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ELŐSZÓ

Szívem szerint azt kellene írni, hogy egy fantasztikus 
év záró akkordjához és egy még fantasztikusabb év 
kezdetéhez érkeztünk: az Advent, az a várva várt időszak, 
amikor minden ragyog, és megtelünk szeretettel. 

Ezt a gondolatsort azért nem lehet önfeledten megírni, 
mert ez az év is küzdelmekkel volt tele, a járvány 
okozta nehézségek miatt. Persze ez is, mint minden, 
nézőpont kérdése: keseregnünk kell-e azért, mert számos 
rendezvényünk elmaradt, elesett, vagy örüljünk annak, 
hogy volt, amit mégis sikerült megtartani. Szomorúnak 
kell lennünk, hogy védettségi kártyákat kell alkalmazni, 
vagy örüljünk, hogy egyáltalán nem zártak még be 
bennünket. 

Az Advent a várakozás, a remény időszaka. Úgy 
gondolom, hogy soha ilyen nagy várakozás nem volt 
bennünk, soha ennyire nem vártuk, hogy vége legyen a 
„sötétségnek”, hogy az élet ismét normális kerékvágásba 
kerüljön. A történelem során az emberek számos esetben 
éltek át nehéz időszakokat, szívszorító történetek vannak 
a lövészárkokban, óvóhelyeken karácsonyozó katonákról, 
családtagokról. Sokkal rosszabb, reménytelenebb 
helyzetben voltak, mint mi, akik most élünk a földön, 
és mégis: születtek gyermekek, és a remény erőt adott 
mindenkinek, hogy egyszer vége lesz. Megélték és erőt 
merítettek az adventi várakozásból. Hitték, hogy a 
rossznak vége lesz. 

Mindezt azért tartom fontosnak megosztani Önökkel, 
mert a mostani műsorfüzetünk maga a remény 
szimbóluma. Hisszük, hogy annak tartalma megvalósul, 
hisszük, hogy minden egyes előadás erőt ad Önöknek. 
Örülünk, hogy létezünk, hogy vagyunk, és hogy élünk. 
Reméljük, hogy azoknak is tudunk szép perceket adni, 
enyhítést a fájdalomra, akik az év során elveszítették 
szeretett családtagjukat. Talán ezért nem is ajánlok 
kiemelten egyetlen eseményt sem, hiszen mindegyik 
ugyanarról szól: a hitről, a reményről, a várakozásról, hogy 
a következő műsorfüzet beköszöntőjében, tavasszal ismét 
a régi önfeledt jókedvvel, és energiával azzal kezdhetem 
majd soraimat, hogy VÉGE. 

Addig azonban annyit tudunk tenni, hogy a gyógyszerészek 
elszántságával készítjük a „lelki orvosságot” mindazt, ami 
szép és emlékezetes, reményt adó perceket ad Önöknek. 
Mindeközben vigyáznunk is kell Önökre, hiszen felelősek 
vagyunk Önökért és szeretteikért, éppen ezért mindent 
el fogunk követni az Önök biztonságáért az előttünk lévő 
időszakban, ameddig a járvány ezt megkívánja. 

Azt kívánjuk, hogy találkozzunk, jöjjenek, és éljék át 
mindazt, amit Önöknek a legnagyobb szeretettel és 
féltéssel készítettünk! 

Vigyázunk egymásra, vigyázzunk egymásra! 

Szigetvári József
igazgató
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I. KALENDÁRIUM

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Barátság Kulturális Központ 
rendezvényei 2021. november 26-tól átmenti időre, 18 éven felüliek 
számára érvényes védettségi igazolvánnyal és a hozzá tartozó 
személyazonosságot igazoló dokumentummal látgathatók. Az 
intézményekben és a külső helyszínen rendezett programok a védelmi 
intézkedéseket szabályozó kormányrendeleteknek megfelelően 
látogathatók!

DECEMBER

2021. december 1.
19.00

Bess Wohl: Válaszfalak
Őszi-téli „Örkény” színházbérlet 
3. előadás

2021. december 3.
15.00

Mikulás műhely
„Matrica” Múzeum

2021. december 5.
19.00

Csányi Sándor: Hogyan értsük félre 
a nőket?
Bérleten kívüli színház előadás

2021. december 6.
16.00

Találkozás a Mikulással
Családi délután

2021. december 6. 
18.00

Képzőművészeti tárlat és vásár
SZAK Stúdió és barátai karácsonyi 
tárlatának megnyitója

2021. december 7.
17.00

Adventi kiállítás
Hamvas Béla Városi Könyvtár

2021. december 11.
18.00

P.I. Csajkovszkij: Diótörő
Karácsonyváró családi színház

2021. december 12. 
10.00

Karácsonyra várva
Családi délelőtt

2021. december 13. 
10.00

Közös karácsonyfa díszítés
Szent István tér

2021. december 13. 
17.00

Közös karácsonyfa díszítés
Göncz Árpád tér

2021. december 13. 
18.00

Közös karácsonyfa díszítés
Napsugár tér

2021. december 13. 
18.00

Legszebb munkák
A Látás Iskolájának kiállításmegnyitója

2021. december 14. 
17.00

DiaKedd
Hamvas Béla Városi Könyvtár

2021. december 14. 
19.00

Szarka Gyula – Pataki András: 
Zenta 1697.
Bérleten kívüli színházi előadás

2021. december 17. 
17.00

Közös karácsonyfa díszítés
Szent László tér

2021. december 18. 
11.00

Boribon autózik
Családi színház

2021. december 18. 
16.00

SZTC Táncszakosztály Gálaműsora
Táncszínházi előadás

2021. december 26. 
11.00

Alice Csodaországban
Karácsonyi családi színház

2021. december 31. 
20.00

Kálmán Imre: Marica grófnő
Szilveszteri színház előadás

2021. december 31. 
21.00

Battai Szilveszter
Szilveszteri utcabál
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JANUÁR

2022. január 10., 
18.00

Százhalombatta a Mezőföld 
csücskében
In memoriam Bicskei Bence 
kiállításmegnyitó

2022. január 21., 
17.00

Kiállítás a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából
A Benta Art, a SZAK Stúdió és 
barátainak kiállításmegnyitója

2022. január 21., 
17.00

Felhőfestők
A Sérültekért Alapítvány tagjainak 
kiállításmegnyitója

2022. január 21., 
17.00

Alkotások a Mezőföld csücskéből
A Sérültekért Alapítvány tagjainak 
kiállításmegnyitója

2022. január 21., 
18.00

Lakatos István grafikus kiállítása
Hamvas Béla Városi Könyvtár

2022. január 21. 
18.00

Mestermunka
Ünnepi díszelőadás a Magyar Kultúra 
Napja

2022. január 24. 
18.00

Takács Miklós régész 
könyvbemutatója
Hamvas Béla Városi Könyvtár

2022. január 24. 
19.00

Hunyady Sándor: Feketeszárú 
cseresznye
Bérleten kívüli színházi előadás

2022. január 25.
18.00

„Opera az egész világ”
Operaest

2022. január 26.
18.00

Kóruskoncert
A BKK kórusainak közös koncertje

2022. január 27. 
17.00

Így működik a lelked
Hamvas Béla Városi Könyvtár

2022. január 27. 
19.00

Kitolás- Lengyel Tamás előadói estje
Bérleten kívüli színházi előadás

2022. január 28. 
17.00

„Egy csepp népköltészet”
kóruskoncert

2022. január 29. 
11.00

Boribon és a hóember
Családi színház

2022. január 29. 
14.00

Bor+korcsolya=?
„Matrica” Múzeum

2022. január 31.
18.00

Egy este Benkő Péterrel
Hitvallás

FEBRUÁR

2022. február Charlie Chaplin: Nagyvárosi fények
Téli-tavaszi „Örkény” színházbérlet

2022. február Tasnádi István: Szibériai csárdás
Bérleten kívüli színházi előadás

2022. február 11. 
18.00

Villanyceruza álmok…
Varga László kiállításmegnyitója

2022. február 12. 
11.00

Csukás István: Pom-Pom Gombóc 
Artúr a világ körül
Családi színház

2022. február 13. 
10.00

Télbúcsúztató mulatság
Családi délelőtt

2022. február 24. 
18.00

Bali, az Istenek szigete
Világjáró Battaiak

2022. február 26. 
11.00

Kippkopp a hóban
Családi színház
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2. PROGRAMOK

DECEMBER

ADVENT SZÁZHALOMBATTÁN – 
KARÁCSONYVÁRÓ RENDEZVÉNYSOROZAT
A karácsonyt megelőző hetek alatt mindannyian vágyunk 
arra, hogy elmélyüljünk és ráhangolódjunk az ünnepre, 
a szeretteinkkel töltött időre, egymásra, átélve ezzel az 
ünnep igazi lényegét. A tavalyi évben a pandémia miatt a 
személyes találkozások lehetősége nagyon korlátozott volt, 
de bízunk benne, hogy idén ismét közösen készülődhetünk 
és ünnepelhetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk, vegyenek 
részt ünnepi programjainkon és éljük át újra közösen az 
Adventi időszakot, szeretetben, közösségben és egészségben. 

Kedves Bérletes Közönségünk!
Kérjük, hogy – amennyiben bérletüket szeretnék 
megújítani - a 2021. őszi-téli időszakra szóló „Örkény” 
színházbérleteiket a 2021. december 1-jei Válaszfalak  
című előadás után helyezzék el a gyűjtőládában.  
A 2022-es téli-tavaszi évad bérleteit 2022. január 11-e 
és 21-e között válthatják meg jegypénztárunk nyitvatartási 
idejében. Az át nem vett bérleteket január 25-étől 
automatikusan értékesítjük.

2021. december 1. szerda, 19.00
ŐSZI - TÉLI „ÖRKÉNY” SZÍNHÁZBÉRLET 
3. előadás
Bess Wohl:  VÁLASZFALAK
~ színmű ~
A színdarabot Magyarországon a TheatrumMundi Színházi 
és Irodalmi Ügynökség képviseli
Megnyugtató, ha az ember szülei évtizedek után is békében, 
szeretetben élnek együtt. Szinte egyszerre lélegeznek, 
ismerik egymás minden mozdulatát, fel vannak készülve 
minden sóhajra, horkolásra, tüsszentésre. Most új otthonban 
kezdenek új életet, hiszen a gyerekek felnőttek, élik a 
saját életüket. Tele beteljesítetlen tervekkel, viszonzatlan 
érzésekkel, eltitkolt frusztrációkkal? A mama bedobja a 
bombát. Kezdődhet a romeltakarítás.
BessWohl friss, Tony-díjra jelölt darabja megértéssel és 
humorral beszél a szeretet vad, kiszámíthatatlan és sosem 
múló természetéről.
szereplők: Kern András, Hernádi Judit, Pataki Ferenc, 
Nagy Dániel Viktor, Grisnik Petra, Rohonyi Barnabás, 
Peremartoni Krisztina 
rendező: Skrabán Judit
helyszín: Barátság Kulturális Központ színházterem

2021. december 3. péntek, 15.00-18.00
CSALÁDI DÉLUTÁN - Mikulás műhely
Kézműves foglalkozás keretében ünnepi díszek készítése, 
valamint találkozási lehetőség és közös szelfi a Mikulással.
helyszín: „Matrica” Múzeum
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2021. december 5. vasárnap, 19.00  
BÉRLETEN KÍVÜLI SZÍNHÁZI ELŐADÁS
Csányi Sándor: HOGYAN ÉRTSÜK FÉLRE 
A NŐKET?
~ egyszemélyes vígjáték ~
Mi a teendő abban az esetben, ha az ember a szülőszoba 
ajtajában döbben rá arra, hogy nemcsak a gyerekekkel nem 
tud bánni, a nőkkel sem? Miért a mi hibánk, ha ők rosszat 
álmodnak? Miért baj, ha őszintén válaszolunk arra kérdésre, 
hogy fogytam-e? Eljön-e a pillanat egy nő életében, amikor 
azt mondja: Köszönöm, van elég cipőm, nem kell több. 
Illetve, hogy mindezek ellenére miért dobban meg mégis a 
szívünk, ha belép a szobába?
Nos, ezekre a kérdésekre nem tud választ adni az előadás. 
Viszont számos hasonló kérdést vet fel az együttélés 
nehézségeiről, szépségeiről, örömeiről. (Magunk között 
szólva: inkább nehézségeiről.)
Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka; nyolc különböző 
karakter, nyolcvan percben.
Egy részben, szünet nélkül.
belépődíj: 5 900 Ft, 6 900 Ft, 7 900 Ft
helyszín: Barátság Kulturális Központ színházterem

2021. december 6. hétfő, 16.00
CSALÁDI DÉLUTÁN
Találkozás a Mikulással
Az adventi készülődés jegyében várjuk együtt a Mikulást és 
krampuszait!
helyszín: Barátság Kulturális Központelőtti lépcsős terasz

2021. december 7. kedd, 17.00
ADVENTI KIÁLLÍTÁS
A fény jegyében 
Dobolán Judit üvegszobrai és Keleti Anikó akvarelljei
helyszín: Hamvas Béla Városi Könyvtár

2021. december 10. péntek
ADVENTI VERSKLIPPEK
A Hamvas Béla Városi Könyvtár könyvtárosainak 
előadásában
helyszín: online a könyvtár Facebook oldalán

2021. december 11. szombat, 18.00
KARÁCSONYVÁRÓ CSALÁDI SZÍNHÁZ
P. I. Csajkovszkij: DIÓTÖRŐ
~ táncelőadás ~
a Szegedi Kortárs Balett előadása
A Diótörő a balett irodalom leggyakrabban játszott darabja.
A Csajkovszkij E. T. A. Hoffmann: A diótörő és az 
egérkirály című meséje alapján írt mese-balettjében Marika 
egy diótörő bábot kap ajándékba karácsonyra. A kislány 
az este izgalmai után új játékával aludni tér. Álmában 
megelevenednek a nemrég átélt események képei, a bábok, 
játékok életre kelnek, a szobát egerek népesítik be. Megindul 
a kalandok sorozata…
koreográfus: Juronics Tamás
belépődíj: 4 200 Ft és 4 800 Ft
helyszín: Barátság Kulturális Központ színházterem
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2021. december 12. vasárnap, 10.00
CSALÁDI DÉLELŐTT
Karácsonyra várva
10.30  KEREKÍTŐ foglalkozás zongora kísérettel, 0-5 
éves gyerekek részére Benedek Krisztinával. Varázsoljunk, 
mozogjunk, játsszunk együtt! A zongorajáték mellett 
sámándobbal, hangutánzó-és ritmus hangszerekkel is 
ismerkedhetnek a kisgyermekes családok. 
11:15 Táncház a Forrás Néptáncegyüttes táncosaival
folyamatos program: kézműves foglalkozás
belépődíj: 500 Ft /család
helyszín: Barátság Kulturális Központ kamaraterem

2021. december 13. hétfő, 10.00
KÖZÖS KARÁCSONYFA DÍSZÍTÉS 
A polgármester a város iskolásaival és óvodásaival díszíti fel 
a „mindenki” karácsonyfáját. 
helyszín: Szent István tér

2021. december 13. hétfő, 17.00
KÖZÖS KARÁCSONYFADÍSZÍTÉS URBÁRIUM, 
ÚJTELEP
A köztéri karácsonyfákat a hagyományoknak megfelelően 
– városrészenként – közösen díszítik fel a városlakók. 
Az eseményekre mindenkit sok szeretettel várnak Vezér 
Mihály polgármester és a Képviselő-testület tagjai.
helyszín: Göncz Árpád tér (Százhalom Egészségügyi 
Központ előtt)

2021. december 13. hétfő, 18.00
KÖZÖS KARÁCSONYFADÍSZÍTÉS 
DUNAFÜRED
A köztéri karácsonyfákat a hagyományoknak megfelelően 
– városrészenként – közösen díszítik fel a városlakók. 
Az eseményekre mindenkit sok szeretettel várnak Vezér 
Mihály polgármester és a Képviselő-testület tagjai.
helyszín: Napsugár tér

2021. december 14. kedd, 17.00
DiaKedd
A népmesekincstár kincsei
belépődíj: 500 Ft/család
helyszín: Hamvas Béla Városi Könyvtár

2021. december 14. kedd, 19.00
BÉRLETEN KÍVÜLI SZÍNHÁZI ELŐADÁS
Szarka Gyula – Pataki András: ZENTA 1697. 
~ rockopera ~
a Soproni Petőfi Színház előadása
Szarka Gyula Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész, a 
Ghymes együttes alapító tagjának művét Pataki András 
rendező állította színpadra. A Zentai Magyar Kamaraszínház 
és a Soproni Petőfi Színház koprodukciójában készült 
előadás tisztelegni kívánt az 1697. szeptember 11-én 
lezajlott világtörténelmi jelentőségű esemény előtt, amikor 
is a Savoyai Jenő által vezetett egyesült keresztény seregek 
Zenta határában meghatározó csatát nyertek a török 
haderővel szemben – s közben a szerelem istennője sem 
tétlenkedett…
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Zeneszerző: Szarka Gyula (Kossuth-díjas)Író: Szálinger 
Balázs ( József Attila-díjas)Koreográfus: Demcsák Ottó 
(Harangozó Gyula-díjas)Rendező: Pataki András ( Jászai 
Mari–díjas)
belépődíj: 200 Ft A Déryné Program támogatásával 
helyszín: Barátság Kulturális Központ színházterem

2021. december 17. péntek, 17.00
KÖZÖS KARÁCSONYFA DÍSZÍTÉS ÓVÁROS
A köztéri karácsonyfákat a hagyományoknak megfelelően 
– városrészenként – közösen díszítik fel a városlakók. 
Az eseményekre mindenkit sok szeretettel várnak Vezér 
Mihály polgármester és a Képviselő-testület tagjai.
helyszín: Szent László tér

2021. december 18. szombat, 11.00 
CSALÁDI SZÍNHÁZ
Marék Veronika – Erdélyi Erika: 
BORIBON AUTÓZIK
~ zenés bábelőadás ~
A Nefelejcs Bábszínház előadása
Boribon szeretné, ha Annipanni mesélne neki új 
mesekönyvéből, de rengeteg a tennivaló, Annipanni nem 
ér rá. Ráadásul még alma sincsen otthon, amiből finom 
almáspitét lehetne sütni, így Boribon almáért indul kis 
piros autójával.
Az előadás Marék Veronika: Mesélj nekem Annipanni, 
és Boribon autózik című mesekönyvei alapján készült. A 
dalok szövegének nagy részét is Veronika írta, Erdélyi D. 
Barnabás hangszerelte.

belépődíj: 1 500 Ft 
helyszín: Barátság Kulturális Központ színházterem

2021. december 18. szombat, 16.00
SZTC TÁNCSZAKOSZTÁLY GÁLAMŰSORA
Az elmúlt időszak koreográfiáit bemutató hagyományos 
évzáró gálaműsor. 
belépődíj: 1 500 Ft 
információ és jegyvásárlás: Nagyné Török Anikó 
+3670-314-4742
helyszín: Barátság Kulturális Központ színházterem

2021. december 26. vasárnap, 11.00
KARÁCSONYI CSALÁDI SZÍNHÁZ
Thuróczy Katalin- Arany Tamás: 
ALICE CSODAORSZÁGBAN
~ musical ~
a Múzsák Társulat és a Váci Dunakanyar Színház 
koprodukciója
Lewis Carroll, a viktoriánus Anglia közismert írója, fizika 
és matematika professzora nem véletlenül lett világhírű. 
Könyve, az Alice Csodaországban, méltán maradt 
mindmáig a gyerekek és a felnőttek kedvelt olvasmánya. 
Carroll emblematikus alakjai: a fehér Nyúl, aki örökös 
időzavarban rohan végig a mesén, a Kalapos és Április 
Bolondja játékos filozófiai vitái, a Szívkirálynő, akiben az 
éppen uralkodó Viktória királynőt figurázta ki, és maga 
Alice, aki hol parányira megy össze, hol óriásira nyúlik, és aki 
végül, mint kritikusan gondolkodó, bátor felnőtt keveredik 
ki a meséből, valamennyiünk kedvencei lettek és maradnak. 
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Az előadás rávilágít arra, hogy Csodaország valójában 
itt van körülöttünk, benne élünk, és ha megtanuljuk 
látni és észrevenni a létezés mindennapi nagyszerűségét, 
kalandosságát, jobban megértjük önmagunkat és a minket 
körülvevő világot.
rendező: Tövispataki Beáta
belépődíj: 2 000 Ft és 2 500 Ft
helyszín: Barátság Kulturális Központ színházterem

2021. december 31. péntek, 20.00 
BÚÉK 2022
SZILVESZTERI SZÍNHÁZI ELŐADÁS 
Kálmán Imre: Marica grófnő
~ nagyoperett ~
a Rátonyi Róbert Színház előadása
Ha A Csárdáskirálynő Kálmán Imre legtöbbet játszott 
műve, akkor kétségkívül a Marica grófnő a legizgalmasabb 
és legkedveltebb… Ami nem csoda, hiszen egy slágerekkel 
teli, különleges, mégis korszerű történet elevenedik meg 
különböző, saját maguk gyártotta hazugságok hálójában 
vergődő szerelmes emberekről!
A történet kicsit romantikus, de viharos. A saját családi 
vagyonának nyakára hágó, gróf Endrődy-Wittenberg 
Tasziló szégyenében Erdélyben, a Decsényiek ősi birtokán 
vállal gazdatiszti állást, Török Béla álnéven. Minderről 
mit sem tudva, egy szerelmi csalódástól feldúltan érkezik 
haza Bécsből a birtok úrnője, Marica, hogy eltemetkezzen 
a vidéki magány csendjében. S mivel minden kérőjében 
hozományvadászt lát, elhíreszteli, hogy jegyese lett egy 
Zsupán Kálmán nevű bárónak. A két lelkileg sérült fiatal 

olthatatlan szenvedéllyel szeret egymásba… Közben persze 
felbukkan a Marica által csak kitaláltnak vélt Zsupán. A 
sztorit egy útjáról eltérített levél, a „segítőkész” barátok 
és rokonok ténykedése bonyolítja, és természetesen 
elmaradhatatlan a lélekből szóló gyönyörű hegedűszó…
Önmagunkkal szembenézni a legnagyobb bátorság, de a 
Marica grófnő szerint megéri, mert a boldogsághoz vezető 
úton az őszinteség minden szép emberi kapcsolatnak, így a 
szerelemnek is az alapja… A Marica grófnő minden idők 
egyik legtöbbet játszott operettje, méltán magyar s méltán 
világhírű.
főbb szerepekben: Vörös Edit, Domoszlai Sándor, Haraszti 
Elvira, Kiss Zoltán, Halász Aranka, Kalmár Magda, Gyurity 
István, Kokas László 
közreműködik: Rátonyi Róbert Színház énekkara, 
zenekara
vezényel: Kéménczy Antal 
belépődíj: 5 000 Ft
helyszín: Barátság Kulturális Központ színházterem

2021. december 31. péntek, 21.00
BATTAI SZILVESZTER
A részletes program szervezés alatt.
helyszín: Szent István tér
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JANUÁR

A MAGYAR KULTÚRA HETE

2022. január 21. péntek, 18.00
Lakatos István grafikus kiállítása
helyszín: Hamvas Béla Városi Könyvtár

ÜNNEPI DÍSZELŐADÁS
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
2022. január 21. péntek, 18.00 
Mestermunka
~táncelőadás ~
a Forrás Néptáncegyüttes Független Színház előadása
Az előadás a maga nemes egyszerűségében autentikus 
folklór, szívet és szemet gyönyörködtető néptánc előadás, 
káprázatos népviseletekben és színházi formákat 
tartalmazva igazi színházi élmény.Rangját az adja, hogy 
kivétel nélkül az összes koreográfus saját tájegységének 
mestere és feladata az volt, hogy készítse el az életművét 
összegző „mestermunkát”. A mester koreográfusok mivel 
különböző, lakóhelyeken és különböző tájegységeken élnek, 
így ez önmagában az előadás hiteleségét, változatosságát, 
és minden bizonnyal egészen egyedi ízét és tartalmát 
garantálja.
koreográfusok: Módos Máté, Asztalos-Kiss Zsuzsanna, 
Majoros Róbert, Majorosné Szabó Veronika, Fundák 
Kristóf, Fundák-Kaszai Lili,Borbély Bea, Farkas Máté, 
Sikentáncz Szilveszter
szerkesztő rendező: Fundák Kristóf és Fundák-Kaszai Lili

tánckarvezetők: Módos Máté és Módosné Almási Berta 
Csilla, Asztalos-Kiss Zsuzsanna és Heiger József 
együttes és művészeti igazgató: Szigetvári József
belépődíj:  500 Ft 
helyszín: Barátság Kulturális Központ színházterem

2022. január 24. hétfő, 18.00 
PARTES INFERIORES
Takács Miklós régész könyvbemutatója
Tanulmányok a Kárpát-medence déli részének középkori 
településrégészetéről
helyszín: Hamvas Béla Városi Könyvtár

2022. január 24. hétfő, 19.00 
BÉRLETEN KÍVÜLI SZÍNHÁZI ELŐADÁS
Hunyady Sándor: Feketeszárú cseresznye
~színmű két részben~
Dusán és Irina, a szerb házaspár, illetve Péterffy Géza, 
főszolgabíró szerelmi háromszöge a történelem viharában, 
az első világháború idején éri el csúcspontját.  A történet 
elején a magyarok az urak, ám, amikor a szerbek átveszik a 
hatalmat a Bácskában, a magyar főbírónak menekülnie kell. 
Vajon követi-e őt a szerb nemes felesége, vagy a határok 
megváltozása a szerelemnek is útját állja?  
szereplők: Nemcsák Károly, Zöld Csaba, Pikali Gerda, 
Kocsis Judit, Kónya Merlin Renáta, Turek Mikós és sokan 
mások
rendező: Kerényi Imre
belépődíj: 200 Ft A Déryné Program támogatásával
helyszín: Barátság Kulturális Központ színházterem
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2022. január 25. kedd, 18.00
OPERAEST
„Opera az egész világ”
Opera, pátosz és mikrofon nélkül, kivételes hangokkal, 
sok humorral. Elsősorban az opera műfajának legszebb 
és legismertebb tenoráriái meglepetésekkel színesítve, az 
operaház művészeinek előadásában.
közreműködik: Hábetler András – operaénekes
Boncsér Gergely – operaénekes
Bartal László- karnagy
belépődíj: díjtalan
helyszín: Barátság Kulturális Központ kamaraterem

2022. január 26. szerda, 18.00
KÓRUSKONCERT 
A Barátság Kulturális Központ kórusainak közös koncertje. 
közreműködik: Chorus Matricanus Női Kar, Liszt Ferenc 
Vegyes Kar, Canticum Novum Kamarakórus
belépődíj: díjtalan
helyszín: Barátság Kulturális Központ kamaraterem

2022. január 27. csütörtök, 17.00
ÍGY MŰKÖDIK A LELKED
Pszichológiai ismeretek 10 éves kortól
Barcs Kriszta pszichológus, író és László Zsuzsi illusztrátor 
könyvbemutatója.
helyszín: Hamvas Béla Városi Könyvtár

2022. január 27. csütörtök, 19.00
BÉRLETEN KÍVÜLI SZÍNHÁZI ELŐADÁS
Kitolás
Lengyel Tamás előadói estje
Apanevelés kezdőknek és haladóknak.
"Apának lenni nem könnyű. Sőt elképesztően nehéz. Főleg, 
mert senki nem mondta el, hogyan kell csinálni. Mostanáig!
Ebben az apanevelő előadásban szó lesz a terhesség 
különböző fázisairól, a magzattelepátiás kommunikációról, a 
babakocsivásárlás traumáiról, levakarhatatlan nőrokonokról, 
a szabadban szoptatás férfiakra gyakorolt hatásairól, a 
játszótér szellemeiről és a nagy mennyiségben hallgatott 
Gryllus Vilmos dalok mentálhigiénés következményeiről.
Válaszokat, persze, én sem tudok. De azért elmondom a 
frankót. Vagy legalább, hogy velem hogy történt minden.
Addig is vigyázz! Az ellenség sohasem alszik. Se képletesen, 
se szó szerint."
Szily László könyve alapján írta: Horváth János Antal
Audiovisual-gagmen: Beke Dániel, Praznovszky Dániel
helyszín: Barátság Kulturális Központ színházterem

2022. január 28. péntek, 17.00
„EGY CSEPP NÉPKÖLTÉSZET”
A Cselefendi Asszonykórus és a Battai Muslinca Dalárda 
férfikórus közös koncertje.
információ: Homoki Tímea
belépőjegy: 500 Ft 
helyszín: Barátság Kulturális Központ kamaraterem
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2022. január 29. szombat, 11:00 
CSALÁDI SZÍNHÁZ
Marék Veronika – Erdélyi Erika: BORIBON ÉS A 
HÓEMBER 
~ zenés bábelőadás ~
A Nefelejcs Bábszínház előadása
Boribon egy szép szánkót, és sok-sok kék mackót kap 
ajándékba születésnapján. Boldogan játszik a mackókkal, s 
mikor végre hull a hó, elindulnak Annipannival szánkózni 
egy jó nagyot. Marék Veronika Boribon mackói, és 
Annipanni hull a hó című mesekönyvei alapján készült 
vidám, zenés bábelőadás.
Zene: Erdélyi Barnabás
belépődíj: 1 500 Ft 
helyszín: Barátság Kulturális Központ színházterem

2022. január 29. szombat, 14.00 
KULTURÁLIS KALANDOZÁS CSALÁDOKNAK
Bor+korcsolya=?
Izgalmas helyek, tárgyak, tárlatvezetések, játékok, fejtörők, 
finomságok kóstolója a Múzeum dongapincéjétől a 
galériáig.
belépődíj: 600 Ft 
helyszín: „Matrica” Múzeum

2022. január 31. hétfő, 18.00 
HITVALLÁS
Egy este Benkő Péterrel 
Az egyik legszebb, legérzékletesebb magyar szó, amely 
felemel, és cselekvésre ösztönöz. A hit és a vallás külön-
külön is erős jelentéstartalmú kifejezés, ám együtt összegzi 
mindazt, ami az emberiség mozgatórugója, az élet 
megtartója, hiszen a szó maga azt jelenti, hogy gyakorlat, 
amely hitelvekkel és vallási, vagy világi gyakorlatokkal, de 
az ember szellemi megváltásért működik.
Ezeken az esteken kötetlen baráti beszélgetések alkalmával 
olyan embereket, személyeket szeretnénk bemutatni, 
akik ismertek, életművük, munkásságuk példaértékű, 
bátran nevezhetjük akár magasztosnak is, és amelyek 
értelmezhetőek hitvallásnak is. Nagy találkozásokra, 
vidám percekre, meghitt pillanatokra, invitáljuk önöket, 
valamint olyan értékes élményre, amelyre örökre emlékezni 
fognak! Nem a hősöket szeretnénk megmutatni, hanem az 
embereket, akik itt élnek közöttünk!
A Hitvallás vendége Benkő Péter színművész, aki életéről, 
munkasságáról, mindennapokról és nem minden napi 
pillantokról beszél majd.
beszélgetőtárs: Szigetvári József
belépődíj: 500 Ft
helyszín: Barátság Kulturális Központ kamaraterem
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FEBRUÁR

2022. február 
TÉLI – TAVASZI „ÖRKÉNY” SZÍNHÁZBÉRLET 
Charlie Chaplin: NAGYVÁROSI FÉNYEK
~ néma film adaptáció ~
a Budapesti Játékszín előadása
Amikor a 19. század végén megjelent a film mint olyan, 
mindenki temette a színházat. A színház mégis túlélte a 
technika eme találmányát, sőt, mára be is fogadta magába, 
sok-sok előadás díszletelemévé téve a vetítést, a mozgóképet. 
Chaplin 1931-ben forgatott megindító némafilmjének, a 
Nagyvárosi fények színpadi adaptációja mégsem ezen az 
úton jár.
Fekete-fehér látványvilággal, zenével, de prózai szöveg és 
dal nélkül, különlegesen izgalmas, a némafilmek stílusát 
fölidéző színészi játékkal – és a néző fantáziáját használva 
eszközként ahhoz, hogy megelevenedhessen az egyszerre 
mulatságos és elgondolkodtató történet, tisztelegve a 
filmművészet nagy zsenije előtt.
A Produkció bemutatását Magyarországon a ROY EXPORT 
S.A.S és a Theatrum Mundi Színházi és Irodalmi Ügynökség 
között létrejött különleges megállapodás teszi lehetővé
szerző: Charlie Chaplin 
színpadra alkalmazta és rendezte: Szente Vajk
szereplők: Nagy Sándor, Kolovratnik Krisztián, Kovács 
Gyopár, Zsurzs Kati, Csonka András, Gáspár Kata, Túri 
Lajos Péter.
bérlet ára: 11 000 Ft és 12 000 Ft
helyszín: Barátság Kulturális Központ színházterem

2022. február 
BÉRLETEN KÍVÜLI SZÍNHÁZI ELŐADÁS
Tasnádi István: Szibériai csárdás
~ zenés színmű ~
a József Attila Színház előadása
A Szibériai csárdás egy valóságosan is megtörtént eset 
alapján idézi föl az első világháború alatt orosz fogságba 
esett magyar katonák kalandját, amely során a legtávolabbi 
szibériai hadifogolytáborban, részben fejből, részben pedig 
orosz-francia fordítási töredékek alapján írt szövegkönyvből, 
és emlékezetből lekottázott partitúrából bemutatták a 
Csárdáskirálynő című operettet, amelyben a szőrös katonák 
játszották a női szerepeket is. Ha az orosz táborparancsnok 
tetszését elnyeri az előadás, akkor hazaengedi az évek óta 
a hazájuktól távol raboskodó hadifoglyokat. Sikert csak 
az egykori bécsi és budapesti Csárdáskirálynő előadások 
ünnepelt karmesterével tud aratni a szedett-vedett társulat, 
Ő viszont meglehetősen szkeptikus, és nem hisz az előadás 
sikerében – egy ideig…
Az előadás a Hartai Zenei Ügynökség, a T.É.T Bt. és a KALM-
ART engedélyével jött létre.
szereplők: Lábodi Ádám, Kulcsár Viktória,Quintus 
Konrád, Újvári Zoltán, Auksz Éva, Zöld Csaba, Fekete 
Gábor, Tóth Tibor, Lukács Dániel, Fila Balázs, Chajnóczki 
Balázs, Galkó Balázs, Ottlik Ádám, Schlanger András, 
Horváth Sebestyén Sándor, Gazdag Tibor, Szabó Gabi, 
Kónya Merlin Renáta, Blazsovszky Ákos, Katona Zsolt, 
Botár Endre, Horváth Ádám
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táncosok: Csonka Ildikó, Jakab Zsanett, Lámfalusy Szafíra 
Zoé, Tonhaizer Tünde, Veres Dóra, Horváth Ádám, Czakó 
Gábor, Köpösdi Ádám, Mocsár Patrik
zenészek: Bartek-Rozsnyói Judit / Szentimrei Noémi, 
Bartek Zsolt / Tóth Csaba, Ferenczi János / Peresztegi 
Attila, Nagy Zsolt / Papp Dániel
rendező: Hargitai Iván
belépődíj: 200 Ft A Déryné Program támogatásával
helyszín: Barátság Kulturális Központ színházterem

2022. február 12. szombat, 11.00 
CSALÁDI SZÍNHÁZ
Csukás István – Bor Viktor: 
POM-POM Gombóc Artúr a világ körül
~ zenés mesejáték ~
A Rátonyi Róbert Színház előadása
Gombóc Artúr nagyon szomorú… Mindenki csúfolja 
a kilói miatt. Végső elkeseredésében úgy dönt, hogy - 
mint a többi madár - Ő is télre elköltözik Afrikába. A 
bajok tovább fokozódnak, amikor Artúr fogságba kerül 
egy madárüzletben. Szerencsére barátai, Pom Pom a 
kispamutbojt és Picur az iskolás kislány rögtön mellé 
állnak. Gombóc Artúr végül rájön arra, hogy a barátoknál, 
barátságnál és a szeretetnél nincs fontosabb a világon 
, s ha bármi baj van, Ők itt vannak és nem kell világgá 
menni, a csokit pedig mértékletesebben kell fogyasztani. 
Csukás István népszerű rajzfilmsorozatát most színpadi 
feldolgozásban zenével, színes díszlettel, jelmezzel és sok-
sok humorral láthatja az óvodás és kisiskolás közönség és 
persze a nosztalgiázni kívánkozó apukák és anyukák.

belépődíj: 1 500 Ft
helyszín: Barátság Kulturális Központ színházterem

2022. február 13. vasárnap, 10.00
CSALÁDI DÉLELŐTT
Télbúcsúztató mulatság
10.30  KEREKÍTŐ foglalkozás zongora kísérettel, 0-5 
éves gyerekek részére Benedek Krisztinával. Varázsoljunk, 
mozogjunk, játsszunk együtt!  
11:15 Táncház a Forrás Néptáncegyüttes táncosaival
folyamatos program:kézműves foglalkozás
belépődíj: 500 Ft /család
helyszín: Barátság Kulturális Központ kamaraterem

2022. február 24. csütörtök, 18.00
VILÁGJÁRÓ BATTAIAK 
Bali, az Istenek szigete
előadó: Bábikné Gyovai Anita
belépődíj: 500 Ft
helyszín: Barátság Kulturális Központ kamaraterem

2022. február 26. szombat, 11.00
CSALÁDI SZÍNHÁZ
Marék Veronika – Erdélyi Erika: Kippkopp a hóban
~ bábmusical ~
A Nefelejcs Bábszínház előadása
A hideg télben Kippkopp bátran segít a fázós kismadaraknak.
belépődíj: 1 500 Ft
helyszín: Barátság Kulturális Központ színházterem
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3. KIÁLLÍTÁSOK

Emeleti Galéria
SZAK STÚDIÓ ÉS BARÁTAI KARÁCSONYI 
TÁRLATA
Képzőművészeti tárlat és vásár
megnyitó: december 6. hétfő, 18.00
megtekinthető: december 6 – január 16.

A BENTA ART REGIONÁLIS MŰVÉSZETI 
EGYESÜLET,  A SZAK STÚDIÓ ÉS 
BARÁTAINAK KÖZÖS KIÁLLÍTÁSA
Százhalombatta és környéke művészete a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából
megnyitó: január 21. péntek, 17.00
megtekinthető: január 22 – február 27.

Előtéri vitrinek
KARÁCSONY KÉPEKBEN
Poszpisek Márta grafikai összeállítása
megtekinthető: november 28 – január 6.

BETLEHEM
megtekinthető: december 10 – január 6.
helyszín: előtér

A MAGYAR KULTÚRA ÉRTÉKEI KÉPEKBEN
Grafikai és tárgykiállítás
megtekinthető: január 10 – január 30.

KI JÖN-E A MEDVE?
Játék mackó és plüssmedve kiállítás 
megtekinthető: február 2 – február 27.

Lépcső Galéria
A LÁTÁS ISKOLÁJÁNAK KIÁLLÍTÁSA
Legszebb munkák
megnyitó: december 13. hétfő, 18.00
megtekinthető: december 13 – január 16.

FELHŐFESTŐK
A Sérültekért Alapítvány tagjainak kiállítása 
megnyitó: január 21. péntek, 17.00
megtekinthető: január 22 – február 10.

 VILLANYCERUZA ÁLMOK…
Varga László kiállítása 
megnyitó: február 11. péntek, 18.00
megtekinthető: február 11 – március 10.

Mini Galéria
KARÁCSONY AZ ÜVEGHEGYEN TÚL…
Fotósarok és bemutató a Szabó Üveg Kft. 
karácsonyfadísz manufaktúra díszeiből
megtekinthető: december 6 – január 6.

IN MEMORIAM BICSKEI BENCE 
Százhalombatta a Mezőföld csücskében – 
természetfotó pályázat
megnyitó: január 10. hétfő, 18.00
megtekinthető: január 10 – január 20.
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ALKOTÁSOK A MEZŐFÖLD CSÜCSKÉBŐL
A Sérültekért Alapítvány tagjainak kézműves 
kiállítása 
megnyitó: január 21. péntek, 17.00
megtekinthető: január 22 – február 27.

4. CSOPORTOK, KÖZÖSSÉGEK
A csoportjainkkal kapcsolatos további információkat megtalálja 
a Barátság Kulturális Központ honlapján és recepcióján!
Foglalkozások kisgyermekeknek

• Anyatej Klub
• Baba Klub
• Baba Mama torna
• Batta Babies (angol 3 éves korig)
• Batta Kids (angol ovisoknak)
• Ringató

Képzőművészeti szakkörök gyermekeknek
• „Látás Iskolája”
• „Mozaik” kézműves szakkör
• Paletta (festő) szakkör
• Kisgombolyag kézműves szakkör

Mozgásművészeti csoportok gyermekeknek
• Batta Balett Stúdió
• JP Dance Company
• SZTC Táncszakosztály
• Iringó TáncStúdió

Mozgásművészeti csoportok felnőtteknek
• Chi-Kung Klub
• Jóga Klub
• Tornád-Ó Torna
• Zumba

Amatőr művészeti közösségek felnőtteknek
FELHÍVÁS! A Cselefendi Asszonykórus szeretettel várja az 
énekelni vágyó hölgyeket!
a próbák időpontja: szerdai napokon 15.00- 16.00 óráig. 
jelentkezés: Homoki Tímea telefonszám: +(36)30-472-7275
e-mail: homoki.timea@mail.battanet.hu
helyszín: Barátság Kulturális Központ 6-os terem

• Canticum Novum Vegyeskar
• Chorus Matricanus Nőikar
• Cselefendi Asszonykórus
• Forr-Más Hagyományőrző Együttes
• Ifjúsági Gitárzenekar
• Liszt Ferenc Vegyes Kar
• Battai Muslinca Dalárda

Klubok
• EZO Klub
• Folthalom Foltvarró Klub
• Gombolyag Klub
• Harmónia Nyugdíjas Klub
• Mozgáskorlátozottak Klubja
• Nyugdíjas Pedagógusok Klubja
• Őszidő Nyugdíjasklub
• Rákbetegek Klubja
• Városi Nyugdíjas Klub
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5. TAVASZI ELŐZETES

2022. március
TÉLI – TAVASZI „ÖRKÉNY” SZÍNHÁZBÉRLET 
Ken Ludvig: A HŐSTENOR
~ bohózat ~
a Veszprémi Petőfi Színház előadása
A clevelandi operaházba világhírű olasz tenor érkezik. 
Mindenki őt várja, lázban ég miatta a város, zsibong körülötte 
a színház. Az igazgató és titkára, Max, joggal büszkék: a 
művész úr sztárallűrjeit bravúrosan kezelték, a magas rangú 
vendégek előtt fényes siker ígérkezik. Lélekben már az esti 
bankettre készülnek, amikor beüt a krach. A nagy Tito 
Merelli helyére be kell ugrani, és az utolsó pillanatban csak 
a titkár marad… A vígjáték nem más, mint az optimizmus 
színpadi megjelenítése.
A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI 
Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre. 
| www.theatrum-mundi.hu
szereplők: Gaál Csaba Attila, Horváth Csenge, Kőrösi 
Csaba, Szeles József, Varga Szilvia, Keller Márton, Diószegi 
Imola, Palásthy Bea, 
rendező: Tasnádi Csaba- Jászai Mari-díjas
helyszín: Barátság Kulturális Központ színházterem

2022. április
TÉLI – TAVASZI „ÖRKÉNY” SZÍNHÁZBÉRLET
Furcsa pár – Női változat
~ vígjáték~
a József Attila Színház előadása
A női barátság és összetartás igazi misztérium.Főleg a 
férfiaknak. Hát még, ha a szóban forgó páros egyik tagja 
válik, és nincs hol meghúzza magát. Milyen jó, hogy 
van kire főzni, hasznossá tehetjük magunkat, kiélhetjük 
lakberendezői képességeinket és a barátnőnk, habár egyik 
képességünkre sem kíváncsi, mégis megtűr. A pedáns és 
hipochonder nő és az életvidám és rendetlen csaj barátságát 
tényleg semmi nem tudja megzavarni… vagy mégis? Két 
spanyol macsó és néhány féltékeny barátnő a legerősebb 
szövetséget is képes megingatni.
szereplők: Pikali Gerda, Fehér Anna, Jakus Szilvia, 
Fazekas Zsuzsanna, Jónás Andrea, Kovalik Ágnes, Horváth 
Sebestyén Sándor, Lukács Dániel
rendező: Hargitai Iván
helyszín: Barátság Kulturális Központ színházterem

2022. április 2. szombat, 11:00 
CSALÁDI KONCERT
Halász Judit A vitéz, a kalóz meg a nagymama
~koncert~
Halász Judit új lemezével folytatja azt a missziót, amit 
évtizedekkel ezelőtt elkezdett: a magyar könnyűzene 
legjobbjainak megzenésítésével klasszikus és kortárs magyar 
költők verseit énekelve gyerekek és családok számára 
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megszeretteti amagyar költészet legjavát. Halász Judit a 
Vígszínház tagja, a magyar állam Kossuth-díjjal, Jászai 
Mari-díjjal, Érdemes Művész kitüntetéssel jutalmazta 
eddigi munkáját, és ami számára rendkívül értékes: a 
gyerekek - Magyarországon elsőként – a Mosoly-Rend 
lovagjának választották.
Az előadáson Halász Judit egyedülálló pályafutásának 
legnépszerűbb alkotásait hallhatja a közönség.
belépődíj: 2 500 Ft
helyszín: Barátság Kulturális Központ színházterem

6. ELÉRHETŐSÉGEINK

BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
cím: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.
telefon: (+36)23-355-488 fax: (+36)23-355-387
e-mail: bkk@mail.battanet.hu
honlap: www.baratsagkk.hu
nyitvatartási idő: hétfő-péntek 10.00 - 20.00

https://www.facebook.com/baratsagkulturaliskozpont

MEGKÖZELÍTÉS BUDAPESTRŐL
autóbusszal: a Népliget Autóbusz pályaudvarról és az 
Etele térről
vonattal: a Déli pályaudvarról és Kelenföldről

HÍRLEVÉL 
Regisztráljon a baratsagkk.hu honlapon, hogy a jövőben 
tájékoztathassuk eseményeinkről, rendezvényeinkről!

7. MUNKATÁRSAINK

IGAZGATÓSÁG
Szigetvári József
igazgató
bkk.igazgato@mail.battanet.hu

Kohut Krisztina
előadó-művészeti igazgatóhelyettes
bkk.kohutk@mail.battanet.hu

Mahál-Kicikudisz Alexandra
igazgatóhelyettes
bkk.mkicikudisz@mail.battanet.hu

Winkler János
műszaki vezető
bkk.muszakivezeto@mail.battanet.hu

TITKÁRSÁG
Homoki Tímea
titkárságvezető, művelődésszervező
bkk@mail.battanet.hu

Rajczi-Németh Éva
gazdasági ügyintéző
bkk.gazdasag@mail.battanet.hu

Palagyi Zita
gazdasági ügyintéző, jegypénztáros
baratsagkassza@gmail.com
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PR ÉS MARKETING
Sümegi Krisztina
PR, marketing
bkk.sumegik@mail.battanet.hu

SZERVEZŐK
Gulyás Melinda
művelődésszervező
bkk.gulyasmelinda@mail.battanet.hu 

Gebeiné Lepsényi Katalin
művelődésszervező
bkk.gebeikati@mail.battanet.hu

RECEPCIÓ
Bezsera Barbara
recepcióvezető
bkk.bezserab@mail.battanet.hu

MŰSZAKI- TECHNIKAI MUNKATÁRSAK
Bolla-Tóth Gizella, Kovács Györgyné, Makó Tímea, Németh 
Sándorné, Győrfi András, Ilyés Zoltán, Kedves Patrik Gábor, 
Zrubecz László

8. SZOLGÁLTATÁSAINK 

KULTURÁLIS KOMPLEXUMUNK RENDKÍVÜLI 
ADOTTSÁGOKKAL RENDELKEZIK,  AMELYEK 
KEDVEZŐ KONDÍCIÓKKAL VEHETŐK 
IGÉNYBE:
Színházterem:  400 fő befogadására alkalmas, páholyokkal 
(szükség esetén tolmácskiállással) ellátott, profi fény és 
hangtechnikával, vetítővászonnal felszerelt színházi tér.

Kamaraterem: Székekkel berendezve 100 fő befogadására 
alkalmas exkluzív tér. Kisebb konferenciák, tudományos és 
ismeretterjesztő előadások, workshopok, ideális helyszíne, 
ugyanakkor 70 fős fogadásokra, családi eseményekre is 
ajánljuk.

Galéria: exkluzív fogadások, kiállítások helyszíne lehet, mely 
főtéri panorámájával igazán egyedülálló lehetőségekkel bír.

Földszinti közösségi tér: pódium előadások, klub 
koncertek, táncos rendezvények ideális helyszíne.

Mini galéria: kisebb, bensőségesebb kiállítások helyszíne 
lehet, melyet exkluzív megvilágítása tesz különlegesség.

Lépcsős galéria: különleges, több emeleten át tartó 
kiállítások helyszíne lehet.

Előtér: kiállításra alkalmas tér vitrinsorral.

Belső udvar: átriumos közösségi tér szabadtéri koncertek 
és egyéb programok, összejövetelek számára.
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Tantermek bérlése: tantermeink tökéletes lehetőséget 
nyújtanak mozgásművészeti csoportoknak, kluboknak, 
közösségi csoportoknak akár rendszeres programjaik, 
akár alkalmi rendezvényeik megtartására, tanfolyamok, 
workshopok megrendezésére. Változó méretnagyság, 
változatos elrendezés, többféle burkolat, mely bármely 
mozgásforma esetében megfelelő lehet, hangszer és 
technika bekészítési lehetőség áll rendelkezésre.  

További lehetőségek: belső audiovizuális tájékoztató 
rendszer, plazma illetve LCD TV hálózat; ingyenes 
wi-fihotspot internet elérési lehetőség.

Szolgáltatásainkról bővebb információkat honlapunkon 
– www.baratsagkk.hu – találnak, de készséggel állunk 
rendelkezésükre telefonon, illetve e-mailben is: 

Homoki Tímea: 

telefon: 06 23/355-488 email: bkk@mail.battanet.hu  

Vendéglátás: A Barátság Kulturális Központ előterében 
a közönséget a színvonalas exkluzív TheatrumCafe 
várja. Egyedi és különleges falfestményével, kellemes 
hangulatával, professzionális vendéglátó személyzetével 
kisebb rendezvények, kulturális események megfelelő 
helyszíne. 

9. JEGYÉRTÉKESÍTÉS 

Jegyek, bérletek a BKK jegypénztárában nyitvatartási 
időben válthatóak, vagy a www.ticketportal.hu, illetve a 
www.jegy.hu weboldalon rendelhetők.

Jegypénztár nyitvatartása:
kedd – péntek 14:00 – 18:00 
jegypénztár elérhetősége: (+36)23-355-488/jegypénztár 
(nyitvatartási időben hívható)
e-mail: baratsagkassza@gmail.com
Jegypénztárunk előadások esetén az előadás kezdése előtt 1 
órával nyit a helyszínen.
 
Jegyrendelés: 
Belépőjegyek rendelésére jegypénztár nyitvatartási időben 
személyesen, telefonon vagy e-mailben van lehetőség.  
A megrendelt jegyeket legkésőbb az előadás előtt 15 naptári 
nappal át kell venni. A határidőig át nem vett jegyeket 
jegypénztárunk előzetes értesítés nélkül, automatikusan 
értékesíti.
 
Fizetési eszközök:
Saját előadásainkra történő jegyvásárlás esetén készpénzen 
kívül az alábbi fizetési eszközöket tudjuk elfogadni:

• Bankkártya (Maestro, Master Card, Visa, Visa 
Elektron)

• OTP szépkártya (szabadidő zseb)
• MKB szépkártya (szabadidő zseb)
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Kérjük jegyvásárlás előtt érdeklődni szíveskedjenek a 
fizetési módokról, mert külsős előadások esetében nem 
minden esetben van lehetőség készpénz-helyettesítő 
eszköz elfogadására!

Kedvezmények:
Százhalombattai lakosoknak „Batta kártya” felmutatásával 
10% kedvezményt tudunk biztosítani saját előadásaink 
jegyárából. A kedvezmények bérletvásárlás esetében nem 
érvényesíthetőek!

A későn érkezőket az előadás zavartalan lebonyolítása 
érdekében a jegy által meghatározott helyre csak a 
szünetben engedjük be. A megvásárolt színházi jegyeket 
csak az előadás elmaradása esetén váltjuk vissza. Felnőtt 
előadásainkat 12 éven aluliak nem látogathatják.

ORSZÁGOS LEFEDETTSÉGŰ SZÍNHÁZ, 
RENDEZVÉNY ÉS KONCERT JEGYIRODA  
A BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

Intézményünk jegypénztára jegyirodaként is működik, 
így lehetőség van a TICKETPORTAL és a JEGY.HU 
felületén értékesített jegyek megvásárlására is.

A Ticketportal és jegy.hu rendszerén keresztül Ön 
egyszerűen, kényelmesen megvásárolhatja a Barátság 
Kulturális Központ belépőjegyeit, melyeket a felületek 
szolgáltatásának köszönhetően, akár saját otthonában is 
kinyomtathat!
www.ticketportal.hu
www.jegy.hu

SZÍNHÁZJEGYRE VAN SZÜKSÉGE? 
MIÉRT KERESNÉ MÁSHOL? A BARÁTSÁG 
KULTURÁLIS KÖZPONTBAN MINDEN JEGYET 
MEGVÁSÁROLHAT. 
BKK. MI MÁS? 
Szolgáltatásaink, munkatársaink elérhetősége 
és a programkínálatunk megtalálható megújult 
honlapunkon is: www.baratsagkk.hu. Kövessenek 
bennünket Facebook oldalunkon – facebook/
Barátság Kulturális Központ – ahol mindig találnak 
érdekességeket, aktualitásokat.

A műsorváltozást tervezzük, ennek jogát fenntartjuk!

 



Barátság Kulturális Központ
telefon: (+36) 23 355 488

fax: (+36) 23 355 387
e-mail: bkk@mail.battanet.hu

www.baratsagkk.hu
www.facebook.com/baratsagkulturaliskozpont
A Kulturális Központ pénztára bankkártya elfogadóhely.

felelős kiadó: Szigetvári József igazgató
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!


