
Az önkormányzat havi programajánlója
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DEMJÉN FERENC
MAGNA CUM LAUDE

MARÓT VIKI ÉS A NOVA 
KULTÚR ZENEKAR

STRAND
SZEZONNYITÓ
SIÓFOK, NAGYSTRAND – PLÁZS
2019. MÁJUS 17-19.

A programok ingyenesek, a szervezők
a változtatás jogát fenntartják!

COMPACT DISCO

B52 ÉS
JANICSÁK ISTVÁN

OLD BOYS

BIKINI REPUBLIC

BELGAKRÚBI

PÜNKÖSD
SIÓFOKON
SIÓFOK, HAJÓÁLLOMÁS – PLÁZS
2019. JÚNIUS 7-10.

www.hellosiofok.hu
facebook.com/hellosiofok
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Siófok
2019. június 1-2.

www.nemzetiregatta.hu

SIÓFOKI
SPORTÉLMÉNYEK

 május 18. McDonald's BringaMánia Tour de Balaton 

 május 24. Sulisárkányok (sárkányhajó verseny) 

 május 29. Kihívás Napja  – Fő tér
  Kihívás Napja: 24 órás evezés a Sió-csatornán

 május 31-június 2. XVIII. Tour de Pelso 

 június 1-2.  Nemzeti Regatta
  Nemzeti Regatta Sárkányhajós futamok

 június 8. Sió Csapatás (kajak-kenu verseny)

 június 11.  Tour de Hongrie prológ

 június 15.  Tekerj katamaránon!

  A szervezők a program- és
  időpontváltozás jogát fenntartják.

  További információ:
  hellosiofok.hu
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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:
Irodai ügyintézés hétfőtől péntekig 8.00-16.00.
Baba-mama szoba nyitvatartása hétfőtől péntekig 10.00-18.00.
Jegypénztár/információ: hétfőtől péntekig 12.00-18.00.
Szombat és vasárnap zárva, kivéve a rendezvények idején.

Mindennemű változtatás joga fenntartva!

kikksiofok

A Siófoki Színházi
Évad fő támogatója:

Médiapartnerünk:

Technikai partnerek:

Áprilisi emlékeztető

2019. április 26. péntek 16.00
KIKK, emeleti galéria
Vándor Mackók kiállításmegnyitó

2019. április 26. péntek 17.00
KIKK, előcsarnok
Salsa, merengue, bachata, reggaeton

2019. április 29. hétfő 18.00
KIKK, színházterem
Balatoni Népfőiskola
Pilát Gábor - Tabuk nélkül a párkapcsolatról

2019. április 30. kedd 11.00
KIKK, színházterem
Útjelző, reflektorfényben az ifjúságvédelem
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2019. május 2., 9., 16., 23., 30.
csütörtök 10.00-12.00
KIKK, szabadidőterem

Május 9-én bemutatkozik a siófoki MeseMűhely. Fogarassy 
Nikolett és Fogarassy Levente gyógypedagógus-logopédus, illet-
ve pszichológus hallgatóként szeretnék tudásukat és tapasztalata-
ikat megosztani. A gyerekeket egy mesejátékkal örvendeztetik meg, 
valamint az azt követő beszélgetésen szó lesz a beszédfejlődésről, arról, 
hogy mit meséljünk, hogyan meséljük, illetve a szülői önismeret fontossá-
gáról is.

Május 23-án Ősz Brigitta lep meg bennünket egy Kangatréning bemutató órával. 
A Kangatraining egy olyan mozgásforma, melyet kifejezetten szülés utáni regenerációra, 
alakformálásra, fejlesztettek ki. A Kangatraining egy gyerekkel együtt végezhető sportolá-
si lehetőség, amikor is az óra nagy részében az anyukák elől vagy háton hordozzák babái-
kat ortopédiailag megfelelő hordozóeszközökben.

Az Életkezdet Perinatális Munkacsoport szakemberek és laikusok együttműködése, akik 
azért dolgoznak, hogy az életünket meghatározó első, korai időszak fontossága mindenki szá-
mára nyilvánvaló legyen és helyes információk birtokában kísérhesse az érintettek lépéseit.

További információk:
www.eletkezdet.hu 
Facebook, Youtube: Életkezdet 
email: info@eletkezdet.hu

Életkezdet – Anyakör 

2019. május 5. vasárnap 16.00-19.00
KIKK, előcsarnok
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Anyák napja
Kényeztetés felsőfokon
- masszázs, jóga, szépségápolás -

Egy nap, ami csak az Édesanyáknak, 
Nagymamáknak szól. Hagyja maga 
mögött a hétköznapi gondokat és 
töltődjön fel Önnek szóló program-
jainkon.
Várjuk szeretettel!

..."Én tudom, hogy
létezik szerelem első látásra...
Anya Vagyok!"...
A rendezvény ingyenesen
látogatható.

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT

Életkezdet – Támpont az alapokhoz

A foglalkozások ingyenesen látogathatóak.
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„Adj esélyt, hogy megismerjük egymást!” 

Közösségek Hete 2019. május 6-12.

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT 11

2019. május 6. hétfő 10.00
KIKK, előcsarnok
Képek és Kabátok kiállításmegnyitó
A Látássérültek Siófoki Regionális Egyesülete szeretettel meghívja Önt a Képek és Kabá-
tok címmel megrendezett kiállítás megnyitójára.
A kiállításon Oravecz Viktória festőművész tapintható képei, alkotásai láthatók.
A kiállítást megnyitja Hamvas Péter, Siófok város alpolgármestere.
Megtekinthető 2019. május 10-ig, minden nap 12.00-18.00-ig.

2019. május 6. hétfő 16.00
KIKK, színházterem
Filmvetítés

2019. május 7. kedd 15.00
Siófok, Fő tér
„Szeretetüzenet” - gyere és írd le a térre krétával gon-
dolataidat

2019. május 7. kedd 15.30-17.30
Városnéző élményvonatozás
Indulás minden egész, és fél órában a Víztoronytól

2019. május 8. szerda 16.00-18.00
Régi Könyvtár emelet, Vigadó-terem
Közösségi senior tánc a Siófoki Hagyományőrző Asszonyok
tánccsoportjának közreműködésével

Áprilisban meglepetést ígértem, most elárulom, 
hogy meglepetés vendégek jönnek a májusi klub-
ba: KendőOrszág megálmodói és működtetői - Bagi 
Katalin és Dunaszegi Janka - látogatnak Siófokra! Ter-
mészetesen hoznak csodás kendőikből is! Aki szeret-
né kipróbálni, hogy milyen érzés fogni vagy éppen kö-
tözni egy selymes, vagy bébiteve gyapjas kelmében, 
annak ott a helye a májusi klubban! Gyertek és próbál-
játok ki! Lesz lehetőség személyesen kölcsönözni is! 

A klub alkalmon ismerkedünk, tapasztalatot cseré-
lünk, nagyokat beszélgetünk miközben gyermeke-
ink jól szórakoznak, játszanak körülöttünk. Ha se-
gítségre, megerősítésre vágysz a babahordozás, a 
szoptatás és gyermeknevelés terén, akkor jó helyen 
jársz, ott a helyed köztünk, várunk sok szeretettel.

A foglalkozás ingyenesen látogatható.

Életkezdet -
      Hordozós klub 

2019. május 7. kedd 10.00-12.00
KIKK, szabadidőterem

A rendezvény
ingyenesen
látogatható.
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2019. május 7. kedd 14.00

KIKK, színházterem
 

Melodika
Akik a zenében nem ismernek határt
– a Melodika Projekt interaktív show-ja

A Melodika Projekt három tagja rendhagyó hangszeres felállásban - 
melodika/zongora, klasszikus gitár, ütőhangszerek - szólaltatja meg 
a jól ismert dallamokat, melyek saját átdolgozásaikban egyéb zenei 
stílusokkal keveredve nyernek új értelmezést. Így kerülhet egymás 
mellé Bartók és a flamenco vagy a magyar népdalok és a popzene. 
Első ízben lépnek színpadra szimfonikus zenekarral kibővített for-
mációban, hogy a magyar népdaloktól Bartókon és Beethovenen át 
egészen a filmzenékig egy különleges és ezerarcú új produkciót mu-
tassanak be Nektek!

Vezényel: Dubóczky Gergely

Jegyár: 700 Ft

Nosztalgia
kávéház Németh Gáborral 

Kávéházi hangulatú zenés estre várjuk a szórakozni vágyó, zenekedvelő közönséget.

Az est közreműködője Németh Gábor.

Jegyár: 500 Ft

2019. május 8. szerda 17.00
2019. május 22. szerda 17.00
KIKK, Teátrum kávéház
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2019. május 10. péntek 20.00
Siófok, Sarlós Boldogasszony

Katolikus Templom

Cselló és orgona;
romantikus, későromantikus
zene és improvizáció

Pálúr János orgonaművész
Közreműködik: Lőrincz Éva gordonkaművész

Pálúr János tanulmányait a Budapesti Zeneakadémián és a Párizsi Conservatoire-on 
végezte.I. díjat nyert a Flor Peeters versenyen, a Gárdonyi Zoltán versenyen Budapesten, 
a Párizsi Nemzetközi Orgonaversenyen, ahol neki ítélték a kortárs zenei Landowski díjat is. 
2017-ben, éppen ötvenéves születésnapján, megkapta a legmagasabb zenei állami ki-
tüntetést, a Liszt Ferenc-díjat.

Lőrincz Éva Edina tanári diplomáját a Liszt Ferenc Tanárképző Főiskola miskolci tago-
zatán szerezte, majd felvételt nyert a Hochschule für Musik „Hanns Eisler” művészképző 
szakára. 1992-ben az ausztriai Liezen-ben rendezett Nemzetközi Csellóversenyen külön 
díjat kapott.

Jegyárak: 1.200 Ft
Jegyek kaphatók a KIKK jegypénztárában, valamint az előadás napján a kezdés előtt 1 
órával a helyszínen.

Zenélő templomok 
komolyzenei sorozat

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT

KISVAKOND ÉS SZAFFI-BÉRLET
óvodásoknak
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2019. május 14-15. kedd-szerda 10.00
KIKK, színházterem
 

A  szóló szőlő, mosolygó alma, 
csengő barack

Magyar Népmese Színház
mesejáték

A király azon tépelődött, hogy 
legkisebb leánya Katinka kíván-
ságát bizony nem tudja teljesí-
teni, mikor is hintója beleragadt 
a sárba. A disznócska ugyan 
segített a királyon, de cserébe 
elvitte magával Katinkát. Hát 
búsulhatnánk, de még se, mert 
a disznócska királyfivá változott. 
Azonban csak ez után jöttek az 
igazi bonyodalmak!

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



2019. május 14. kedd 14.00
KIKK, színházterem
 

Hetvenkedő János
Magyar Népmese Színház
mesejáték

„Addig kergessen az isten 
botja, míg meg nem tanulsz 
félni!” Ezekkel a szavakkal in-
dítja útjára az édesanyja Jan-
csit, ezt a világ lustája szófo-
gadatlan fiúcskát. Számtalan 
kalandba keveredik, de igen 
tanulságos, hogy végül mitől 
is tanul meg a félni.

Bizony a dolog nyitja Hajnalka királykisasszony. Ez a népmese arra 
tanít meg bennünket, hogy ha üres a szívünk, nincs benne egy csöpp 
érzelem sem, bolyonghatunk a világban, sehol sem leszünk otthon. 
A szemünk láttára lesz a gézengúz Jancsiból, egy fele királysággal is 
elbíró János.

Az előadás hossza 50 perc egy részben.

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

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT

HELKA-BÉRLET
3-4. osztályosoknak
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2019. május 15. szerda 14.00
KIKK, színházterem
 

Mirkó királyfi
Magyar Népmese Színház
mesejáték

Mirkó királyfi táltos paripá-
ján, az Üveghegyen túlra, a 
Selyemrétig ugrat, hogy bi-
rokra keljen az ördög kato-
nákkal, a Vasorrú banyával, 
sőt a Kutyafejűvel is!
Mirkó királyfi legfontosabb 
segítőtársa, a táltos paripa, 
mely a próbák helyszínére 
röpíti. Az édesapjától kapott 

karddal felvértezve küzd meg a mesebeli szörnyekkel, hogy elnyerje a 
csodaszép királykisasszony kezét. A természetes anyagokból készült, 
népmesei hagyományokat idéző díszletben sorra tűnnek fel az ördö-
gök, boszorkányok, a jó királyok, a gonosz és a gyémánt palota.

Az előadás hossza 50 perc egy részben.

Jegyárak:
Siófok kártyával: földszint: 1.300 Ft, erkély: 1.100 Ft,
elővételben: földszint: 1.500 Ft, erkély: 1.300 Ft
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2019. május 16. csütörtök 14.00
KIKK, színházterem
 

L iliomfi (1954)
Ajándék filmvetítés

A magyar színjátszás hős-
korát idéző történetben a 
vándorszínész trupp éppen 
Balatonfüredre érkezik, 
ahol is Szilvay professzor 
gyámleánya és a nevelőnő 
nyaral. Mariska és Liliomfi, 
az ünnepelt színész, aki va-
lójában Szilvay unokaöcs-

cse, minden előítélet ellenére egymásba szeretnek. Azt sem tudják, 
hogy a professzor már rég egymásnak szánta őket, bár találkozásu-
kat nem is sejtette. A házasság feltétele, hogy Liliomfi hagyjon fel a 
színészettel. A szerelmesek bájosan csúffá teszik az ájtatos képmu-
tatást, a mohóságot, a zsarnokoskodást, majd együtt kelnek útra 
Thália szolgálóiként.

Forrás: port.hu

A filmvetítés hossza 109 perc egy részben.

2019. május 19. vasárnap 16.00
KIKK, színházterem
 

A  Zene Örök 
- Siófoki Kórusok Baráti Találkozója

Töltsön el egy kellemes májusi 
délutánt zenekedvelő barátok 
között. Városunk kórusai gondos-
kodnak a kellemes szórakozásról, 
a hangulatos zenéről és a fülbe-
mászó dalokról.
Jöjjön el Ön is és legyen részese a 
generációk találkozásának!

A rendezvény ingyenesen láto-
gatható.
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KARINTHY-BÉRLET
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2019. május 20. hétfő 19.00
KIKK, színházterem
 

A  nagymama
Veszprémi Petőfi Színház
vígjáték

Mindannyian őrzünk néhány 
történetet nagymamánkról, 
nagymamáinkról. Talán a titka-

ikról is meséltek szemérmesen, hosszú unszolás után. De a szerelmes 
nagymamáról csak keveseknek van története.
Csiky bravúros meseszövése és hiteles, de rendkívül szórakoztató 
jellemrajzai nem állnak meg nagyszüleink szerelmi romantikájánál, 
a darabban minden korosztály megtalálja a szerelem megjósolhatat-
lan változatait, kínjait és csókjait.
Az Érdemes művész Kállay Bori, a Kossuth- és Jászai-Mari díjas, Érde-
mes és Kiváló művész Esztergályos Cecília, a Kossuth- és Jászai-Mari 
díjas, Érdemes és Kiváló művész Szilágyi Tibor, a Jászai-Mari díjas, 
Érdemes és Kiváló művész Szombathy Gyula főszereplésében.
A Jászai-Mari díjas, Érdemes művész Rátóti Zoltán rendezésében.

Az előadás hossza 150 perc.

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

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT20
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2019. május 21. kedd 19.00
KIKK, színházterem
 

Valami csaj(ok)
Rózsavölgyi Szalon 
komédia

Egy középkorú férfi nősülni készül, 
s elhatározza, végigjárja az élete 
nagy szerelmeit. Valamennyiükkel 
hasonló szállodai szobában talál-
kozik, más-más városokban (az 
első az első szerelem, a második az 
érzéki, a harmadik a különleges, a 

negyedik az igazi), de nem lel megnyugvást, a nők sokkal többet értek-
érnek nála, egy elrontott, gyáva élettel kell szembenéznie a végén… 
Szórakoztató előadás, ha az összes nőt ugyanaz a színésznő játssza – 
bravúrszerep!
Főszerepben Pokornyi Lia és a Jászai Mari-díjas Őze Áron.
Az előadást 16 éven felüli nézőinknek ajánljuk!

Az előadás hossza 90 perc két részben.

Jegyárak:
Siófok kártyával: földszint: 3.300 Ft, erkély: 3.000 Ft,
elővételben: földszint: 3.600 Ft, erkély: 3.300 Ft
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2019. május 23. csütörtök 18.00
KIKK, színházterem

Tari Annamária pszichoanalitikus 
    - Párkapcsolattól a gyereknevelésig… -

A XXI. század érzelmei és az online tér

Online boldogságparádé és mindennapos offline szo-
rongások. Szelfik milliói, ahol a gyönyörű színterek pusz-
ta hátterekké laposodnak. Ez az új világunk, az Informá-
ciós Kor.
Zsebünkben az okostelefon, mindig elérhetőek va-
gyunk, de az X vagy Baby Boomer generáció tagjaiként 
csak használjuk őket, de nem általuk élünk. Az Y és Z ge-
neráció tagjairól pedig hajlamosak vagyunk azt gondol-
ni, nekik már sokkal könnyebb minden. Valójában sokkal 
nehezebb elindulniuk az életben és olyan párkapcsola-
tot kialakítaniuk, amelyben jól érzik magukat.

Jegyár: 1.500 Ft
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Balatoni Népfőiskola Gyermek matiné2019. május 24. péntek 10.00
KIKK, színházterem

Szörnyen jó kaland!
Hozza el gyermekét ingyenes matinénkra!

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

Részvételi szándékukat kérjük időben jelezzék a következő e-mail címen:
teveli.petra@kulturkozpont-siofok.hu
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•  Levendula Játszóház és Alkotóműhely és Tanyás Játszóház háziállatokkal
•  Both Zoltán vadállatbefogó állatos-interaktív előadásai
•  Irány a természet - Bolba Éva és a JAZZterlánc zenekar
•  Ciripelő tavaszkeltő - Bogármuzsika
•  Csiga buli - Búgócsiga Zenede interaktív
 gyermekműsora, nem csak gyerekeknek
•  Masni és Pocó - Mihályi Réka
•  Blokk együttes koncertje
•  Gyermekekkel a Kutyákért – Kutyákkal a
 Gyermekekért Alapítvány terápiás kutyabemutatója
•  Siófoki Állatvédő Alapítvány
•  Ismeretterjesztő Játszóház a hazai vadfajokról
 Szarka Piroska vadgazda mérnök vezetésével

Ezer Lámpás Éjszakája koncertek:
• Zaporozsec
• Hevesi Tamás és Zenekara
• New Level Empire
Világító lufik felengedése

A rendezvény ingyenesen
látogatható.

2019. május 25-26. szombat-vasárnap
Fő tér

2019. május 25-én
szombaton 11.00-16.00-ig

Véradás a Kálmán Imre Kulturális 
Központ előcsarnokában.

Állati Jó Gyermeknap
és Ezer Lámpás Éjszakája

2019. május 24. péntek 17.00
KIKK, előcsarnok

A rendezvény ingyenesen
látogatható.

Salsa, merengue,
bachata, reggaeton 

Hallottál már róluk és szívesen kipróbálnád? 

Itt a remek alkalom, hogy megismerkedhess az alapokkal (pár nélkül). 
Táncházunkban a Karib térség több táncának alapjaival ismerkedhet-
nek 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 részt vegyünk a táncokban, ezért javasolt a kényelmes lábbeli. 

A „Segíts Te is!”
kezdeményezésünk keretében intéz-

ményünk a rendezvény ideje alatt 
a Siófoki Beszédes József Általános 

Iskola Speciális tagozatát támogatja.

Gyermeknapi programkínálatunk
Az Ezer Lámpás Éjszakája kiegészítő programjaként:

IIII. Rendezvény a Gyermekeltűnések megelőzéséért!
2019. május 23. csütörtök 11.00
Siófok, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

11.00  Ünnepélyes megnyitó
  A rendezvényt megnyitja Orbán Veronika Katalin a Nők Együtt Egyesület elnök 

asszonya
  Beszédet mond Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke 

és Szamosi Lóránt kancellár, Siófoki Szakképzési Centrum.
 Közreműködik az Egerszegi Akusztik zenekar.
11.45  Probszt Erika klinikai szakpszichológus, i.h. terapeuta előadása interaktív mód-

szerekkel  
13.00 Beszélgetés
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2019. május 28. kedd 19.00
KIKK, színházterem
 

Chicago
Vörösmarty 
Színház 
zenés előadás

A történet szerint 
Roxie Hart egy nap 
besokall, be akarja 
fejezni viszonyát és 
hidegvérrel lelövi 

szeretőjét, majd férjét falazásra kéri. A halálbüntetés elől a börtönőr, 
Morton mama segítségével próbál elmenekülni, még pedig úgy, hogy 
megszerzi magának az ördögien fondorlatos sztárügyvédet, Billy 
Flynnt. Az ügyvéd a címlapokon próbálja meg tisztára mosni Roxiet, 
akiból igazi sztárt csinál, hogy elnyerje a közvélemény tetszését. Eh-
hez azonban a férjgyilkosok királynőjének, a kettős gyilkosságért ülő 
Velma Kellynek is lesz egy-két szava…

Az előadás hossza 175 perc két részben.

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

Adj az életedből
15 percet Siófokért!

Jelentkezését várjuk minden siófoki óvodának, iskolának,
munkahelynek, egyesületnek, magánszemélynek.

Csatlakozhatsz a Fő téren 8-18 óráig a
folyamatosan változó sportprogramokhoz.

Továbbá kapcsolódhatsz hozzánk
saját sportprogramokkal is.

K ihívás napja

MOZDULJ
SIÓFOK!

Sztárvendég:
Schobert Norbert 2019. május 29. szerda

Fő tér
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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
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Kulturkuckó
Régi Könyvtár,
földszinti olvasóterem
Minden pénteken
15.00-18.00.

Kálmán Imre Műhely
KIKK, szabadidőterem
Minden szerdán és pénteken 15.00-18.00.

Siófoki Asszonyok
Hagyományőrző Tánccsoportja
Régi Könyvtár, Vigadó-terem
Minden szerdán 16.00-18.00.

ZeneBona Szakkör Németh Gáborral
Régi Könyvtár, emeleti olvasóterem
06 30/376-5452, 06 84/312-537

Látássérültek Siófoki Egyesülete és a Nyugdíjas Egyesület közös énekkara
Régi könyvtár, Vigadó-terem
Minden hétfőn 10.00-12.00.

Táncolj velünk! – Balaton Táncegyüttes táncháza
Régi Könyvtár, Vigadó-terem
Minden csütörtök 18.00-20.00.

A programváltozás
jogát fenntartjuk! 

   Á llandó programok
és kiállítások

További információ:
06 84 311 855

info@kulturkozpont-siofok.hu



Felnőttrészleg

2019. április 18. csütörtök 17.30
A teljesség felé - Weöres Sándorról.
Dr. Harmath Artemisz, irodalomtörténész előadása.
Dr. Harmath Artemisz irodalomtörténész, irodalomkritikus; szenvedé-
lye a lírai szövegek értelmezése és a tanítás. A Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetemen szerzett kitüntetéses bölcsész és tanári, valamint re-
formátus hitoktató diplomát. Jelenleg az egyetem gyerek- és ifjúsági 
irodalom szakképzésén műfajtörténetet oktat, miközben kisiskolások-
nak hittant és magyar irodalmat tanít. Doktori disszertációját az ELTE-n 
védte meg Weöres Sándor költészetének újra értelmezhetőségéből. 

2019. április 29. hétfő 18.00
Szemtől szembe.
Délvidéki költők énekelt versei Kónya Sándor előadásában.
Kónya Sándor gépészmérnök, tanár. Csókán született, és ott is él. Érdek-
lődési köre a pedagógia, a vajdasági népdalok, népénekek, néprajz. 
Az előadáson megzenésített versek hangzanak el saját dallamokkal, 
gitárkísérettel. Az énekelt vers elhangzásával egy időben a vetítőfe-
lületen az elhangzó vers szerzőjének képe, születési adatai lesznek 
láthatók. 

Elérhetőségek: 
Tel.: 84/ 506-598 • E-mail: info@konyvtar-siofok.hu

www.konyvtar-siofok.hu
Nyitvatartás: hétfő-szerda-csütörtök-péntek: 9.00-18.00, 

kedd: zárva, szombat: 8.30-13.30.
A BRTK Könyvtár 2019. április 19-23-ig ZÁRVA tart! Nyitás: 2019. április 24. szerda 9.00.

A programok archiválása céljából fotók készülnek! Megértésüket köszönjük.
A programokon a részvétel ingyenes!
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2019. május 10. péntek 18.00
Simon Péter Szöllösi Mátyás regényének bemutatója gitárhangra.
A szerzővel Barlog Károly beszélget.

Szöllösi Mátyás, író, fotóriporter.
Margó díj (2017) és átó díj (2017). 
2018-ban Móricz Zsigmond Iro-
dalmi ösztöndíj.
Aktív kórterem. Versek (Parnasz-
szus, Új vizeken, 2010); Állapotok 
- negyvenöt töredék (Kalligram, 
2011)  Váltóáram (Európa Könyv-
kiadó, 2016); Budapest Katalógus 

(Európa Könyvkiadó, 2017); Simon Péter (Európa Könyvkiadó, 2018)
Barlog Károly, író, szerkesztő. A FISZ, az újvidéki Híd Kör Egyesület és a JAK tagja. 2015-
ben Móricz Zsigmond Irodalmi ösztöndíjat kapott. 2012-ben Maxim (rövid prózák köte-
te) jelent meg. 2017-ben jelent meg a Kovács Istenke álmodik című kisregénye.

Állandó programok a Felnőttrészlegen:
IrodalomBarátok Köre
Minden hónap utolsó szerdai napján 16.45-17.55 óráig.

Rejtvényfejtők Klubja
Minden pénteken 15.00-17.55 óráig.
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Gyermekrészleg Elérhetőségek: 84/ 506-598 19-es mellék
gyermekkvt@konyvtar-siofok.hu

Nyitvatartás: hétfő-szerda-csütörtök-péntek: 13.00-18.00,
kedd: zárva, szombat: 8.30-13.30.

2019. április 29. hétfő 10.00
KépregényFantáziák gyerekeknek
Lakatos István és Tarr Feri  előadásában.
Lakatos István vagyok, képregényeket rajzolok és ifjúsági kalandre-
gényeket írok. Szeretem a szörnyeket és a robotokat, ezért a törté-
neteimben is sűrűn szerepelnek, és az a jó, ha pörög a cselekmény, 
ha látványosak a díszletek, ha élnek a szereplők. Próbálnék írni csak 

felnőtteknek is, de valahogy mindig elhülyülöm.
Tarr Feri vagyok, magyar-történelem-filozófia szakon végeztem tanárként, miközben 
színházrendezőnek készültem. A kettő elegyeként jelenleg gyerekműsorokat hozok lét-
re és árnyékszínházi előadásokat rendezek a BonBon Matinéban, melynek igazgatója 
is vagyok. Itt óvodásokat, kisiskolásokat igyekszünk megnyerni a koncert- és színház-
termek világának, elsősorban zenei produkciókon keresztül. A zene és színház mellett 
azonban igyekszem gyerek-és ifjúsági irodalommal is foglalkozni és megmutatni a „nem 
olvasó” idősebb korosztálynak, mi is lehet érdekes egy-egy könyvben. Hogy mire va-
gyok büszke? A kortárs magyar gyerekirodalomra egészen biztosan!

2019. május 17. péntek 11.00
Háromdimenziós csodák
Prófusz György előadása a 3D nyomtatásról
A résztvevők megismerkedhetnek a 3D nyomtatással. Prófusz György 
mesterszakos technikatanár tart tájékoztatót az ipar 4.0, vagyis a ne-
gyedik ipari forradalom jelentőségéről. A jelenlévők archív fotók – és 
videók segítségével betekintést nyerhetnek a 3D-s (térbeli) nyomtatás 
történetébe, a magyarok 3D technológiás munkásságába, valamint a 
technológia jövőnket formáló szerepébe. Olyan érdekességeket hall-

hatnak például, mint hogy betont, sót, acélt, kerámiát, üveget, de akár gyémántot is, vagy az 
annál sokkal keményebb grafén szálat is lehet nyomtatni. A vendégek megismerhetik a 3D 
nyomtatás oktatási szerepét is, és ízelítőt kapnak a 3D nyomtatás folyamatáról.
Röviden a 3D nyomtatás ipari technológiáról:
A 3D-s asztali nyomtató a XXI. századi amerikai (FDM) technológia segítségével 0,4 
mm-es 175-230 Celsius fokon olvasztott műanyag szálat „rak le” rétegenként. A szálak 
vékonyságuk miatt hamar kihűlnek így egymáshoz tapadnak. A nyomtató a 3D-s rajz-
nak megfelelően akár teljes egészében egyben nyomtatja ki a tárgyat, illetve képes 
arra, hogy a tárgyban tárgyat hozzon létre. A rajz segítségével, akár hajlékony tárgyak is 
készíthetők a szobahőmérsékleten kemény, törékeny anyagból, a PLA szálból. A másik 
nagy anyagcsoport az ABS szál, mely kültéri alkalmazást is lehetővé tesz. A folyamato-
san fejlődő anyagtechnológia révén kompozit műanyag szálak is printelhetők, sőt ami 
még érdekesebb, hogy teljesen új anyagfajták alakulnak ki. Ipari alkalmazásban a leg-
gyakoribb alapanyagok: a fémporok és a műgyanták. A 3D nyomtatás új távlatokat nyit 
a gyógyászatban, az ipari élet minden területén, az anyagtechnológiában és mindeköz-
ben fejleszti az ember kreativitását. Napjainkban igaz a mondás: „csak az nincs kinyom-
tatva, amire még nem gondoltunk”.
Játékvarázs 3D-ben (ókori szerencsejáték, viasztábla, Vasarely-kirakó, Pitagorasz-kehely)
3D-s rajzolás
NYOMTATÁS



Százszorszép Kezek
2019. április 13. szombat 9.00-12.30 Csibész nyuszik.

2019. április 27. szombat 9.00-12.30 Pillangó Koszorúk.

2019. május 4. szombat 9.00-12.30 Virágcsokrokat készítünk.

2019. május 11. szombat 9.00-12.30 Beindul a Gyümölcsözön.

2019. május 18. szombat 9.00-12.30 Szivárványt rajzolunk az égre.

Szombatonként várjuk a kisebbeket foglalkozásainkra!
A programokon való részvétel ingyenes!
A programváltozás jogát fenntartjuk!

Állandó programok a Gyermekrészlegen

Apropók táncház
Minden hónap első szombat, délután 16.00-18.00 óráig.

Ibolyácskák CiteraMűhely
Minden szombaton, 10.00-11.00 óráig.

JógaMóka Csoport 
Minden héten 16.30-17.15 óráig.
Hétfőn iskolásoknak. Csütörtökön ovisoknak.
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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-péntek: 10.00-17.00,
szombat: 9.00-13.30, vasárnap: zárva.
A Kálmán Imre Emlékház 2019. április 19-22-ig ZÁRVA tart!
Nyitás: 2019. április 23. kedd 10.00.
Csoportok bejelentkezését e-mailben az
igazgato.lakijudit@konyvtar-siofok.hu címre várjuk.
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Állandó kiállítás

Kálmán Imre élete és munkássága
Megtekinthető a földszinti helyiségekben nyitva tartási időben.

Időszaki kiállítások

Muzsinszki Nagy Endre gyűjtemény és
Első világháborús relikviák együttes kiállítása
Megtekinthető az emeleti termekben 2019. április 27-ig. 

Halálra szórakoztatva (Újratöltve)
Csiszár Zsolt Extrém szobrai
Szobor kiállítás megnyitó: 2019. május 17. péntek 18.00.

  Kálmán Imre
             Emlékház

Kálmán Imre sétány 5.



Édesanyám, adhatnék-e ajándékot szebbet?
E kis virág - úgy érzem én - a szívemben termett.

Füleki János

2019. április-május


