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Ahol emberi közösség van, ott megjelenik az Előadás elfojthatatlan Szelleme.
Kis falvakban a fák tövében, a nagyvárosok rafinált színpadán, az iskola előcsarnokában, mezőn, templomban; 
nyomortelepen, köztéren, szabadidő központban és belvárosi alagsorban gyűlnek össze az emberek, hogy 
elmerüljenek abban a tiszavirág életű színházi világban, amelyet teljes létünkkel, lélegzetünkkel és hangunkkal 
teremtünk meg, hogy kifejezzük emberi mivoltunk bonyolultságát, sokféleségét, sebezhetőségét.
Összegyűlünk, hogy sírjunk és emlékezzünk, nevessünk és elmerengjünk, hogy tanuljunk, állítsunk és elképzeljünk 
valamit. Hogy elgyönyörködjünk a technikai tudáson, hogy megjelenítsük az Isteneket. Hogy visszafojtott lélegzettel 
figyeljük, azt, hogy mindannyian mennyire nyitottak vagyunk a szépre, az együttérzésre és a szörnyűségre. Hogy 
feltöltődjünk és erősebbek legyünk. Hogy ünnepeljük a különböző kultúrák gazdagságát és szertefoszlassuk a 
bennünket elválasztó határokat.
Ahol emberi közösség van, ott megjelenik az Előadás elfojthatatlan Szelleme. Az előadás közösségből születik, és 
különböző hagyományok maszkjait és jelmezeit ölti magára. Az előadás felhasználja a nyelvet, a ritmust, a 
gesztusokat, és megtisztítja az utat közöttünk.
Mi művészek, akik ezzel az ősi Szellemmel dolgozunk, arra ítéltettünk, hogy szívünkön, gondolatainkon és testünkön 
átszűrve feltárjuk a valóságot a maga mindennapiságában és fénylő titokzatosságában.
Egy olyan korban, amelyben sok millió ember a túlélésért küzd, elnyomó rendszerektől és a kizsákmányoló 
kapitalizmustól szenved, menekül a konfliktusok és a nehézségek elől, egy olyan korban, amelyben magánéletünket 
behálózzák a titkosszolgálatok, és tolakodó kormányok cenzúrázzák minden szavunkat; egy olyan korban, amelyben 
erdőket irtanak ki, fajokat végeznek ki, és óceánokat szennyeznek: mi az, amiről beszélnünk kell?
Ebben az egyenlőtlen világban, amelyben a legfőbb hatalom birtokosai arról akarnak meggyőzni minket, hogy létezik 
egyetlen nemzet, egyetlen faj, egyetlen nem, egyetlen szexuális preferencia, egyetlen vallás, egyetlen ideológia, 
egyetlen kultúra, amely felsőbbrendű az összes többinél, védhető-e az a gondolat, mely szerint a művészetek és a 
politika szétválasztható?
Mi, az arénák és színpadok művészei, vajon alávetjük-e magunkat a piac kilúgozott igényeinek, vagy élünk a 
hatalmunkkal, megnyitjuk az emberek szívét és gondolkodását, magunk köré gyűjtjük és lelkesítjük, elvarázsoljuk, 
megvilágosítjuk őket, és a reményre, az őszinte együttműködésre épülő világot teremtünk?

A 2014-es színházi világnap üzenete:

(Brett Bailey dél-afrikai drámaíró, díszlettervező, rendező)



A Csengey Dénes Kulturális Központ munkatársai nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm 
Önöket a 2014/2015-ös színházi évad bérleti felhívása alkalmából!
Nagy lelkesedéssel vágtunk bele a munkába, amelyben az előző évek sikereit és tapasztalatait 
mérlegelve összeállítottunk az Önök számára egy igen színes színházi kínálatot.
A nagy sikerre való tekintettel a Móricz és Latinovits bérletünket újra 5-5 előadással szervezzük a 
tájolható előadások közül a legjobbakból. Fantasztikus színészekkel találkozhat a paksi közönség 
határon túlról is.
Figyelembe véve az Önök kívánságait két újdonságot kínálunk ebben az évadban: a felnőtt 
hangversenybérlet helyett a komolyzene, az opera és a tánc iránt érdeklődőknek ajánljuk az Erkel 
bérletet. A Honti Hanna nevével fémjelzett bérletet a könnyed dallamok kedvelőinek kívánságára 
és örömére állítottuk össze.
A gyermekek számára megújult formában, sok élő szereplős előadással hirdetjük meg a Kisiskolás 
és Óvodás bérletet, valamint a legkisebb közönségünknek a Tipegő bérletet.
A kiadványban szereplő időpontok tájékoztató jellegűek, a pontosítás folyamatosan zajlik a 
színházakkal. Havi programfüzetünkben, honlapunkon tájékoztatjuk Önöket az előadásokról, 
illetve a bérlettulajdonosokat e-mail-ben is értesítjük.
Bízunk abban, hogy a színházszerető közönség minden rétege megtalálja a neki tetsző darabot a 
repertoárban, és olyanok is kedvet kapnak a bérletvásárláshoz, akik valamilyen oknál fogva az 
elmúlt évben ezt nem tették.

Tartalmas szórakozást kívánok:

Tisztelt Közönségünk!

Hefner Erika
         szakmai igazgató



Móricz bérlet

Déry Tibor – Pós Sándor – Presser Gábor – Adamis Anna:
KÉPZELT RIPORT EGY AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL

-zenés játék-
Pannon Várszínház, Veszprém

Peter Shaffer:
AMADEUS
-színmű-

Orlai Produkciós Iroda, Budapest

Paul Portner:
HAJMERESZTŐ

-bűnügyi társasjáték két részben-
Turay Ida Színház, Budapest

Szabó Előd – Nagy István:
BARBARA

-erdélyi rock-musical-
Ivancsics Ilona és Színtársai, Szentendre

Pozsgai Zsolt:
A SZŰZ ÉS A SZÖRNY

-tragikomédia két részben-
Új Színház, Budapest



Latinovits bérlet

Arany János – Szarka Gyula (Ghymes):
TOLDI

-musical költemény-
Pannon Várszínház, Veszprém

Bill Manhoff:
A BAGOLY ÉS A CICA

-komédia-
Orlai Produkciós Iroda, Budapest

Vajda Katalin – Lázár Zsigmond – Baráthy György:
Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány című regényéből

PISZKOS FRED, A KAPITÁNY
-zenés játék-

Fogi Budapesti Bulvárszínház, Budapest
Jókai Anna:

FEJÜNK FELŐL A TETŐT
-színpadi játék két részben-

Ivancsics Ilona és Színtársai, Szentendre

Bereményi Géza:
Bereményi Géza Eldorádó című filmjének színpadi adaptációja

AZ ARANY ÁRA
-piaci játék, színmű-

Komáromi Jókai Színház, Szlovákia



Dés László – Nemes István – Koltai Róbert – Nógrádi Gábor:
SOSE HALUNK MEG

-musical-
Pannon Várszínház, Veszprém

Hunyady Sándor műve alapján írta Topolcsányi Laura:
A VÖRÖSLÁMPÁS HÁZ

-zenés vígjáték-
Turay Ida Színház, Budapest

Huszka Jenő – Martos Ferenc:
LILI BÁRÓNŐ

-operett-
Komáromi Jókai Színház, Szlovákia

Honti Hanna bérlet



Erkel bérlet

Carl Orff:
CARMINA BURANA

-kantáta-

MAGYAR TÁNCOK
-tánckoncert két felvonásban-

Dunaújvárosi Bartók Táncszínház, Dunaújváros

Gaetano Donizetti:
DON PASQUALE

-vígopera-



Kisiskolás bérlet

ROBINSON CRUSOE
-zenés mesejáték-

Miniszínház, Szeged

BORS NÉNI
-zenés kaland minden korosztálynak-

Pécsi Harmadik Színház, Pécs

LÚDAS MATYI
-zenés mesejáték-

Pódium Színház, Budapest

A FECSEGŐ CSODASZAMÁR
-székely népmese-

Hókirálynő Meseszínpad, Budapest

ALADDIN ÉS A CSODALÁMPA
-zenés mesejáték-

Szabad Ötletek Színháza, Budapest



Óvodás bérlet

MICIMACKÓ MESÉI
-gyermekmusical-

Fogi Színház, Budapest

HAMUPIPŐKE
-zenés mesejáték-

Tihanyi Vándorszínpad, Budapest

AZ IGAZMONDÓ JUHÁSZLEGÉNY
-zenés mesejáték-

Tihanyi Vándorszínpad, Budapest

TAVASZTÜNDÉR MOSOLYA
-mesejáték-

Hókirálynő Meseszínpad, Budapest

VÍZIPÓK, CSODAPÓK
-mesemusical-

Szabad Ötletek Színháza, Budapest



PEPITA
Kabóca Bábszínház, Veszprém

TIPEGŐ-TOPOGÓ
Bóbita Bábszínház, Pécs

PIROS! SÁRGA? KÉK.
Ciróka Bábszínház, Kecskemét

KEZESLÁBAS
Kezeslábas Társulat, Budapest

Tipegõ bérlet



Móricz bérlet

Az első magyar musical Déry Tibor legendás regényéből Presser Gábor zenéjével készült. Az 
immár klasszikus rockmusical az Orfeusz-motívumra épül: a szerelmes férfi, József alászáll az 
„alvilágba” elragadott kedvese, Eszter megkeresésére. A Déry Tibor által megírt pokol az 
elhíresült altamonti fesztivál, ahol a Rolling Stones együttes koncertjén egy néger fiút 
meggyilkoltak a fékevesztett hangulatban.
Ez a drámai alaphelyzet alkalmat ad az írónak arra, hogy nyíltan, megrázóan szóljon 
terrorról, kirekesztettségről, etnikai és szexuális másságokról, felemelje szavát a kábítószer 
ellen, döbbenetes erővel fogalmazza meg egy értékvesztett világban útját kereső fiatalság 
magányát, kétségbeesettségét, tisztaság utáni vágyát.
Presser Gábor immár slágerré vált dalai minden korosztály számára meghatározóak.

2014. december 8-án (hétfőn) 19 órakor
Déry Tibor – Pós Sándor – Presser Gábor – Adamis Anna:

KÉPZELT RIPORT EGY AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL
-zenés játék-

(Pannon Várszínház, Veszprém)

A szereposztásból:
Sánta László, Zayzon Csaba, Egyed Brigitta, Oravecz Edit,

Koscsisák András, Stefancsik Annamária

Koreográfus:
Krámer György

Rendező:
Vándorfi László



Móricz bérlet

Peter Shaffer népszerű színdarabja izgalmas gondolattal játszik el: mi van, ha a zseniális 
zeneszerző, Wolfgang Amadeus Mozart nem is természetes halállal halt meg oly fiatalon, 
hanem valaki eltette őt az útból? Mi van, ha ez a valaki a nagy vetélytárs, Bécs udvari 
zeneszerzője, Antonio Salieri volt? Hosszú évekkel a fiatal pályatárs halála után, Salieri 
megbomlott elmével idézi meg őt és a kort, amelyben egymás mellé sodorta őket a véletlen. 
A már több legendás előadást látott mű két igazi jutalomjátékra is lehetőséget ad. Salieri 
szerepében ezúttal Kulka Jánost, az ifjú Mozartéban Keresztes Tamást láthatjuk. Szikszai 
Rémusz rendezésében a harmadik főszereplő maga a zene, a rokokó kor tökéletes muzsikája. 

Peter Shaffer: 

AMADEUS
-színmű-

(Orlai Produkciós Iroda, Budapest)

A szereposztásból:
Kulka János, Keresztes Tamás, Egri Márta, Lovas Rozi, Murányi Márta, Fodor Tamás,

Kaszás Gergő, Tamási Zoltán

Rendező:
Szikszai Rémusz



Móricz bérlet

Egy közönséges esős hétköznap délutánon véres bűntény történik Washington 
belvárosában. Az áldozat az évszázad egyik legnagyobb zongoraművésznője.
Mindenki gyanús!
A rendőrség akcióba lép, tanúként pedig ott van a nyomozást aktívan segítő közönség.
A közönség – aki mindent látott...
Paul Portner társasjátéka Amerikában kivívta a legnagyobb előadásszámot elért produkció 
címét. Most a Turay Ida Színház előadásában látható ennek a hajmeresztő bűnténynek 
hajmeresztően izgalmas nyomozása, s derül fény a megoldásra – a nézők segítségével.

Paul Portner:

HAJMERESZTŐ
-bűnügyi társasjáték két részben-

(Turay Ida Színház, Budapest)

A szereposztásból:
Pásztor Erzsi (Kossuth-díjas, Érdemes Művész, Jászai Mari-díjas),

Dunai Tamás (Érdemes Művész, Jászai mari-díjas), Keresztes Ildikó,
Bozsó József, Nagy Gábor, Bácsatyai Gergely

Rendező:
Mikó István (Jászai Mari-díjas)

A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre.



Móricz bérlet

Barbara története 1989-ben Erdélyben, a nagy változások évében indul. Egy fiatal lány 
története, aki az életét övező káosz, és magánya ellenére csupán boldog szeretne lenni. De a 
politikai fordulatokat követően gyorsan kiderül, hogy a világ nem született újjá, és a hatalom 
utáni vágy és a pénzéhség új szörnyekké tudja változtatni az embereket.  A darabban 
formálódó konfliktusok a jó és a rossz harca, amelyből végül a hazugságot lebilincselő 
igazság, és a magányt átölelő szeretet kerekedik felül és akkor mondhatnánk, hogy minden 
álmunk teljesült. De egy hollywood-i happy end-et mégsem öntünk a közönség nyakába, 
hanem inkább megfűszerezzük egy adag kárpát-medencei realizmussal, valóság szülte 
karcos humorral, és csavarunk a történeten még kettőt, hogy aztán legyen min 
elmélkednünk. Mindezt Szabó Előd virtuóz zenéje szövi át és teszi felejthetetlenné.
A darab alkotói a marosvásárhelyi Szabó Előd, akivel pár éve az X-Faktor elődöntőjében 
találkozhattunk, valamint Nagy István, a Marosvásárhelyi Nemzeti színház egyik színész, író, 
dramaturgja.

Szabó Előd – Nagy István:
BARBARA

-erdélyi rock-musical-
(Ivancsics Ilona és Színtársai, Szentendre)

A szereposztásból:
Miller Zoltán, Nádasi Veronika, Patai Anna, Szolnoki Tibor,

Dózsa László (Érdemes művész), Szabó Gyula Győző, Bodrogi Attila,
Bajza Viktória, Kékesi Gábor

Rendező:
Somogyi Szilárd



Móricz bérlet

A megtörtént eset kapcsán íródott darab középpontjában egy körözés alatt álló alvilági 
figura, Herceg áll, aki egy nyolcadik kerületi lakásban bujkál. Egy "alvilági munkatárs" és a 
bérház egykori házmestere, Samu bácsi jelenti számára a kapcsolatot a külvilággal. A mit 
sem sejtő házmester látván, hogy a szétégett arcú Herceg egyre nehezebb anyagi helyzetbe 
kerül, úgy dönt, hogy albérlőt hoz lakásába egy fiatal, romlatlan erdélyi lány személyében. 
Samu bácsi ezzel a lépésével elindítja a lavinát… 
A sodró humor és a reáltragédia keveredése hajtja e markáns társadalomkritikának is beillő 
darab cselekményét a végkifejlet felé. Az előadás szereplői itt „élnek” közöttünk, témája 
sajnos egyre aktuálisabb. A nagy sikerrel futó darab tavaly egy rangos indiai fesztiválon is 
bemutatkozott, ahol elnyerte a közönségdíjat, s hamarosan 50. jubileumi előadását ünnepli.

Pozsgai Zsolt:

A SZŰZ ÉS A SZÖRNY
-tragikomédia két részben-

(Új Színház, Budapest)

A szereposztásból:
Incze József, ifj. Jászai László, Ujréti László, Koncz Andrea, Fazekas Zsuzsa

Rendező:
Kautzky Armand

Zene: Ágnes



Latinovits bérlet

A gazdag zenei világú musical költemény hűen követi Arany János remekművének 
cselekményét, kiemeli drámai pontjait. Előadásunkban a költő, az ifjú Arany János kelti 
életre a történetet, sajátjaként éli meg hősei sorsát, egyre inkább részese lesz a 
történéseknek. Toldi Miklós, a jobbágysorba kényszerített ifjú nemes alakja bonyolult 
személyiség, méltatlan emberi helyzete és különleges testi ereje közé szorult érzelmei 
végletesek, sorsa bűnnel, gyötrődéssel és dicsőséggel teli. Felemelkedésének izgalmas útját 
az Anya alakja kíséri, óvja, az iránta érzett szeretet és bizonyítási vágy hősünk tetteinek fő 
motivációja. Az előadás igazi összművészeti alkotás, ahol a szituációk a zene, az ének, a szó, a 
táncművészet együttes erejével kelnek életre.

2014. október 20-án (hétfőn) 19 órakor
Arany János – Szarka Gyula (Ghymes):

TOLDI
-musical költemény-

(Pannon Várszínház, Veszprém)

A szereposztásból:
Szelle Dávid, Kovács Ágnes Magdolna, György-Rózsa Sándor, Molnár Ervin,

Koscsisák András, P. Petőcz András, Keresztesi László

Rendező:
Vándorfi László



Latinovits bérlet

Felix ifjú író, aki a nagy áttörésre vár. Szakadatlanul dolgozik a nagy regényen, amely majd 
híressé teszi, ám a kiadók sorra visszautasítják őt. Doris, a magát modellnek valló fiatal nő a 
jég hátán is megél - illetve élne, ha hagynák. Ám az éjszaka közepén kiteszik a lakásából, ő 
pedig bekopog, hogy menedéket keressen Felixnél. Náluk ellentétesebb két embert nem 
hordott még a hátán a föld. Csupán egy percre van szükség, hogy egymás agyára menjenek. 
Ám mégis össze vannak kényszerülve egy pici garzonlakásba. Hát mindent megtesznek, hogy 
valahogy túléljék a helyzetet.
A hatalmas sikerrel bemutatott komédia filmen is emlékezetes volt: főszerepeit Barbra 
Streisand és George Segal játszották.

Bill Manhoff:

A BAGOLY ÉS A CICA
-komédia-

(Orlai Produkciós Iroda, Budapest)

Szereplők:
Jordán Adél, Szabó Kimmel Tamás

Rendező:
Pelsőczy Réka

A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre.



Latinovits bérlet

Nincs még egy olyan magyar szerző, akinek sajátos és varázslatos világa intelligens, 
kacagtató és mégis fájdalmasan szép humorral párosulna, mint Rejtő Jenő. Generációk 
nőttek és még nőnek fel rajta ma is.
A Piszkos Fred, a kapitány főszereplője Fülig Jimmy, aki elszegődik egy luxushajóra, ahol 
egyszerre két állást kell ellátnia. Korán fölkelti egy titokzatos fiatalember szimpátiáját, akiről 
útközben kiderül: ő a Boldogság szigetek ifjú uralkodója. Néhány gyilkossággal, 
kísértetjárással, és egy tömeghisztériába torkolló áljárvánnyal később a herceg különös 
kéréssel áll elő: cseréljenek szerepet! Míg Jimmy eljátssza az uralkodót, ő elvegyül a nép 
körében Szingapúrban, aztán még időben visszacsinálják a dolgot. Csakhogy tudtukon kívül 
mindketten egy jókora összeesküvés részesei, és miközben St. Antonio főherceg elveszik a 
szingapúri alvilágban, őfelsége I. Fülig Jimmy kénytelen mindent megtenni, hogy megóvja 
„kollégája” trónját. A címszereplő, Piszkos Fred is minduntalan felbukkan, az iránta táplált 
közutálatot kihasználva rendszeresen kimenti az ifjú herceget a bajból. A nagy kérdés, hogy 
vajon miért teszi ezt egy olyan ember, akit mindenki gyűlöl, és ő sem szeret senkit?

Vajda Katalin – Lázár Zsigmond – Baráthy György:
Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány című regényéből

PISZKOS FRED, A KAPITÁNY
-zenés játék-

(Fogi Budapesti Bulvárszínház, Budapest)

A szereposztásból:
Bezerédi Zoltán, Miller Zoltán, Balikó Tamás, György-Rózsa Sándor, Vándor Éva, Balogh Anna,

Fogarassy Bernadett, Egri László, Boros Ádám, Horváth Gyula Antal, Harmath Imre

Rendező: Sas Tamás



Latinovits bérlet

A történet a ’60-as években játszódik Budapesten. Egy család története, ahol négy 
generáció lélegzik együtt, egy már szebb időket is látott józsefvárosi házban. Mindenki a 
saját kicsinyes, és fanyar világával van elfoglalva, hiába élnek egy fedél alatt. A Ház a Család 
szimbóluma, amely recseg-ropog, de küzd a megmaradásért. A darab a ”fekete romantika és 
a fekete humor” ötvözete és remek színészi feladatot nyújt a művészeink számára.”

Jókai Anna:

FEJÜNK FELŐL A TETŐT
-színpadi játék két részben-

(Ivancsics Ilona és Színtársai, Szentendre)

A szereposztásból:
Pap Éva (Jászai Mari-díjas), Varga Tamás, Ivancsics Ilona, Farkasházi Réka, Kékesi Gábor,

Szirtes Balázs, Gönczy Attila, Chamie Gina

Rendező:
Kőváry Katalin (Jászai Mari-díjas)



Latinovits bérlet

Az arany ára című piaci játék Bereményi Géza Eldorádó című filmjének színpadi adaptációja. 
A történet tulajdonképpen ugyanaz, de mégis más, mert a történelmi daráló kicsit másfele 
sodorja a kisembereket…
A darab főszereplője Monori, a Teleki téri piac mindenki által ismert, nagynevű kereskedője. 
Sanyi bácsi, ahogy mindenki szólítja, a budapesti Józsefvárosban olyan, mint egy igazi falusi 
családfő. Mindenkit ismer, mindenkiről tud mindent, s egyengeti a családja sorsát, persze 
mindezt a saját szájíze és értékrendje szerint. S közben Monori egész életében Istennel 
harcol, azt hiszi, Istent is megveheti kilóra. Hiszen így ragadja ki a halál torkából diftériás 
unokáját is.
A háború után, hogy bebiztosítsa magát, aranyat vásárol. Csakhogy hiba csúszik a 
számításba, mert az arany ára már nem a régi. Az idő múlásával egyre rosszabbul megy az 
üzlet, Monori kénytelen bezárni a boltot, s elrejteni aranyát, amit az egyetlen értékálló 
ingóságnak tart a romlott világban. Egy nap mégis úgy dönt, hogy visszaveszi kezébe a 
sorsát: csinál egy utolsó nagy üzletet…

Bereményi Géza:
Bereményi Géza Eldorádó című filmjének színpadi adaptációja

AZ ARANY ÁRA
-piaci játék, színmű-

(Komáromi Jókai Színház, Szlovákia)

A szereposztásból:
Tóth Tibor (Jászai Mari-díjas), Holocsy Krisztina, Fabó Tibor (Jászai Mari-díjas), Szabó Viktor,

Tar Renáta, Bandor Éva (Jászai Mari-díjas), Balaskó Edit

Rendező: Bagó Bertalan (Jászai Mari-díjas)



Honti Hanna bérlet

 Koltai Róbert felejthetetlen filmje ezúttal Dés László nagyszerű zenéjével musicalként 
elevenedik meg. A vállfás Gyuszi bácsi nemcsak serdülő unokaöccsét, hanem bennünket is 
végig kísér a 60-as évek elejének Magyarországán, miközben különleges helyszínekkel, 
jellemekkel, élethelyzetekkel ismerkedhetünk meg. Ez a derűs történet egyben egy kis 
ember szenvedéstörténete, egy igazi pesti vagányé, akinek alakjában jól ismert hősök 
köszönnek vissza: A tizedes meg a többiek főhőse, A régi idők focija Minarik-ja, 
természetesen mindenek előtt Koltai Róbert filmbéli figurája. A Pannon Várszínház 
előadásának egyik érdekessége, hogy a filmes dramaturgia nem technikai eszközökkel, 
hanem az élő színház lehetőségeivel és erejével valósul meg.

2015. január 12-én (hétfőn) 19 órakor
Dés László – Nemes István – Koltai Róbert – Nógrádi Gábor:

SOSE HALUNK MEG
-musical-

(Pannon Várszínház, Veszprém)

A szereposztásból:
Koscsisák András, Szelle Dávid, Oravecz Edit, Zayzon Csaba, Kiss Dávid,

Kiss Barbara, Krámer György

Rendező:
Vándorfi László



Honti Hanna bérlet

Kelepei Jenő másodéves bölcsész, aki gyakran igénybe veszi a híres Gerendás ház szolgáltatásait.
Nincs ő ezzel egyedül - nála gazdagabb és előkelőbb kolozsvári úriemberek is előszeretettel 
töltekeznek fárasztó napok után a lányok társaságában –, a szerencse mégis őrá mosolyog, 
amikor egy átmulatott éjszaka után „elfelejt" hazamenni, minek következtében hivatalosan is a 
ház lakójává válik.
Boldogságának mi más vethet gátat, mint a mama, akinek az anyai ösztön azt súgja, hogy 
Brassóból azonmód – sürgönyt, levelet mellőzve – Kolozsvárra siessen...
A Gerendás ház lakói fél órával a rendkívüli látogatás előtt értesülnek az ügyről, így mire 
Kelepeiné betoppan, már egy erkölcsös nevelde fogadja, ahol a lányok a háziasszonyság csínját, s 
a tisztes magyar nőhöz illő tudományt sajátítják el többek között éppen Kelepeitől, no meg más 
férfiaktól, akik – mondani sem kell – ezidáig nem éppen a nyelvtani tudományokért látogatták a 
házat.
Hogy azután egy cselédlány még miféle bonyodalmakat képes okozni, hogy mit keres a magyar 
Casanova, Csontteleky Szigfrid éppen most és éppen itt, s hogy a zongorista valóban vak-e? Nos, 
meglátjuk.

Hunyady Sándor műve alapján írta Topolcsányi Laura:

A VÖRÖSLÁMPÁS HÁZ
-zenés vígjáték-

(Turay Ida Színház, Budapest)

Tervezett szereposztás:
Keresztes Ildikó, Csere László (Jászai Mari-díjas), Bregyán Péter (Jászai Mari-díjas),

Bódi Barbara, Berkes Gábor, Vásári Mónika, Viczián Ottó (Jászai Mari-díjas), Nyíró Bea,
Rárósi Anita, Germán Lívia, Somfai Éva, Győri Péter

Közreműködik: Bíró Péter és zenekara
 Rendező: Verebes István (Jászai Mari-díjas)



Honti Hanna bérlet

Malomszegi bárónak pénze van, Illésházy Lászlónak eladó birtoka és színműírói tehetsége. 
De László vajon elég jól játssza majd az inas szerepét, hogy beleszeressen a báró lánya, Lili?
"Érdekel a szituáció" - mondja végül a nincstelen gróf, amikor komornyikruhába bújva 
vállalja, hogy szolgálatba áll a gazdag bárónál és leányánál. A gróf, aki komornyikot alakít, 
egyébként sikeres színpadi szerző; a lány, aki szerelmes lesz a komornyikba, színésznői 
álmokat dédelget. A színésznő, aki a szomszéd birtokon nyaral, meg akarja szerezni a 
színpadi szerzőt; a lány a komornyikot; a lány apja pedig a grófot. A Lili bárónő 
"szituációjában" mindenki akar valakit - mindenki mást és mégis ugyanazt.

Huszka Jenő – Martos Ferenc:

LILI BÁRÓNŐ
-operett-

(Komáromi Jókai Színház, Szlovákia)

A szereposztásból:
Kátai István, Fabó Tibor (Jászai Mari-díjas), Tar Renáta, Bardon Ivett, Majorfalvi Bálint,

Mokos Attila, Skronda Tibor

Rendező:
Méhes László (Jászai Mari-díjas)



Erkel bérlet

A Carl Orff által 1935-36-ban két zongorára és 5 ütőhangszerre komponált kantáta a mai 
napig az egyik legnépszerűbb komolyzenei alkotás. A hasonló nevű, XIII. századi, 
latin–német–francia nyelvű versgyűjtemény alapján írt zenemű a tavasz, a bor és a szerelem 
himnuszaként is ismert. Versei túlnyomórészt egyetemi diákok, vándorköltők, papok – 
úgynevezett vágánsok - által hol gyengéd, hol pajzán, hol lírikus, hol humoros népies 
hangnemben írt költemények.

2014. november
Carl Orff:

CARMINA BURANA
-kantáta-

Közreműködnek
a Magyar Állami Operaház művészei, Semmelweis kórus, Pro Fun kórus

Zenekar: Győri Ütőegyüttes

Karmester: Bartal László



Erkel bérlet

Brahms - Magyar Táncok és Ravel – Bolero. A zeneművészet két nagyszerű alkotása. 
Világszerte ismert, népszerű művek. Ám míg a Bolero-t sokan feldolgozták már táncban, a 
Magyar Táncokról még nem készült jelentős koreográfia. Most egy estén bemutatásra kerül 
mindkét darab, ami összeköti őket: a zene és a tánc újszerű találkozása

2015. január

MAGYAR TÁNCOK
-tánckoncert két felvonásban-

(Dunaújvárosi Bartók Táncszínház, Dunaújváros)

Jelmez: Lakatos Márk
Díszlet: Menczel Róbert
Zenekar: Infusion Trio
Zene: Brahms, Ravel

Pál István "Szalonna" és bandája

Koreográfus, rendező:
Vári Bertalan

Táncolják a Bartók Táncszínház táncművészei:
Eller Gusztáv, Hahn Jusztina, Hernicz Albert, Jaklics Liliána, Jászka Erika, Kárpát Attila,

Kovács Dénes, Papp Éva, Széchenyi Krisztián, Takács Judit 



Erkel bérlet

Az öreg, jómódú Don Pasquale unokaöccse, Ernesto nem hajlandó elvenni azt a lányt, akit 
bácsikája jelölt ki számára, mert a csinos özvegyet, Norinát szereti.
Don Pasquale bosszúból elhatározza, hogy maga fog megnősülni. Háziorvosa, Malatesta 
doktor szállítja neki a menyasszonyt: húgát, Sofroniát. Õ azonban nem más, mint Norina, 
akit az öregúr nem ismer. A doktor Ernesto barátja, és így akarja elkerülni, hogy Don 
Pasquale valami bolondságot csináljon.
A "szende vidéki szűz" nagyon megtetszik a koros vőlegénynek, nyomban meg is tartják az 
álesküvőt. Még meg sem száradt a tinta a házasságlevélen, máris elszabadul a pokol. 
Sofronia veszekszik, költekezik, sőt még meg is pofozza férjecskéjét.

2015. április
Gaetano Donizetti:

DON PASQUALE
-vígopera-

Közreműködnek a Magyar Állami Operaház művészei.



Kisiskolás bérlet

Robinson Crusoe hajótörést szenved egy lakatlannak hitt szigeten, egyetlen társa Polly, a 
papagáj. Ám a sziget mégsem lakatlan, egy kannibál törzs él itt. Robinson megmenti 
egyiküket, akit már ebédnek tálalnának. Nevet is ad neki, ő lesz Péntek. Ám ekkor 
megjelenik a kannibál vezér, Himbilimbi, miként Péntek is elhiszi, hogy Robinson a 
kannibálok „Nagy Mumusa”, és szolgája lesz Robinsonnak. Ám Polly elszólja magát, így 
kiderül, hogy Robinson nem az, akinek hitték...

2014. október 21-én (kedden) 14 órakor

ROBINSON CRUSOE
-zenés mesejáték-

(Miniszínház, Szeged)

Tervezett szereposztás:
Gargya Balázs, Papp Attila, B. Juhász Péter, Csizmarik Dóra

Rendező:
Papp Attila



Kisiskolás bérlet

Fazekas Mihály meséje mit sem változott, csak a megközelítés módja új. Schwajda György a 
libák szemszögéből írta át a cselekményt. Itt mindenkit és mindent a libák alakítanak. Így 
válnak a libák emberré, díszletté. Galiba a cselekmény mozgatója csupa humorral, 
fordulattal tűzdeli meg a zenés színdarabot. 

2015. január
LÚDAS MATYI

-zenés mesejáték-
(Pódium Színház, Budapest)

Tervezett szereposztás: Kurkó József, Háda János, Gieler Csaba, Blazsovszky Ákos,
Bednai Natália, Házi Anita

Fazekas Mihály meséjét átdolgozta: Schwajda György.
Rendező: Gieler Csaba

A klasszikus irodalmi értékeket képviselő költészet a friss, élvezetes muzsikával, s az élőzenei 
kísérettel egy valóban sziporkázó humorú, pergő ritmusú előadásként születik itt újjá. 
Gyerekek és felnőttek egyaránt remekül szórakozhatnak e zenés kalandon. Az interaktív 
előadás a gyermek nézősereg segítőkész közreműködése révén teljesedik ki, hisz Bors néni 
születésnapi meglepetésére a színészekkel együtt készülhetnek.

2014. november
BORS NÉNI

-zenés kaland minden korosztálynak-
 (Pécsi Harmadik Színház, Pécs)

Tervezett szereposztás: Unger Pálma, Tamás Éva, László Csaba, Széll Horváth Lajos
Nemes Nagy Ágnes meséje nyomán írta Thuróczy Katalin.

Rendezők: Tamás Éva, Vincze János



Kisiskolás bérlet

Amint az erdei tisztáshoz ért, egyszer csak egy takaros leányt látott. Átnyújtott egy szál 
bíborvirágot neki, s gyorsan útnak eredt.
Ekkor megjelent egy öregasszony, aki nem volt más, mint a gonosz Bűdi boszorkány, s 
nyomban saját képére varázsolta a királyleányt, és súlyos átokkal sújtotta őt.
Amint Palkó kedvenc állata keresésére indult, szembetalálkozott egy furcsa banyával, aki egy 
rőzseágat adott neki, hogy azzal nógathassa a szamarát. Biz a makrancos állat nem hallgatott 
a gazdájára, ezért mérgében jól ráhúzott a szamár fejére. S láss csudát! Az együgyű szamár 
emberi hangon kezdett beszélni. De hogy ezután mi történik a beszélő csodaszamárral? Ha 
jól figyeltek, a mese végét megtudhatjátok az előadáson.

2015. március

A FECSEGŐ CSODASZAMÁR
-székely népmese-

(Hókirálynő Meseszínpad, Budapest)

Tervezett szereposztás:
Dorner Gyula, Eszes Szabolcs, Boronyák Gergely, Papp Gabriella, Szécsi Vilma, Füzesi Klára

Színpadra alkalmazta:
Füzesi Klára



Kisiskolás bérlet

A szegény, álmodozó Aladdin beleszeret a gyönyörű Jázmin hercegnőbe, a Szultán lányába, 
és elhatározza, hogy feleségül veszi. A Teve tanácsára megszerzi a csodalámpát, melyből 
előhívja a "Lámpa szellemét", hogy célja érdekében szembe szálljon a Nagyvezírrel, és 
Fatimével, a kapzsi jósnővel. Aladdin azonban nem érhetné el célját, ha nem segítené őt a 
"Gyűrű szelleme" is. Végül a szellemek együttes erejének és a Teve jó tanácsainak 
köszönhetően Aladdin és Jázmin elől minden akadály elhárul, és szerelmük beteljesedik.

2015. április

ALADDIN ÉS A CSODALÁMPA
-zenés mesejáték-

(Szabad Ötletek Színháza, Budapest)

Tervezett szereposztás:
Farkas Zoltán, Túróczi Éva, Nádházy Péter, Bor Viktor, Házi Anita, Verbó Ákos

Rendező:
Bor József



Óvodás bérlet

Édesanyja halála után Hamupipőke apja újból megnősül. A mostohatestvérek és a 
mostohaanya gonoszsága igen megnehezíti az ifjú leány életét. Szegény Hamupipőke 
nagyon magányos, míg egyszer csak a király bált rendez, hogy a fia megtalálja a hozzávaló 
feleséget. Hamupipőke is szeretne elmenni a bálra, ám nem jutna oda, ha nincs a jóságos 
tündér. Hogy ezek után miképp alakul a szépséges Hamupipőke sorsa, az már azon múlik, 
megnézitek-e a mesejátékot!

2014. november
HAMUPIPŐKE
-zenés mesejáték-

(Tihanyi Vándorszínpad, Budapest)

Tervezett szereposztás: Subi Zoltán, Szilvási Judit, Kántor Judit, Kötél Orsolya, Frech Zoltán
Írta és rendezte: Tihanyi Tóth Csaba

E bájos mesét bizonyára minden kisgyermek ismeri már, de most végre színpadon is életre 
kel e csodás történet, melyben találkozhatunk Micimackóval, Malackával és a Százholdas 
Pagony többi lakójával.

2014. október 14-én (kedden) 10 órakor
MICIMACKÓ MESÉI

-gyermekmusical-
(Fogi Színház, Budapest)

Tervezett szereposztás: Bodrogi Attila, Boros Ádám, Fogarassy Bernadett,
Fogarassy András, Lénárt László, Szabó Zsuzsa, Fogarassy Gergő

Rendező: Nádházy Péter



Óvodás bérlet

Bíborka királylány szomorúan üldögél a palotakertben, mert nincs barátja. Akár egy szál 
virággal is beérné, aki csakis az övé lehetne. A Tavasztündér megsajnálja, s megajándékozza 
a kis tulipánnal, aki még beszélni is tud, ám szavát csak a királylány hallhatja. Bíborka 
szeretné megtudni a virág titkát, de hiába keresi, mert a titok – a „Tavasztündér Mosolya” – a 
szívekben rejtőzik. Vagy tán megbújik egy szál virágban?

2015. március
TAVASZTÜNDÉR MOSOLYA

-mesejáték-
(Hókirálynő Meseszínpad, Budapest)

Tervezett szereposztás: Ferencz Gabriella, Balogh Ferenc, Nagy Gabriella, Szécsi Vilma,
Fekete István, Dorner Gyula, Füzesi Klára

Írta: Szécsi Magda

Mariskát, a kis árva lányt mostohája egy gazdag öreglegényhez akarja adni, pedig ő az 
igazmondó juhászlegényt szereti. Vajon egymáséi lesznek a szerelmesek? Izguljuk végig 
együtt a történetet!

2015. január

AZ IGAZMONDÓ JUHÁSZLEGÉNY
-zenés mesejáték-

(Tihanyi Vándorszínpad, Budapest)

Tervezett szereposztás: Subi Zoltán, Szilvási Judit, Kántor Judit, Tóth Inez, Czakó Roland
Rendező: Tihanyi Tóth Kinga



Óvodás bérlet

Egy generáció nőtt fel Vízipók és Keresztespók kalandjain a népszerű televíziós 
rajzfilmsorozat révén. Hatására rengeteg gyerek vált pók- és rovarbaráttá. Ez a színpadi 
mesemusical a természet szeretetére tanít. Izgalmas kalandokon keresztül az igaz barátság 
mindent elsöprő erejét mutatja meg sok zenével, fordulatokban és ötletekben gazdag 
történettel.

2015. április

VÍZIPÓK, CSODAPÓK
-mesemusical-

(Szabad Ötletek Színháza, Budapest)

Tervezett szereposztás:
Pintér G. Attila, Farkas Zoltán, Túróczi Éva, Szabó Zsuzsa, Nádházy Péter,

Harna Péter, Imre István, Bor Viktor, Házi Anita

Rendező:
Bor József



Tipegõ bérlet

A kicsik számára a világ egy nagy, színes, ismeretlen birodalom, ahol reggeltől estig 
számtalan felfedeznivaló várja őket. Cini, cini, muzsika, táncol a kis Zsuzsika…
A Bóbita Bábszínház csecsemőszínházi előadásában a csöppségek együtt fedezhetik fel a 
természet apró csodáit, titkait Zsuzsival és sok-sok mondókával.

TIPEGŐ-TOPOGÓ
(Bóbita Bábszínház, Pécs)

Szereplők: Csizmadia Gabi, Illés Ilona
Dramaturg-rendező: Csizmadia Gabi, Illés Ilona

Két szín, két színész, hangok, mozdulatok. Fokozatosan kiszínesedik a kezdetben csak fehér 
és csak fekete világ. A két vidám figura incselkedő játéka sok-sok színnel, pirossal, sárgával, 
zölddel, kékkel varázsolja tele a játékteret. A szemünk előtt születnek a csodák: énekel a 
padló, életre kel a szalag, itt egy pötty, ott egy tó, és amott egy bárány…
Az előadás díszlete egyben interaktív textiljátszótér, melyben újabb és újabb csodákat 
fedezhetnek fel a gyerekek az előadás után is.

PEPITA
(Kabóca Bábszínház, Veszprém)

Szereplők: Baranyai Anita, Lovászi Edina
Rendező: Vesztl Zsófia



Tipegõ bérlet

Élőzenés, mondókás, bábozós kavalkád kutyussal, cicussal és más állatokkal.
Minden báb a szemed előtt készül, ismerősek az elhangzó dalok és mondókák, itt mindennel 
szabad a játék. Házépítés, egerészés és macskazene, a végén közös játékkal.

KEZESLÁBAS
(Kezeslábas Társulat, Budapest)

Szereplők: Dunai Júlia, Kármán Orsi, Lőrincz Vera, Molnár Tamás,
Szilvási Dániel, Vanya Róbert

- Mi történik akkor, ha PIROS, SÁRGA és KÉK egy szép napon találkoznak?
- Hát, összebarátkoznak!
- És ha már barátok?
- Együtt játszanak, és amikor elfáradnak, egymás vállán elszunnyadnak.
- Egy házikóban?
- Igen. Egy házikóban, amit ők maguk építettek.
- És azóta ott élnek együtt...
- Boldogan!

PIROS! SÁRGA? KÉK.
(Ciróka Bábszínház, Kecskemét)

Szereplők: Szörényi Júlia, Krucsó Júlia Rita, Aracs Eszter
Szerzők: Fekete Dóra, Kiszely Ágnes



Bérlet- és jegyárak a 2014/15-ös évadban

BÉRLETEK 
Latinovits bérlet 
Móricz bérlet 
Honti Hanna bérlet 
Erkel bérlet 
Kisiskolás bérlet 
Óvodás bérlet 
Tipegő bérlet 

BÉRLETEK ÁRA 
14.500 Ft
14.500 Ft
8.000 Ft
8.000 Ft
3.500 Ft
3.500 Ft
3.500 Ft

NYUGDÍJAS *
 13.000 Ft 
13.000 Ft 
7.000 Ft
7.000 Ft
4.000 Ft
4.000 Ft
4.000 Ft

 JEGYEK ÁRA
 3.500 Ft
3.500 Ft
3.500 Ft
3.500 Ft
1.000 Ft
1.000 Ft
1.000 Ft

*Nyugdíjas bérlet a nyugdíjas igazolvány felmutatásával vásárolható, csak azzal együtt érvényes!

A bérlet másra nem ruházható át! 

Erzsébet kultúra-, és ajándékutalványok beválthatók!

Bérletvásárlásnál SZÉP kártyát elfogadunk! 
(SZÉP kártyával csak a kártya tulajdonosa fizethet!)



Bízunk benne, hogy színházi kínálatunk felkeltette érdeklődését és találkozunk előadásainkon, 
azonban a színvonalas produkciók bemutatásához az egyre drasztikusabban emelkedő előadás árak 
miatt továbbra is szükségünk van MECÉNÁSOK támogatására.
MECÉNÁS bárki lehet, aki szeretné a sajátjának érezni a 4 felnőtt színházi bérlet előadásainak 
bemutatását. Amennyiben Ön is élni szeretne ezzel a lehetőséggel, váltson névre szóló, emelt árú 
színházi bérletet! 

Kedves Támogatónk!

Bérleteink ára MECÉNÁSOK számára: Cég:    50.000 Ft/bérlet  
Magánszemély: 18.000 Ft/bérlet

Továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjük a gyermekek színházba szoktatását, nevelését függetlenül 
szociális helyzetüktől. Egy-egy GYERMEKMOSOLY bérlet megváltásával Ön lehetővé teheti, hogy a 
hátrányos helyzetű gyermekek is eljussanak a gyermekszínházi előadásokra. Mecénásként választhat 
a város és városkörnyéki óvodák és iskolák köréről, ahol a megvásárolt GYERMEKMOSOLY bérleteket 
szociálisan rászoruló gyermekeknek osztjuk ki a pedagógusok közreműködésével. 
1 db GYERMEKMOSOLY bérlet ára: 3.500 Ft, amivel 1 gyermeket színházi bérlethez juttathat, amely 5 
előadást foglal magában.

Legyen Ön is MECÉNÁS!

Információ kérhető:
Csengey Dénes Kulturális Központ

7030 Paks, Gagarin u. 2.
Tel.: 75/830-354

info@paksivmk.hu 
www.facebook.com/csdkk 

www.csengey.hu 



A BÉRLETVÁLTÁS IDEJE:

Régi bérletek megújítása:
2014. szeptember 24-től 26-ig 8-17 óra között a jegypénztárban.

Amennyiben ugyanazt a bérletet és helyet választja, ami az elmúlt évadban volt!
A határidő lejárta után a megmaradt bérletek értékesítésre kerülnek.

A gyors ügyintézés érdekében, kérjük, hozza magával az előző évadra szóló bérletét!

Új bérletek váltása (bérletezés a szabad helyekre):
2014. szeptember 29-től október 3-ig 8-17 óra között a jegypénztárban.
Amennyiben másik bérletet, helyet szeretne, vagy még nem volt bérlete.

Gyermekbérletek váltása: 
Előzetes jelentkezés 2014. szeptember 15-től a 75/830-354-es telefonszámon,

a bérletek megváltása 2014. október 6-tól 13-ig a jegypénztárban.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.



MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.
DC GÉPSZER KFT.

ANONIM 1 FŐ

Mecénásaink voltak a 2013/14-es színházi évadban:

Támogatók

Főtámogatóink:

PAKS A KULTÚRA MECÉNÁSA
www.paks.hu

Gyermekmosoly bérletet váltottak a 2013/14-es színházi évadban:
MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.

DC GÉPSZER KFT.
DUNA AUTÓSISKOLA

PUSZTABIR KFT.
GYAFIX KFT.

STELLA CUKRÁSZDA
ANONIM 6 FŐ



Kiadja:
Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.

7030 Paks, Gagarin u. 2.
Tel.: 75/830-350, fax: 75/519-088

info@paksivmk.hu 
www.csengey.hu

Felelős kiadó:
Hefner Erika

szakmai igazgató

Nyomda:
Páskum Nyomda, Szekszárd
Készült 5.000 példányban.
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