
 

 

 

 

 

 

Programok 2021. november 04.-november 11. között 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paks 
 
Megnevezés:  Squeamish Factory (Olaszország) klubkoncert 

Időpont:  2021. november 5. (péntek) 20:00 

Helyszín:  Kis Nádas Vendéglő (Paks, Deák F. u. 32.) 
 
Link: https://www.facebook.com/events/1200799847075576  
 
 

Tolna  
 
Megnevezés:  Kiállítás  

Időpont:  2021. november 5. (péntek) 17:00 
Helyszín:  MAG-Ház (Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73/B.) 
 
A program rövid leírása: 
 

Az Alisca Amatőr Art Művészeti Baráti kör alkotóinak bemutatkozó kiállítása. A kiállítás 

november 26-ig tekinthető meg. 
 
Link: 
https://www.facebook.com/maghaztolna/photos/a.1675579422686133/311195863571
4864/  
 
 

Szekszárd  
 
Megnevezés:  „Ecsettel írt hétköznapok” kiállítás 

Időpont:  2021. november 5. (péntek) 17:00 

Helyszín:  Művészetek Háza (Szekszárd, Szent István tér 28.) 

  

  

  

https://www.facebook.com/events/1200799847075576
https://www.facebook.com/maghaztolna/photos/a.1675579422686133/3111958635714864/
https://www.facebook.com/maghaztolna/photos/a.1675579422686133/3111958635714864/


 

 

A program rövid leírása: 
 
Ecsettel írt hétköznapok” – a 80 éves Cseh Gábor kiállítása Írni sokféleképpen lehet: 
ceruzával, tollal, vagy éppen ecsettel, ahogy teszi azt a 80 éves Cseh Gábor is. A 

festőművész kiállítása november 5-én nyitja meg kapuit a Művészetek Házában. A tárlat 

november 28-ig várja az érdeklődőket, hétfő kivételével naponta 10-17 óráig. 
 
Link: 
https://www.facebook.com/BabitsMihalyKulturalisKozpont/photos/a.160212894141587/
1949034925259366/  
 
 

Foktő 
 
Megnevezés:  Extrém 3D – vadászíjász verseny 

Időpont:  2021. november 6.(szombat) 9:00 – 17:30 

Helyszín:  Foktő (GPS 46.524363311016295, 18.903229830684133.) 
 
A program rövid leírása: 
 

A Foktői Éjsólyom SE. sok szeretettel vár minden íjászt és íjászat iránt érdeklődőt. A 

szervezők reggel lángossal várják az oda látogatókat. A verseny ideje alatt a helyszínen 

számos programmal: játszótér, kiállítás, játékok várják a résztvevő családokat.  Legyen egy 
jó napja az egész családnak!  
 
Link: https://www.facebook.com/events/549389769662679/  
 
 

Paks  
 

Megnevezés:  XXVI. ORSZÁGOS AMATŐR POP-ROCK -JAZZ FESZTIVÁL 

Időpont:  2021. november 6.(szombat) 10:00 – 22:00 
Helyszín:  Csengey Dénes Kulturális Központ (Paks, Gagarin u. 2.) 
 
A program rövid leírása: 
 

Tehetségkutató megmérettetés amatőr zenészek számára, ahol lehetőséget kapnak a 

nagyközönség, illetve az értő, kritikus bírálók előtti megmérettetésre, 
tapasztalatszerzésre.  
 
Link: http://paksipoprockjazz.hu/festival.php 
 
 

Paks  
 

Megnevezés:  Chill karkötőkészítő workshop 

Időpont:  2021. november 6.(szombat) 11:00 – 13:00 
Helyszín:  Stella Cukrászda (Paks, Kossuth L. u. 13.) 

  

  

  

https://www.facebook.com/BabitsMihalyKulturalisKozpont/photos/a.160212894141587/1949034925259366/
https://www.facebook.com/BabitsMihalyKulturalisKozpont/photos/a.160212894141587/1949034925259366/
https://www.facebook.com/events/549389769662679/
http://paksipoprockjazz.hu/festival.php


 

 

Link: https://www.facebook.com/events/398559188627499/  
 
 

Dunaföldvár  
 
Megnevezés:  Márton-nap 

Időpont:  2021. november 6. (szombat) 14:00 
Helyszín: Rókus-pincék (Dunaföldvár, N 46° 48,852' E 18° 55,137) 
 
A program rövid leírása: 
 

A Rókus kápolnánál 14 órakor kezdődik az új borok megáldása. A borokat 13:30-tól lehet 
leadni a helyszínen.  

Ugyanekkor a pincéknél a gyerekeket kézműves feladatok várják. Többek között az esti 

felvonuláshoz a lámpást is el lehet készíteni. Befőttes üveget hozzanak magukkal! 
A kicsit nagyobbacskák pedig 14:30-tól vállalkozhatnak arra a tréfás kalandjátékra, aminek 
során magát Mártont kell megtalálniuk, amihez némi ügyességre is szükség lesz. 

15 órakor kezdődik és egészen a libák futóversenyéig tart Szávolovics Gabriella koncertje 

népszerű dalokkal, nótákkal. Közreműködik Barta György trombitán és Bonyi József 
zongorán.  
17 órától zenés, lampionos pincejárás veszi kezdetét. 
 
Link: 
https://www.facebook.com/dfvkult/photos/a.1544478189160441/3069178990023679/  
 
 

Szekszárd 
 
Megnevezés:  Prieger Zsolt (Anima Sound System): Káddis Térey Jánosért 

Időpont:  2021. november 8. (hétfő) 19:00 

Helyszín:  Művészetek Háza (Szekszárd, Szent István tér 28.) 
 
A program rövid leírása: 
 

Vadonatúj Prieger-mű, s annak szekszárdi ősbemutatója, mely Térey János költői hangját és 

üzenetét vonja új, meglepő, mégis szakrális kompozíciós mezőbe az imádság, a 
szépirodalom, a kortárs elektronika és a biblikus motívumok segítségével. 

Egyszerre szól az irodalomrajongóknak, a színházszeretőknek, a zenekedvelőknek egy 

távoli univerzumból, a teremtő Isten szerető figyelméből, oda és vissza. 
 
Link: https://www.facebook.com/events/252420570174048  
 
 

Paks  
 

Megnevezés:  Augusztus Oklahomában -színházi előadás 

Időpont:  2021. november 8. (hétfő) 19:00 
Helyszín:  Csengey Dénes Kulturális Központ (Paks, Gagarin u. 2.) 

  

  

  

https://www.facebook.com/events/398559188627499/
https://www.facebook.com/dfvkult/photos/a.1544478189160441/3069178990023679/
https://www.facebook.com/events/252420570174048


 

 

A program rövid leírása: 
 
A Salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház és a Wamsler SE bemutatja Tracy Letts fekete 
komédiáját, amely egy látszólag normális vidéki amerikai család hirtelen jött tragédiájának 
visszfényében láttatja az együvé tartozók rétegzett viszonyrendszerét. 
 
Link: https://www.facebook.com/csdkk/photos/a.634512519944023/4579479448780624  
 
 

Szekszárd 
 

Megnevezés:  Egy szoknya, egy nadrág - MÚZSA bérlet II. előadás 

Időpont:  2021. november 10. (szerda) 19:00 
Helyszín:  Babits Mihály Kulturális Központ (Szekszárd, Szent István tér 10.) 
 
A program rövid leírása: 
 

Sóvári Péter, ünnepelt színész és a kezdő Pintér Ibolya szerelméről nincs, aki ne hallott 
volna. A legendás filmet - benne Latabár Kálmán felejthetetlen játékával - számtalan színpadi 

előadás követte, kiugrási lehetőséget kínálva a mindenkori Sóvári Péternek. Rajta kívül a 
József Attila Színház színpadán felbukkan a sármos Borsay Ubul, aki ügyesen magába 

bolondítja a meggazdagodásban és fényes jövőben reménykedő Ibolyát. A szálakat végül a 

Budapestre érkező spanyol özvegy, Dulcinea Juares keveri teljesen össze.  

Főbb szerepekben: Horváth Sebestyén Sándor, Zöld Csaba, Kulcsár Viktória, Ujréti László, 
Kocsis Judit. 
 
Link: https://www.facebook.com/events/281933040506152?ref=newsfeed 
 
 

Paks 
 
Megnevezés:  Szitanyomó Workshop a Képtárban 

Időpont:  2021. november 11. (csütörtök) 16:30 
Helyszín:  Paksi Képtár (Paks, Tolnai u. 2.) 
 

Ha érdekelnek a képzőművészeti, grafikai eljárások, a sokszorosítás és az egyedi tervezés 
kérdései, és ha szívesen megterveznél egy mintát és „legyártanál magadnak egy textil 
táskát, itt a helyed! Az eszközöket biztosítják, neked csak az ötletet kell vinned.  

 
Link: 
https://www.facebook.com/paksikeptar.hu/photos/a.228096404257939/141125262594
2305/  
 
 

Szekszárd 
 

Megnevezés:  Magyarország – Spanyolország EB selejtező  

 – női kosárlabda mérkőzés  

Időpont:  2021. november 11. (csütörtök) 18:00   

  

  

https://www.facebook.com/csdkk/photos/a.634512519944023/4579479448780624
https://www.facebook.com/events/281933040506152?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/paksikeptar.hu/photos/a.228096404257939/1411252625942305/
https://www.facebook.com/paksikeptar.hu/photos/a.228096404257939/1411252625942305/


 

 

Helyszín:  Szekszárdi Sportközpont (Szekszárd, Keselyűsi út 3.) 
 
Link: https://szekszardisport.hu/programok/, http://kscszekszard.hu/  
 
 

Bölcske  
 
Megnevezés: Csak Összejött - zenés kabaréest 

Időpont:  2021. november 11 (csütörtök) 18:00 
Helyszín:  Bölcskei mozi (Bölcske, Szentháromság tér 6.)  
 
A program rövid leírása: 
 

A Csillagfény társulat első önálló produkciója, amely tavaly nyáron rengeteg helyen 
megmutatta magát, most Bölcskén elevenedik meg. A csapat egy összeszokott társulat, akik 

nem először játszanak együtt. Ha nevetésre vágynak, akkor mindenképp tekintsék meg az 

előadást! 
 
Link: 
https://www.facebook.com/bolcskeikszt/photos/a.1451624751770824/3036540696612
547/  

 
 

  

https://szekszardisport.hu/programok/
http://kscszekszard.hu/
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