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A VMK FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA 

A Városi Művelődési Központ Veszprém legnagyobb közművelődési intézményeként arra törekszik, hogy a 

város polgárainak érdekében meghatározó és iránymutató szerepet töltsön be a kulturális életben. A 

közművelődés számos területére kiterjedő tevékenységével részt vesz a város lakossága művelődésének 

szervezésében, a művelődés és szórakozási igények felkeltésében, befolyásolásában és kielégítésében, az 

egyetemes és a helyi kulturális értékek közzétételében, a civil társadalom önszerveződő közösségeinek 

segítésében. 

Az alaptevékenységbe tartozó alapító okiratban meghatározott feladatok: 

- óvodáskorúak, általános és középiskolások, fiatalok, felnőttek és időskorúak művelődési és szórakozási 

igényeinek kielégítése, 

- előmozdítja a különböző művészeti ágak és a közönség élményszerű találkozásait, koncertek, 

előadóestek, színházi és egyéb produkciók megrendezésével,  

- klubok, szakkörök, tanfolyamok és egyéb művelődési közösségek működtetése, 

- civil szerveződések szakmai támogatása, közös rendezvények lebonyolítása, 

- művészeti jellegű tevékenységet folytató amatőr együttesek befogadása, működési feltételeik 

szerződéses alapon történő biztosítása, 

- az intézményi és az Önkormányzat által kezdeményezett városi kulturális rendezvények, társadalmi 

események megszervezése, szakmai és technikai lebonyolítása, 

- az egyes városrészek kulturális igényeinek kielégítése, 

- művészek és közönség találkozásainak előadóestek, koncertek szervezésével, kiállítások rendezésével 

történő segítése, a kulturális ízlések és irányzatok megkülönböztetése nélkül, 

- hazai és nemzetközi kapcsolatokat épít ki, szakterületén segíti Veszprém Megyei Jogú Város testvér és 

partnervárosai közötti kulturális együttműködést,   

- nemzetközi és hazai konferenciák, szakmai tanácskozások szervezése. 

 

Kiegészítő tevékenységként az alábbi feladatokat látja el: 

- megrendelés alapján olyan rendezvények és más művelődési formák lebonyolítása, amelyek költségeit a 

megrendelő finanszírozza, 

- szakmai és technikai segítségnyújtás az Önkormányzat által fenntartott intézmények, más fenntartású 

művelődési intézmények, gazdasági szervezetek, vállalkozók programjainak lebonyolításához 

megrendelés alapján, 

- szakmai képzésekben, átképzésekben való közreműködés, valamint az intézmény szellemi és technikai 

szabad kapacitásainak hasznosítása bevételnövelés céljából, 

- oktatásszervezési feladatként: iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, tanfolyamok, át- és 

továbbképzések, ezekhez kapcsolódó szakmai tanácskozások, konferenciák szervezése, lebonyolítása, 

- árubemutatók, kiállítások, vásárok szervezése, 

- az intézmény használatában lévő ingatlanokban a szabad kapacitások bérbeadás útján történő 

hasznosítása az alaptevékenység sérelme nélkül a VMJV 22/2005. (VI.27.) Ör. Rendelet előírásainak 

figyelembe vételével, 

- az intézmény technikai eszközeinek bérbeadása. 
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A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 

GAZDÁLKODÁS 2015-BEN 

 

A Veszprémi Városi Művelődési Központ 2015. évi eredeti előirányzata 175 278 e Ft volt, amelyből a 

költségvetési támogatás összege 138 042e Ft. Ez az előző évinél 12 273e Ft-tal több. A saját működési 

bevétel előirányzat összege 24 000e Ft, a működési célú államháztartáson belüli támogatás (város 

rehabilitáció Veszprém KDOP-3.1./D2-13-k2-2013-0002) összege 13 236e Ft. 

 

2015-be a felhalmozási kiadás eredeti előirányzata 17 741e Ft volt. Az évközi költségvetési előirányzat 

módosítások: saját bevételünk terhére módosítottuk a beruházások előirányzatát 4 000eFt-tal, melynek 

teljesítését az alábbi táblázat mutatja: 

         adatok eFt-ban 

Feladat megnevezése Módosított előirányzat Teljesítés 

BERUHÁZÁSOK   

Immateriális javak 

beszerzése 

38 38 

Informatikai eszközök 

beszerzése, létesítése 

28 28 

Egyéb tárgyi eszköz 

beszerzése 

17 112 17 110 

Beruházási célú előzetesen 

felszámított ÁFA 

4563 4459 

BERUHÁZÁSOK 

ÖSSZESEN 

21 741 21 635 

 

Pótelőirányzat rendezvényekre, klubokra, civil szervezetek részére 2015-ben 

         adatok eFt-ban 

megnevezés pótelőirányzat tényleges költség 

A nagy háború – Irodalmi 

előadás 

75  

Vágkirályfa találkozó 70  

Idősek világnapja 10 286 

Kádártai vigasságok 200 1607 

Bede völgyi mini 100 110 

Hadnagy László halálának 

20 éves évfordulója 

30 10 

Versbusz 80 161 

Nyárbúcsúztató 150 898 

Hősök napja 70 40 

Nagycsaládosok 

rendezvénye 

13  

Október 6-ai program 85 50 

Erdélyi zarándokok 50 50 

nyugdíjas klubok, civil 

szervezetek 

4 600 4 600 

összesen: 5 533 7 861 

 



4 

 

 

Kimutatás 

2015.január 1-2015. december 31 

 

2015. 

VMK 

(MK01) 

Gyulafirátót 

MH.(MK02) 

Kádárta 

Faluház 

(MK03) 

Cholnoky 

Közösségi 

Ház 

(MK0072) Összesen 

személyi kiadások 63 396    2 450    7 290      73 136    

járulékok 16 483    709    591      17 783    

szakmai anyagok 

beszerzése 796    35    113      944    

 üzemeltetési anyagok 

beszerzése 2 751    51    12      2 814    

informatikai és 

kommunikációs 

szolgáltatások 1 730    141    57    97    2 025    

közüzemi díjak, bérleti 

és lízing díjak, 

karbantartási 

szolgáltatások, egyéb 

szolgáltatások 19 224    804    126      20 154    

szakmai tevékenységet 

segítő szolgáltatások 30 157    2 919    1 918      34 994    

kiküldetések 501    45        546    

reklám 3 621      13      3 634    

előzetesen felszámított 

ÁFA 9 830    796    329    26    10 981    

fizetendő ÁFA 2 654          2 654    

kamat, egyéb pénzügyi 

műveletek 41          41    

egyéb dologi kiadások 16 930    924    25      17 879    

elvonások és 

befizetések 43          43    

beruházás, felújítás 56 464    158    10      56 632    

beruházás, felújítás 

ÁFA-ja 15 066    43    3      15 112    

Össz kiadás 239 687    9 075    10 487    123    259 372    
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átvett pénzeszközök 31 722          31 722    

Saját bevétel 10 239    894    79      11 212    

kiszámlázott és 

visszatérített ÁFA 4 238    45    7    0    4 290    

kamat bevétel 1    0    0    0    1    

működési bevétel 

összesen: 46 200    939    86    0    47 225    

 

 

 

REKLÁM – MARKETING 2015-BEN 
 

Az év elején végre megtörtént az új honlapunk aktiválása, erre egyrészről azért volt szükség, mert a régi 

honlapunk uniós könyvtári pályázati forrásból készült, és így az intézményi átalakítást követően a könyvtár 

gondozásában üzemelt tovább, másrészt az új városi, központosított arculat miatt is átalakításra szorult. 

Az új honlapunk véleményünk szerint, egy korszerű, könnyen kezelhető, gyors, végtelen sok nagyfelbontású 

fénykép befogadására alkalmas, látványos oldal lett. Az oldal felépítése lehetővé teszi, hogy az okos 

telefonokkal böngészők számára is elérhető legyen, akadálymentesített verziója pedig a gyengén látók 

számára nyújt segítséget. Az oldal képes az RSS hírfolyamra is, tartalmaz esemény naptárt, gyorskeresési 

funkciót, vendégkönyvet, hírlevél igénylési lehetőséget, partner linkeket, banner elhelyezési lehetőséget, 

térképes keresőt a Google Maps segítségével. Az oldalról kapcsolati linkek segítségével lehet a kollégákkal 

levelezni. 

Naponta átlagosan 100 fő keresi honlapunkat. 
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 Az új honlapunk elkészülte után, továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a facebook oldalunkra, amely a mai 

elektronikus világunk, minden korosztály által közkedvelt eszköze. A Facebook oldalunk a 

www.facebook.com/vmkveszprem alatt érhető el. Az oldalunkat 4722 ember kedveli. Hetente átlagosan 4-

6 új ember kedveli az oldalunkat. 

 

 

A Rajongók nemének aránya mutatja, hogy általában a nők azok akik inkább keresgélnek a programjaink 

között. 

 

Egy érdekesség az oldalt kedvelők tartózkodási helyéről. Nézegetik az oldalunkat Németországból 67, 

Egyesült Királyságból 56, Ausztria 49, USA-ból 12, Hollandiából és Svájcból 9-9, Olaszországból és 

Szlovákiából 7-7, Franciaországból pedig 4 ember. 

 

http://www.facebook.com/vmkveszprem
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Az oldalt és az oldalhoz tartozó lapokat, azaz a megosztások, megtekintéseit az alábbi diagram mutatja. 

Ebből is jól látszik, hogy az eseményeinket és az idővonalat is rendszeresen látogatják az érdeklődők, de 

sokan nem várják meg a megosztások megjelenését, hanem átlépnek az „események” oldalunkra ahol 

időrendben látható minden programunk. Kimagaslóak az év eleji januári programok és az őszi programok 

nézelődői, valamint júniusban a tanév végén is megugranak a nézettségi adatok. 

Az eseményeinkről feltöltött fényképeket is rendszeresen megtekintik az oldal látogatói, amelyet 

hozzászólásokból tudunk nyomonkövetni. 

 

A külső webhelyről érkezőket mutató tábla alapján láthatjuk, hogy rendszeresen lépnek át a honlapunkról is 

keresnek minket a Google-n keresztül is és egyéb web helyekről is megtalálnak minket. A „vízkom”-os 

megkeresések az új honlap feltöltése miatt voltak ennyire aktívak az év elején. 
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Az alábbi táblázat érdekessége hogy láthatjuk a rajongóink olvasási intenzitását nap közben. Az adatok egy 

hetes időszakra vonatkozna. Munkaidő alatt eléggé kiegyensúlyozott a nézettség, majd tovább emelkedik az 

esti időszakban is. Tehát a megosztásaink napközben is célba érnek, de munkaidő után és az esti időszak is 

aktívak még a nézelődők. 

 

 

 

Programjainkat a honlapon és a facebook oldalunk mellett rendszeresen feltöltjük a Programturizmus.hu, a 

Napi Balaton.hu és az Erikanet.hu kulturális hírportálokra. 

Rendezvényeink információit minden esetben eljuttatjuk az alábbi szintén internetes kulturális oldalakra: 

Veszpremi-hirhatar.hu, Veszpremhirek.hu, Indexveszprem.hu, Fesztival.hu, Hircity.hu, Fidelio.hu, 

Utazzitthon.hu, Veszport.hu, Varosom.hu. 

A kultúrával foglalkozó portálok felderítése folyamatos feladatunk. Mára már a turisztikai honlapok is 

segítik munkánkat.  

A fenti elektronikus lehetőségeken túl, nagy figyelmet fordítunk arra is, hogy nyomtatott formában is 

tájékoztassuk programjainkról a közönséget. (műsorfüzet, szóró, plakát, hirdetés)  

Ezekkel az anyagainkkal a város több forgalmas pontján is találkozhatnak az érdeklődők.  

Fontosabb helyszínek: Belvárosi Üzletház - megállító tábla, Balaton Pláza - megállító tábla  

Spar - megállító tábla, Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Március 15. úti könyvtár, Cholnoky Könyvtár, 

Dózsavárosi Könyvtár, Kádártai Faluház, Rátóti Művelődési Ház, Napló szerkesztősége, Városi Piac, 

Tourinform iroda, Városháza, Társas Irodaház, Magiszter Kollégium, Pannon Egyetem.  

Nem felejtkezünk el a gyerekekről, fiatalokról sem, így az óvodákba, általános iskolákba és a 

középiskolákba is eljutattuk-eljuttatjuk nyomtatott reklámunkat, programismertetőinket.  

 

Folyamatosan próbáljuk vendégeinket az elektronikus műsorközlés felé irányítani. A megszerkesztett 

műsorfüzetünk és plakátjaink e-mail-es változatát minden hónapban eljuttatjuk médiapartnereinknek: Napló, 

Napló-online, Veszprémi 7 nap, Veszprémi Tv, Regina Tv, Klubrádió, Vehír, Civilhangár, Tourinform, Méz 

Rádió, Rádió 1, Látóhatár Várpalota, Mária Rádió, MTI, Öböl Tv, Csopak Tv, Szentgál Tv. 

Valamint a fent említetteken túl az általános és középiskoláknak, óvodáknak és könyvtáraknak, Veszprém 

kb. 50 km-es körzetében lévő kulturális intézményeknek, művelődési házaknak és a Veszprémi Turisztikai 

Egyesület tagjainak, VMK-ban működő klubjainknak, egyesületeinknek, csoportjainknak, önkormányzati 

intézményeknek, rendezvényeink iránt rendszeresen érdeklődő magánszemélyeknek. A műsorfüzet és a 

szórólapok e-mailezhető változatával naprakész információt tudunk nyújtani programjainkról. 
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Nagy információ fogadó csoportunk a Vmk-kártya programunkhoz csatlakozott egyének. 

Szerződéses jól működő kapcsolatunk van a Méz Rádióval. A kulturális műsorközlőben kapunk helyet. Egy-

egy kiemelt programunkra, külön figyelemfelhívó játékokat készíttetünk velük, melynek során belépőjegyet 

sorsolnak ki a résztvevők között.  

Heti rendszerességgel jelentetünk meg hirdetést a Veszprémi 7 Napban. Ez a hetilap a lakosok által kedvelt 

és ingyenes, és emiatt az egyik leghatékonyabb reklám eszközünk. Eljut szinte minden lakásba, családhoz és 

a városunkkal kapcsolatos közérdekű tartalma miatt napokig az emberek „kezében” marad. Hetente 2-3 

programunk előzetese kerülhet be keretes hirdetés formájában. Ezen felül az újság állandó 

programajánlójában is szerepelnek rendezvényeink.  

Szükség esetén nagyobb hirdetési felületeket is igénybe szoktunk venni. 

Kapcsolatban állunk a Veszprém megyei Naplóval is. Itt az ingyenes „Röviden” elnevezésű ajánlóban 

szoktunk helyet kapni. 

A Veszprém Tv-vel is kedvező feltételekkel lehet dolgozni, és amennyiben kéréssel fordulunk hozzájuk, 

próbálnak a lehetőségeikhez mérten segíteni. 

Az internetes újságok közül a VEHÍR szinte minden rendezvényünkön képviseli magát. Rendezvényeinken 

megjelennek még a Veszprémi Napilap a Veszprémi Hírek és a Veszport nevű internetes lapok képviselői is. 

Ezek a lapok azonban többnyire utólagos tudósításokat készítenek, ami számunkra a jegyeladások mértékét 

és a nézők számát nem befolyásolja. Viszont egy-egy sikeres előadás után sokan megtudhatják ezekről az 

oldalakról, hogy kinek-kiknek a munkája van a háttérben. 

 

SZAKMAI FELADATOK 

 
A KDOP-3.1.1/D2-k2-2013-0002 azonosító számú, „Szociális városrehabilitáció Veszprémben” című 

városrehabilitációs projekt keretében megvalósuló „soft” programok. 

 

 „MIÉNK ITT A TÉR” irodalmi, színházi programok gyermek és ifjúsági korosztály számára, nemzeti és 

társadalmi ünnepeink megélésének elősegítésére 

 

Január 21. 

Rendhagyó irodalomóra a Kávészünet zenekarral 

Helyszín: VMK, színházterem (Dózsa Gy. u. 2.) 

A miénk itt a tér programsorozat alapvető célja, hogy a tanuló ifjuság számára minél több eszközzel 

megélhetővé tegyük társadalmunk ünnepeit. A tapasztalat szerint az ünnepek egyre inkább „kiürülnek”, 

kevéssé érintik meg a szóban forgó korosztály lelkivilágát, kevés az információjuk, a történelmi 

háttérismeretük ahhoz, hogy az ünnepek méltósága, valódi tartalma sajátjukká váljon. A Magyar Kultúra 

Napja alkalmából rendezett program elérte a célját, egyrészt sikerült az érintett korosztály figyelmét felhívni 

az ünnepre, másrészt az együttes koncertje igényes és tartalmas kulturális élményt nyújtott. A Kávészünet 

együttes nem pusztán zenekar, hitvallásuk az irodalmi értékek, a versek iránti mély érdeklődésükben 

gyökerezik. Tevékenységükkel egyszerre nyújtanak kulturális élményt és szórakoztató kikapcsolódást.   

 

február 23. 

Bandázás a suliban- rendhagyó irodalom óra 
Helyszín: VMK, színházterem (Dózsa Gy. u. 2.) 
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Filmvetítés (A hullám) és Todd Strasser azonos című regényének feldolgozása drámapedagógiai 

eszközökkel.  

 

március 11. 

Helyszín: VMK, színházterem (Dózsa Gy. u. 2.) 

Fényes március- 1848 - rendhagyó irodalom óra 

Elsőként egy rövid összefoglaló előadást hallgathattak meg a diákok, az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc időszakáról, legfontosabb eseményeiről és a harcok menetéről egészen a világosi 

fegyverletételig. Külön kiemelve a helytörténeti, veszprémi kapcsolódási pontokat. Sashalmi István 

veszprémi helytörténeti kutató „Fiúk! Előre!” – az 1848/49-es honvédgyalogság 6. „veszprémi” 

zászlóaljának emlékére írt könyv szerzője a dicső korszak veszprémi vonatkozásait foglalta össze. Majd az 

irodalom óra második felében a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad előadása, Petőfi Sándor költeményein 

keresztül nyújtott művészi értékű áttekintést a korról és a szabadságharc eseményeiről. 

 

március 31. 

Helyszín: VMK, színházterem (Dózsa Gy. u. 2.) 

Színházi világnap - Kai Hensel: Klamm háborúja 

A választott színházi előadás egy több éve nagy sikerrel futó monodráma, mely egy középiskolai osztályban 

játszódik. Szerzője, Kai Hansel kortárs német drámaíró, művét egy „osztályterem színházi” pályázatra 

készítette. Az osztályterem színház kifejezetten fiatalokat érintő problémákat dolgoz fel, interaktív módon.  

A Klamm háborúja egy tanár önvallomása az iskola „harcteréről”. A feldolgozó órán a diákok nagyon 

szívesen beszéltek a látottakról, aktivitásukon érezhető volt, hogy a téma találkozott érdeklődésükkel, 

mélyen érintette őket.  

 

április 20. 

Helyszín: VMK, színházterem (Dózsa Gy. u. 2.) 

Csak egy éjszakára- Hit, humor és hallgatás a XX. század első felének magyar irodalmában- 

rendhagyó irodalom óra 

A színházi előadás a XX. század első felének erdélyi magyar irodalma segítségével szól történelemről, 

irodalomról, hazaszeretetről, az erdélyi magyarságról. A színművészek Takaró Mihály irodalomtörténész 

ismertetői, összekötő szövegei segítségével olyan összefoglalót nyújtottak a századelő és a két világháború 

közötti erdélyi magyar irodalomból, melyek a tankönyvek lapjairól hiányzik, ám meghatározó fontossággal 

bír az adott korszak ismeretében, megértésében. Magas színvonalú, kiváló művészi munkával és 

élményszerű előadással elérték, hogy a jelen lévő 14-18 éves korosztály lelkét megérintsék az idézett 

irodalmi alkotások, és az erdélyi magyarság sorsát tükröző gondolatébresztő dilemmák.     

 

HELYTÖRTÉNETI ELŐADÁSSOROZAT 

január 13. 

Helyszín: VMK, előcsarnok (Dózsa Gy. u. 2.) 

A Jutasi úti őskori régészeti lelőhely feltárása - Regenye Judit régész előadása (Laczkó Dezső Múzeum) 

 

január 27. 

Városkalauz az Aranyosvölgy mentén - Jákói Betty helytörténeti kutató, túravezető előadása 

 

február 10. 

Természeti értékeink felfedezése, a Rab Mária Erdőbirtokosság szerepe a lakótelep zöld projektjében 
Nagyné Kozma Ildikó előadása (BaBaKo) 
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február 24. 

Veszprémi Kaleidoszkóp. A családi fotók értéke és szerepe a helytörténeti kutatásokban - Márkusné Vörös 

Hajnalka levéltáros előadása (MNL VeML)  

 

március 10. 

Veszprém arcai - Bodó Emma fotográfus hagyatékában - dr. Herth Viktória művészettörténész előadása 

(Művészetek Háza) 

 

március 24. 

Veszprém kulturális élete a Nagy Háborútól az 1980-as évekig - Csiszár Miklós előadésa 

 

április 14. 

Bolygóvárostól a lakótelepig - Jákói Betty helytörténeti kutató, túravezető előadása 

 

április 28.  

A „Haszkovó” – A legnagyobb veszprémi lakótelep építéstörténete című kiállítás megnyitója és előadás  

Nagy Szabolcs főlevéltáros előadása (MNL VeML) 

 

május 12.  

Hogyan épültek a panelházak. A VÁÉV emlékezete - Mezei László építész előadása (Veszprémi 

Ipartestület elnöke) 

 

május 26. 

Helyszín: VMK (Táborállás park 1.) 

Életképek a lakótelep négy évtizedéből - Szegedi József helytörténész előadása 

 

 

MESTERKEDŐ HAGYOMÁNYŐRZŐ GYERMEKFOGLALKOZÁSOK  

január 24. 

Helyszín: VMK, előcsarnok (Dózsa Gy. u. 2.) 

Boldogasszony hava – Télhó – Fergeteg hava 
Mesterségbemutató (népi ékszer); kézműves foglalkozás (farsangi díszek készítése, Velencei álarc); 

Játéksziget (népi ügyességi játékok) 

A gyerekek nagyon élvezték a gyöngyfűzést és szívesen hallgatták az ékszerekkel kapcsolatos történeteket, 

tudnivalókat. Miközben ötletes és különleges díszeket, maskarákat hoztak létre, sokat beszélgettek a 

farsangról és a farsangi élményekről. Lehetőségük volt bábozásra is. Különböző bábfigurákat felhasználva 

saját maguk találhattak ki történeteket, illetve számos izgalmas mesét hallhattak előadóművész 

tolmácsolásában. 

 

február 21. 

Helyszín: VMK, előcsarnok (Dózsa Gy. u. 2.) 

Böjtelő hava – Télútó – Jégbontó hava 
Mesterségbemutató (fazekasság); kézműves foglalkozás (cserépbáb készítése, dekupázstechnikával szív 

alakú doboz készítése); Játéksziget (népi ügyességi játékok) 

A résztvevők nagy érdeklődéssel hallgatták a fazekasmesterséggel kapcsolatos történeteket és különösen 

élvezték a marokedény, a cserépbáb és a szív alakú doboz készítését. Amellett, hogy kreatív és egyedi 

alkotásokat hoztak létre, számos mesét is kitaláltak, sokat énekeltek és mondókáztak a bábozás keretében. 

 

március 21. 

Helyszín: VMK, előcsarnok (Dózsa Gy. u. 2.) 
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Böjtmás hava – Tavaszelő – Kikelet hava 
Mesterségbemutató (lószőrékszerkészítés); kézműves foglalkozás (mobiltartó készítés vászonból, nemzeti 

színű zászló fűzése gyöngyből); Játéksziget (népi ügyességi játékok) 

A gyerekek szívesen hallgatták a lószőrékszerkészítés kapcsán elhangzó érdekességeket és örömmel 

próbálták ki a különleges anyagból történő ékszerkészítést. Élvezték a kézműves foglalkozásokat és a 

Babakonyha, illetve a népi ügyességi játékok is nagy tetszést arattak körükben. 

 

április 25.  

Helyszín: VMK, előcsarnok (Dózsa Gy. u. 2.)  

Szent György hava – Tavaszhó – Szelek hava 
Mesterségbemutató (tojáskarcolás); kézműves foglalkozás (tojásberzselés, tojásdíszítés); Játéksziget (népi 

ügyességi játékok) 
A résztvevők érdeklődéssel hallgatták a tojáskarcolással kapcsolatos információkat és szívesen próbálták ki 

a technikát. Nagyon élvezték a tojások díszítését és a tojástartó készítését is. A kézműves foglalkozások 

során rendkívül egyedi és különleges alkotások születtek. 

 

TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI KÉPZÉS 

január 5., 12., 19., 26. 

Helyszín: Diósy Márton u. 2/E. 

Az oktató a 4 alkalom során olyan fő témákkal foglalkozott, mint a létezésünk rétegei, a test és lélek 

együttes fejlődése, ayurvédikus tanítás, meridiántorna, meridián pontok, a problémák fizikai és mentális 

okai, illetve az idegrendszer működése. A résztvevők hasznos és érdekes ismeretekre tehettek szert. 

február 2., 9., 16., 23. 

A képzésvezető a következő főbb témákkal foglalkozott a foglalkozások során: milyen tényezők vezethetnek 

szervezetünk legyengüléséhez, édességfogyasztás veszélyei, meridiánok, 5 fázis, taoizmus, Yin és Yang, 

nyugati és keleti ember közötti különbségek. A résztvevők számos értékes ismeret birtokába jutottak. 

március 2., 9., 16., 23. 

A képzés során az oktató beszélt többek között a fogak és a szervek kapcsolatáról, a szájüregi és 

diagnosztikus terápiás pontok rendszeréről, a fogak lábon található reflexzónáiról, a fog és a psziché 

kapcsolatáról, a Tudattérképről, az egészséges reggeliről, a mandalázásról, a mantrákról és a gyógyításban 

betartható aranyközépútról. A sportbemutató kifejezetten látványos volt, számos látogatónak meghozta a 

kedvét a mozgáshoz. 

április 6., 13., 20., 27. 

Az oktató a 4 alkalom során olyan fő témákkal foglalkozott, mint a DO-IN- önmasszázs technika, a Karma-

jóga, a szemen lévő meridiánpontok, a Chi kung, illetve a tudatban játszódó folyamatok. A sportbemutatón 

előforduló formagyakorlatok nagy tetszést arattak a közönség körében. 

 

március 27. 

SPORTBEMUTATÓ 

Helyszín: Március 15. úti Könyvtár előtti park 

 

ÉLETVEZETÉSI ÉS TANULÁS-MÓDSZERTANI FOGLALKOZÁSOK FIATALOKNAK   

január 20. 

Helyszín: Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola 

A foglalkozás során beszélgettek célkitűzésekről, tettekről, pozitív és negatív szemléletről, a „10 perces 

tanulás” technikájáról, tanulást gátló tényezőkről, hatékony és kreatív tanulási módszerekről. A diákok 

egyrészt hasznos tanácsokat kaptak a tanulással kapcsolatban, másrészt játékos formában fejlődött az 

önismeretük. 
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február 17. 

A foglalkozás mentális játékkal indult, majd önismereti és motivációs teszteket töltöttek ki, illetve 

beszélgettek különböző tanulási technikákról. Végül koncentrációs feladatot, kommunikációs gyakorlatot és 

szójátékot végeztek. A teszteknek, gyakorlatoknak és játékoknak köszönhetően a résztvevők számos 

információt megtudtak saját személyiségükről. 

március 24. 

A foglalkozás során beszélgettek célokról és sikerekről, illetve különféle mozgásos és memóriajavító 

feladatot/gyakorlatot végeztek (kézfogós játék, állókép/szoborcsoport alkotása, utánozós feladat, labdás 

órajáték, örömjáték). A diákok hasznos tanácsokat kaptak a célok és sikerek kapcsán, emellett pedig a 

játékoknak/feladatoknak köszönhetően rengeteg érdekességet megtudtak egymásról, valamint önmagukról. 

 

április 21.   

A résztvevők mozgásos és kommunikációs feladatokat oldottak meg, beszélgettek problémamegoldási 

technikákról, társas és párkapcsolatokról, a férfiak és nők közötti különbségekről. Ezen témák kapcsán 

filmrészletet néztek meg és önismereti tesztet töltöttek ki. A foglalkozás során a diákok nagyon élvezték a 

feladatokat és szívesen hallgatták az előadó és a szakkörvezető tanácsait, észrevételeit. 

május 19. 

Az utolsó alkalommal a diákok színezős és egyéb önismereti feladatot végeztek (pl. ellentétpárokat 

gyűjtöttek össze, stb.), munkával kapcsolatos Super-próba nevű tesztet töltöttek ki és beszélgettek az életről, 

boldogságról, illetve a sikerekről. A résztvevők számos hasznos információt elsajátítottak, a 

szakkörvezetőtől pedig megszívlelendő tanácsokat és útravalót kaptak. 

 

 

TUDNI ILLIK, HOGY MI ILLIK – ILLEMTANI ELŐADÁS 

február 25. 

Helyszín: Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 

Az előadó elsősorban a mindennapi élethelyzetek, a bemutatkozás, a köszönés, a társalgás, az étkezés, az 

öltözködés és a külföldön történő helyes viselkedés témakörével foglalkozott. A különböző nemzetek 

kapcsán számos információt, szokást, helyi sajátosságot és különlegességet említett a diákoknak. A 

résztvevők igazán praktikus ismeretekre tehettek szert. 

 

TUDNI ILLIK, HOGY MI ILLIK – ILLEMTANI ELŐADÁS ÉS VETÉLKEDŐ 

május 27. 

Helyszín: Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 

Az előadó elsősorban a bemutatkozás, megszólítás, öltözködés, társalgás, vendégüllátás, a nyilvánosság 

előtti viselkedés, illetve az étkezéssel egybekötött hivatalos rendezvények témakörével foglalkozott. A 

továbbiakban a jelentkező csapatok vetélkedő keretében kaptak lehetőséget arra, hogy megmérettessék 

magukat. 3 fordulóban töltöttek ki teszteket, emellett pedig szituációs gyakorlatokon keresztül találkozhattak 

a helyes és helytelen viselkedési formákkal.  

 

„A TERMÉSZETES OTTHON – KÉPZÉSEK KISMAMÁKNAK, KISGYERMEKES SZÜLŐKNEK”  
Helyszín: EKMK Március 15. úti Könyvtár  

január 11. 

Gyógynövényes krémek, kozmetikumok készítése (III. modul) 

 

február 7., 8. 

Mosószerek, mosogatószerek, tisztítószerek készítése (IV. modul) 
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február 3., 10., 24., március 3., április 14., 21., 28., május 5. 

Környezettudatos életvitel, egészséges életmód, egészséges főzés alapjai (V. modul) 

 

MIÉNK A PARK! 

április 26. 

Helyszín: Táborállás park, szabadtér 

A Táborállás park felújításának alkalmából került megrendezésre, a Kabóca Bábszínház együttműködésével 

egy egésznapos családi program. Az érdeklődők három előadást tekinthettek meg a nap folyamán (Óz, a 

nagy varázsló, Farkasbarkas és rókakoma, Helka, a Balaton tündére) ezen felül játszóházak, kézműves 

foglalkozások és szabadtéri játékok várták a látogatókat.   

 

PSZICHOSZÍNHÁZ 

május 15. 

Helyszín: VMK színházterme (Dózsa Gy. u. 2.) 

Kidobni? Megtartani? Mérlegen a párkapcsolat  

Interaktív, modern színházi produkciók a tömegesen jelentkező mentális problémák, az egyén, a család és a 

társadalom gondjainak meglátására, feldolgozására. Színházi, drámapedagógiai módszerekkel a konfliktusok 

megjelenítése, elemzése által a résztvevők közelebb jutnak a megoldás megtalálásához. 

 

A KDOP-3.1.1/D2-K2-2013-0002 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, „SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ 

VESZPRÉMBEN” CÍMŰ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT KERETÉBEN ELKÜLÖNÍTETT 

PROGRAMALAP FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ MINI-PROJEKTEK 
A Programalap Közvetítő Szervezete a Városi Művelődési Központ volt, amely pályázat keretében a 

következő programok folytatódtak 2015-ben. 

 

 

 
Civil szervezet Esemény Helyszín Időpont 

 

 

 

 

 

 

SZABAD-SAJTÓ 

Kulturális és Ifjúsági 

Közhasznú Egyesület 

Zeneterápiás foglalkozás 

kisgyermek korosztály 

részére 

Bárczi Gusztáv Általános 

Iskola, Speciális 

Szakiskola 

2015. jan. 05., 12., 19., 

26., febr. 02., 09., 16., 

márc. 16., 23., 30., ápr. 

13., 20., 27., máj. 04., 

11., 18., 25.  

8.00 – 9.30 között 

Zeneterápiás foglalkozás 

kamasz korosztály 

részére 

Bárczi Gusztáv Általános 

Iskola, Speciális 

Szakiskola 

2015. jan. 05., 12., 19., 

26., febr. 02., 09., 16., 

márc. 16., 23., 30., ápr. 

13., 20., 27., máj. 04., 

11., 18., 25. 

9.30 – 11.00 között 

Zeneterápiás foglalkozás 

fiatal felnőtt korosztály 

részére 

Bárczi Gusztáv Általános 

Iskola, Speciális 

Szakiskola 

2015. jan. 05., 12., 19., 

26., febr. 02., 09., 16., 

márc. 16., 23., 30., ápr. 

13., 20., 27., máj. 04., 

11., 18., 25. 

12.30 – 14.00 között 

Zeneterápiás foglalkozás 

felnőtt korosztály 

részére 

Bárczi Gusztáv Általános 

Iskola, Speciális 

Szakiskola 

2015. jan. 05., 12., 19., 

26., febr. 02., 09., 16., 

márc. 16., 23., 30., ápr. 

13., 20., 27., máj. 04., 

11., 18., 25. 
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11.00 – 12.30 között 

Zeneterápiás foglalkozás 

időskorúak korosztály 

részére 

EKMK Március 15. úti  

Nyugdíjas klub 

 

2015. jan. 05., 12., 19., 

26., febr. 02., 09., 16., 

márc. 16., 23., 30., ápr. 

13., 20., 27., máj. 04., 

11., 18., 25. 

14.00 – 15.30 között 

Csoportzáró 

foglalkozások 

Bárczi Gusztáv Általános 

Iskola, Speciális 

Szakiskola 

2015. febr. 27., máj. 29. 

13.00 – 18.00 között 

 

 

 

A Veszprémi Deák 

Ferenc Általános 

Iskoláért Közhasznú 

Alapítvány 

Lakótelepi „Berkenye” 

Tanösvény - útvonal 

kijelölése 

piktogramokkal valamint 

az irányjelző kistáblák, 

nagy információs táblák 

és fajnév táblák 

kihelyezése   

 

 

 

 

akcióterület  

2015. március 

Ünnepélyes átadó 

rendezvény - „Ez a Ti 

családi vállalkozásotok! 

– út a 

fenntarthatósághoz” 

családi, játékos verseny 

több kategóriában a 

tanösvény végig 

járásában, futásában  

2015. április 25.       

9.00 – 12.00 

Kövirózsa Alapítvány Öko - kézműves 

foglalkozások 

 

EKMK Március 15. úti 

Könyvtár 

Veszprém, Március 15. 

u. 1/a. 

2015. jan. 23., febr. 20., 

márc. 20., ápr. 17., máj. 

15.   

16.30 – 19.30 között  

Kék Madár Alapítvány 

Kalandozások a népmese 

és a népzene 

birodalmában 

 

 

 

 

Báthory István Általános 

Iskola 

Veszprém, Halle u. 10. 

2015. február 19. 

10.00 – 13.00 és  

14.00 -16.00 között 

Kalandozások a népi 

mesterségek és a 

néphagyományok 

birodalmában 

2015. április 22. 

10.00 – 13.00 és  

14.00 -16.00 között 

 

Kalandozások a néptánc 

és a harcművészet 

birodalmában 

2015. május 21. 

10.00 – 13.00 és  

14.00 -16.00 között 

 

 

Veszprém 

Táncegyüttesért 

Alapítvány 

A tánc világnapja  

 

Városi Művelődési 

Központ 

2015. április 25. 

Tánctábor – ifjúsági 

korosztály számára 

2015. márc. 20., 21., 22. 

és ápr. 10., 11. 

Kézműves és táncos 

néphagyományok 

tehetséggondozó 

hétvégék a Balaton- 

felvidék és a Bakony 

jeles ünnepei mezsgyéjén  

2015. jan.24., febr.28., 

márc.21., ápr. 25.  

 

Életet Segítő Alapítvány Álláskeresési tréning EKMK Március 15. úti 

Könyvtár 

2015. febr. 2 – 6., 

16 – 20. 

8.00 – 16.00 között 

  Korcsoportos kézilabda 

Utcák - Terek Bajnokság  

 

 
2015. jan. 10., 31.     9.00 

– 13.00  
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Veszprém Megyei 

Testnevelő Tanárok 

Egyesülete 

Korcsoportos Grundfoci 

Bajnokság  

 

 

Veszprém, Halle u. 7. 

szám alatti közterületi 

sportpálya, póthelyszín: 

Báthory István Általános 

Iskola Veszprém, Halle 

u. 10.  

2015. jan. 10., febr. 07.          

13.00 – 17.00  

Streetball - Korcsoportos 

streetball foglalkozások  

2015. jan. 06., 08., 13., 

15., 20., 22., 27., febr. 

03.    

15.00 – 16.30 

GrundParty - Kiegészítő, 

szülő- gyerek 

szabadidősport 

tevékenység  

2015. jan. 17., febr. 07. 

10.00 – 12.00 

 

Bakonyfolk Baráti Kör 

Népi hagyományok a 

lakótelepen  

Smaragdváros – 

akcióterület  közterületei, 

utcái 

2015. február 28. 

Téltemetés 

 április 6. 

Húsvéti locsolkodás 

Tánctábor – gyermek 

korosztály számára 

Városi Művelődési 

Központ 

2015. április 1 – 5. 

 

 

Veszprémi Egyetem 

Hallgatói Alapítvány 

Terepszemle – Felkészítő 

képzés a programban 

résztvevő szakemberek 

számára 

Smaragdváros – 

akcióterület  közterületei, 

utcái és a Veszprémi 

Ifjúsági Ház Bajcsy-

Zsilinszky u. 9.   

2014. november 15., 16. 

8.00 – 18.00 

Terepszemle – Mobil 

ifjúsági információs 

szolgáltatás és felkereső 

munka. (10 alkalommal)  

Smaragdváros – 

akcióterület  közterületei, 

utcái 

2014. december 15.,   

2015. április 14., 28. 

Jendrassik - Venesz 

Középiskola és 

Szakiskola 

2014. december 17., 

2015. április 7., 21. 

SÉF Szakképző Iskola 

2015. ápr. 9., 16., 23., 

30. 

Kálvin János park 

 

 

Tálentum Centrum 

Tehetséggondozó 

Alapítvány 

Go Skateboarding! – 

Gördeszkás pályaavató 

rendezvény, bemutató, az 

elemek avatása, 

kipróbálása 

 

 

Veszprém, Kálvin János 

park 

2015. április 30.  

Go Skateboarding! – 

Éljen Május 1e! 

Gördeszkás verseny és 

egész napos program 

koncertekkel, 

bemutatókkal 

2015. május 01.   

 

 

 

Csalán Környezet- és 

Természetvédő 

Egyesület 

Madarak és Fák Napja 

témanap, versíró és 

rajzpályázat, interaktív 

kiállítás, növényültetés, 

kézműves foglalkozások 

 

 

 

Városi Művelődési 

Központ 

2015. május 08.       8.00 

– 16.00 

A Föld Napja                        

versíró és rajzpályázat, 

akadályverseny, benne 

városi nagytakarítás, 

kézműves foglalkozások, 

2015. április 24.       8.00 

– 16.00  
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kiállítás 

Az Elsivatagosodás és az 

Aszály Elleni Világnap       

témanap, versíró és 

rajzpályázat, játékos 

kiállítás, kézműves 

foglalkozások 

2015. június 05.       8.00 

– 16.00 

Gyermekszínházi 

előadás, kiadvány 

bemutató  

2015. június (időpont 

egyeztetés alatt) 

 

 

 „VESZPRÉM INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ  

REHABILITÁCIÓJA I/B ÜTEM” - KDOP-3.1.1/D1-14-K2-2014-0001 
PROGRAMALAP 

 

Civil szervezet Esemény Helyszín Időpont 

Veszprémi Motoros 

Egyesület 

„Fénybe mártom 

ecsetem” 

Esőhelyszín: VMK, 

Dózsa Gy. u. 2. 

2015. május 23. 

Echo Innovációs Műhely Veszprémi Paletta Csermák Antal 

Zeneiskola 

Veszprém, Megyeház tér 

5. 

Sarolta udvar, Kossuth u. 

Esőhelyszín: VMK, 

Dózsa Gy. u. 2. 

2015. április 20-24. 

 

 

 

2015. május 16. 

 

Kukkantó Baráti Kör 

Egyesület 

„A vers, amit mondani 

kell” 

Gizella udvar, Hangvilla 

előtti tér, Petőfi Sándor 

emléktábla, Simonyi 

Zsigmond emléktábla 

Esőhelyszín: Hangvilla 

2015. április 29. 

 

Pannon Értékmentők és 

Hagyományőrzők 

Közössége Egyesület 

Hungarikum Ünnep 

Veszprémben. Helyi 

értékek vására és nemzeti 

értékek kiállítása a 

belvárosban 

Veszprém, Kossuth u. 2015. április 18. 

 

VÁROS-TÉR Kulturális 

Alapítvány 

Muzsikál a belváros Csermák tér, Gizella 

udvar, Óváros tér  

Esőhelyszín: Hangvilla 

2015. május 9. 

 

 

 

A VMK KÖZPONTI ÉPÜLETÉBEN 2015-BEN RENDEZETT PROGRAMOK 
 

A 2015-ös év első félévében, a felújítási munkálatok miatt, továbbra is a Dózsa Gy. u. 2. épületében 

működött a VMK. Itt továbbra is helyhiánnyal küzdöttünk így a szakmai programok nagy részét külső 

helyszíneken valósítottuk meg. 
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Filmklub 

A szokásos módon, minden hétfőn jobbnál jobb filmekkel vártuk a filmbarátokat a Dózsa Gy. úti épület 

színháztermébe.  

 

Január 21.  

Magyar Kultúra Napja 

A program 16 órakor kezdődött a 90 éves Bodosi György (Dr. Józsa Tivadar) költő köszöntésével kezdődött 

az előcsarnokban, melyen a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjai is közreműködtek. Majd ezt követően 

a Kávészünet zenekar koncertje következett a színházteremben. 

 

Január 30. 

Versbarátok találkozója- in memoriam Borbély László 

25 éve, hogy a veszprémi és Veszprém megyei versbarátok összegyűlnek, hogy versmondó társukra, 

Borbély Lászlóra emlékezzenek. E téli délutánok főszereplői a versek, állandó vendég a költészet szeretete.  

A délután házigazdája Sz. Csordás Éva előadóművész. 

 

Március 3. 

Tavasztól tavaszig 

Zenés irodalmi műsor barátságról, szerelemről és létünk nagy kérdéseiről. Rábai Zsanett, Felföldi Gábor és 

Lohonyai Zoltán, a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjai előadásában 

 

Március 23.  

Házhoz megy a zenede  

Koncert és zenetörténeti előadás a XX. század könnyűzenéjének fejlődéséről. 

 

Március 27. 

Magyar napok 2015- Nyugati magyar diaszpóra 

Haraszthy Ágoston kalandos élete és munkássága -egy magyar, aki várost alapít Amerikában, San Diego 

megye első seriffjének választják, és ő a kaliforniai borkultúra megteremtője 

Előadó Dr. Kocsis László egyetemei tanár, a Pannon Egyetem Georgikon Kar Kertészeti Tanszékének 

tanszékvezetője 

 

Április 7. 

„Tiszta szívvel” 

Költészet napi összeállítás József Attila verseiből a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad előadásában 

 

Április 13. 

A Költészet Napja alkalmából rendhagyó irodalom óra általános iskolásoknak 

„A hangraforgó zeng a fű között” címmel – a Hangraforgó Együttes zenés műsora, a klasszikus és kortárs 

magyar költők műveiből. 

 

Alma Mater Napok 

 

Március 26. 

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium diákjainak előadása 

 

Április 10. és 17. 

A Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium diákjainak előadásai 

 

Április 15. 
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Lovassy László Gimnázium előadása 

 

Április 21. 

A Veszprémi Közgazdasági SzKI diákjainak előadása  

 

NYÁRI RENDEZVÉNYEINK 

Június 28. 

Helyszín: Kolostorok és Kertek 

Családi Nap  

Program: 14.00-20.00-ig a RAMAZURI JÁTÉKTÉR-ben (szórakoztató játékok és játszóházak), 14.30-kor 

CSURGÓ ZENEKAR koncertjén (Három egész napon át), 15.30-kor Az ACRO DANCE SE elő-adásán, 

16.00-kor A RAMAZURI BÁBSZÍNHÁZ interaktív műsorán (Ki játszik ilyet?), 17.00-kor KÖKÉNY 

ATTILA fellépésén szórakozhatott a közönség. A programok mellett a felnőtteket pálinkák, borok, a 

gyerekeket csillámtetováló, légvár, lufi, fagyi és egyéb finomságok várták. Az esős idő miatt a Csurgó 

Zenekar koncertje nem a szabadtéri színpadon, hanem a Kolostor épületében valósult meg. A többi 

programelem az eredeti helyszínen zajlott. 

 

VILÁGJAVA ESTEK 
Helyszín: Óváros tér 
 

Július 29. 

ZOMBORI koncert 

A Zombori 2008-ban alakult, zenéjükben a magyar (főleg moldvai) népzene lüktető táncházi energiáját 

progresszív elektronikus, és jazz-es hangzásvilággal erősítik, ami ellazulásra és fékevesztett örömködésre 

egyaránt alkalmas. 

Világzenei „friss folk”-repertoárjukkal rengeteg klubot és fesztivált meghódítottak már, 2013-ban pedig 

megnyerték a Talentométer tehetségkutató világzenei elődöntőjét is. Májusban megjelent első kislemezük 

Napvilág, holdvilág címmel.  

 

Július 30.  

Guča Partyzans Brass Band koncert  

2012 nyarán alakult meg a kilenctagú Guca Partyzans, mint Magyarország első balkán rezesbandája, magyar 

profi jazz zenészekből. Célja, hogy Magyarországon is elérhetővé váljon a balkáni szerb "underground" 

trombita zene. 

A zenekar kiváló és profi mestere a hangulatteremtésnek, a Macskajajtól a slágereken át a klasszikusokig 

mindenbe belenyúl, és semmit nem ront el. 

 

Augusztus 31. 

CABARET MEDRANO koncert  

Az együttes Verebes György vajdasági magyar festő és Kamondy Imre fővárosi költő-színész barátságából 

született a pesti romkocsmákkal együtt az ezredfordulón.  

Balkáni és latin dallamok, tangó és népzene, free jazz és sanzon, ballada és rock and roll vegyül zenéjükben, 

és áll össze egy kávéházi-cirkuszi egésszé. „Mintha Tom Waits, Paolo Conte és Viszockij zenélne együtt 

egy párizsi orfeumban. 

 

Augusztus 2.  

Veszprémi Vigasságok 

Helyszín: Óváros tér 
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Az egész napos népi-és iparművészeti kirakodóvásárt az alábbi programok kísérték: 10 órától a 

„Folklórdélelőtt” címmel rendezett eseményen az alábbi együttesek léptek fel: a Litéri Zöldág Táncegyüttes 

és a Szilágyi Táncegyüttes. 16 órától a Kolompos Együttes "Kolompos mulatság" című előadását hallhatta a 

közönség. A magyar gyermekek körében egyik legnépszerűbb együttesként a veszprémi koncert során is 

arra törekedtek, hogy megismertessék, megszerettessék a gyerekekkel és szüleikkel a magyar népzenét, 

néptáncot, régi népszokásokat, vagyis mindazt a páratlan kulturális kincset, melyet elődeink hagytak ránk 

örökségül. 

 

ZENÉLŐ UDVAR 
Helyszín: Dubniczay palota udvara  

 

Augusztus 12. 

Zenés(z) önéletrajz – Dr. Naményi Miklós ária- és dalestje 
 

Augusztus 13. 

Dávid Roland és zenekara 

 

Augusztus 14. 

FÜR  ANIKÓ – Kitalált világ című estje 

 

NEMZETKÖZI FOLKLÓRESTEK 
Helyszín: Óváros tér 

Másodszor rendezte meg a Városi Művelődési Központ néptánc találkozóját augusztus 21-22-én 

Veszprémben. A székesfehérvári Királyi Napok résztvevői látogattak el ismét városunkba. Első nap három 

határon túli csoport mutatkozott be. Erdélyből a Hargita Székely Népi Együttes, Pozsonyból az Ifjú Szívek, 

a Vajdaságból pedig a Cirkalom Táncegyüttes műsorát látta több száz érdeklődő. 

Augusztus 22-én külföldi együtteseket látott a veszprémi közönség. Fellépett a varsói egyetemi tánccsoport, 

valamint tajvani és indiai táncegyüttesek. 

 

GYERE A PARKBA! NYÁRBÚCSÚZTATÓ ESTÉK  
Helyszín: Táborállás park szabadtér 

 

Augusztus 27.  

17 órakor kezdődtek a programok N. László Gizella festőművész kiállításának megnyitójával, melynek 

helyszíne a VMK előcsarnoka volt. 17.30-tól a szabadtéri színpadon fellépett a HEMO Modern 

Táncműhely, az Acro Dance Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc Egyesület, a Khalida és a Drágakövek 

Hastánc Csoport, a Free Dance Tánccsoport és a Winners Versenytánc Egyesület. Végül a Gyöngyhalász 

Latin Zenekar adott jó hangulatú koncertet. 

 

Augusztus 28.  

A délután folyamán 16.30-19.30-ig a Mosolyvár Játszóház jóvoltából lehetett légvárban ugrálni, 15 féle népi 

játékkal játszani, Rábai Zsanettnél arcot festetni. 17 órától a Mobil műteremben a Veszprémért Művészkör 

tagjai és festőbarátaik mutatták meg, hogyan lesz a színekből kép. A színpadon eközben fellépett Szolnoki 

Lajos (zenész a Kossuth utcáról), Szép Bence bűvész, Tibi, a Lufibohóc és Rekop György stand up-os. Az 

estet az M.C.S. Blues Band koncertje zárta.  
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Augusztus 29.  

17 órától adott műsort a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar és a Táborállás Daloskör. „Magam járom” 

címmel a Dűvő Együttes lemezbemutatóját is hallhatta a közönség. Az estet a Veszprém-Bakony 

Táncegyüttes műsora, majd táncház zárta.  

 

Augusztus 30. 

Családi Nap a Kolostorok és Kertekben 

Program: 14.00-20.00-ig a FURFANGOS CSUDAVILÁG-ban (tudást gyarapító csuda eszközök, 

tudományos játékok, ügyességfejlesztő szerkezetek, ördögi lakatok és logikát igénybe vevő eszközök, népi 

játékok, óvodások sátra, zsonglőr szeglet, nemzetek játékai), 14.30-kor Az ACRO DANCE SE műsorán, 

16.00-kor a 100 FOLK CELSIUS koncertjén, 17.30-kor SUB BASS MONSTER fellépésén szórakozhatott a 

közönség. A programok mellett a felnőtteket pálinkák, borok, a gyerekeket csillámtetováló, légvár, lufi, 

fagyi és egyéb finomságok várták. A résztvevőktől rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. 

 

TÁBORÁLLÁS PARK 

Az építkezés tervszerűen április végéig befejeződött, így elkezdtük az átköltözés előkészítését, a 

telefonvonalak, internet és kábel TV szolgáltatás áthelyeztetését, valamint május első heteiben a költözést. 

A költözéssel azonban nem fejeződött még be az épület felújítás, ugyanis maradtak olyan területek 

melyeknek a felújítása nem fért bele a pályázati keretbe, ezekre a munkákra a Polgármesteri Hivatal 

biztosított külön forrást. 

A kiegészítő munkálatok július végéig befejeződtek, ezzel biztosítottá vált a szakmai program valamint az 

intézményben működő csoportok számára a szeptemberi kezdés. 

 

TIOP-1.2.1/A-12/1-2013-0001 „AGÓRA VESZPRÉM” FENNTARTHATÓSÁGÁNAK RÉSZÉT 

KÉPZŐ PROGRAMOK 
 

Szeptembertől az alábbi teljesen új szolgáltatások is igénybe vehetők a felújított épületben. 

  

KÖNYVTÁR PONT 

(Eötvös Károly Megyei Könyvtár együttműködésével) 

 
Szeptember (7-dikén nyitott meg a Könyvtár Pont) 

 

37 fő érdeklődő volt, ebből 20 fő iratkozott be, a beiratkozók közül 10 fő új beiratkozó, 10 fő pedig EKMK tag. 

14 db kölcsönzés történt a hónapban. 

Internethasználó 13 fő 

Október 

Ebben a hónapban indult be a folyóirat olvasó szolgáltatás, illetve a könyvtárközi kölcsönzés is. 

24 fő érdeklődő volt, ebből 15 fő iratkozott be, a beiratkozók közül 8 fő új beiratkozó, 7 fő pedig EKMK tag. 

8 db kölcsönzés történt a hónapban, ebből 5db könyvtárközi 3db pedig a helyi állományból.  

Folyóirat olvasó: 6 fő  

Internethasználó 30 fő 

 

November 

35 fő érdeklődő volt, ebből 14 fő iratkozott be, a beiratkozók közül 4 fő új beiratkozó, 10 fő pedig EKMK 

tag. 

29 db kölcsönzés történt a hónapban, ebből 15db könyvtárközi 14db pedig a helyi állományból.  

Folyóirat olvasó: 12 fő  
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Internethasználó 48 fő 

 

December (18-ig volt nyitva a Könyvtár Pont) 

18 fő érdeklődő volt, ebből 11 fő iratkozott be, a beiratkozók közül 6 fő új beiratkozó, 5 fő pedig EKMK 

tag. 

18 db kölcsönzés történt a hónapban, ebből 3db könyvtárközi 15db pedig a helyi állományból.  

Folyóirat olvasó: 12 fő  

Internethasználó 32 fő 

 

KÖZÖSSÉGI INTERNET HASZNÁLAT 

Szeptember 7-én nyitotta meg kapuit a közösségi internet használatnak otthont adó helységünk.   

Az első hónap a bemutatkozás hónapja volt, sok volt a kíváncsiskodó érdeklődő ember. Még többnyire az 

épületet szerették volna megtekinteni. Sokan csodálkoztak gépparkunkat látva és örültek, hogy 

térítésmentesen lehet használni a számítógépeket. Az internetezés lehetősége összefonódott a könyvtár 

használattal. 

 

IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ PONT 

A Lélektér Alapítvány munkatársai szeptember 22-től várták a fiatalokat minden kedden és csütörtökön az 

erre a célra kialakított információs pultban. A szolgáltató pont kialakításával célunk, hogy megbízható 

tájékoztatást nyújtsunk a fiatalok számára és elérhetővé tegyünk minden olyan információt, melyre 

szükségük lehet. 

 

KÖZSZOLGÁLATI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ PONT 

 

 

KÖRNYEZETI NEVELÉS 

 

Szeptember 22.  

Miért fontos környezetünk tisztasága? (Testi és szellemi egészség fontossága) Szelektív 

hulladékgyűjtés szükségessége. 
A délelőtti két foglalkozás résztvevői óvodások voltak. A termet az új eszközökkel rendeztük be: szőnyegek 

(4 db), párnák (30 db). Az oktató (Nagyné Kozma Ildikó) vetített képes előadása során végig lekötötte a 

gyerekek figyelmét. Interaktív módon beszélték meg és járták körbe a testi, lelki, szellemi egészség 

kérdéskörét. Részletesen átvették a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, kivitelezési módját. Zárásként 

játszottak a szelektív hulladékgyűjtő demonstrációs eszközzel, melyben minden gyermek egy „szemetet” 

dobott az általa választott kukába. Végül az épület előtti füves részen leolvasták a mobil meteorológiai 

állomásról az adatokat. (hőmérséklet, szélerősség, csapadék mennyisége) Mindenki szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos matricát kapott ajándékba. Délután az iskolás csoport témája is ugyanez volt, 

az ő szintjüknek megfelelően átalakítva. A termet tanteremhez hasonlóan rendeztük át, padokkal, székekkel, 

4 csoportba osztva. Ők a végén hulladékgyűjtő társasjátékkal játszottak, lejegyezték az állomáson mért 

adatokat a Megfigyelési tablóra.  

 
Október 20.  
Gaia = Föld anya. Mi a különbség a természetvédelem és a környezetvédelem között? 
Interaktív módon beszélték meg az alábbiakat: az erdő növényei, állatai, madarai. Kitértek a viselkedésükre, 

életmódjukra, megbeszélték melyik védett, melyik nem. Megtudták, mi tartozik a környezetünkhöz, 

érintették a víz, az élelem, a talaj és a tiszta levegő védelmét. Átbeszélték a megújuló energiaforrásokat, a 

vásárlás, pazarlás témáját is. Az óvodások megint játszhattak a múltkori szelektív hulladékgyűjtő eszközzel. 

Végül egy érdekes eszközzel demonstrálta az oktató mi történik a földdel, ha nem vigyázunk rá. (Egy hálóval 

bevont dobozon vágásokat ejtett, mintha a föld sérülne.) Délután az iskolás csoport témája is ugyanez volt, az 
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ő szintjüknek megfelelően átalakítva. A termet tanteremhez hasonlóan rendeztük át, padokkal, székekkel, 4 

csoportba osztva. Bemutatta nekik az Agora könyvtárában (Környezeti neveléssel kapcsolatos 

Forrásközpont) található, a témához kapcsolódó folyóiratokat, cikkeket is. Ők a végén lejegyezték az 

állomáson mért adatokat a Megfigyelési tablóra. 

November 17.  

Az erdő szerepe életünkben 1. rész 
Először lejátszott egy rövid, két perces filmet, mely bevezette a gyerekeket az erdő világába. Ezután 

interaktív módon beszélték meg milyen növényeket, állatokat láttak a kisfilmben. Megismertette velük az 

erdő fohászát, természetesen játékos formában. Képeket osztott a gyerekeknek, melyek a vers egy-egy 

részletét tartalmazták. Újra felolvasta nekik a fohászt, a kicsik pedig a náluk lévő képek alapján álltak sorba. 

Utána átbeszélték a fákon kívül mit kell még megóvni az erdőben. (növények, gombák, tiszta levegő, 

vízforrás, pihenőhely). 

Felhívta a figyelmüket az erdei viselkedés alapvető szabályaira, melyeket minden erdőlátogatónak be kell 

tartania. Délután az iskolás csoport témája is ugyanez volt, az ő szintjüknek megfelelően átalakítva. A termet 

tanteremhez hasonlóan rendeztük át, padokkal, székekkel, 4 csoportba osztva. Ők játszhattak az erdő, mező 

élővilágát szemléltető puzzle-val is (a helyes szintre – talaj, avar, cserje, lombkorona – kellett tenni az 

állatokat). Az előadás végén lejegyezték a kinti állomáson mért adatokat a Megfigyelési tablóra.  

Az új oktatóterem kiválóan alkalmas a környezeti nevelési oktatások megtartására. A közvetlen kijárási 

lehetőség révén alkalmuk van a gyerekeknek az időjárás kinti megfigyelésére. A használt módszerek, 

demonstrációs eszközök segítik az elméletben hallottak rögzülését, a közös gondolkodás hatékonyságát, a 

gyermekek egymás közötti kommunikációját. Így egészül ki a foglalkozás során megszerzett ismeretanyag az 

óvodai-iskolai nevelés során tanultakkal. 
 

December 1.  

Öskü-i Tasner Antal Általános Iskola tanulóinak látogatása a kistérségi együttműködési megállapodás 

keretében 

Az erdő szerepe életünkben 1-2.  
Az ösküi diákok egy összevont előadás keretében hallhatták mindazt az információs anyagot, amit a 

veszprémi gyerekek két részben. A foglalkozás felépítése is ugyanaz volt, csak hozzájuk ellátogatott Nagy 

Zoltán erdész is. Az ő révén bepillantást nyerhettek az erdész szakma világába. Sok érdekes információval 

gazdagodtak és egészítették ki az iskolában tanultakat. 

A gyerekek megnézték a „Variációk hat lábra” című interaktív kiállítást is. Rovarokkal kapcsolatos totót 

töltöttek ki és kipróbálták a mikroszkópokat is.  

 

December 10.  

Az erdő szerepe életünkben 2. 
A foglalkozás elején átismételték az előző alkalommal hallottakat. Az előadó először beszélt az éppen zajló 

párizsi klímakonferenciáról, és az ott megvitatásra kerülő témákról (tengervízszint emelkedése, szélsőséges 

időjárási viszonyok, az óceánok és erdők ökológiai védelme, miért lázas a Föld, mi a baj vele). Átbeszélték 

mi szennyezi az óceánokat (ipari hulladék, pet-palack, olaj). Megvitatták, hogy épül fel egy erdő, miért 

találhatók benne egyszerre fiatal és öreg fák. Ismertette az erdő feladatait védelmi, gazdasági és közjóléti 

szempontból. Megtudták a gyerekek miért emelkedik az átlaghőmérséklet évről-évre egyre jobban, milyen 

hatásai vannak ennek ránk nézve. 

Ezután növényfelismerő feladatot adott nekik. Végül kiért Magyarország védett területeire, madaraira, 

beszélt a vadászat fontosságáról. Zárásként virtuális erdei túrán vettek részt, melynek során helyes és 

helytelen tetteket láttak. Kimenetelkor mindenki megfoghatta a szarvasagancsot. 

Délután az iskolai csoportok témája is ez volt. Ők az említetteken túl több tartalmi információval is 

gazdagodtak: erdők védelmét szolgáló rendelkezések, a hazai erdőtakarók ritkulásának okai, véghasználati 

módok, fahasználat az éves növedék arányában. Végül lejegyezték a kint mért adatokat a Megfigyelési 

tablóra.  
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A környezeti neveléssel kapcsolatos forrásközpont a könyvtár nyitva tartási idejében látogatható. (Újságok: 

Természetbúvár, Természetgyógyász magazin, Magyar Tudomány, Meteor, Állatvilág, Természet Világa.) 

 

 

KIÁLLÍTÁSOK 

 

A Városi Művelődési Központ új épületében és kiállítótermeiben 2015 augusztus végén kezdtük el a 

kiállítások szervezését. Az intézményben a kiállítóterem és az előcsarnok lehetőséget ad arra, hogy 

egyidőben több kiállítást is rendezhessünk. Elsősorban helyi és környékbeli festők és fotósok alkotásait 

mutattuk be az alábbi kiállításokon: 

  

Magyar Fotográfia Napja 2015.  

A Bakony Fotóklub kiállítása díjnyertes fotókból 

 

A természet, az örök szépség 

N. László Gizella festőművész kiállítása 

 

Martaian Ermone-Zabel ikonfestő és Ruben Nazarian festőművész kiállítása 
Az Örmény Nemzetiségi Nap keretében 

 

Díszmadár-kiállítás  

a Veszprém Megyei Díszmadárbarát Egyesület szervezésében 

 

Esküvői pillanatok 

Babják Tamás fotókiállítása 

 

A változó természet 

Vajdáné Földesi Erzsébet kiállítása 

 

Borscs Ljubomér festőművész kiállítása 

az ukrán nemzetiségi nap keretében 

 

Tájak és emberek 

Vörös Ákos (Bakony Fotóklub) fotókiállítása 

 

Így segítünk 

A Veszprémért Művészkör jótékonysági festményvására és –kiállítása. 

 

A Foltvirágok Patchwork Klub kiállítása 

 

Szeptember 8. – december 7. 

Variációk hat lábra – Találkozás a rovarokkal 

A Magyar Természettudományi Múzeum interaktív vándorkiállítása 

A vándorkiállítás szeptember 8-december 7-ig volt látható, amelyet egyénileg és szervezetten is 

látogathattak az érdeklődők. A kiállítás a rovarvilág sokszínűségét hivatott bemutatni, sok tudományos 

információval és interaktív játékokkal. 

  

Minigaléria 

A Bakony Fotóklubbal kialakítottunk az Agórában egy olyan sarkot, ahol minden hónapban az ő alkotóik, 
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ill, vendégeik mutatkozhatnak be, egy 8-10 képet bemutató kiállítással. Ez a minigaléria nevet kapta. A 

minigalérián 2015 októberétől a következő kiállítások voltak láthatók: 

 

Az éjszaka titkai 

Gyurom János fotókiállítása 

 

Sportfólióm 

Baumann Béla fotókiállítása 

 

Kalandozás Amerikában 

dr. Garami Ágnes fotókiállítása 

 

MINDENTUDÓ HÁZ 

Szeptember 10.  

Nanotechnológia a gyógyászatban 

Dr. Vonderviszt Ferenc biofizikus professzor előadása 

 

Október 8.  

Csillagászat mindenkinek 

Horváth Ferenc amatőr csillagász előadása 

 

November 19. 

A pletyka szerepe és hatása a családban, a közösségben és a munkahelyen 

dr. Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus, pletykakutató előadása 

 

December 3. 

Barlangrendszer Tapolca alatt 

Szilaj Rezső, a Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport vezetőjének előadása 

 

 

TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK 
 

Szeptember 16-tól 

Kosárfonó tanfolyam  
A tanfolyam 12 alkalommal minden szerdán 16.00 órától 20.00 óra között az erre a célra kialakított 

kosárfonó műhelyben zajlott. Az tanfolyam résztvevői a pályázat keretében biztosított eszközökkel 

dolgoztak és az elméleti ismeretek mellett elsajátították a kosárfonás alapjait és az eszközhasználatot is. 

Készítettek marokkosarat, kör alakú kosarat sövényfonással, kör alakú kosarat berakással, tálcát, s az utolsó 

alkalommal karácsonyi díszeket.  

 

Szeptember 

Spanyol nyelvtanfolyam 
60 órás tanfolyamon a következő témák voltak: 

Bemutatkozás, életkor, foglalkozások, nemzetiségek, számok gyakorlása. Ábécé betűi és kiejtésük. 

Megtanulták kifejezni, hogy mi tetszik, mi érdekli őket. 

Tanulták az igék három csoportját, és a jelen idejű ragozást. A visszaható igéket, és a napirend kifejezését. 

Az idő kifejezéseket: napok, hónapok nevét. Az óra kifejezését, 

A főnevek nemének és számának használatát. A helyhatározók használatát. A közlekedésben használatos 

kifejezéseket, útbaigazítást. Hétköznapi kifejezéseit a kérésnek és köszönésnek. Gyakorolták a szállodai 
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szállásfoglalás szókincsét. A család bemutatását, a tanteremben és szobában lévő tárgyak nevét, a személyek 

külső és belső tulajdonságainak bemutatását. Azt hogyan szólítanak fel spanyolul. 

Sok dalt hallgattak, és verset olvastak. 

 

 

Orosz nyelvtanfolyam 
Az elmúlt évek eseményei rámutattak a változásra a világnyelvek iránti érdeklődésben. 

Az orosz irodalom, művészet és a szépirodalom jelentősége az európai és világ kultúrában 

megkérdőjelezhetetlen. 

Magyarországon az utóbbi 25 évben nem volt orosz nyelv tanítás, az érdeklődés és igény  pedig egyre nőtt. 

A szakképzett tanárt nehéz találni, ezért az oktatási intézmények is csak szakköri szinten tudják megoldani 

az orosz nyelv és kultúra iránt érdeklődők számára az oktatást.  

A 60 órás tanfolyam a kezdők részére kialakított programmal indult, melyben a ciril ABC -vel kezdve a 

résztvevők fokozatosan megtanultak olvasni, fordítani és értelmezni az alap szituációkat tartalmazó 

szövegeket: A pályaudvar, a repülőtér, a szálloda, a pénzváltó, az ajándékbolt szituációs szövegek olvasása, 

fordítása és nyelvtani feldolgozása. A témakörök: a bemutatkozás, a család, a lakás, ház vagy a 

lakókörnyezet a párbeszédben, a városunk bemutatása a vendégeknek, a vendéglátás, a párbeszéd minták 

eljátszása, kérdés-felelet, stb. 

Továbbá: a főnevek, a számnevek és a melléknevek ragozása, az igék ragozása a jelen és a múlt időben, és 

ezek alkalmazása a mondat szerkesztésében a szókészlet folyamatos bővítésével. 

 A csoport különböző szintű felkészültsége miatt (a többség a betűket sem ismerte) az elején szükség volt az 

alapok elsajátítására és a szintkülönbség kiegyenlítésére, ezután a rövid párbeszédek és a szituációs játékok 

során a kiejtésen volt a hangsúly. Minden óra az előző anyagára épül és ismétléssel kezdődik, a végén az 

oktató felolvassa az anyagot a hanghordozóra az otthoni gyakorlás végett. 

 

Photoshop tanfolyam 
A Photoshop ma már nem egyszerűen a világszerte vezető képszerkesztő szoftver, hanem egyfajta „ipari 

standardnak” is tekinthető a számítógépes grafika világában. A különféle vállalati kommunikációval – PR, 

marketing, stb. – foglalkozó munkavállalóknál szinte alapelvárás a Photoshop szoftver használatának 

ismerete. 

A digitális fényképezőgépek, szkennerek, fényképezős telefonok mind szélesebb körű terjedésével a 

számítógépes képfeldolgozás ma már nem csupán a grafikai stúdiók misztikus művészete, hanem 

mindennapi életünk része. 

Az Adobe Photoshop segítségével egyszerűen és hatékonyan javíthatunk ki egy rosszul exponált fényképet, 

feljavíthatjuk a már megbarnult régi családi fotókat, vagy montázs grafikákat készíthetünk üzleti 

kiadványokhoz. 

A tanfolyam fő témája volt: a különböző képkorrekciós és képmanipulációs műveletek, a 

kiadványszerkesztéshez és a webes feladatok megoldásához kapcsolódó Photoshop szolgáltatások. 

Tematikájában szerepeltek: 

a képkiválasztás szempontjai, méretezés, eszköztár használata, filterek, írás, rajzolás Photoshopban, layer, 

árnyékolás, clone stamp. 

 A Photoshop CS6 tanfolyam heti két alkalommal, kedden és csütörtökön 15.00-tól 17.00-ig került 

lebonyolításra. A jelentkezők között korosztályban indíttatásban és előképzettségben is mutatkoztak 

különbségek. Ezek ellenére a csoport együtt tudott haladni, szükség esetén lehetőség volt külön 

konzultációkra - e-mail-en vagy személyesen - illetve a felmerülő kérdések megbeszélésére mindig adódott 

lehetőség. Egy-egy felvetett probléma megoldása az egész csoport számára tanulási, fejlődési lehetőséget 

nyújtott. 

A tematikának megfelelően haladva a program alapjainak kezelését mindenki elsajátította. A foglalkozások 

során kiemelt hangsúlyt kapott, hogy a program ennél több lehetőséget tartalmaz, ezek használata - az 

alapok ismeretében - már a gyakorlás függvénye. 
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Gyermektáncoktatók képzése  
A képzés, amely a felnőtt néptáncoktatók továbbképzését célozta meg sikeresen lezajlott. 

Szeptembertől közel harminc érdeklődő érkezett a rendszeres oktatásra Veszprémből és a Veszprém 

környéki falvakból. Az oktatás tematikája szorosan illeszkedett az aktuális ünnepkörök jellegzetességeihez 

és témájához. Így szeptemberben a résztvevők a Szent Mihály napjához köthető eszközös táncokkal 

ismerkedhettek meg. Sorra bekapcsolódtak és sajátították el az üveges és kanásztáncok motívumkészletét, 

lépéseit. A táncoktatás mellett módszertani oktatásban is részesültek. Így képet kaptak a különböző 

korosztályok oktatásának lehetőségeiről.  A direkt és indirekt módszerek előnyeiről és hátrányairól egyaránt.  

Ez idő alatt a csoporton belül erős, összetartó kohézió alakult ki, segítve az órák tartalmi előrejutását. A 

órákat Vastag Richárd néptáncpedagógus a népművészet ifjú mestere tartotta. 

 

Október 8. 

Gyógynövény ismereti tanfolyam  

6 alkalomból (4 elmélet, 2 terepgyakorlat) álló foglalkozásokon az alapvető gyógynövényekkel 

ismerkedhettek meg az érdeklődők, amelynek segítségével enyhébb tüneteket tudnak kezelni, ill. a 

megelőzésre nagyobb hangsúlyt tudnak fektetni. Elsajátították a teák, macerátumok, tinktúrák készítésének 

menetét. A terepgyakorlat hétvégi napokon valósult meg, a Bakonyban, valamint a "Gyógynövény-völgy, 

Zánka" Ökoturisztikai Látogató- és Oktatóközpont gyakorlókertjében. A gyakorlókertben a rengeteg 

gyógynövény mellett azok szaporításával is megismerkedhettek az érdeklődők. Foglalkozások időpontjai: 

Október 8. 10. 18. 21. 28. november 4. 

 

 

Szeptember 17. 

Janikovszky Éva: A lemez két oldala  

Janikovszky Éva: A lemez két oldala című nagysikerű könyvéből készült színházi előadást Tollár Mónika 

rendezte. A remek szövegnek és a két zseniális színésznő (Láng Annamária és Kovács Patrícia) 

összjátékának köszönhetően nagyon jól sikerült bemutatni, életre kelteni a kétféle – már-már végletes – 

nőtípust. Hihetetlenül életszerűen tolmácsolták a felnőtteknek szóló írásokat. Janikovszky írása napjainkban 

is megállja a helyét, mert igaz, tele van humorral, öniróniával és élettel. Az előadás előtt egy húsz perces 

film is levetítésre került, mely pillanatképeket villantott fel az írónő életéből. 

 

Szeptember 19. 

Örmény Nemzetiségi Nap 
Program: Játszóházak (üvegfestés és papírmunkák), 17.00-kor Martaian Ermonezabel ikonfestő és Ruben 

Vartanyan festőművész kiállításának megnyitója, 19.00-kor AZNAVOUR - zenés pillanatképek a sanzon 

királyának életéből - az URARTU Örmény Színház előadásán vehettek részt az érdeklődők. A programok 

mellett hagyományos örmény finomságokkal, kóstolókkal vártuk a vendégeket. 

 

Október 2. 

Idősek Világnapja 

14 órától a nyugdíjas klubjaink „Szupernagyi” és „Szuperpapa” díjainak ünnepélyes átadása zajlott, majd 15 

órától Oszvald Marika és Bálint Csaba operett műsorát láthatta a közönség. 

 

DR. BORSI LŐRINC NYUGDÍJAS SZABADEGYETEM 

Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjas Klub együttműködésével 

 

Október 6. 

Egészségügyünk: tények, tévhitek, tabuk és illúziók 

Előadó: Dr. Rácz Jenő a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója 
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Október 8. 

Pedagógus arcok a közelmúltból 

Előadó: Dr. Tölgyesi József ny. tanszékvezető, főiskolai docens, rektori tanácsadó 

 

Október 13. 

Az időskori pszichés problémák 

Előadó: Urbanics Júlia pszichológus 

 

Október 15. 

Az életet, ím megjártam (könyvbemutató) 

Előadó: id. Navracsics Tibor, a Vetési Albert Gimnázium nyug. igazgatója 

 

Október 20. 

A katona és a társadalom 

Előadó: Kositzky Attila nyugállományú repülő altábornagy 

 

Október 22. 

„Népek Krisztusa, Magyarország” - 1956 szakrális költészete 

Előadó: Toldi Éva ny. újságíró 

 

Október 27. 

Természetes és mesterséges eredetű sugárforrások 

Előadó: Dr. Somlai János egyetemi docens 

 

Október 29. 

A légzési-keringési rendszer élettana, a magas vérnyomás kialakulásának mechanizmusa. 

Előadó: Dr. Herr Gyula belgyógyász-kardiológus főorvos 

 

 

Október 7., 21., november 4., december 2. 

Kézműves foglalkozások az interaktív kiállításhoz kötődően 
A tanulók először megtekintették a „Variációk hat lábra” című interaktív kiállítást. Végeztek mikroszkópos 

rovarvizsgálatot is. Utána kézműves foglalkozáson vettek részt, ahol zsugorfóliára különböző színes 

rovarokat rajzoltak. Amíg a fóliákat sütőben végleges formájúra sütöttük, addig mindenki készített papírból 

csipeszpillangót és dekorgumiból méhecskés hűtő mágnest. A foglalkozás végén a kész fóliákat szép 

madzagra fűzve tudták a nyakukba akasztani. Az elkészült alkotásokat természetesen hazavitték a gyerekek. 

A gyerekek és az őket kísérő pedagógusok is elismerően nyilatkoztak a kiállításról és nagy örömmel vettek 

részt a kézműves foglalkozáson is.  

 

Október 29. 

„Csetlett-botló csavargásaim” 

Irodalmi est a 80 esztendős Búzás Huba költeményeiből a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad előadásában. 

 

November 3. 

Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla „Erdély: Magyar zsoltár – Dsida Jenő” című irodalmi fotóalbumának 

bemutatója 
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November 7. 

Ukrán Nemzetiségi Nap 
Program: Játszóház – hagyományos ukrán baba „MOTANKA” készítése, 17.00-kor Borscs Ljubomér 

zongora- és festőművész kiállításának megnyitója, 17.30-kor Nincz Erzsébet zongoraművész és Borscs 

Ljubomér zongora- és festőművész koncertje várta a látogatókat. Az előadáson közreműködtek a Dohnányi 

Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola növendékei. A műsorban ukrán és magyar nyelvű versek is 

elhangzottak. A programok mellett hagyományos ukrán finomságokat is megkóstolhattak a vendégek. A 

résztvevők minden programelemről pozitívan nyilatkoztak. 

 

November 23. 

„Kezdődhet a mulatság” Halász Judit koncert 

 

November 14. 

„Örök Pódiumon” VII. Országos vers-és prózamondó verseny Pintér Tibor emlékére.  

Regősök húrján Dunántúli regionális vers- és prózamondó verseny.    

 

 

PÁLYÁZATOK RÉSZÉT NEM KÉPEZŐ SZAKMAI PROGRAMOK 
 

Május 27. 

ANYAKÉP 

Válogatás költőink édesanyjukról írt verseiből a TIT Váci Mihály irodalmi Színpad estje. 

 

„VILÁGRASZÓLÓ HUNGARIKUMAINK” CÍMŰ ELŐADÁSSOROZAT 
2015. első félévében helyhiány miatt nem voltak hungarikum előadások a VMK Dózsa György úti 

épületében, így szeptembertől folytattuk az előadássorozatot.  

 

Szeptember 24. 

„ILCSI Szépítő Füvek natúrkozmetikai termékek” 

Az est folyamán Molnár Ferenc, az Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft. tulajdonosa mutatta be a 2014-

ben hivatalosan is hungarikummá nyilvánított Ilcsi Szépítő Füvek történetét és a különleges, minősített 

natúrkozmetikumokat. A színvonalas és érdekes előadásból kiderült, hogy az Ilcsi alapértéke a természet 

kincseinek megőrzése, védelme és népszerűsítése, valamint Molnár Dánielné Ilcsi néni 1958-2013-ig taró 

szakmai munkássága, melyet fia hivatott folytatni. Ezeknek a kincseknek köszönheti az Ilcsi a már több, 

mint 55 éve tartó töretlen sikerét. 

Az estre ellátogattak a veszprémi és a környékbeli kozmetikusok, de szép számmal vettek részt a téma iránt 

érdeklődő, a termékeket szerető vagy megismerni vágyó emberek is.  

 

Október 15. 

„Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út” 

Az est folyamán Okrutay Miklós építész, a Forster Központ Budapesti Világörökségi Gondnokság vezetője 

mutatta be Budapest azon nevezetességeit, melyek a világörökség részét képezik. A különleges, egyedi 

hangvételű, vetített képes előadás kifejezetten jó hangulatúra, interaktívra sikerült. A látogatók egy 

„hivatásos” műemlékvédő szemével, szubjektív módon láttatva ismerhették meg Budapestet.  

 

November 26.  

„19. századi magyar nemzeti hangszerek (tárogató, cimbalom) a hazai és a nemzetközi zenében” 

Ha valaki magyar nemzeti hangszerre gondol, általában a tárogatót, a cimbalmot (esetleg a furulyát, a 

citerát, a hegedűt vagy a dudát) említi.  A tárogató, messze hangzó szép szavával alkalmas a magyar lélek 
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rezdüléseinek kifejezésére. A cimbalom, színgazdagságával képes megjeleníteni a magyar érzelemvilág 

sokszínűségét. Bár mindkét hangszer eredete messzi századokra nyúlik vissza, jelen formájukban alig több 

mint száz éves múltra tekinthetnek. Az est folyamán a két hangszer múltjáról, jelenéről és jövőjéről, a 

népzenei és műzenei felhasználás lehetőségeiről beszélt az előadó. Dr. M. Tóth Antal nyugdíjas egyetemi 

tanár, orvos, zenetörténeti kutató ismert és kevésbé ismert zeneművek bejátszásával színesítette a 

rendezvényt. A látogatók sok új és hasznos zenei ismerettel gazdagodtak. Az estre a téma iránt érdeklődő 

emberek jöttek el, akik az előadás végén felmerült kérdéseikre is választ kaptak. 

 

December 10. 

„Magyar Védőnői Szolgálat, mint nemzetközileg is egyedülálló, tradicionális ellátási rendszer” 

A védőnői tevékenység a segítő foglalkozások egyik legszebb, legfelelősségteljesebb és legnehezebb ága, 

amelyet jól csak hivatásszerűen lehet ellátni. Egy évszázados története során számtalan átalakulás 

jellemezte, az elvárások és a feltételek is többször változtak. A védőnők kiemelten a betegségek 

megelőzésére, az elváltozások korai felismerésére, a családok egészségének megőrzésére képzett, felsőfokú 

egészségügyi képesítéssel rendelkező szakemberek. A klasszikus védőnői ellátás színtere a család otthona, 

és az a helyi társadalmi környezet, ahol kialakul az életmód, a szokásrend. 

A 2015-ben hivatalosan is hungarikummá minősített, idén 100 éves védőnői szolgálatot Csordás Ágnes, a 

Magyar Védőnők Egyesületének elnöke mutatta be. 

 

Szeptember 25. 

Gyöngyhalász koncert - a Zénó Klub foglalkozása során 

A zenekar az „Adj egy élményt!”országos program keretében adott koncertet a fogyatékkal élő klubtagok 

számára. Repertoárjában hallhatóak voltak dallamok a karibi-térség zenéjéből (Kuba, Venezuela, 

Kolumbia), Spanyolország és a hozzá tartozó Kanári-szigetek muzsikájából, az andoki népzenéből, illetve 

szinte minden közép- és dél-amerikai országból játszottak néhány egzotikus dallamot. A dalok szövegei a 

mindennapi életről, szerelemről, munkáról, illetve az adott vidék szépségeiről szóltak. Az izgalmas, pergő, 

latin ritmusokkal teli előadás nagy tetszést aratott a klubtagok és kísérőik körében. 

 

Október 6.   

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás az Aradi Vértanúk tiszteletére 

11 órakor: az Alsóvárosi temetőben  

14 órakor: a Dózsavárosi temetőben 

16 órakor: az Aradi Vértanúk emlékműnél (Török Ignác u.) 

Október 17. 

Natura Nap 

Program: Jóga, meditációk (vez.: Kálazi Ági), előadások a kamarateremben (9.30-kor Kálazi Ági 

tradicionális reiki mester, tanár; 10.30-kor Dr. Nagy Alinda és Klatsmányi Péter; 11.30-kor Szerhangfürdő a 

Szerhang Egyesülettel; 13.15-kor Vajay Kitti Kapcsolódás Tréner; 14.30-kor Kereszty András, A 

Tudatosság Iskolájának alapító és vezető tanára, kineziológus, asztrológus, író; 16.00-kor Dr. Suresh Kv 

Siddhah Yogi, alternatív orvos, a meditáció mestere; 12.30-kor Kamila Garsztkowiak vegán séf és Farkas 

Gábor), zenés lelki feltöltődés (Szerhang Egyesület), mozgásprogram (Vajay Kitti), állapotfelmérések, 

szolgáltatások (számmisztika, karma asztrológia, masszázsok, kezelések, életmód tanácsadások, 

művészetterápiás műhelymunka), kiállítások (D. Illés Gabriella „VÁLTOZÁS” mandala kompozíciója és 

mandalái, illetve Zsolnai Tímea töklámpásai) és könyvdedikálás (Kereszty András) várta a vendégeket. A 

résztvevők visszajelzései alapján a rendezvény nagyon jól sikerült, a látogatók tetszését a felújított épület is 

elnyerte. 
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Október 26., 27., 28. 

„Bogaras” szünidő 

Az őszi szünet három napján színes programokkal vártuk a gyerekeket a „Bogaras” szünidő rendezvény 

keretében. 

10-12 óráig kézműves foglalkozás, bogaras totó, rejtvények, mikroszkópos rovarvizsgálat, mini 

rovarkiállítás várta a gyerekeket, akik megtekinthették a Variációk hat lábra – Találkozás a rovarokkal című 

kiállítást is. Délután pedig ingyenes filmvetítésen vehettek részt. A következő filmeket láthatták az 

érdeklődők: Amazónia, Ló az erkélyen, Lotte és a holdkő titka 

 

ADVENT AZ AGÓRÁBAN 
November 28. 

Kézműves foglalkozások a „Mosolygós katonák” közreműködésével, repülőgép szimulátor, lufi-bohóc és 

arcfestés, fotóparavánnál ingyenes fotózás, a „Military Girls” gyermekműsora, a Mosolygó Kórház 

Alapítvány adománygyűjtése. 

 

December 5. 

Kézműves foglalkozások a „Foltvirágok” Patchwork Klub tagjaival. „A tenger dala” című szinkronizált 

animációs film vetítése és a Heted7 együttes gyermekkoncert. 

 

December 12. 

Kézműves foglalkozások az Alkotó Műhely tagjaival, valamint Hajdu Franciskával, az „Iciri-piciri” együttes 

gyermekműsora, jótékonysági kézműves- és festmény vásár. 

 

December 19. 

Kézműves foglalkozások a „Foltvirágok” Patchwork Klub tagjaival, a Mono Manó zenekar gyermekműsora 

valamint betlehemezés és táncház a Kisbakony Táncegyüttessel és a Barátok zenekarral. 

 

A TÁMOP 3.2.3/2-08/2 "OTTHON A KULTÚRÁBAN, OTTHON A MŰVÉSZETBEN" - KÖZMŰVELŐDÉS ÉS 

KREATÍV OKTATÁS FEJLESZTÉS VESZPRÉMBEN  

A fenntarthatósági időszak alatt évente és komponensenként egy képzést kell megvalósítani az 

intézményünknek. A fenntarthatósági időszakra vonatkozóan a következő képzések vállaltuk: angol 

beszédközpontú nyelvoktatás, demokratikus jogok gyakorlata, életvezetési program, Kattins rá! napközis 

tábor. 
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VÁROSRÉSZEK KÖZMŰVELŐDÉSE 
 

 

CHOLNOKY KÖNYVTÁR  
 

A Cholnoky könyvtárban 2015 júniusáig az átalakítási munkálatokig szerveztünk programokat. Az 

átalakítást követően a szűk könyvtári részben már nincs módunk közművelődési programokat szervezni. 

 

Január 27. 

Székely–magyar rovásjelek, ablak az ősműveltségre  

Előadó: Szentesné Frigyesi Piroska, pécsi rováskutató vetítéssel egybekötött előadása. 

 

Február 11. 

A nők a Vénuszról, a férfiak a Marsról…. 

Házasság Hete programsorozat keretében egy könnyed előadás, beszélgetés arról, milyen izgalmakat, 

örömöket és problémákat okozhat különbözőségünk a házasságban, gyereknevelésben. 

Előadó: Soós Attila mediátor 

 

Február 26. 

Erdély – Józsa Judit – Anyaország 

A Barangolás Erdélyben sorozat előadása 

 

Március 12. 

„Kertész leszek” – Vegyszermentes zöldséges kert 

Ware Borbála biogazdász előadása 

A Veszprémi Gyógynövény és Életmód Klubbal és  Csalán Egyesülettel közös szervezésében. 

 

Március 24. 

Bányavirágok Erdélyben 

Kövecses-Varga Lajos magángyűjtő, a nemzetközileg is elismert siófoki Ásványmúzeum létrehozójának 

előadása 

 

Április 18. 

Tavaszi kézműves játszóház  

 

Május 12. 

Rokon lelkek álmodói 

Lővey Lilla képes előadása Áprily Lajos és Reményik Sándor barátságáról. 

Az Erdély, Székelyföld című könyvsorozat egyik megálmodója és szerzője mesélt a magyar irodalom két 

jeles alakjának több mint húsz évig tartó barátságáról. Rendezvényünkön megelevenedett Áprily és 

Reményik levelezése, az életük fontosabb eseményei és az általuk bejárt erdélyi tájak. 

 

Május 23. 

„Sokat játszunk, megnövünk” – Kézműves játszóház 
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DÓZSAVÁROSI KÖNYVTÁR 
 

Az EKMK Dózsavárosi Könyvtárban működő nyugdíjas klubok nagyobb évfordulós ünnepekről közösen 

emlékeznek meg, ilyen a Kultúra Napja (január 23. ), Költészet Napja (április 13. ) és az Idősek Napja 

(október 16. ). A telt házas (80-90 fő) rendezvényen a Dózsa-, a Csikász- és az Őszidő Nyugdíjas Klub 

tagjai készülnek műsorral, verset mondanak, színdarabot adnak elő, néptánc bemutatót tartanak, hívnak 

vendégelőadókat (népdalénekest, másik városrész nyugdíjas klubjaiból előadókat), s a program 

színvonalának emeléséhez a VMK is hozzájárul 1-1 program szervezésével ,finanszírozásával.  

A Varázserő ( január 9., február 6., március 13., április 17., május 15., június 5., szeptember 25., október 

16., november 6., december 4.)   c. játékos sportfoglalkozást a TÁMOP -3.2.3-08/2 „Otthon a kultúrában , 

otthon a művészetben”- közművelődés és kreatív oktatás fejlesztése Veszprémben c. Életvezetési program 

Fenntarthatósági keretén belül valósítottuk meg 10 alkalommal,  július és augusztus hónap kivételével  havi 

rendszerességgel, péntek délutánonként. A foglalkozásokon a gyerekek készítettek otthon is könnyen 

elkészíthető sporteszközöket, ügyességi játékokat (mérő -és ugrószalag készítése, parkettahoki, horgászat, 

kiwido, Yo-yo, ügyességi játékokok korongokkal, súlyzó, buborékfogó, papírgurigák játékos 

felhasználása,zsákos játékok). Az elkészített sporteszközöket a gyerekek kipróbálhatták, gyakorolhatták a 

különböző mozdulatokat, s otthon újakat találhattak ki az eszköz szélesebbkörű használatához.  

A kisállatismertető (január 16., június 12., szeptember 18.) c. programsorozatot Huszti Géza és Huszti 

Gézáné vezette, 3 alkalommal ismerkedhettek a ház körül megtalálható állatokkal. Az élő állatoknak mindig 

nagy sikere van, a városban sok gyerek csak könyvekből ismeri az állatokat, így a könyvtár udvarán élőben 

látni azt, amelyről tanult, vagy akár még csak tanulni fog, nagyon nagy élmény. Játékos feladatok 

segítségével elmélyíthették ismereteiket, ill. tanulhattak új dolgokat. Januárban a bárányokkal ismerkedtek, 

júniusban pedig egész állatsereglet szállta meg a könyvtár udvarát (tyúk, kakas, liba, nyuszi, sün) . 

Szeptemberben  Miczák László fürjtenyésztő hozott fürjeket és fürjtojásokat. Ő mesélt a madarakról, a 

tenyésztésükről. Főtt fürjtojásokat kóstolhattak az érdeklődők, nem csak a gyerekek, hanem a szülők is.  

 

Szélesebb körű rétegeknek szóló családi rendezvényünk a havonta szombat délután megrendezésre kerülő 

játszóházak - Mackónap (január 31. ), Sárkányos nap (április 24.), Manók és Tündérek (október 10.) , 

Karácsonyi (december 12.) - amelyre az alkotni vágyó gyerekeket, felnőtteket vártuk, ahol különböző 

technikákkal, népi hagyományokkal ismerkedhettek meg a résztvevők,  s készíthettek ajándéktárgyakat, 

játékokat, ügyességi feladatokon vehettek részt. Gyerekek szüleikkel együtt aktívan tölthették el 

szabadidejüket. 

 

Az iskolai tanítási szünetekben sok család nem tudja megoldani a gyermekeik elhelyezését, míg a 

családtagok dolgoznak, a gyerekek otthon maradnak. Tavaszi (március 30., 31., április 1.) és őszi ( október 

26., 27., 28.) szünidei programokat nekik szántuk, mindkét alkalommal 3-3 napon keresztül minden 

délután igyekeztünk tartalmas elfoglaltságot biztosítani, kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal 

vártuk a gyerekeket.  

 

1 hetes napközis jellegű nyári Élménytábor (július 6-tól 10-ig) keretében mesekertet terveztünk és 

valósítottunk meg a gyerekekkel. Gyógy- és fűszernövényekkel ismerkedtünk, környezetünkben található 

pozsgásokat gyűjtöttünk, s mindenki beültette az általa kifestett faládikájába, amelyet minden nap 

bővítettünk egy-egy mesefigurával is. A növények mellett minden nap gondoskodhattak 1-1 házi állatról. A 

gyerekek etették, itatták az állatokat, s közben hasznos ismereteket is szerezhettek róluk.  

 
 



34 

 

 

Az egészséges életmód kialakítását célzó programjainkat idén is folytattuk a Biotippek és a Biokonyha c. 

programjaink keretében.  

A Biotippek c. programunkra 3 alkalommal került sor. Február 26-án energiakorszerűsítési megoldásokról 

kaptunk tájékoztatást, ötleteket, családi házas épületek minimális - szintre történő felújítását, átalakítását, 

korszerűsítését, bővítését szolgáló egyszerű, költséghatékony megoldásokról.  

Május 5-én a Biologika Szabadegyetem konzulense tartott nagyon tartalmas előadást a fizikai betegségek 

lelki hátteréről. 

Október 15-én a stressz biológiai hátteréről, kialakulásáról, stresszoldási technikákról tanulhattunk. 

 

Biokonyhát 2 alkalommal tartottunk Jánosik Zsuzsával, aki igyekszik továbbadni „nagyanyáink 

tudományát”, egyszerűen, gyorsan hogyan lehet egészséges ételeket készíteni. Megtanultuk, hogyan 

nyúljunk a csalánhoz úgy, hogy ne csípjen össze, s milyen finom ételeket lehet belőle készíteni. A 

bemutatókat finoman fűszerezett humorával ízesíti, így nem csak testi, de lelki táplálékot is kapunk tőle 

rendszeresen.  

 

Dózsaváros családi házas övezetben fekszik, sokan gazdálkodnak, kertet művelnek, ezért május 12-én 

palántabörzét tartottunk az EKMK Dózsavárosi Könyvtár udvarán, ahol a csere-bere mellett Ware 

Borbálától (Biokultúra Egyesület elnöke) hasznos információkat kaphattunk a kert élő közösségéről, 

szerepéről, biodinamikus kertgazdálkodásról és a növénytársításokról. 

 

Az EKMK Dózsavárosi Könyvtár udvarán kialakított gyógy-és fűszernövénykerttel a Kozmutza Flóra 

Általános Iskola egyik csoportja ( szeptember 24.)  és a Dózsa György Általános Iskola tanulói ismerkedtek 

( március 25.,június 10., október 1.) . Mindkét csoport tagjaival közösen készítettünk a kertben található 

növényekből különböző ízű szörpöket, amelyet nagy élvezettel kóstolgattak. A Dózsa György Általános 

Iskola 4. osztályos tanulóival rendbe tettük a kiskertet. A gyerekek tavasszal gazdanövényeket ültettek ( 

vöröshagyma, saláta, spenót, borsó) , amelyet a tanév végén felszedtünk, salátát készítettünk belőle, s zsíros 

kenyérre téve jóízűen befalatozták. Szeptemberben minden gyerek ültetett földiepret, amelyet 2016. év 

tavaszán tudnak szüretelni.  

 

3 nagy rendezvényt, a Nyárbúcsúztatót (szeptember 5.) a Dózsavárosi Adventet (november 28.) és a 

Dózsavárosi Karácsonyt (december 16.) a  Dózsavárosban működő civil szervezetekkel, intézményekkel 

közösen szervezzük. A Nyárbúcsúztatót a retró jegyében tartottuk a könyvtár udvarán, a felállított színpadon 

színvonalas fellépők szórakoztatták az érdeklődőket, közben a civil szervezetek és külsős jelentkezők főzték 

a gulyást, a gyerekek kézműves foglalkozásokon vehettek részt, szabadtéri ügyességi játékokon tesztelhették 

képességeiket. A felnőttek a Szombathelyi Gombfoci Egyesületnek köszönhetően megismerkedhettek és 

kipróbálhatták ezt a társas játékot, ill. a veszprémi Retro számítógépes klubnak köszönhetően régi 

számítógépeken retro játékokkal játszhattak, nosztalgiázhattak.  

A Dózsavárosi Adventen már felállítjuk a minden évben 1-1 figurával kibővülő Betlehemet, amelyet közös 

erővel a városrész intézményei és civil szervezetei készítenek. A könyvtár előterében felállított betlehem 

tudatosítja az emberekben az ünnep közeledtét, várakozással tölt el,s mivel mindig rákérdeznek a jászolból 

hiányzó kisdedre, az is tudatosodik, hogy Jézus majd karácsonykor születik meg. 

A Dózsavárosi Karácsonyra  a fenyőfát eddig mindig helyi lakos felajánlásával a Dózsavárosi Baráti Kör és 

a Dózsavárosi Polgárőr Egyesület tagjainak közreműködésével a Dózsa téren állítjuk fel, a nyugdíjas klubok 

tagjai segítenek a díszítésben. A műsort a Dózsa György Általános Iskola diákjai biztosítják a civil 

szervezetek és a Vadvirág Körzeti Óvoda részvételével. 

A Dózsavárosi Esték c. sorozatunkat februárban kezdtük. Tavasszal ( dr. Herth Viktória -február 18., 

Kováts Péter és Bendik Ágota- április 22.)  és ősszel  ( dr.Tóth Dezső – október 26., Venczel Lőrinc – 
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december 3.) 2-2 alkalommal helyi ismert személyeket hívtunk el, bepillantást nyerve az életükbe, s így a 

személyes beszélgetések során az emberek közelebb kerültek egymáshoz.  

Klubok, szakkörök, civil szervezetek a Dózsavárosi Könyvtárban 

Segítjük a munkájukat tanácsokkal, levelek gépelésével, csoport utazásának megszervezésével, 

előadásaikhoz a technikai feltételeket mi biztosítjuk, ill. a könyvtár nyitva tartási idején túl programjaik 

idejére felügyeletet látunk el. 

 

 

MÁRCIUS 15. ÚTI KÖNYVTÁR 
 

A könyvtárban szervezett programjaink a  KDOP-3.1.1/D2-k2-2013-0002 azonosító számú, „Szociális 

városrehabilitáció Veszprémben” című városrehabilitációs projekt keretében megvalósuló alábbi „soft” 

programok voltak.  

A VMK felújítását követően a városrész közművelődését a Táborállás parki épületben látjuk el.  

 

„A természetes otthon – képzések kismamáknak, kisgyermekes szülőknek”   
január 11. 

Gyógynövényes krémek, kozmetikumok készítése (III. modul) 

 

február 7., 8. 

Mosószerek, mosogatószerek, tisztítószerek készítése (IV. modul) 

 

február 3., 10., 24., március 3., április 14., 21., 28., május 5. 

Környezettudatos életvitel, egészséges életmód, egészséges főzés alapjai (V. modul) 

 

 

Öko- kézműves foglalkozások 

2015. jan. 23., febr. 20., márc. 20., ápr. 17., máj. 15.   
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A VMK 2016. ÉVI SZAKMAI MUNKATERVE 
 

2016-ben a Városi Művelődési Központ szakmai feladatai fő részét a TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0001 

azonosítószámú AGÓRA VESZPRÉM pályázat keretében vállalt szakmai feladatok és szolgáltatások ellátása 

képezi. 

 

A veszprémi multifunkcionális közösségi központ működésének és feladatának, rövid bemutatása 

Városunkban a TIOP-1.2.1/A-12/1 pályázat segítségével megvalósuló multifunkcionális központ jelentős 

szerepet tölt majd be a város kulturális életében. Segítséget nyújt és lehetőséget ad a város és 

vonzáskörzetében élő lakosoknak, nagy hangsúlyt fektetve a szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportnak, hogy megfelelő információs hálózat segítségével igénybe vehessenek olyan kulturális 

szolgáltatásokat, tanulási lehetőségeket, amelyekre eddig nem volt lehetőségük. A multifunkcionális 

intézmény működése több területen ad helyet a különböző feladatok ellátására, megvalósítására. 

 

A közösségi funkcióban kapnak helyet 

 Egészségnevelési és életviteli előadások 

 Mindentudó Ház- ismeretterjesztő előadások 

 Kisebbségi önkormányzatok bemutatkozó előadásai 

 Környezeti nevelési oktatóterem 

 Mozgásművészeti gyakorlóterem 

 Csoportos mozgásfoglalkoztatások 

 Kismesterségek alkotóműhely 

 Időszakos és interaktív kiállítások 

 Természettudományi Múzeum kihelyezett kiállításai 

 Fotószakkör 

 Photoshop tanfolyam 

 Nyugdíjas közösségek segítése 

 Irodalmi ismeretterjesztő előadások és pódium előadások 

 

A közösségi funkciók lehetőséget nyújtanak a város és vonzáskörzetében élő, és művelődni akaró 

közösségek működésére, fejlődésére, továbbképzésére és a szabadidejük aktív eltöltésére. Feladatai közé 

tartozik többek között az is, hogy a mai modern rohanó életünkben egymástól távolodó embereket, 

családokat, közösségeket közelebb hozza egymáshoz. 

 

Szórakozási és élményfunkció keretein belül kapnak helyet: 

 Magas művészeti zenei előadások 

 Csendes ülős koncertek 

 Alma Mater napok 

 Országosan ismert és elismert gyermek előadók fellépései 

 Országosan ismert és elismert táncegyüttesek fellépései 

 Táncházak szervezése 

 Mozgásművészeti- népi hagyományok bemutatása 

 Néptánc együttesek fellépései 

 Magyar Kultúra Napja előadásai 

 Tánc Világnapjának előadásai 

 

A szórakozási és élményfunkciók lehetőséget nyújtanak a látogatók számára, hogy bepillantást nyerhessenek 

a reprezentatív és magas színvonalú kulturális események, előadások, koncertek, hagyománytisztelő 

fellépések, kiállítások, vásárok és bemutatók világába. Megfelelő szórakozási lehetőséget és társas 



37 

 

 

együttlétet biztosítanak a széleskörű közönség számára, kielégítve a városban és vonzáskörzetében élő 

emberek kulturális igényeit, ezzel biztosítva a kellemes szórakozást, kikapcsolódást. 

 

A megfelelő információnyújtás alapja a multifunkcionális közösségi központ épületén belül működő 

három információs pont kialakítása. 

 Munkaerő piaci- 

 Ifjúsági- 

 Közhasznú – információs pont, 

melyeknek alapvető szerepük van a lakosság megfelelő tájékoztatásában, az intézmény programjainak és a 

város életével, kultúrájával, munkalehetőségével, közlekedésével, infrastruktúrájával kapcsolatban. 

 

Természetesen a fent felsorolt pályázati munkák mellett a VMK-nak 2016-ban is szándékában áll 

megszervezi azon hagyományos, a közönség által kedvelt programjait, melyek a pályázati programokban 

nem szerepelnek. 

Ezek a következők: 

A TÁMOP 3.2.3/2-08/2 "Otthon a kultúrában, otthon a művészetben" - közművelődés és kreatív oktatás 

fejlesztés Veszprémben című pályázat fenntarthatósága keretében vállalt programok 

Filmklub 

„Világraszóló Hungarikumaink” előadássorozat  

KKOSZ konferencia 

Natura Nap 

Szünidei kézműves gyermekprogramok 

Dózsaváros közművelődése 

Nyári rendezvények: 

Családi napok a Kolostorok és kertekben 

Világjava Estek az Óváros téren 

Veszprémi Vigasságok az Óváros téren 

Zenélő udvar a Dubniczay palota udvarán 

Nemzetközi folklórestek az Óváros téren 

„Gyere a parkba!” nyárbúcsúztató esték a lakótelepen 
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VMK GYULAFIRÁTÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZ 2015. ÉVI SZAKMAI 

BESZÁMOLÓJA 
 

Verses-zenés irodalmi előadás, író-olvasó találkozó, könyvbemutató: 

1. Rendhagyó Magyar Kultúra Napja a kicsiknek, kicsikkel - „Cinóber cirkusz” - Könyvbemutató és kiállítás 

- 2015. 01. 22. Módra Ildikó írónő mutatta be könyvét játékos formában óvodás gyermekeknek, valamint 

Szalma Edit grafikusművész, a könyvhöz készített illusztrációjából készült kiállítást ismertette a kicsikkel. 

Résztvevők létszáma: 40 fő  

2. Költészet napi program - „Évszakok” - a természet képekben, lírában és dalban: Rábai Zsanett és 

Lohonyai Zoltán verses-zenés előadása – 2015. 04. 16. Résztvevők száma: 70 fő 

 

Népzenei rendezvény: 

1. Népzenei találkozó (Szentgáli Tiszafa Dalkör, Veszprémi Táborállás Daloskör, Gyulafirátóti Bakonyerdő 

Pávakör) 2015. 04. 11. résztvevők száma: 100 fő 

2. „Pünkösdölés” - Tavaszköszöntő - Gyermek Néptánccsoportok bemutatója. (közös program a 

Gyulafirátótért Közh.Egy.) 2015. 05. 30. Résztvevők száma: 200 fő 

3. Német Nemzetiségi Nap (közös program a Német Nemz.Kult..Egy.) 2015. 10. 04. résztvevők száma: 100 

fő 

4. Hagyományőrző Baráti Találkozó a Vágkirályfai Citerás Éneklőcsoporttal. 2015. 10. 10. Résztvevők 

száma: 110 fő 

5. „Szomszédolás” - Népdalköri találkozó – Bakonyerdő Pávakör, Nemesvámosi Borostyán Népdalkör. 

2015. 11. 30. Résztvevők száma: 70 fő 

6. Hagyományőrző csoportok karácsonyi programja. 2015. 12. 09. Résztvevők száma: 90 fő 

 

Komplex hagyományőrző rendezvény:  

1. Szüreti Vigasság 2015. 09. 26. Kézműves foglalkozás, népi játék, folklórműsor, szőlődarálás-, préselés, 

mustkóstolás. Résztvevők száma: 200 fő 

 

Gyermekszínházi előadás:  

Pegazus Színház bérletes előadása 2015. 02. 25. résztvevők száma: 150 fő 

Pegazus Színház bérletes előadása 2015. 05. 13. résztvevők száma: 150 fő 

Pegazus Színház bérletes előadása 2015. 11. 04. résztvevők száma: 150 fő 

 

Kézműves foglalkozás: 

Húsvéti kézműves fogl. 2015. 03. 24. résztvevők száma: 40 fő 

Anyák-napi kézműves fogl. 2015. 04. 28. résztvevők száma: 35 fő 

Karácsonyi kézm. fogl. 2015. 12. 01. résztvevők száma 50 fő  

(egyéb kézműv.foglalkozások a komplex rendezvényeknél). 

 

Kiemelt komplex rendezvény: 

1. XXIV. Rátóti Napok: a két napos rendezvény olyan komplex program, amelyben megtalálható: kiállítás, 

hagyományőrző program, modern, szórakoztató műsorok, gyermekműsorok, kézműves foglalkozás, népi 

játékok, koncertek, tűzijáték, utcabál, stb. Nem csak helyiek, hanem környékbeli gyermekek, fiatalok, 

felnőttek számára egyaránt kedvelt esemény. 2015. 06. 26-27. Látogatószám kb.: 2.000 fő 

 

Műsoros délután, est: 

1. „Farsangolás” - farsangi műsor 2015. 01. 31. résztvevők száma: 120 fő 

2.„Komolyzene vidáman” - Zsida Ramóna és Veér Bertalan hegedűművészek farsangi koncertje. 2015.02. 

03. nézőszám: 80 fő 

3. Steve Taylor-Szabó pánsípművész koncertje. 2015. 03. 12. résztvevők létszáma: 60 fő 



39 

 

 

4. Megyei Nyugdíjas Színjátszó Fesztivál 2015. 03. 20. résztvevők száma: 200 fő 

5. A Kék Madár Gyermekszínjátszó csoport előadása. A dzsungel könyve. 2015. 03. 21. Nézőszám: 100 fő 

6. Magyar Orpheuszok a 19. században. A Verbunk Veszprém Népi Koncertzenekar előadása. 2015. 04. 23. 

résztvevők száma: 40 fő 

7. Jótékonysági előadás: Barbarics Csanád zongora – Cziráki Bálint tangoharmonika 2015. 05. 08. 

Résztvevők létszáma: 100 fő 

8. Rozmaring Tánccsoport 15 éves évfordulója 2015. 05. 16. résztvevők száma: 100 fő 

9. Magyar Orpheuszok a 19. században. A Verbunk Veszprém Népi Koncertzenekar előadása. 2015. 05. 28. 

résztvevők száma: 60 fő 

10. Kulturális Örökség Napok – „A mese ölelése” címmel Csernik Szende „Lábita” székely lábbábos meséi 

a Kolostorrom kertjében (közös program a Gyulafirátótért Közh.Egy.) 2015. 09. 19. nézőszám: 60 fő. 

11. Ének – Zene – Tánc : Műsoros előadás a Nyugdíjasok Világnapjához kapcsolódóan. 2015. 10. 17. 

Nézőszám: 70 fő 

12. Művészeti csoportok és klubok Évzáró-karácsonyi rendezvénye. A Kék Madár Gyermekszínjátszó 

Csoport előadása. 2015. 12. 14. nézőszám: 130 fő 

13. Betlehemezés – Városrészi karácsonyi rendezvény a katolikus templom előtt (közös program a 

Gyulafirátótért Közhasznú Egy.) 2015. 12. 19. várh. nézőszám: 300 fő 

 

Előadások: (ismeretterjesztő, érdekvédelmi, egyéb témájú)  

6 alkalom összesen: 240 fő 

 

Kiállítás: (és a hozzá kapcsolódó megnyitó műsor): 

1. „Cinóber cirkusz” - A Magyar Kultúra Napi program – Szalma Edit grafikusművész Módra Ildikó 

mesekönyvéhez készített illusztrációiból álló kiállítása. 2015. 01. 22 – 02. 20-ig, 26nap, látogatószám: 450 

fő 

2. „Kikelet” - Bognár Anita művészien megformált és megfestett mézeskalácsokból és  festett kifújt 

tojásokból álló dísztárgy kiállítása. 2015.03.12. - 04.13-ig 27nap,  látogatószám: 600 fő 

3. „Évszakok” - Kreiner Attila természetfotó kiállítása. 2015. 04. 16.-05.31. 37 nap, látogatószám: 350 fő. 

4. „EZ+AZ” - a háziszappantól... a patchworkig – a Városi Művelődési Központ munkatársainak 

hobbykiállítása. 2015. 06. 26.- 07. 15. 15.nap, látogatók száma: 200 fő. A megnyitón közreműködött Kövesi 

Sándor énekes-gitáros előadó. 

5. Valamint „Sétál a Rátót” családi vetélkedő feladataiból összeállított kiállítás tablókon. 

6. „Szőlő és bor” - A Veszprémért Művészkör festménykiállítása. 2015. 09.26.-10.21. 25 nap, látogatószám: 

400 fő 

7. „Játék” - Magyar Lászlóné Kauker Terézia csuhékiállítása. 2015. 11.19-12. 14. 21.nap, látogatószám: 650 

fő 

8. „Hadnagy László munkássága” 4 tablóból álló írásos-képes állandó kiállítás 

9. „40 év dióhéjban” tablókon – a Műv. Ház 40 éves évfordulója alkalmából rendezett írásos-képes állandó 

kiállítás 

 

Zenés-táncos est, buli: 

1. Dorottya Bál   2015. 02. 07.  résztvevők száma: 80 fő 

2. Farsangi – Valentin napi buli  2015. 02. 14. résztvevők száma: 60 fő  

3. Nőnapi Batyus Bál  2015. 03. 07. résztvevők száma. 60 fő 

4. Buli D.J. Go-Q-val 2015. 10. 24. résztvevők száma: 70 fő 

5. Szilveszteri Bál 2015. 12. 31. várh. résztvevők száma: 80 fő 

 

Sportprogram: 

Asztalitenisz edzés alkalmak száma összesen: 77 alkalom/2óra/15fő= 154óra, 1155 fő 

 helyigény: nagyterem 
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Nemzeti ünnepek, megemlékezések: 

1. A leventék 70 éve – megemlékezés – 1945. a gyulafirátóti leventék besorozásának éve. 2015. 02. 12.  

résztvevők száma: 80 fő 

2. 66 éve kitelepített mo.-i németekre emlékezés 2015. 02. 25. résztvevők száma: 100 fő 

3.1848-49-es forr.szab.harc fáklyás felvonulás és megemlékezés. 2015. 03. 13. résztvevők száma: 300 fő 

4. Hősök Napja – gyulafirátóti hősökre emlékezés 2015. 05.29. Résztvevők száma:100 fő 

5. Emlékezés Hadnagy Lászlóra, halálának 20 éves évfordulóján.  

    2015. 07. 12. résztvevők száma:150fő 

6. Aradi Vértanúk emlékezete 2015. 10.06. Résztvevők száma: 120 fő 

7. 1956-os forr.és szab.harc emlékezete, Megemlékezés, koszorúzás az Alsó temetőben. Résztvevők 

létszáma: 50 fő 

 

Lakossági fórumok:  

4 alk./ 80 fő 

 

Könyvtári adatok: 

Az EKMK Gyulafirátóti Könyvtárának statisztikai jelentésében található.     

 

Ingyenes internethasználat: 20 alkalom/20fő,  1fő/30perc 

 

Művészeti együttesek, klubok, civil szervezetek: 

-Bakonyerdő Pávakör és Nyugdíjasklub, helyigény: klubterem, havonta:4-5 alk./2óra/30fő, össz.: 

48alk./96óra/1.440fő, fellépés:15 

-Rátót Mátyás Nyugdíjasklub és Hagyományőrző Csoportja, helyigény: klubterem, nagyterem havonta:4-5 

alk./2óra/30fő, össz.: 36alk./72óra/1080fő, fellépés: 8 

-Német Nemz. Rozmaring Nyugdíjasklub, helyigény: klubterem, nagyterem, havonta: 4-5alk/2óra/35fő, 

összesen: 48alk/96óra/1.680fő, fellépés: 12 

-Baba-mama klub, helyigény: nagyterem, havonta 1alk./2óra/25fő, összesen: 7alk/14óra/175fő 

-Jóga, hely: nagyterem, havonta:3-5alk/1óra/13fő, összesen: 34alk/34óra/442fő 

-Aerobic, hely:nagyterem, havonta:3-4alk/1óra/12fő összesen: 37alk/37óra/444fő 

-Zumba, hely:nagyterem, havonta:3-4alk/1óra/14fő összesen: 32alk/32óra/448fő 

-Gyermek néptánc, hely:nagyterem, havonta:4alk/1óra/15fő összesen: 31alk/31óra/465fő 

-Thai-boksz, hely:nagyterem, (január): 6alk/2óra/10fő összesen: 6alk/12óra/60fő 

-Judo, hely: nagyterem, havonta: 7-9alk./1óra/10fő összesen: 20alk/20óra/212fő 

- Hobby klub:klubterem, kéthavonta: 1alk/1óra/5fő összesen: 3alk/3óra/15fő 

 

A településen élénk civil közösségi kulturális élet folyik. Programjaikkal színesítik a település kulturális 

életét. Gyakran együttesen valósítunk meg nagyrendezvényeket. 

Az alábbi civil szervezeteknek a művelődési ház a székhelye: 

- Kövirózsa Alapítvány 

- Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület: 

 Művészeti csoportjai: Német Nemzetiségi Dalkör és Tánccsoport 

- Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület 

- Tikhegyi Baráti Kör Egyesület 

 

Családi rendezvény: 5 alk./ 340 fő 

 

Céges rendezvény:  2alk/60 fő 
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Lakógyűlés: 8 alk./ 205 fő 

 

Vásár: 31 alk./ 2170 fő 

 

 

VMK GYULAFIRÁTÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZ 2016. ÉVI SZAKMAI 

MUNKATERVE 

 
2016. 01. 21. 

Magyar Kultúra napi rendezvény – M. Halász Katalin és Mátyus Károly E 

MAFOSZ fotóművész „Busójárás” című fotókiállítása – megnyitó műsor 

(Kiállítás megtekinthető 01. 21. -02. 15-ig) 

 

2016. 02. 06. 

Bál 

 

2016. 02. 10. 

Pegazus Színház bérletes előadása 

 

2016. 02. 13. 

Farsangi műsor 

 

2016. 02. 24. 

Kitelepített német családokra emlékezés 

 

2016.02. 25. 

Veszprémért Művészkör festménykiállítása – Megnyitó műsor 

(Kiállítás megtekinthető 02. 25. -03. 17-ig) 

 

2016. 03. 11. 

1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezés, fáklyás felvonulás 

 

2016. 03. 12. 

Nőnapi műsor vagy Bál 

 

2016. 03. 18. 

Húsvéti kézműves foglalkozás 

 

2016. 04. 07. 

Színes Álom Alkotókör kiállítása (festmény, grafika, üvegkép, stb.)– megnyitó műsor 

(Kiállítás megtekinthető 04. 07. -04. 27-ig) 

 

2016. 04. 16. 

Népzenei Találkozó 

Bakonyerdő Pávakör, Felsőörsi, Vilonyai Népdalkörök 

 

2016. 04. 21. 

Költészet Napi program 
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2016. 04. 22. 

 Anyák Napi kézműves foglalkozás 

 

2016. 05. 05. 

Zsargó Gyuláné textilkép kiállítása – megnyitó műsor 

(kiállítás megtekinthető: 05.05 – 05. 25-ig) 

2016. 05. 14. 

„Pünkösdölés”- népi játékok, hagyományőrző műsor a Gyulafirátótért Közhasznú Egyesülettel közös 

szervezésben 

 

2016. 05. 25. 

Pegazus Színház bérletes előadása    

 

2016. 05. 26. 

Hősök Napja - megemlékezés                

 

2016. 06. 16. 

Megemlékezés – szovjet katonai megszállás utolsó magyarországi áldozatára – Radics Józsefre (30 éve 

történt a tragédia) 

 

2016. 06. 17-18. 

XXV. Rátóti Napok 

kiállítás, gyermek-, hagyományőrző-, szórakoztató programok, koncertek minden korosztály számára 

 

2016. 07. 02. 

Baráti Találkozó 

Vendég együttes: Szigetújfalui Zenebarátok Egyesülete 

Közös rendezv. a Gyulafirátóti Német Nemz. Kult.Egy.-tel 

 

2016. 08. 20. 

Térzene és ünnepi szentmise 

 

2016. 09. 08. 

Kövesi László festménykiállítása – megnyitó műsor 

(kiállítás megtekinthető: 09.08 – 09. 30-ig) 

 

2016. 09. 17.  

Kulturális Örökség Napok- közös program a Gyulafirátótért Közhasznú Egyesülettel 

 

2016. 09. 24. 

Szüreti Vigasság – kézműves foglalkozás, népi játékok, hagyományőrző műsor 

 

2016. 10. 06. 

Aradi Vértanúk emlékezete  

Megemlékezés, koszorúzás 

 

2016. 10. 08. 

Német Nemzetiségi Nap – közös program a Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesülettel 

 

2016. 10. 15. 
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Hagyományőrző találkozó a Vágkirályfai Citerás Éneklőcsoporttal – Vágkirályfán 

 

2016. 10. 20.  

Németh Lívia mandala üvegkép kiállítása – megnyitó műsor 

(kiállítás megtekinthető: 10.20 – 11. 10-ig) 

 

2016. 10. 23. 

Koszorúzás az ismeretlen katona sírjánál  

 

2016. 11.  

Pegazus Színház bérletes előadása 

 

2016. 11. 29. 

Karácsonyi ünnepváró kézműves foglalkozás 

 

2016. 12. 12. 

Művészeti csoportok karácsonyi évzárója 

 

2016. 12. 17. 

Betlehemezés – közös program a Gyulafirátótért Közh.Egy. 

 

 

VMK KÁDÁRTAI FALUHÁZ 2015. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 

A VMK Kádártai Faluháznak biztosított éves költségvetés idén is lehetővé tette, hogy igényes és színvonalas 

közművelődési programokkal elégítse ki a Kádártai Faluház a kb. 2000 fős városrész lakosságát. A 

rendezvények 90%-ánál a résztvevők egy része Gyulafirátótról, Veszprémből, egyéb közeli településekről 

érkezett. 

2015. márciusában a faluházban személyi változás történt, tavasszal a faluház elrendezése is megváltozott, 

támogatva a kiállítások minőségét és a terem kihasználtságát. Az előző évek hagyományait tovább örökítve 

folytatta a munkáját az új kolléga, de keresve a lakosság igényeit újabb kezdeményezésekkel bővítette a 

kultúrális, közművelődési életet. A programok szervezésénél, lebonyolításánál nagyon fontos volt a helyi 

civil szerveződések,  a Kádártán működő  intézmények és egyházak igényeinek és kapacitásának a 

figyelembevétele. Több program velük együttműködésben valósult meg, a VMK Kádártai Faluház ezt a 

kölcsönösséget kívánja erősíteni a jövőben. Fontos egy közösség életében a kompetenciák fejlődése, a VMK 

Kádártai Faluház működésével, új épületével erősíteni kívánja az itt élőkben az identitást, önkéntességet, 

szerepvállalást,  információ áramlást. 

A közösségek működésében történt változások: A sok évig Kádártán működő, N. László Gizella által 

vezetett alkotó kör a Városi Művelődési Központban folytatta tevékenységét, így idén itt már nem tartott a 

kádártai festőművésznő tanfolyamot. Ezt a hiányt próbáltuk pótolni egyéb tanfolyamok szervezésével, 

egyenlőre kevés jelentkezővel, kevés sikerrel. 

Új szakkörök, klubok indultak azzal a céllal, hogy a faluház kihasználtsága is javuljon, és az új kolléga ezek 

által is folyamatosan megismerheti a lakosság igényét, összetételét. Több városi, országos 

kezdeményezéshez is idén bekapcsolódott Kádárta aktívabban. Ilyen volt a Születés hete, a Föld Napja pl., 

jövőre a Házasság Hetébe is bekapcsolódik. 

Több programnál első ízben érkeztek a faluházba kádártaiak, néhány újonnan betelepült család rendszeres 

látogatója lett a faluháznak, illetve egy család már önkéntesen felajánlotta a kádártai újság szerkesztésében a 

szakmai segítséget. 

 

 



44 

 

 

KIÁLLÍTÁSOK 

 

Január 14. 

A magyar Kultúra Napja alkalmából 

Együtt indultunk kiállítás Fazekas Valéria, Maurer Mária,  S. Hontai Mária és Sz. Pap Erzsébet 

festményeiből 

 

Február 11. – 28. 

Ki a virágot szereti… 

Papné Léber Mónika fotókiállítása 

Március 11. - április 7. 

Gyermeki KÉPzelet 

Dorozsmai-Szabó Eszter óvónő interaktív kiállítása várta a gyermekeket, családokat. A különböző 

technikával készült képek azt kívánták bemutatni, milyen fontos a szülő és gyermek közötti közös  alkotás, 

milyen a gyermeki képzelet. A képekhez gyermek versek is tartoztak, illetve állatokról szóló kukucskáló 

táblák, ismeretterjesztő játékok az óvodások örömére. A megnyitón hangszerekkel kísért gyerekdalokat 

hallgathattak, az állatokról tanulhattak  a Ficánka Tagóvoda óvodásai. 

 

Április 8. - május 4. 

Selyemutam – Kiállítás Török Lajosné selyemképeiből 
A kiállítással egy selyemfestő tanfolyam is meghirdetésre került. 

 

Május 5. - június 27.  

KISVAKOND Vándorkiállítás  

A Cseh Centrum kiállítása Zdeněk Miler és Katerina Miler munkáiból tablókon. 

Célzottan újabb gyermek kiállítás került megrendezésre májusban a Gyereknap környékén és maradt fenn 

nyár elején is a szünidei programoknál kellemes, vidám légkört teremtve ezzel a faluházban. 

A kiállítás megnyitót követően kisvakondot készíthettek a részvevő gyermekek kézműves foglalkozás 

keretében. 

 

Szeptember 9. – október 5. 

Hangulat-foszlányok 

Kiállítás Csizmadia Krisztina festőművész olaj és akril képeiből. 

 

Október 9. - november 9. 

„Fényből és árnyból ”  

Kiállítás John Judit képzőművész grafikáiból és pasztell képeiből. 

Sz. Csordás Éva előadóművész versösszeállítását hallgathatta meg a közönség, amely részben kapcsolódott a 

közelgő idősek napjához is. A kiállítás mottója a következő volt:„Az élet egész tarkasága, gyönyörűsége, 

szépsége fényből és árnyból tevődik össze."  (Tolsztoj, Anna Karenina), több képen idős emberek életét 

megjelenítő témákat láthattunk. 

A kiállítás megnyitót követően „Elképzelem és mindez él...”  - Varga Richárd zenész, költő önálló estjét 

tekinthették meg az érdeklődők.  

A műsorban összeállítást hallhattunk Varga Richárd saját dalaiból, és a magyar költészet remekeiből. A 

közönségnek újdonságként hatott ez a Veszprémben élő fiatal tehetség, Ady és József Attila parafrázisaival 

egyszerre volt szórakoztató és melankolikus. 

 

November 18. - december 18. 

Helyi érték – Kiállítás kádártai alkotók munkáiból 
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A kiállítást megnyitotta: Wessetzkyné Máthé Ildikó képviselő 

Közreműködött: Kádártai Református Gyülekezet Kórusa 

Idén 16 alkotó állította ki munkáját, több alkotó első ízben hozta el alkotását megmutatni a Helyi érték 

kiállításon. A megnyitón a kiállítókat virággal is köszöntöttük. 

 

 

PROGRAMOK 

 

Február 4. 

Gyerekfarsang 

Jelmezes felvonulás, zene, tánc, játékok, Mikola Péter zenés műsora 

 

Február 7. 

Farsangi játszóház 

A Csigaház Családi Napközivel közös szervezésben. 

Kézműves foglalkozások, hangszerbemutató, közös zenélés Tóth László közreműködésével. 

 

Március 13. 

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS - AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 

EMLÉKÉRE 

 

Március 25. 

„Kertész leszek” – Zöldséges kert kialakítása 

Előadó: Ware Borbála biogazdász 

Az előadó arról beszélt, hogyan lehet mérgek és vegyszerek nélkül is védeni a kártevőktől, betegségektől 

zöldségeinket megfelelő növénytársítással, kertgondozással. 

A Csalán Egyesülettel közös szervezésben zajlott az esemény.  

 

Március 29.  

Húsvétváró Családi Játszóház 

Kézműves foglalkozásokon régi szokások felelevenítésével tojást festhettek a gyerekek, valamint nyuszi 

bábot és asztali díszeket is készíthettek. A kézműves foglalkozásokat követően a Gézamalac zenekar 

előadásban gyermekdalokat hallgathattak a rendezvényen résztvevők. 

 

Április 15. 

Dalok Szárnyán  

Stefancsik Annamária és Kőrösi Csaba operett műsora   

 

 

Föld Napja alkalmából szervezett programok 

A Kádártai Faluház 2015-ben komlexebb programsorozattal kívánta felhívni a Föld Napjára a figyelmet. 

 

Április 21. 

Mesélő kövek 
Előadás és játékos kőzetvizsgálati módszerek által ismerkedhettek a gyerekek a kőzetek korával, 

tulajdonságaival. Az előadó, Sárdy Julianna, geotúra vezető a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa, 

emellett biológia tanárnő, jól értett a gyerekek nyelvén. Bevonta őket a feladatokba, tetszett a résztvevőknek.  

 

Április 22. 

Szülők köre - Kézzel készített játékok 
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Játékszőnyeg várta a kicsiket, kézműves foglalkozás a felnőtteket a környezetvédelem jegyében. 

Nemezeléssel labdát készítettünk népszerűsítve ezzel azt is, milyen értékes az otthon készített játék. 

A jövő évben apukák közreműködésével óriás társasjátékot fogunk készíteni. 

 

Április 24.  

ELEVEN KERT – Családi rendezvény a faluház udvarán 

A faluház udvara a patak part mellett kis színpadával korábban is számos programnak adott otthont, ezt a 

hagyományt próbáljuk újra éleszteni. 

A Föld Napjához kapcsolódva a faluház udvarát kívántuk élettel megtölteni, színes programokkal 

népszerűsíteni a környezetvédelmet, a természetes életmódot. 

Mustos Sándor méhész beszélt a gyerekeknek a méhek pusztulásáról, jelentőségükről, a méz élettani 

hatásairól. A kóstolót rövid vetélkedő követte, kézműves foglalkozáson méhecskét, virágokat készíthettek a 

gyerekek. 

19.00 "Fák beszéde" - Táncszínházi performance a Lemanguria veszprémi táncosainak előadásában. Ezt 

követően a Cholnoky Mozgástúdió növendékei is bemutatkoztak. 

20.00 Instant Flow Acoustic zenekar koncertje következett feldolgozásokból "Nirvanatól Calvin Harris-ig" 

fiataloknak. 

A részvevő családok nagyon értékelték a kezdeményezést, együttműködött a rendezvényen a Kádártai 

Egyesület, a kézműves foglalkozásokat Wessetzckyné Máthé Ildikó és Fekete Valéria képviselők tartották. 

50 fő vett részt a rendezvényen, reményeink szerint ez a rendezvény  hagyománnyá válva több lakót is érint 

majd a jövőben. 

 

Május 6.  

Születés hete – Szülők köre 

Anyatej, kisgyermek egészséges táplálása 

A „mindent tudó” anyatejről és a hozzátáplálás nehézségeiről, egészséges életmódra nevelésről beszélt a 

helyi védőnő, Barabás Krisztina. Az előadás után megosztották az anyukák tapasztalataikat.  

 

Május 18. 

Mesekuckó – A kutya és a macska barátsága 

A Portéka Társulat bábelőadása ismert óvodás dalokkal, bevonva a gyerekeket, majd rövid kézműves 

foglalkozás. 

 

 

Május 20.  

Magyar Orfeuszok a 19. században (Csermák és Bihari munkássága) 

 

Május 24.  

GYEREKNAP – PÜNKÖSDÖLÉS 

Helyszín: Forrás park a Gelemér utca mellett 

 

Május 29. 

Eleven kert – Családi rendezvény a faluház udvarán 

Kézműves foglalkozások, kürtös kalács sütés, népi játékok, ugrálóvár, Berenhidai Huszár Péter Baranta 

Egyesület néptánc tanítással várta a kicsiket és nagyobbakat. 

 

KÁDÁRTAI VIGASSÁGOK 

2015. június 6.  

Ugrálóvár, népi játékok, élő csocsó, kézműves foglalkozások, arcfestés, egészség sziget, baba sátor, 

íjászkodás, Baranta, zsonglőrködés várta a családokat, gyermekeket, fiatalokat. 
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15.30-tól a színpadon: 

• 15.30-tól Ficánka Óvoda Néptánccsoportja, Gyulaffy L. Ált Isk. néptánccsoportja 

• Kovács Gábor „hangfaragó” dalai gyerekeknek 

• 16.30 Kárikittyom Anticeleb Orchestra koncert 

• 17.30 Hatás Andrea műsora 

• Kid Rock and Roll SE. táncosai 

• 18.00 Ünnepi köszöntő, Dévai Bíró Mátyás díj átadása 

• 18.15  Orosz Zoltán- stand up comedy 

• 19.00 Dér Heni és táncosai 

• 20.00 Spoon zenekar 

• 21.00 Tűzmadarak - Tűzzsonglőr bemutató 

A rendezvényt gyönyörű napos időben sikerült megtartani. Több, mint 10 programelemmel megtelt a park, a 

színpadi produkciók idén tovább tartottak, kitartó volt a lelkes közönség. Kádártáról, Gyulafirátótról, 

Hajmáskérről érkeztek. 

 

 

NYÁRI PROGRAMOK 

 

Idén újdonságnak számítottak a nyári szünidei programok iskolásoknak. Ezek a programok nagyon kevés 

költségvetésből valósulhattak meg a V. M. Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának segítségével, és 

önkéntes fiatalok bevonásával. Olyan értékes kikapcsolódást kívántunk biztosítani diákoknak, ami 

élményekben és ismeretekben is gazdagítja őket, elérhető a szülő számára anyagilag. Nagyon rugalmasan és 

többféle kedvezmény lehetőségével lett meghirdetve ez a programsorozat. Tulajdonképpen a résztvevők 6 

napot tölthettek napközi jelleggel a faluház szervezte programokon. Sajnos azonban az volt a tapasztalat, 

hogy mivel Kádártán korábban nem volt ilyen jellegű program, kevesen szavaztak talán bizalmat, sokkal 

több résztvevőre számítottunk, az egyik kirándulás érdeklődés hiányában el is maradt. 

 

Ezek a programok kerültek meghirdetésre. 

Június 17., 22., 23., 24. 

Szünidei programok kicsiknek, nagyoknak: 
Napközi jelleggel délelőtt játékos ismeretterjesztés a V. M. Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának 

munkatársaival az egészség védelmében, délután játszótér, majd gyurmázás- ékszerkészítés-barkácsolás – 

nemezelés – üvegfestés - agyagozás.  

 

Június 16. 

Kirándulás – Geotúra  

Sárdy Julianna geotúra vezetővel.  

 

Június 18. 

Kirándulás – Borzavárra  

 

Szeptember 25. 

Mihály napi mulatság 

Az ünnephez kapcsolódóan kézműves foglalkozás, népi játékok fogadták a gyermekeket. 

A program a Ficánka Tagóvodával közösen került megszervezésre. 

 

Október 3.  

Barangolás a zene világában 
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Családi délutánt tartottunk a Zene Világnapjához kötődve 

 Kerekítő foglalkozás 0-3 éves gyermekeknek és szüleiknek 

 Hangszerkészítés 

 Dalos játék 4-8 éves gyermekeknek 

 A zene világa, a mi világunk – előadás, beszélgetéssel egybekötve szülőknek. Előadó: Viola Erzsébet 

zenetanár, Kokas módszer követője 

 Improvizáció énekhangra és hangszerekre 

Részvétel díjtalan volt, ennek ellenére kevesen jöttek el sajnos. 

 

Október 6.  

Ünnepi megemlékezés a 13 aradi vértanú emlékére 

Helyszín: Kádártai Temető, a 13 ismeretlen katona sírja 

Ünnepi beszédet mondott Czaun János Kádárta városrész Önkormányzati vezetője. 

Közreműködött Szente Árpád Csaba színművész és a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola 

növendékei. 

 

Október 26.  

Almarci Játszóháza 

Szünidei program kézműves foglalkozással, játékos vetélkedővel. 

 

Október 28.  

Sün Soma Játszóháza 

Közreműködött a Ramazuri Bábszínház. 

 

November 13. 

Márton napi mulatság 

Kézműves játszóház, lámpáskészítés várta a gyermekeket, családokat. 

Együttműködő: Ficánka Tagóvoda 

 

November 24. 

Házi gyógymódok megfázásra 

Előadással egybekötött gyakorlati bemutatóra került sor az Ökokör közreműködésével.  

November 25.  

Operett utazás – Népszerű slágerek, villámtréfák 

Dominek Anna és Szeles József színművészek műsorát hallgathatták meg az érdeklődők.  

 

December 4.  

Bababörze – Gyermek holmik és játékok vására 

 

December 05.  

Adventi készülődés - Családi Játszóház 

15.00-17.00 5 asztalnál várta az alkotni vágyókat a program: mézeskalács díszítés, gyertyakészítés, 

gyöngyből angyalka, karácsonyfadísz és ajándék kísérő készítése 

17.00 Aranyszóval érkezik...  -  Gyermekműsort hallgathattak Búzás Csaba énekes gitáros és felesége 

előadásában. A program után egy kis Mikulás küldte kosárból válogathattak a gyerekek. A programnak nagy 

sikere volt, 50 fő vett részt.A Csigaház Családi Napközivel közös szervezésben valósult meg a több éves 

hagyományok szerint. 

 

December 11. 

Téli Meseház  
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A Süni és a nyuszi – Zenés, interaktív bábjátékot adott az Eleven Társulat előadásában.  

 

December 16.  

Falukarácsony   

Adventi hangulatban telt az este a Military Girls énekegyüttessel 

 

December 17. 

Gyermekkarácsony 
Karácsonyváró - A Gyulaffy László Német Nemzetiségi Általános Iskola 2. osztályos tanulóinak műsora 

– Betlehemi vetélkedő az ünnephez kapcsolódóan 

– “Harang csendül...”  - Interaktív gyermekműsor karácsonyi énekekkel Búzás Csaba énekes 

gitáros előadásában. 

 

 

A VMK KÁDÁRTAI FALUHÁZ 2016. ÉVI MUNKATERVE 
 

Január 

Magyar Kultúra Napja  

Molnár Jacqueline gyermekillusztrátor kiállítása 

 

Február  

Farsangi készülődés – Családi Játszóház 

Gyerekfarsang 

Operett műsor 

Házasság Hete előadás 

Mentálhigienes napok 

Kiállítás megnyitó – Csonka Ibolya Ikonfestményei 

 

Március 

Nőnapi Retro Buli 

Nőnapi műsor /TIT műsor 

Március 15-i megemlékezés 

Húsvéti Játszóház 

Tavaszi Szünidei Játszóház 

 

Április 

Mézeskalács kiállítás (Bognár Anita)  

Költészet Napja 

Föld Napi program az óvodában 

Meseház – Bábelőadás, interaktív foglalkozás 

Szent György Napi Egészségnap és házi készítésű portékák vására 

 

Május 

Pünkösdölés - Gyereknap  

Babják Tamás fotókiállítás 

 

Június 

Kádártai Vigasságok 

Nyári Szünidei programok 

Nyáresti koncertek 
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Július 

Napközis tábor 

 

Augusztus 

Augusztus 20. ünnepség 

 

Szeptember 

Raveczky Lászlóné Kádártai alkotó kiállításának megnyitója 

Mihály napi Játszóház az óvodával közös szervezésben 

 

Október 

Zene és Népmese világnapja Családi Játszóház 

Idősek világnapja – zenés műsor 

Ünnepi megemlékezés 

Vajdáné Földesi Erzsébet kiállításának megnyitója 

Őszi Szünidei Játszóház 

 

November 

Márton Napi mulatság az óvodával közösen 

Helyi érték kiállítás megnyitója 

Katalin bál 

 

December 

Meseház és Karácsonyi Családi Játszóház 

Falukarácsony ünnepi műsorral 

Falukarácsony ünnepi műsorral 

 

 

Veszprém, 2016. január 29. 

 

 

 

Neveda Amália 

      igazgató 

                                                                                      Városi Művelődési Központ 
 

 

 

 

 


