


Kedves Érdeklődők, kedves Látogatók!
Szeretettel ajánlom figyelmükbe nyári műsorfüzetünket. Külön öröm 
számomra, hogy új programjaink mellett, a vírushelyzet előttről jól 
ismert, nagy rendezvényeinket is tartalmazhatja végre ez a kiadvány. 
MÁJUS 
Rivalda bérletünk negyedik előadásaként az Orlai Produkciós Iroda 
legújabb vígjátékát hozza Ceglédre. A Balkon kilátással Péter Kata és 
Ötvös András főszereplésével, rengeteg humorral idézi fel, hogy milyen 
is az, amikor nem léphettünk egymáshoz másfél méternél közelebb. 
Három év után újra lesz Pöttyös Gyermeknap! Újra ott lesznek a 
Vörösmarty téren a kedvelt járművek, a népszerű foglalkoztatók, lesz 
sportsziget, állati bemutató, koncert, ismét megválasztjuk Pöttyország uralkodóját, és új elemként, 
a Tudatos Szülők sátrában a felnőttek hallgathatnak a családi élet mindennapjait segítő előadásokat.   

JÚNIUS 
A legkisebbek fesztiválja után, rögtön belecsapunk a legnagyobba. 2019 után, ismét lesz 
a Ceglédi Gyógyfürdő melletti területen Laskafesztivál, mely idén Extrém Sportnapokkal 
egészül ki. Fellépnek: Konyha zenekar, Magna Cum Laude, ByeAlex és a Slepp, Carson 
Coma, Korda György és Balázs Klári valamint a Bagossy Brothers Company. Lesz persze 
Laskafőző verseny, Séfsétány és Borsziget. A legifjabb fesztiválozóknak kinyitjuk a 
babakonyhát, és az egész rendezvény ideje alatt helyi és kézműves termékek vásárával várjuk  
a kilátogatókat. 
A nyár első hónapjában több programunkban főszerepet kap a népi hagyomány. A Bekecs 
Néptáncegyüttes Ember az embertelenségben színvonalas táncszínházi produkciójában az elmúlt 
100 év eseményeit jeleníti meg. Házunk ad otthont a Dél-Pest megyei Gyermeknéptánccsoportok 
Találkozójának, majd a Ceglédi Táncegyüttes Egyesülettel közreműködve, táncházzal egybekötve 
kerül sor a Szent Iván Éji Tűzugrásra.  
Hangfoglaló programsorozatunk júniusi állomása a Gentry Sultan négyesfogatának (Horváth László, 
Hevesi Nándor, Kovács Gergely és Vereb Szabolcs) Cristobal Campero ütőssel kiegészülő jazz 
koncertje lesz.  Idén ismét megszervezzük a Pünkösdi Nyitott Pince Napot, amikor is hat borászatot 
körbejárva kóstolhatják meg a város és környékének legjobb borait. 
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Csík Laura és Csík Gusztáv Varázslat két zongorára és egy énekhangra jótékonysági koncerttel 
Kármán Sándor emléke előtt tisztelgünk. Az est bevételét az általa alapított ceglédi Dobmúzeum 
részére ajánljuk fel. A rendezvény fővédnöke Földi László országgyűlési képviselő.  

JÚLIUS 
A nyár közepén az egyik legkülönlegesebb előadásunkra készülünk, amikor is majd az író gitárt 
ragad, a zenész pedig felolvas, azaz Beck Zoli és Grecsó Krisztián zenés irodalmi pódiumestjére, a 
„Hoztunk valamit magunkból”-ra.
Júliusban csütörtökönként a legkisebb közönség és családjaik előtt, ahogy azt már jól 
megszokhatták, megnyitjuk a Ceglédi Kaszinó kertjét, ismét lesz Mesekert. Az Aranyszőrű bárány, 
Gulyás Terka – avagy aki a müzlit nem szereti, rossz ember nem lehet, A tücsök és a hangya és 
az Álomcirkusz c. előadások mellett kézműves kirakodóval várunk minden érdeklődőt szeretettel. 

AUGUSZTUS 
Szintén a Hangfoglaló programsorozat részeként Seres Tamás Dalversálmok felolvasó zenés 
színházi előadásával egy meghitt estére készülünk, melyen az irodalom és a zene segíti majd 
egymást a színpadon, ahol színészek és zenészek, költők gondolatai találkoznak, és hoznak létre 
feledhetetlen pillanatokat. 
Szent István Ünnepén az ünnepi műsor és az Ország Tortája kóstolása mellett koncertekkel, 
gyermekelőadásokkal, népi fajátszótérrel, kézműves vásárral várjuk a Szabadság térre a 
látogatókat. Este Kasza Tibi koncertje után a Kossuth térről, a Szabadság térről és a környező 
utcákból lesz látható a Városháza parkolójából indított tűzijáték.  
A nyár utolsó hétvégéjén, már a visszatérő hétköznapokra készülve, idén is megrendezzük a 
közkedvelt Tanévnyitó Babaruhabörzénket.  

Úgy készülünk, hogy a vakáció hetei alatt hétközben gyerekkacajtól lesz hangos a Kossuth 
Művelődési Központ. Összesen 13 táborba várjuk a nagycsoportos óvodástól egészen a 18 éves korig 
a fiatalokat. A Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpontnál található Infópontunk egész nyáron át 
QR kódos játékokkal várja a helyi és a városba érkező vendégeket egyaránt. És persze a háttérben 
készülünk az év hátralevő programjaival. Az új színházi évadunk előadásai hamarosan összeállnak. 
A Laskafesztiválon már kereshetik a 2022/23-as bérletajánlóinkat. 

Legyen szép, élményekben teli nyaruk! 

Détári-Lukács Ágnes
 ügyvezető igazgató 



ingyenes program
gyermek- és családi program

színházi előadás fesztivál
ismeretterjesztő előadás

koncert
tánc * külső szervezésű program

A műsorváltozás jogát fenntartjuk, az esetleges változásokról honlapunkon adunk tájékoztatást

MÁJ.21. szombat 19:00 Wil Calhoun: Balkon kilátással /Rivalda bérlet 4. előadása 

MÁJ.26. csütörtök 19:00 Év végi hajrá! - Rendhagyó osztályfőnöki óra Jocó bácsival  /Életképek ea.sorozat 
MÁJ.29. vasárnap 9:30 Pöttyös Gyermeknap 

JÚN.01.  szerda    Pedagógus nap 
JÚN.02.  csütörtök  19:00  Ember az embertelenségben  - Bekecs Táncegyüttes táncjátéka 
JÚN.03.  péntek    Trianoni megemlékezés - Nemzeti Összetartozás Napja 
JÚN.04. szombat 8:00 Nyári Gyermekholmi- és Babaruhabörze 
JÚN.05.  vasárnap    Pünkösdi Nyitott Pince Nap 
JÚN.07.  kedd  Dél-Pest Megyei Gyermeknéptánccsoportok Találkozója 
JÚN.10-12.   Laskafesztivál és  Extrém Sportnapok 
JÚN.16.  csütörtök 19:00  Kitolás – Lengyel Tamás önálló estje*
JÚN.17.  péntek 19:00  Varázslat két zongorára és egy énekhangra  - In Memoriam Kármán Sándor

JÚN.25.  szombat 20:30  Gentry Sultan jazz koncert 

JÚN.25. szombat  Szent Iván Éji táncház és tűzugrás
JÚN.29.  szerda    Kuláküldözés emléknapja
JÚN.30.  csütörtök  Semmelweis nap

JÚL.07.  csütörtök 17:30  Az aranyszőrű bárány  /Mesekert I.  
JÚL.14.  csütörtök 17:30  Gulyás Terka -  avagy aki a müzlit nem szereti, rossz ember nem lehet  /Mesekert II.

JÚL.21.  csütörtök  17:30  A tücsök és a hangya  /Mesekert III.

JÚL.21.  csütörtök  19:00 „ „Hoztunk valamit magunkból” – Beck Zoli és Grecsó Krisztián zenés, irodalmi estje 

JÚL.23.  szombat    Nyáresti Vigadalom
JÚL.28.  csütörtök  17:30  Álomcirkusz /Mesekert IV. 

AUG.20.  szombat    Szent István Ünnepe
AUG.26.  péntek  19:30  Seres Tamás: Dalversálmok felolvasó-zenés-színházi előadás
AUG.27.  szombat 8:00 Tanévnyitó Gyermekholmi- és Babaruhabörze
AUG.29.  hétfő    Megemlékezés az 1944-es bombatámadás 78. évfordulójára

8. old.8. old.
9. old.9. old.
10. old.10. old.

11. old.11. old.

12. old.12. old.
13. old.13. old.
14. old.14. old.
15. old.15. old.

16. old.16. old.
17. old.17. old.
18. old.18. old.
19. old.19. old.

20. old.20. old.

  
21. old.21. old.
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A ceglédi Kossuth Művelődési Központ Kossuth Lajos születésének 220. évfordulója 
alkalmából alkotói pályázatot hirdet kézművesek, népművészek, képző- és iparművészek, 

hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános– és középiskolás diákok, 
osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:  Kossuth Lajos alakjának és az 1848-as ceglédi 
eseményeknek a megidézése, a ceglédi Kossuth-kultusz páratlanul gazdag, 
közösségteremtő hagyományának erősítése.

A PÁLYÁZAT TÉMAKÖREI:
  Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i ceglédi toborzóbeszédének   
 napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás.

 Kossuth Lajos emlékezetét őrző, ceglédi köztéri alkotások feldolgozása.
 Kossuth Lajos emlékezetét őrző, új köztéri alkotások tervezete.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített, 
legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni.
A PÁLYAMUNKÁK BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYSZÍNE: 
      2022. szeptember 16. péntek 16.00 óra - Kossuth Művelődési Központ NKft.

Ceglédi Galéria (Cegléd, Kossuth tér 5/a - hétköznap 10.00-18.00, szombat 8.00-12.00)

A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal 
javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására.

A beérkezett pályamunkákból kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ 
Kamaragalériájában, melynek ünnepélyes megnyitójára a díjátadóval egyidőben kerül sor, 
2022. szeptemberében a Kossuth Toborzó Ünnepély- és Huszárfesztivál alkalmával.

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRHETŐ:
Kozma Attiláné 30/322-1320, vagy a kozma.ildiko@cegledikultura.hu email címen

Kossuth Lajos azt üzente... 
P Á L YÁ Z A T I  F E L H Í V Á S



CEGLÉDI GALÉRIA TÁRLATAI

GYERMEKFOTÓK A KIRAKATBAN GYERMEKFOTÓK A KIRAKATBAN 
kiállítás Dr. Jójárt György képeiből a Gyermeknap alkalmából kiállítás Dr. Jójárt György képeiből a Gyermeknap alkalmából 

„Legszívesebben tájképeket, virágokat fényképezek, nagyon szeretem éltető „Legszívesebben tájképeket, virágokat fényképezek, nagyon szeretem éltető 
elemünk, a víz soha meg nem unható, ezer arcát. Emberábrázolásból a gyermekfotót elemünk, a víz soha meg nem unható, ezer arcát. Emberábrázolásból a gyermekfotót 
művelem. Legkedvesebb modelljeim gyermekeim voltak. Mindig kéznél voltak, és művelem. Legkedvesebb modelljeim gyermekeim voltak. Mindig kéznél voltak, és 
sosem „viselkedtek”. Megszokták, hogy a fényképezőgép lencséjén keresztül figyelem sosem „viselkedtek”. Megszokták, hogy a fényképezőgép lencséjén keresztül figyelem 
őket, mint a „Nagy Testvér”. Mondták is néha, hogy apunak csak egy szeme van, az őket, mint a „Nagy Testvér”. Mondták is néha, hogy apunak csak egy szeme van, az 
is üvegből. De azért megismertek akkor is, ha kibújtam a fényképezőgép mögül. is üvegből. De azért megismertek akkor is, ha kibújtam a fényképezőgép mögül. 
Bárhol voltunk, akármit csináltunk, a fényképezőgép mindig kezem ügyében volt, Bárhol voltunk, akármit csináltunk, a fényképezőgép mindig kezem ügyében volt, 
csőre töltve. Így készült a pancsoló kép is udvarunkon, mikor egyik gyermekem csőre töltve. Így készült a pancsoló kép is udvarunkon, mikor egyik gyermekem 
nem rendeltetésszerűen használta a locsolásra vásárolt szórófejet. Én viszont nem rendeltetésszerűen használta a locsolásra vásárolt szórófejet. Én viszont 
rendeltetésszerűen használtam a fényképezőgépem.”  rendeltetésszerűen használtam a fényképezőgépem.”  

MÁJ.23 - JÚN.6.MÁJ.23 - JÚN.6.
egykori Belvárosi  egykori Belvárosi  
Csemege üvegportáljaCsemege üvegportálja

LÉLEK A PORCELÁNBAN LÉLEK A PORCELÁNBAN 
a Táti Porcelánbaba Klub kiállításaa Táti Porcelánbaba Klub kiállítása

A 2006-ban alakult klub az ország első és egyetlen porcelánbaba klubja. A babákat, és A 2006-ban alakult klub az ország első és egyetlen porcelánbaba klubja. A babákat, és 
azok korhű öltözetét – alapos viselettanulmányt követően - kizárólag kézzel készítik az azok korhű öltözetét – alapos viselettanulmányt követően - kizárólag kézzel készítik az 
alkotók, ezáltal valamennyi egyedi darab. Tematikus életképeikben megjelenik hazánk alkotók, ezáltal valamennyi egyedi darab. Tematikus életképeikben megjelenik hazánk 
történelme (István király koronázása, Mátyás király udvarában), a falusi- és polgári történelme (István király koronázása, Mátyás király udvarában), a falusi- és polgári 
társadalom életének jelenetei mellett, az arisztokrácia különleges világa is. (Séta a társadalom életének jelenetei mellett, az arisztokrácia különleges világa is. (Séta a 
korzón, Játék a parkban…)  Az elképesztő hitelességgel bemutatott enteriőrökben korzón, Játék a parkban…)  Az elképesztő hitelességgel bemutatott enteriőrökben 
minden korosztály és társadalmi réteg szerepet kap. Egyik legutóbbi „vállalkozásukban” minden korosztály és társadalmi réteg szerepet kap. Egyik legutóbbi „vállalkozásukban” 
a Chanel Divatház fantáziavilágába repítik el a látogatókat.a Chanel Divatház fantáziavilágába repítik el a látogatókat.

MÁJ. 6 - 28.MÁJ. 6 - 28.
Ceglédi GalériaCeglédi Galéria

Dr. Jójárt György: Pancsoló



SZENT LÁSZLÓ FALKÉPEK SZÉKELYFÖLDÖN SZENT LÁSZLÓ FALKÉPEK SZÉKELYFÖLDÖN 

Elekes Gyula képzőművész több tárlat megálmodója. A Magyar Szent Koronát ábrázoló Elekes Gyula képzőművész több tárlat megálmodója. A Magyar Szent Koronát ábrázoló 
installációját már megismerhették városunk lakói.  Ezúttal egy szakrális teret megidéző installációját már megismerhették városunk lakói.  Ezúttal egy szakrális teret megidéző 
kiállítása érkezik városunkba, ahol egy térben láthatók a székelyföldi Szent László kiállítása érkezik városunkba, ahol egy térben láthatók a székelyföldi Szent László 
falképek. A tárlaton – a 12 templom falképein túl - 6 templom kazettás mennyezeteinek falképek. A tárlaton – a 12 templom falképein túl - 6 templom kazettás mennyezeteinek 
másolatai is megtekinthetők. másolatai is megtekinthetők. 

JÚN.JÚN.
Szt. Kereszt felmag. Szt. Kereszt felmag. 
templom templom 

TárlatainkTárlataink  INGYENESENINGYENESEN látogathatóak!   látogathatóak!  
Kiállítások nyitva tartása:Kiállítások nyitva tartása: hétfő-péntek: 10:00 - 18:00; szombat: 08:00 -12:00hétfő-péntek: 10:00 - 18:00; szombat: 08:00 -12:00
Tárlatvezetésre jelentkezini aTárlatvezetésre jelentkezini a kozma.ildiko@cegledikultura.hu  kozma.ildiko@cegledikultura.hu címen lehet.címen lehet.

VÁLOGATÁS A 2021. ÉVI NEMZETKÖZTI-MAGYAR FOTÓSZALON ANYAGÁBÓL VÁLOGATÁS A 2021. ÉVI NEMZETKÖZTI-MAGYAR FOTÓSZALON ANYAGÁBÓL 

A Magyar Fotóművészek Világszövetsége idén ünnepli fennállásának huszadik A Magyar Fotóművészek Világszövetsége idén ünnepli fennállásának huszadik 
évfordulóját. Minden évben megrendezésre kerül a Nemzetközti - Magyar Fotószalon. évfordulóját. Minden évben megrendezésre kerül a Nemzetközti - Magyar Fotószalon. 
2021-ben volt a XXI. „Ez évben öt témakörben vártuk az alkotásokat. Az általános kategória 2021-ben volt a XXI. „Ez évben öt témakörben vártuk az alkotásokat. Az általános kategória 
mellett megemlékeztünk Moholy-Nagy László halálának 75. évfordulójáról. A magyar mellett megemlékeztünk Moholy-Nagy László halálának 75. évfordulójáról. A magyar 
identitás megőrzése és ápolása volt a következő téma, ezen belül a nemzeti jelképek. identitás megőrzése és ápolása volt a következő téma, ezen belül a nemzeti jelképek. 
Természetfotó kategóriában a perspektíva volt az elfogadott. Ötödik kategóriában pedig Természetfotó kategóriában a perspektíva volt az elfogadott. Ötödik kategóriában pedig 
a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kérésére a "Barátom a bor" képek a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kérésére a "Barátom a bor" képek 
szerepeltek.  1441 alkotás érkezett, melyekből 45 kép került a ceglédi kiállítás anyagába.” szerepeltek.  1441 alkotás érkezett, melyekből 45 kép került a ceglédi kiállítás anyagába.” 
Prauda Miklós az MFVSZ közép-magyarországi alelnöke.Prauda Miklós az MFVSZ közép-magyarországi alelnöke.    https://www.mfvsz.com https://www.mfvsz.com 
  
Megnyitó: 2022. június 03. péntek

JÚN. 03 - 25. JÚN. 03 - 25. 
Ceglédi GalériaCeglédi Galéria  

Prauda Miklós: Kellékek

A CEGLÉDI ALKOTÓK EGYESÜLETE KÉPZŐMŰVÉSZETI SZEKCIÓJÁNAK KIÁLLÍTÁSA A CEGLÉDI ALKOTÓK EGYESÜLETE KÉPZŐMŰVÉSZETI SZEKCIÓJÁNAK KIÁLLÍTÁSA 

Hagyomány, hogy a Ceglédi Alkotók Egyesülete képzőművészeti szekciója minden Hagyomány, hogy a Ceglédi Alkotók Egyesülete képzőművészeti szekciója minden 
esztendőben megmutatja a nagyközönségnek az elmúlt 12 hónap „termését” intézményünk esztendőben megmutatja a nagyközönségnek az elmúlt 12 hónap „termését” intézményünk 
kiállítótermében is.  A tárlataikon a fotó- és festőművészek mellett az amatőr alkotók,  a kiállítótermében is.  A tárlataikon a fotó- és festőművészek mellett az amatőr alkotók,  a 
Benedek Péter Rajzkör tagjai is bemutatkozási lehetőséget kapnak.  Benedek Péter Rajzkör tagjai is bemutatkozási lehetőséget kapnak.  

Megnyitó: 2022. június 03. péntek

JÚL. 29 - AUG. 27. JÚL. 29 - AUG. 27. 
Ceglédi GalériaCeglédi Galéria  
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MÁJUS 21.
SZOMBAT 19:00

SZÍNHÁZTEREM

 
Jegyárak:
4 800 Ft, 4 400 Ft,  
4 100 Ft, 3 800 Ft 

Wil Calhoun:  

BALKON KILÁTÁSSAL 
 vígjáték egy részben  (90’) - Orlai Produkciós Iroda előadása // Rivalda bérlet IV. előadása

A Jóbarátok egyik írójának komédiája rengeteg humorral mutatja be az emberi játszmák 
változatos, hol vérre menő, hol röhejes természetrajzát. 
Helyszíne két egymásra néző erkély. Az egyiken Alvin, aki képtelen felvenni a ritmust 
a világgal. Inkább elszigeteli magát, és lakásába zárkózva találja meg a vágyott 
nyugalmat, könyvekkel és sportközvetítésekkel. A szemben levőn azonban egyszer 
csak megjelenik a lehengerlően vidám és rendíthetetlen Karen, és a világ máris újból 
kézzel fogható közelségbe férkőzik. Összecsap két szemben álló nézőpont, férfi és nő, 
optimista és pesszimista, Jin és Jang. Azt pedig már mi is jól tudjuk, milyen, amikor 
nem léphetünk egymáshoz másfél méternél közelebb. 
Szereplők: 
Karen: PÉTER KATA  Alvin: ÖTVÖS ANDRÁS  Paul: FICZERE BÉLA

Rendező: Kocsis Gergely  Producer: Orlai Tibor

SZ
ÍN

H
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MÁJUS 26.
CSÜTÖRTÖK 18:00 

KAMARATEREM

 
Jegyár:
Teljes árú: 2 500 Ft 
Diákjegy: 1 500 Ft

Balatoni József, alias Jocó bácsi a Tanulj szabadon, taníts szabadon! című könyv szerzője érkezik, 
hogy szülőknek, kamaszoknak egyaránt egy rendhagyó osztályfőnöki órát tartson. Micsoda? Hogy 
még a sulin kívül is osztályfőnöki óra? Naná, ha az ország legnépszerűbb történelemtanára, a tetkós 
Jocó bácsi tartja, akkor a család apraja-nagyja is jöhet. Miért? Mert Jocó nagyon másként tanít, neki 
fontos, hogy Te ki vagy, milyen gondolatok, érzések vannak Benned.
Meghallgat, kérdez, sőt, ami talán meglepő egy tanártól, szívesen mesél a saját kamaszkoráról, 
elbotlásairól, veszteségekről, amik arra tanították, hogy átkeretezze a problémákat kihívássá és 
nyereséget formáljon belőlük. De sohasem volt könnyű, de megérte és hidd el Neked is megéri!
Egy ízig-vérig motivációs előadás, interaktív beszélgetés élménypedagógiával, életre neveléssel, 
iskolai konfliktusok kibeszélésével, az utolsó tanévvégi hajrával és sok izgalmas kérdéssel, amit akár 
Ti hoztok. Szó lesz a suliról, a kamaszságokról, a szülői és tanári szerepekről, félelmekről, hírekről-
álhírekről, de akár arról is, hogy milyen képességek, készségek mentén tudtok felkészülni a legmenőbb 
szakmákra. De mi is lesz az? Hisz a jövő szakmait csak tippelni tudjuk, de azért azt sejtjük, hogy az 
együttműködő, őszinte, vagány fiatalokat keresik majd. Beszéljük ki, beszéljük meg.

Közreműködik:  Balatoni József, alias Jocó bácsi a tetkós történelemtanár
Moderátor:  Tibenszky Moni Lisa újságíró, a Felelős Szülők Iskolája alapítója

ÉV VÉGI HAJRÁ! - RENDHAGYÓ OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA JOCÓ BÁCSIVAL 
ismeretterjesztő előadás egy részben (70’) // "Életképek" lelkiegészség- megőrző előadássorozat 

ISM
ERETTERJESZTŐ
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MÁJUS  29.
VASÁRNAP 9:30 

VÖRÖSMARTY TÉR

 
 
 
INGYENES 
rendezvény.

Május utolsó vasárnapján ismét megnyitja kapuit Pöttyország, ahol idén is színes 
programkínálat várja a családokat. A gyermekek kipróbálhatják többek között a 
faesztergálást, simogathatnak hangszereket, olyan izgalmas járművek volánjai mögé 
ülhetnek be mint pl. a kukásautó vagy egy tűzoltóautó. A sportszigeten idén is több tucat 
sportággal ismerkedhetnek a családok. A színpadi programok sorát többek között BÁNdor 
gyermekkoncert, a Mikrópódium Családi Bábszínház Boldog Mese c. előadása és Farkasházi 
Réka koncertje színesíti. A tinédzserek Nasz Dani Youtuberrel találkozhatnak. Idén is 
Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája zárja a programsorozatot. 

PÖTTYÖS GYERMEKNAP

FE
SZ
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VÁ

L
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A XX. század emberpróbáló történései nyomot hagytak Európán. A Kárpát haza nemzetei, ezen 
belül a magyar, székely és csángó közösségek szellemi és lelki épségét megtépázta a háború, a 
vér a veszteség és a gyász. Szűkebb környezetünkben a legtöbb családban személyes emlékek 
őrzik ezt. Az egyszerű, a mindenkori emberek közt van, aki sorsának meghatározó fordulataira 
nem kíván emlékezni, aki nem szívesen vall a borzalmakról, de olyanok is akadnak, akik éppen a 
veszteségből megerősödve építették újra életük morzsáiból a jelent, és adták tovább bizakodással 
az életbe vetett örök hitet gyermekeiknek, leszármazottjaiknak. 
Előadásunkban őnekik tisztelgünk, az előttünk járóknak, a túlélőknek, akik a reményt hirdették. 
Az ember az embertelenségben címet viselő táncelőadásban olyan képeket rajzolunk a tánc, a 
zene és a beszéd színpadi nyelvén, amelyek megidézik a hadba vonulók és az itthon maradottak 
életérzéseit. 
A színpadi események nem ragaszkodnak az elmúlt század dokumentarista krónikásaiként 
beszámolni a háborús eseményekről, inkább bemutatott sorsok által a történelem 
kiszolgáltatottságában élő emberhez való közelítés a célunk. Az irodalmi szövegtöredékekkel, 
naplórészletekkel, vetítéssel szélesíteni kívánjuk ezt a személyessé tételt. 

JÚNIUS 2.
CSÜTÖRTÖK 19:00 

SZÍNHÁZTEREM

 
 
Jegyár:
1 500 Ft

EMBER AZ EMBERTELENSÉGBEN 
táncjáték egy részben  (90’) - a  Bekecs Néptáncgyüttes előadása 

TÁN
C
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JÚNIUS 10-12.
PÉNTEK-VASÁRNAP 

FÜRDŐ ÚT

 
INGYENES 
rendezvény.

Az 1998 óta megrendezendő ceglédi főzőverseny 2008-ban vette fel a Hír védjegyes 
termékre, a Ceglédi Laskára utaló Laskafesztivál nevet, és mára a város legnagyobb nyári 
fesztiválja lett. Célja Cegléd legősibb gasztronómiai értékeinek a megőrzése és tovább 
örökítése a következő generációk számára, valamint a város értékeinek, a helyi értéktárnak 
a népszerűsítése. A háromnapos fesztiválon kiemelt szerep jut a közösségépítésnek, 
immár évről-évre majd 100 csapat részvételével, hagyományos és újragondolt módon 
főzik a résztvevők a híres pásztorételt, a Laskát. A közel félszáz program naponta több 
ezer látogatót vonz. 2022-ben is laskafőzőverseny, séfsétány, borsziget, koncertek, 
kézműves vásár, helyi termékek vására, babakonyha, gyermekfoglalkoztatók, és 
újdonságként Extrém Sportnapok várja a Laskafesztivál vendégeit.

Fellépnek:  
KONYHA ZENEKAR / MAGNA CUM LAUDE / BYEALEX ÉS A SLEPP / CARSON COMA 
KORDA GYÖRGY ÉS BALÁZS KLÁRI / BAGOSSY BROTHERS COMPANY

LASKAFESZTIVÁL ÉS EXTRÉM SPORTNAPOK

FE
SZ

TI
VÁ
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JÚNIUS 16.
CSÜTÖRTÖK 19:00

KAMARATEREM

 
 
Szólójegy ár: 
4 000 Ft

KITOLÁS  - Apanevelés kezdőknek és haladóknak 
 vígjáték egy részben  (90’) - Lengyel Tamás önálló szólóestje

SZÍN
H

ÁZ

Apának lenni nem könnyű. Sőt elképesztően nehéz. Főleg, mert senki nem mondta el, 
hogyan kell csinálni. Lengyel Tamás szakít ezzel az értelmetlen hagyománnyal és most 
elmondja a frankót. Ebben az egyszemélyes vígjátékban szó lesz a terhesség különböző 
fázisairól, az apává válás rögös útjáról, a magzattelepátiás kommunikációról, a 
babaneme party-ról, a babakocsi-vásárlás traumáiról, levakarhatatlan nőrokonokról, a 
szabadban szoptatás férfiakra gyakorolt hatásairól, és a nagy mennyiségben hallgatott 
Gryllus Vilmos dalok mentálhigiénés következményeiről. Válaszokat, persze, ő sem tud. 
De azért elmondja, hogy vele miként történt mindez.
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JÚNIUS 17.
PÉNTEK 19:00 

SZÍNHÁZTEREM

 
Jegyár: 
3 500 Ft

Az előadással Kármán Sándor előtti tiszteletünket fejezzük ki, aki éveken át szervezte a 
Varázslat énekhangokra c. előadássorozatot.  Ahogyan a cím is tükrözi az amerikai jazzénekesnő 
Joan Faulkner mellett két neves zenész Csík Gusztáv – eMeRTon- és Liszt Ferenc-díjas jazz-
zongorista és Csík Laura – zongoraművész lépnek fel és teremtenek varázslatot színpadunkon. 
Csik Laura zongorajátéka során Bach, Mozart és Chopin műveket hallhatunk, míg Csik Gusztav 
és Joan Faulkner műsorán Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington jazz sztenderdek és saját 
szerzemények szerepelnek.  Joan Faulknert a művészvilág A Hang-ként nevezi. Különleges és 
egyedi hangját Joan még a Boney M-nek és Milli Vanilinek is kölcsönözte. Joan Faulkner a Régi 
Világ hangja az Új Világban. 

Az előadás koncert bevételét a Ceglédi Dobmúzeum működtetésére ajánljuk fel. 
A rendezvény fővédnöke: Földi László országgyűlési képviselő.

Közreműködik:    
CSÍK GUSZTÁV / CSÍK LAURA / JOAN FAULKNER

Csík Laura és Csík Gusztáv

VARÁZSLAT KÉT ZONGORÁRA ÉS EGY ÉNEKHANGRA 
koncert egy részben (90’) // - In Memoriam Kármán Sándor

KO
N

CE
RT
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JÚNIUS 25. 
SZOMBAT 20.30 

KASZINÓ UDVAR

 
Jegyárak:
Elővételben: 2 500 Ft 
Előadás napján: 3 000 Ft

A Gentry Sultan   négyesfogata immár Cristobal Campero ütőssel kiegészülve speciális 
szürrealista jazz mikrodózis egy párhuzamos világ posztmodern presszójában.  
Az kvintet tartalmilag és hangzásában is fúziót képez öntörvényűen romantikus, 
táncra provokáló énjük, az orientalizmus szakralitása, az afro- lüktetés tradíciói 
és az avantgarde-jazz elementáris, arcát folyamatosan változtató jelene között. 
A kozmikus dadaista temetési mulatós-jazz tejhatalmú prófétái szélesre tárják 
kapuikat, és a komfortzónából való kilépés gyógyító erejének ígéretével saját belső 
törvényszerűségének engedelmeskedve zenélnek az örökkévalóságnak. 

Cristobal Capero – ütősök, ének  Hevesi Nándor – bőgő, basszusgitár, billentyű  
Horváth László – trombita, magic boksz  Kovács Gergely – dobok 
Vereb Szabolcs – szaxofon, elektronika

GENTRY SULTAN JAZZ KONCERT  
koncert egy részben (90’)

KON
CERT

A program az            és a                   támogatásával valósul meg
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A játék keretein belül a gyerekek az ismert népmese karaktereinek bőrébe 
helyezkednek. A mesét együtt mondjuk el, a csoport minden tagja kiveszi belőle a 
részét. Irányított játékokon keresztül ismerjük meg Gergely tanulságos történetét. 
A mesét közös tavaszi énekekkel indítjuk és végezetül együtt megüljük Gergely 
lakodalmát, közös tánccal fejezzük be a foglalkozást. 

JÁTÉKMESTER: VIRTICS BETTINA 

Nagybőgő:  Bán Richárd Brácsás:  Sztankovszky Varsány Jakab  
Hegedű: Tankó Gábor  

A rendezvény az Újvárosi Pékség támogatásával valósul meg.

AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY  
interaktív zenés népmese egy részben (50’) - a BÁNdor előadása  // Mesekert I. előadása

JÚLIUS 7.  
CSÜTÖRTÖK 17:30

KASZINÓ UDVAR

 
Jegyinformáció: 
HAMAROSAN

GY
ER

M
EK
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GYERM
EK

Gulyás Terka mindet tud, amit híres elődei, de egy kicsit női szemmel nézi a világot. 
Szeretne egy jó gulyáslevest főzni a gyerekeknek, de az ördögök – Müzli János, 
Zabpehely Béla, Popkorn Péter, vagy Megdonáldsz Aladár el akarják rabolni a levest, és 
le akarják vinni a pokolba. 

Persze Terka ezt nem hagyja, előveszi a fakanalát és jól elagyabugyálja őket, hősiesen 
vigyáz a levesre. 

JÁTSSZA: ARACS ESZTER 

Írta és rendezte: Lénárt András és Aracs Eszter 

GULYÁS TERKA avagy aki a müzlit nem szereti, rossz ember nem lehet
vásári bábjáték egy részben (50’) - Mikropódium Családi Bábszínház // Mesekert II. előadása

JÚLIUS 14.
CSÜTÖRTÖK 17:30

KASZINÓ UDVAR

 
Jegyinformáció: 
HAMAROSAN
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KO
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JÚLIUS 21.  
CSÜTÖRTÖK 19:30

KMK 'A' UDVAR

Jegyinformáció: 
HAMAROSAN

Bóbiták, Apokrifek és Balázsolások egy időutazós esten, ahol megidéződnek a 
mesterek, zene és irodalom találkozik és kiderül, milyen közösek a gyökereik. Az 
interaktív zenés irodalmi pódiumesten a nézők is megmutathatják, milyen, mikor 
életre kel egy próza.  Az írónál gitár van. A zenész meg felolvas. Grecsó Krisztián 
és Beck Zoli beszélgetnek, mert barátok, olvasnak, mert írnak, zenélnek, mert 
vannak dalaik.  

Közreműködik: BECK ZOLI, GRECSÓ KRISZTIÁN

„HOZTUNK VALAMIT MAGUNKBÓL” 
Beck Zoli és Grecsó Krisztián zenés, irodalmi pódiumestje egy részben (80')

A program az            és a                   támogatásával valósul meg

Fotó: Pamukli Krisztián
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JÚLIUS 21. 
CSÜTÖRTÖK 17:30

KASZINÓ UDVAR

 
Jegyinformáció: 
HAMAROSAN

A TÜCSÖK ÉS A HANGYA  
mesekoncert egy részben  (50’) - a Búgócsiga Zenede előadása // Mesekert III. előadása

A szorgos hangyák keményen dolgoznak, ám a tücsök nem törődik a munkával, vidám 
hegedülésével elszórakoztatja magát és a környezetében levőket. A tél beálltával 
azonban rájön, hogy pórul járt, ezért a szomszéd hangyához siet… hogy tanult-e az 
esetből, a mese végén kiderül.

GYERM
EK
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JÚLIUS 28.
CSÜTÖRTÖK 17:30

KASZINÓ UDVAR

 
 
Jegyinformáció: 
HAMAROSAN

Don Alvaro cirkuszában a labdazsonglőrtől az erőművészen át a kígyóbűvölőig 
mindenkinek hatalmas füle és bársonyos bundája van – itt ugyanis minden artista 
NYÚL! Ne tessenek, kérem, csodálkozni, ez az igazság! Hol is keresne másutt munkát 
Péter, a zenebohóc és hol is találhatná meg máshol élete párját, Pankát, a kötéltáncost, 
mint ebben a különös cirkuszban? Ám a történet ezzel nem ér véget, sőt, most kezdődik 
csak igazán! 

Én mondom, Praliné, a porondmester – kivételt képezően nem nyúl, legföljebb a 
belépőjegyért!  

MESÉL: TÓTH KRISZTINA 

Író, tervező: Szegedi Katalin  Dramaturg, rendező: Papp Melinda  
Díszlet, bábok, jelmez: Tóth Krisztina, Szegedi Katalin, Néder Norbert 

ÁLOMCIRKUSZ bábos mese és mutatvány nem csak gyerekeknek
 az Álomzug Társulás előadása  (45’) //  Mesekert IV. előadása

GY
ER

M
EK
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Seres Tamás felolvasó-zenés-színházi estje. Álom az énekben és szavakban.  Vannak 
szövegek, amelyek csak énekelve jók, és vannak, amelyek csak olvasva. A Dalversálmok 
estünk dal-versei énekelve és felolvasva is csudák. Meghitt estek ezek, ahol irodalom 
és zene segíti egymást a színpadon, ahol színészek és zenészek, költők gondolatai 
találkoznak és hoznak létre feledhetetlen pillanatokat.  

Tervezett fellépők:  
HÁMORI GABRIELLA / FÜR ANIKÓ / KAMARÁS IVÁN / CSORBA LÓCI  

AUGUSZTUS 26.
PÉNTEK 19:30

KMK 'A' UDVAR

 
 
 
Jegyinformáció:
HAMAROSAN

DALVERSÁLMOK 
zenés, irodalmi est egy részben (90’)

SZÍN
H

ÁZ

Fotó: Pamukli Krisztián

A program az            és a                   támogatásával valósul meg
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KOSSUTH KATONÁI TÁBOR
JÚLIUS 11-15.

NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR I.JÚNIUS 20-24.

HALADÓ NÉPTÁNCTÁBOR
JÚNIUS 27 – JÚLIUS 1.

KALANDTÁBOR
JÚLIUS 4-8.

 KEZDŐ NÉPTÁNCTÁBORJÚLIUS 4-8. 
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 KALANDTÁBOR II.

JÚLIUS 25-29.

KOCKÁZÓ KALANDOK II.

AUGUSZTUS 8-11.

MÉDIATÁBOR

JÚLIUS 11-15.

KOCKÁZÓ KALANDOK III. július 18-21.  Kockázó kalandok I. - BETELT

JÚLIUS 11-14. 

NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR II.
AUGUSZTUS 22-26.

BRINGÁS KALANDTÁBOR
JÚLIUS 18-22.

KÉPZŐMŰVÉSZETI  

ALKOTÓTÁBOR
JÚLIUS 11-15.

Jelentkezés:Jelentkezés:
• A táborokba jelentkezni a jelentkezési lap benyújtása és ezzel 

egyidejűleg a részvételi díj 50%-ának befizetésével lehetséges. 
(A jelentkezési lap külön is beadható, de a gyermek helyfoglalása – a nagy számú 
jelentkező miatt- kizárólag az első részlet befizetése után biztosított.)

• Táborokba jelentkezni a szabad helyek erejéig, valamint  
a tábor első napja előtt 10 nappal lehetséges. 

Fizetési módok:Fizetési módok: 
• Utalás, SZÉP kártya,  Készpénz, Bankkártyás fizetés  
• Részletfizetési lehetőséget is biztosítunk
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK

ZENÉS NŐI TORNA 
Hétfő  18:00 „B” 2-es terem

Korcsoport: 8-99 éves korig  ||  Foglalkozás ára: alkalmi jegy -  1 000 Ft
Minden nő életében fontos az, hogy formában legyen és hogy ki tudjon kapcsolódni. 
Ebben segít a női torna, amely átmozgatja a kritikus testrészeket. Elsősorban azoknak 
a hölgyeknek ajánljuk, akik ülőmunkát végeznek. 

Oktató: Cseh-Zakar Tünde

SP
OR
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HATHA JÓGA FÜLE BRIGIVEL 
Korcsoport: 16-99 éves korig  ||  Bérlet: öt alk. - 6 000 Ft / tíz alk. -  12 000 Ft / alkalmi jegy -  1  500 Ft
A jóga egy önismereti út, mely megtanít arra, hogy hogyan figyeljünk befelé, rámutat 
arra, hogyan tudunk tudatosan élni, és mindennap fejlődni. 

Oktató: Füle Brigitta

SP
OR

T 
| E

GÉ
SZ

SÉ
G Hétfő 19:00 „B” 5-ös terem

EG
ÉS

ZS
ÉG

 | T
OR

NA
 

GERINCTORNA
Korcsoport: 8-99 éves korig  ||  Foglalkozás ára: alkalmi jegy - 800 Ft
A gerinctorna minden életkorban fontos akár megelőzés céljából, akár a már meglévő 
panaszok, tünetek enyhítése érdekében végezzük. A torna hatására javul az izmaink 
oxigén- és tápanyag ellátottsága, ereje, állóképessége, javul a keringés, javul a 
közérzet és csökkennek az esetleg már meglévő panaszok. A tornát kortól, nemtől 
függetlenül bármikor el lehet kezdeni, csak elszántság és kitartás kell hozzá. 

Oktató: Hubert Nóra

Kedd 16:15 „B” 2-es terem

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
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TÁ
NC

 | G
YE

RM
EK

GYERMEK NÉPTÁNC - BOGOLYA CSOPORT
Kedd 16:45 „B” 5-ös terem

Korcsoport: 6-8 éves korig  ||  Foglalkozás ára: havi bérlet - 3 000 Ft
A nagyobb korosztályok már konkrét tájegységek táncos hagyományait tanulják.  
A néptáncpróbába integráltan megjelenő népi játékkal, népszokásokkal érjük el, hogy 
alapkészséggé váljon saját nemzeti kultúrája, és mindezt örömforrásnak, hasznos 
segítőtársnak, a teljes élet részének élje meg a gyermek. 

Oktató: Borgya-Réfi Ildikó 

IFJÚSÁGI NÉPTÁNC
Korcsoport: 9-13 éves korig  ||  Foglalkozás ára: havi bérlet - 3 000 Ft
Az ifjúsági és felnőtt csoportokban az elsődleges cél, a tájegységek szabadtánc szintű 
elsajátítása és tudatos használata, azok hiteles prezentálása és tovább éltetése, 
mind a táncosokban, mind a színpadi produkciót megtekintő nézőkben. A próbákon 
folyamatos párcserék zajlanak, így nemek arányától függetlenül eredményes a munka.  

Oktató: Borgya-Réfi Ildikó

TÁ
NC

 | G
YE

RM
EK Szerda 16:30 „B” 5-ös terem

KEREKÍTŐ MONDÓKÁZÓ 
Korcsoport: 0-3 éves korig  ||  Foglalkozás ára: öt alkalmas  bérlet - 5 000 Ft / alkalmi jegy - 1 200 Ft
Kerekítő manó bábjeleneteivel, dalokkal, mondókákkal, hangszerjátékkal, és ejtőernyős 
kislabdákkal várlak. Jó kedvre kerekedés, höcögés, kacagás a Kerekítő mondókás könyvek 
nyomán!    Az ölbeli játékok a bizalom, az érintések és az önfeledt összenevetések ideje. 
A kapcsolódás művészete. Nagymamáink játéktára időtálló, a mai családok is örömmel 
merítenek belőle.  A népi eredetű és ma is közkedvelt ölbeli játékok népszerűsítésére 
létrejött kezdeményezés azért kapta a Kerekítő nevet, mert úgy gondoljuk, hogy a 
kisgyermekek számára a világ anyukája ölében és a közös játékban kerekedik ki első ízben. 
Ez az élmény egy életre szóló útravaló. Szeretnek, ölelnek, rám figyelnek, azaz fontos és 
szerethető vagyok, ez minden későbbi kapcsolat és a felnőttkori boldogulás alapja is. 

 Oktató: Borosné Dobozi Anikó

BA
BA

 | C
SA

LÁ
DI Szerda 9:30 „B” 2-es terem
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Csütörtök 17:00 Kaszinó/5. terem
FAZEKAS SZAKKÖR  / kéthetente/
Korcsoport: 5-99 éves korig  ||  Foglalkozás ára: 3 alk. bérlet - 4 000 Ft / alkalmi jegy - 1 500 Ft
Mindenkinek ajánljuk, aki szereti a kézművességet, szívesen alkot először egy kis 
segítséggel, később pedig önállóan egyedi kézműves tárgyakat, akár ajándéknak, 
akár saját maga örömére.  Célja, hogy megszeressék, megismerjék a gyermekek és 
felnőttek a régmúlt korok hagyományos fazekasságát, valamint a modern kerámia 
készítés technikáját. Megismerkednek a szakkörösök a díszítés fortélyaival is: pl. 
ecsetes díszítés, karcolás, rátéttechnika, áttört technika . 
Oktató: Gulicska Ágnes

KÉ
ZM

ŰV
ES

SÉ
G 

GY
ER

M
EK

 | C
SA

LÁ
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KEREKÍTŐ MANÓ TORNA 
Szerda 10:10  „B” 2-es terem

Korcsoport: 1-3 éves korig  ||  Foglalkozás ára: öt alkalmas  bérlet - 5 000 Ft / alkalmi jegy - 1 200 Ft
Foglalkozásaink középpontjában az ölbeli játékok állnak. Az ölbeli játékok a bizalom, az 
érintések és az önfeledt összenevetések ideje. A kapcsolódás művészete. Nagyma-
máink játéktára időtálló, a mai családok is örömmel merítenek belőle. A népi eredetű 
és ma is közkedvelt ölbeli játékok népszerűsítésére létrejött kezdeményezés azért 
kapta a Kerekítő nevet, mert úgy gondoljuk, hogy a kisgyermekek számára a világ 
anyukája ölében és a közös játékban kerekedik ki első ízben. Ez az élmény egy életre 
szóló útravaló. Szeretnek, ölelnek, rám figyelnek, azaz fontos és szerethető vagyok, ez 
minden későbbi kapcsolat és a felnőttkori boldogulás alapja is. 
Oktató: Borosné Dobozi Anikó

TÁ
NC

 | N
YU

JD
ÍJ

AS

SZENIOR ÖRÖMTÁNC
Csütörtök 16:30 „B” 2-es terem

Korcsoport: 5-99 éves korig  || Foglalkozás ára: 5 alk. bérlet - 5 000 Ft / alkalmi jegy - 1 200 Ft
Jókedvet és testi, lelki egyensúlyt megteremtő mozgásforma. Az órákon újabb és újabb 
néhány lépésből álló koreográfiát tanulnak a résztvevők, amihez a rövid távú memóriát 
kell használni. Tehát nem csak fizikai, de szellemi tevékenységgel is jár. Kutatások 
bizonyítják, hogy a rendszeresen végzett szenior örömtánc nagy mértékben késlelteti 
az időskori demencia kialakulását.
Oktató: 

ÚJ
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GYERMEK NÉPTÁNC - LILIPUTI CSOPORT
Csütörtök 16:45 „B” 5-ös terem

Korcsoport: 4-6 éves korig  ||  Foglalkozás ára: havi bérlet - 3 000 Ft
A kisebbek mondókákkal, a néptánc alaplépéseivel, népzenével, népszokásokkal, ezekhez 
kapcsolódó népdalokkal ismerkednek. Célja a ritmusérzék, zenei készség fejlesztése, 
testi nevelés, térben való tájékozódás elősegítése, egymás elfogadása, közösséghez való 
alkalmazkodás. Mindezeket a gyermekek játékosan, „észrevétlenül” sajátítják el. 
Oktató: Borgya-Réfi Ildikó

KEZDŐ TÁRSASTÁNC
Korcsoport: 8-100 éves korig  ||  Foglalkozás ára: 10 alkalmas bérlet - 16 000 Ft / alkalmi jegy - 2 000 Ft
Itt megtanulhatják azokat a hagyományos táncokat, amelyek a‚"tánciskola" szóról 
először ugranak be mindannyiunknak. A hangsúlyt több tánc megtanulása mellett 
elsősorban a vezetés/követés és az improvizáció fejlesztésére fektetjük, vagyis 
a tanfolyam végére táncolni tud bármikor, bárhol és bárkivel, akár olyanokkal is, 
akikkel akkor találkozik életedben először! 

HALADÓ TÁRSASTÁNC - hétfő és péntek 19:30 Kamaraterem 
Oktató: Orosz József

TÁ
NC

 | F
EL

NŐ
TT Hétfő 18:30 / Péntek 18:00 Kamaraterem

ÚJ
CSIPKEVERŐ SZAKKÖR/Aszakkör 

Korcsoport: 18-70 éves korig  ||  Foglalkozás ára: Ingyenes
„A CSIPKE A TEXTILMŰVESSÉG KIRÁLYNŐJE, amely szépségével megmutatja  
a dolgos kezek ügyességét, és a készítők kitartó türelmét.” Mátray Magdolna

A szükséges eszközöket biztosítjuk! A foglalkozás az ASZAKKÖR jóvoltából ingyenes!
Oktató: Göncző Istvánné csipkekészítő népi iparművészKÉ

ZM
ŰV

ES
SÉ

G 
 | F

EL
NŐ

TT Péntek 16:00 Kaszinó/5. terem
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HÉTFŐ
16:00 FELNŐTT SAKK KLUB
17:00 FONALFALÓK KÉZIMUNKA   
 SZAKKÖR /minden hónap 2. hétfőjén

KEDD
16:00 CEGLÉDI MAGYAR-NÓTA   
 EGYESÜLET/minden hónap 3. keddje

SZERDA 
14:00 BÚZAKALÁSZ NYUGDÍJAS KLUB  
 /minden hónap 2. szerdája

16:00 VESSZŐFONÁS
16:00  AGRÁRNYUGDÍJASOK 
 /minden hónap 2. szerdája

16:30 KLASSZIKUS BALETT 
18:00 COUNTRY 
18:00 HARMÓNIA KLUB   
 Március 23-án és április 20-án 

18:00 CEGLÉD TÁNCEGYÜTTES
CSÜTÖRTÖK 
09:00 BABAÖLELÉS KLUB   
 /kéthetente

15:00 REJTVÉNYFEJTŐK KLUBJA 
16:00 FELNŐTT SAKK KLUB 
17:45 ZUMBA STROBÁN VIVIVEL
18:00 HALADÓ SALSA   

CSÜTÖRTÖK
18:00   KEZDŐ SALSA
PÉNTEK
14:45 DALMA DANCE STÚDIÓ  
 MODERN TÁNC GYEREKEKNEK
16:00 BARÁTOK TÁRSASÁGA    
 /kéthetente

16:30 GYERMEK NÉPTÁNC –  
 KAMASZ CSOPORT
18:00 CEGLÉD TÁNCEGYÜTTES
SZOMBAT
10:00 ROMA TÁNCHÁZ
13:00      EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐK KLUBJA  
 (havonta)

14:00 LILA AKÁC NOSZTALGIA KLUB  
 /kéthetente

15:00 FOLTON FOLT KLUB   
 /kéthetente

 15:00 BÉLYEG- ÉS ÉREMGYŰJTŐK   
 /minden hónap 2. szombatja

16:00 ANONIM ALKOHOLISTÁK  
 KÖZÖSSÉGE

 TOVÁBBI ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Az aktuális órarendről, csoportjainkról érdeklődjön a + 36 53 505 042-es telefonszámon!



29Kossuth Művelődési Központ - 2022. nyár |

ÉLMÉNYFESTÉS / 2022. MÁJUS 21.
A foglalkozás vezetője: Laszák-Virág Nikoletta
Helyszín: Kaszinó 5. terem
A foglalkozás ára: 11 000 Ft / alkalom

TERVEZETT WORKSHOPOK

RENDHAGYÓ GASZTRO WORKSHOPSOROZAT
A foglalkozás vezetője: Klément Hajnalka
A Húshagyók Vega és Vegán Konyhával együttműködve elindítottuk a 
Rendhagyó Gasztro Workshopsorozatot.
Workshopjainkkal a húsmentes és reformételek iránt nyitottaknak, 
a különböző ételallergiával, intolarenciával küzdőknek, a vega és 
vegán életmódot folytatóknak kívánunk a hétköznapi és ünnepi ételek 
elkészítéséhez útmutatást adni. Az egyes alkalmakon a Húshagyók 
Vegán Konyha már jól bevált receptjei alapján készítünk el egy-egy 
menüt, és mutatjuk be a felhasznált alapanyagokat. Mind ezekhez bio és 
reform élelmiszerek forgalmazóit hívjuk segítségül. Workshopjainkon 
vendégül szeretnénk látni egy-egy olyan szakembert/dietetikust is, aki 
az egészségeseknek és az emésztési problémákkal küzdőknek egyaránt 
segítséget tud nyújtani a megfelelő táplálkozás kialakításában. 
Következő alkalmak: május 16. 17:00, június 16. 17:00 
A foglalkozás ára: 8 000 Ft / alkalom



• Turisztikai információk
• Városnéző séták
• Csoportos városnézések

• Egyedi ajándéktárgyak
• Ceglédi emlékek

•  Környezettudatos 
ceglédi termékek

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
hétfő-péntek: 09.00-17.00

+36 53 500 285
www.cegledikultura.hu/tourinform

• Jegyértékesítés
(nemzetközi, országos és helyi)
• Kultúra-ajándékutalvány

TURISZTIKAI 
INFORMÁCIÓSPONT
Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpontnál

QR KÓDOS NYÁRNYITÓ
Időpont: Június 16-19

Indítsuk el együtt a nyári szezont egy 
kalandos programmal! A Tourinform Infor-
mációs Pont idei megnyitása alkalmából 
családi felfedező játékkal készülünk. 

A részvétel nagyon egyszerű: 
•  pattanj biciklire vagy gyere gyalog,  

rollerrel, autóval a Gyógyfürdő és  
Szabadidőközpontnál található  
Tourinform Információs Ponthoz (Fürdő u. 
27-29). Okostelefonod ne hagyd otthon!

•  vedd fel a feladatlapot, és haladj  
állomásról állomásra

•  ha megfejtetted a rejtvényt vidd vissza  
a megoldást a Tourinform Információs 
Pontra, amiért megkapod megérdemelt 
jutalmadat.

Nyitvatartás: 2022.06.10-08.31. 
csütörtöktől vasárnapig

9.00-19.00



REPOHÁR 
Kedves Vendégünk!

A rendezvényeken keletkező hulladék csökkentése,  
környezetünk kímélése érdekében, a ceglédi fesztiválokon a 

kimért italok fogyasztásához bevezetjük a REPOHARAT!

A REPOHÁR HASZNÁLATA:
• A pohár a rendezvények helyszínén, a REPOHÁR táblával jelölt helyek 

bármelyikén, illetve a Tourinform Irodában állandó termékként 
megvásárolható. Ára: 300 Ft 

• Ha tetszik, megvásárlás után hazavihető!
• Aki nem szeretné megtartani, a REPOHÁR faházban leadhatja, és mi visszaadjuk az árát. 
• A használt REPOHARAT a rendezvények ideje alatt faházunknál vagy a vendéglátóknál   

 újabb ital kikérése előtt bármikor tisztára cserélhető!  
• A REPOHÁR a rendezvények után még két hétig visszaváltható a TOURINFORM Irodában. 

Cegléd, Kossuth tér 1. Nyitva: hétfőtől-péntekig 09.00-17.00 óra.

VÉDJÜK EGYÜTT A KÖRNYEZETET!  
TEGYÜK MEG EGYÜTT, AMIT LEHET! 

• Turisztikai információk
• Városnéző séták
• Csoportos városnézések

• Egyedi ajándéktárgyak
• Ceglédi emlékek

•  Környezettudatos 
ceglédi termékek

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
hétfő-péntek: 09.00-17.00

+36 53 500 285
www.cegledikultura.hu/tourinform

• Jegyértékesítés
(nemzetközi, országos és helyi)
• Kultúra-ajándékutalvány

TURISZTIKAI 
INFORMÁCIÓSPONT
Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpontnál

QR KÓDOS NYÁRNYITÓ
Időpont: Június 16-19

Indítsuk el együtt a nyári szezont egy 
kalandos programmal! A Tourinform Infor-
mációs Pont idei megnyitása alkalmából 
családi felfedező játékkal készülünk. 

A részvétel nagyon egyszerű: 
•  pattanj biciklire vagy gyere gyalog,  

rollerrel, autóval a Gyógyfürdő és  
Szabadidőközpontnál található  
Tourinform Információs Ponthoz (Fürdő u. 
27-29). Okostelefonod ne hagyd otthon!

•  vedd fel a feladatlapot, és haladj  
állomásról állomásra

•  ha megfejtetted a rejtvényt vidd vissza  
a megoldást a Tourinform Információs 
Pontra, amiért megkapod megérdemelt 
jutalmadat.

Nyitvatartás: 2022.06.10-08.31. 
csütörtöktől vasárnapig

9.00-19.00



INFORMÁCIÓ - JEGYPÉNZTÁR:
    Cegléd, Kossuth tér 5/a
    +36 53 505 041
    H-P: 10:00-18:00
    Nyári nyitvatartás Június 20-tól: H-P 9:00-17:00
    Készpénz, Bankkártya, SZÉP-kártya

Online jegyvásárlás: 

CEGLEDIKULTURA.JEGY.HU
 cegledikultura.hu                 kossuthmuvelodesikozpont              kmk_cegled    

IMPRESSZUM: 
Felelős kiadó: Détári-Lukács Ágnes, ügyvezető   
Ingyenes kiadvány. Megjelenik 2022. május  17-én  2 000 példányban. A  műsorváltozás jogát fenntartjuk! 


