
 
 
 

 

 
 

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő. 
Siófok, 2022. február 2. 
 
Dr. Boda Zsuzsanna 
             jegyző 

 
 

 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Siófok Város Képviselő-testületének  
 

Humán Bizottsága  
és az 

 Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottsága  
 

2022. február havi rendes ülésére 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Tárgy: A Kálmán Imre Művelődési Központ 2022. évi szakmai munkaterve és szolgáltatási terve 
 
Előkészítő: Kiss László igazgató 
 
 



 
 
 

 
Tisztelt Bizottsági Tagok! 
 
A Kálmán Imre Művelődési Központ a 2022. évre vonatkozó szakmai munkatervét és szolgáltatási 
tervét egész évre határoztuk meg, azonban a koronavírus elleni védekezés érdekében meghozott 
rendelkezések függvényében ezek korrekciójára, átütemezésére bármikor sor kerülhet. 
 
Intézményünk a város legnagyobb közművelődési intézménye, mely 2022-ben központi 
tevékenységén kívül kibővült telephelyekkel (Senior Kuckó és a Kálmán Imre Szabadtéri Színpad – 
SzínPart) valamint a városi rendezvények lebonyolításán keresztül biztosítja a lakosság széles 
körének a törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat. Aktív szerepvállalásunk 
van a város kulturális és közösségi életében. Fő feladatunk a kultúra segítségével egyensúlyt 
teremteni a társadalmi rétegek között, csökkenteni a generációk közötti szakadékot, továbbá minden 
korosztály számára elérhető programok szervezése, a helyi társadalom kulturális életének 
fellendítése és egy összetartó közösség formálása. Kölcsönösen előnyös partnerkapcsolatokat 
alakítunk ki, a meglévőket fejlesztjük. Stratégiai partnereinkkel (Képviselőtestület, Kommunikációs 
és Turisztikai Iroda) karöltve és szoros együttműködésben igyekszünk ebben az évben is minél több 
színes programmal szórakoztatni városunk lakosságát, valamint az ide látogatókat. Törekszünk arra, 
hogy az intézményt minél szélesebb körben ismertté/elismertté tegyük, valamint célunk a minőségi 
munka és a kiemelkedő eredmények fenntartása, valamint a folyamatos fejlődés mind a folyamatok, 
mind a tartalom, mind az emberi erőforrás tekintetében. 

Tervezett programjaink a 2022-es évben és a jövőre nézve is igazodnak a helyi társadalom és a 
városunkba látogató turisták igényeihez, olyan programokat igyekszünk szervezni, amelyek minden 
célcsoportunk kulturális igényeit kiszolgálják. 
 
Határozati javaslat: 
 
Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Humán Bizottsága / Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottsága (ért. szerinti bizottság) megtárgyalta  
„A Kálmán Imre Művelődési Központ 2022. évi szakmai munkaterve és szolgáltatási terve” tárgyú 
előterjesztést. 
 
„A Kálmán Imre Művelődési Központ 2022. évi szakmai munkaterve és szolgáltatási terve” tárgyú 
előterjesztést a Bizottság elfogadja.  
 
Felelős: bizottsági elnök (a határozat közléséért)  
Határidő: értelem szerint  
 
 
Siófok, 2022.február 2. 
 
 
        
         Kiss László 

   igazgató 
 
 
 



 
 
 

A Kálmán Imre Művelődési Központ 2022. évi szakmai munkaterve és szolgáltatási terve 

 

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, azzal egyetértésben végzi feladatait. 

 

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 
erőforrásaiban, szakmai színvonalában tanúsítja. Besorolásához híven a közművelődési 
alapszolgáltatások mind az 5 kötelező elemét végzi. 

 

A Kálmán Imre Művelődési Központ 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 
 
2. közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
 
3. hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 
 
4.  amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 
 
5. tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása 
 
 
Az éves munkatervünk célja: 

- fejlődés, haladás, fenntarthatóság 
- új, színes ötletek megvalósítása 
- csapatszellem, együttműködés erősítése 
- lojalitás, befogadás, elfogadás 
- egészséges önértékelés 
- változás, változtatás képessége 
- minőségi szolgáltatás 
- egy életen át tartó nevelés 
- kellő mértékű önkritika, elkötelezettség 

 
 

Az intézmény feladatainak végrehajtására éves munkaterv és szolgáltatási terv készül, mely 
összeállításához, annak tervezésekor körvonalazódik a következő évre vonatkozó szakmai, 
gazdasági technikai szempontrendszer. 



 
 
 

 

 

Kulturális stratégiánk: 

Intézményünk a város legnagyobb közművelődési intézménye. A lakosság széles körének 
biztosítjuk a törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat, aktív szerepvállalásunk 
van a város kulturális és közösségi életében. Kölcsönösen előnyös partnerkapcsolatokat alakítunk 
ki, a meglévőket fejlesztjük. Törekszünk arra, hogy az intézményt ismertté/elismertté tegyük minél 
szélesebb körben, valamint a minőségi munka és a kiemelkedő eredmények fenntartására. Célunk a 
folyamatos fejlődés mind a folyamatok, mind a tartalom, mind az emberi erőforrás tekintetében.  

Alapelveink:  

Partnerközpontúság: Működésünk során kínálatunk fejlesztésével a látogatóink számára magas 
színvonalú szolgáltatásokat nyújtunk. Tevékenységünk során a minőségi elvárások és 
követelmények az intézmény minden munkatársára, minden telephelyére vonatkoznak.  

Nyilvánosság: Működésünk átlátható, az intézmény szolgáltatásairól minden információ elérhető 
személyesen és a honlapon, közösségi médiában egyaránt.  

Szabályozottság: A hatályos jogszabályok alapján végezzük tevékenységünket. Az ellenőrzések, a 8 
panaszkezelés fontos kritériuma a szabályozott működésnek. A szakmai munka minőségének és 
mennyiségének mérésére teljesítménymutatókat alkalmazását tervezzük bevezetni.  

Gazdaságosság, hatékonyság: a költségvetési források mellett a szolgáltatások fejlesztéséhez külső, 
pályázati és egyéb forrásokat is felkutatunk, 2022-től a meglévő szponzorunk mellé igyekszünk 
újabb külső szponzor 

Az intézmény költségvetése, gazdálkodása átlátható.  

Tudásátadás: Az intézmény vezetői elkötelezettek a munkatársak képzésének fontossága mellett. 
Formális és informális képzéseket, helyben megrendezett, a tudást, ismereteket átadó előadásokat az 
intézmény támogatja.  

Minőségbiztosítás: A vezetőség elkötelezett abban, hogy munkatársainkkal együtt a 
szolgáltatásainkat folyamatosan értékeljük, a fejlesztéseket összehangoljuk, valamint a színvonal 
emelése érdekében alkalmazzuk az önértékelés és az összehasonlítás (benchmarking) módszereit. 

 

Küldetésnyilatkozatunk: 

A Kálmán Imre Művelődési Központ elkötelezett az önművelés, a civil önszerveződés, a közösségi 
művelődés, a permanens nevelés, avagy az egész életen át tartó és az élet minden dimenziójára 
kiterjedő művelődés biztosításában. Támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő 
közösségek tevékenységét, érvényesülését. 

 

Stratégiai tervezés: 

Az önértékelésen alapuló minőségfejlesztés segíti az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és 
veszélyek felfedését, a fejlesztendő területek kijelölését. A szervezet vizsgálatakor a stratégiai 
tervezés, a humán-erőforrás gazdálkodás és a vezetés folyamatának értékelése hangsúlyosan 



 
 
 

megjelenik. 

 
Minőségbiztosítás: 
 
Új szabályozásokat vezetünk be, amelyek az év során beépülnek majd a mindennapi munkánkba, és 
elkezdjük a közönség igényeinek- és elégedettségének a felmérését.  

Alapelveink a minőségbiztosítási folyamatban: • értékek átadása • fenntartható jövő építése • 
szervezeti képességek fejlesztése • a kreativitás és az innováció hasznosítása • agilis menedzsment • 
partnerközpontúság • folyamatos fejlesztés • a kiemelkedő eredmények fenntartása  

 

A minőségbiztosítási tevékenység hozzásegíti az intézményt az erősségek és gyengeségek 
felismeréséhez, a reális önértékeléshez, ezzel együtt kijelöli a fejlesztési területeket. 

 

2022-ben legfőbb céljaink ezen a területen: a munkafolyamatok és a minőségirányítási rendszer 
felülvizsgálata, a tapasztalt hibák kiküszöbölése, a tervezéstől a beavatkozásig tartó folyamat 
beépítése a mindennapi gyakorlatba minden munkafolyamatunkban. 

 

A közművelődési tevékenységek minőségbiztosításának egyik alapelve és alapvető követelménye a 
partnerközpontúság. Figyelembe vesszük a partnereink igényeit és véleményét, és igyekszünk 
megfelelni a felénk támasztott elvárásoknak.  

Az alábbi módon azonosíthatók a velünk kapcsolatban álló személyek:  

Belső partnerek: • a szervezet vezetése • a szervezet alkalmazottai  

Külső partnerek: • a fenntartó: Siófok Város Önkormányzata • piaci partnerek: bérlők, szolgáltatók, 
szponzorok, • társadalmi partnerek: intézmények • szakmai partnerek: NMI, KKOSZ, Magyar 
Népművelők Egyesülete, kulturális intézmények • szerződött partnerek: előadók, fellépők, 
közreműködők, technikai kiszolgáló személyzet • média • látogatók: közönség, művelődő 
közösségek  

 

A KIMK munkatársai elkötelezettek a minőségfejlesztésben, így egyre szélesebb körben vizsgáljuk 
partnereink igényeit. 2022-ben tervezzük, hogy felmérjük látogatóink véleményét, elégedettségét, a 
hangsúlyt a rendezvények, kiállítások és az ismeretterjesztő programok látogatóira helyezve. A 
2022. év lezárása után a felmérés összesítése 2023-ban készül el. 

 

A partnerközpontúság elve alapján a szakmai munkánk mellett az alábbi két területnek kiemelt 
figyelmet szentelünk 2022-ben: 

 
Szakmai kapcsolatrendszer 

Intézményünk rendszeres és jó kapcsolatot ápol a Kulturális Központok Országos Szövetségével, a 
Nemzeti Művelődési Intézet központi és megyei irodájával. Kiemelten kezeljük az általuk 



 
 
 

szervezett eseményeken való részvételt, és minden lehetőséget az eszmecserére. Fontosnak tartjuk 
mind az országos, mind a helyi szakmai programokon való rendszeres jelenlétet, mert ezek a 
kapcsolatok folyamatos tanulási és összehasonlítási lehetőségeket adnak számunkra. A vezetőség 
rendszeresen követi az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága által 
szervezett online munkaértekezleteket, amelyeken Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár úr heti 
rendszerességgel tájékoztatja a szakmát az aktuális ügyekről.  

 

Partnerkapcsolatok és erőforrások 

Tudatosan alakítjuk és tervezzük partnerkapcsolatainkat, törekszünk a meglévő kapcsolatok 
fejlesztésére és új együttműködések kialakítására. Meghatározzuk az intézmény szempontjából 
kulcsfontosságú partnerek körét. Fontosnak tartjuk a partnerek igényeinek, elégedettségének 
mérését, ezek alapján mérlegeljük a változtatási lehetőségeket. Visszajelzéseik sokat segítenek 
abban, hogy a társadalmi folyamatokat, környezeti változásokat időben azonosítani tudjuk, így 
formában és tartalomban egyaránt képesek legyünk a megújulásra. Fontosnak tartjuk, hogy az 
intézmény a pénzügyi erőforrásokat gazdaságosan, a tevékenységek végzéséhez megfelelő módon, 
optimálisan használja fel. A működéshez szükséges eszközök beszerzésekor figyelembe vesszük a 
gazdaságosság, a fenntarthatóság elveit és követjük a technológiai fejlődést. 

 

Személyi feltételeink: 
 
1. Az intézmény belső szervezeti felépítése 
A KIMK Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátását 19 fő létszámkerettel 
végzi. 
 
Részletesen: 
1 fő igazgató 
1 fő gazdasági ügyintéző 
1 fő szakmai titkár és gazdasági asszisztens 
1 fő jegypénztáros 
1 fő műszaki vezető 
2 fő műszaki alkalmazott (ebből 1 fő külsős munkatárs) 
1 fő karbantartó (külsős munkatárs) 
1 fő dekoratőr  
2 fő takarító 
1 fő marketing- és kommunikációs munkatárs 
1 fő tartalomszerkesztő grafikus (vállalkozó) 
1 fő kulturális rendezvényszervező 
1 fő rendezvényszervező 
3 fő közművelődési szakember  
2 fő 2x4 órás moderátor a Senior Kuckóba 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Intézményünkben 19 fő munkavállaló dolgozik. Sokrétű feladatunk megköveteli a megfelelő számú 
dolgozók jelenlétét. Ezért az intézményünkben folyó munka kiegészül a következő támogató 
lehetőségekkel: 
- 50 órás közösségi szolgálat 
- megbízási szerződések 
- egyesületi támogatás 
 
 
Szakmai továbbképzéseink, partnereink 

Életünk fontos területe a szakmai tudásunk napi szintű fejlesztése, bővítése. Az élethosszig tartó 
tanulás életünk részévé vált. A tanulásban minden kolléga partner! Igyekszünk lépést tartani az 
aktuális trendekkel, változásokkal. A képzések anyagi támogatásában költségvetésünk bizonyos 
mértékig szerepet vállal. 

Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken, műhelymunkákon örömmel veszünk részt és hirdetjük 
annak fontosságát. 

Szakmai partnerhálózatunk: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kulturális Központok Országos 
Szövetsége, Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft., Cselekvő közösségek, Somogy Megyei 
Népművelők Egyesülete. 

 

Intézményünk nem csak etikus, hanem köteles magatartásnak is vallja a közművelődési szakma 
partnerszakmáinak támogatását, elismerését és a kölcsönös egymástól történő tanulás fontosságát.  
 
 
Tárgyi feltételeink: 
 
Siófok Város Képviselőtestületének támogatásával az épület karbantartása, felújítása folyamatos, 
több ütemben megvalósuló ráfordítás. 
 
Felújítási, állagmegóvási illetve bővítési-korszerűsítési terveink 2022-ben: 
 

 fűtésrendszerünk korszerűsítése 
 a helyi érték alá vett pirogránit épület burkolatunk speciális megóvása 
 irodák felújítása (festés) 
 az előcsarnok és a kiállító tér világítástechnikájának fejlesztése 
 Senior Kuckó raktárhelyiség – tetőszigetelése 
 a színház hang- és fénytechnikájának korszerűsítése 
 Szabadtéri színpad – állagfelmérést követő szükséges munkálatok, javítások elvégzése 

 
 

Tervezett informatikai fejlesztések: 
Vállalati aktív hálózati elemek beszerzése: A megnövekedett kliens forgalom szükségessé tette a 
nagy teljesítményű és magas rendelkezésre állású eszközök használatát. A WiFi rendszer 
többlépcsős fejlesztése az utóbbi években megkezdődött, ennek fejlesztését még tervezzük a 
továbbiakban.  
Redundáns szünetmentes áramellátás kiépítése: a jegypénztárban lévő kamerarendszer és rögzítő, 



 
 
 

valamint a jegypénztári kliens gép szünetmentesítése. 
Kliens gépek beszerzése: a jövőben érkező kollégák számára kliens számítógépek biztosítása, 
illetve a jegypénztárban lévő számítógép cseréje. 
Új jegynyomtató beszerzése: a meglévő jegynyomtatók régiek és elavultak, ehhez új rendszert kell 
tervezni. 
 
 

Szakmai terveink 2022-ben: 
 

 
Meglévő szolgáltatásaink: 

 
Siófoki Színházi Évad bérletes előadásai (gyermek-, és felnőtt bérletek) 
Közművelődési nagyrendezvények (Kálmán Imre Emléknapok, Siófoki Tavaszi Fesztivál, 
Újévi koncert, Városi fesztiválok, rendezvények) 
Országos kezdeményezésű kulturális eseményekhez történő csatlakozás (Kulturális 
Örökség Napok, Kultúrházak Éjjel-Nappal, Cselekvő Közösségek projekt) 
Országos kezdeményezésű programokhoz csatlakozás (Alzheimer Cafe pont, Kajlapont, 
Déryné program) 
Balatoni Népfőiskola sorozat –ismeretterjesztő előadások 
Bölcsek Iskolája – a permanens nevelés és tanulás  
Kávéházi zenés estek sorozat a régmúlt sanzonok, slágerek életre keltése 
Nosztalgia és Apáti klubok 
Belvárosi Zenei Estek 
Családoknak szóló programok koncertek, foglalkozások 
Gyermek szünidős programok 
Vakációs programsorozatok a családnak 
Kiállítások 
Emléknapok, világnapok, nemzeti ünnepek megemlékezései  
Klubok, szakkörök, színjátszó tanoda 
Zenélő Templomok komolyzenei sorozat a város különböző templomaiban 
Társadalmi szerepvállalásunk a helyi civil szervezetek segítése, együttműködések (Segíts 
Te is!, MME jelvényadomány kampány helyszíne, TSMT torna helyszín, Senior Kuckóban 
az Autisták Rehabilitációjáért, Oktatásáért és Neveléséért (ARON) Siófoki Egyesület 
tanácsadópontja, Pünkösdi Egyház istentiszteletei) 
Prevenciós sorozatok nyitott bíróság, rendőrség projekt 
Kulturális, közművelődési rendezvények az idegenforgalmi szezonban 
Baba-mama szoptató szoba biztosítása 
Gyermekek részére játszósarok kialakítása 

 
 

Terveink 2022. évre:  
- társadalmiasítás – lakossági bevonás, közös projektek lebonyolítása 
- klubok bővítése minden évben fontos feladat. Az egyik legjellemzőbb közösségi színtér a klubok, 
összejövetelek szervezése, ahol nem csak találkozhatunk a vendégkörünkkel, hanem meghallgatásra 
is kerülnek kéréseik. Tökéletes találkozó hely.   
- szakkörök bővítésével a szabadidő hasznos eltöltését és rég elfeledett szakmák felelevenítését 



 
 
 

kívánjuk pótolni. 
- Z generáció bevonása a kulturális életbe. Folyamatosan fennálló probléma a fiatalok bevonása a 
kulturális központ hétköznapjaiba. Jelenlegi kommunikációs platformunk az érintett korosztállyal, 
az internet. A kapcsolatot azonban személyesebbé szeretnénk tenni.  
- Társadalmi szerepvállalásunk folyamatos bővítése 
- Prevenciós sorozatunk kiterjesztése 
- a partnereink felé tanúsított kölcsönös tiszteleten alapuló jó viszony fenntartása 
- családbarát szolgáltatások bővítése 
- kulturális turizmus erősítése –a 140. emlékév hangsúlyozásával és Kálmán Imre kultuszának 
ápolásával, a Kálmán Imre Szabadtéri Színpad – SzínPart üzemeltetésével, Belvárosi Zenei Estek 
és fesztiválok szervezésével 
 
Minőségi szakmai munkánk csak a fenntartó önkormányzattal, városi szervezetekkel, 
intézményekkel, egyesületekkel, civilekkel kialakított és megtartott kapcsolattal életképes. 
 
 
 

Kálmán 140 
 

 
Idén ünnepeljük Kálmán Imre születésének 140- évfordulóját. Ebből a jeles alkalomból egész éves 
ünnepi eseménysorozatot tervezünk a lakosság bevonásával. Közös ünneplésünk célja tisztelegni a 
város szülötte, Kálmán Imre élete és munkássága előtt.   
 
Tervezett eseményeink: 

- minden közösségi eseményen, programsorozatban elhangzanak Kálmán Imre melódiai 
- beszélgetések a Kálmán plakettesekkel 
- a Művész kedvenc ételeinek bemutatásán keresztül a kor felidézése 
- Kálmán Imre bonbon megalkotása 
- pályázat kiírása a cukrászatok számára Kálmán Imre kedvenc süteményének elkészítésére 
- vetélkedő ki tud többet Kálmán Imre életéről témában 
- Kálmán Imre nemzetközi karmesterverseny megrendezése 
- Kálmán Imre életéről szóló színpadi mű megalkotása 
- Kálmán 140 - kulturális központ kültéri fotókiállítása Kálmán Imre életéről 

 
 
 
 
 



 
 
 

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV 2022 
 

Minden szakmai tervünk alapja az előző években jól bevált rendezvények és 
kezdeményezések megtartásán és újak tervezésén áll. 

 

Anyakör, Hordozósklub Tematikus előadások a csoportok érdeklődési körének megfelelően. Részvétel ingyenes. 

Balaton Táncegyüttes, 
Művészeti Iskola 

néptánccsoportja, Siófoki 
Asszonyok 

Hagyományőrző 
Néptánccsoportja 

Az autentikus néptánc hagyományok ápolása, tanítása, átadása. Óvodás, kisiskolás, felső- 
tagozatos diákok, felnőttek, senior, illetve az amatőr senior csoportokon keresztül valósul meg 

az értékek átadása. 

Diótörő Balett Egyesület, 
Happiness Formációs 
Táncklub, Harmony 

Dance, X-Press TSE, Víg 
Dalárda-látássérültek 

dalköre 

Helyi civil közösségek által biztosított művészeti foglalkozások. 

Látássérültek Siófoki 
Egyesülete, Vesebeteg 
Egyesület, Cukorbeteg 

Egyesület, Magyar 
Éremgyűjtők Siófoki 

Egyesülete, Nők Együtt 
Egyesület, Nőklub 

Egyesület 

Helyi civil közösségek létrejöttének biztosítása, fenntartásában segítségnyújtás 

Helyi egyesületek, civil 
szervezetek (Siófoki Férfi 

Dalkör, Nyugdíjas 
Énekkar és tánckar), 

Nyitott ház  

Helyi civil közösségek által biztosított művészeti foglalkozások.  



 
 
 

Jubileumi eseménysorozat 
egész évben 

Lakosság bevonásával közös ünneplés, megemlékezés, mely erősíti közösségi életünket és 
méltó megemlékezést nyújt Kálmán Imre művészetének és életének. Közösen a városért.  

Márciusi Ifjak  
Nemzeti ünnepünkhöz csatlakozó szabadtéri rendezvény, mely során népzenei és koncert és 

tánc, fényfestés, koszorúzás teszi méltóvá a megemlékezést 

Trianon, Október 6, 23. 
Költészet napja, Valentin 

nap, kultúra napja 
Koszorúzással, alkalomhoz illő zenei műsorral egybekötött városi megemlékezések 

Gyermeknap 
Gyermekeknek szóló programjainkon a legkisebbek kerülnek középpontba. Ingyenes 

előadásainkat, koncertjeinket, foglalkozásainkat az egész család élvezheti. 

Kihívás Napja 
Tökéletes alkalom a lakosság aktivitására a sport jegyében. „Adj 15 percet az életedből 

Siófokért!”  

Ingyenes színházi 
előadások   

Ingyenes színházi előadások biztosítása a HH és a HHH családok részére. 

Tapintható kiállítás a 
Látássérültek Siófoki 

Egyesülete 
társszervezésében 

Társadalmi szerepvállalás az esélyegyenlőség jegyében 



 
 
 

Mézeskalácsváros Siófok 

Társadalmi szerepvállalás az esélyegyenlőség jegyében. Minden karácsony előtt Siófok 
nevezetes épületeinek mézeskalácsból készült „élethű” megalkotása. Az épületeket licitálással 
lehet megvásárolni. Az összegyűjtött adomány siófoki beteg gyerekek részére kerül átadásra. 

Helyszínt és megjelenési lehetőséget biztosítunk a kezdeményezéshez 

Siófoki 
Rendőrkapitányság 

drogprevenciós előadása 

Társadalmi szerepvállalása az intézményünknek, hogy lehetőséget biztosítunk közösségünket 
érintő közérdekű témák feldolgozására, bemutatására 

Nyitott Bíróság- a 
Gyermekek Jogainak 

Világnapja alkalmából 
Társadalmi szerepvállalás a gyermekek jogai ügyében 

Kultúrházak Éjjel-Nappal 

Országos szintű kezdeményezéshez csatlakozunk a helyi közösségünk tagjainak aktivitásával. 
Családi programok szervezésével közelebb hozzuk intézményünket a lakossághoz. Zseblámpás 

barangolással bemutatjuk házunk „rejtett” termeit a látogatók előtt és különböző 
foglalkozásokat is tartunk az érdeklődő családoknak 

Siófoki Színházi Évad 
4 bérletből álló előadássorozat minden korosztály számára. 1 alsó-tagozatos bérlet - 4 

előadással, 1 felső-tagozatos bérlet - 4 előadással és 2 felnőtt bérlet egyenként 5-5 előadással. 

Újévi Gálakoncert Újévi gálakoncertünk népszerű operett, komolyzenei és musical műveket tartalmaz. 



 
 
 

Siófoki Tavaszi Fesztivál 
Összművészeti fesztivál, mely Siófok egyik legrangosabb eseménye. Kiállításmegnyitó, 

színházi előadások, kézműves foglalkozások, zenei események 

Nosztalgia és Apáti 
klubok 

Helyi és népszerű vendég fellépők szórakoztató műsora. 

Kávéházi zenés estek Ismert művészek önálló estjei. 

Zenélő Templomok 
sorozat 

Komolyzenei koncertek, neves fellépőkkel. 

Szalagavatók, farsangi 
rendezvény  

Helyi iskolák, óvodák saját rendezvényei 

C&M gála, Diótőrő Balett 
Egyesület, Happiness, X-

press Tánccsoport, 
Balaton Táncegyüttes 

Az egyesületek bemutatkozási lehetősége, tagtoborzás 

Intézményünkben 
rendszeres 

összejöveteleket biztosító 
egyesületek: Diótörő 

Balett Egyesület, 
Happiness Formációs 

Táncklub, X-press 
Tánccsoport 

Gyermek és ifjúsági zenei, táncművészeti képzés biztosítása 

Városnap 
 Siófok születésnapját minden év novemberében díszoklevelek átadásával, helyi alkotók 

kincseiből nyíló tárlattal és zenei koncertekkel ünnepeljük meg. 

Gyermek szünidős 
programok biztosítása 

Társadalmi szerepvállalásunk alapján, a kultúra iránt érdeklődő családok gyermekei számára 
kívánunk nyári szabadidős elfoglaltságot biztosítani. Kajla pecsételőpontunk az egész család 

részére kedves programlehetőség. 



 
 
 

Szakkörök - Mesterségünk 
címere 

Ismert emberek mutatják be szakmájukat kedvcsináló jelleggel. 

Klubfoglakozások 
(főzőiskola, egészségtár, 

festő tábor) 

Híres emberek kedvenc ételének elkészítése. "Hogy óvjuk meg egészségünket" előadások. 
Kreativitás fejlesztése. 

Alzheimer-Café 
Helyi civil kezdeményezés a betegséggel küzdők és családtagjaik részére. Tematikus 

előadásaik a lakosságnak szólnak. 

Jótékonysági koncertek 
  

Helyi közösségünk hátrányos helyzetű családjait, beteg gyermekeit, szegényeit támogatja ez a 
civil kezdeményezés 

Balatoni Népfőiskola Minden korosztály számára érdekes témákkal fűszerezett sorozat ismert személyekkel 

Bölcsek Iskolája 
Az idősebb korosztály számára indított ismeretterjesztő előadássorozat, érdeklődési körüknek 

megfelelő előadókkal, témákkal 

Kávéházi beszélgetések - 
siófokiak 

élménybeszámolói 
Beszélgetős, interaktív előadás helyi elismert személyekkel 

Sikeres Nagyasszonyok 
történetei 

Beszélgetés sikeres vállalkozó hölgyekkel. 

 Szülő/baba találkozó 
Hordozó Klub  

Minden, ami a gyermekneveléshez szükséges. Tanácsok, szakmai vezetés, találkozó pont. 

MME Dél-Balatoni 
Természetvédelmi 

Csoport  

Jelvényadomány kampánnyal egybekötött ingyenes természetvédelmi előadások a lakosság 
érzékenyítésére és helyes tájékoztatására 

Szoptatós szoba, gyermek 
játszó  

Ingyenesen elérhető szolgáltatások az év minden napján, nyitvatartási időben. 



 
 
 

Balaton Táncegyüttes 
közművelődési 
megállapodás 

 Intézményünk közművelődési megállapodás keretén belül ingyenes próbalehetőségeket, és 
senior csoportjuk részére raktárhelyiséget is biztosít. A tánccsoport évente kétszer táncházzal 
egybekötött népzenei előadást tart, valamint havi rendszerességgel amatőr táncházkínálattal a 

lakosság igényeit szolgálják. 

Kulturális Örökség Nap 
 Célunk a helyi épített örökségek feltárása, bemutatása a lakosságnak. Városunk nem 

bővelkedik műemlékekkel, de helyi védelem alatt álló épületekkel igen.  

Húsvéti fesztivál 
A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan a helyi lakosság és a vendégek számára szórakoztató 

hétvége biztosítása kulturális és zenés programokkal 

Pünkösdi Szezonnyitó-
Emlékplakett díjátadás 

A nyári szezon ünnepélyes megnyitását jelzi ez a nagyszabású 4 napos rendezvénysorozat. 
Szervezésében több intézmény vesz részt. A művelődési központban kiállítás nyílik a Balaton 

mellett élő és alkotó művészek munkáiból. Városunk díszpolgárának dr. Zákonyi Ferenc 
emléktáblájának megkoszorúzása után ünnepélyes keretek között átadásra kerül a Kálmán Imre 

Emlékplakett, olyan művészeknek, akik aktívan részt vesznek az operett, mint műfaj 
népszerűsítésben végzett kiemelkedő munkájukért. A Dísz téren 4 napon keresztül 

szórakoztató programok és gyermek foglalkozások szervezésével. 

Jazz fesztivál A tradicionális jazz legnagyobb hazai seregszemléje. 

Bor és Kenyér Ünnepe 
Államalapító királyunk Szent István, a Szent Korona, az alkotmány, a néphagyományok 

ápolásának és az új kenyér ünnepének fesztiválja. 

Halfesztivál Őszi gasztronómiai és kulturális fesztivál 



 
 
 

Kálmán Imre Emléknapok 
A magyar operett napjától, október 24-től számított egy hétig minden nap az operetté a 

főszerep. Gálák, nagy operettek, kiállítások, pódium előadások, beszélgetések tarkítják a 
kínálatot 

Jótékonysági vásár, 
városnapi programok, 

adventi vásár 

A Városnap a város születésnapi ünnepsége. A tevékenységükkel, munkájukkal az itt élők 
jólétéhez, a város elismertségének növeléséhez hozzájáruló szakemberek, művészek, 
sportolók, diákok kitüntetésének napja. Az adventi kultúrkör a karácsonyra való lelki 

feltöltődés időszaka színes programokkal és vásári hangulattal. 

Puncsfesztivál és 
szilveszter 

A Puncsfesztiválon a helyi zenekarok koncertjeivel hangolódunk az óév búcsúztatására, az 
újév fogadtatására, mely fergeteges szilveszteri hangulattal zárul. 

A magyar kultúra napja 
Január 22-én A magyar kultúra napján megzenésített versekből összeállított ingyenes 

előadással, színpadi műsorral készülünk a neves alkalomhoz 

Siófoki Értéktár Bizottság 
Intézményünk 2020-ban tagja lett a SÉB-nek, a helyi kulturális örökségünk felkutatására, 

megőrzésére, átörökítésére. 

Kálmán Imre Műhely- 
Színi tanoda, Siófoki Férfi 

dalkör 

A KIM színi tanoda gyermekek részére biztosított állandó rendszerességgel működő 
csoportfoglalkozás szakember vezetésével. A Siófoki Férfi Dalkör 146 éve alkotja a város 

legrégebbi és egyik legszínvonalasabb közösségét. 

Kiállítások 
Intézményünk éves szinten több művészeti kiállításnak is otthont ad. Amatőr csoportjaink 

alkotásaiból szívesen rendezünk bemutatókat. 

Kálmán Imre Műhely 

Tizenegy éve működik intézményünk szárnyai alatt ez a gyerekeknek indított amatőr 
színjátszó szakkör szakember vezetésével. A színészmesterség alapjainak elsajátítása mellett 

szakavatott hangképzésben is részesülnek a diákok. Évente kétszer saját koreográfiával 
összeállított kisebb színpadi előadással, sanzonokkal mutatkoznak be  

Művészeti iskola 
néptánccsoportja 

Hetente két alkalommal néptáncoktatás keretén belül szakember vezetésével sajátíthatják el a 
gyerekek az autentikus néptáncot, majd az iskolai keretek után a Balaton Táncegyüttesben 

folytathatják fejlődésüket. 



 
 
 

Helyi sportegyesületek 
próbalehetőségei 

A Diótörő Balett Egyesület, a Happiness Formációs Táncegyüttes, az X-Press Tánccsoport és a 
Siófoki Művészeti Iskola néptánccsoportjának biztosítunk lehetőséget próbáik megtartására, 
így hozzájárulunk a városban élő gyermekek, fiatalok zene, - és táncművészeti képzésének 

biztosításához 

Vakációs 
Gyermekkoncertek 

(Belvárosi Zenei Est 
sorozat) 

Gyermekeknek szóló koncerteket, előadásokat kínálunk hétfő délutánonként. A koncertek 
kiegészülnek kézműves foglalkozással és népi játékok játszóterével. 
  

Nyáresti Operett 
előadások (Belvárosi 

Zenei Est sorozat) 

Világhírű zenei dallamok csendülnek fel operettgála formájában kedd esténként. Az estek 
főszereplői Kálmán Imre leghíresebb darabjai.  
  

Nyár esti koncertek 
(Belvárosi Zenei Est 

sorozat) 

A Belvárosi Zenei Estek célja a kellemes nyáresti hangulat megteremtése. A változatos stílusú 
koncertek csütörtöki napokon kínálnak színvonalas és a belvárosi környezetbe illő rangos 
szórakozási lehetőséget a családoknak.   

KulTerasz (Belvárosi 
Zenei Est sorozat) 

Vers, zene, mese... Kellemes hangulatú galéria teraszunkon ígéretes különlegességgel 
örvendeztetjük meg a kultúra rajongóit. 

Zene a Zöldben 

A Zene a Zöldben programsorozat a komolyzene kedvelőinek kínál színvonalas és kellemes 
kikapcsolódást Siófok legszebb parkjában a Jókai parkban. A neves előadóművészekkel 
megtöltött paletta gondoskodik a szokványosnak nem mondható helyszín jó hangulatáról. 
Igazán otthonra lelhet itt bárki, aki a park szép szőnyegén vagy padjain üldögélve átadja magát 
a "kulturális piknik" varázsának. Ha vasárnap, akkor Zene a Zöldben!   

Szabadtéri Színpad 
A Balaton legnagyobb szabadtéri színpadán rangjához méltón, színvonalas színházi 

produkciókkal és könnyűzenei koncertekkel várjuk a helyi lakosokat és a Siófokra látogató 
vendégeket. 

 
 

Tematikus programnaptár 2022. 
 

 
január 

 

 
Újévi Gálakoncert 

Kálmán 140 
A magyar kultúra napja 

Siófoki Színházi Évad előadásai 
Kiállítás 

KIM 
Balaton Táncegyüttes táncháza 

Siófoki Asszonyok Hagyományőrző Tánccsoportja 
Nosztalgia kávéház 

 
 
 
 
 

február 
 

 
Siófoki Színházi Évad előadásai 

Valentin nap 
Kálmán 140 

Kiállítás  
KIM 

Balaton Táncegyüttes gála 
Siófoki Asszonyok Hagyományőrző Tánccsoportja 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

március 
 

 
Siófoki Tavaszi Fesztivál 

Siófoki Színházi Évad előadásai 
Kálmán 140 

Bölcsek Iskolája előadása 
Színház Világnapja 

Márciusi Ifjak szabadtéri rendezvény  
Kiállítás 

KIM 
Balaton Táncegyüttes 

Siófoki Asszonyok Hagyományőrző Tánccsoportja 
Zenélő templomok 
Nosztalgia kávéház 
Kávéházi sorozatok 

 
 

 
 
 
 
 

április 
 

 
Siófoki Tavaszi Fesztivál 

Húsvéti fesztivál - Nyuladalom 
Siófoki Színházi Évad előadásai 

Kálmán 140 
Költészet Napja 

Tánc Világnapja –Diótörő Balett Egyesület 24 órás tánc maraton 
Kiállítás  

KIM 
Balaton Táncegyüttes 

Siófoki Asszonyok Hagyományőrző Tánccsoportja 
Nosztalgia kávéház 

 
 
 
 
 
 
 

május 
 

 
Siófoki Színházi Évad előadásai 

Kálmán 140 
Bölcsek Iskolája előadása 

Kiállítás 
Közösségek Hete - Cselekvő Közösségek  

KIM 
Balaton Táncegyüttes 

Siófoki Asszonyok Hagyományőrző Tánccsoportja 
Zenélő templomok 
Nosztalgia kávéház 
Kávéházi sorozatok 

Kihívás Napja – Mozdulj Siófok! 
Városi Gyereknap 

Anyák napja 
 

 
 

június 
 

 
Kiállítások  

Pünkösdi Szezonnyitó 
Kálmán 140 

 
 
 
 

július 
 

 
Kiállítások 

Kálmán 140 
New Orleans Jazz fesztivál 

Gyermek szünidős programok 
Belvárosi Zenei Estek 



 
 
 

Gyermekkoncertek 
Nyáresti Operett 

Zene a Zöldben (Jókai park) 
KulTerasz 

 
 
 
 
 

augusztus 
 

 
Kiállítások  

Bor és Kenyér Ünnepe 
Gyermek szünidős programok 

Belvárosi Zenei Estek 
Gyermekkoncertek 

Nyáresti Operett 
Zene a Zöldben (Jókai park) 

KulTerasz 
 

 
 
 
 
 

szeptember 
 

 
Gyermek szünidős programok 

Szenvedélyes századelő 
Balatoni Népfőiskola előadás 

Kiállítás  
KIM 

Balaton Táncegyüttes 
Siófoki Asszonyok Hagyományőrző Tánccsoportja 

Magyar Dráma Napja 
Népmese Napja 

Nosztalgia kávéház 
Kávéházi sorozatok 

 
 
 
 
 
 
 

október 
 

 
Siófoki Színházi Évad előadásai 

Bölcsek Iskolája előadása 
Kálmán Imre Emléknapok 

Kálmán 140 
Kiállítás 

KIM 
Balaton Táncegyüttes 

Siófoki Asszonyok Hagyományőrző Tánccsoportja 
Zenélő templomok 
Nosztalgia kávéház 
Kávéházi sorozatok 

Zene Világnapja 
Idősek Napja 

Fehér Bot Napja 
Hal fesztivál 

Október 6., és október 23. városi megemlékezések 
 

 
 
 
 
 

november 
 

 
Siófoki Színházi Évad előadásai 

Balatoni Népfőiskola előadás 
Kiállítás  

KIM 
Balaton Táncegyüttes 

Siófoki Asszonyok Hagyományőrző Tánccsoportja 
Nosztalgia kávéház 
Kávéházi sorozatok 

Városnap –Jótékonysági vásár 



 
 
 

Adventi vásár 
Mézeskalácsváros Siófok 

 
 
 
 

december 
 

 
Siófoki Színházi Évad előadásai 

Bölcsek Iskolája előadása 
Kiállítás 

KIM 
Balaton Táncegyüttes 

Siófoki Asszonyok Hagyományőrző Tánccsoportja 
Nosztalgia kávéház 

Mézeskalácsváros Siófok 
Karácsonyi matiné a családnak 
Karácsonyi családi programok 

Karácsonyi programok a helyi civil szervezetekkel 
Adventi vásár 
Puncsfesztivál 

Szilveszter 
 

 
Programjaink kiegészülnek a városi általános iskolák, óvodák, civil szervezetek jótékonysági-, 
iskolai-, óvodai-, jubileumi műsoraikkal, valamint a külső szervezésű, terembérleten alapuló 
rendezvények megtartásával. 
 
A Kálmán Imre Művelődési Központ 2022-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 
 

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 
- Anyakör 
- Hordozósklub 

 
2. közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
 
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésére szervezett eseményeink: 

- Kultúrházak éjjel-nappal 
- Kulturális Örökség Napok 
- Valentin napi, Anyák napi, Gyermeknapi események 
- emléknapok, világnapok, jeles napok megemlékezései 
- nemzeti ünnepeink, helyi ünnepeink  
- Kálmán Imre kultuszának közösségi eseményei, Kálmán 140 
- 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 

 
Baba-mama szoptató szoba: 
A városban egyedülálló módon intézményünk rendelkezik olyan szolgáltatással, mellyel a 
kisgyermekes szülőket támogatjuk. Előcsarnokunkban hétfőtől péntekig 10 órától 18 óráig 
ingyenesen igénybe vehető a szoptatós baba sarok kényelmes kiegészítőkkel. A szoptatós szoba 
mellett gyermek játszósarok is működik, ahol a nagyobb gyermekek tölthetik játékkal, rajzolással, 
építéssel az várakozási időt. 
 
 
3. hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 
 
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 
- Belvárosi Néptánc Estek egész nyáron át tartó táncházzal, előadással és népviselet-

bemutatással tarkított eseménysorozat 
- társadalmunk ünnepei, jeles napjai (A magyar kultúra napja, Népmese Napja,) 
- Kálmán Imre városunk híres szülöttének kultuszközvetítése 
- A magyar dráma napja, Költészet Napja 

 
4. együttműködési megállapodás a hagyományőrzés jegyében: 
A Balaton Táncegyesület kötött szakmai együttműködési megállapodásunk keretén belül a 
hagyományőrzéssel kapcsolatos feladatellátás kiszolgálását tudjuk maradéktalanul kielégíteni azzal, 
hogy intézményünk ad helyet az egyesület tánccsoportjaink a heti rendszerességű próbáik 



 
 
 

megtartására, valamint fellépőruháik tárolására. Cserében hagyományőrző táncházakat, élőzenekari 
műsorokat tartanak az érdeklődő közönségnek. 
 
5.  amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 
 
Intézményünkben működő művészeti csoport: 

- Kálmán Imre Műhely - színitanoda 
- Diótörő Balett Egyesület 
- Siófoki Férfi Dalkör 

Vizuális művészeti események: 
- kiállítások 

 
Amatőr, művelődő csoportjaink: 
Intézményünk jelenleg 16 különböző alkotó csoportnak, klubnak, szervezetnek, egyesületnek 
biztosít havi rendszerességgel összejöveteleket. A gyerekekből, felnőttekből és szép korúakból álló 
csoportok rendszeres összejöveteleikkel a társas együttlét fejlesztésében, a szabadidő tartalmas 
eltöltésében játszanak fontos szerepet. Teremhasználatukat kedvezményes áron biztosítjuk. 
Közösségük működéséhez, éves rendezvényeikhez szakmai segítséget nyújtunk, cserében aktív 
résztvevői kulturális rendezvényeinknek. 
 
 
6. tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása 
 
Intézményünkben működő tehetséggondozással foglalkozó szervezetek: 
Művészeti Iskola néptánctagozatának, a Balaton Táncegyüttes felnőtt és senior csoportjainak 
ingyenes próbalehetőség biztosítása 
 
Kálmán Imre Műhely színitanoda  
 
KIM –Kálmán Imre Műhely: 
2007 óta nyújtja a kulturális központ az iskoláskorú gyerekeknek azt a fajta tehetséggondozási 
lehetőséget, melyen keresztül színjátszó szakkörben, a Kálmán Imre Műhely foglalkozásain belül 
sajátíthatják el a színpadi mozgást, a színjátszás alapjait, a beszédtechnika fortélyait. A 
foglalkozások hetente kétszer, szerdán és pénteken zajlanak. A szakkörhöz egész évben 
folyamatosan lelkes csatlakozni. Felhívásaikat a művelődési ház kapcsolatrendszerén keresztül 
biztosítják. (honlap, facebook, Siófoki Programajánló) 
 

Terembeosztás 
 

 Egyesület/szervezet Összejöveteleik időpontja Terem 

1 Balaton Táncegyesület Hétfő 17.00-20.00 

Kedd, csütörtök 17.00-21.00 

színházterem 

régi könyvtár 

2 Happines Formációs Táncklub Hétfő, szerda 14.00-20.00 balett-terem 

3 Diótörő Balett Egyesület 
 

Kedd, csütörtök 15.00-20.00 balett-terem 



 
 
 

4 Vakok és Gyengénlátók Siófoki 
Csoportja 

Minden hónap első csütörtök 
9.00-12.00 

kamaraterem 

5 Nők Együtt Egyesület Hétfő 16.00-18.00 kamaraterem 

6 Magyar Cukorbetegek 
Siófoki Egyesülete 

Minden második és negyedik 
szerda 16.00-18.00, télen 

15.00-17.00 

kamaraterem 

7 Vesebetegek Egyesülete Minden hónap harmadik 
szerdája 15.00-17.00 

kamaraterem 

8 Siófoki Nőklub Egyesület Csütörtök 17.00-19.00, télen 
16.00-18.00 

kamaraterem 

9 Magyar Éremgyűjtők 
Egyesülete Siófoki Csoportja 

Minden hónap második és 
negyedik hétfője 17.00-18.00 

szabadidőterem 

10 Siófoki Művészeti Iskola 
néptánc tagozata 

Szerda, péntek 13.45-14-30 balett terem 

11 Siófoki Asszonyok 
Hagyományőrző Tánccsoportja 

Szerda 16.00-18.00 régi könyvtár 

12 Vak Dalárda –Vakok és 
Gyengénlátók, valamint a 
Nyugdíjas Egyesület tagjai 

Hétfő 10.00-11.00 régi könyvtár 

13 Siófoki Férfi Dalkör Kedd, csütörtök 18.00-20.00 kamaraterem 

14 X-Press tánccsoport Hétfő, péntek 16.00-19.00 régi könyvtár 

15 KIM- Kálmán Imre Műhely Szerda, péntek 15.00-18.00 szabadidőterem 

16 Életkezdet Anykör, Életkezdet 
Hordozós Klub 

Hétfő 10.00-12.00 szabadidőterem 

 
 
Származtatott szolgáltatások: 
 
A művelődési ház termei (szabadidőterem, kamaraterem, balett-terem, színházterem, galéria, régi 
könyvtár termei), illetve eszközei szabad kapacitása kihasználására bérbe adhatóak. A díjakról és a 
kedvezményekről a képviselő testület határoz. Továbbá polgármesteri, jegyzői döntés szükséges a 
termek, eszközök ingyenes bérbeadásáról. Bérlőink között többnyire egyéni vállalkozók, 
sportegyesületek, cégek, produkciós, rendezvényszervezői irodák stb. vannak. Minden bérbeadás 
előtt szigorú ellenőrzés szükséges, hiszen a termeink elsősorban közművelődési feladatok ellátását 
szolgálják. Az egyeztetéseket a gazdasági ügyintéző és asszisztense végzi és jelöli a havi tablónkon. 
Megrendelőket készít és befizetés után az önkormányzat számlázási osztályára továbbítja a 
dokumentumokat. 
Éves szerződéseket is készítünk a nálunk összejöveteleket tartó egyesületekkel, melyben a terem 
pontos megnevezése mellett, a használat időpontját és a használat kedvezményes díját is 
feltüntetjük.  A város tulajdonát képező technikai eszközök (színpad, fedés, hang-fénytechnika) is 
az igényeknek megfelelően bérbeadásra kerülhetnek. 
 



 
 
 

Marketing, imázs, megjelenés 
 
Reklám-marketing 2022-ben: 
A pandémiás helyzet során kialakult eltávolodás a társadalomban a tömegrendezvények, zárt térben 
tartandó rendezvények látogatottságára is kihatással vannak. A közönségben oldanunk kell a 
félelmet és vissza kell hoznunk a korábbi fesztelen szórakozás élményének ígéretét. Ez a feladat a 
reklám és marketingtevékenységünket is erősen meghatározta. Első lépésben át kell gondolnunk a 
közönségünkkel, a klubjainkkal és a csoportjainkkal való kapcsolattartást. Ebben már az első 
időktől szerepet kapott honlapunk és FB oldalunk.  
 
Online csatornák (FB, Instagram, blog, hírlevél, bloggerek, influenszerek) 
A pandémia időszakában is főként ezeken a csatornákon tájékoztattunk mindenkit a megelőző 
biztonsági intézkedésekről, az elmaradt rendezvények körüli teendőkről, mint például a megvásárolt 
jegyek visszaváltása. Fontos feladat a KIMK és a közönségünk közötti kapcsolat fenntartása, 
ápolása. Ebben idáig nagyobb részt a Facebook-ot használtuk, itt majdnem 6 ezres követőtáborral 
rendelkezünk, akik számítanak ránk, figyelik tevékenységünket, bejegyzéseinket. Erős hangsúlyt 
helyezünk a kulturális tartalmak, interneten történő megosztására. Az átmeneti időszakban, míg a 
közönség újra visszanyeri a pandémia által megtépázott bizalmát a közösségi szórakozás terén, 
folyamatosan keressük a fellelhető online programokat a kulturális éhségük csillapítására. Online 
mozizás, múzeum látogatás, gyermektorna, gyermekkoncert, egyes színházak online is elérhető 
előadásai, és néhány online is igénybe vehető tanfolyam, online könyvtár, messzi és közeli vidékek 
nevezetességeiről szóló filmek kerültek fel a tervbe, és ezek közül válogatunk majd, ha újra 
lezárásokkal kell esetleg számítani. A fent említettek mellett saját tartalmak kidolgozására is 
törekszünk, hogy a közönségünk aktivitását fenn tudjuk tartani. Célunk, hogy ezeknek a 
tartalmaknak köszönhetően megemelkedjen az online felületeken minket követő közönség létszáma. 
Ebbe bevonásra kerül 2022-ben az Instagram is, melyen korábban csak a műsorok linkjei kerültek 
megosztásra. Igyekszünk a közönség minden rétegét a saját nyelvén és kommunikációs csatornáján  
keresztül megszólítani. Honlapunk is megújul 2022 év elején, és folyamatosan frissülő tartalommal 
feltöltve igényes információforrásként szolgál a látogatói számára. Az internetes portálon való 
megjelenéseken túl természetesen nagy szerepet kapnak a nyomtatott reklámhordozóink is a 
programjainkról történő tájékoztatásban.  

 
Rendezvényeink népszerűsítése céljából több médiafelületet és médiakapcsolatot használunk ki 
azért, hogy kedvező képet alakítsunk ki munkánkról és magunkról is. Média mix-ünk átalakítását 
tervezzük, hogy hirdetéseink minél hatékonyabban juthassanak el a célközönségünkhöz, és ezáltal 
minél jobb jegyeladási statisztikákat tudjunk felmutatni.  

 

Nyomtatott reklámok: a Siófoki Programajánló rendszeres tájékoztatást nyújt rendezvényeinkről és 
a városban szerveződő kulturális eseményekről. Tervezzük a városunkba hétvégenként vagy nyári 
szezonban lelátogató nem helyi lakosok számára a város forgalmas pontjain, illetve 
lakókörnyezetükben kihelyezett (QR-kóddal ellátott – így mindig aktuális információt tartalmazó) 
plakátokon keresztül történő kommunikálást, és programjaink ily módon történő hirdetését. 
 

 

 



 
 
 

City light plakátjainkat, kisebb és nagyobb méretű szóróanyagainkat, a kreatívokat mind helyben 
készítjük gyakorlott grafikus és dekoratőr közreműködésével és egy Mimaki integrált nyomtatógép 
segítségével. 
 
Épületháló: 
2016 óta díszítik az épületünk homlokzatát 20 nm-es épülethálóink, melyek a Büszke múltunk jeles 
alakjait, évfordulóit, valamint a nélkülözhetetlen Kálmán Imre fotót és idézetet hirdeti. 
Mindemellett fontosnak tartjuk saját intézményünk hirdetését is, így a faleveles, színes logónk és 
egyik szlogenünk „Központban a Kultúra” szintén reklámozásra kerül. 
 
Kültéri kiállítások: 
2019-ben próbálkoztunk meg először ezzel a nem szokványos kiállítási móddal és helyszínnel. A 
lakosság örömmel fogadta, így minden évben újabbnál újabb fotókiállítással, molinós dizájnokkal 
készülünk közelebb hozni fontosabb alkalmakat az emberek felé. 
  
Rádiós, televíziós megjelenések: 
Rendezvényeinket folyamatos médiafigyelem kíséri. Forgatások, élő interjúk, stúdiós beszélgetések, 
cikkezések a helyi médián kívül a megyei és az országos platformokon is megjelenik. 
 
 
 
Logóink, melyekkel értéket teremtettünk:  
 

                                           
     

 
 

           

         
 
 



 
 
 

   
Célunk 2022-ben is az értékteremtés, élményszolgáltatás, minőségi kultúra közvetítése. Igényes és 
minőségi kulturális környezetet igyekszünk építeni, melyet a siófokiak is elvárnak, támogatnak, 
élveznek. Eszközünk a szakmai tudásunk, tehetségünk, emberközpontú és szolgáltatás központú 
szemléletünk, a változásra és változtatásra való hajlandóságunk. 

 
„Élmények szeretettel”



 
 
 

A Kálmán Imre Művelődési Központ 2022. évi szolgáltatási terve 
 

Az 1997. évi CXL. muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló törvény 2017. évi LXVII. módosításait figyelembe véve intézményünk az éves szakmai 
munkaterve mellé szolgáltatási tervet is készít. 

A Kálmán Imre Művelődési Központ besorolásának megfelelően, a kötelezően ellátandó 
alapfeladatok teljes körét biztosítja. Szolgáltatási tervünk az alapfeladatok és a hozzájuk tartozó 
rendezvény megnevezéseket tartalmazza. (ld. mellékelt excel táblázat) 

 
 


