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Április 1-jén (hétfőn) 19 órakor a Honthy Hanna-bérlet 3. előadása
Huszka Jenő – Martos Ferenc – Bakonyi Károly:

BOB HERCEG

Színház

operett
(Magyar Zenés Színház)
A királynő:
György herceg, a ﬁa:
Annie, Tom apó lánya:
Pomponius, a herceg nevelője:
Viktória hercegnő:
Lord Lancaster, gárdakapitány:
Hopmester:
Mary Pickwick:
Plumpudding, borbély:
Pickwick, kocsmáros:
Gippsy:
Udvarhölgyek:
Katonák:
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Kállay Bori Érdemes művész
Dósa Mátyás
Tóth Dorottya/Bodor Szabina
Körösi Csaba
Halas Adelaida
Szeles József
Bozsó József
Terescsik Eszter
Máté P. Gábor
Zsolnay András
Vajda Károly
Bonyhádi Viktória, Csutak Noémi, Lukáts Sára,
Zab Johanna
Imre Marcell, Rácz János, Rogácsi Márton,
Schmidt Marcell

Rendezőasszisztens:
Zenei vezető:
Jelmeztervező:

Péti Krisztina
Kéménczy Antal
Libor Katalin

Rendező, koreográfus, látvány:

Bozsó József

Az előadásra minden jegy elkelt!

Színház

„Londonban, hej, van számos utca...” – és ezeket az utcákat járja éjjelente álruhában, mandolinját pengetve György herceg, az angol trón várományosa. Az utca népe csak Bobnak
szólítja. Szerelme a szegény, de annál gyönyörűbb Annie. Az anyakirálynő azonban már kiszemelte György számára a leendő arát az udvarban – Annie kezére pedig a bugyuta borbély ácsingózik. „Te más világban, én más világban” – szárnyal a szomorú dallam Huszka
Jenő operettjében, s mire a függöny legördül, kiderül: legyőzi-e a rangkülönbséget a „minden akadályt legyőző szerelem”?
A mű különlegessége, hogy az első magyar nyelven írt operett volt: 1902. december 20-án
mutatták be a Népszínházban. Innen eredeztethetjük a magyar operettjátszást, hiszen a
Bob herceg hatalmas sikeréből nőtt ki a magyar operett máig tartó világsikere. Az előadásban az alkotók visszanyúlnak a gyökerekhez: Bakonyi Károly eredeti szövegkönyvét használták, félretéve a sok átiratot. A művet mai színpadra alkalmazták, de érthetően megtartva
a múlt század eleji nyelvezetet és hangulatot.
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Április 8-án (hétfőn) 19 órakor az Erkel-bérlet 3. előadása
Gaetano Donizetti:

DON PASQUALE

Színház

opera-keresztmetszet
(Koncerteum produkció)
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A szereposztásból:
Norina:
Töreky Katalin, címzetes magánénekes, a Magyar Állami Operaház tagja
Don Pasquale:
Bakó Antal címzetes magánénekes, a Magyar Állami Operaház tagja,
Dr. Malatesta:
Fátrai János
Ernesto:
Szegedi Benjamin
Jegyző:
Németh Mónika
Zongora:
Rendező:

Tóth Sámuel
Töreky Árpád

A Don Pasquale az operairodalom egyik legismertebb bohózata, helyzetkomikumával,
színpompás jellemeivel, sziporkázó humorával. Zenéje különösképpen virtuóz, Malatesta
doktor és Don Pasquale híres kettőse minden idők egyik legkedvesebb gálaszáma. Ugyanakkor, ha kicsit jobban elmerülünk a történetben, láthatjuk, hogy valójában örök emberi
vágyakról, csalódásokról és illúzióvesztésekről van itt szó: egy társ után sóvárgó öregemberről, jó életre vágyó szerelmesekről, egymásban nem bízó rokonokról.
Az előadáson a mű egy olyan rövidítése tekinthető meg, amely megtartja a cselekmény
lényegét és a zenemű legfontosabb jellegzetességeit.
Jegy ára: 3.900 Ft

Április 18-án (csütörtökön) 19 órakor

„AZT MESÉLD EL, PISTA!”
Örkény István az életéről
Elmondja: Mácsai Pál

Mi lenne, hogyha Örkény István ismét megjelenne, egy színészben, egy színházban, egy
este, leülne, venne egy lélegzetet, beszélni kezdene, elmesélné a saját szavaival az életét,
vagy ami hirtelen az eszébe jut, azután megint eltűnne.
Ezen az estén az író a színész testét ölti magára.
Jegy ára: 2.000 Ft

Színház

Az író saját szavaiból színpadra állította:
Bereményi Géza és Mácsai Pál
Munkatárs: Fenyvesi Katalin
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Április 1-jén (hétfőn)
10 órakor az Óvodásbérlet 3. előadása
14 órakor a Kisiskolásbérlet 3. előadása

MÁTYÁS ÉS A BOLONDKIRÁLY

Gyermekszínház

zenés mesejáték egy felvonásban
(Magyar Zenés Színház, Budapest)
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Mátyás királynak, aki messzeföldön híres igazságosságáról, meggyűlik a baja udvari
bolondjával, Mujkóval. Mujkó az egész királyi palotát teliharsogja azzal, hogy belőle milyen
jó király lenne, bölcsebb talán, mint Mátyás király. Mátyás gondol egyet: egy napra tréfából
megteszi királlyá a bolondot, aki igen „bölcs” döntéseivel összekutyul mindent, sőt, majdnem
háborúba sodorja Magyarországot Burkus országgal. Eközben megjelennek a mese szokásos
szereplői: az álruhás királyﬁ, a gonosz gazdaasszony, Burkus király, a szegény libapásztor
lányka, a mindig ideges főminiszter, a lusta lány és szegény édesanyja. De természetesen,
ahogy a mese megkívánja, minden jóra fordul és rendbe jön Mátyás király közbelépésével.
Mindenki megkapja a jutalmát, vagy elnyeri a büntetését. A szerelmesek egymáséi lesznek.
És mindenki boldogan él, amíg meg nem hal... A mese végén pedig nyugodtan mondhatjuk
együtt a gyerekekkel: itt a vége, fuss el véle!
Jegy ára: 1.500 Ft

Április 11-én (csütörtökön)
10 órakor az Óvodásbérlet 4. előadása
14 órakor a Kisiskolásbérlet 4. előadása
gyermek táncjáték egy felvonásban
(INVERSEDANCE | Fodor Zoltán Társulat és a Jászai Mari Színház,
Népház közös produkciója, Budapest)
A táncjáték főhőse egy csibész, „minden lében kanál” kisﬁú, aki két neveletlen barátjával
félelemben tartja gyengébb, bátortalanabb társait és állandó bosszúságot okoz a
felnőtteknek. Egy napon azonban csodálatos dolog történik. A kisﬁú egyszer csak
egy kastélyban találja magát, ahol a leghihetetlenebb dolgokkal, többek között saját
gondolatainak megelevenedett alakjaival találkozik, akikkel számtalan kedves, izgalmas
és mókás kalandba keveredik. Fantasztikus utazása során – nem is sejtve a kastély
varázserejéről – megtanulja, hogy a játék is csak akkor jó, ha az nem más kárára történik,
rátalál a lelke mélyén szunnyadó jóságra és igaz barátságot köt saját fantáziavilágának
mesés lakóival.
Jegy ára: 1.500 Ft

Gyermekszínház

ELVARÁZSOLT KASTÉLY
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Ifjúsági színházi nevelési előadás
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Április 9-én (kedden) 14 órakor

OSZTÁLYVIGYÁZZ!

színházi nevelési előadás
(Csiky Gergely Színház, Kaposvár)
A közeg mindenki számára ismerős lehet, mindannyian jártunk iskolába, mindannyiunk
számára meghatározó élmények tárháza volt a helyszín. Diákcsínyek, versengések,
szerelmek – és a hatalommal való visszaélés sok megnyilvánulásának helyszíne is lehet
egy/az iskola. Tanár-diák, igazgató-tanár, szülő-diák, diák-diák közötti aszimmetrikus
kapcsolatokról szól a darab, ahol valaki(k) visszaél(nek) azzal, amit általában nem is
érdemeltek meg. Bár a humornak is fontos szerepe van a történetben, valójában véresen
komoly a dolog, és egy tragédia lehetősége is felsejlik.
Az Osztályvigyázz! jelenetei nem elsősorban írói fantázia szüleményei. A szerzők, a
színészek elsősorban saját – közvetett vagy közvetlen – élményeikből merítenek, olyan
élményeket élnek át újra (a nézőkkel együtt), amelyek sok év, akár évtized múlva sem
tűntek el a feledés homályában, amelyek meghatározók voltak számukra. Felnőttként
visszanézve nemcsak az emlékezés és az emlékeztetés felelőssége adatik meg, de a
lehetőség is arra, hogy rámutassunk a „határátlépésekre”. Azokra a pontokra, amikor
valaki – megszokásból, ösztönből vagy jelzéseket rosszul értelmezve – nem a megfelelő
döntést hozza, s ezzel megsért, megbánt, megaláz mást/másokat. Tapasztalataink szerint
eﬀéle helyzetből még mindig nagyon sok van az iskola közegében.
Az előadáson való részvétel korlátozott számban, meghívás alapján lehetséges.
Bővebb információ Vertike Tamásné kulturális szervezőtől kérhető a 75/830-354-es
telefonszámon, vagy a pakoliczildiko@csengey.hu e-mail címen.

„A SZÉPSÉG KOLDUSA”

A beérkezett művekből kiállítást rendezünk a Művészeti héten a Csengey Dénes Kulturális
Központ előterében.
Kiállítás megnyitó április 18-án (csütörtökön) 18 órakor.
Kérjük, hogy a művek az alkotó nevének, életkorának, osztályának, iskolájának és felkészítő tanárának feltüntetésével kerüljenek benyújtásra április 11-ig a Csengey Dénes Kulturális Központba.
Bővebb információ Kiss-Fodor Melinda kulturális szervezőtől kérhető a 75/830-354-es
telefonszámon, vagy a kissfodormelinda@csengey.hu e-mail címen.

Pályázati felhívás

A Csengey Dénes Kulturális Központ pályázatot hirdet az EFOP-3.3.2-16-00365 számú Egy
„CSEPP” a nevelésért című pályázat keretében „A szépség koldusa” címmel felső tagozatosok és középiskolások számára azzal a céllal, hogy legkedvesebb József Attila versüket
jelenítsék meg szabadon választott technikával (rajz, agyag, festék, gyurma, stb.).
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KIÁLLÍTÓTEREM

„A PILLANAT: KÜZDELEM ÉS HARMÓNIA” –
BÁGYI ZSUZSANNA ALKOTÓMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

Kiállítás

Performance kiállítás megnyitó április 12-én (pénteken) 17 órakor.
„A megnyitóm is alkotás: a dramaturg énem teret kérő óhaja. Egy másik „szín-darabkám”. A
szójáték jelenti a kiállított képeimet, installációt, jelzi a velem játszó barátaimat, és a játékot,
melyben felvillan a balett, a divat világa, a zene és néhány képemhez választott szófűzérem. A
művészet eszközeivel keresem a választ arra, hogy a megélt küzdelmeink és a meglelt harmónia
mennyire segíti önmagunk megismerését? Az eszközök, mellyel inspirálhatunk, gondolatokat
indíthatunk a másik emberben, a kezünkben vannak. Csak élni kell velük!
Akik velem játszanak: Alexandra Manea, Cseke Borbála, Deméné Nyiresi Margit, Hozmecz
Tímea, Kozma Ildikó, Lovászné Vita Zsuzsanna, Süle Viktória, Weiszné Szabó Magdolna.”
Bágyi Zsuzsanna
A kiállítás május 3-ig tekinthető meg a Csengey Dénes Kulturális Központ nyitvatartási
idejében.
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KÖNYVTÁR-GALÉRIA

GYŐRFFY ANDREA: „SZÍNEK ÉS SELYMEK” című selyemfestmény

A PAKS KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS KÖZPONT IDŐSEK ÉS
FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ
INTÉZMÉNY KIÁLLÍTÁSA
Megnyitó április 29-én (hétfőn) 10 órakor.
Minden hozzátartozót és érdeklődőt sok szeretettel várunk.
Az intézmény gondozottjai által készített alkotások májusban tekinthetők meg a Csengey
Dénes Kulturális Központ nyitvatartási idejében.

Kiállítás

és selyemsál kiállítása
A selyemfestmények és az egyedi kézzel festett selyemsálak április 18-ig tekinthetők meg a
könyvtár nyitvatartási idejében.
A kiállított darabok a kiállítás lebontása idején megvásárolhatók.

13

IDŐPONTVÁLTOZÁS!
Április 3-án és 17-én (szerdán) 9.30-10.00 óra között a Csengey Dénes Kulturális Központ

Könyvtár

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.
Április 9-én (kedden) 18 órakor

ÖNKÉPZŐKÖR

A költészet napja alkalmából Ady Endre verseit és munkásságát, magánéletét ismerhetik meg
az érdeklődők.
Az est moderátora Tóth Judit.
A beszélgetésre minden irodalomkedvelőt kérünk, hogy hozza magával kedvenc Ady Endre
versét.
A belépés díjtalan.
Április 15-én (hétfőn) 18 órától

FILMBARÁTOK KLUBJA

Tóth Judit ajánlja az Oscar Wilde szerelmei című angol-német-japán életrajzi drámát. Az 1997es alkotás főszereplői: Stephen Fry, Jude Law, Vanessa Redgrave. A ﬁlmet Vanessa Redgrave
rendezte.
Minden régi és új ﬁlmbarátot szeretettel várunk a ﬁlmnézéssel egybekötött beszélgetésre.
A belépés díjtalan.
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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 https://www.facebook.com/akonyvtaros/ oldalra küldött üzenetben.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

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.

Könyvtár

SZÖVŐ SZAKKÖR
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Minden hétfőn 17 órakor az emeleti előadóban

MERIDIÁN KLUB – előadássorozat és foglalkozás „Az akupresszúra és a chikung
hatása az egészségre” címmel

Egyéb rendezvények

Klubvezető: Tibayné Terike
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A szervező várja azokat, akik szeretnék megőrizni egészségüket, vagy a már jelentkező betegségeiket, mindennapi testi-lelki problémáikat szeretnék enyhíteni, megszüntetni.
Terike 10 évvel ezelőtt ismerkedett meg az akupresszúra és chikung gyakorlatával, melyet
szeretne megismertetni az érdeklődőkkel. A klubfoglalkozásokon közös gyakorlásra van lehetőség – a gyakorlatok jótékony hatása már az első alkalom után érezhető.
További információ: 75/311-438, 30/942-50-16, tibayne.terez@t-online.hu
A belépés díjtalan.
Április 2-án (kedden) 18-20 óra között a nagy PLACC-on

TÁNCTERÁPIA SAMAI DÓRIVAL

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

Április 10-én (szerdán) 17 órakor

NŐI VONAL KLUB

„Napjainkban épp újragondoljuk nemi és a velük szorosan összefüggő kapcsolati és családi
szerepeinket. A korábbi, korlátozó megállapítások érvényüket vesztik, a keretek egy jó részét
lebontottuk; az új közmegegyezés viszont még várat magára. Már egy Nő is lehet határozott,
sikeres vezető és egy férﬁ is lehet érzékeny és gondoskodó, Anyu is lehet következetesen elvárás-teremtő és Apu is nyújthat feltétel nélküli elfogadást és szeretetet – hogy egyetlen, kiragadott példát említsek. Hogyan lépnek egymással kapcsolatra az újragondolt nemi szerepeket
élő személyek? Szót ért-e egymással egy hagyományos macsó és egy emancipált Nő? Egy tradicionális értékekben felnőtt Nő milyen társa lesz egy metroszexuális férﬁnak? Hogyan árnyalja
mindezt a nemi szerepek és a kapcsolati orientáció spektrum-elképzelése? Az is mutatja, hogy
átmeneti korban élünk, hogy egyelőre tán több a kérdés, mint a válasz. Ezekből szemezgetünk
az előadás és az azt követő közös gondolkodás során, melyet gyakorló pár- és család-pszichoterapeuta vezet fel.”
Jegy ára: 1.000 Ft

Egyéb rendezvények

Kozma-Vízkeleti Dániel kiképző család-pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus
Nemi szerepek, kapcsolati minták és családmodellek átalakulása napjainkban című előadása
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Április 16-án (kedden)
10.00-11.30, valamint 13.00-14.30 óra között meghívásos részvétellel,
16.00-17.30 óra között egyéni és családos részvétellel

Egyéb rendezvények

ANIMÁCIÓS JÁTSZÓHÁZ KARAVÁN
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A Budaörsi Animációs Bázis és Kreatív Tér igazán újszerű, mégis a kézügyességre és a
kreativitásra épülő foglalkozást ajánl gyermekek számára, mely leporolja a megszokott
játszóház tartalmakat, és új, a mai kor gyermekeinek szóló élményt kínál. Az Animációs
Játszóház Karaván egyszerre használja a modern technikát és a kreativitást igénylő kézi
munkát. A BÁBtér animátorai olyan szakemberek, akik egyszerre értenek az animáció, a
művészetek és természetesen a gyermekek nyelvén is.
A Játszóházba azokat a gyermekeket hívjuk, akik szeretnének megismerkedni a
rajzﬁlmkészítés rejtelmeivel vagy egy saját pixillációs kisﬁlmet szeretnének elkészíteni.
A résztvevők megismerhetik, mi a ﬂip-book, a zsebmozi, a zoetróp-mozi, a pixilláció vagy a
papírkivágásos és homokanimáció.
A programok 3 helyszínen, 30 perces váltásban zajlanak.
Előzetes jelentkezés és bővebb információ Vertike Tamásné kulturális szervezőtől kérhető a
75/830-354-es telefonszámon, vagy a pakoliczildiko@csengey.hu email címen.
A belépés díjtalan.

Április 16-án (kedden) 19 órakor

DUMASZÍNHÁZ

Műsorvezető: Bellus István
Jegy ára: 3.300 Ft
Jegyek az IBUSZ Utazási Irodában, és a www.dumaszinhaz.jegy.hu/ weboldalon vásárolhatók.
Április 25-én (csütörtökön) 18 órakor a kisklubban

A SZAVAK EREJE előadássorozat

Előadó: Marton Renáta NLP Life Coach/Életvezetési tanácsadó
Téma: Tanulságos történetek és beszélgetés a külföldi tapasztalatokról az önismeret és az
önmegvalósítás szemszögéből, avagy talpon maradni idegenben egyedül.
A belépés díjtalan.
Április 26-27. (péntek-szombat) 19 órakor

A TŰZVIRÁG TÁNCEGYÜTTES premier előadása
I. felvonás: A juhait kereső pásztor
Fellép a Tűzvirág Táncegyüttes és a gyerekegyüttesek is.
II. felvonás: Don Quijote

Bővebb információ kérhető a 0630/937-82-05-ös, vagy a 0620/387-66-89-es telefonszámon.

Egyéb rendezvények

DOMBÓVÁRI ISTVÁN önálló estje: Kis ember nagy gonddal jár!

Április 28-án (vasárnap)

MOZGÓMOZI

Bővebb információ: www.csengey.hu, www.mozgomozi.hu
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Április 1-jén, 15-én és 29-én (hétfőn) 14-16 óra között

Dunakömlődi Faluház

NYUGDÍJAS TEADÉLUTÁN
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Április 4-7-ig (csütörtöktől vasárnapig) 9-18 óra között
KIÁLLÍTÁS LEGO® ALKOTÁSOKBÓL – Élmény az egész családnak!
A kocka el van vetve, mi meg beépítjük!
Történelmi diorámák, mesés témák, Star Wars, modern város működő vonatokkal,
mozgó részletekkel több mint 10.000 LEGO® kockából, játszósarok TECHNIC®-gépekkel,
társasjátékokkal, DUPLO®-kockákkal, LEGO® vásár
Jegyárak:
gyermek 900 Ft
felnőtt
1.100 Ft
családi
3.000 Ft
csoportos 400 Ft (csoportkísérő nevelőknek ingyenes)
Csoportoknak előzetes bejelentkezés szükséges a 30/325-62-38-as telefonszámon.

Április 6-án (szombaton)

DARTS BAJNOKSÁG

MESEKLUB – téma a húsvét
Ezen a napon meghallgatjuk Nemes Nagy Ágnes: Nyúlanyó húsvétja című meséjét, lesz
nyuszikereső verseny, valamint kézműves foglalkozás keretében húsvéti ajtódíszt és
nyusziﬁgurát készítünk.
Anyagköltség: 200 Ft
A délután során tojásfát is szeretnénk díszíteni a faluház előtt, melyre az otthon bármilyen
technikával készített, minimum 10 cm-es papírtojásokat várjuk névvel ellátva a faluházba
április 15-ig.
Április 18-án (csütörtökön) 16 órakor
Az

ÍZŐRZŐ PORTA zártkörű rendezvénye

Április 29-én (hétfőn) 17 órakor

MÁJUSFA ÁLLÍTÁS

Április 30-án (kedden) 18 órakor

„SZÍNEK ÉS FORMÁK” – A PAKSI ATOMFOLT FOLTVARRÓ KLUB KIÁLLÍTÁSA

Dunakömlődi Faluház

Április 16-án (csütörtökön) 17 órakor

Igénybe vehető irodai szolgáltatások a Dunakömlődi Faluházban:
fénymásolás, fax küldés
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Május 4-5. (szombat-vasárnap) 10-18 óra között

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

májusi előzetes

Szombaton 17 órakor
Vasárnap 17 órakor
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Bereczki Zoltán koncert
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 nagy PLACC-on

TÁNCTERÁPIA SAMAI DÓRIVAL

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

Május 11-én (szombaton) 9-15 óra között

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.

májusi előzetes

CSOPORTOS CSALÁDÁLLÍTÓ NAP

Foglalkozásvezető: Nagy-Cser Melinda
Jelentkezés és bővebb információ Cselenkó Erika kulturális szervezőtől kérhető a 75/830353-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 20-án (hétfőn) 19 órakor a Latinovits-bérlet 5. előadása
Angel – B. Callas – Berkes:

májusi előzetes

A NŐK (IS) A FEJÜKRE ESTEK!
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zenés vígjáték
(Turay Ida Színház, Budapest)
Tervezett szereposztás:
Pásztor Erzsi/Szántó Szandra, Détár Enikő, Sztárek Andrea, Xantus Barbara, Fehér Adrienn,
Nyírő Bea, Szabó Sipos Barnabás, Frech Zoltán, Bozsó József, Cservenák Vilmos, Lovas Emília,
Kovács Dézi, Kereki Anna, Valázsik Péter, Tóth Alex, Merk László
Rendező: Sztárek Andrea
Az előadásra minden jegy elkelt!

Május 21-én (kedden) 19 órakor a Móricz-bérlet 5. előadása
Yasmina Reza:

AZ ÖLDÖKLÉS ISTENE

házaspárbaj egy felvonásban
(a Kultúrbrigád és az Átrium előadása)
Szereplők: Hevér Gábor, Péterfy Bori, Herczeg Adrienn, Szikszai Rémusz
Rendező: Bereczki Csilla
Jegy ára: 3.900 Ft

Május 22-én (szerdán) 9.00 és 10.30 órakor a Tipegőbérlet 4. előadása

MIAÚ

(Bábrakadabra Bábszínház, Budapest)
Jegy ára: 1.500 Ft

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ

Vendég: TOTTH BENEDEK műfordító, szerkesztő, író
A belépés díjtalan.

májusi előzetes

Május 23-án (csütörtökön) 18 órakor a Csengey Dénes Kulturális Központ Könyvtárában
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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)

Április 19-22. között, valamint május 1-jén
a Csengey Dénes Kulturális Központ,
az Információs Iroda,
a Csengey Dénes Kulturális Központ Könyvtára
és a Dunakömlődi Faluház zárva tart.

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

Dunakömlődi Faluház

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

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)

Információs Iroda

Dunakömlődi ﬁókkönyvtár

Jegypénztár

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

hétfőn: 9.30-12.30
szerdán: 17.30-19.30

Főtámogatóink:

Kiadja:
Paksi Közművelődési Nonproﬁt 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!

