
PROGRAMFÜZET
2019. november

no
ve

m
be

r
Csengey Dénes Kulturális Központ
Dunakömlődi Faluház
Cseresznyéskert Erdei Iskola



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

Gyermekszínház .......................................................................................................................... 6-7. oldal

Ifj úsági hangverseny ...................................................................................................................... 8. oldal

Felhívás ........................................................................................................................................... 9. oldal

Kiállítás ...........................................................................................................................................10. oldal

Könyvtár .................................................................................................................................... 11-13. oldal

Egyéb rendezvények .................................................................................................................14-17. oldal

Dunakömlődi Faluház............................................................................................................... 18-19. oldal

Decemberi előzetes .................................................................................................................20-22. oldal

TARTALOMJEGYZÉK

2



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

November 1-jén 
a Csengey Dénes Kulturális Központ és 

a Dunakömlődi Faluház zárva tart.
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November 19-én (kedden) 19 órakor a Honthy Hanna-bérlet 1. előadása
Böhm – Korcsmáros:

SZÉP NYÁRI NAP
Neoton musical
(Magyarock Dalszínház)

A szereposztásból: 
Faragó András, Török Tamás, Kiczmann Ágnes,
Fejes Szandra, Papp Csaba, Kisfaludy Zsófi a

Rendező: Vizeli Csaba és Bakó Gábor

Kétszázhúsz felett, Santa Maria, Don Quijote, Pago Pago, Ha szombat este táncol, Tini-dal, 
Holnap hajnalig, Vándorének.
Ugye mindenkinek ismerősek ezek a slágerek? A hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes évek si-
kerzenekara, a Neoton dalairól van szó, melyek nagyszerű alapul szolgálnak a Szép nyári 
nap – a Neoton musicalhez.
Igazi bulira készülnek a musical szereplői, akik a hetvenes évek egy forró júliusi napján „ön-
kéntesen” utaznak a jugoszláv határnál lévő Bácsszentmáriára, építőtáborba. Persze, korán 
kelnek, sőt még reggeli torna is van, meg munka a paradicsom-feldolgozóban, de leginkább 
szórakozni akarnak, táncolni-énekelni, egymást ugratni, s megtalálni a szerelmet… A tábor 
vezetője, Tóth Antal, s helyettese, Panni néni, az orosztanárnő ébren fi gyeli őket. 
Utóbbi nehéz helyzetbe kerül, mert lánya beleszeret a frissen érettségizett, szociológusnak 
készülő Varga Péterbe, akinek édesapja ’56 után disszidált, s aki maga is renitens fi atalnak 
tűnik…

Az előadásra minden jegy elkelt!
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November 28-án (csütörtökön) 
19 órakor a Latinovits-bérlet 1. előadása
Müller Péter – Seress Rezső: 

SZOMORÚ VASÁRNAP musical (Madách Színház)

Seress Rezső:   Rudolf Péter
Helén:    Nagy-Kálózy Eszter
Pincér/pap/katona/férfi :  Nagy Sándor

Rendező:   Horgas Ádám

A Szomorú vasárnap egy halhatatlan szerelem története. Seress Rezső sok örökzöld sláger 
és a világhírű dal, az „öngyilkosok himnuszának” szerzője maga is öngyilkos lesz. De visz-
szatér oda, ahol életét – mint zongorista – élte: a legendás Kispipába. Jön, hogy „rendezze 
a cehhet”, hogy egész sorsát – s vele sok évtized magyar történelmét – zenével, dallal és 
tánccal újra elmesélje. És jön Jani pincér, egyetlen barátja. És jön a felesége, Helénke, akivel 
hosszú életének minden küzdelmét végigélte. Beszállnak a játékba. Seress csak a végén 
tudja meg, hogy Helénke szerette – szerelemmel szerette. „Boldog voltam, s én marha, 
észre sem vettem!” 
Játszanak. Énekelnek. Táncolnak.
És vidám szózatként szól a daluk: „Szeressük egymást, gyerekek!”

A Csak átutazó vagyok... című dal zeneszerzője Horváth Jenő, a Szomorú vasárnap című dal szövegírója 
Jávor László, az Ember egy léha… című dal szerzője Erdélyi Mihály, a Maga az első bűnös asszony című 
dal zeneszerzője László Imre.
Dramaturg: Vinkó József
Az előadást az UMPA ügynökség és az EMB Universal Zeneműkiadó engedélyezte.

Jegy ára: 3.900 Ft 

Díszlettervező: Horgas Péter
Jelmeztervező: Bujdosó Nóra
Zenei vezető: Kocsák Tibor
Koreográfus: Hajdú Anita
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November 5-én (kedden) 14 órakor
a Janikovszky Éva-bérlet kisiskolásoknak 1. előadása

A HALÁSZ MEG A FELESÉGE
mesemusical
(Magyarock Dalszínház, Komárom)

A szegény halász kifog egy halat a tengerből, melyről kiderül, hogy Vízi tündér, amely arra 
kéri, hogy dobja vissza a tengerbe. A halász így is tesz, majd hazamegy és elmondja a felesé-
gének, hogy mi történt vele. Az asszony azonnal visszazavarja, hogy a putri helyett, amely-
ben laknak, egy takaros kis házikót kérjen a haltól. Teljesül a kívánságuk, ám már kevesli az 
asszony a házat, kastélyra vágyik. Ezt is megkapják a keszegtől, hanem azzal sem elégszik 
meg. Király, császár, majd pápa akar lenni, de végül ez sem elég neki. A nagyravágyást meg-
elégelve a Tündér újra szegényekké teszi őket, de végül megismerik a boldogságot.

Halász: Mészáros Tamás
Feleség: Enyingi Zsófi a
Vízi tündér: Kuczmann Ágnes/Tar Gabriella
Tesz, szolga: Fecske Dávid
Vesz, szolga: Bene Zoltán

Jelmez: Másikné Vizeli Anita
A Grimm testvérek meséje nyomán írta: Vizeli Csaba
Zene: Pécsváradi Zoltán

Rendező: Vizeli Csaba

Jegy ára: 1.500 Ft 
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November 11-én (hétfőn) 10 órakor
a Lázár Ervin-bérlet óvodásoknak 1. előadása

A KISKAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA
interaktív zenés mesejáték egy részben
(a Görbe Tükör Színház és a Zenthe Ferenc Színház közös produkciója)

A Szultán szereti a meséket. De azért nem mindegyiket! Egy kíváncsi török leány rá akarja 
venni a palota tömlöcéből frissen szabadult öregembert, hogy mondja el, milyen históriával 
bőszítette fel a császárt. Ha Ti is hallani akarjátok a mesés Kelet tiltott történetét, kérjétek 
meg az öreget! Ha sikerül szóra bírnunk, együtt szoríthatunk a Kiskakasnak, hogy visszasze-
rezze a gyémánt félkrajcárját, s általa kinevethetjük a tohonya janicsárokat és végül talán 
megbűnhődik a kapzsi uralkodó is...

Szereplők:
Kovács Róbert („A világ legrosszabb gyereke”)
Házi Anita m. v. (a Zenthe Ferenc Színház színművésze)
Pintér Gábor
Ott József
Bartha György

Rendező: Kovács Róbert

Jegy ára: 1.500 Ft
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November 15-én (pénteken) 16 órakor
az Ifj úsági hangversenybérlet 1. előadása

ZENEVARÁZSLAT
Várnagy Andrea és Farkas Lili zongorakoncertjének célja, hogy a gyermekekhez is közel 
juttassa a klasszikus zenét játékos, szórakoztató, szívet és képzeletet megmozgató for-
mában. Rövid négykezes karakterdarabok magyar költők verseivel összekapcsolva adják a 
koncert gerincét (sokszor kortárs költőknek is teret adva). A zongoraműveket olyan karak-
terben, témában hasonló versek egészítik ki, amelyek közel állnak a gyermekek világához, 
akik előtt fantáziájuk segítségével feltárul a hangjegyek mögötti titokzatos és csodálatos 
világ.

Váradi Andrea és Farkas Lili – zongora
Moderátor: Várnagy Andrea

Jegy ára: 800 Ft
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November 23-án (szombaton) a Csengey Dénes Kulturális Központban

KI MIT TUD? PAKS 2019
Tehetségkutató verseny általános- és középiskolás tanulók számára

Kategóriák: vers- és prózamondás, mesemondás, dalszövegek 
versben-prózában, hangszeres zene, ének, tánc

Jelentkezési határidő: 2019. november 8.

A felhívás és a jelentkezési lap letölthető a www.csengey.hu 
weboldalról.
Bővebb információ Kiss-Fodor Melinda kulturális szervezőtől kérhető 
a 75/830-354-es telefonszámon, vagy a 
kissfodormelinda@csengey.hu e-mail címen.
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KIÁLLÍTÓTEREM
November 5-én (kedden) 17 órakor

ENGYEL PÉTERNÉ ERIKA AMATŐR FESTŐ KIÁLLÍTÁSA
A kiállítást Tibai Eszter nyitja meg.
Közreműködik Baracskay Zsanett – vers.
A kiállítás december 8-ig tekinthető meg a Csengey Dénes Kulturális Központ nyitvatartási 
idejében.

KÖNYVTÁR-GALÉRIA
November 8-án (pénteken) 17 órakor

VÁNDOR ANDREA KIÁLLÍTÁSA: „SZÍNEK ÉS TERMÉSZET” 
– selymen, vásznon, papíron
A tárlaton selyemből készített sálat, kendőt, inget, párnát, ékszert és képeket tekinthetnek 
meg az érdeklődők.
A kiállítást Csörnök Enikő selyemfestő nyitja meg.
Közreműködik a Pro Artis Klarinét Kvartett.
A kiállítás november 29-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében.
A kiállított darabok megvásárolhatóak a kiállítás lebontása idején.
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November 5-én és 19-én (szerdán) 10.00-10.30 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, nagy-
szüleikkel.
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.

November 5-én (kedden) 18 órakor

ÖNKÉPZŐKÖR
Szeretettel várjuk az irodalomkedvelő érdeklődőket önképzőkörünkbe.
Házi feladat Örkény István bármely könyve.
Kötetek kölcsönözhetők a Csengey Dénes Kulturális Központ Könyvtárában.
Az este moderátora Tóth Judit.
Szeretettel várjuk a kedves olvasókat.

A belépés díjtalan.

November 7-én (csütörtökön) 17.30 órakor

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE 
PAKSI CSOPORTJÁNAK RENDEZVÉNYE
A Csengey Dénes Kulturális Központ Könyvtárának munkatársai és a KÉSZ várja az érdeklő-
dőket soron következő rendezvényére.
Minorits Jánosné (népi iparművész): Sárközi népviselet – Őcsény című könyvének bemuta-
tója és a hozzátartozó kiállítás megtekintése.
A rendezvényen a kötet megvásárolható és dedikáltatható.

A belépés díjtalan.
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November 11-én (hétfőn) 18 órától

FILMBARÁTOK KLUBJA
Vasvári Márton ajánlja az érdeklődők fi gyelmébe a Truman show című amerikai vígjátékot.
Minden régi és új fi lmbarátot szeretettel várunk a fi lmnézéssel egybekötött beszélgetésre.

A belépés díjtalan.

SZÖVŐ SZAKKÖR minden hétfőn 15.30 órakor
JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
Új évadot indít Sóthy Györgyné szövő a Csengey Dénes Kulturális Központ Könyvtárában. 
A heti rendszerességű alkalmak során a szövés iránt érdeklődők képesek lesznek a hagyo-
mányos szőnyegszövés területén olyan tárgyak alkotására, melyek a népi formavilágnak 
megfelelnek és a korszerű lakáskultúrában is felhasználhatók. A foglalkozások során hall-
hatnak a hagyományos festékes szőnyegek kompozícióiról, mintavilágáról, szövés techni-
káiról. Elsajátítják a szőnyegszövés történetét, megismerik a különböző technikákat, szö-
vőszerkezeteket és szövési módokat.
Anyagköltség: 5.000 Ft/fő/negyedév.
Jelentkezni 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.
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SÜNIZENE minden csütörtökön 9.30 és 10.30 órakor
Zenés, hangszeres foglalkozásra várja Cseke Klári énektanárnő a gyermekeket (0-3 éves 
korig) szüleikkel, nagyszüleikkel.
Az első foglalkozás ingyenes.
További díjak: 1.000 Ft/fő/gyermek, bérlet: 4.500 Ft/5 alkalom/gyermek.
Bővebb információ a sunigyermekkucko@gmail.com e-mail címen kérhető.
Sok szeretettel várunk minden játszani vágyó családot.

GYERMEKJÓGA A KÖNYVTÁRBAN minden kedden és csütörtökön 
16.30-17.20 óra között
Zenés foglalkozásra várjuk a gyermekeket 4-10 éves korig. (Érkezés 5 perccel a kezdés 
előtt.)
A mesével átszőtt, játékos gyermekjóga foglalkozás, – ahol nem kap szerepet a versenyzés 
– ajánlott fi úknak és lányoknak, túlmozgásos és visszahúzódó gyermekeknek is.
Kényelmes ruházat és matrac használata javasolt.

Oktató: Vasvári Kinga

Foglalkozás díja: 1.000 Ft

A programra előzetes bejelentkezés szükséges a facebookon Vasvári Kingánál, illetve a 
Kanga jóga oldalon, a 30/844-46-35-os telefonszámon, vagy a Csengey Dénes Kulturális 
Központ Könyvtárának elérhetőségein. 
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November 6-án (szerdán) 19 órakor

ZORÁN koncert
Jegy ára: 7.590 Ft
Jegyek válthatók a jegypénztárban és a www.gag.jegy.hu weboldalon.

November 9-én (szombaton) 

XXII. PAKSI ORSZÁGOS AMATŐR POP-ROCK-JAZZ 
FESZTIVÁL
10-12 óráig workshop: A fejlődés titka – Tóth Viktor, szaxofonművész előadása
13-18 óráig 12 zenekar bemutatkozása
19 órától Peet Project koncert

November 14-én (csütörtökön) 18 órakor a kisklubban

A SZAVAK EREJE előadássorozat
Előadó: Marton Renáta NLP Life Coach/Életvezetési tanácsadó
Téma: Belső építkezés az elengedés után

A belépés díjtalan.
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November 20-án (szerdán) 17 órakor

NŐI VONAL KLUB
Tóth Erika integrál szemléletű család- és rendszerállító, Szakrális Nőiség tanító
A nő misztériuma bemutató előadás

Az előadás témájából: 
„Mi nők, évezredes tudás birtokában vagyunk, de sajnos nem tudunk kapcsolódni 
kincseinkkel. Mindannyian a boldogságot keressük, és feltételekhez kötjük. Majd boldog 
leszek, ha lesz párom, majd boldog leszek, ha lesz jó munkám, pénzem, gyerekem, házam. 
A boldogság hajszolása közben pedig kiégünk, elfáradunk a rengeteg feladattól, ami ránk 
hárul, és nem találjuk már nemhogy a boldogságot, de néha önmagunkat sem.” 
Az előadás célja a gondolatébresztés, gondolatok arról, hogy mi is a valódi NŐ lényege, 
feladata: Női erőforrások, Életszakaszok, Vérmisztériumok, Erős nők-gyenge férfi ak?, 
Menstruáció – átok vagy áldás?, Megszentelt szexualitás, a NŐ tápláló ereje,  Szakrális nő? 
Minden nő szakrális, csak nem biztos, hogy tud róla… családállítás (női sors) bemutató.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A belépés díjtalan.
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November 21-én (csütörtökön) 17 órakor

MÉH ÁLDÁS, MÉH SZERTARTÁS KURZUS NŐKNEK
A Női Vonal Klub előadásához kapcsolódóan az előadó lehetőséget kínál az érdeklődők 
számára kurzuson való részvételre, melynek során Méháldást, Méhszertartást tart. Ennek 
keretében a jelentkezők még bővebben hallhatnak, tanulhatnak magukról. Elsajátíthatják 
azokat a méhtisztító gyakorlatokat, amikkel magukat tudják a hétköznapokban tengelybe 
állítani.

A kurzust vezeti: Tóth Erika integrál szemléletű család- és rendszerállító, Szakrális Nőiség 
tanító, Transzrelaxációs testterapeuta
A részvételi díj: 12.000 Ft/fő
A kurzusra előzetesen november 18-ig lehet jelentkezni.

A Méh áldás, méh szertartás nőknek program célja:
Életed fája a méhedben gyökerezik. Tisztítsd meg a talajt, öntözd a fádat, hogy virágba 
boruljon és érett, tápláló gyümölcsöket teremjen újra és újra!
A körülbelül két órás program keretében találkozhat az érdeklődő a nőisége valódi 
lényegével. Az évezredek során a kollektív női tudatban felhalmozódott szégyen, fájdalom 
, félelem, bűntudat, elkülönültség, családi minták hatással vannak ránk és elvesztettük a 
kapcsolatot azzal a teremtő női minőséggel, mely a legtisztább szeretet hordozója.

Bővebb információ Vertike Tamásné Ildikó kulturális szervezőtől kérhető személyesen, a 
pakoliczildiko@csengey.hu e-mail címen, vagy a 75/830-354-es telefonszámon lehet.
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November 20-án (szerdán) 18.30 órakor a színházteremben

Nyikoláj Koljáda: HEGEDŰ, CSÖRGŐDOB ÉS VASALÓ
(vígjáték, két színdarab egyben)
orosz nyelvű előadás magyar felirattal, a budapesti Orosz Stúdiószínház vendégjátéka
Rendező: Zinaida Zicherman

Jegy ára: 1.500 Ft; diákoknak, nyugdíjasoknak: 1.000 Ft

Jegyek kaphatók a jegypénztárban hétköznapokon 13-18 óra között.

November 22-én (pénteken) 19 órakor a színházteremben

A PISTIEST ZENEKAR 5 ÉVES SZÜLETÉSNAPI KONCERTJE
Előzenekar: HellóPisti (Tata)

A koncerten korábbi zenekari tagok és vendégzenészek is színpadra lépnek. Az együttes 
eddigi repertoárját új szerzeményeivel fűszerezi. Elgondolkodtató és érzelmes pillanatok 
váltják majd egymást és kisebb meglepetésekre is lehet számítani.

Belépőjegy 1.500 Ft, melyet a jegypénztárban lehet megvásárolni.

További információ Gyulai Istvántól kérhető a pistiestzenekar@gmail.com e-mail címen, 
vagy 70/567-04-72-es telefonszámon.
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November 7-én (csütörtökön) 17 órától

MESEKLUB
Megismerkedünk a Márton  napi hagyományokkal,  libás  mondókákkal, versekkel,  lesz  
LIBA-TOTÓ, majd a kézműves foglalkozás keretében libás ajtódíszt készítünk. 
Anyagköltség: 200 Ft

November 9-én (szombaton) 19 órától

MÁRTON NAPI VACSORÁS EST ÉS BÁL a Dunakömlődi Borbarát Kör 
szervezésében.
Bővebb információ Hernádi Norberttől kérhető a 20/928-57-77-es telefonszámon.

November 11-én és 25-én (hétfőn) 14-16 óra között

NYUGDÍJAS TEADÉLUTÁN a Dunakömlődi Nyugdíjas Klub szervezésében.

November 23-án (szombaton) 18 órakor

KATALIN BÁL a Dunakömlődi Nyugdíjas Érdekszövetség szervezésében.
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DUNAKÖMLŐDI ADVENTI UDVAR idén rendhagyó helyszínen, a Plébá-
nia udvara helyett a Dunakömlődi Faluház előtt

November 29-én (pénteken) 18 órakor
Az első gyertyát Lábár Tamás káplán gyújtja meg, majd a Misztrál Együttes műsorát 
tekinthetik meg.

Előzetes:
December 6-án (pénteken) 18 órakor
Gyertyagyújtás, majd a Harmónia Vonósnégyes (a Pannon Filharmonikusok tagjai) 
előadása.

November 30-án (szombaton) 18 órakor

A DUNAKÖMLŐDI SPORTKÖR ÉVZÁRÓ MEGBESZÉLÉSE

Asszonytorna minden kedden 18 órától.

Igénybe vehető irodai szolgáltatások a Dunakömlődi Faluházban:
fénymásolás, fax küldés 
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December 1-22. között a városháza előtti téren

PAKSI ADVENT 2019
A részletes programokat tartalmazó kiadványt a szervezők minden háztartásba eljuttatják.

December 7-én (szombaton) 16 órakor

27. NEMZETKÖZI GASTROBLUES FESZTIVÁL – 
LEMEZBEMUTATÓ KONCERTEK
16 órától Gastroblues Vándorkiállítás
17 órától Kalus & Doki Duo
18 órától Nemes Zoltán, Mezőfi  István, Kalus, Doki, Pál Balázs Jenő – Jam
20 órától Pál Balázs Jenő Trió (Woodstock emlékzenekar)
22 órától Little G. Weevil & Dionne Bennett feat. Premecz Mátyás
24 órától Tűzkerék Xt

Jótékonysági tombolasorsolás Visk (Kárpátalja) gyermekeinek karácsonyáért – sorsolás a 
koncert szünetekben.

Jegy ára: a helyszínen 3.990 Ft, elővételben 2.990 Ft (Omega Jegyiroda – 7030 Paks, Dózsa 
György út 102., 20/571-08-48, info@omegaelektronika.hu)
Bővebb információ: www.gastroblues.hu, info@gastroblues.hu 
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December 10-én (kedden) 19 órakor a Latinovits-bérlet 2. előadása

Dosztojevszkij: KARAMAZOV FIVÉREK
dráma (Spirit Színház)
A szereposztásból: Perjés János, Hermányi Mariann, Mészáros Martin, Karácsony Gergely, 
Szász Júlia, Szép Domán, Herczegh Péter
Rendező: Nagy Márk
Jegy ára: 3.900 Ft

December 11-én (szerdán) 14 órakor

KAI HENSEL: KLAMM HÁBORÚJA 
ifj úsági színházi nevelési előadás (Kolibri Gyermek- és Ifj úsági Színház, Budapest)
Egy tanár önvallomása az iskola harcteréről, a lövészárok mélyéről, lejtmenetben. Scherer 
Péter alakítását Európa-szerte fesztiváldíjakkal jutalmazták. Előadásunkat középiskolai 
osztályoknak, jelenlegi, volt, és leendő diákoknak ajánljuk – biztatásul, hogy csak azért is.
Játssza: Scherer Péter
Dramaturg: Kovács Kristóf
Rendező: Novák János
Az előadás időtartama 70 perc.
A rendezvényen való részvétel korlátozott számban, meghívás alapján lehetséges.
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Decemberben a Móricz-bérlet 2. előadása

Sütő András: ADVENT A HARGITÁN
színjáték (a Váci Dunakanyar Színház és a Zenthe Ferenc Színház közös előadása)
Szereplők: Szarvas József Jászai Mari-díjas, Érdemes és Kiváló művész, Jakab Csaba, Hajdú Tibor, 
Erdélyi Tímea, Tarpai Viktória
Rendező: Susán Ferenc Vastaps-díjas, T. Pataki emlékgyűrűs
Jegy ára: 3.900 Ft
Az előadás pontos időpontjáról decemberi programfüzetünkből, honlapunkról, valamint 
facebook oldalunkról tájékozódhatnak.
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