
Az önkormányzat havi programajánlója

2019.
október-november



Siófok, Fő tér 2019. november 15-17.
Libadalom

Starmachine és Kovács Áron

A fesztivál ingyenes és kutyabarát!

A szervezők az időpont- és a programváltozás jogát fenntartják!

További információ: www.hellosiofok.hu és facebook.com/hellosiofok 
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Odett

és még sokan mások...



3

10.00-20.00
Fő tér
A helyi civil szervezetek és egyesületek részvételével, akik 
az értékesítésre kerülő áruikból befolyó bevétel 50%-át 
adományozásra ajánlják fel.

15.00
Városháza (Fő tér 1.)
A helyi virágosítási verseny díjazása a Városháza Balaton 
termében.

17.30
Kálmán Imre Kulturális Központ előcsarnoka (Fő tér 2.) 
A mézeskalácsból készült város kiállításának megnyitója.

18.00
Kálmán Imre Kulturális Központ színházterme (Fő tér 2.)
A díszpolgári oklevelek, a Siófokért érmek és a polgármesteri 
elismerő oklevelek átadása, ünnepi műsor.
Ünnepi köszöntőt mond: Siófok város polgármestere.

A szervezők az időpont- és programváltozás jogát fenntartják!

VÁROSNAP
2019. november 29. (péntek)

Jótékonysági vásár

Virágosítási verseny eredményhirdetése

Mézeskalácsváros Siófok 2019

Városnapi ünnepség



BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.
www.bahart.hu
www.facebook.com/balatonihajozasizrt

Információ:
+36 84 310 050

ugyfelszolgalat@bahart.hu

2019. november 2.

SIÓFOK HAJÓÁLLOMÁSszombat · 15.00 óra

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.



A Balatuning Egyesület idén is

Tökös futással ünnepli születésnapját.
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torta tökös finomságok

jelmez futás kerékpár

görkori roller

TÖKÖS FUTÁS
2019. november 3. Hajóállomás



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 10.00-18.00, valamint a rendezvények ideje alatt.
Jegypénztár: hétfőtől péntekig 12.00-18.00-ig.

Mindennemű változtatás joga fenntartva!

kikksiofok

A Siófoki Színházi
Évad fő támogatója:

Médiapartnerünk:

Technikai partnerek:
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Októberi emlékeztető
2019. október 27. vasárnap 10.00
KIKK, színházterem
Operettina - Egy csont és más semmi
gyermekoperett

2019. október 27. vasárnap 19.00
KIKK, színházterem
Hungarikum a javából
operett gálakoncert

2019. október 28. hétfő 19.00
KIKK, Teátrum kávéház
Egy a szívem, egy a párom
Lukács Anita és Vadász Zsolt beszélgetéssel egybekö-
tött élőzenés koncertje Kálmán Imre legszebb dallama-
ival, az örök szerelem jegyében

2019. október 29. kedd 18.00
KIKK, Teátrum kávéház
Tehetséggel Sáfárkodók
Sáfár Mónika kulturális talk show műsora zenés körítéssel
Vendég: Oszvald Marika



Kedves Olvasóink!

Büszkék vagyunk arra, hogy Társaságunk, az FGSZ Földgázszállító Zrt. a 
Kálmán Imre Kulturális Központ partnere lehet a színházi évad megvaló-
sításában, és együttműködésünk eredményeként évről-évre emlékezetes 
előadásokkal lephetjük meg Önöket. Idén sincs ez másként: az idei évad is 
sokszínű és izgalmas lesz. Láthatnak vígjátékot, drámát, balett- és opera elő-
adást, koncerteket – a kicsik és a felnőttek egyaránt színes műsorpalettáról 
választhatnak. Külön öröm számunkra, hogy fontos irodalomtörténeti jubileu-
mokról is megemlékezik az idei évad, műsorra tűzve Márai Sándor halálának 30. 
évfordulója alkalmából a Gyertyák csonkig égnek című remekművet, vagy Ady 
Endre halálának 100. évfordulójának emlékére a „Száz titok kavarog” című  zenés, 
irodalmi estet – ugyanis mi is fontos jubileumot ünneplünk: 105 éves a hazai 
földgázszállítás.

Köszönjük, hogy velünk tartanak a 2019/2020-as Siófoki Színházi Évadban is, 
jó szórakozást és élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk Önnek és 

családjának!

üdvözlettel:
FGSZ Zrt.
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2019. október 26. szombat 19.00
KIKK, színházterem
 

Operettkirály
Orfeum Vándorszínpad
Kálmán Imre életét bemutató
nagyoperett

Ebben az operettben felcsendülnek 
a legismertebb Kálmán-melódiák, és 
kissé rendhagyó módon a fellépő mű-
vészek, egyénenként több szerepet is 
alakítanak.
A színdarab Kálmán Imre életét mutat-
ja be, hiteles, megtörtént események 
alapján. Az előadás külföldön már nagy sikert aratott, Magyarorszá-
gon csak az Orfeum Vándorszínpad társulatának előadásában látha-
tó, ez egyedülálló a magyar operett jelenkori történetében.

Az előadás hossza 140 perc két részben.

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

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT

KÁLM
ÁN IM

RE-BÉRLET 
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Gyermek matiné vetítéseink:

2019. október 28. hétfő 10.00
A kis szörny és a fiú kalandjai (6)

2019. október 29. kedd 10.00
Az építőkockás figurák kalandja folyta-
tódik (6)

2019. október 30. szerda 10.00
A fantasztikus vidámpark  (6)

2019. október 31. csütörtök 10.00
A szörnnyé változott család kalandja (6)

A rendezvény ingyenesen látogatható.

Mindennemű változtatás joga fenntartva.

Szünidei
szöszmötölő

Minden nap 9.00-12.00 kézműves foglalkozással várjuk a kicsiket és a nagyokat az 
előcsarnokunkban.

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT10

2019. október 28-31.
hétfő-csütörtök

KIKK, színházterem
és előcsarnok 
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2019. november 2., 23., 30. szombat 8.00-16.00
KIKK, előcsarnok

A szeptemberi indulás óta nagy érdeklődésnek örvendő kezdeményezésünk ebben a 
hónapban is folytatódik.

Igazi kézműves termékeket keres? Meglepné barátait egy jó minőségű kézműves bor-
ral, sörrel, pálinkával? Megkóstolná a helyi termelők zöldségeit, gyümölcseit és a belő-
lük készített lekvárokat, szörpöket, zöldségkrémeket?
Akkor látogasson el hozzánk és vásárlásával támogassa a helyi és kistérségi magyar 
értékeinket!

„Ha tisztességes dolgokat
teszel le az asztalra,

hozzájárulsz valamihez,
amit úgy hívunk, haza”

Geszti Péter

SPÁJZ
Termelői/kézműves piac

Siófoki Értékleltár
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2019. november 5-6. kedd-szerda 10.00
KIKK, színházterem
 

Mosó Masa mosodája
Veronaki zenekar
gyermekkoncert

A koncerten a 
közös éneklés, 
tánc és zenélés 
mellett, játékos, 
mesés formában 
az írás és olvasás 
megszerettetése 
is központi szere-

pet kap a betűk, a képzelet és a zene által. Tarján Veronika újra kinyit-
ja a Mosó Masa mosodájának öreg kapuját, zenekarával felébresztik 
a benne lakó meseszereplőket, betűket, majd a közönséggel együtt 
varázslatos mulatságot kerekítenek.

Az előadás hossza 60 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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Életkezdet - Hordozós klub 
November 5-én 10.00–12.00 közt Fuksz Rita ismét várja az érdeklődőket a KIKK 
szabadidő szobájába.

Novemberi klubunk alkalmával be-
mutatok Nektek két hordozó esz-
közt: Caboo-t és a Bondolino-t!
Mindkét hordozó sokoldalú és a köny-
nyebben megtanulható eszközök tábo-
rát erősítik!
Caboo - puha rugalmas kendő és még-
sem kell kötözni! Születés pillanatától 
használható. 
Bondolino - ötvözi a hordozókendők 
puha, ölelős érzését az előre formázott 
hordozók egyszerűségével és kényel-
mével.

Várunk szeretettel mindenkit, aki ismerkedni szeretne, tapasztalatot cserélne, miközben 
gyermekeink jól szórakoznak, játszanak körülöttünk.

Ha segítségre, megerősítésre vágysz a babahordozás és a szoptatás terén, akkor jó he-
lyen jársz, ott a helyed köztünk, várunk sok szeretettel.

A foglalkozás ingyenesen látogatható.



Nosztalgia
kávéház Németh Gáborral 

2019. november 6., 20., 27. szerda 17.00
KIKK, Teátrum kávéház

Vidám nosztalgiázásra invitáljuk szeretettel mindazokat a kedves érdeklődőket, 
akik szeretik, ismerik és szívesen hallgatják a régi zenéket, slágereket, operett-
dallamokat.

Kínálatunkkal meghitt és felhőtlen időtöltést ígérünk Önnek a múltat idéző kávéházi 
nosztalgia estünkön.

Engedje át magát a kellemes emlékeket 
felelevenítő halhatatlan melódiák, dalla-
mok hangulatának. Énekelje együtt egy 
remek társaságban kedvenc slágerét egy 
finom kávé mellett. Várjuk szeretettel, le-
gyen a vendégünk.

Közreműködik Németh Gábor.

Jegyár: 500 Ft

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT14
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Életkezdet - Anyakör 
November 7. csütörtök 10.00-12.00
KIKK, szabadidő terem
Vendégünk Kalovits István, aki az általa kidolgozott 
Kalovits Babaúszás Programot ismerteti meg velünk. A 
Kalovits Program® egy szemlélet, melyet elsajátítva le-
hetőséget kapsz rá, hogy odafigyelve a gyermekedre, jobban 
megismerd őt, érzékenyen és neki megfelelően reagálj az igényeire. A vízi já-
tékok nagyszerű lehetőséget adnak a komplex fejlődéshez, a víz jótékony hatása, áram-
lása mind hatással vannak babád és saját magad testi-lelki fejlődésére.

November 21. csütörtök 10.00-12.00 
KIKK, szabadidő terem 
Bati-Béleczki Anita és Kerekítő Manó szeretettel várja az édesanyákat és gyermekeiket 
kerekítő mondókás mókára. A mondókák, dalok, ünnepek, szertartások és közös játék-
élmények mind harmóniateremtők és lélekkerekítők. A Kerekítő foglalkozások célcso-
portja a 0-7 éves korosztály, nekik nyújt vidám mondókás perceket. Abban támogatja a 
szülőket, hogy feleleveníthessék nagymamáinktól örökölt játék- és dalkincsünket, ezzel 
hozzásegítve őket, hogy az ölbeli játékok a mindennapjaik részévé váljanak.
Ez egy bábos, zenés foglalkozás Kerekítő Manóval, mondókákkal, hangszerjátékkal és 
sok-sok mozgással.

www.eletkezdet.hu

Életkezdet - Támpont az alapokhoz
Hisszük, hogy gyermekeink szebb világot teremtenek!



KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT16

KA
RI

NT
HY

-B
ÉR

LE
T  

2019. november 7. csütörtök 19.00
KIKK, színházterem
 

A szerelmes Chagall
Horgas Eszter – Bálint András – Lőwenberg Dániel – 
Class Jazz Band
koncert

A múlt század leg-
népszerűbb újítói kö-
zül az egyik legegye-
dibb, Marc Chagall 
festőművész ihlette 
meg az előadást. 
A 97 évet élt zseni képei, hite, szerelme, élettörténete óriási lehető-
séget kínáltak számára egy izgalmas, megható, fülbemászó és szív-
bemarkoló est létrehozására. A mester életútját követve orosz, zsidó, 
francia, amerikai klasszikus és jazz zeneműveiből válogatott bravú-
ros feldolgozásokat hallhat a közönség. Az est különlegessége, hogy 
Chagall szerepében Bálint András Kossuth- és Jászai-díjas színmű-
vésszel találkozhatnak a nézők.

Az előadás hossza 90 perc.

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



2019. november 8. péntek 10.00
KIKK, színházterem
 

Körforgás - rezgés kicsiknek
Aranyszamár Bábszínház

Forog a föld, forog a kerék, forog 
a labda, forog a tánc.

Ősi rítusok, belénk ivódott lenyo-
matok a világról, minden, ami 
körülvesz, ismétlődik, s az élet 
körforgása mozgás, út a bölcses-
ség felé. E végtelen megnyugta-
tó rendben, csöppnyi gondolat a 
változtatás játéka.

Az előadás hossza 25 perc, amit 15 perc játékidő követ.

Jegyár: 1.400 Ft (1 gyermek + 1 felnőtt)

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT

TIPEGŐ-BÉRLET CSECSEM
ŐKNEK

 (0-3 éves) 
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Karibi táncház

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT18

2019. november 8. péntek 17.00
KIKK, előcsarnok

Salsa, merengue,
bachata, reggaeton 

Itt a remek alkalom, hogy megismerkedhess az alapokkal (pár nélkül). 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 
részt vegyünk a táncokban, ezért javasolt a kényelmes lábbeli. 
Mindennemű változtatás joga fenntartva.
A rendezvény ingyenesen látogatható.

2019. november 8. péntek 19.00
Siófok, Sarlós Boldogasszony katolikus templom

Szamosi Szabolcs orgonaművész
Közreműködik Solymosi Péter trombitaművész
Szamosi Szabolcs orgonaművész, közel húsz éven át a pécsi bazilika orgonistája, karna-
gya és zenei vezetője, 2013-tól a Filharmónia Magyarország Nkft. ügyvezetője.
Jegyár: 1.200 Ft. Jegyek kaphatók: KIKK jegypénztárában az előadás napján, illetve 
1 órával a kezdés előtt a helyszínen.

Zenélő templomok 
komolyzenei 

koncertsorozat
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Veseszűrő nap2019. november 9. szombat 10.00-17.00
KIKK, előcsarnok

 

Egészséges vesékért
– Veseszűrő nap

Teljes körű vizelet vizsgálat
Orvosi-, és dietetikus tanácsadás
Egészségmegőrző mozgásgyakorlatok időseknek
Koleszterin-,
Vérnyomás-,
Húgysav-,
Vércukor-,
Vér 02-,
Testzsír mérés

Tegyen egészsége érdekében!
Hívjuk – Várjuk!

A Vesebetegek Siófoki Egyesülete szervezésében.

A rendezvény ingyenesen látogatható.



2019. november 11. hétfő 19.00
KIKK, színházterem

 

A  gyertyák 
csonkig égnek

József Attila Színház
színjáték

Az 1942-ben megjelent, nagy indulatoktól feszülő, szuggesztív ere-
jű regény vakító élességgel világít a barátság, a hűség és az árulás 
ösvényeibe. Két régi barát évtizedek után újra találkozik, s végig 
beszélgetik az éjszakát. A múltra visszatekintve egyikükből vádlott, 
másikukból vádló lesz. Ám a tragédiát valójában nem alkalmi gyen-
geség okozta: egy világrend széthullása a hagyományos erkölcsi ér-
tékek megrendülését is jelenti.
Főbb szerepekben: Nemcsák Károly (Jászai Mari-díjas, Érdemes Mű-
vész), Lux Ádám (Jászai Mari-díjas), Molnár Zsuzsanna (Jászai Mari-
díjas), Botár Endre (Jászai Mari-díjas)
Rendező: Csiszár Imre (Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes és 
Kiváló Művész)

Az előadás hossza 130 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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Bölcsek
iskolája

2019. november 12. kedd 18.00
KIKK, színházterem
 

Jakupcsek Gabriella
– És te hogy vagy?

Az ismert műsorvezető szokásához híven kérdez, egyre csak 
kérdez. Lehetünk fiatalok, idősebbek, gyerekes szülők, vagy 
gyerektelenek, élhetünk párkapcsolatban, vagy szingliként, ő 
számba veszi a lehetséges élethelyzeteket. Olyasfajta kérdé-
sekre keresi a választ, hogyan neveljünk boldog gyereket, ho-
gyan boldoguljunk a magánéletben, a munkahelyen, melyek a 
párkeresés és a párkapcsolat buktatói, vagy hogyan élhetünk 
túl egy válást. Azon gondolkodik, mik a lehetőségeink, ha bol-
dogtalan kapcsolatban élünk, vagy épp egy szerelmi három-
szögben jutunk szerephez. Honnan merítsünk erőt, hogy ki 
tudjunk szállni, és tovább tudjunk lépni. Emelt fővel.

Jegyár: 1.500 Ft



   Országos
Rajzfilmünnep

Az Animáció Világnapja alkalmából
immár hetedik alkalommal.

Mézga család bemutatásának 50. évét 
ünnepeljük és a 85 éve született Nepp 

Józsefre emlékezünk

2019. november 15. péntek
10.00 Macskafogó 2.
13.00-16.00  Egy komisz kölyök naplója mesemaraton és 

kézműves foglalkozás

2019. november 16. szombat
10.00 Vili, a veréb
13.00-16.00  Kérem a következőt mesemaraton és kézműves 

foglalkozás

2019. november 17. vasárnap
Ezen a napon jelmezben érkezőket apró ajándékokkal ju-
talmazzuk.
10.00 Vízipók csodapók – felújított változat 
13.00-16.00  Mézga család mesemaraton és kézműves fog-

lalkozás

A rendezvény ingyenesen látogatható.

Mindennemű változtatás joga fenntartva.
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A siófoki 466. számú Magyar Tenger Cserkészcsapat idén ünnepli
fennállásának 90., egyik alapítójának, Zákonyi Ferenc születésének 110. évfordulóját.

Ebből az alkalomból kiállítás nyílik az elmúlt 9 évtized programjain és
táboraiban készült képekből, valamit használati tárgyakból.

A kiállítás ingyenesen megtekinthető december 2-ig.

2019. november 16. szombat 11.00
KIKK, emeleti galéria

90 éves
a 466. számú Magyar Tenger 

Cserkészscsapat

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT 23



2019. november 19. kedd 19.00
KIKK, színházterem
 

Száz titok kavarog
Hírös Agóra
zenés, irodalmi est
Ady Endre halálának
100. évfordulója alkalmából

Ez a műsor a népzene és a klasszikus zene sajátos ízeivel kíván segíte-
ni a hallgatóságnak elmélyedni Ady Endre költészetében úgy, hogy 
az útkereső, vívódó, gyarló ember gondolatait, igazságait felidézve 
élményt és hitet adjon. Reményt, sőt meggyőződést ahhoz, hogy 
globalizálódó világunkban van még a kultúra értékeit őrző, tovább-
adó és szerető ember, aki nyilvánvalóan európai, egyszerre keleti és 
nyugati, ezzel együtt magyar.

Közreműködik Őze Áron, Csík János, Balogh Kálmán cimbalom-
művész, Dresch Mihály szaxofon művész, Auksz Éva, Bognár And-
rás és Vizeli Máté népzenészek, a Budapesti Kamarazenei Műhely 
és Gellén Péter néptáncos.

Az előadás hossza 70 perc egy 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. november 20.
Gyermekjogi nap Siófokon

10.00-14.00
pszichológus, bíró, gyermekjogi szakember

és gyermek zenekar közreműködésével

Jogod van:
· erőszakmentes boldog gyermekkorhoz
· családban, jólétben, egészségesen felnőni
· játékhoz, tanuláshoz.

„Jogosan az erőszak ellen”
alkotáspályázat
Légy kreatív, készíts, rajzot, filmet, verset,
novellát vagy más képzőművészeti alkotást,
ami erről eszedbe jut és azt 2019. november 10-ig
add le a Kálmán Imre Kulturális Központban.

A Siófoki Járásbíróság és a Kámán Imre Kulturális Központ közös rendezvénye gyermeki 
jogokról, a Gyermekjogi Egyezményről gyermekeknek, gyermekekkel foglalkozó felnőt-
teknek és mindenkinek akinek fontos a gyermeki lét.



2019. november 21. csütörtök 11.00 és 14.00
KIKK, színházterem
 

Star Wars-tól Indiana Jones-ig 
- népszerű filmzenék

Dunakeszi Szimfonikus Zenekar
komolyzenei koncert

A hangosfilm megjelenésével 
egyenes volt az út a zenéhez. A 
filmzenék népszerűsége behá-
lózta a világot. Egy jó film nem 
csak történetével és szereplőivel 
ragadja meg az embert, hanem 
dallamaival is. A kiváló filmzene 
képkockák nélkül, önállóan is ké-
pes a közönséget a mozi varázslatos világába repíteni. A Dunakeszi 
Szimfonikus Zenekar előadásában világhírű filmzenék csendülnek fel 
Indiana Jonestól a Star Wars-ig.

Az előadás hossza 55 perc egy részben.

Jegyárak: Siófok kártyával: földszint: 1.350 Ft,
erkély: 1.250 Ft, elővételben: földszint: 1.600 Ft,
erkély: 1.400 Ft
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2019. november 21.
csütörtök 13.00
Polgármesteri Hivatal,
Házasságkötő terem
 
Immár negyedszer kerül megrendezésre a Nők 
Együtt Egyesület által a Nők elleni erőszak felszámo-
lásának napja, melynek megálmodója a Nők Együtt Egyesület elnöke Orbán 
Veronika Katalin.

A rendezvény fővédnökei:
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő
Szamosi Lóránt a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja
Előadó vendégünk:
Probszt Erika i.h. terapeuta, pszichológus, klinikai szakpszi-
chológus

Program:

13.00-14.30
Interaktív előadás a Nők elleni erőszak különböző fajtáiról
Előadó vendégünk: Probszt Erika i.h. terapeuta, pszichológus, szakpszichológus
Fellép: Az Egerszegi Akusztik Zenekar

15.00-16.00
"Sétáljunk együtt" mozgalom az erőszak ellen
Indulás a Polgármesteri Hivatal elől
Segítsünk kiszellőztetni a fejünket és érezzük azt, hogy nem vagyunk egyedül

A nők elleni erőszak
felszámolásának

napja
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2019. november 22. péntek 18.00
KIKK, Teátrum kávéház
 

Tehetséggel Sáfárkodók
Vendég: Hűvösvölgyi Ildikó

Mivel foglalkozik a művész szabadidejé-
ben? Hogyan sáfárkodik a tehetségével? 
Hogyan él a hétköznapokban?

Megtudhatja talk-show műsorunkból, 
amelyben Sáfár Mónika faggatja művész 
kollégáit múltjukról, jelenükről, művésze-
tükről, pályájukról és mindennapjaikról.

Egy óra zenével, énekkel, hangszerrel, 
verssel, titkokkal. Tartalmasan, értéket 
közvetítve.

Jegyár: 1.500 Ft

28
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KELÉN-BÉRLET
1-2. osztályosoknak

29

2019. november 26. kedd 14.00
KIKK, színházterem
 

Hahó, Öcsi! (1971)
filmvetítés

A Balogh család legifjabb tagját, 
Öcsit apró csínytevései miatt be-
zárják a fürdőszobába. Itt megje-
lenik előtte Kököjszi és Bobojsza, 
a két mesebeli törpe és felajánl-
ják, hogy mindenben a segítsé-
gére lesznek. Öcsi el is határozza: 

elmegy szerencsét próbálni és "időt" szerezni szülei számára, hogy 
többet foglalkozzanak vele. Hiába megy el az Óragyárba, nem tud-
nak segíteni neki. Végül eljut a bergengóc királyhoz. A két törpe köz-
ben letartóztatja a Balogh családot, amiért őt bántalmazni merték. 
Megmenti övéit a halálos ítélettől, majd elindul, hogy legyőzze a hét-
fejű sárkányt, amely az "időt" a birtokában tartja.
(Forrás: port.hu)

A filmvetítés hossza 81 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. november 27. szerda 14.00
KIKK, színházterem
 

80 nap alatt a Föld körül
Budapest Táncszínház
táncjáték

A főhős, Phileas Fogg, pozitív tulajdon-
ságai, mint a humanizmus a becsület az 
adott szó és az egészséges versenyszel-
lem olyan emberi tulajdonságok melyre 
gyermekeinket és ifjúságunkat nap mint 
nap tanítani kell. A föld körüli út során 
különböző kultúrákat, életszituációkat és 
a mi feldolgozásunkban változatos tánco-
kat mutat be a darab a nézőknek. A mese 

végén, mint ahogy az kell, győz a jó. Kiderül, hogy a cél maga a meg-
tett út és minden lehetőség közül győz a szerelem, melyre főhősünk 
egy indiai hercegnő személyében talál.

Az előadás hossza 60 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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Építsük fel immár 4. alkalommal Siófokot mézeskalácsból.

Várjuk családok, baráti társaságok, civil szervezetek, 
céges csapatok, iskolák, óvodák, pékségek, cukrász-
dák jelentkezését.
Nincs más teendő, mint mézeskalácsból „megépíteni” 
egy Siófokra jellemző épületet, parkot.
Részletek hamarosan a Mézeskalácsváros Siófok 
2018-2019 Facebook oldalon.

Kiállításmegnyitó: Kálmán Imre Kulturális Központ 
előcsarnoka, 2019. november 29. péntek 17.30
A kiállítás ingyenesen megtekinthető 2019. nov-
ember 29 - december 18. között.

Az árverés 2019. november 29. 17.30-kor indul. Licitálni a Mézeskalácsváros Siófok 
2018-2019 Facebook oldalon a kép alatt hozzászólásban lehet!

Az átadó ünnepség 2019. december 19. 16.30 és 17.30 között lesz a Kálmán Imre 
Kulturális Központban.

Mindenkinek köszönjük szépen a támogatást!

Mézeskalácsváros
    Siófok 2019
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A programváltozás
jogát fenntartjuk! 

Á llandó programok
       és kiállítások

További információ:
06 84 311 855

info@kulturkozpont-siofok.hu

Víg dalárda
Régi könyvtár, Vigadó-terem
Minden hétfőn 10.00-12.00

Siófoki Asszonyok
Hagyományőrző
táncfoglalkozása
Régi Könyvtár, Vigadó-terem
Minden szerdán 15.30-17.30

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

Táncolj velünk! 
Balaton Táncegyüttes táncháza
Minden szerdán 18.00-20.00
Régi Könyvtár, Vigadó-terem

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



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
Honlap: www.konyvtar-siofok.hu
Hosszabbítás: 84/506-598/1-es mellék; help@konyvtar-siofok.hu
Tájékoztatás: 84/506-598/2-es mellék;
              tajekoztatas@konyvtar-siofok.hu
Könyvtárközi kölcsönzés: 84/506-598/2-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



Felnőttrészleg

2019. október 10. csütörtök 18.00 
NAPMADÁR az égből figyeli a 
KABÓCATÁNC-át
Dr. Völgyi Ildikó versköteteinek bemutatója.
A bemutatón közreműködik: Sergio Santos, éne-
kes, gitáros.

2019. október 14. hétfő 17.00
Biblia és a képzőművészet
Rembrandt, a Biblia festője
Előadó:
Egerváriné Árvai Márta, Sola Scriptura Teológiai 
Főiskola oktatója.

Elérhetőségek: 
Adminisztráció/hosszabbítás: 84/506-598/1-es mellék 

E-mail: help@konyvtar-siofok
www.konyvtar-siofok.hu

Nyitvatartás: hétfő-szerda-csütörtök-péntek: 9.00-18.00, 
kedd: zárva, szombat: 8.30-13.30.
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2019. október 21. hétfő 17.30
A BRTK, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház és a Reménység Rehabilitációs Alapítvány 
rendezésében

Alzheimer Cafe – az Alzheimer
betegségről szakemberektől
Második alkalom előadója: Dr. Fóti Magdolna pszichiáter.
Az előadás idős, Alzheimer kórban szenvedő, demens betegeket, 
családtagjaikat, szociális és egészségügyi szakembereket szólít 
meg és invitál közös gondolkodásra, probléma megoldásra. 
Célunk: szeretnénk elérni, hogy a társadalmi szemléletformálás 
mellett az érintett személyek és a terhet hordozó családtagok érez-
zék, hogy nincsenek egyedül és közösen találjunk megoldást  kér-
désekre, problémákra.

2019. október 17. csütörtök 18.00
Dr. Borbély József könyvének bemutatója
2019. október 24. csütörtök 17.30
A Reménység Rehabilitációs Alapítvány szervezésében

Hat beszélgetés egy bíróval a földi
és az isteni igazságszolgáltatásról
Negyedik előadás címe: Honnan tudhatom meg, hogy folyik-e velem szemben bün-
tetőeljárás.
Előadó: Dr. Makkos Norbert, bíró.
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2019. október 28. hétfő 17.00
Biblia és a zeneművészet
Handel: Messiás oratórium 
Előadó: Tóth Judit, Sola Scriptura Teológiai Főiskola oktatója.

2019. november 4. hétfő 18.00
„Nem felejteni!”
Gróf Nádasdy Borbála könyvbemutatója.

2019. november 6. szerda 17.30
A Reménység Rehabilitációs Alapítvány szervezésében

Hat beszélgetés egy bíróval a földi
és az isteni igazságszolgáltatásról
Ötödik előadás címe: Lelkem pere.
Előadó: Dr. Makkos Norbert, bíró.

2019. november 11. hétfő 17.00
Biblia és irodalom
Ady Endre istenes versei.
Előadó: Soós Attila, bibliaoktató, a Nyitott Szemmel magazin főszerkesztője.

2019. november 14. csütörtök 18.00
Bocskai István és kora
Pataki Géza előadása.
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2019. november 18. hétfő 18.00
A székely hadosztály
Cey-Bert Róbert új kötetének bemutatója.

2019. november 20. szerda 17.30
A Reménység Rehabilitációs Alapítvány szervezésében

Hat beszélgetés egy bíróval a földi
és az isteni igazságszolgáltatásról
Hatodik előadás címe: 
Mi a különbség a Köztársasági Elnök és Isten kegyelme között?
Előadó: Dr. Makkos Norbert, bíró.

2019. november 25. hétfő 17.00
Jézus kora – történelmi háttér
– születése és első harminc éve
Előadó: Egerváriné Árvai Márta, Sola Scriptura Teológiai Főiskola oktatója.

A programokon a részvétel ingyenes!
A programok archiválása céljából fotók készülnek! Megértésüket köszönjük.

Állandó programjaink:
Irodalombarátok Köre minden hónap utolsó szerdán 16.30-17.50 óráig.
Rejtvényfejtők Klubja minden hét, pénteki napon 15.00 órától.
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Gyermekrészleg Elérhetőségek:
84/506-598/3-as mellék

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

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

Százszorszép Kezek
2019. október 12. szombat 9.00-12.30 és
október 17. csütörtök 14.30-16.00
Állati nyomok és világuk.

2019. október 26. szombat 9.00-12.30 és
október 31. csütörtök 14.30-16.00
Pillék, szitakötők készítése.

2019. november 7. csütörtök 14.30-16.00 és
november 9. szombat 9.00-12.30
Madaras képek.

2019. november 16. szombat 9.00-12.30
Termés állatkák.



2019. november 21. csütörtök 14.30-16.00 és
november 23. szombat 9.00-12.30
Adventi koszorúk és asztaldíszek készítése.
Gyertyát hozz magaddal, az alapot és a díszítést 
mi adjuk a természet kincseiből.

A foglalkozásokon a
részvétel ingyenes!

2019. október 25. péntek 16.30
A kis kakas gyémánt félkrajcárja 
Papírszínházi előadás.
Óvodás korosztály részére, az előadást követően Kakasos kézműves foglalkozást tartunk.

2019. november 6. szerda 11.00
Dániel András „univerzuma”
Író-olvasó találkozó gyerekeknek, gyerekekkel.
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2019. november 9. szombat 16.00-18.00
Apropók Táncház
Ölbéli gyerekjátékok kicsinyeknek, népi játék és ugrós alapok a nagyobbacskáknak, dél-
alföldi táncok a nagyoknak.
Diótörés, diócsörgő készítés, őszi termések feldolgozása.
Táncházvezető: Angyal Mariann és Rónai Balázs.
Muzsikál: Sólya zenekar.

2019. november 15. péntek 16.30
Holle anyó
Papírszínházi előadás.
Óvodás korosztály részére, az előadást köve-
tően kézműves foglalkozást tartunk.

A programokon való részvétel ingyenes!
A programváltozás jogát fenntartjuk!
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Visszatérő, és új fejlesztő
foglalkozások
Gyermekjóga 4-7 éveseknek.
Minden csütörtökön 16.30-17.15 a Gyermekrészleg
foglalkoztató termében.
Gyermekjóga 7-10 éveseknek.
Minden hétfőn 16.30-17.15 a Gyermekrészleg
foglalkoztató termében.

Csendes óra
a BRTK Könyvtár Gyermekrészlegén
Egy kis csenddel segítünk! Olvass akadályok nélkül!

Minden hónap 2. és 4. hétfői napján 9.00 és 10.00 óra között
csendes órákat biztosítunk az autista gyermekeknek és családtagjaiknak.
Kérjük segítsék ebbéli szándékunkat: a BRTK Könyvtár Gyermekrészlege a zajmen-
tes, nyugodt környezet biztosításával hozzájárul, hogy az autizmussal élőknek is 
élmény legyen az olvasás és a könyvtárlátogatás.

· hangosbemondó csak vészhelyzet esetén
· nincs zene vagy egyéb zavaró zaj
· segítő kutyákat is szívesen látunk
· csökkentett a világításunk
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  Kálmán Imre
             Emlékház

Elérhetőségek:
Tel.: 84/506-598/8-as mellék

E-mail: emlekhaz.kalman.imre@gmail.com
Nyitvatartás: hétfő: zárva,

kedd-péntek: 10.00-17.00, szombat: 9.00-13.30
Csoportok bejelentkezését e-mailben

az emlekhaz.kalman.imre@gmail.com
címre várjuk.

Állandó kiállítás

Kálmán Imre élete
és munkássága
Megtekinthető a földszinti helyiségekben
nyitvatartási időben.

2019. október 24-én és október 25-én

a Kálmán Imre Emlékház állandó kiállítása 
ingyenesen látogatható.
Minden tizedik látogató meglepetésben részesül!

Kálmán Imre sétány 5.



Időszaki kiállítás

2019. szeptember 20. és 2019. december 21. között

„Milyen festői!” - Holló László
– rajzok és tanulmányrajzok
– grafikai értékeink az irattartóból.
Holló László, Szinyei-díjas, Munkácsy-díjas, Kossuth-díjas, érdemes- 
és kiváló művész grafikáinak kiállítása.
A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

2019. október 30. szerda 18.00

Európa keringő
Benedek István Gábor Kálmán Imréről írt
regényének bemutatója az operettszerző
állandó kiállítási termében.
A rendezvényre a belépés ingyenes!
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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!



2019. október-november

Minden látható eredmény mögött áll egy láthatatlan 
személy, aki nélkül nincs életmű." 

Szabó Magda: Az ajtó


