
Az önkormányzat havi programajánlója

2017.
szeptember-október



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!

kikksiofok

A Siófoki Színházi
Évad fő támogatója:

Támogatóink:

Médiapartnerünk:

Technikai partnerek:
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kikksiofok

2017. szeptember 15. péntek 15.30
KIKK, színházterem
Magyar Rákellenes Liga Siófoki Alapszervezet
20 éves jubileumi ünnepség

2017. szeptember 16. szombat 17.00
KIKK, emeleti galéria
Muzsinszki Nagy Endre kiállítás

2017. szeptember 17. vasárnap
KIKK, emeleti galéria és alula
Egy délután az egészségünkért

2017. szeptember 28. csütörtök 17.00
KIKK, emeleti galéria
Egy elfelejtett művészet
Intarzia kiállítás

2017. szeptember 29. péntek 17.00
KIKK, előcsarnok
Karibi Táncház

2017. szeptember 29. péntek 18.30
Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme
Kiállítással egybekötött ünnepi műsor a
Zene világnapja és a Kodály év alkalmából

2017. szeptember 30. szombat 16.00
KIKK, színházterem
Együtt a család sorozat
Népmese napja alkalmából
Gryllus Vilmos

Szeptemberi
           emlékeztető
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A programváltozás
jogát fenntartjuk!
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Október 1-jén ismét a siófoki idősek-
re figyel a város. Az Idősek világnapjá-

hoz kötődő rendezvényre nagy szeretettel 
várjuk a 60. életévüket betöltött siófokiakat. 

Szórakoztató műsorral és apró meglepetéssel kedves-
kedünk a vendégeknek az ünnepségen, amelynek helyszíne 

ezúttal a Kálmán Imre Kulturális Központ színházterme lesz.

Regisztráció:
titkarsag@siofok.hu
Tel.: 06 (84) 504-161
 
A ünnepi műsorban az Apáti Együttes magyar és nemzetközi örökzöld melódiái 
csendülnek fel.

Rendezvényünk ingyenesen látogatható.

Mindennemű változtatás joga fenntartva!

Idősek
       napja

2017. október 1.
vasárnap 15.00

KIKK, színházterem
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Tisztelettel
meghívjuk Önt, az

„50 éves a Siófoki
Rádióamatőr sport”
című kiállítás megnyitójára.

A kiállítást megnyitja: Dallos László - HA7PL
a Magyar Rádióamatőr Szövetség főtitkára

A kiállítás megtekinthető: 2017. október 9 - 16.

A rendezvény ingyenesen látogatható.

2017. október 9. hétfő 17.30
KIKK, előcsarnok

Reményi István Rádióamatőr Alapítvány képviselői jutalmaznák azokat az általános 
iskolás tanulókat, akiknek tanulmányi eredménye kiemelkedő és a rádiózás során szépen 
fejlődnek a morze és rádióforgalmazás területén.

2017. október 9. hétfő 18.00
KIKK, előcsarnok

Rádióamatőr
kiállítás
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*A "Segíts Te is!" kezdeményezésünk kereté-
ben intézményünk a rendezvény ideje alatt 
a 466. számú Magyar Tenger Cserkész-
csapatot támogatja.

Egerszegi Akusztik
Szabó Balázs Bandája
The FreakEnd
Caramel
Balkan Fanatik
Blokk együttes
Csicseri és Borsó Zenekar
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A minőségi kultúra szolgálatában
intézményünk elkötelezett híve az
Élő-zenének.

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT

Mary PopKids
Lóci játszik
Popdealers
Street Food verseny Sági Szilárddal
Halpiknik
Halutca
Különleges halételek
Véradás – KIKK, előcsarnok
Kézművesek
„Alkoss velünk” Kézműves Foglalkozás 
Zsolnay Magdival
Filmmaraton a KIKK színháztermében
Családi,- és gyermekprogramok
Látványos akváriumok

A rendezvény ingyenesen látogatható.



2017. október 13. péntek 17.00
KIKK, előcsarnok
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A belépés 
ingyenes.

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.
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Veseszűrő
nap

2017. október 14.
szombat 10.00-17.00
KIKK, előcsarnok

Egészséges vesékért 
– Veseszűrő nap

Teljes körű vizelet vizsgálat
Orvosi-, és dietetikus vizsgálat
Egészségmegőrző mozgásgyakorlatok időseknek
Koleszterin-,
Vérnyomás-,
Húgysav-,
Vércukor-,
Testzsír mérés

Tegyen egészsége érdekében! Hívjuk – Várjuk!
A Vesebetegek Siófoki Egyesülete szervezésében.

A rendezvény ingyenesen látogatható.
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Érzékenyítő
napok

Érzékenyítő program a Fehér bot napja alkalmából

A Látássérültek Siófoki Regionális Egyesülete alternatív érzékenyítő programot rendez 
2017. október 16-20-ig 8.00-16.00 a Kálmán Imre Kulturális Központ előcsarnokában. 
Az ünnepélyes megnyitót Potocskáné Kőrösi Anita Siófok alpolgármestere tartja ok-
tóber 16-án 10.00-kor.
Az érzékenyítő napok során a látogatók használhatják, kipróbálhatják azokat az eszkö-
zöket, használati tárgyakat, amelyek a látásfogyatékkal élők és vakok hétköznapjainak 
megkönnyítésére szolgálnak.

Amikor az ember jót cselekszik, anélkül, hogy kényszerítve lenne rá, akkor Isten lepillant, 
elmosolyodik és azt mondja: „ Ezért az egyetlen pillanatért érdemes volt megteremteni 
a világot.” 

A rendezvény ingyenesen látogatható.

Nem látod?
        Tapintsd meg!

2017. október 16-20.
8.00-16.00
Kálmán Imre Kulturális Központ
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Koszorúzás az
1956-os emlékműnél a
Könnyek kútjánál.

Ünnepi beszédet mond:
Dr. Lengyel Róbert
polgármester.

Október 23.
          megemlékezés

2017. október 23. hétfő 18.00
Siófok, Millennium park

 - Könnyek kútja
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  Kálmán Imre
   emléknapok

2017. október 24-29.
Kálmán Imre Kulturális Központ

Kiállítás
Filmvetítés - Az élet muzsikája

Operett gálaest
Zenés pódium beszélgetés Peller Károllyal

Gyermek operett
Kézműves foglalkozás

 XX.
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  Kálmán Imre
   emléknapok

Kedves Olvasók!
Tízéves jubileumát ünnepeljük vállalatunk, az FGSZ Zrt. és a 
Kálmán Imre Kulturális Központ szponzori együttműködésé-
nek.  Siófok egyik meghatározó cégeként kiemelten fontosnak 
tartjuk, hogy főtámogatóként hozzájáruljunk a minőségi, ma-
radandó művészi értékeket és élményeket közvetítő kulturális 
események megrendezéséhez az év minden szakában. A nagy 
sikerrel zárult Belvárosi Zenei-, és Színházi Estek után jó szívvel 
ajánlom figyelmükbe az ősztől tavaszig tartó aktuális színházi 
évad programjait is. 

A színház immár valóban mindenkié, hisz már a háromévesnél 
fiatalabb gyerekek is elkezdhetik az ismerkedést ezzel a különle-
ges világgal, nekik szólnak a Tipegő bérlet előadásai. A többi kor-
osztály ugyancsak megtalálhatja az érdeklődésének, ízlésének 
megfelelő színdarabokat, játékos vagy éppen komoly, prózai, 
zenés vagy táncos előadásokat. A kínálat ezúttal is színes és vál-
tozatos, a klasszikus művektől egészen a kortárs produkciókig. 

Látogassanak el a Kálmán Imre Kulturális Központba, legyenek részesei a színház varázsá-
nak! Önöknek és családtagjaiknak is tartalmas kikapcsolódást, jó szórakozást kívánok.

Terhes Kristóf
vezérigazgató
FGSZ Zrt.
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KIKK, színházterem
2017-2018 Színházi évad

Bóbita Bábszínház

Hő-hő felhő
Icurka-picurka
Éliás Tóbiás
Tücsök koma hegedül
Hinta-palinta
Áll a baba, áll

Akármilyen hihetetlen, a csecsemők, a három éves kor alatti aprócs-
ka gyerekek is fogékonyak a színházi előadásra. Persze nem akármi-
lyenre, hanem kifejezetten nekik készülő játékokra. Az előadások 
során egy utazáson vehetnek részt az apróságok: elkísérhetik a 
kedves nyuszikat a hétszínű szivárvány selyemfelhő csíkjaihoz, ko-
csin, hajón, vonaton, hintán röpülve, ismert mondókák és gyerek-
dalok varázslatával, anya ölében ringva.

Az előadásokat követően megfoghatják, megsimogathatják, 
dögönyözhetik a játékban szereplő bábokat, díszleteket, ki-
próbálhatják, játszhatnak vele.
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TIPEGŐ-BÉRLET 

CSECSEMŐKNEK (0-3 éves) 
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M
AZSOLA-BÉRLET ÉS M

ANÓCSKA-BÉRLET 
ÓVODÁSOKNAK

MAZSOLA-BÉRLET ÉS MANÓCSKA-BÉRLET
ÓVODÁSOKNAK

Mesebolt Bábszínház

Hoppláda
Borsó és Berci barátok. Az egyik nagy, a másik kicsi. Az egyik hence-
gő, a másik sértődékeny. Az egyiknek színváltós ládája van, a másik-
nak meg olyan, ami hatalmasra nagyítja az ember kezét. 

Premier Production 

A halász és a felesége
A halász kifog egy keszeget, amely arra kéri, hogy dobja vissza a 
tengerbe. A halász így is tesz, majd hazamegy és elmondja a felesé-
gének, hogy mi történt vele. 

Vaskakas Bábszínház

Mindent látó királylány
„Az egyik eszetlen, a másik sótlan, a harmadik tétova, a hetedik 
hetvenkedik, a tizediknek málészája méláz, a huszadiknak esze 
tokja tök, az ötvenedik bugyuta kutyapofa,hát nincs egy értel-
mes férfiféle az egész földkerekségen?” - kérdezi Rézi, a mindent 
látó királylány.
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KIKK, színházterem
2017-2018 Színházi évad
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Malek Andi és az
EsZeMent MeseBand koncert
A koncert elején Aranka, a takarító-
nő bejelentést tesz, hogy a meghí-
vott művésznő hirtelen lemondta a 
fellépést, ezért őt kérték meg, hogy 
a gyerekeket versekkel, mesékkel és 
dalokkal szórakoztassa.

Nemzeti Táncegyüttes

Sárkánymese
Korábbi nagysikerű mesedarabjai 
után a Magyar Nemzeti Táncegyüt-
tes újabb kalandra hívja a gyerme-
keket: ismét a magyar népmesék, 
népzenei- és néptánc kincsünk 
csodálatos világába kalauzolja kö-
zönségét.

Ajándék filmvetítés – 
Dargay Attila: Szaffi (1984)
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SÜSÜ-BÉRLET ÉS M
IRR-M

URR-BÉRLET
ALSÓ TAGOZATOSOKNAK

SÜSÜ-BÉRLET ÉS MIRR-MURR-BÉRLET
ALSÓ TAGOZATOSOKNAK

Budapest Táncszínház

Pinokkió
Geppetto mester ügyes kezével egy kis fabábut készít a háza előtt 
talált tuskóból. Vidám fiúcska kinézetűre sikeredik és Pinokkió 
névre kereszteli. 

Magyarock Dalszínház

Mátyás király
Mátyás király legendás alakja elevenedik meg egy zenés mesejá-
tékban. Országjárása alatt a fiatal Mátyás király sok bajjal, cselszö-
véssel és igazságtalansággal találkozik, amelyeknek sokszor ő is 
áldozatául esik.

Orfeum Vándorszínpad

A Tündér, a Királylány és a Kobold meséi  
Angelika egy fiatal hercegnő, aki eltéved az erdőben és megismeri 
az erdő rejtelmeit. Különböző lényekkel találkozik, mint a kobol-
dokkal. A varázslatos aranyfonal segítségével megtalálja a barátját, 
aki a bányában rekedt és kimenti a koboldok karmai közül.
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KIKK, színházterem
2017-2018 Színházi évad
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Noir Színház 

Aladdin
Aladdin, a jószívű utcagyerek a pa-
lotába lopakodva megismerkedik a 
szultán lányával, Jázminnal.

BonBon Matiné

Koldus és királyfi  
Ki ne próbált volna különböző fi-
gurákat vetíteni a falra úgy, hogy a 
kezeit hátulról egy lámpával vilá-
gítja meg? Nagyjából ez az alapja 
az árnyékszínház műfajának. Ezen 
egyszerű trükkhöz azonban számos, 
jóval bonyolultabb is kapcsolódik 
ezen az előadáson. 

Ajándék filmvetítés - 
Palásthy György - Égigérő fű 
(1979)
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FEKETE ISTVÁN-BÉRLET FELSŐ
TAGOZATOSOKNAK

FEKETE ISTVÁN-BÉRLET
FELSŐ TAGOZATOSOKNAK

Zenthe Ferenc Színház 

Szent Péter esernyője
Megvalósulhat-e a helyiek nagy álma, azaz lehet-e európai telepü-
lés a tótok lakta Glogovából? Ez foglalkoztatja a helybéli intelligen-
ciát: Gongolyt, Szlávikot, Majzikot és Adamecznét. Amikor az elma-
radott Glogovára új plébános, Bélyi uram érkezik, különös csoda 
történik.

Pannon Várszínház 

A Pál utcai fiúk
Molnár Ferenc világhírű regénye alapmű az emberi társadalom ter-
mészetéről, a hősiesség, az árulás, az esendőség és a hazaszeretet 
fogalmáról. Nemecsek, Boka, Áts Feri és a többiek örök példák, örök 
kortársaink.

Roxinház

Indul a bakterház
Tudom én jól, az a baja a világnak, hogy nem tehénpásztorok kor-
mányozzák. Ha én valamikor miniszter leszek, mindent a visszájá-
ra fordítok.
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KIKK, színházterem
2017-2018 Színházi évad
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Monostori Erőd 

A költő visszatér 
A XIX. század 60-as éveinek végén 
egy magyarországi börtönbe ér-
kezik Grünne gróf a császár meg-
bízottja, aki a szabadságharcban 
elveszett unokaöccsét, Csitári Vil-
most, keresi. 

Körúti Színház

Makrancos Kata
A Shakespeare mesék sorozattal az 
a szándékunk, hogy már korán meg-
ismertessük a gyerekeket a szépiro-
dalommal, közelebb hozzuk őket a 
színdarabokhoz, és természetesen 
a történetmesélés nagymesteréhez 
Shakespeare-hez. 

Ajándék filmvetítés
- Várkonyi Zoltán - Jókai 
Mór: Kárpáthy Zoltán (1966)



A harmónika világa
Kéméndi trió • moderátor: Kéméndi Tamás

Magyar népi hangszerek, hangszeres magyar népzene
Zengő együttes • moderátor: Bergics Lajos

50 perc alatt a Föld körül
Talamba Ütőegyüttes

FILHARM
ÓNIA-BÉRLET

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT 21

FILHARMÓNIA-BÉRLET
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KIKK, színházterem
2017-2018 Színházi évad

Orlai Produkciós Iroda

Bocs, félrement!
Egy nagy lebukás szimfóniája, e-mailekben, telefonokon és cseve-
gő-programokon előadva.

Zenthe Ferenc Színház

Hazatérés
Négy férfi - az idős apa, két felnőtt fia és idős testvére - évek óta 
élnek egy londoni házban anya nélkül, nő nélkül. Váratlanul megje-
lenik az Amerikában élő harmadik fivér fiatal feleségével.

Turay Ida Színház

Csak kétszer vagy fiatal
Nagy öregek, nagy hülyéskedés, nagy kacagás. Ez a három a leg-
főbb jellemzője a Bodrogi Gyula által rendezett Turay Ida Színház 
előadásának, amiben lubickolnak a színészek.

Orlai Produkciós Iroda

Várj még sötét lesz
Három idegen férfi találkozik egy üres lakásban. Keresnek valamit, ami a 
háziaknak nem jelent semmit, nem is emlékeznek, hogy hová tehették, 
de a három idegen közül egy tisztában van vele, milyen sokat ér. Hogy 
mi ez a valami, és miért olyan fontos, azt csak ez az egy szereplő tudja.
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JÓKAI-BÉRLET FELNŐTTEKNEK



Pécsi Balett

Carmen
Hogy veheti át a hatalmat a szenvedély a racionalitás felett, honnan jön az az őserő, ami 
tragédiába sodor, és miért nem lehet ellene küzdeni? Hol a határ szerelem, szenvedély 
és birtoklási vágy között? A szenvedélyes szerelem alapvetően eszement állapot?

Malek Andrea és Malek Miklós közös estje: 

„Kell néha egy kis csavargás…”
Hol van már az az idő, amikor Andrea a szomszéd szobában elalvás helyett hallgatta, 
ahogy a ceruza siklik a kottapapíron, a vonalzó suhogását, amikor az új oldalra a taktu-
sokat előre megrajzolja a mester, Malek Miklós... és csak akkor szenderedett el, amikor 
végre kiderül, az adott akkord merre szeretne oldódni, merre lép tovább. 

Ajándék filmvetítés - Mihályfy Sándor:
Indul a bakterház (1979)
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KIKK, színházterem
2017-2018 Színházi évad

Szegedi Kortárs Balett

Carmina Burana 
Egy civilizáció romjain tengődő, életben maradásáért küzdő, ember-
szerű barbár közösség rituálékkal teli életébe pillantunk be, akik félel-
meikkel harcolva, ösztöneik által vezérelve próbálják átvészelni, amit a 
Sors rájuk ró. A Sors, ami néha jót, örömöt, szerelmet, máskor bánatot, 
halált hoz számukra.

Játékszín 

Virágot Algernonnak
Nyugodtan dönthet úgy is, hogy visszaviszi Charlie-t az iskolába, és 
minden marad a régiben. Ám ha őrá esik a választás, olyan tudomá-
nyos ugrás elősegítője lesz, amelyhez fogható a DNS felfedezése óta 
nem volt.

Madách Színház

Váratlan Vendég
Sűrű köd. Egy magányos autós az árokba fordul járművével. Segítsé-
get keresve egy előkelő villára bukkan…
Képes-e az eltitkolt szerelem árulásba fordulni? Van-e tökéletes alibi? 
Hogy lehetséges, hogy a hűség halálos csapdát állít? Van-e menekü-
lés a zsarolás elől? Mire képes a bosszú?
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Turay Ida Színház

Francia szobalány
Elegáns amerikai család, jólét, előkelő társaság, ahol minden rendben van. Látszólag. 
Mert az üzleti élet kiszámíthatatlan és kegyetlen. Egyszer fent, másszor lent. De ha már 
lent vagy, nehéz újra visszakerülni. Hacsak nem segít valaki!

Orlai Produkciós Iroda

A folyón túl Itália
Négy olasz-amerikai nagyszülő ül a vasárnapi ebédnél hétről hétre, és várja az unokát a 
nyüzsgő New York-i belvárosból. És ha már együtt vannak, elszabadul a konyhaművé-
szet meg a valódi olasz téboly. Csakhogy Nick nagy bejelentésre készül...

Miklósa Erika és a Liszt Ferenc Kamarazenekar

„Szerelmi mámor” című koncertje
Műsor:
J. S. Bach: III. Brandenburgi verseny, G-dúr, BWV 1048
L. Boccherini: D-dúr divertimento - Éjjeli őrjárat Madridban
E. Grieg: Holberg - szvit op. 40.
G. F. Händel: Szerelmi mámor „II delirio amoroso”, HWV99

Ajándék filmvetítés -Keleti Márton: A tizedes meg a többiek (1965)
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KIKK, színházterem
2017-2018 Színházi évad

Zenthe Ferenc Színház

Augusztus Oklahomában
Az Augusztus Oklahomában izgalmas krimi, frenetikus vígjáték, 
megrendítő családi dráma és igazi amerikai mese egyszerre egy 
alkoholista apáról és egy gyógyszerfüggő anyáról, akik megpróbál-
nak rendet tenni maguk körül.

Orlai Produkciós Iroda

Családi játszmák
Alaphelyzete egyszerű: családi ünnepre gyűlik össze a família, ha-
zajön a két fiútestvér a szülőkhöz, s hozzák magukkal saját családju-
kat. Ahogy ez lenni szokott: frusztrációk, kényszerképzetek, rokon-
szenvek és ellenszenvek kerülnek felszínre.

Pannon Várszínház 

A Pál utcai fiúk
Molnár Ferenc világhírű regénye alapmű az emberi társadalom ter-
mészetéről, a hősiesség, az árulás, az esendőség és a hazaszeretet 
fogalmáról. Nemecsek, Boka, Áts Feri és a többiek örök példák, örök 
kortársaink.
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Budapest Bár koncert
A Budapest Bár az utóbbi évek egyik legeredetibb és legérdekesebb zenei vállalkozá-
sa. Filmslágereket, kuplékat, táncdalokat és egyéb híres dalokat dolgoznak fel mívesen 
hangszerelt cigányzene kíséretében, újrahangolva sokak által ismert dallamokat, vagy 
akár rég elfeledett kincsekre bukkanva.

Centrál Színház

A lepkegyűjtő
Freddie szerelmes Mirandába. Freddie a rabja Miranda szépségének. Miranda a rabja 
Freddienek. Egy pincében.

A Gárdonyi Géza Színház, az Inversedance – Fodor Zoltán Társulata és a Nemzeti 
Táncszínház közös produkciója 

Traviata
A szépségre, a boldogságra, a bátorságra, és igazságra való törekvés olyan bennünk 
szunnyadó elemi vágy, amelyet a mai, egymástól elhatárolódó világrendszerünkben 
sokszor csak egy-egy eszményített alak bőrébe bújva, egy műalkotás hatása alatt tu-
dunk átélni. Átélve életünk személyes drámáit vajon hányszor térünk le mi magunk is a 
helyes útról?  És egyáltalán, mit is jelent manapság a helyes út?

Ajándék filmvetítés - Székely István: Hyppolit, a lakáj (1931)
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Kockakuckó
Októbertől minden szombaton 10.00-18.00-ig
Régi Városi Könyvtár földszinti olvasóterme

Kulturkuckó
Októbertől minden pénteken 15.00-18.00-ig
Régi Városi Könyvtár földszinti olvasóterme

További információ:
06 84 311 855

info@kulturkozpont-siofok.hu

Á llandó
programok és kiállítások

A programváltozás
jogát fenntartjuk! 

E lőadássorozat
a Reformáció éve
alkalmából 
2017. október 10., 17., 24., 31.
KIKK, szabadidőterem



Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, 
Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
8600 Siófok, Fő tér 2/A.

Elérhetőségeink: 
Tel.: 84/ 506-598
E-mail címek:
 Hosszabbítás: help@konyvtar-siofok.hu
 Tájékoztatás: tajekoztatas@konyvtar-siofok.hu
 Könyvtárközi kölcsönzés: kvkkozi@konyvtar-siofok.hu
 Honlap: http://www.konyvtar-siofok.hu

BRTK, Könyvtár Felnőttrészleg
Nyitvatartás: 
 Hétfő: 9-18
 Kedd: Zárva!
 Szerda: 9-18
 Csütörtök: 9-18
 Péntek: 9-18
 Szombat: 8.30-13.30

Kockakuckó
Októbertől minden szombaton 10.00-18.00-ig
Régi Városi Könyvtár földszinti olvasóterme

Kulturkuckó
Októbertől minden pénteken 15.00-18.00-ig
Régi Városi Könyvtár földszinti olvasóterme



K önyvajánló

BRTK KÖNYVTÁR

Rendezvények 2017. szeptember 21.
csütörtök 18.00

30

Köpenyben és maszkban:
               pillanatképek egy
           sebészorvos életéből

Dr. Farkas Sándor nyugalmazott sebész, főorvos könyvének 
bemutatója

Közreműködik: Dr. Táncos László a Semmelweis Kiadó és Multimédia 
Stúdió igazgatója, Dr. Polgár Veronika szerkesztő, Völgyi Lajos

A szerző könyve a helyszínen megvásárolható!

„A Pécsi Klinikán kitűnő mesterek vezettek be a sebészorvoslás művészetébe, és szere-
tették meg velem ezt a csodálatos, embert próbáló pályát. Az egyetemi oktatóként el-
töltött évek után két évtizeden át vezettem a Siófoki Kórhát Sebészeti Osztályát.”
„A sebészi munka számomra – mestereimhez és sok pályatársamhoz hasonlóan – csak 
töredékében jelentett kenyérkereső foglalkozást, sokkal inkább az alkotó munka örö-
mét, elkötelezettséget, fanatikus segíteni akarást, mély együttérzést.
Ebben a kis kötetben most megkísérlem élményeimet, érzéseimet közreadni.”

Dr. Farkas Sándor



BRTK KÖNYVTÁR 31

K önyvajánló

Csíkszentmihályi Mihály: A fejlődés útjai – A Flow folytatása
Csíkszentmihályi nagysikerű Flow című könyvének folytatása a harmadik év-
ezred emberének legfőbb kihívásairól és a fejlődés lehetőségeiről szól. A világ-
hírű magyar származású pszichológus állítja, hogy azok a genetikailag kódolt 
személyiségjegyeink, amelyek az evolúció során hatékonyan segítették em-
berré válásunkat és szaporodásunkat, mára az életünket és a világot veszélyez-
tető tényezőkké váltak. A gének hatásai mellett a szerző tág teret szentel a Ri-
chard Dawkins által bevezetett kulturális mémek szerepének, melyek szintén 
evolúciós örökségünk részét képezik. Ha képes vagyunk az evolúciós folyamat 

aktív és tudatos szereplőjévé válni, az nem csupán örömmel tölt el, de értelmet is ad életünknek. 
A Flow a tökéletes élmény pszichológiájával ismertette meg az olvasót, ez a kötet pedig rávilágít 
arra, miként emelkedhetünk felül evolúciós örökségünkön, és válhatunk tudatos formálóivá ka-
otikus világunknak, hogy egy harmonikusabb, élhetőbb bolygót teremtsünk magunknak.

PONS Gyakori hibák A-Z – Matematika
A PONS Gyakori hibák Matematika című újdonsága olyan piaci résben mű-
ködő kiadvány, amely mintegy gyűjteményszerűen segít észrevenni és el-
kerülni azokat a tipikus matematikai hibákat, melyeket akár gyerekként az 
iskolában, akár felnőttként a mindennapi életben elkövetünk.

Köpenyben és maszkban:
               pillanatképek egy
           sebészorvos életéből



Zempléni-hegység
turistakalauz
A turistakalauz az Északi-középhegység legkeletibb tagját, a páratlan 
természeti szépségű, jellegzetes vulkáni kúpok, sátorhegyek, és dom-
bok uralta vidéket mutatja be. A táj jelentős történelmi múlttal, sokszínű 
kultúr- és ipartörténeti emlékekkel rendelkezik. A látnivalók felsorolása 
mellett a kiadvány télisport lehetőségeket, kerékpáros- és vízitúra-útvo-
nalakat is ajánl.

Kéktúra III. turistakalauz - Az Írott-kőtől Szekszárdig
A Kéktúra sorozat harmadik kötete a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék-
túra aktuális útvonalát mutatja be. A turistakalauz az érintett tájakat, tele-
püléseket, látnivalókat ismerteti, a térképszelvényeken részletesen ábrá-
zolja az útvonalat és környékét a Kőszegi-hegységtől, a Kemenesháton, az 
Őrségen, a Göcsejen, a Zalai-dombságon, Belső-Somogyon, a Zselicen, a 
Mecseken, a Geresdi- és a Szekszárdi-dombságon át a tolnai megyeszék-
helyig, Szekszárdig.

Hohol Ancsa - Boris Juli: Terka és a világgá ment ajándék
Terka egy cserfes, négyéves kislány. Önálló véleménye van mindenről, 
szüntelenül kérdez, és más szemmel nézi a világot, mint a felnőttek. Rég-
óta álmodozik egy szőke hercegnő babáról, de helyette a szüleitől barna 
hajú kertészlányt kap. Csalódottságában elhajítja az ajándékát, amit más-
napra persze meg is bán. De addigra már késő, a babának nyoma vész. 

Terka legjobb barátjával, Ottóval indul a keresésére. Csatlakozik hozzájuk néhány érde-
kes útitárs, és a nap végére talán az elkóborolt kertészlány is előkerül.
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Öngyógyító hangoskönyv - Hangoskönyv (2 CD)
- A szerző előadásában (Soma Mamagésa)
Elérkezett egy korszak vége, és ezzel együtt egy új 
korszak kezdete. Új fizika (kvantumfizika), új medici-
na, új biológia, és a férfi-nő viszonyában új egyensúly 
teremtődik éppen. Beköszöntött a spirituális felébre-
dés időszaka, és ezzel együtt a szellemi megújhodás 
ideje, el kell engednünk a sok-sok régi ideológiát, hit-
rendszert. Meg kell látnunk, egyedül a tudatosság va-
gyunk mi magunk.

Praktika
A szeptemberi Praktikában az őszi hangulat és az isko-
lakezdés kézen fogva érkezik. Hulló falevél színű para-
faleveleket készíthetnek alátétnek és dekorációnak, 
hogy a természet színei az otthonukba is bekússzanak. 
Az iskolába igyekvő gyermekek első napját egy tanév-
kezdő parti dekorációs ötleteivel dobhatják fel. A kis 
elsősöknek pedig könnyebbé tehetik az első napokat, 
ha olyan órarendet adnak a kezükbe, melyhez még 
nem szükséges az írástudás.
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2017. szeptember 29. péntek 10.00-16.00

Vándorló
Népmesék
egész napos mese és játék

Százszorszép Kezek szeptemberben
2017. szeptember 16. szombat 10.00-12.00
Mosolygó gyerekkezek

2017. szeptember 30. szombat 10.00-12.00
Mesebeli vándorcsizma készítés

Gyermekrészleg Nyitvatartás 2017. szeptember 1.
és 2018. június 15. között:

Hétfő-szerda-csütörtök-péntek: 13.00-18.00
Kedd: zárva • Szombat: 8.30-13.30
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Állandó kiállítás
(földszinti kiállítótermek)

Kálmán Imre
élete és munkássága
Időszaki kiállítás

Ketten a teremtésben
Barkos Bea és Simon Miklós képzőművészek kiállítása.
A kiállítás megtekinthető: 2017. október 8.-ig

Kálmán Imre sétány 5.

  Kálmán Imre
             Emlékház

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

Nyitvatartás 2017. szeptember 1-től:
Hétfő: zárva
Kedd-Péntek: 10-12 és 13-17
Szombat: 10-13.30
Vasárnap: zárva



2017. szeptember-október

A műveltség olyan, mint a védőoltás: megvéd minket a 
manipulációtól, határozottabbá, elveinkben szilárdabbá, 

látókörünkben gazdagabbá tesz bennünket.
   (Véghelyi Balázs)


