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2018. március 30. Nagypéntek:
Tojásfa állítás és díszítés  
   – az általános iskolák közreműködésével
1430-1730 
Kreatív sátor gyerekeknek animátorokkal, 
kézműves foglalkozásokkal, interaktív tojás-
kereső játék, népi fajátékok, állatsimogató, 
bohóc – lufi hajtogatás a Fő téren.

1000 Megnyitó
1010  Pom–Pom együttes: Petike a rosszcsont 

manó húsvéti mulatságot szervez
1100  Nyúl-derby – játékos verseny gyerekeknek 

(lábbal hajtós kismotorral vagy rollerrel)

1330 C&M Dance Stúdió
1400 Kid Rock&Roll SE
1500 Alma Együttes – gyerekeknek

1600-1700

Húsvéti Tojáskirály koronázás - I. Tojásevő 
verseny a Balatuning Egyesület szervezésében,
Nyúlfutam előregisztráció
1700 Apáti Dixieland Band
1930 Jazztelen
2000 Republic koncert

2018. március 31. szombat:

0900-1030 
 III. Tojás- és Nyúlfutam regisztráció, rajtszámok 
átvétele a Fő téren
1100  III. Tojás- és Nyúlfutam start  

Németh Nándorral
1200  III. Tojás- és Nyúlfutam érem és oklevél 

átadás, tombola sorsolás, frissítő a  
résztvevőknek 

1330 Balaton Táncegyüttes műsora
1400 Gryllus Vilmos koncert - gyerekeknek

1600  Smile Rock Circus - fergeteges négy órás buli 

DJ Ádi és sztárvendég: Heincz Gábor Biga
2100 30Y koncert

1000  Húsvéti Nyuszi-NyársON! - Húsvéti tízórai 
készítés a Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és  
Szakközépiskolája jóvoltából, jótékonysági ételosztás

1300  Csuti Csaba nótaműsora Johan Jánossal és 
zenekarával  

1400 Foki Operett
1500 X-press TSE bemutató műsora 
1600 The Freakend koncert
1800 Auth Csilla koncert
2000 Old Boys koncert

2018. április 1. vasárnap:

2018. április 2. hétfő:

Állandó programok: 

Állatsimogató (péntek-hétfő) 
Népi fajátékok a Fő téren (péntek-hétfő):
• kosaras körhinta • hordólovaglás • hintaló
• sajtlabirintus • malom • horgászat
• karikadobó • hordó célbadobó

Kreatív sátor animátorokkal
gyerekeknek a Fő téren:
• kézműves foglalkozás • arcfestés

Vásári árusok

Húsvét a hajón – Húsvéti sétahajózás a 
Hajóállomásról

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

FŐTÁMOGATÓ:



komolyzenei programsorozat

Sokszínű zenei program a Siófoki Közös 
Önkormányzati Hivatal Házasságkötő 
termében. Családias hangulatú, páratlan 
előadássorozat a klasszikus és komolyzenét 
kedvelő közönség részére. Az előadások 
alkalmával siófoki alkotók műveiből rendezett 
kiállítás tekinthető meg a helyszínen.
A rendezvény ingyenesen látogatható.
 
Az előadássorozat
következő rendezvényei:

2018. április 11. 18 óra
Költészet napi koncert
– Siófoki Művészeti Iskola

2018. április 20. 18 óra
Zeneórától a zenélő óráig
– Ittzés Gergely fuvolaművész

2018. április 27. 18 óra
Tradicionális Jazz Klub
– Apáti Dixieland Band

Zenél a városTavas�i

Helyszín: Siófok, Hajóállomás
Időpont: 2018. április 28-május 1. 

PIKNIK
   A PARTON
A Piknik a Parton rendezvénysorozat első állomása, a Tavaszi Piknik 
a Parton idén már második alkalommal kerül megrendezésre a 
Szabadtéri Vendéglátók és Kézművesek Egyesületének szervezésé-
ben április 28. és május 1. között.

Kellemes hangulatú, családias kikapcsolódás a májusi 1-jei hosszú hétvégén, a 
Hajóállomáson!

Májusfaállítással, kézműves vásárral, gyerekjátékokkal és rengeteg finomsággal; házi 
lepénnyel, kürtős kaláccsal, kenyérlángossal, gőzgombóccal, borokkal, sajtokkal, pálin-
kával várják az érdeklődőket.

Gyere le a partra és élvezd a Balaton látványát a tavaszi napsütésben, egy pohár finom 
bor mellett! Nem is kell több egy remek hosszú hétvégi programhoz!
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Márciusi
           emlékeztető

2018. március 20. kedd 17.00
KIKK, emeleti galéria

Mesékbe szőtt álmok
Török Júlia és Mizerák Beáta kiállítása
A kiállítás ingyenesen megtekinthető május 18-ig.

2018. március 22. csütörtök 19.00
KIKK, színházterem

Szerelmi mámor
Miklósa Erika és a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje
Karinthy-bérlet

Cím: Siófok, Fő tér 2.
Levelezési cím: 8600 Siófok, Pf. 83.
Telefon: 06 84 311 855
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:

Támogatónk:

Médiapartnerünk:

Technikai partnerek:



Tavaszi Fesztivál2018. március 23. péntek 19.00
KIKK, színházterem

„Kell néha egy kis csavargás…! 
Malek Andrea és Malek Miklós közös estje
Jókai-bérlet

2018. március 24. szombat 10.00
KIKK, előcsarnok

Siófok 50 – Pillanatképek a város életéből 
50 éves a Siófoki Kórház-Rendelőintézet

2018. március 27. kedd 19.00
KIKK, színházterem

A Színházi Világnap alkalmából
A lepkegyűjtő
Centrál Színház
Kálmán Imre-bérlet
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A programváltozás
jogát fenntartjuk!

2018. március 29. csütörtök 10.00 KIKK, színházterem

„A Húsvéti Nyuszi nagy kalandja - Gyermek Matiné filmvetítés
2018. április 3. kedd 10.00 KIKK, színházterem

„Aprajafalva lakói” - Gyermek Matiné filmvetítés
Hozza el gyermekét ingyenes matinénkra!
A népszerű gyermekmeséket soha sem lehet megunni. A pontos programról előcsar-
nokukban vagy Facebook oldalunkon, és ezen belül is Szünidei Matiné zárt csopor-
tunkhoz való csatlakozás után tájékozódhat.
A filmvetítés ingyenesen látogatható.

2018. március 29. csütörtök és április 3. kedd 14.00-18.00
KIKK, előcsarnok

AndaGlass - üvegfestés
kézműves foglalkozás felnőtteknek és gyerekeknek
„Szeretettel várlak egy vidám hangulatú, közös festege-
tésre, ahol gyönyörű, tavaszi motívumokkal díszített ab-
lakképeket díszíthetsz. Légy Te is egy üvegfestett tulipán 
boldog tulajdonosa.” (Palocsay Andrea)
A foglalkozás ingyenesen látogatható. 

Szünidei Szöszmötölő



JÓKAI-BÉRLET
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2018. április 4. szerda 17.00
2018. április 18. szerda 17.00

KIKK, Teátrum kávéház

Engedje át magát a kellemes em-
lékeket felelevenítő halhatatlan 
melódiák, dallamok hangulatának. 
Hallgassa velünk együtt egy remek 
társaságban kedvenc slágerét egy 
finom kávé mellett. Várjuk szeretet-
tel, legyen a vendégünk.

Az est közreműködője: Németh Gábor.

Jegyár: 500 Ft

Nosztalgia kávéház
Németh Gáborral

Tavaszi Fesztivál 2018. április 6. péntek 19.00
KIKK, színházterem

Carmen

Pécsi Balett
balett  

Carmen a szabadság 
szimbóluma. Története 
az olthatatlan vad szere-
lem drámája.

„Carmen története, a karakterek szélsőséges érzelmi világa és Bizet 
muzsikája nagyon erős és ihletadó. Számomra a fő inspirációt a törté-
net és a zene éles váltásai adják. Közel áll hozzám a karakterek kiszá-
míthatatlansága, hirtelensége, mely érzelmi túlfűtöttségükből fakad. 
Hogy lehet egy idilli nyugalmi állapotból egy pillanat alatt az őrület 
határára kerülni? Hogy veheti át a hatalmat a szenvedély a racionalitás 
felett, honnan jön az az őserő, ami tragédiába sodor, és miért nem le-
het ellene küzdeni? Hol a határ szerelem, szenvedély és birtoklási vágy 
között?” (Vincze Balázs)

Jegyárak: Siófok kártyával: földszint: 3.300 Ft, erkély: 3.000 Ft
elővételben: földszint: 3.600 Ft, erkély: 3.300 Ft



Tavaszi Fesztivál
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2018. április 7. szombat 18.00
KIKK, színházterem

HERNÁDI pont
– Hernádi Judit zenés estje
Közreműködik Heilig Gábor és zenekara

Díva, bohóc, ember és színésznő. Ez mind 
ami vagyok. És már egy jó ideje ez vagyok. 
Ilyenkor illik számot adni mi volt, mi lesz.
Tojok az illemre, a szabályokra. Az érdekel, ami 
egy kicsit más. 
Mondatok, amiket már elmondtam, amiket nekem 
szántak vagy szánhattak volna.
Dalok, amiket nekem írtak vagy írhattak volna a szer-
zők, ha kicsit jobban odafigyelnek. Ez az est rólam szól. 
Szerintem szórakozni fognak. Én is szórakoztam, amíg 
kigondoltam. 
Woody Allen mondta: „Nem félek a haláltól, csak nem 
szeretnék ott lenni amikor megtörténik”
De mint tudjuk, jöhet egy pont...

Az előadás hossza 1 óra 40 perc egy részben.

Jegyár: Siófok kártyával: 2.500 Ft, elővételben: 2.800 Ft

M
AZSOLA-BÉRLET ÉS M

ANÓCSKA-BÉRLET 
ÓVODÁSOKNAK
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A Mazsola-bérlet előadásai keddenként 10.00-kor kezdődnek.
A Manócska-bérlet előadásai szerdánként 10.00-kor kezdődnek.

2018. április 10-11. kedd-szerda 10.00
KIKK, színházterem

Sárkánymese

Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes
mesejáték  

A mesében a három szegény-
legény, a „táncoló csacsi”, a 
gonosz boszorkány és a le-

győzhetetlennek tűnő háromfejű sárkány, a kedves erdei manó és a 
szépséges Napkeleti-királykisasszony, valamint a pénzéhes kocsmá-
ros és kapzsi lányai visszarepítenek bennünket azokba a tanulságos 
időkbe, amikor a jó (lehet, hogy nehéz küzdelmek árán), de ésszel és 
kitartó munkával végül elnyeri méltó jutalmát.
Ajánljuk vidám mesénket kicsiknek és nagyoknak, mert hisszük, 
hogy régi értékeink ma is fontosak és érvényesek mindenki számára!

Az előadás hossza 50 perc egy részben.

Jegyárak: Siófok kártyával: földszint: 1.200 Ft, erkély: 1.000 Ft
elővételben: földszint: 1.400 Ft, erkély: 1.200 Ft
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2018. április 11. szerda 15.00
KIKK, előcsarnok

A Magyar Cukorbetegek Siófoki Egye-
sülete a Költészet napja alkalmából 
tagjainak verseiből kiállítást rendez.

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

A rendezvény mindenki számára nyitott 
és ingyenesen látogatható április 20-ig.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

14

Tavaszi Fesztivál

Fekete István: Hóvirág

Illatod a földben hagytad mélyen,
És az arcod, mint a hó, kedves, fehér.
Szerelmes méhek kelyhedbe nem járnak,
Lehullsz, mikor még híre sincs a nyárnak,
És marokkal tép, aki elér.

Nem ismered a dalt zengő májust,
Szirmodra fagy hideg, ónos eső,
Mégis szívemen hordom bokrétádat,
S ha nem néznek, megcsókolom a szádat,
Mert te vagy, te vagy: a Legelső…

(1940)
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2018. április 11. szerda
KIKK, színházterem

Költészet napi gálaműsor és családi délután

9.00 KIKK, kamaraterem
 A középiskolás kategória versenyzőinek meghallgatása
10.00 KIKK, kamaraterem
 A főiskolás, egyetemista és felnőtt kategóriák versenyzőinek meghallgatása
16.00 KIKK, színházterem
 Családi délután
 Közreműködik a The FreakEnd zenekar
17.00 KIKK, színházterem
 Gálaműsor a legszebb versekkel és népmesékkel
18.30 KIKK előtti tér
 Közös versmondás
 Arany János: A vígasztaló 
 Mi a tűzhely rideg háznak,
 Mi a fészek kis madárnak,
 Mi a harmat szomju gyepre,
 Mi a balzsam égő sebre;
 Mi a lámpa sötét éjben,
 Mi az árnyék forró délben...
 S mire nincs szó, nincsen képzet: 
 Az vagy nekem, oh költészet!



Tavaszi Fesztivál
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2018. április 12. csütörtök 19.00
KIKK, színházterem

Székely István: Hyppolit, a lakáj (1931)
filmvetítés

Schneider Mátyás fuvarozó 
egyik napról a másikra feltör, 
gazdagságát azonban megke-
seríti, hogy úrhatnám felesé-
ge egy grófi lakájt szerződtet, 
mert nagypolgári életet akar 
élni. Szerencsére, mert így a Ka-
bos - Csortos kettőssel lett ez a 
mű a magyar hangosfilm élet-
képességének bizonyítéka és 
első tanújele, amelyből nem-
zedékek egész sora tanulhatta meg, hogy vajon mi is az a "magyar 
filmvígjáték". Ez volt Kabos Gyula első hangosfilmje, melyet Zágon 
István hasonló színdarabjából Nóti Károly vitt át filmre, a zenéjét pe-
dig Eisemann Mihály szerezte. 
(Forrás: port.hu)

A filmvetítés hossza 75 perc.

A filmvetítés ingyenesen látogatható.
A bérlettulajdonosok helyein kívül korlátozott számban várjuk a hely-
foglalásokat.
Információ: 06/84-311-855

2018. április 13. péntek 10.00
KIKK, színházterem

Gyermek Matiné filmvetítés 
„Minden mesék legjobBIKA”

Hozza el gyermekét ingyenes matinénkra!

A népszerű gyermekmeséket soha sem lehet megunni. A pontos programról előcsarno-
kukban vagy Facebook oldalunkon, és ezen belül is Szünidei Matiné zárt csoportunkhoz 
való csatlakozás után tájékozódhat.

A filmvetítés ingyenesen látogatható.
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2018. április 13. péntek 18.00
KIKK, színházterem

Teleki Miklós zongoraversenyek - Bach és Mozart
közreműködik a Duna Szimfonikus Zenekar

Teleki Miklós orgonaművész diplomáját 1995-ben 
szerezte a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
temen Lehotka Gábor professzor növendékeként.
1993 szeptemberében elnyerte a Budapesi Nemzetkö-
zi Liszt Ferenc Orgonaverseny különdíját. 1996-ban a 
Douwe Egberts Alapítvány díjazottja, majd 2000-ben 
Fischer Annie Ösztöndíjas volt. Több éven át a Siófoki 
Nemzetközi Orgona Mesterkurzus oktatójaként dol-
gozott. 2006-ban Artisjus-díjat kapott. A siófoki illető-

ségű művész 80-90 hangversenyt ad évente. Sikeres fellépései voltak Európa-szerte és 
az Egyesült Államokban. Ezidáig nyolc CD-je és egy DVD-je jelent meg.

A Duna Szimfonikus Zenekar 1961-ben alakult Budapesten. Az azóta eltelt időszakban 
számos rangos belföldi és külföldi hangversenyen lépett fel. Repertoárjuk a barokk ze-
nétől a 20. századi és a kortárs kompozíciókig felöleli az európai zenetörténet valameny-
nyi stíluskorszakát.
A hangversenyen, amely egyben a Siófoki Tavaszi Fesztivál záróeseménye is, két zongo-
raverseny csendül fel, Bach d-moll és Mozart csodálatos Á-dúr versenyműve.

Jegyár: 1.200 Ft
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2018. április 17-18. kedd-szerda 14.00
KIKK, színházterem
 

Koldus és királyfi

Bonbon Matiné 
zenés árnyjáték 

Ki ne próbált volna különböző figurákat vetíteni a falra úgy, hogy a kezeit 
hátulról egy lámpával világítja meg? Nagyjából ez az alapja az árnyékszín-
ház műfajának. Ezen egyszerű trükkhöz azonban számos, jóval bonyolul-
tabb is kapcsolódik ezen az előadáson. A Koldus és királyfi című mese, 
Mark Twain regénye, mint minden remekmű, egy örök történet. Végső 
soron azt kutatja, az ember mitől, kitől az, ami. És elbeszéli azt is, amit már 
sokszor és sokan elárultak, hogy legkevésbé sem a külsőségektől. 

Az előadás hossza 55 perc egy részben.

Jegyárak: Siófok kártyával: földszint: 1.300 Ft, erkély: 1.100 Ft
elővételben: földszint: 1.500 Ft, erkély: 1.300 Ft

A Süsü-bérlet előadásai keddenként 14.00-kor kezdődnek.
A Mirr-Murr-bérlet előadásai szerdánként 14.00-kor kezdődnek.
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2018. április 20. péntek 10.00
KIKK, színházterem

Éliás Tóbiás
Bóbita Bábszínház
Enni jó! Enni majdnem olyan jó, mint játszani, de játszani 
és enni egyszerre a világon a legjobb dolog. Főleg reg-
gelizőst, ebédelőst, uzsonnázóst és vacsorázóst: gom-
bócokkal, akár a labdák, dödöllével, mint a kis csigák…

Jegyárak: 1.400 Ft (1 gyermek + 1 felnőtt)

2018. április 23. hétfő 17.00
KIKK, előcsarnok

Hétköznapi hőseink képekben
Siófok 50. évfordulója alkalmából „Hétköznapi hőseink 
képekben” címmel rajzpályázatot hirdet a siófoki Rend-
őrkapitányság Nyugdíjas Egyesülete.

A pályaművekből, valamint a siófoki Rendőrkapitányság és 
Tűzoltóság 50 éves emlékeiből ideiglenes kiállítás kerül meg-
rendezésre.
A kiállítást megnyitja dr. Lengyel Róbert Siófok város polgár-
mestere, a kiállítás fővédnöke.
A kiállítás ingyenesen megtekinthető május 4-ig.

Balatoni Népfőiskola
sorozat

2018. április 24. kedd 18.00
KIKK, színházterem
 

Kádár Annamária
- A mesék mágikus ereje

Hiszi, hogy a fejlődés igazi mozgatórugója a komfortzóna 
elhagyása, hogy a legfontosabb személyes érték a hiteles-
ség, a legmélyebb erőforrás a játékosság és a mese, vala-
mint hogy igazi teljesítmény a csapatmunka által érhető el. 
Ebben próbál segíteni azoknak, akikkel munkája során kap-
csolatba kerül.

Az előadás alkalmával a Kál-
mán Imre Kulturális Köz-
pont előcsarnokában a 
Waldorf Alapítvány mun-
kájával ismerkedhetnek 
meg.

Jegyár: 1.500 Ft
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2018. április 28. szombat 16.00
KIKK, színházterem
 

Óz, a nagy varázsló
Style and Passion Dance
táncjáték

Dorothyt, a kansasi lányt és kutyusát, 
Totót hatalmas tornádó ragadja el. Egy 
csodás, ismeretlen helyen, Kékváros-
ban ébrednek fel. A kansasi házukat is 
odapottyantotta a tornádó, egyenesen 
a gonosz keleti boszorkány fejetetejére, 
csak a piroscipős lába látszik ki alóla. 
Az Északi boszorkány pedig megaján-
dékozza Dorothyt a gonosz keleti bo-
szorkány varázserejű cipellőjével. A kis-
lány szeretne hazajutni a családjához, 
de ehhez végig kell mennie Totóval a 

sárgaköves úton. Útjuk során találkoznak a Madárijesztővel, a Bádogemberrel és az 
Oroszlánnal. Az út során fantasztikus kalandokba csöppennek, ám a gonosz nyugati 
boszorkány folyton akadályt állít eléjük, mert meg akarja kaparintani a rubinpiros ci-
pőt. A történet bizonyára sokaknak ismerős, de most ezt a csodálatos mesét egy na-
gyon látványos táncelőadásban láthatja a közönség!

Jegyár: 2.200 Ft
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2018. április 25. szerda 14.00
KIKK, színházterem

Indul a bakterház
Roxinház
zenés játék

„Tudom én jól, az a baja a 
világnak, hogy nem tehén-
pásztorok kormányozzák. 
Ha én valamikor miniszter 
leszek, mindent a visszájára 
fordítok. A csősztől elveszem 
a bunkósbotot. A pofonokat 
végképp eltiltom. Aki vét a 
törvény ellen, felpofoztatom 

a bakterrel. Az ország vászontarisznyájára lakatot tétetek, nehogy ki-
lopják belőle a pénzt. Ha én leszek a fő, nem lesz panasza a szegény 
embernek, mert még a Bundás kutyának is akkora pampuskát jutta-
tok, mint a két öklöm. Törvénybe iktatom, hogy palacsintán köll élni 
a tehénpásztornak.”

Az előadás hossza 100 perc egy részben.

Jegyárak: Siófok kártyával: földszint: 1.350 Ft, erkély: 1.250 Ft
elővételben: földszint: 1.600 Ft, erkély: 1.400 Ft

Tánc Világnapja
alkalmából
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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: 9.00-18.00
 Kedd: Zárva!
 Szerda: 9.00-18.00
 Csütörtök: 9.00-18.00
 Péntek: 9.00-18.00
 Szombat: 8.30-13.30

Kultúrkuckó
Minden pénteken 15.00-18.00.
Régi Városi Könyvtár földszinti olvasóterme

Játékkuckó
Előzetes bejelentkezés alapján.
Telefonszám: 06-84/311-855
Régi Városi Könyvtár emeleti olvasóterme

További információ:
06 84 311 855

info@kulturkozpont-siofok.hu

A programváltozás
jogát fenntartjuk! 
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BRTK KÖNYVTÁR26

Rendezvények
2018. március 21. szerda 18.00
Arany 20
 - avagy Arany János kézírása a grafológus szemével.
Papp Zsuzsanna grafológus-tanár előadása.
Helyszín: BRTKK, Felnőttrészleg.

2018. március 26. hétfő 18.00
Csodák a Szentföldön.
Betlehem…Názáret…Kafarnaum…Jerikó…Tibérias…Jeruzsálem…
A 2017 novemberében Jézus nyomában járt zarándokok élménybe-
számolója képekkel, videóval.
A beszélgetést megnyitja: Dr. Gárdonyi Máté plébános.
Helyszín: BRTKK, Felnőttrészleg.
A belépés ingyenes!

2018. április 12. csütörtök 18.00
Nappal hold kél benne… és „A túlsó part”
Turek Miklós monodrámája József Attila utolsó éjjeléről Csala Ildikó festőművész 
versképeivel.
Helyszín: BRTKK, Felnőttrészleg.
A belépés ingyenes!

2018. április 26. csütörtök 18.00
Őseink nyomában.
Orosz-magyar uráli régészeti
expedíció 2015-ben.
Előadó: Dr. Antal Miklós Gábor

Sola Scriptura Teológiai Főiskola előadásai:

2018. március 19. hétfő 17.00
Péter apostol a szenvedések értelméről (Pé-
ter I. levele).
Előadó: Soós Attila Biblia-oktató, a Nyitott 
Szemmel magazin főszerkesztője.

2018. április 9. hétfő 17.00
Egy ókori próféta az emberi történelemről 
(Habakuk könyve).
Előadó: Soós Attila Biblia-oktató, a Nyitott 
Szemmel magazin főszerkesztője.

2018. április 16. hétfő 17.00
Salamon vallomása az élet értelméről (Prédikátorok könyve)
Előadó: Dr. Vankó Zsuzsanna a Sola Scriptura Teológiai Főiskola rektora.
Helyszín: BRTKK, Felnőttrészleg
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2018. március 20. kedd 10.00-16.00

Halak Napja
Halak Napja a BRTK Gyermekrész-
legén a Balatoni Halgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. munkatársainak a 
közreműködésével.

Délelőtti előadások 10.00-12.00: 
A Balatoni Halgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. tevékenységéről.
Előadó: Kozma Anna, marketing-
vezető.
A halakról, a horgászat rejtel-
meiről.
Előadó: Hamvasi Miklós, horgász-
turisztikai asszisztens.

Délutáni program 13.30-15.30:
Előadás a vízben megbújó apró vízi teremtményekről, és természetesen a halakról 
Bodó Iván a balatonföldvári és a balatonszárszói tógazdasági vezetője közreműködésével.

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

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

Nyitvatartás (2017. szeptember 1-től 2018. június 15-ig):
Hétfő-szerda-csütörtök-péntek: 13.00-18.00 

Kedd: zárva • Szombat: 8.30-13.30
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2018. április 5. csütörtök 10 órától 
Tóth Krisztina írónő
és a Gyermekkönyvei.
Író-olvasó találkozó alsó tagozatos gyerekekkel.

Ibolyácskák Citeracsoport Műhelyfoglalkozásai 
2018. március 24. szombat 10.00-11.00
2018. április 7. szombat 10.00-11.00
2018. április 14. szombat 10.00-11.00
2018. április 21. szombat 10.00-11.00
2018. április 28. szombat 10.00-11.00

Gyermekjóga foglalkozások 
minden hét szombati napon 11.00-11.30

Balaton Táncegyüttes Apropók táncháza 
2018. április 7. szombat 16.00-18.30



BRTK KÖNYVTÁR

Százszorszép Kezek

2018. március 24. szombat 10.00-12.30
Halak a vízben.

2018. március 29. csütörtök 13.00-16.00
Origami halak.

2018. április 7. szombat 10.00-12.30
Pom-Pom madarakat készítünk.

2018. április 12. csütörtök 13.00-16.00
Méheket és baglyok WC papír gurigákból.

2018. április 19. csütörtök 13.00-16.00
Dekorgumi méheket készítése balkonnövények mellé.

2018. április 21. szombat 10.00-12.30
Közös virágültetés a Gyermekrészleg teraszán.

2018. április 26. csütörtök 13.00-16.00
„Színek szárnyán, pettyek útján.”
– festünk ecsettel, ujjal, tenyérrel.
(Jó idő esetén a Gyermekrészleg teraszán.)
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Állandó kiállítás

Kálmán Imre
élete és
munkássága
Kiállítás a földszinti termekben.

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
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



2018. március-április

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent,
és munkálkodhass a jövőn.

   (Széchenyi István)


