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Tisztelt Bizottsági Tagok! 
 
 
A 2020-ban kezdődött világjárvány 2021-as évben is folytatódott, amely az előző évinél nagyobb 
mértékben befolyásolta a Kálmán Imre Művelődési Központ életét. A világjárvány hatásai a 
gazdasági stabilitásunkban és szakmai előrehaladásunkban is nehezítették életünket. 2021 augusztus 
elseje óta vagyok újra az intézmény vezetője, azóta a fenti nehézségeken túl megállapíthatom, hogy 
vezetőnek lenni nem jelent mást, mint versenyt futni az idővel. A kezdeti aszinkronitás legyőzésével 
ez a jellegű „futás” lelassul és idővel minden és mindenki a helyére kerül, de ez sajnos a 
körülmények ismeretében teljes mértékben nem valósulhatott meg 2021-ben.  
2021 júniusig elmaradt minden tervezett előadás, sőt a járvány ciklusainak alakulásával a 
rendezvényeket felváltotta a Kormányrendelet által előírt önkormányzati feladatellátásban való 
részvétel a dolgozóink számára (időskorúak és betegek számára melegétel, tartós élelmiszer, vegyi 
áru és gyógyszerellátás biztosítása). Ezek után időbe telt a szétforgácsolódott csapat egységbe 
kovácsolása és motiválása az előttünk álló időszakra és a 2022-es évre való felkészülés területén.  
2021 novemberétől új telephellyel bővült működési területünk, a Senior Kuckó is a művelődési ház 
szakmai irányítása alá került. 
Az érintett tárgyév is rámutatott arra, hogy az állandóságnak nincs nagy szerepe, inkább a folytonos 
változás, az igényeknek való megfelelés jelent nagy kihívást ezen a területen.  
 
A 2021-es év, a fennállásunk 45. évfordulója sajnos csak részlegesen kerülhetett megünneplésre. 
Megrendezésre került egy előadás (Többet magunkról – a Grecsó-fivérek táncos, zenés estje), ezen 
kívül a működés 45 évének fő eseményeiről készült fotókból összeállított kültéri fotókiállítás volt 
megtekinthető a Gödörben. Egy másik kültéri kiállítást is szerveztünk a Víz Világnapja alkalmából, 
ahol a gyermekrajzokkal töltöttük meg a teret, és ezzel is kedveskedtünk a műsorokat nélkülöző 
közönségnek. 
 
A számos nehézség ellenére intézményünk mégis sikeres évet zárhatott, hiszen megvalósultak 
fejlesztések, rendezvényeinken a kultúrára kiéhezett közönség nagy lelkesédessel vett részt: a 
Belvárosi Zenei Estek, a Vakációs Gyermekkoncertek, az operettelőadások, a KulTerasz, a Jazz és 
Swing szerdák, és a Zene a Zöldben programjain, soha nem tapasztalt lakossági támogatás és 
megbecsülés részesei lehettünk. Az őszi-téli időszakban ismét élettel töltöttük meg a Teátrum 
Kávéházat, visszahoztuk az Apáti Jazz Klubot, és új színfoltként jelent meg az Apáink is ezt 
dúdolták nosztalgia estek. 
A színházi évadot átstrukturáltuk, előtérbe került a minőségi szórakoztatás. Korábban itt sokat 
fellépő neves társulatok és művészek fogadták el újbóli felkérésünket és hozták el Siófokra az 
évekkel ezelőtt megszokott magas színvonalat. 
 
 
 

Kiss László 
             igazgató 

Kálmán Imre Művelődési Központ 
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Beszámoló a 2021-es év közművelődési programjairól 
 
 
Minden év az új és kreatívan megvalósítható közösségi programok tervezésével indul. A gazdag 
programkínálat minden korosztály számára nyújt megfelelő, a szabadidő hasznos eltöltését célzó 
élményteli kikapcsolódást. Feladatunk a művelődéshez való alkotmányos jogok biztosítása mellett 
az élő közösségek összetartása, animálása. Művelődési központunk a közművelődési feladatellátás 
mind az 5 kötelezettségét teljesíti, minden korosztály igényét szolgálja és folyamatosan az új 
innovatív szolgáltatások teljesítésére törekszik.  
  
A 2021-es évben sajnos jó néhány lemondással kellett szembe néznünk. A világjárvány negatív 
hatása a város egyik legrangosabb összművészeti fesztiválját, a Siófoki Tavaszi Fesztivált, valamint 
a 9 bérletből álló egyenként 6-6 előadással tűzdelt, kulturális sokszínűségéről tanúskodó Siófoki 
Színházi Évad előadásait érintette a leginkább. A 2020/2021-es színházi évad előadásainak a felét le 
kellett mondanunk, illetve későbbi időpontra átszervezni, a 2021/2022-es színházi évad bérleteit 
átstrukturáltuk, azok számát csökkentettük, figyelembe véve a pandémiás helyzetben visszaesett 
látogatottságból fakadó kisebb diverzitást (célcsoportok), és koncentrálva a közönséget 
megtartottuk és emeltük az eladott bérletek számát. A számos kudarc ellenére a színházlátogató 
közönségünk példamutató fegyelmezettségről és türelemről tett tanúbizonyságot, így a lehető 
legkevesebb kárral tudtuk az említett évadot lezárni. 
 
Nagyszerű nyáresti sorozatot hagytunk magunk mögött, korlátozott nézőszámmal, megfelelő 
óvintézkedések betartásával és betartatásával. A nyár legkedveltebb eseményei között kell 
megemlíteni a Kálmán-kultuszt népszerűsítő Nyáresti Operett előadásokat, a Belvárosi Zenei 
Esteket, a Vakációs Gyermekkoncerteket, a KulTerasz zenés irodalmi előadásait és a komolyzene 
rajongóinak született Zene a Zöldben sorozatok produkcióit, melyek elválaszthatatlanul 
összekapcsolódtak a már megszokott igényes kikapcsolódással. Nyári rendezvényeinket a belső 
udvarunkban bonyolítottuk le, mely nem várt elégedettséget és barátságos, családias hangulatot 
hozott a látogató közönségnek. 
 
Intézményünk az év során csatlakozott a Köszönjük, Magyarország!, a Déryné Program, és a 
Kajlapont kezdeményezésekhez. Tagjai vagyunk a Siófoki Értéktár Bizottságnak, ahol helyi 
kulturális értékeink felkutatása és átörökítése mellett a kulturális örökségvédelemben alkotunk 
maradandót. Intézményünk a minőség, az innováció, a tisztelet és a közösségi értékek jegyében éli 
mindennapjait. Minden évben törekszünk a változásokra, az újítások bevezetésére, ezáltal bővül 
kínálatunk és közönségünk köre. 
 
Éves munkatervünk és szolgáltatási tervünk alapját képezték a már bevált és érdeklődésre számot 
tevő közművelődési és közösségépítő programok, melyekről 2021-ben is a lehetőségekhez mérten 
megemlékeztünk hol személyes, hol virtuális módon.  
 
Célunk a színes és minőségi kultúraszolgáltatás. Közösséget teremteni, életben tartani és kiszolgálni 
felelősségteljes feladat. 
 
 A 2021-es év azonban a legnagyobb változást bennünk kollégákban hozta. Május végéig újra részt 
vehettünk Siófok idős lakosainak gondozásában.  
 
A Kálmán Imre Művelődési Központ az 1997. évi CXL. a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, 2017. évi LXVII. módosításokat tartalmazó 



 
törvény alapelveit elfogadva és követve, vele egyetértésben végzi feladatait. 
 
„A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, 
a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői; szellemi 
birtokbavételük minden ember alapvető joga. Az e fogalomkörbe tartozó értékek különös védelme, 
megőrzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történő széles körű és egyenlő 
hozzáférhetővé tétele a mindenkori társadalom kötelezettsége… A társadalom közös érdeke a 
nemzeti, nemzetiségi kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni 
művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok életminőségét javító, 
értékhordozó tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és 
szervezetek működésének elősegítése, amely törekvés a kulturális alapellátás rendszerében testesül 
meg.” 
 
A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, mely 
érdekében -közművelődési intézménye, színtere által- a lakosság számára alapszolgáltatásokat 
biztosít. 
Intézményünk törvényi besorolása: művelődési központ. Mindezt nevében, humán és technikai 
erőforrásában, szakmai színvonalában és elköteleződésében is tanúsítja. Besorolásához híven a 
közművelődési alapszolgáltatások mind az 5 elemét végzi. 
 
A Kálmán Imre Művelődési Központ 2021-es évének közművelődési programjai a kötelező 
alapszolgáltatások tükrében: 
 
1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása 
 
A művelődő közösségek a művelődési érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint 
elkülönülő – jogi személyiség nélküli – lakossági csoport, ahol hasonló érdeklődésű esetleg korú, 
foglalkozású emberek közös művelődése, társas együttléte, szórakozása valósul meg. 

Intézményünkben működő művelődő közösségeink: 

művészeti csoport: 

- Diótörő Balett Egyesület 

- Happiness Formációs Táncklub 

- Harmony Dance 

- X-Press TSE 

- Siófoki Férfi Dalkör 

- Víg Dalárda – látássérültek dalköre 

 
népművészeti csoport: 

- Balaton Táncegyüttes 

- Művészeti Iskola gyermek néptánccsoportja 

- Siófoki Asszonyok Hagyományőrző Néptánccsoportja 



 
klubok: 

- Látássérültek Siófoki Regionális Egyesülete 

- Nők Együtt Egyesülete 

- Magyar Cukorbetegek Siófoki Egyesülete 

- Siófoki Nőklub Egyesület 

- Vesebetegek Egyesülete 

- Siófoki Érmegyűjtők Egyesülete 

- Életkezdet Anyakör 

- Hordozósklub 

 
2. közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
 
Közművelődési intézményünk legfontosabb feladata a közösségek tagjainak bevonása a társadalom 
életébe. Minden ember alanyi jogon „beleszületik” egy közösségbe és egy társadalomba egyaránt. 
Család, óvoda, iskola, munkahely, barátok, otthon, haza, ország. De a születésünkkel felruházott 
tagságunk nem jelenti azt a fajta tényleges részvételt, amit csak az állampolgárok aktív tenni 
akarásával, véleményezésével, hozzászólásával érhetjük el. 
A valós közösségi és társadalmi részvétel során az állampolgárok megfelelően vannak tájékoztatva, 
a véleményüket elmondhatják, bevonásra kerülnek az érinett témába, együttműködve a közösség 
többi tagjával, partnerekkel hangot adva javaslataiknak megvalósulnak elképzeléseik. 
Intézményünk évek óta figyel a lakosság kérésére, igényeire, javaslataira. Kivitelezhető ötleteiket 
megvalósítjuk, sikereit együtt élvezzük, a hibákból közösen tanulunk. 
Siófoki Színházi Évadunk előadásai a pedagógusok és a színházlátogatók véleménye alapján 
születik. A Zenélő Templomok komolyzenei sorozat szintén a lakossági igényekhez igazodva került 
a színházteremből a város templomaiba. 
 
Évről évre bővítjük a lakosság elérésének, véleményeztetésének körét, melyre az online világ 
számos lehetőséget ad. 
 
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésére szervezett eseményeink: 

- Kultúrházak éjjel-nappal 

- Cselekvő Közösségek Hete 

- Kulturális Örökség Napok 

- Valentin napi, Anyák napi, Gyermeknapi események 

- emléknapok, világnapok, jeles napok megemlékezései 

- nemzeti ünnepeink, helyi ünnepeink  

- Kálmán Imre kultuszának közösségi eseményei 

- esélyegyenlőség jegyében a Segíts Te is! kezdeményezésünkkel felhívjuk a figyelmet az 

elesettekre 



 
- Máltai Szeretetszolgálat, Siófoki Gondozási Központ, Beszédes József Általános Iskola 

Speciális Tagozata, Balatonlellei Család-és Gyermekjóléti Szolgálat rászorulói részére 

ingyenes színházi előadások, filmvetítések, szeretetvendégség biztosítása 

- Fehér Bot, Érzékenyítő Napok szervezése helyi szervezetükkel 

- prevenciós előadások 

 
 
3. hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése és feltételeinek biztosítása 
 
A feladatellátó az alapszolgáltatás biztosítása érdekében programot, tevékenységet, szolgáltatást 
szervez, támogatja a megvalósítást, szervezi az állami, nemzeti, társadalmi és helyi ünnepeket, 
közösséget működtet. A helytörténettel, népművészettel, népi iparművészettel, a település kulturális 
örökségével kapcsolatos csoportok, szakkörök, klubok működését; a települési értéktárak 
kialakítását, gondozását; a települési értékek bemutatását és népszerűsítését; az anyanyelvápolást; a 
nemzeti, európai és egyetemes kultúra, a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek 
megismertetését; a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, az ünnepek 
kultúrájának gondozását. 
Helyi és társadalmi szintű kulturális átörökítésre tett lépéseink: 

- városi ünnepségek -Városnap, saját hagyományaink, értékeink feltérképezése, továbbvitele 
- nemzeti ünnepeink, gyásznapok, események megemlékezései 
- magyar társadalmunk nagyjainak óriás épülethálón történő megjelentetése „Büszke 

múltunk” 
- Balaton Táncegyüttes hagyományőrző néptánccsoporttal köttetett együttműködési 

megállapodás a közös értékmentésre 
- Siófoki Értéktár Bizottsági tagságunk 
- társadalmunk ünnepei, jeles napjai (A magyar kultúra napja, Népmese Napja, Költészet 

napja) 
Kálmán kultusz népszerűsítése érdekében szervezett eseményeink: 

- Kálmán Imre Emléknapok 
- Nyáresti Operett előadások sorozat 

 
 
 
4.  amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 
 
Az amatőr alkotó-és művészeti tevékenység olyan alkotó művelődési-művészeti közösséget jelent, 
amelynek tagjai valamelyik művészeti ágban (pl.: festészet, szobrászat, mesterségek) vagy 
közösségi (pl.: színjátszás, kórus) tanuló-önképző, önmegvalósító, alkotó tevékenységet folytat. A 
művészeti csoportnak vezetője van. Az alkotási folyamat eredményét közönség előtt is bemutatja 
előadás, kiállítás formájában. 
Intézményünkben működő művészeti csoport: 

- Diótörő Balett Egyesület 
- Siófoki Férfi Dalkör 

Vizuális művészeti események: 
- állandó kiállítások 

 
 
 



 
5. tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása 
 
Közművelődési feladatellátásunk elengedhetetlen része a tehetségek felkarolása, lehetőségeik teljes 
körű kiaknázása, gondozása, fejlesztése és mindezek érdekében tett humán, technikai erőforrások 
biztosítása. Minden közművelődési intézmény és közösségi színtér egyben egy tehetségpont is 
azzal, hogy lehetőségeihez mérten esélyt ad a helyi szerveződések, kezdeményezések 
megjelenésének, fejlődésének. Szakmai tudást, technikai bázist bocsát rendelkezésre. 
Intézményünkben működő tehetséggondozással foglalkozó szervezetek: 

- Művészeti Iskola néptánctagozatának, a Balaton Táncegyüttes felnőtt és senior csoportjainak 
ingyenes próbalehetőség biztosítása 

- Kálmán Imre Műhely színi tanoda  
 
 
 
 

Közművelődési programjaink 2021-ben 
 
 

Siófoki Színházi Évad 2020/2021 
 

Gyermekeknek szóló bérletek: 
 

Tipegő-bérlet a csecsemőnek 
 

Mazsola-bérlet óvodásoknak 
Manócska-bérlet óvodásoknak 

 
Kelén-bérlet 1-2 osztályosoknak 
Helka-bérlet 3-4 osztályosoknak 

 
Fekete István-bérlet felső tagozatosoknak 

 
Felnőtteknek szóló bérletek: 

 
Kálmán Imre- bérlet 

Jókai-bérlet 
Karinthy-bérlet 

Siófoki Színházi Évadunk évről évre egyre 
színesebb, különböző műfajú produkciók 
felvonultatásának színhelye. 9 
bérletsorozatunkban a csecsemőktől a 
legidősebb korosztályig mindenki megtalálja 
benne az érdeklődéséhez legközelebb álló 
előadásokat.  
Az előadások kiválasztásánál az évadzáró 
kérdőívek feldolgozása mellett a pedagógusok 
visszajelzése és kérése is nélkülözhetetlen. 
Bérleteinkben 5-5 előadás, valamint filmvetítés 
is szerepelt. 
 

Siófoki Színházi Évad 2021/2022 
 

Gyermekeknek szóló bérletek: 
 

Mazsola-bérlet óvodásoknak 
 

Fekete István-bérlet  
 

Felnőtteknek szóló bérletek: 
 

Kálmán Imre- bérlet 
Karinthy-bérlet 

Siófoki Színházi Évadban változás történt, 2 
felnőtt és 2 gyermek bérlet került kialakításra. 
 



 
 

Siófoki Színházi Évad 2020/2021 
2021. év első felére eső, törölt előadásainak egy 
részét sikerült későbbi időpontban pótolni, a 
megváltott jegyeket később használták fel. A 
többi megváltott jegyet és bérletet visszafizettük 
a jegy- és bérlettulajdonosoknak. 

 
Siófoki Színházi Évad 2021/2022 

2021októberében indult az aktuális színházi 
évad. 

 
Közművelődési nagy rendezvények 

 
Siófoki Tavaszi Fesztivál 

Kálmán Imre Emléknapok 
Újévi Gálakoncert 

A Siófoki tavaszi Fesztivál és az Újévi 
Gálakoncert teljes egészében lemondásra került 
a pandémiás helyzet miatt. A Kálmán Imre 
Emléknapok színvonalas programokkal 
megvalósult. 

 
 

Népművelő sorozatok  
 

Balatoni Népfőiskola 
Bölcsek Iskolája 

Ismeretterjesztő előadásaink során olyan ismert 
művészek, sztárok, magánemberek vallanak 

életükről, sikereikről harcaikról, kudarcaikról, 
kitartásukról, melyek példaként állhatnak a 

közönségünk életében is.  
A Balatoni Népfőiskola, a Bölcsek Iskolája 
sorozataink a társadalmai érintő kérdésekre 

keresi a választ. Interaktív módon mozgatja meg 
és bírja szóra a hallgatóságot. 2021-ben Pataki 
Ági és Doszpot Péter volt online beszélgetés 

keretén belül a vendégünk.  

 
 
 

Kiállítások 
 

emeleti galérián 
kültéri kiállítások a Fő téren 

Intézményünk folyamatos lehetőséget nyújt 
amatőr és profi kiállítók megjelenésének. Immár 
második éve alkalmazzuk a lakosság legnagyobb 
örömére kiállításaink kültéren történő 
felállítását. A házunk előtti téren 15 méter 
hosszan alutraverzes installációval fotó, illetve 
molinó-kiállításon mutatkozik be pl.: A magyar 
kultúra napja versekkel, a Valentin nap 
selfieponttal, Kálmán Imre élete, Siófok anno 
stb. 

 
Kiállítások 2021 

2021. júniusáig az intézmény belterületén 
tervezett kiállítások mindegyike lemondásra 
került. Júliustól folytatódott az emeleti galérián 
és az előcsarnokban a kiállítások sorozata 
(Demeter Márta: Lélekből lélekbe, „Cserzsi” 3D 
textilfestő, Észt testvérvárosunk bemutatkozása, 
BAHART 175, Kálmán Imre fotókiállítás, Helyi 
Érték Egyesület kiállítása, Mézeskalácsváros 
Siófok. 
A kültéri kiállítások: A 2021-es év, a 
fennállásunk 45. évfordulója, melynek 
alkalmából a működés 45 évének fő 
eseményeiről készült fotókból összeállított 



 
kültéri fotókiállítás volt megtekinthető a 
Gödörben. Egy másik kültéri kiállítást is 
szerveztünk a Víz Világnapja alkalmából, ahol a 
gyermekrajzokkal töltöttük meg a teret, és ezzel 
is kedveskedtünk a műsorokat nélkülöző 
közönségnek. 

 
 
 
 

Zenei sorozatok 
 

Zenélő Templomok 
Nosztalgia kávéház 

Komolyzenei sorozatunk egy igazi misszió az 
életünkben. Városunk számos neves 
előadóművésszel büszkélkedhet, pl. Teleki 
Miklós Artisjus -díjas orgonaművésszel immáron 
hosszú évek óta állunk helyt a kevésbé trendi 
műfaj népszerűsítésében. 
a Teátrum Kávéházban az „Apáink is ezt 
dúdolták” című műsorsorozatot indítottunk, 
visszahoztuk az Apáti Jazzklubot, mellyel újra 
élettel töltöttük meg a kávéházat. Ugyanitt 
Derzsi György: Szerelmem Sárdi c. előadása is 
sikeres volt. 

 
Közösségfejlesztési programok 

 
 

Kultúrházak Éjjel-Nappal 
 

 
Az egyik legkedvesebb eseményünk, mert ezen a 
napon mindent lehet. Legkedveltebb játékunk, 
amit közösen a vendégeinkkel élvezünk a 
Zseblámpás barangolás során a Művelődési Ház 
bemutatása. Emellett játszóház, mesemondó és 
planetáriumi vetítés szórakoztatta a kis- és nagy 
közönséget. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Szabadtéri Kulturális rendezvények 2021-ben 

 
 

Márciusi Ifjak 
  

A városi megemlékezésről videofelvétel készült, 
melyet online csatornákon keresztül lehetett 
megtekinteni.  

Kihívás Napja 2021 A rendezvény teljes egészében elmaradt. 
 
 

Kálmán Imre Emlékplakett átadása a Pünkösdi 
Szezonnyitó keretén belül 

 

Pünkösdi Szezonnyitónk legrangosabb pillanata a 
Zenepavilonnál ünnepélyes keretek között átadásra 
kerülő Kálmán Imre Emlékplakett Díj ceremónia. A 
Szezonnyitó rendezvény és ennek keretén belül a 
díjátadási ceremónia a pandémiás helyzet miatt 
elmaradt. 

 
Városi Gyermeknap és Ezer Lámpás Éjszakája  

Ez a program 2021-ben elmaradt. 

 
Belvárosi Zenei Estek  

Könnyű, nyáresti koncertek a magyar zenei ipar 
legismertebb és legkedveltebb zenekarainak 
közreműködésével.  

 
Belvárosi Zenei Estek 2021 

Júliustól elindult a Belvárosi Zenei Estek sorozat. A 
belső udvarunkban felállított színpadon felejthetetlen 
nyarat zártunk. 

 
Vakációs Gyermekkoncertek  

Gyermekkoncertjeink nem csak zenei események, 
hanem egy nyüzsgő táncházzal és interaktív játékkal 
kiegészülő kellemes szórakozás a család minden 
tagjának. 

Vakációs Gyermekkoncertek 2021 A rendezvény kézműves foglalkozásai és népi 
játszótere kedvelt volt a gyermekek körében, a 
koncerteket sikeresen megtartottuk. 

 
 

Nyáresti Operettestek  

Operett város révén a legfontosabb események 
egyike a Nyáresti Operett előadások sorozata. 
Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Ábrahám Pál, Strauss és 
a többi elismert zeneszerző halhatatlan melódiái 
felejthetetlen élményékkel gazdagították a 
látogatóinkat, mely az intézmény belső udvarában 
valóban egy hangulatos eseménnyé vált. 
Az operett örök és ez Siófokon, Kálmán Imre 
városában nem is lehet másként! 

Nyáresti Operettestek 2021 A rendezvény programjai sikeresen lebonyolításra 
kerültek. 

Zene a Zöldben 
 

A komolyzene szerelmeseinek paradicsoma a Jókai 
parkban szervezett Zene a Zöldben sorozatunk.  

Zene a Zöldben 2021 A rendezvény programjai sikeresen lebonyolításra 
kerültek. 

 
 

KulTerasz  

2019-ben próbaként indítottuk útjára a szűk kört 
érintő zenés irodalmi estet bemutató sorozatot, mely 
kuriózuma az az emeleti galéria terasz, ahol a virágok 
övezte műfüvön babzsákokon ülve vagy hintázva 
élvezhetjük a zene és az irodalom találkozását. 

KulTerasz 2021 A rendezvény programjai sikeresen lebonyolításra 



 
kerültek. 

 
Magyar Dal Napja  

Ez a nap a magyar szerzők dalainak legfontosabb 
napja. Több éve társulunk az országos 
kezdeményezéshez, melynek a lényege a magyar 
dalok, szerzemények szépségének bemutatása. A 
magyar nyelvű előadások élő zenekari 
megszólalásban páratlan élményt nyújtanak.  

 
Magyar Dal Napja 2021 

Varga Miklós és a Band előadásában az esemény 
December 1-jén sikeresen megvalósult.  

 
 

Szent Mihály Nap  

Szeptember utolsó napjai a Szent Mihály 
ünnepkörhöz illő kulturális programok, koncertek 
lebonyolításával koronázódik meg. A hazatérés, az 
otthonhoz tartozás fontosságát képviseli az esemény, 
melyet az este meggyújtott máglya és a körülötte 
táncoló közösség teszi felejthetetlenné.  

 
Szent Mihály Nap 2021  

2021. szeptember 29-én Köteles Leander és a 
Dunakeszi Szimfonikus Zenekar koncertet adott a 
színházteremben. 

 
 
 

Megjelenési lehetőségek 2021-ben 
 

 
A legfontosabb pontja a rendezvényeinknek és az intézmény arculatának, imázsának bemutatása, 
vagyis az online és az offline marketing. Naprakészen hirdetjük eseményeinket, és tartjuk a 
kapcsolatot a vendégeinkkel. Facebook, Instagram oldalunk mellett honlapunk, hírleveleink és 
számos portál biztosítja a kultúra szabad áramlását. 
 
OFFLINE tér: 

12.500 példányszámú havi programfüzet 
Szuperinfo heti hirdetőújság hirdetései 
rádió és televíziós riportok, interjúk, közvetítések 
plakátok 
épületháló (Büszke múltunk) 
szórólapok, műsorfüzetek 

 
ONLINE tér: 

facebook (irányított hirdetések, kampányok) 
instagram 
honlap 

 
Honlap: 
kikksiofok.hu, www.kulturkozpont-siofok.hu. 2021 év végén új – a közönség számára vonzóbb és 
az értékesítést ösztönző modern megjelenésű és szerkezetű honlapot kezdtünk el felépíteni és 
tartalommal feltölteni, mely honlap 2022. év elejére készül el és veszi át a régi honlap szerepét 
(www.muvelodesikozpont-siofok.hu). 
 
 

 



 
Újításaink 2021-ban 

 
Ez az év az online terünkben hozott kardinális változást. A lemondott előadások többsége a 
facebook oldalunkon közzétett videók képében került a látogatóink elé. Az online tér azonban nem 
csak a technikai vívmányokról szól, hanem arról az újonnan megjelenő színtérről, ahol a 
közösségeinkkel, a személyes találkozások mellőzésének ellenére is napi kapcsolatot tudunk tartani. 
Facebook és instagram oldalunkon számos színes posztot tettünk közzé, melynek célja az volt, hogy 
eltereljük az emberek figyelmét a napi gondjaikról.  

 
 
További újításaink: 

- tagjai vagyunk a Köszönjük, Magyarország!, a Déryné Programnak 
- Kajlapont lettünk 
- Siófoki Értéktár Bizottságban tagként alkotunk 
- színházi előadások előtt élő zongorakísérettel várjuk a vendégeinket 

 
 

Szakmai fórumok 2021, pályázatok 
 
Szakmai képzettségünk elengedhetetlen függvénye a naprakész tanulás, ismeretszerzés, innovatív 
gondolkodás. Intézményünk aktív résztvevője a Nemzeti Művelődési Intézet által indított képzések, 
szakmai napok, konferenciák programjainak.  
 
Intézményünk minden évben megtervezi a kollégák szakmai fejlődése érdekében a speciális 
továbbképzések listáját, melyet a képzési-, beiskolázási tervben rögzíti. 
Sikeres pályázataink: 

- érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzésre 
- NKA Minősített Közművelődési Intézmények részére kiírt teljes körű honlapfejlesztés 
- NKA Közösségépítő terasz-koncert 

 
Fejlesztések 2021-ben 

 
- irodák légkondicionáló berendezésekkel történő ellátása 
- irodák, öltözők parkettázása 
- kamaraterem festése, parkettázása 
- főbejárat márvány burkolatának javítása 
- előcsarnokunk tapétázása 
- színháztermi ajtók kárpitozása 
 
Siófok, 2022. február 2. 
        
         Kiss László 

   igazgató 

    Kálmán Imre Művelődési Központ 
 

 


