicsigesztenye.jegy.hu/ oldalon lehetséges.

Május 13-án (hétfőn) 19 órakor a színházteremben

ANYÁKNAPI OPERETTGÁLA
A tradíció folytatódik!
Sok éve már, hogy Magyarország legjobb operettistái alkotta társulat bemutatta Pakson 
az Anyáknapi Operettgála című rendezvényt, amely azóta is töretlen népszerűségnek 
örvend. A társulat neves szólistái és vendégei ismét várják a Tisztelt Nagyérdeműt egy 
felejthetetlen gálára.
A vadonatúj produkció külön érdekessége, hogy az „örök társak”, Fodor Zsóka és Várkonyi 
András együtt látható a színpadon. Egyéniségük és művészetük igazi meglepetése az 
exkluzív produkciónak.
Az est további érdekessége a hallatlanul izgalmas zenei csemegét ígérő találkozás, 
Horváth Elemér „Emi” hegedű- és Horváth Péter zongoraművész alkotta kettőssel. A két 
virtuóz egész estés élő zenei kísérete és önálló kompozíciói rendhagyó utazásra invitálnak 
különböző műfajokon át tradicionálistól a modern zenei megfogalmazásokig.
Természetesen a közönség által „hazavárt” kiváló szólisták Mádi Piroska, Buch Tibor, 
Kovács Szilárd és Szabó Noémi énekművészek ismét várják Önöket egy újabb nagyszerű 
közös élményre.

Jegy ára: 2.800 Ft

Május 11-én (szombaton) 15 órától a Táncsics parkban

NÉMET NEMZETISÉGI NAP
Program:

15.00  A Roger Schilling Fúvószenekar műsora
15.45  Megnyitót mond Féhr György, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
  elnöke és Szabó Péter polgármester
16.00     Paksi általános iskolák táncosainak előadása
      A Napsugár Óvoda Szivárvány és Süni csoportjainak műsora
  A hímesházi Sonnenblumen Kórus „Stimmungsboot” című színes, 
  szórakoztató programja
19.30     A Paksi Német Nemzetiségi Tánccsoport fellépése
20.00     A Roger Schilling Fúvószenekar műsora
     „Arany Rozmaring” díjátadó

21.00-03.00  Sváb bál a Diamant Zenekarral

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 15-18 óra között vendégül látja egy korsó hideg sörre 
Paks város nyugdíjasait.

A rendezvényen bemutatkozik a dunakömlődi Ízőrző Porta.

A gyermekeket ugrálóvárakkal, trambulinnal, sváb kézműves foglalkozással várjuk.

A vásári udvarban fagylalt, füstölt áru, édesség, bor, pálinka, sajt, méz, textiltermék, saját 
készítésű ékszer vásárolható.
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Május 30-án (csütörtökön) 18 órakor a színházteremben

DUMASZÍNHÁZ
KOVÁCS ANDRÁS PÉTER önálló estje: Életed fi lmje
Jegy ára: 3.600 Ft
Jegyek az IBUSZ Utazási Irodában, illetve a www.dumaszinhaz.jegy.hu/ weboldalon 
vásárolhatók. 

Május 14-én (kedden) 6-8 óra között a város több pontján

BRINGÁS REGGELI – 
a Paks-Dunakömlőd kerékpárút szemléletformáló kampány rendezvénye
A szervezők reggelivel várják a kerékpárral érkezőket.

Május 15-18. között több helyszínen

a VÁROS NAPJA rendezvényei
A részletes programokat tartalmazó kiadványt a szervezők minden háztartásba eljuttatják.

Május 24-én (pénteken) 20 órakor az előtérben

G.U.P. ÉLŐZENEI KONCERT KLUB
A 2019-es évben is folytatódik a G.U.P. élőzenei koncert klub. Ezúttal két zenekar előadását 
tekinthetik meg az érdeklődők.
A Hesz Ádám Akusztik zenekar javarészt saját dalokból álló produkcióját követően a nem-
zetközi zeneszerzői díjakkal is büszkélkedhető, Gébert-Ulbert Project lép színpadra instru-
mentális és énekes dalok előadásával. A zenekar énekesei ezúttal Ferenczy András és Szász 
Ágnes lesznek.

Május 25-én (szombaton) 10 órától az ASE Sportcsarnok melletti füves területen

GYERMEKEK ÉS CSALÁDOK NAPJA
A részletes programokat tartalmazó kiadványt a szervezők minden háztartásba eljuttatják.
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Május 2-án (csütörtökön) 17 órától

ZOKNIBÁB KÉSZÍTÉS 
Polgárné Klári vezetésével

Május 9-én (csütörtökön) 17 órától

MESEKLUB – 
téma a Madarak és fák napja
Ezen a napon találós kérdések, szólások, 
közmondások, keresztrejtvény és betűháló 
vár megoldásra, madaras mozgásos játékok 
után a kézműves foglalkozás keretében 
madaras ajtódíszt készítünk.
Anyagköltség: 200 Ft

Május 11-én (szombaton)

EGÉSZ NAPOS TÚRA 
BÖLCSKÉRE      
a Dunakömlődi Kilóméterszámlálók                 
szervezésében
A túra hossza kb. 20 km, amely érinti a 
pincefalut, a kőtárat, a Szent András kastélyt 
és a nőszirmos területet is.
Jelentkezni a Dunakömlődi Faluházban 
lehet személyesen, vagy a 75/511-090-es, 
illetve a 20/223-91-23-as telefonszámon 
Faragóné Kertész Alice faluházvezetőnél.

Május 13-án (hétfőn) 14-16 óra között

NYUGDÍJAS TEADÉLUTÁN
Május 14-én (kedden) 16.30 órakor

A DUNAKÖMLŐDI 
ÓVODÁSOK NÉPTÁNC 
BEMUTATÓJA

Május 22-én (szerdán) 17 órakor

VAK BOTTYÁN SZOBRÁNAK 
KOSZORÚZÁSA A FALUHÁZ 
ELŐTT

KIÁLLÍTÁS

„SZÍNEK ÉS FORMÁK” 
– A PAKSI ATOMFOLT 
FOLTVARRÓ KLUB 
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető   május 22-ig    a     faluház 
nyitvatartási idejében.

Július 29-től augusztus 2-ig

 „KÓTYOMFITTY” 
– DUNAKÖMLŐDI 
SZABADIDŐ TÁBOR
6-12 éves gyermekek számára
Helyszín: Dunakömlődi Faluház
Táborvezető: Faragóné Kertész Alice
Programok: „kincskeresés” a faluház kör-
nyékén, a Lussoniumnál, ügyességi és já-
tékos versenyek, kézműves foglalkozások, 
felfedezőtúra a Duna túlpartján, strandolás, 
egész napos kirándulás.
Részvételi díj: 16.000 Ft, mely tartalmazza 
az ebéd, a kirándulás költségeit, a belépő-
ket.

A programok naponta 8.30-16.30 óráig tar-
tanak. A kiutazás Paksról Dunakömlődre 
felnőtt kíséretében történik.
Maximum 20 fő jelentkezését tudjuk fogad-
ni.
Jelentkezni július 5-ig lehet a Dunakömlődi 
Faluházban személyesen, vagy a 75/511-
090-es, illetve a 20/223-91-23-as telefonszá-
mon, vagy a dunakomlodifaluhaz@csen-
gey.hu e-mail címen Faragóné Kertész Alice 
faluházvezetőnél.

Igénybe vehető irodai szolgáltatások a 
Dunakömlődi Faluházban:
fénymásolás, fax küldés
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Június 2-án (vasárnap)

MOZGÓMOZI
Bővebb információ: www.csengey.hu, 
www.mozgomozi.hu 

Júniusban a Móricz-bérlet 5. előadása

Dan Gordon: ESŐEMBER
dráma
(Veszprémi Petőfi  Színház)
A szereposztásból: Oberfrank Pál Jászai-
díjas, Érdemes művész, Szalay Bence, 
Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai-díjas, 
Érdemes és Kiváló művész
Rendező: Anger Zsolt Jászai-díjas

Az MGM fi lmje alapján, történet: Barry Morrow, 
forgatókönyv: Ronald Bass és Barry Morrow
A magyarországi bemutató az MGM ON STAGE, 
Darcie Denkert és Dean Stolber külön engedélyével 
történt.
A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI 
Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével 
kerül színre.

Jegy ára: 3.900 Ft

Június 15-én (szombaton)
DUNAKÖMLŐDI FALUNAP
Június 24-től 28-ig
„KRUMPLIORR” – CSERESZNYÉSI 
BENTLAKÁSOS GYERMEKTÁBOR
7-10 éves gyermekek számára
Helyszín: Cseresznyéskert Erdei Iskola
Táborvezető: Nagy Klára
Kalandozás Csukás István mesehőseivel
Programok: cirkuszos játékok, kézműves 
foglalkozások, kirándulás a Kecskeméti 
Vadaskertbe, bűvészelőadás és játékos bű-
vészkedés, kertmozi, kincskeresés, Süsü 
vadászat.
Részvételi díj: 30.000 Ft, mely tartalmazza a 
napi ötszöri étkezést, a szállás díját, a kirán-
dulás költségeit, az előadás díját, anyagkölt-
séget.
A táborba maximum 15 fő jelentkezését tud-
juk fogadni.
Jelentkezni 2019. június 10-ig lehet a Csen-
gey Dénes Kulturális Központban személye-
sen, a 75/830-353-as vagy a 20/519-50-36-os 
telefonszámon, illetve a 
cseresznyeskert@csengey.hu e-mail címen 
Nagy Klára táborvezetőnél.

Július 1-5-ig naponta 8-12 és 14-17 óra között
KÉPZŐMŰVÉSZETI 
ALKOTÓTÁBOR FIATALOKNAK 
(12 éves kortól)
Téma: Rajzolás – festés – emberábrázolás

Programok:
• Délelőtt kreativitást fejlesztő gyakorlatok, 
kompozíciós feladatok, megfi gyelés pontos-
ságát segítő gyakorlatok, önálló munka.
• Délután alakrajz, portré modell utáni ta-
nulmányok, különféle képzőművészeti tech-
nikák alkalmazásával (pl.: akril-, vagy olajfes-
tés, szén, pasztellkréta, tus, stb.).

Részvételi díj: 14.000 Ft/fő (foglalkozások, 
anyagköltség)
Jelentkezni június 25-ig lehet Takács Évánál 
a 70/597-65-82-es telefonszámon.

Július 1-5-ig naponta 8-12 óra között
KÉPZŐMŰVÉSZETI 
ALKOTÓTÁBOR GYEREKEKNEK 
(6-12 éves korig)
Téma: „Nyomozz és alkoss velünk”

Programok:
• Képek titkos élete – karcképek
• Képkeretek története, a valóság bekerete-

zése – térszerkezetek, térkonstrukciók
• Titokdobozok, doboztitkok, időkapszulák
• Misztikus esetek – sötétben világító tár-
gyak
• „Szagot fogunk” – illat-térképek
• Árnyak nyomában – rajzolás, festés fotó-
zás
• Tárgyak üzenete, sorsa, utóélete – képre-
gény, használati utasítás, storyboard
• Nyomhagyások – dekorgumi, polisztirol 
nyomdák
• Lenyomatok – papírmerítés

Részvételi díj: 10.000 Ft/fő (foglalkozások, 
anyagköltség)
Jelentkezni június 25-ig lehet Takács Évánál 
a 70/597-65-82-es telefonszámon

Július 14-22-ig
HATÁRON TÚLI MAGYAR 
KÖZÉPISKOLÁSOK 
OLVASÓTÁBORA
a Cseresznyéskert Erdei Iskolában
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