
Az önkormányzat havi programajánlója

2017.
július-augusztus



Cím: Siófok, Fő tér 2.
Levelezési cím: 8600 Siófok, Pf. 83.
Telefon: 06 84 311 855, 06 84 311 856
Fax: 06 84 506 762
E-mail: info@kulturkozpont-siofok.hu
Honlap: www.kulturkozpont-siofok.hu, www.kikksiofok.hu
Online jegyvásárlás: www.kulturkozpont-siofok.hu, www.jegy.hu

Nyitvatartás:
hétfőtől péntekig 12.00-18.00-ig,
valamint rendezvények idején,
szombat és vasárnap zárva, kivéve rendezvények idején.

Mindennemű változtatás joga fenntartva!

A Siófoki Színházi
Évad fő támogatója:

Támogatóink:

Médiapartnerünk:

kikksiofok

Technikai partnerek:



KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT

kikksiofok

2017. július 23. vasárnap 19.00
Jókai park
Zene a Zöldben
Fekete Nándor orgonaművész – Zene a képekben

2017. július 25. kedd 20.00
Fő tér
Belvárosi Zenei Estek
Dunakeszi Szimfonikus Zenekar - "Muzsikál a mozi"
(volt Váci Szimfonikus Zenekar) musical, filmzene

2017. július 26. szerda 17.00
Teátrum Kávéház
Nosztalgia Kávéház - Németh Gáborral

2017. július 27. csütörtök 10.00
KIKK, színházterem
Vakációs Gyermek Koncertek
Kalandárium – Napsugárcsízió 

2017. július 28. péntek 10.00
KIKK, színházterem
Szünidei Matiné

2017. július 30. vasárnap 19.00
Jókai park
Zene a Zöldben
Amadinda Ütőegyüttes

Júliusi emlékeztető
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A programváltozás
jogát fenntartjuk!



2017. augusztus 3. csütörtök 10.00
Kispárna Mese Zenekar
- Vízparton a Kispárnával

2017. augusztus 10. csütörtök 10.00
MÁLNA Zenekar
- Buborékos Málna világ

2017. augusztus 24. csütörtök 10.00
Kalandárium
- Csűrdöngölő

Jegyárak: gyermek: 500 Ft, felnőtt: 1.000 Ft

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT

A minőségi kultúra szolgálatában
intézményünk elkötelezett híve az

Élő-zenének.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Vakációs
  gyermek koncertek
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KIKK, színházterem

2017. augusztus 4. péntek 10.00
2017. augusztus 11. péntek 10.00
2017. augusztus 25. péntek 10.00
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INGYENESVakációs
  matiné



2017. augusztus 5. szombat 18.00
KIKK, színházterem

Halász Judit - „Csiribiri”
Halász Judit színészi pályafutásával párhuzamosan új műfajt 
teremtett előadóművészként. Magyar költők verseit közel 
harminc éve énekli a magyar könnyűzene legjobbjainak meg-
zenésítésében – méghozzá gyermekeknek. Generációk nevel-
kedtek fel lemezeinek hallgatása közben.
18 megjelent lemez után először egész estés filmkoncertet for-
gattak a művésznővel. A „Csirbiri” koncerten a filmkoncert ze-
nei anyagából hallható válogatás, amely csokorba fogja Halász 
Judit egyedülálló pályafutásának legnépszerűbb alkotásait.
Legutoljára 2014 őszén jelent meg lemeze „Kezdődhet a mu-
latság” címmel.
Legfontosabb küldetésének tartja fenntartani a családok, a 
gyerekek magyar költészet iránti érdeklődését és dalok for-
májában észrevétlenül szórakoztatva felhívni a figyelmüket az 
élet sok, fontos törvényére, amihez alkalmazkodnunk kell, ha a 
humanizmus etikája szerint akarunk élni.

A gyerekek - Magyarországon elsőként – a Mosoly-Rend lovagjának választották. A Víg-
színház és a magyarországi UNICEF elnökségi tagja. A magyar állam Jászai Mari – és Ér-
demes Művész –díjjal, a Magyar Köztársasági Tiszti Keresztjével, valamint Kossuth-díjjal 
jutalmazta eddigi munkáját.

Jegyárak: Siófok kártyával: gyermek: 1.600 Ft, felnőtt: 2.000 Ft, elővételben: gyermek: 
1.800 Ft, felnőtt: 2.200 Ft
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Zene a Zöldben
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A minőségi kultúra szolgálatában
intézményünk elkötelezett híve az

Élő-zenének.

A programváltoztatás jogát
fenntartjuk!

Siófok
Jókai park

A koncertek ingyenesen látogathatóak.

2017. augusztus 6. vasárnap 19.00

Virtuózok
2017. augusztus 13. vasárnap 19.00

Rivage Quintet
2017. augusztus 27. vasárnap 18.00

Nyáreste Vásáry Andréval



Majestic Sounds Orgonakoncertek
Belvárosi római katolikus plébániatemplom

2017-ben harmadszorra hallgathat a siófoki közönség 
színvonalas orgonakoncerteket a Majestic Sounds hang-
verseny-sorozat keretében, melynek megálmodója és 
művészeti vezetője Teleki Miklós, a városunkban élő Artis-
jus-díjas orgonaművész.
Idén nyáron ismét hétfőnként, 20.00 kezdődnek a körül-
belül egy órás, változatos orgona- és kamarazenei hang-
versenyek a belvárosi római katolikus plébániatemplom-
ban (Fő utca 57.).

A koncertek időpontjai és fellépői a következők:
Augusztus 7. hétfő 20.00
Dr. Tomasz Glanc orgonaművész (Lengyelország)
Augusztus 14. hétfő 20.00
Teleki Miklós orgonaművész
közreműködik: Tarkó Tamás trombitaművész

Jegyek a koncertek előtt egy órával a helyszínen, illetve 
elővételben a siófoki Tourinform Irodában válthatók 1.500 
Ft-os áron.

Bővebb információ:
www.orgona-koncertek.hu
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2017. augusztus 8. kedd 19.00
Helyszín: Fő tér

Pannon Várszínház:
Kellér Dezső – Horváth Jenő – Szenes Iván

A szabin nők elrablása
– zenés vígjáték –

2017. augusztus 22. kedd 19.00
Helyszín: Hajóállomás

MagyaRock Dalszínház:
Fenyő Miklós – Tasnádi István:

Made in Hungária
- musical -
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A rendezvény
fő támogatója az
FGSZ Zrt. Belvárosi

Színházi Estek

Az előadások
ingyenesen

látogathatóak.



2017. augusztus 11. péntek 20.00
Helyszín: Fő tér

Talamba Ütőegyüttes - Tour De Drums
- zenei koncert -

2017. augusztus 15. kedd 20.00
Helyszín: Hajóállomás

Királyok és Királynők
Sztárvendég: Falusi Mariann
- swing, jazz, pop -
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Belvárosi
Zenei Estek

A minőségi kultúra szolgálatában
intézményünk elkötelezett híve az

Élő-zenének.

A koncertek
ingyenesen

látogathatóak.

A rendezvény fő támogatója
az FGSZ Zrt.
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2017. augusztus 11. péntek 18.00

Nathifa Gálaest a jótékonyság jegyében
2017 augusztusában kerül megrendezésre 
az I. Nathifa jótékonysági gálaest, melynek 
teljes bevételével a Ments-Vár Alapítvány 
gyermekeit támogatjuk. 

Belépő: 1500 Ft (elővételben, illetve a 
helyszínen /korlátozott számban/) 

Amennyiben nem tud részt venni az eseményen, de szívesen támogatná a gyermekeket, 
úgy támogatói jegyek is vásárolhatók lesznek júniustól, illetve az alapítvány számlaszá-
mára történő utalással befizetéssel is támogathat.
(Ments-vár Alapítvány 50800290-10135189 Szigetvari takarék) 

Fellépők: C&M Dance Studio TSE Várhelyi Csilla
 X-Press TSE Szarvas Balázs
 Jeratel Hastánc stúdió Dusza Anikó
 Siófoki Amatőr Művészeti Egyesület Csatári Orsolya
 Zahíra Hastánc csoport Teleki Miklós

Várunk mindenkit sok szeretettel!

További információk és jegyrendelés: 
Gál Viktória – 06-30-729-66-55 / nathifadance@gmail.com / facebook üzenetben

KIKK,
színházterem



Bor és Kenyér 
Ünnepe

2017. augusztus 16. szerda
18.00 Makám Együttes – BogárBál
19.30 Makám Együttes – Balkáni Kavalkád táncházzal
21.30 The FreakEnd

2017. augusztus 17. csütörtök
17.00 Kispárna Mesezenekar
19.00 Bagossy Brothers Company
21.30 Soulwave

2017. augusztus 18. péntek
17.00 Szilas Miklós: Balatoni Legendák - Levendula
 királylány (mesés zenejáték)
19.00 Boggie
21.30 Király Linda és Király Viktor

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT12

2017.
augusztus 16-20.
szerda-vasárnap

Hajóállomás
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2017. augusztus 19. szombat
16.00 Bogár Muzsika
17.30 Balaton Táncegyüttes
19.00 Pankastic!
21.30 New Level Empire

2017. augusztus 20. vasárnap
16.30 Csuti Csaba - magyar nóta és operett műsora
18.00 Bor és Kenyérszentelés,
 Város Bora cím kihirdetése
19.30 Agyagbanda Zenekar,
 Barsi Csaba néptáncos és párja
20.15 Kerekes Band
22.00 Tűzijáték

2017. augusztus 19.
13.00-18.00 Hajóállomás, parkoló - Véradás 
15.00-20.00 Hajóállomás, Rózsakert - Alacsony kötélpályás
 élmények gyermekeknek a CsodaTanodától

2017. augusztus 19-20. 14.00-20.00
Hajóállomás, Rózsakert
Levendula Játszóház és Alkotóműhely

A programváltozás jogát fenntartjuk!

A minőségi kultúra
szolgálatában intézményünk

elkötelezett híve az
Élő-zenének.



2017. augusztus 9. szerda 17.00-19.00
2017. augusztus 23. szerda 17.00-19.00
2017. augusztus 30. szerda 17.00-19.00
KIKK, Teátrum kávéház

Nosztalgia Kávéház - Németh Gáborral
Vidám nosztalgiázásra invitáljuk szeretettel mindazokat a kedves 
érdeklődőket, akik szeretik, ismerik és szívesen hallgatják a régi 
zenéket, slágereket, operett-dallamokat. Kínálatunkkal meghitt 
és felhőtlen időtöltést ígérünk Önnek a múltat idéző kávéházi 
nosztalgia estünkön. Engedje át magát a kellemes emlékeket 
felelevenítő halhatatlan melódiák, dallamok hangulatának. Éne-
kelje együtt egy remek társaságban kedvenc slágerét egy finom 
kávé mellett. Várjuk szeretettel, legyen a vendégünk.
Az est közreműködője Németh Gábor.
Jegyár: 500 Ft

2017. augusztus 25. péntek 17.00
KIKK, előcsarnok

Karibi táncház
Latin zene, tánc, mi kellhet még a jó hangulathoz?
A Kálmán Imre Kulturális Központ előcsarnokában várunk minden kedves érdeklődőt 
17.00 órától, aki szeretné egy kicsit megfűszerezni a péntek délutánját.
Mindennemű változtatás joga fenntartva.
Jegyár: ingyenes
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Balaton Szalon
kiállítása
KIKK, emeleti galéria
2017. június 3 - augusztus 18.

Szoptatni trendi kiállítás
KIKK, előcsarnok
2017. június 15 - augusztus 31.

Ferences Szegénygondozó Nővérek
Közösségének kiállítása
KIKK, előcsarnok 
2017. július 15 - augusztus 28.

CsodaTanoda nyári tábor
KIKK, kamaraterem
További információ és jelentkezés:
Vörös Ildikó, 06 20 3194 689, www.facebook.com/csodatanoda

„Kulturkuckó” - Nyári napközi
Régi Városi Könyvtár földszinti olvasóterme
Hétfő-péntek 8.00-14.00

A kiállítások és a „Kulturkuckó” foglalkozásai
ingyenesen látogathatóak.

További információ:
06 84 311 855

info@kulturkozpont-siofok.hu

Á llandó
programok és kiállítások

A programváltozás
jogát fenntartjuk!
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Kálmán Imre Szabadtéri Színpad
augusztusi programajánló

2017. augusztus 5. szombat 19.00
Rejtő - Másik - Vizeli: A három testőr Afrikában
– musical – Magyarock Dalszínház
Jegyárak: 4.990 Ft, 4.490 Ft,
 Siófok kártyával: 4.690 Ft, 4.190 Ft

2017. augusztus 11. péntek 20.00
Irigy Hónaljmirigy
Jegyárak: 4.490 Ft, 3.990 Ft
 Siófok kártyával: 4.190 Ft, 3.690 Ft

2017. augusztus 14. hétfő 20.00
T. S. Eliot - A. L. Webber: Macskák – musical – Madách Színház
Jegyárak: 7.490 Ft, 6.490 Ft
 Siófok kártyával: 7.190 Ft, 6.190 Ft

2017. augusztus 20. vasárnap 20.00
Miklósa Erika másképp
– koncert
Jegyárak: 4.990 Ft, 4.490 Ft, 3.990 Ft

2017. augusztus 24. csütörtök 20.00
Ray Cooney: Páratlan Páros – bohózat – Madách Színház
Jegyárak: 4.990 Ft, 4.490 Ft
 Siófok kártyával: 4.690 Ft, 4.190 Ft

16 BALATON-PARTI KFT. • www.balaton-parti.hu • Tel.: +36 20 443 1049



Balatoni Regionális Történeti 
Kutatóintézet Könyvtár
és Kálmán Imre Emlékház

Balatoni Regionális Történeti
Kutatóintézet Könyvtár 
8600 Siófok Fő tér 2/A. T.: 84/506-598, Fax: 84/506-599
http://www.konyvtar-siofok.hu, info@konyvtar-siofok.hu

Nyitvatartás:  hétfő, szerda, csütörtök, péntek 9.00-18.00 óra 
szombat 8.30-13.30,  
kedd: szünnap 

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet 
Könyvtár Gyermekrészleg
8600 Siófok Fő tér 2/A. • T.: 84/506-598/19-es mellék
http://gyermek.konyvtar-siofok.hu, gyermekkvt@konyvtar-siofok.hu

Nyitvatartás: hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 13.00-18.00 óra 
 szombat: 8.30-13.30, kedd: szünnap

Kálmán Imre Emlékház
8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 5. • Tel.: 84/311-287
http://emlekhaz.konyvtar-siofok.hu, info@konyvtar-siofok.hu

Nyitvatartás:  hétfő: szünnap 
kedd-péntek: 10.00-12.00 és 13.00-17.00 óra 
szombat: 10.00-13.30 óra 
vasárnap: 10.00-13.30 óra
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Tisztelt Olvasóink! Tisztelt Látogatóink! 
2017. augusztus 1-től intézményünkben teljes körű állományellenőrzést végzünk.

Az állományellenőrzés alatt 2017. augusztus 1-től 2017. augusztus 26-ig az alábbi 
nyitvatartással várjuk Önöket:
Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 9.00-18.00 • Kedd, szombat: zárva

A munkálatok a könyvtár alapszolgálatatásait (könyvtári beiratkozás, kölcsönzés, visz-
szavétel, hosszabbítás, internet-használat, folyóiratolvasó használata) nem érintik.
Az olvasóterem, a médiatár és a számítógépes galéria területe ideiglenesen 
nem használható.
Kijelölt polcok állnak a rendelkezésre a könyv, cd és hangoskönyv választására.
Az olvasótermet és a médiatárat folyamatosan nyitjuk meg olvasóink, látoga-
tóink felé.
Internethasználatra a felnőtt részleg előadótermében elhelyezett számítógépek áll-
nak rendelkezésre (szokásos szabályok mellett).

Bővebb információt a BRTK, Könyvtár munkatársaitól kérhetnek személyesen, tele-
fonon és ímélben:
Tel.: 84/506-598 • E-mail: help@konyvtar-siofok.hu, tajekoztatas@ konyvtar-siofok.hu

A BRTK, Könyvtár 2017. augusztus 28-31-ig zárva!
Nyitás: 2017. szeptember 1.
Felnőttrészleg: 9.00-18.00 • Gyermekrészleg: 13.00-18.00

                                                                                   Megértésüket, türelmüket köszönjük!

K önyvajánló
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K önyvajánló

Fiala Borcsa:
Egy cirkuszigazgató mindennapjai (F 56)
Fiala Borcsa a WMN (woman.hu) internetes magazin főszerkesztő-helyette-
se, újságíró és blogger. Éveken át A cirkuszigazgató hétköznapjai címen 
futó nagy sikerű blogban jegyezte fel „porondmesteri” tevékenységét; öt-
leteket adva a többi cirkuszigazgató anyukának, hogy miként őrizzék meg 
fejüket a gyereknevelés oroszlánszájában.

Isabel Allende: Maya naplója (A 43)
Maya Vidal tizenkilenc éves lány, nem válogatós, de alkalom híján nincs sze-
relme. Egyesült Államok-béli útlevele van, de jelenleg menekült a világ déli 
csücskében lévő szigeten, valahol Chile közelében. Azért kapta a Maya ne-
vet, mert Nini, a nagyanyja rajong Indiáért, és a szüleinek nem jutott eszükbe 
más név, pedig kilenc hónapjuk volt arra, hogy kitaláljanak valamit. Hindi 
nyelven a Maya szó varázslatot, álmot jelent, de semmi köze a lány egyénisé-
géhez, mert ahová ő lép, ott fű nem nő. Nem örökölte chilei nagymamája 
egzotikus vonásait, kreol bőrét, se apja kevély, torreádori délcegségét. A ma-

májára hasonlít, a dán légikísérőre, akibe pilóta apja beleszeretett a felhők fölött. És most 
egy eldugott szigeten kénytelen megbirkózni lehetetlen múltjával, a jövő pedig maga a 
bizonytalanság. Csak imádott Ninije van segítségére meg a napló, amelybe az egész élet 
belefér. Isabel Allende chilei író, a kortárs világirodalom egyik legismertebb, spanyol nyel-
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ven alkotó szerzője, a mágikus realizmus lebilincselő stílusú képviselője. Művei több mint 
30 nyelven, csaknem 60 millió példányban jelennek meg világszerte. Számos rangos chilei 
és amerikai irodalmi díj kitüntetettje, 2010-ben neki ítélték a Chilei Nemzeti Irodalmi-díjat. 
Közéleti személyiségként kiáll a női egyenjogúság, a rászorulók védelme mellett, amiért 
2014-ben ő kapta meg az amerikai elnöki Szabadság-díjat.

Bíró Péter: Hazafelé (B 67)
Eladni a világvégi kisvárosban álló házat, amelyben felnőttünk nehéz, 
mégis ünnepi feladat. A Hazafelé hőse elindul, hogy még egyszer, utol-
jára végig járja egykor volt otthona elnéptelenedett, csendbe borult 
szobáit. Hrabali ízekkel megírt figurák – a minden lében kanál nagyapa, 
az udvarlóitól előbb-utóbb mindig szabadulni vágyó nagynéni, az élet-
képeket rendező öreg fényképész és a disznóölést művészetté varázso-
ló fia, a galamboktól irtózó lakatos-kovács-sírköves-szobrász, a szoba-
festőtanoncból lett párttitkár, a főbérlők, a barátok és a szerelmek 

– népesítik be a Hazafelé lapjait. Ez a szomorúan is derűs regény, amely egyszerre a 
búcsú és a hazatérés könyve, megerősíti (vagy visszaadja) a reményt…

Otthon Magazin 2017. július
Júliusban az OTTHON magazinnal beköltözik hozzád a nyár. Teraszvari-
ációkat és esti hangulatfényeket mutatunk, hogy könnyedén áthangol-
hasd a kültéri szobád. Átléphetsz velünk egy tihanyi és egy dél-afrikai 
vízparti otthon küszöbén, felfrissülésről és design megoldásokról pe-
dig az épített zuhanyzók kapcsán olvashatsz. A hónap színe mi más le-
hetne, ha nem a felhőtlen, tiszta kék – erre is van ötletünk, ha velünk 
tartasz ebben a hónapban is.



BRTK KÖNYVTÁR 21

TermészetGyógyász Magazin 2017. július
Legyünk fittek egész nyáron!
Homeopátiás házipatika a leégéstől a rovarcsípésig.
Az emberiséget ősidők óta lenyűgözi a Nap fénye, életet adó me-
lege, egészségünkre és kedélyállapotunkra gyakorolt pozitív ha-
tása. Erről tanúskodnak a kőkori barlangrajzok és a hatezer éves 
egyiptomi feljegyzések. Persze már akkor sem mindenki egyfor-
mán bírta a kánikulát, és ebben nemcsak a levegő hőmérséklete 
az egyetlen fontos tényező. Az ún. „termikus összhatás” összete-
vői között szerepel a szélerősség, a levegő páratartalma, a napsu-
gárzás erőssége és persze a levegő hőmérséklete. A meteoroló-

gusok mindeme tényezőket figyelembe veszik, amikor prognosztizálják, hogy az 
objektív hőmérséklettől függően miként alakul szubjektív hőérzetünk.

Varró Dániel: Akinek a lába hatos
Hangoskönyv
Varró Dániel ezúttal kisgyerekes szülőknek írt verseket. Misi fia 
alig múlt egy éves, amikor először sűrítette mondókákba saját ta-
pasztalatait. Van köztük például altató, fürdető. - Akinek a lába 
hatos. Aztán lassan előbújtak Varró Misi fogai, és kiderült, nem is 
rest őket használni. A gügyörésző csemete fémpénzt rág, és mel-
lé egy kis finom homokot. - Akinek a foga kijött. És elérkezik a 
dackorszak is. Az apró lázadók igazi mesterként lépnek fel, hogy 

szüleiknek megtanítsák a türelem és megértés korábban nem tapasztalt mélységeit. - 
Akinek a kedve dacos. Varró „Dani” a szülők mindennapi örömeit énekeli meg a tőle 
megszokott tréfás, finom eleganciával.
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Kálmán Imre
sétány 5.

2017. július 14. péntek 9.30-12.30

Színpompás virágok
2017. július 21. péntek 9.30-12.30

Balatonparádé
2017. július 28. péntek 9.30-12.30

Társasjátékos nap

Gyermekrészleg
http://gyermek.konyvtar-siofok.hu

BRTKK, Gyermekrészleg
nyitvatartása 2017. június 19. és

2017. augusztus 25. között:

2017. június 19. – 2017. július 31.
Hétfő–szerda–csütörtök–péntek: 9.00-18.00

Kedd: zárva • Szombat: 8.30-13.30

2017. augusztus 1. – 2017. augusztus 25.
Hétfő–szerda–csütörtök–péntek: 9.00-18.00

Kedd: zárva • Szombat: zárva

Tisztelt Szülők, Nagyszülők!
Tisztelt Olvasóink! Tisztelt Látogatóink! 
A BRTK, Könyvtár Gyermekrészleg használata 2017. augusztus hónapban:
A Gyermekrészlegen az állományellenőrzés alatt a foglalkoztatóteremben 
válogathatnak olvasnivaló után a gyermekek és szüleik. A foglalkoztató- 
teremben és a tereszon lehetőség lesz színezésre, olvasgatásra, társasjátékok 
használatára. A többi területet csak az állományellenőrzés után tudják birtokba 
venni a gyerekek. Internethasználatra a felnőttrészlegen, a szokásos rend szerint lesz 
lehetőség. A gyermekrészleg könyveinek kölcsönzése, visszavétele és hosszabbítása a 
felnőttrészleg adminisztrációjánál történik.
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Állandó kiállítás
(földszinti kiállítótermek)

Kálmán Imre
élete

Időszaki kiállítás

Miniatűr kiállítás
A kiállítás megtekinthető: 2017. június 26. – 2017. július 26. között.

Kálmán Imre
sétány 5. Kálmán Imre Emlékház

http://emlekhaz.konyvtar-siofok.hu

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Szeretettel várjuk Önöket Könyvtárunkban és a
Kálmán Imre Emlékházban egyaránt!
Látogasson el hozzánk, tájékozódjon
honlapunkon és a közösségi portálokon!

Nyitvatartás július,
augusztus hónapban:

Hétfő: zárva
Kedd-péntek:

10.00-12.00 és 13.00-17.00
Szombat-vasárnap: 10.00-13.30

BRTKK, Gyermekrészleg
nyitvatartása 2017. június 19. és

2017. augusztus 25. között:

2017. június 19. – 2017. július 31.
Hétfő–szerda–csütörtök–péntek: 9.00-18.00

Kedd: zárva • Szombat: 8.30-13.30

2017. augusztus 1. – 2017. augusztus 25.
Hétfő–szerda–csütörtök–péntek: 9.00-18.00

Kedd: zárva • Szombat: zárva



2017. július-augusztus

Kultúra annyi, mint tanulás; megszerezni,
     színvonalon tartani nehéz, elveszteni könnyű.

   (Kodály Zoltán)


