
Az önkormányzat havi programajánlója
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október-november



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!
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A Siófoki Színházi
Évad fő támogatója:

Támogatónk:

Médiapartnerünk:

Technikai partnerek:
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2017. október 14. szombat 10.00-17.00
KIKK, előcsarnok
Egészséges vesékért – Veseszűrő nap

2017. október 16-20. 8.00-16.00
KIKK, előcsarnok
Érzékenyítő napok

2017. október 17. kedd 19.00
KIKK, színházterem
Augusztus Oklahomában
Kálmán Imre-bérlet

2017. október 19. csütörtök 19.00
KIKK, színházterem
Carmina Burana
Karinthy-bérlet

2017. október 20. péntek 19.00
KIKK, színházterem
Bocs, félrement!
Jókai-bérlet

2017. október 23. hétfő 18.00
Millennium Park – Könnyek kútja
Október 23. Megemlékezés

O któberi
           emlékeztető

3

A programváltozás
jogát fenntartjuk!
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2017. október 24. kedd 17.00
kiállításmegnyitó 
KIKK, emeleti galéria
Magyar Hangszerész Szövetség és a 
Budapesti Operettszínház jelmezeinek 
közös kiállítása.
A kiállítás megtekinthető október 24-től 
november 21-ig.
A kiállítás ingyenesen megtekinthető.

A Mesélő hangszerek című műhelykiál-
lítás, melyben a hangszerkészítés rej-
telmeivel ismerkedhetnek meg.
A hangszerkészítési műhelymunka sze-
mélyesen is kipróbálható. 
A kiállítás megtekinthető a Kálmán 
Imre emléknapok alatt az előadások és 
filmvetítések előtt 1 órával. 

2017. október 24. kedd 18.00
KIKK, előtti tér
Kálmán Imre szobor koszorúzása a Kál-
mán Imre Kulturális Központ előtt.

2017. október 25. szerda 16.00 
KIKK, színházterem
Az élet muzsikája - Filmvetítés Kálmán 
Imre életéről
A filmvetítés ingyenesen látogatható. 

2017. október 25. szerda 18.00 
KIKK, Teátrum kávéház
Kávéházi operett
Dunakeszi Szimfonikus Zenekar kamara-
együttese vendégművészekkel
Belépő: 1.000 Ft

2017.
október 24-29.
Kálmán Imre Kulturális
Központ   Kálmán Imre

   emléknapok

X.



2017. október 26. csütörtök 18.00 
KIKK, Teátrum kávéház
Mindig én adok, mégis én tartozom...
Peller Károly zenés vallomása
Zongorán közreműködik: Mihalics János
Család. Gyerekkor. Iskolák. Színiiskolák. 
Operettszínház. Sikerek. Kudarcok. Örö-
mök. Bánatok. Élmények… mindez hu-
morral és zenével fűszerezve. 
Fontos, hogy minden kedves nézőnk 
készüljön egy kérdéssel!... 
Belépő: 1.000 Ft

2017. október 27. péntek 19.00 
KIKK, színházterem 
Operett Ünnep
Gálaműsor a Budapesti Operettszínház 
Művészeinek közreműködésével
Szólisták: Oszvald Marika, Vadász Zsolt, 
Lukács Anita, Peller Károly, Kékkovács Mara 
Közreműködik a Budapesti Operettszín-
ház Balettkara és Zenekara 
Vezényel: Makláry László
Belépő: Diák-, és nyugdíjas: 2.500 Ft
Siófok kártyával: 3.000 Ft
Elővételben: 3.500 Ft
 
2017. október 28. szombat 9.00-12.00 
KIKK, előcsarnok
Mesés Operett kézműves foglalkozás

2017. október 28. szombat 10.00
KIKK, színházterem
Gyermek Operett
A Tündérhercegnő és a Kobold
Marica hercegkisasszony és Csaba Huszár 
boldogsága nem tartott sokáig, sajnos 
ismét visszaváltozik a délceg huszár Ko-
bolddá. Vajon ki állhat a varázslat mögött?
Szereplők: Marica: Szász Kati, Tündér: 
Birinyi Mónika, Boszorkány: Búza Judit, 
Kobold/Huszár: Bálint Csaba
Gyermek belépő: 1.000 Ft
Szülőknek ingyenes. 

2017. október 29. vasárnap 
KIKK, színházterem
A Budapesti Operettszínház archív fel-
vételeinek vetítése
15.00 A Bajadér
17.00 A Csárdáskirálynő
A filmvetítés ingyenesen látogatható.

Operett Expressz – kisvonat menetrend
2017. október 24. kedd 17.30; 18.00
2017. október 25. szerda 17.00; 17.30
2017. október 26. csütörtök 17.00; 17.30
2017. október 27. péntek 18.00; 18.30
2017. október 28. szombat 11.00; 11.30
2017. október 29. vasárnap 16.00; 16.30
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Rajzold le kedvenc rajzfilmhősöd 
és add le október 30-ig a Kálmán Imre 

Kulturális Központ jegypénztárában. Alko-
tásod kiállításra kerül, hogy mindenki megcso-

dálhassa november 4-én.

Szünidei
szöszmötölő és
rajzfilmünnep

KIKK, színházterem
és előcsarnok

A rendezvény ingyenesen látogatható.
Mindennemű változtatás joga fenntartva.

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT6

2017. október 30. hétfő
10.00 Cincin Lovag
13.00-16.00 A magyar mese kincsei vetítés (Magyar népmesék, Mesék Mátyás királyról, 
  Mondák a magyar történelemből) és kézműves foglalkozás

2017. október 31. kedd
10.00 Kis kedvencek titkos élete
13.00-16.00 Klasszikus mesesorozatok vetítés (A kockásfülű nyúl, Kukori és Kotkoda, 
  Pom Pom meséi, Kérem a következőt!, Mézga család) és kézműves foglalkozás

2017. november 3. péntek
10.00 Az erdő kapitánya
13.00-16.00 Mesés KulturKuckó 

2017. november 4. szombat
Ezen a napon a jelmezben érkezőket apró
ajándékokkal jutalmazzuk. 
10.00 Rango
13.00 Minyonok 
14.45 Gru 2. 
13.00-16.00 kézműves foglalkozás
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JÓKAI-BÉRLET
2017. november 7. kedd 19.00
KIKK, színházterem
 

Hazatérés
Zenthe Ferenc Színház
fekete komédia

Négy férfi - az idős 
apa, két felnőtt 
fia és idős testvé-
re - évek óta élnek 
egy londoni ház-
ban anya nélkül, 
nő nélkül. Váratla-
nul megjelenik az 
Amerikában élő 
harmadik fivér fia-
tal feleségével. Mu-
latságos, borzal-
mas, szentimentális, vicces, fájdalmas. Sírni kell, és persze röhögni. 
Tragikomédia. Egy klasszikus a múlt századból... 

Jegyárak: Siófok kártyával: földszint: 3.300 Ft, erkély: 3.000 Ft
elővételben: földszint: 3.600 Ft, erkély: 3.300 Ft
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A Mazsola-bérlet előadásai keddenként 10.00-kor kezdődnek.
A Manócska-bérlet előadásai szerdánként 10.00-kor kezdődnek.

2017. november 7-8. kedd-szerda 10.00
KIKK, színházterem
 Hoppláda
Mesebolt Bábszínház
bohócjáték

Borsó és Berci barátok. Az egyik 
nagy, a másik kicsi. Az egyik hen-
cegő, a másik sértődékeny. Az 
egyiknek színváltós ládája van, a 
másiknak meg olyan, ami hatal-
masra nagyítja az ember kezét. 
Az egyik repülőzni szeret, a másik 
versenyautózni. Egyáltalán nem 
hasonlítanak, mégis barátok.

Egy barát akkor is barát, ha néha kinevet, vagy lefröcsköl vízzel, vagy 
direkt nem szólít a neveden. De barát-e a barát, ha haragszik? Ha 
nem adja kölcsön a ládáját? Ha nem áll ki melletted? Egy nap titokza-
tos idegen érkezése teszi próbára Borsó és Berci barátságát...

Jegyárak: Siófok kártyával: földszint: 1.200 Ft, erkély: 1.000 Ft
elővételben: földszint: 1.400 Ft, erkély: 1.200 Ft



Diabetes Világnap
kiállítás

A Magyar Cukorbetegek Siófoki Egyesülete a Diabetes 
Világnap alkalmából kiállítást rendez a tagjai kézimunká-
iból és rajzaiból.

A rendezvény fővédnöke:
Dr. Lengyel Róbert Siófok város polgármestere, az 
egyesület tiszteletbeli elnöke.

Kiállítás megnyitója
2017. november 8. 14.00

Mindenkit szeretettel várunk és szívesen fogadunk!

A kiállítás megtekinthető:
2017. november 8. - december 13.

2017. november 8.
szerda 14.00
KIKK, előcsarnok
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2017. november 9. csütörtök 14.00
KIKK, színházterem
 

Szent Péter esernyője
Zenthe Ferenc Színház
vígjáték

Megvalósulhat-e a helyiek nagy 
álma, azaz lehet-e európai tele-
pülés a tótok lakta Glogovából? 
Ez foglalkoztatja a helybéli in-
telligenciát: Gongolyt, Szlávi-
kot, Majzikot és Adamecznét. 

Amikor az elmaradott Glogovára új plébános, Bélyi uram érkezik, kü-
lönös csoda történik. A viharban Szent Péter egy piros esernyőt borít 
Bélyi uram kishúgára, Veronkára. Ezzel megindul Glogova felvirágzá-
sa: megújul a paplak, Veronkához francia nevelőnőt szerződtetnek, 
özvegy Münz Jónásné személyében pedig a városkában fellendül a 
kereskedelem is… Telnek-múlnak az évek, s a kis Veronka eladósorba 
kerül. Megismerkedik Beszterce híres ügyvédjével, Wibra Gyurival. A 
fiatal, feltörekvő jogász és a Szent Péter esernyőjének áldásával fel-
nőtt papkisasszony azonnal egymásba szeret. Közéjük áll azonban 
Wibra Gyuri öröksége, amelyet megboldogult apja – hogy, hogy 
nem? – egy esernyő szárába rejtett. S megindul a harc a vagyonért.

Jegyárak: Siófok kártyával: földszint: 1.350 Ft, erkély: 1.250 Ft
elővételben: földszint: 1.600 Ft, erkély: 1.400 Ft
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Z enélő templomok
 sorozat2017. november 10.

péntek 18.00
Evangélikus (Makovecz) templom

Várallyay Ágnes csembaló- és zongoraművész és Várallyay Róbert hangversenye 
(Bach és Haydn művei csembalón és orgonán) 

Várallyay Ágnes 1989-ben zongoraművészi, 1993-ban 
csembalóművészi diplomát szerzett a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetemen. Rendszeresen koncertezik itthon 
és külföldön is (USA, Japán, Törökország, Anglia, Francia-
ország, Németország, Ausztria) szólistaként és kamaramu-
zsikusként, zongora és csembalóművészként egyaránt. 
Számos Hungaroton lemez közreműködője. 

Várallyay Róbert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 
1995-ben szerzett orgonaművész-tanári diplomát. Azóta 
szólistaként rendszeresen ad orgonahangversenyeket 
országszerte (többek között az Esztergomi és Egri Bazili-
kában, a kolozsvári Szent Mihály templomban, a Budavári 
Mátyás Templomban, a Művészetek Palotájában) csakúgy, 
mint szülővárosában, Gyöngyösön. 

Jegyár: 1.200 Ft
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2017. november 13. hétfő 18.00
KIKK, színházterem 

Schäffer Erzsébet
Játszani örökké, komolyan... női-férfi 
játékokról, felnőtt-gyerek játékokról... 
Erről mesélek ezen az estén. Hogy 
bölcsek leszünk-e a végén, nem tu-
dom, de úgy hiszem, a nevetések, 
könnyek és felszabadító csöndek 
után szabad lélekkel, kapaszkodók-
kal, játékos derűvel eltelve indul majd 
mindenki haza...

Jegyár: 1.500 Ft

Bölcsek Iskolája
sorozat



FILHARM
ÓNIA-BÉRLET
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2017. november 14. kedd 14.00
KIKK, színházterem 

A harmónika világa
Kéméndi trió
Moderátor: Kéméndi Tamás

2017. november 15. szerda 18.00
KIKK, színházterem 

Reformáció 500 
1517. október 31-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét 
a wittenbergi vártemplom kapujára és ezzel kezdetét 
vette a reformáció, amelynek 2017-ben van az 500. év-
fordulója. 
Az alkalom méltó megünneplése alkalmából ünnepi 
filmvetítésre kerül sor a Kálmán Imre Kulturális Központ 
színháztermébe.
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         Szvetelszky Zsuzsanna
        A pletyka tudománya és művészete

Dr. Szvetelszky Zsuzsanna pletykakutató, szociálpszichológus. A Magyar 
Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központjában, a „Lendület” 
RECENS kutatócsoportban dolgozik. 
A munkahelyi és a magánéleti pletyka kutatásával, az átalakulva ter-
jedő információk, hiedelmek és történetek elemzésével foglalkozik. 
Monográfiát írt a pletyka természetéről, elméleti cikkei a fizika és az evo-
lúciós pszichológia nemzetközi folyóirataiban jelentek meg. A pletyka értékeiről többek 
között az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak tartott szemináriumokat.
Jegyár: 1.200 Ft

Balatoni 
Népfőiskola

sorozat
2017. november 16. csütörtök 18.00

KIKK, színházterem

2017. november 17. péntek 18.00
Siófok, Evangélikus (Makovecz) Templom
 

Héttorony fesztivál
18:00 Makovecz angyalai kiállítás • Megnyitja Csernyus Lőrinc főépítész
18:30 Braca Teofilovici koncert (Szerbia)
19:00 Cimbalom Brothers koncertje
Jegyek a Kálmán Imre Kulturális Központ jegypénztárában válthatóak Interticket rend-
szeren keresztül. 
Jegyár elővételben: 1.000 Ft • Jegyár a fesztivál napján a helyszínen: 1.500 Ft



KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT 15

TIPEGŐ-BÉRLET CSECSEM
ŐKNEK (0-3 éves) 

2017. november 17. péntek 10.00
KIKK, Színházterem
 

Tücsök koma hegedül
Bóbita Bábszínház

Cini - cini muzsika, táncol a kis Zsuzsika, 
meg a tücsök koma, meg a katica!
Csörögnek a kishalak, csattognak a kis-
kacsák, lovacska nyerít, patkója dalol - 
minden, minden muzsikál ebben az ap-
róknak szóló játékban!

Az előadásokat követően megfog-
hatják, megsimogathatják, dögö-
nyözhetik a játékban szereplő bá-
bokat, díszleteket, kipróbálhatják, 
játszhatnak vele. 

Jegyárak: Siófok kártyával: földszint: 1.200 Ft, erkély: 1.000 Ft
elővételben: földszint: 1.400 Ft, erkély: 1.200 Ft
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A rendezvény ingyenesen
látogatható

2017. november 17. péntek 17.00
KIKK, előcsarnok

Táncházunkban a Karib térség több táncának alapjaival ismerkedhetnek meg: a kubai 
salsaval, a dominikai merengue-vel és bachata-val. Egyszerűen követhető lépéseket tanulunk 
meg, melyeket közösen zenére ki is próbálunk. A táncház lényege, hogy ne csak nézőként 
vegyünk részt a táncokban, ezért javasolt a kényelmes lábbeli. 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.

Arany János emlékest 
2017. november 17. péntek 19.00
KIKK, kávéház

Arany János emlékest a Balatonszabadi Művészbarát Egyesület Kreatív Színpa-
dának előadásában.
A magyar irodalom egyik legtermékenyebb, legnagyobb hatású alkotójának éle-
téről, alkotásaiból villannak fel részletek a műsorban. Lírai, prózai művei mellett 
levelezéseiből, cikkeiből megismerhetjük Arany János eddig kevésbé ismert arcát; 
személyes kapcsolatait, politikai-közéleti állásfoglalását, sajátos humorát is.

Jegyár: 1.000 Ft

„Toldi írójához elküldöm lelkemet...”
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A gyermekek jogainak világnapja
         – JátékKuckó élményház

         megnyitója2017. november 20.
Régi könyvtár emeleti
olvasóterme

Az ENSZ közgyűlése 1959. november 20-án fogadta el a Gyermekek Jogairól szóló Nyilat-
kozatot. Ezen határozat célja, hogy a „gyermek gyermekkora boldog legyen”. A határo-
zat kimondja, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 
fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. 
Intézményünk is fontosnak tartja a gyermekek jogait és kulturális fejlődésüket, így 
november 20-án átadásra kerül a JátékKuckó élményházunk. Szeretettel várjuk a sió-
foki és a környékre látogató családokat, hiszen itt rengeteg felejthetetlen élmény és 
játék vár a gyerekekre. Lesz csúszda, morajló golyótenger, kedves bábok, egyszóval 
minden, ami játékos.

Nyitvatartási idő: november 20-án 10.00-18.00 között.
A későbbiekben előzetes bejelentkezés szükséges.
Telefonszám: 06-84/311-855
A játszóház használata ingyenes.
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2017. november 20. hétfő 19.00
KIKK, színházterem
 

Virágot Algernonnak
Játékszín
színmű

„Nyugodtan dönthet 
úgy is, hogy visszaviszi 
Charlie-t az iskolába, és 
minden marad a régi-
ben. Ám ha őrá esik a 
választás, olyan tudo-
mányos ugrás elősegítő-

je lesz, amelyhez fogható a DNS felfedezése óta nem volt. Nos?” 
– kérdezi dr. Nemur Alice Kiniantól, Charlie Gordon tanárától Da-
niel Keyes Virágot Algernonnak című világhírű regényében, illetve 
a Szervét Tibor által készült színpadi változatban, mely a Játékszín 
műsorán szerepel először. Hogy hogyan dönt a tanárnő és főleg a 
törekvő tanítványa, és mi lesz mindennek a következménye, erről 
szól ez a megindító történet. Charlie Gordon csodálatos szellemi 
fölemelkedése és méltóságteljes visszatérése korábbi énjéhez fel-
emelő példájává válhat az emberi kitartásnak, az élni akarásnak, az 
optimizmusnak, a szeretet erejének.

Jegyárak: Siófok kártyával: földszint: 3.300 Ft, erkély: 3.000 Ft
elővételben: földszint: 3.600 Ft, erkély: 3.300 Ft
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SÜSÜ-BÉRLET ÉS M
IRR-M

URR-BÉRLET
ALSÓ TAGOZATOSOKNAK

A Süsü-bérlet előadásai keddenként 14.00-kor kezdődnek.
A Mirr-Murr-bérlet előadásai szerdánként 14.00-kor kezdődnek.

2017. november 21-22. kedd-szerda 14.00
KIKK, színházterem
 

P inokkió
Budapest Táncszínház
táncjáték

Örök mese egy nagy nevettető felfogá-
sában… Pinokkió ugyanannyira a gyer-
meki fantázia és szabadság, mint a fel-
növő tékozló fiú jelképe mindannyiunk 
számára. Geppetto mester ügyes kezé-
vel egy kis fabábut készít a háza előtt 
talált tuskóból. Vidám fiúcska kinézetűre 
sikeredik és Pinokkió névre, kereszteli. Benne látja fiát, akit mindig 
is szeretett volna, de nem kapta meg soha a sorstól. A mester leg-
nagyobb meghökkenésére a kis bábu életre kel. Eladja köpönyegét 
is, csak hogy a kíváncsi és rosszcsont kisfiú iskolába járhasson. Ám 
Pinokkió naivságát kihasználja sok alattomos figura, akik miatt rossz 
útra téved. Hihetetlen kalandokba keveredik, miközben atyja keresi 
mindenütt, és egy Jótündér vigyázza lépéseit… Az elképesztő uta-
zás végén visszatér, hogy gondját viselje édesapjának.

Jegyárak: Siófok kártyával: földszint: 1.300 Ft, erkély: 1.100 Ft
elővételben: földszint: 1.500 Ft, erkély: 1.300 Ft
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Városnap
2017. november 24.
Siófok, több helyszínen

10.00-20.00 Jótékonysági vásár a Fő téren a helyi civil szervezetek és egyesületek 
részvételével, akik az értékesítésre kerülő áruikból befolyt bevétel 50%-át adományo-
zásra ajánlják fel.

15.00 Virágosítási verseny eredményhirdetése a Városháza emeleti nagytermében 
(Siófok, Fő tér 1. Balaton terem), ahol a helyi virágosítási verseny díjazottjai értékes elis-
merést kapnak.

A Helyi Érték Egyesület szervezésében
16.30 Csiszár Elek festőművész, Siófok Város Díszpolgára 85 éves.
Ünnepi kiállításmegnyitó a művész tiszteletére • Kálmán Imre Kulturális 
Központ emeleti galéria • A kiállítás megtekinthető december 15-ig.

17.30 Városi ünnepség • Kálmán Imre Kulturális Központ, színházterem • A díszpolgári 
oklevelek, a Siófokért érmek és a polgármesteri elismerő oklevelek átadása és ünnepi 
műsor • Ünnepi köszöntőt mond: Dr. Lengyel Róbert Siófok város polgármestere

19.00 Blokk együttes koncert • Fő tér, színpad

„Mézeskalácsváros Siófok” Légy szíves, építs fel otthon egy házat, vagy Siófok egy jel-
legzetes épületét a Mézeskalácsvárosba. A kész mézeskalácsváros november 24-én lesz 
átadva és az  adventi időszakban kiállítva a Kálmán Imre Kulturális Központ előcsarnoká-
ban. Az idei évben Gelencsér Nikolettát és családját szeretnénk segíteni. Niki oxigénhiá-
nyosan született, így a mindennapi küzdelemben nagy segítségére lennénk a családnak.
A „Mézeskalácsváros Siófok” megálmodója: Kótiné Molnár Szilvia.

Ha te is szeretnél csatlakozni a „Mézeskalácsváros Siófok”
akcióhoz jelentkezz az alábbi elérhetőségek egyikén:
06-30/634-8714 • szmolnar75@gmail.com 
Facebook oldal: Mézeskalácsváros Siófok
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Nők elleni erőszak
felszámolásának napja 

Immár másodszor kerül megrendezésre a Nők Együtt Egyesület által a Nők elleni erőszak 
felszámolásának napja, melynek megálmodója a Nők Együtt Egyesület elnöke Orbán 
Veronika Katalin. A rendezvény fővédnöke Witzmann Mihály Országgyűlési képviselő.

Az ENSZ-közgyűlés 1999. december 17-én foglalta határozatba ezt a nemzetközi napot, 
amelyet a nők ügyeivel foglalkozó aktivisták 1981 óta tartanak számon. Akkor a latin-
amerikai és karibi nők első találkozóján hirdették meg annak emlékére, hogy 1961-ben a 
Dominikai Köztársaságban a diktatúra brutálisan meggyilkolt három nőaktivistát.

A nők elleni erőszakot az ENSZ a következőképpen határozta meg:
„A nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt érő erőszakos tett, mely testi, 
szexuális vagy lelki sérülést okoz vagy okozhat nőknek, beleértve az effajta tettekkel 
való fenyegetést, valamint a kényszerítést és a szabadságtól való önkényes megfosztást, 
történjen az a közéletben vagy a magánszférában.

2017. november 25.
Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme
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Beleértendő, de nem korlátozandó a testi, szexu-
ális és lelki erőszakra, melyet az áldozat a csalá-
don belül szenved el, ide értve a bántalmazást, a 
lánygyermekkel való szexuális visszaélést, […] a 
házasságon belüli nemi erőszakot […]”
(Deklaráció a Nők Elleni Erőszak Megszüntetésé-
ről, 1993)

A világon minden 18. másodpercben bántal-
maznak egy nőt.

Az, hogy valahol mi is számít erőszaknak, országonként változó. A szokások, az eltérő 
szocializációs folyamatok miatt gyakorta maguk a nők sem tudják, hogy áldozatok.

Program:

14.00 - 15.30 Előadás a Nők elleni Erőszak különböző fajtáiról
 Előadó vendégünk: Probszt Erika pszichológus, klinikai szakpszichológus,
 ih.terapeuta
 A bántalmazás lehet szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak is. 
 Ezekről beszélgetünk részletesebben.

16.00 - 17.00 "Sétáljunk Együtt" mozgalom az erőszak ellen
 Indulás: A Polgármesteri Hivatal elől. Segítsünk kiszellőztetni a fejünket és
 érezzük azt, hogy nem vagyunk egyedül!
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KÁLM
ÁN IM

RE-BÉRLET
2017. november 27. hétfő 19.00
KIKK, színházterem
 

Családi játszmák
Orlai Produkciós Iroda
vígjáték

Az alaphelyzete egyszerű: 
családi ünnepre gyűlik ösz-
sze a família, hazajön a két 
fiútestvér a szülőkhöz, s hoz-
zák magukkal saját családju-
kat. Ahogy ez lenni szokott: 
frusztrációk, kényszerképze-

tek, rokonszenvek és ellenszenvek kerülnek felszínre, ahogy a külön-
böző életformák és gondolkodásmódok egy asztalhoz kényszerülnek. 
A darab azonban több ennél: közös komédia és cinkos játék is a kö-
zönséggel. A szereplők viselkedésének egyszerűnek tűnő, de szigorú 
szabályait ugyanis a nézőtéren tudni lehet majd előre, így a nézők vé-
gig beavatottként láthatják lelepleződni azokat a titkokat és hazugsá-
gokat, amelyeket a szereplők egymás elől eltakarni igyekeznek. Ezen 
keresztül pedig mindenki kacagtató és önironikus szabályszerűsége-
ket olvashat le önmagáról is: mi, emberek hogyan tesszük élhetővé és 
elviselhetővé a társas érintkezést, s ezáltal magát az életet.

Jegyárak: Siófok kártyával: földszint: 3.300 Ft, erkély: 3.000 Ft
elővételben: földszint: 3.600 Ft, erkély: 3.300 Ft
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Kockakuckó
Október 7-én, 21-én, 28-án 10.00-18.00-ig
Régi Városi Könyvtár földszinti olvasóterme
Belépő: 500 Ft

Kulturkuckó
Októbertől minden pénteken 15.00-18.00-ig
Régi Városi Könyvtár földszinti olvasóterme
A kultúrkuckó ingyenesen látogatható.

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. november 7., 14., 21., 28.
KIKK, szabadidőterem



Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, 
Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

Elérhetőségeink: 
Cím: 8600 Siófok, Fő tér 2/A.
Postacím: 8600 Siófok, Pf.1.
Tel.: 84/ 506-598
Fax: 84/ 506-599
Honlap: www.konyvtar-siofok.hu
Hosszabbítás: 84/ 506-598 11-es mellék; help@konyvtar-siofok.hu
Tájékoztatás: 84/ 506-598 34-es mellék; tajekoztatas@konyvtar-siofok.hu
Könyvtárközi kölcsönzés: 84/ 506-598 34-es mellék;
        kvkkozi@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
Október 7-én, 21-én, 28-án 10.00-18.00-ig
Régi Városi Könyvtár földszinti olvasóterme
Belépő: 500 Ft

Kulturkuckó
Októbertől minden pénteken 15.00-18.00-ig
Régi Városi Könyvtár földszinti olvasóterme
A kultúrkuckó ingyenesen látogatható.
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Rendezvények

26

2017. október 19. csütörtök 18.00
Angyalkert, kisdedóvó:
Magyar kisdedóvás története a kezdetektől 1828-tól 1960-ig.
Harcsa Tiborné előadása.

2017. október 26. csütörtök 18.00
Kisfaludy gőzhajó 1846
Szelle Zoltán nyugalmazott hajótervező mérnök, Dr. Lichtnecker András 
nyugalmazott levéltáros előadása. 
A BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház a Balatoni Hajósok Szent Mik-
lós Egyesület és a Somogy Megyei mérnöki Kamara közös rendezvénye. 

2017. október 30. hétfő 18.00
Találkozás Tóth Krisztina írónővel.
A BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház, valamint a Líra Könyvkiadó 
Zrt. közös rendezvénye.
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K önyvajánlóBerg Judit: Lengemesék.
A Nádtenger télen

Télen elnéptele-
nedik a Nádtenger, a fa-
gyok beálltával még a vadkacsák is me-
legebb vidékre húzódnak. Mégis lábnyomok szelik át a tópart hóborította 
lankáit, amelyek nagy veszedelemről árulkodnak. A Csobogó-tó harcias 
patkányai mindent elsöprő támadásra készülnek a lengék ellen. A Nádten-
ger zöldbőrű őrzőinek új szövetségesekre van szükségük, ha meg akarják 
védeni otthonukat. Berg Judit mesesorozatának új részében végső állo-
másához érkezik a lengék és harácsok közt dúló háború. A váratlan fordu-
latokban bővelkedő történet ezúttal a barátságról, emberségről és elfoga-

dásról is szól. Timkó Bíbor csodaszép rajzain nemcsak a téli természet és a tópart élővilága 
kel életre, de részesei lehetünk a hóban és jégen zajló kalandoknak, játékoknak és cselszö-
vésnek, hogy aztán a tél végét hirdető farsangon együtt ünnepelhessünk a lengékkel!
Ezt a könyvet 4-8 éves gyerekek számára ajánljuk.

Nyisd ki a szíved! Bibliai üzenetek kicsiknek
A Felnőttként a Biblia napi olvasása mellett gyakran veszünk kézbe 
áhítatoskönyveket, igemagyarázatos füzeteket is. Miért ne olvasnának 
szívesen – vagy hallgatnának szüleik ölében ülve – a kicsik is olyan rövid 
üzeneteket, amelyek közelebb hoznak a saját életükhöz egy-egy igever-
set? A Nyisd ki a szíved! színes, vidám rajzokkal illusztrált oldalai a négy-
nyolcéveseket segíti Isten megismerésében. Az igeverseket egyszerű, 
rövid mondatokból építkező üzenetek világítják meg, és adnak sikerél-
ményt a kezdő olvasóknak is. A napi áhítatok rövid imádsággal és egy-
egy érdekes feladattal zárulnak.



Gerald Durrell: Velencei kalamajkák (hangoskönyv)
Larry, Leslie, Margo, Gerry, no és természetesen a mama éppen a 
velencei Szent Márk térben gyönyörködnek a nyári telihold 
nárciszsárga fényénél. A ragyogó hangulatra azonban árnyék ve-
tül, mert kiderül, mama befizetett egy néhány napos hajóútra, egy 
görög hajó első útjára. Másik történetünkben A halak jelleméből 
megismert Ursulával találkozhatunk ismét, aki változatlanul kele-

kótya jóindulattal ártja magát barátai ügyes-bajos dolgaiba, s ezúttal is nagy buzga-
lommal töri kerékbe anyanyelvét.

Arany János: Toldi (hangoskönyv)
Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon, Messziről lobogva tenger 
pusztaságon: Toldi Miklós képe képe úgy lobog fel nékem Majd ki-
lenc-tíz ember-öltő régiségben. Rémlik, mintha látnám termetes nö-
vését, Pusztító csatában szálfa-öklelését, Hallanám dübörgő hang-
jait szavának, Kit ma képzelnétek Isten haragjának.

Szakolczay János: Jövőben a múltunk
"Mindent elmondani, ez minden.." - Éluard e verskezdő sorainál be-
szédesebben nem is lehetne rámutatni - e könyv spektrumát figye-
lembe véve - arra az évtizedeket átívelő időszakra, a műfaji és szerzői 
sokszínűségre, amelyet a szerző e kötetben bemutat. A Korunk far-
sangja olyan kötet, mint maga a velencei karnevál: számtalan, színes-
nél színesebb élmény ér bennünket, ugyanakkor - mintha nem is 
lézetnének álarcok - a végén minden részvevőt személyes 
ismerősünként üdvözölhetünk az irodalomtörténet e kavalkádjában. 
Szakolczay Lajos, a méltán nagy népszerűségnek örvendő irodalom-
történész, irodalom- és művészetkritikus az elmúlt öt év tanulmánya-
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iból válogatott új kötete számára írásokat. A nagy pályaképek mellett (Jékely Zoltán, Nagy 
László, Székely János, Juhász Ferenc, Gérecz Attila, Határ Győző, Baka István, Nagy Gáspár, 
Szécsi Margit, Lászlóffy Aladár) érdekes portrékat rajzol az irodalomtudomány-kritika által 
eddig sajnos nálunk kevésbé becsült alkotókról is. Szakolczay Lajos 2016-ban.

Laurent Gounelle: Amikor Isten inkognitóban jár
Párizs, nyár, Eiffel-torony. Egy mindenben csalódott fiatal-
ember, Alain az öngyilkosság szélén áll, épp le akar ugrani a 
toronyból, mikor egy titokzatos idegen visszatartja elhatá-
rozásától és szerződést ajánl neki: ha az életben maradás 
mellett dönt és mindenben követi utasításait, problémái 
megszűnnek, és végre boldog lehet.
Alain élete ettől a pillanattól gyökeresen megváltozik. Elfo-
gadja a különös feltételt – s ezzel tulajdonképpen átadja 
élete irányítását… De kinek is?
A varázslatos párizsi nyárban játszódó történet sok tanul-
sággal szolgál. Megtudhatjuk belőle, hogyan szabadulha-
tunk meg félelmeinktől és megérthetjük csalódásainkat, 
választ kapunk kudarcainkra és álmainkra. Szól arról, ho-
gyan küzdjük le gátlásainkat és hogyan haladjunk tovább az 
„élet” ösvényén.
A regény egyszerre felnőttmese és pszichológiai tanácsadó, 

de mindenekfelett szórakoztató olvasmány.
Laurent Gounelle könyve nemcsak a francia olvasók körében aratott sikert – első kiadá-
sának 200 000 példánya hamar elfogyott –, de meghódította Spanyolországot és Dél-
Amerikát is. Kiadója szerint Coelho Alkimistája hódított meg utoljára ennyi olvasót.
A szerző korábban megjelent kötete: Az ember, aki boldog akart lenni
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Százszorszép Kezek szeptemberben
2017. október 14. szombat 10.00-12.30
Kalandos Ősz:
mesékkel, ügyes kezekkel és fejtőrökkel. 

2017. október 28. szombat 10.00-12.00
Tökben tök: papírral, filccel, gyönggyel.

CiteraMűhely
2017. október 14., 21., 28. 10.00-11.00
Csatlakozni és érdeklődni Nagy Ágostonnál, Guszti bácsinál (30 939 0529).

Gyermekrészleg Elérhetőségek:
84/ 506-598 19-es mellék

Hosszabbítás: help@konyvtar-siofok.hu;
gyermekkvt@konyvtar-siofok.hu

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
„Kálmán Imre Magyarországon, a Somogy megyei Siófokon, a Balaton 
mellett született, 1882. október 24-én. Bár fiatalon külföldre került és éle-
te nagy részét is külföldön töltötte, mindig magyar maradt és magyarnak 
vallotta magát. sok operettje játszódik magyar környezetben, s ami még 
ennél is fontosabb: dallamai át-meg vannak szőve magyaros motívumok-
kal, zenéjét a magyar tájak ifjúkori emlékei ihlették. Világsikerének egyik 
alapja, hogy zenéjével felfrissítette a hagyományos bécsi operettet.”

Részlet Cenner Mihály: „Egy élet dallama” című könyvéből.

Időszaki kiállítás

A tűzzománc átváltozásai:
a lángoló tűz-zománc attribútumai
Glatz Marietta tervezőgrafikus kiállítása
2017. október 25. szerda 18:00 óra
Megnyitja: Feledy Balázs művészeti író.

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!

Elérhetőségek: 84/ 311-287
E-mail: emlekhaz.kalman.imre@gmail.com
Nyitvatartás: Hétfő: zárva
Kedd-szerda-csütörtök-péntek: 10.00-12.00 és 13.00-17.00
Szombat: 10.00-13.30 • Vasárnap: zárva



2017. október-november

Kultúrát nem lehet örökölni.
Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék 

újra meg újra meg nem szerzi magának.
   (Kodály Zoltán)


