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A VMK FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA 

Az Agóra Veszprém 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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GAZDÁLKODÁSA 2016-BAN 

 

Az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ 2016. évi eredeti előirányzata 178.670 e Ft 

volt, amelyből a költségvetési támogatás összege 128.146 e Ft. Ez az előző évinél 9.896 e Ft-

tal kevesebb. 

A saját működési bevétel előirányzata 50.524 e Ft volt, mely 26.524 e Ft-tal több az előző 

évihez képest. 

2016-ban a felhalmozási kiadásra eredeti előirányzat nem volt. Az évközi költségvetési 

módosítás az intézmény 2015. év maradványa terhére történt 5.405 e Ft-tal. 

Az évközi előirányzat módosítások során az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ a 

nyugdíjas klubok költségeire 3.420 e Ft, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 140 e Ft- kiadási 

előirányzat emelésben részesült, melyet a klubok illetve a MIT teljes összegben elköltöttek. 

Szintén évközi előirányzat módosításként a „Családika” programra, a Családsegítő játszóházára 

300 e Ft,- érkezett, melyet a program felhasznált. 

Intézményünk képviselői keretből rendezvényekre 1.845 e Ft-ot előirányzat emelésben 

részesült. Ebből a Városi Néptánc találkozó, a Vers Napja, a Nyárbúcsúztató, az Idősek 

Világnapja, a Vágkirályfa találkozó, a Kádártai Vigasságok, a Gizella napok keretében a 

Finnugor találkozó, a Hősök napja, az Őszváró programok, az Október 6-ai megemlékezés 

költségeit egészítettük ki 

 

Az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ az igen magas bevételi előirányzatot 51,39%-

ban (26.000 e Ft) tudta teljesíteni. Ezért szigorú takarékossági intézkedéseket vezettünk be, 

mely érintette a szakmai és a szakmai tevékenységhez kapcsolódó egyéb kiadásokat is. Ennek 

köszönhetően a kiadási előirányzat 72.30%-át használtuk fel, ezzel korrigálva a bevétel kiesést. 

A bevételek és kiadások évközi folyamatos nyomon követésével, a takarékossági intézkedések 

bevezetésével az év végi maradványunk 36.000 e Ft,- mely fedezi a 24.000 e Ft,- bevétel 

kiesést. A fennmaradó 12.000 e Ft maradványból nagy részét felhalmozási kiadásra (világítás, 

színpad) fordítjuk 2017-ben. 

 

 

REKLÁM – MARKETING 2016-BAN 
 

Honlapunk két éve működik új formájában, ami egy korszerű könnyen kezelhető gyors, 

végtelen sok nagyfelbontású fénykép befogadására alkalmas, látványos oldal. 

Az oldal felépítése miatt elérhető az okos telefonokkal böngészők számára is, 

akadálymentesített verzióval ellátott a gyengén látók számára.  

Az oldal képes az RSS hírfolyamra is. Az RSS-t gyakran frissülő oldalak (többek között blogok, 

portálok) használják, az oldalon megjelenő új tartalom (cikkek, bejegyzések) rövid 

összefoglalójának terjesztésére. Egyfajta hírlevél szolgálat, ami lehetővé teszi, hogy ne kelljen 

mindig fellépni a honlapra, hanem csak a friss hírekről kapnak információt. 

Tartalmaz, esemény naptárt, gyorskeresési funkciót, vendégkönyvet, hírlevél igénylési 

lehetőséget, partner linkeket, banner elhelyezési lehetőséget, térképes keresőt a Google Maps 

segítségével. A kezdő oldal központi helyére mindig a hónap eseményeiről készítünk 

bannereket. Ez havonta 3-4 db. Egyszerre három elhelyezésére van lehetőség, amik bizonyos 

időközönként váltogatják egymást és a képre kattintva az adott program részleteihez lehet jutni. 
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Programjainkat a honlapon és a facebook oldalunk mellett rendszeresen feltöltjük a Veszprémi 

Programiroda és a Napi Balaton.hu kulturális hírportálokra. 
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Rendezvényeink információit minden esetben eljuttatjuk az alábbi szintén internetes kulturális 

oldalakra: Balaton.hu, Bakonybalaton.hu, Fesztival.hu, Fidelio.hu, Hircity.hu, Hírhatár.hu, 

Indexveszprem.hu, Programturizmus.hu, Utazzitthon.hu,Városom.hu, Vehír.hu,Veszpremi-

Hírhatar.hu,Veszpremhírek.hu,Veszport.hu,Veszprémi Napilap.hu, Veszprémkukac.hu és 

Veszprémi Újság.hu oldalakra. 

 

A Facebook oldalunk a www.facebook.com/vmkveszprem  alatt érhető el. Az oldalunkat 5077 

ember kedvelte 2016 december végéig. 

 

 

 

 

  

A 2016-os év kedveléseinek számszerű alakulása 2016. december 31-ig. 

 

 
 

 

http://www.facebook.com/vmkveszprem
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Január 4753 fő Július 4894 fő 

Február 4784 fő Augusztus 4930 fő 

Március 4835 fő Szeptember 4972 fő 

Április 4876 fő Október 5000 fő 

Május 4883 fő November 5055 fő 

Június 4887 fő December 5077 fő 

 

A Rajongók nemenkénti aránya mutatja, hogy általában a nők, azok, akik többet foglalkoznak 

a szabadidő eltöltésének megtervezésével így ők keresgélnek többet a programjaink között. 

A tavalyi évhez képest kicsit változott az arány is: 

2015-ben: 62% nő, 37% férfi 

2016-ban: 64% nő, 35% férfi  
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Az alábbi táblázatok sok érdekességet tartalmaznak számunkra. Elsősorban érdekes, hogy 

mennyi országból keresik fel az oldalunkat. Természetesen legtöbben Magyarországról 

érdeklődnek, de a szomszédos Ausztriából, Németországból és az Egyesül Királyságból 

(Anglia, Észak-Írország, Skócia és Wales) is vannak látogatóink. Ebben biztos közre játszanak 

a külföldön dolgozó magyarok lakhelyei is. Vannak még páran az USA-ból, Svájcból, 

Szlovákiából, Hollandiából és páran a még felsorolt országokból, amik már igazán távol vannak 

tőlünk.  

 

A második táblázatban szereplő adatok a városok szerinti eloszlást mutatják be számunkra, ahol 

természetesen a veszprémi adatok a legmagasabbak és láthatjuk, hogy kb. 60-80 km-es 

távolságban még 100 és 50 fő között mozog a létszám a távolabbi helyekről 10 és 20 fő az 

érdeklődő.  

 

Ország rajongók  Ország rajongók 
Magyarország 4716  Norvégia 2 

Ausztria 87  Egyesült Arab Emírségek 2 

Németország 82  Finnország 2 

Egyesült Királyság 57  Irán 2 

Amerikai Egyesült 

Államok 
17 

 
Görögország 1 

Svájc 11  Izland 1 

Szlovákia 10  Bulgária 1 

Hollandia 8  Thaiföld 1 

Franciaország 6  Algéria 1 

Írország 6  Szlovénia 1 

Románia 5  Egyiptom 1 

Olaszország 5  Horvátország 1 

Svédország 5  Ukrajna 1 

Dánia 4  Dél-Korea 1 

Kanada 4  Paraguay 1 

Spanyolország 3  Afganisztán 1 

Ciprus 3  Mexikó 1 

Szerbia 3  Macedónia 1 

Ausztrália 3  Kazahsztán 1 

Csehország 3  Kuvait 1 

Oroszország 3  India 1 

Belgium 2    

Tajvan 2    

 

Város      Rajongóink  Város Rajongóink 

Veszprém, Veszprém 

County 

2553  London, England 20 

Budapest, Budapest 544  Csopak, Veszprém County 20 

Balatonalmádi, 

Veszprém County 

114  Tirol, Styria 20 

Balatonfüred, Veszprém 

County 

97  Tapolca, Veszprém County 18 

Várpalota, Veszprém 

County 

67  Debrecen, Hajdú-Bihar 

County 

16 
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Nemesvámos, 

Veszprém County 

66  Balatonkenese, Veszprém 

County 

15 

Ajka, Veszprém County 55  Esztergom, Komárom-

Esztergom County   

14 

Balatonfűzfő, Veszprém 

County 

54  Siófok, Somogy County 13 

Herend, Veszprém 

County 

53  Hárskút, Veszprém County 13 

Litér, Veszprém County 48  Szombathely, Vas County 12 

Hajmáskér, Veszprém 

County 

46  Salzburg, Salzburg 12 

Székesfehérvár, Fejér 

County 

43  Szeged, Csongrád County 12 

Győr, Győr-Moson-

Sopron County 

41  Márkó, Veszprém County 11 

Felsőőrs, Veszprém 

County 

 37  Sümeg, Veszprém County 11 

Zirc, Veszprém County 36  Lovas, Veszprém County 11 

Berhida, Veszprém 

County 

31  Keszthely, Zala County 11 

Szentkirályszabadja, 

Veszprém County    

28  Eplény, Veszprém County 11 

Vienna, Vienna 26  Kecskemét, Bács-Kiskun 

County 

10 

Pápa, Veszprém County 24   Alsóörs, Veszprém County 9 

Pétfürdő, Veszprém 

County 

22  Tatabánya, Komárom-

Esztergom County 

9 

Szentgál, Tolna County 22  Miskolc, Borsod-Abaúj-

Zemplén County 

9 

Öskü, Veszprém 

County 

22  Papkeszi, Veszprém 

County 

8 

Pécs, Baranya County 21    

 

Tapasztalataink szerint a műsorfüzetünkből is sokan tájékozódnak programjainkról. Míg a 

facebookról és a honlapunkról inkább a fiatalabb korosztály, addig az idősebbek még mindig a 

nyomtatott formát keresik.  

Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy műsorfüzetünk ne csak a VMK-ba látogatók számára 

legyen elérhető. Ezért a város több forgalmas helyén is találkozhatnak, szóróanyagainkkal az 

érdeklődők.  

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

Spar - megállító tábla, Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Márc 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-s változatát minden hónapban eljuttatjuk 

médiapartnereinknek. 
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A fentieken túl heti rendszerességgel jelentetünk meg hirdetést a Veszprémi 7 Napban, valamint 

jól működő szerződéses kapcsolatunk van a Méz Rádióval, melynek programajánlójában 

rendszeresen hallhatóak programjaink. 

 

 

SZAKMAI FELADATOK 

 
Mint az alábbiakban is látható a VMK szakmai, közművelődési programjainak nagy részét a 

TIOP-1.2.1/A-12/1-2013-0001 „Agóra Veszprém” pályázatban megfogalmazott, kibővített 

közművelődési szakmai funkciókban vállalt feladatok teszik ki.  A pályázat egyik legfőbb 

funkciója a felnőttképzés. A felnőttképzés eszköz a társadalmi esélyegyenlőtlenségek 

mérséklésére és esélyt ad a megfelelő egyensúly megteremtésére. A képzésekkel, tanulási 

alkalmakkal a közművelődés hozzájárul egy befogadó, toleráns és segítő társadalmi légkör 

kialakításához, a kulturális sokszínűség, mint érték elfogadásához. Ennek első lépése a felnőttek 

segítése a tanulási szükségleteik felismerésében és megfogalmazásában, továbbá a tanulás iránti 

félelmek, negatív beállítódások, a tanulás egyéni céljaihoz vezető legmegfelelőbb formák és 

módszerek megtalálásában. 

 

TANFOLYAMAINK 
(TIOP-1. 2. 1/A-12/1) 

 

A TIOP-1. 2. 1/A-12/1 pályázat fenntarthatósági időszakában előírt felnőttképzési szakmai 

programok keretében több tematikában indítottunk tanfolyamot A tanfolyamok célja egy-egy 

hagyományos vagy új technika elsajátítása, tapasztalatszerzés, kreativitás elősegítése, a 

szabadidő hasznos eltöltése volt. Nagy hangsúlyt fektettünk a konyhai tanfolyamokra, hogy az 

Agóra Veszprém Városi Művelődési Központban létrehozott Életmód konyhát minél jobban ki 

tudjuk használni. 

 

Az Életmód konyhában a következő tanfolyamok valósultak meg 2016-ban 

 

Bonbonkészítő tanfolyam 1.– tippek, trükkök, technikák 

A négyórás tanfolyamon a bonbon készítésének technikáját tanulták meg a résztvevők, 

elsősorban a kézzel készült és mártott bonbonokra koncentrálva. A tanfolyamot Kék Mónika 

szakképzett cukrász vezette. A tanfolyam három alkalommal valósult meg 2016-ban. 
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Bonbonkészítő tanfolyam 2. – töltött bonbonok 

A négyórás tanfolyamon a töltött bonbonok készítésének technikáját tanulták meg a résztvevők. 

A tanfolyamot Kék Mónika szakképzett cukrász vezette. A tanfolyam két alkalommal valósult 

meg 2016-ban. 

 

Tortakészítő tanfolyam 

A két napos, összesen hatórás tanfolyamon a résztvevők elkészíthették saját tortájukat. Ennek 

kapcsán megtanulták a piskóta sütésének, a krém készítésének, valamint a torta burkolásának 

technikáját és bepillantást nyerhettek a díszítésbe. A tanfolyamot Kék Mónika szakképzett 

cukrász vezette. A tanfolyam négy alkalommal valósult meg 2016-ban. 

 

 
 

Csokidíszek készítése süteményre, tortára - tanfolyam 

A háromórás tanfolyamon a résztvevők megtanulhatták, hogy hogyan tudnak csokoládéból sík- 

és térbeli díszeket készíteni, amellyel dekorálhatják tortáikat, süteményeiket.. A tanfolyamot 

Kék Mónika szakképzett cukrász vezette. A tanfolyam egy alkalommal valósult meg 2016-ban. 
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Cukorvirágkészítő tanfolyam 

 

A cukorvirág a torták díszítésének egy új, de egyre inkább elterjedt technikája. Virágmassza, 

drótok és speciális eszközök segítségével szinte élethű virágok készíthetők. A tanfolyamon a 

résztvevők három virág elkészítésének technikáját tanulhatták meg. A tanfolyamot Patakfalvi 

Andrea cukrász vezette. A tanfolyam három alkalommal valósult meg 2016-ban. 

 

 

 
 

 

 

Mézeskalácsdíszítő tanfolyam 

A négyórás tanfolyamon a résztvevők megtanulhatták a mézeskalács díszítésének 

hagyományos technikáit, a terülőmázazást, a szálhúzást, az ecsetes technikákat és a marcipános 

díszítést. A tanfolyamot Patakfalvi Andrea cukrász vezette. A tanfolyam egy alkalommal 

valósult meg 2016-ban. 
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Mézeskalácsdíszítő tanfolyam gyerekeknek 

 

A karácsonyi készülődésnek sokszor fontos része a mézeskalácssütés és –díszítés, ebben 

általában a gyerekek is szívesen részt vesznek. Ezért adventi programjainkban helyet kapott ez 

a tanfolyam, ahol a gyerekek többféle technikával készíthettek mézeskalácsot a karácsonyfára 

vagy ajándékba. A tanfolyam egy alkalommal valósult meg 2016-ban. 

 

 

 
 

 

Szaloncukorkészítő tanfolyam gyerekeknek 

Szintén a karácsonyi készülődésnek jegyében valósult meg a szaloncukorkészítő tanfolyam 

gyerekeknek, ahol a résztvevők háromféle szaloncukrot készíthettek el. A hagyományos 

csomagolás után az elkészült édességek a karácsonyfa díszei lehettek. A tanfolyam egy 

alkalommal valósult meg 2016-ban. 

 

 

 

NYELVTANFOLYAMOK 
 

Orosz nyelvtanfolyam 

 

A tanfolyamot a 2015-ös őszi orosz tanfolyam látogatóknak és újrakezdőknek indítottuk 

januárban. Időtartama 60 óra volt. 

Célja: a korábban megszerzett tudás elmélyítése az alábbi tematika szerint: 

 

1/.A folyamatos olvasási készség és a fordítás szótár használatával. 

 

2/ A bemutatkozás, a bemutatás szókészlete (bemutatom a családomat, a barátaimat, a 

városomat, a lakásomat, a munkahelyemet stb.) 

 

3/ Szituációs párbeszédek és a gyakori szófordulatok gyakorlása a konkrét helyzetekben (a 

reptéren, a pályaudvaron, a pénztárban, a szállodában, az étteremben, a múzeumban stb. és a 

hasonló helyzetek és szituációk megoldása). 

 

4/ Az orosz irodalom, költészet, fordítás, fonetika gyakorlása, memorizálás. 

 

5/ A nyelvtani szabályok: a főnév, a melléknév, az igenév ragozása, mondat szerkesztés - házi 

feladattal és házi gyakorlással. 
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6/ A fonetika gyakorlása a daltanulás-, a filmrészletek-, a szituációs videók ismételt 

meghallgatása, nézése segítségével. 

 

 

 
 

 

Spanyol nyelvtanfolyam 

 

A 60 órás tanfolyam álkezdő szintről folytatódott, elsősorban az őszi hallgatóknak. Hozzájuk 

csatlakoztak külső érdeklődők. 

Az órákon a szókincs bővítése mellett tovább folytattuk a nyelvtani ismeretek elmélyítését. 

Témaköreink voltak: napirend, utazás reptéri szókincs, szobafoglalás, tanulmányok, éttermi 

rendelés, személyek bemutatása, testrészek, orvosnál. 

A nyelvtan fő témakörei: a múlt idő alakjai, jövő idő, feltételes mód, és kötőmód használata, 

felszólítások kifejezése. 

Az órákat a rendszeres dalok, Extra Spanish videók is színesítették. 
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Olasz nyelvtanfolyam 

 

60 óra alatt A1/A2 szintre jutott a 12 fős csoport, megtanulták, hogy a leggyakrabban előforduló 

szituációkban milyen szavakat, kifejezéseket kell használni pl. bemutatkozáskor, boltban, 

vasútállomáson, bárban, étteremben stb. Nyelvtanban ismerik és tudják használni a jelen időt, 

és az első múlt időt (passato prossimo). 

Szívesen dolgoztak csoportmunkában, párban, gyakran hallgattak zenét, az anyaghoz 

kapcsolódó videókat néztek és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat csinálták meg. 

Az utolsó témakörük az étkezés volt, így jött az ötlet, hogy a megtanultakat élőben is 

prezentálják. Az utolsó 3 órán főztek spaghetti alla carbonara-t és penne alla matrigiana 

tésztákat, majd lelkes csoporttagok jóvoltából tiramisú-t és torta alla mela-t kóstolhattak meg. 

A jó hangulatú tanfolyamzárón abban a reményben búcsúztak el, hogy januárban folytathatják 

a kurzust. 

 

 

Német nyelvtanfolyam 

 

Először indított német nyelvtanfolyamot a Városi Művelődési Központ kezdőknek. Meglepően 

nagy volt az érdeklődés, a tervezett maximum 12 fő megtelt. A csoport rendkívül vegyes 

összetételű volt, a középiskolástól a nyugdíjasig. Tanáruk Gulyás Andrea jó hangulatú órákat 

tartott, amit igazol, hogy nyolcan jelezték, januárban szeretnék folytatni a tanfolyamot. Ennek 

feltételeit a Városi Művelődési Központ természetesen biztosítja. 

 

 

 

 

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAMOK 
 

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. 
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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. 

A tanfolyam időpontjai: február-március, október-november (2x36 óra) 

 

 

„Nulláról a használható tudásig” 

 

„Nulláról a használható tudásig” címmel 36 órás számítástechnikai tanfolyamot indítottunk 

szeptemberben. 

„Aki nem ért a számítógépekhez, a XXI. században analfabétának fog számítani” - mondta 

Teller Ede atomfizikus. Ezen gondolat mentén született meg az elhatározás a tanfolyam 

elindítására. A Városi Művelődési Központ 18 fős felszerelt számítógép termére építve hirdette 

meg - elsősorban középkorú és nyugdíjas korosztály számára – alapfokú számítástechnikai 

képzését. A foglalkozásokat a Katedra informatikusa tartotta. 

A tanfolyam alatt megismerkedtek a számítástechnika rövid történetével, alapfogalmakkal, 

számítógépekkel, hálózatokkal, operációs rendszerekkel. Megismerkedtek az internet 

világával, megtanultak keresgélni és levelezni. 

 

 

GYERMEKTÁNCOKTATÓK KÉPZÉSE 
 

A képzés, amely a felnőtt néptáncoktatók továbbképzését célozta meg sikeresen lezajlott. 

Januártól 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 például 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 
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a csoporton belül erős, összetartó kohézió alakult ki, segítve az órák tartalmi előrejutását. A 

órákat Vastag Richárd néptáncpedagógus, a népművészet ifjú mestere tartotta. 

A tanfolyam, tavaszi-őszi képzési időpontokban, 2x60 órában valósult meg.  

 

 

 

KISMESTERSÉGEK ALKOTÓMŰHELY 
 

Kosárfonó tanfolyam 

 

Kosárfonó tanfolyamot az év során két alkalommal szerveztünk. Januárban (január 20-tól 

április 6-ig) haladók részére hirdettük meg, ide főleg az előző évben indított kezdő tanfolyamon 

résztvevők jelentkeztek, 1 fő pedig már korábbi tanfolyamon sajátította el a kezdő fogásokat.. 

7 fő részvételével indult el a képzés, 12 alkalommal minden szerdán 17.00 órától 20.00 óráig, 

az erre a célra kialakított kosárfonó műhelyben. Itt különböző szegési módokat, és fülkészítési 

technikákat tanultak a résztvevők. 

Ősszel (szeptember 7-től november 30-ig) kezdőknek hirdettünk kosárfonó tanfolyamot, 

amelyre először maximális létszámmal jelentkeztek ( 8 fő) , az utolsó pillanatban 1 fő lemondta, 

így 7 fővel indíthattuk el, 12 alkalommal szerdánként 17.00 órától 20.00 óráig.  

Az alkotók a pályázat keretében biztosított eszközökkel dolgoztak, elméleti ismeretek mellett 

elsajátították a kosárfonás alapjait és az eszközhasználatot. Készítettek marokkosarat, kör alakú 

kosarat sövényfonással, kör alakú kosarat berakással, tálcát, s az utolsó alkalommal karácsonyi 

díszeket. 

 

 
 

 

 

Csipkeverő tanfolyam 

 

A tanfolyamot 6 fő részvételével indítottuk februárban, az alkotni vágyok 12 alkalommal, 

minden szerdán 17.00 és 20.00 óra között sajátíthatták el ezt az igen bonyolult technikát.  

A résztvevők megismerhették Magyarország összes csipketechnikáját, a gyakorlati 

foglalkozások keretében pedig a dunántúli csipkekultúrát. A csipkekészítés módjainak 

elsajátítása után mindenki önállóan tudott dolgozni. 
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Nemezelő tanfolyam 

 

A tanfolyamot szeptemberben indítottuk 5 fő részvételével, 12 alkalommal, szerdai és hétfői 

napokon 17.00 órától 20.00 óráig. A résztvevők megtanulhatták a gyapjú festési technikáját 

természetes és mesterséges festékkel.  Az első alkalommal a nyers gyapjút különböző színűre 

festették, a színeken belül különböző árnyalatokat hoztak létre. A későbbiekben ezekkel a 

színesre festett gyapjúkkal díszítették a munkáikat. Az elméleti háttértudás mellett különböző 

tárgyak elkészítésével, elsajátíthatták a nemezgyapjú felhasználási módjait, valamint többféle 

nemezkészítési technikát. Az alapok megismerése után a résztvevők már kész ötletekkel jöttek 

a foglalkozásokra, amelyek megvalósításához a tanfolyamvezető nyújtott segítséget. 
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KÉZMŰVES TANFOLYAMOK 
 

Selyemfestő tanfolyam 

 

3 alkalomból álló Selyemfestő tanfolyamot április, május és június hónapban egy egész 

szombati napot felölelő foglalkozás keretében tartottuk meg, 4 fő részvételével. A résztvevők 

minden alkalommal 2-2 alkotást vihettek haza. Megtanulták a kontúros és a kontúr nélküli 

technikát, megismerkedtek a gőzfixálós festékekkel, elsajátíthatták a selyem visszáján történő 

festést. 

 

 
 

 

Szappankészítő tanfolyam 

 

Szappankészítő foglalkozáson a résztvevők a szappan készítésének technikáját sajátíthatták el. 

Részletes tájékoztatást kaptak az alapanyagok tulajdonságairól, veszélyeiről, előkészítési 

munka fontosságáról. Mindenki egyénileg készíthetett olíva olajos és narancsos-fahéjas 

szappant. Mivel a szappan készítése nagy felelősséggel jár, ezért az oktató egyénileg követte 

nyomon a jelentkezők munkáját, így ezt a feladatot csak kis csoportlétszámban tudta vállalni, 

megvalósítani. Résztvevők száma: 4 fő 
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Esküvői kellékek tanfolyam 

 

A tanfolyam résztvevői H. Vass Ildikó origami alkotótól kaptak szakszerű segítséget ahhoz, 

hogy az esküvőjükön szükséges díszeket és használati tárgyakat saját kézzel, saját ízlésüknek 

megfelelően készíthessék el. Megtanulhatták az ültetőkártya, menükártya, szalvéta-gyűrű, 

köszönetajándékdoboz, a keringőhöz gyertyatartó készítését, valamint ötleteket kaptak a 

meghívóhoz és a dekoráláshoz. A tanfolyam egy alkalommal valósult meg 2016-ban. 

 

 
 

 

Hobby üvegékszer-készítő tanfolyam 

 

A tanfolyam résztvevői megtanulhatták az egyenes üvegvágás alapjait, és elkészíthettek 6 

egyedi tervezésű üvegékszert (2 pár fülbevaló, 2 medál, 1 gyűrű és 1 kitűző), fusing kemencés 

technikával. A két napos, összesen hatórás foglalkozáson amerikai és olasz üvegeket 

felhasználásával készültek az ékszerek Ikotity Ildikó üvegfestő- és ólmozott üveg készítő 

irányításával. A tanfolyam egy alkalommal valósult meg 2016-ban. 

 

 

 

KÖRNYEZETI NEVELÉS 
(TIOP-1. 2. 1/A-12/1) 

 

Az óvodai-iskolai csoportok továbbra is szívesen jönnek a foglalkozásokra, ahol sok új 

információval gazdagodnak. Az oktatási intézményekkel továbbra is az a közös célunk, hogy a 

gyerekekben kialakuljon és egész életen át fennmaradjon a környezettudatos magatartás, a 

környezetért felelős életvitel. 

 

Január 12. 

óvodai csoportok - 8.50., 9.30., 10.00., 10.30. (4 csoport) 

iskolai csoport 14.00 (1 csoport) 
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A talaj védelme 

Az óvodások foglalkozásai az előző, „erdő témakör” ismereteire épültek. Az erdő talajvédő 

szerepét csoportokban beszélték meg a kiosztott képek, folyamatábrák segítségével. A Föld 

népességének növekedésével az élelmiszer megtermelése is előtérbe kerül. A nagyüzemi 

mezőgazdaság talajkárosító hatásait vették végig. A talaj kimerülésére figyelmeztető jelekről 

beszélgettek.  

A „jó minőségű” élelmiszer megtermelésének – természeti – feltételeit a sárgarépa példáján, 

csoportokban, képek segítségével, nevelői vezetéssel oldották meg. A kivetített táblázatból 

megbeszélték a kedvenc gyümölcsök – jól kimutatható – tápanyag és vitamin mennyiségének 

csökkenését, figyelmeztető jeleit. „Ha így folytatjuk, 60 évre való talaj áll rendelkezésünkre! 

„Magyarország talaj térképén megbeszélték, milyen vidékeinken a legnagyobb a kiszáradás 

veszély (talajvíz szintje), hogyan tudunk védekezni. A foglalkozás végén a gyermekek 

elénekelték az „Ess eső ess…” népdalt, majd közösen eljátszották a „Gomba, gomba, gomba…” 

mondókát.  

Az iskolások foglalkozása is az előző, „erdő témakör” ismereteire épültek. Az erdők 

fontosságáról, egy fa környezeti hasznáról beszélgettek ppt. képei alapján. A tanulói csoportok 

3 folyamat ábrán keresztül ismertették az erdő tarra vágásának történetét, majd az elkövetkező 

áradást és a völgyben lévő falu pusztulását. Az 5 csoport más – más szakember szempontjából 

fogalmazta meg a történteket: erdő felügyelő, erdő tulajdonos, környezeti mérnök, vízügyi 

mérnök, a falu lakossága. Diaképek segítségével kielemezték a „népesség – élelem – művelhető 

terület, talaj” összefüggéseit.  

Megismerkedtek a talaj fogalmával, szerkezetével, a talajszennyezés formáival, a talajpusztulás 

mértékével, melyet Földünkön észleltünk, ennek következményeivel (éhínség…). A táblázatok 

segítségével kielemezték, hogy mi az oka az egyes gyümölcsök – zöldségek – gabonák 

tápanyag és vitamin mennyiségének döbbenetes mértékű csökkenésének. Megvizsgálták az egy 

főre jutó termőföld területét a világban, majd Magyarországon is. Magyarország talaj 

degradációs térképe, majd a degradációs folyamatok arányainak világ és hazai vizsgálata után, 

megnézték, milyen kis tájainkon problémás a talajvíz mennyiségének csökkenése, mélyre 

húzódása. Megoldást a gyermekek javasoltak – víztározók építése- öntözés…. A foglalkozást 

a talajvédelem tízparancsolatával zárták és a fenntarthatóságot megfogalmazták a talajra is.  

Végül lejegyezték a kint mért adatokat a Megfigyelési tablóra. A januári foglalkozás összesen 

117 résztvevővel zajlott. 
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Február 23. 

óvodai csoportok - 9., 10., óra 

iskolai csoport - 14 órakor 

 

A komposztálás 

A foglalkozás elején átismételték az előző előadáson hallottakat. Ezután áttekintették az 

évszakok váltakozását egy fa életén keresztül. Az ősznél részletesen átbeszélték hogyan 

keletkezik az avar, miért tűnnek el egy idő múlva a lehullott levelek, hogyan jelennek meg 

benne a talajlakó állatok, gombák és miért komposztál a természet. Az előadó ismertetett 

különleges gombafajokat (pl. Júdás füle), állatokat (giliszta, csiga, ászka). Átvették azt is, miért 

nem szabad a lehullott falevelet elégetni. Bemutatott többféle anyagból készült komposztálókat 

(raklap, műanyag, drót), majd megtudták mi kerülhet bele és mi nem. Elmondta, hogyan kell a 

gyakorlatban a komposztálást helyesen végezni és mennyi idő alatt érik humusszá. Ezután 

színes képkártyákat osztott a gyerekeknek. Mindenkinek egyet kellett kiválasztania és 

felmutatnia az alapján, hogy bekerülhet-e a komposztálóba vagy sem. Végül a kétoldalú 

bogárnézőkében megnézhették a bodobácsot, majd elénekelték az előző alkalommal tanult dalt. 

Az iskolai csoport témája is ugyanez volt, ők mélyebben és részletesebben beszélték át a 

komposztálás hasznát, lépéseit. A benne élő állatokról láthattak mikroszkópos felvételeket is. 

Végül az előadó otthonról hozott komposztált talajából vettek mintát és végeztek rajta 

mikroszkópos majd nagyítós vizsgálatot. Ők is használták a bogárnézőkét, végül feljegyezték 

a kint mért időjárási adatokat a Megfigyelési tablóra. 

Örömmel vettek részt a diákok a foglalkozásokon, ahol sok értékes és új információval 

gazdagodtak. Bátran használták az eszközöket, a nagyítókat és a mikroszkópokat. A februári 

foglalkozás összesen 66 résztvevővel zajlott. 
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Március 22.  

óvodai csoport - 10 óra 

iskolai csoport - 14 óra 

 

A vizek, vizes élőhelyek védelme 

A foglalkozásvezető először felolvasta a gyerekeknek a vizek fohászát, majd megbeszélték a 

víz fontosságát, védelmét. Kitértek arra is, milyen élőlények élnek az édes és a sós vizekben. 

Színes, kivetített ábra segítségével elemezték a víz körforgását, annak menetét. Átbeszélték a 

folyamat végén hogyan szivárog ki a víz a természetbe és lesz belőle forrás, patak, tó. Mindezt 

hazai példákkal illusztrálta, így a gyerekek megismerték a Szalajka-forrást, a Fátyol-vízesést, a 

Sajó-patakot és a Tiszát. Megtudták milyen növények élnek a vizek partján (galériaerdő, 

gyékény, nád), a vízben (tavirózsa, mocsári liliom). Hallhattak érdekességeket a tó állatairól 

(pl. miért nem feltűnő a nőstények színe, miért színes a jégmadár). Tanultak egy rövid verset 

és elénekelték a „Száraz tónak…” kezdetű dalt. Az énekben szereplő béka és gólya hangját 

fajátékokkal keltették életre. A foglalkozás végén megtekintették a „Herman Ottó 

Vándortanösvény” című interaktív kiállítást. A délutáni iskolai csoport tagjai is ugyanazt az 

előadást hallották, mint az óvodások. Ők több tartalmi információval gazdagodtak, több 

növényt és állatot ismertek meg, felismerésükre irányuló játékot játszottak. Kiemelten 

foglalkoztak a Tisza szabályozásával és a Natura 2000 programmal. Végül megtekintettek egy 

rövid filmrészletet, majd a Forrásközpontban található folyóiratokból mutatott nekik érdekes – 

a témával foglalkozó – cikkeket az előadó. Az iskolai foglalkozás végén a tanárnő pozitívan 

értékelte az órán elhangzottakat és a gyerekek aktivitását. Örömmel nyugtázta, hogy milyen sok 

új ismerettel gazdagodtak mely tökéletesen kiegészült az iskolai tanórán hallottakkal. A 

márciusi foglalkozás összesen 66 résztvevővel zajlott. 

 

 
 

Április 19.  

óvodai csoportok - 9., 10., óra 

iskolai csoport - 14 órakor 

 

Vízgazdálkodás a háztartásunkban 

A foglalkozás elején egy vízhangokat bemutató zenebejátszást hallhattak a gyerekek. Az 

előadóval együtt beszélték meg ki mit hallott (eső, dörgés, villámlás…). Ezután csoportokra 

osztva oldották meg az alábbi játékos feladatot: színes képet kaptak, melyen kis piktogramok 

(nap, felhő, esőfelhő) helyes elhelyezésével gyakorolták a víz körforgását. Így idézték fel a múlt 

hónapban tanultakat. Részletesen átbeszélték, miért bírja az emberi szervezet tovább az élelem, 

mint a víz hiányát. A bennünk lévő kevés víz elsőként mutatkozó jele a fejfájás, de 

figyelemhiányt és álmosságot is okoz. Megtudták, hogy kb. 2 liter víz megivására van szüksége 
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naponta az embernek. Kiderült mennyi vizet használunk el táplálkozás, főzés, tisztálkodás, 

tisztítás, mosás, mosogatás, WC-használat, növénylocsolás során. Külön kitértek arra, hogy az 

óvodában, illetve otthon hogyan takarékoskodhatnak a vízzel (tusolás fürdés helyett, a csap 

elzárása fogmosás közben, mosógép telerakása ruhával, esővízzel történő locsolás …). Végül 

az előadó a csapvíz ivására ösztönözte a gyerekeket, hiszen nálunk található a legfinomabb 

karsztvíz. 

A délutáni iskolai csoport tagjai is ugyanazt az előadást hallották, mint az óvodások. Ők 

mélyebben és részletesebben beszélték át a vízfelhasználás- és gazdálkodás kérdéskörét. 

Megismerték a Föld vízkészletének százalékos eloszlását, növény- és állatfelismerő versenyt is 

játszottak. Érintették a vízpolitika globális kihívásait is. Házi feladatként azt kapták az 

iskolások, hogy válasszanak ki egy-egy vízcsökkentési lehetőséget (iskolai, otthoni), majd a 

kapott lábnyomokon rögzítve két hét múlva beszéljék meg az eredményeket a nevelőikkel és a 

szüleikkel. Az áprilisi foglalkozás összesen 61 résztvevővel zajlott. 

 

 
 

 

Május 3.  

óvodai csoportok - 9., 10., óra 

iskolai csoport - 14 órakor 

 

A levegő védelme, szennyezése 

A foglalkozás elején átbeszélték, mennyi mindent kell az embernek megvédenie a földön, mire 

kell vigyáznia: fa, víz, folyó, talaj, növény, levegő. Pár gondolat erejéig visszacsatoltak az előző 

témakörre és felelevenítették a vízről hallottakat. Megbeszélték, hogy az ember a víz hiányát 

tovább bírja, mint a levegőét. Ezt ki is próbálták: nagy levegővétel után azon versenyeztek ki 

tudja tovább benntartani.  

Megtudták, hogy vannak jó és rossz napsugarak, mi az az ózonréteg és milyen védelmi szerepet 

tölt be. Ezt az esernyős játékkal szemléltette az előadó. A színes esernyő (alatta álltak a 

gyerekek) volt a képzeletbeli ózonréteg, a rá dobált kislabdák pedig a réteget érő káros hatások. 

Ezután megbeszélték a levegő összetételét, a levegőszennyezés hatásait. Kiderült számukra 

miért káros a gyárakból kiömlő füst, hogyan alakul ki a szmog. Megismerték a savas eső (mely 

a fenyőerdőt pusztítja jobban és nem a lombost), a déli erős napsugárzás, a köd és a füst 

kártékonyságát is. Végül elénekelték az „Ég a város...” című gyermekdalt. 
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A délutáni iskolai csoport tagjai is ugyanazt az előadást hallották, mint az óvodások. Ők 

mélyebben és részletesebben beszélték át a légszennyezés kérdéskörét. Átvették a levegő fő 

alkotórészeit, beszéltek a pollenekről, az ózonlyukról, légszennyezés által okozott gazdasági 

károkról, a globális hatásokról. Végül feljegyezték a kint mért időjárási adatokat a Megfigyelési 

tablóra. Az előadó mindhárom foglalkozás végén felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy 

mennyi mindent tehetnek ők a levegő védelme érdekében, vigyázzanak nagyon a 

környezetükre! Az májusi foglalkozás összesen 61 résztvevővel zajlott. 

 

 
 

Június 7. 

óvodai csoportok - 9., 10., óra 

iskolai csoport - 14 órakor 

 

Az időjárás megfigyelése, klímaváltozás 

Először átbeszélték mik az aktuális évszak, a nyár jellemzői. Az előadó elmondta a gyerekeknek 

tavaly nyáron milyen sok hőségnap volt, majd ötleteket hallottak a lakás és a saját szervezetük 

hűtésére vonatkozóan. Egy gleccser fotóján keresztül – ami gyakorlatilag eltűnt – mutatta be 

milyen változások mentek végbe 100 év alatt a természetben. Láttak éhínséget, vízhiányt és 

szegénységet ábrázoló fotókat is. Ezzel próbálta érzékeltetni számukra mit is jelent a 

klímaváltozás. Kitértek Magyarország éghajlatára, a mostanában jellemző változékony 

viharokra, melyeket több égi jelenség – villám, rengeteg csapadék – kísér. Elmagyarázta a 

gyerekeknek, hogy az időjárást az emberek nem tudják megváltoztatni, alkalmazkodnunk kell 

a körülményekhez. Gaia=Földanya önműködően dolgozik, védi az életet. Azonban sokat 

tehetünk azért, hogy megvédjük a Földet: kevesebbet autózunk, tömegközlekedéssel járunk, 

vagy rollerrel, biciklivel, készenléti áram alatt se hagyjuk a műszaki berendezéseket. 

Beszélgetett velük az erdőtűz, az áradás és az aszály keletkezéséről, okairól, vonzatairól. 

Kihangsúlyozta, hogy ők nem gyújthatnak tüzet, illetve hogyan lehet és kell azt eloltani. Az 

iskolások ismét több, mélyebb, az ő szintjüknek megfelelő tartalmi információval gazdagodtak. 

Fokozottan felhívta a figyelmüket arra, hogy védjék a Földünket, hiszen tudjuk lassítani és 

alakítani a klímaváltozást. Átbeszélték az ökológiai hatásokat, több példát vettek a védelemre 

vonatkozóan is: mobil töltése, vízgazdálkodás, erdővédelem, napenergia hasznosítási 

lehetőségei és formái stb. Végül feljegyezték a kint mért időjárási adatokat a Megfigyelési 

tablóra. A csoportok pedagógusai és a gyerekek is megköszönték az együtt töltött tanévet, a tíz 

foglalkozást, a sok hasznos információt mellyel gazdagodtak az év során. Az iskolás osztály 

tagjai ajándékot is hoztak az előadónak. Mindenki leírta/lerajzolta egy lapra, hogy számára mi 
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a legfontosabb, legemlékezetesebb amit itt tanult és hogy érezte magát az Agórában. A júniusi 

foglalkozás összesen 82 résztvevővel zajlott. 

 

 
 

 

Szeptember 20. 

óvodai csoportok - 9., 9.50  óra 

iskolai csoport – 14., 15 óra 

 

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

hulladékgyűjtés szükségessége. 

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

Átvették mi tartozik a környezetünkhöz, milyen egy ideális otthon, miért kell tisztán tartani. 

Megtudták a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, kivitelezési módját. Zárásként játszottak a 

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

dobott az általa választott kukába. Délután az iskolás csoportok témája is ugyanez volt, az ő 

szintjüknek megfelelően átalakítva. Átbeszélték a Föld legégetőbb problémáit, pl. élelem-víz 

fontossága, hulladékok újrahasznosítása, pocsékolás stb. Ők a végén hulladékgyűjtő 

társasjátékkal játszottak, lejegyezték a kinti mobil meteorológiai állomáson mért adatokat a 

Megfigyelési tablóra. Az oktatóterem továbbra is 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. A szeptemberi foglalkozás összesen 82 résztvevővel 

zajlott. 
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Október 18.  

óvodai csoportok - 9., 9.45  óra 

iskolai csoport –  15 óra 

 

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. Átvették az évszakok 

változásait, körforgását. Megtudták, hogy a természet nagyobb egységet jelent a környezetnél. 

Átbeszélték mi tartozik a tágabb környezetünkhöz, érintették a víz, az élelem, a talaj és a tiszta 

levegő védelmét. Végül megismerték a megújuló energiaforrásokat, a vásárlás, pazarlás 

fontosságát is. Délután az iskolás csoport témája is ugyanez volt, az ő szintjüknek megfelelően 

átalakítva. Ők mélyebben érintették a természetvédelem és a környezetvédelem kérdéskörét, a 

megújuló energiák hatékony felhasználási lehetőségeit. A hallottak alapján számtalan kérdés 

felmerült a gyerekekben, melyekre készséggel válaszolt az oktató. Az októberi foglalkozás 

összesen 53 résztvevővel zajlott. 

 

 
 

November 15.  

óvodai csoportok - 9., 9.50  óra 

iskolai csoport – 14., 15 óra 

 

Az erdő szerepe életünkben 1. rész 

Az oktató 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. Megtudták hogyan alkotnak ezek egy életközösséget. Megismertette velük az erdő 

fohászát, természetesen játékos formában. Utána átbeszélték a fákon kívül mit kell még 

megóvni az erdőben, (növények, gombák, tiszta levegő, vízforrás, pihenőhely) és egyúttal mit 

adhat nekünk az erdő (a fájából készült tárgyak a születéstől a halálig elkísérnek bennünket). 

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. Ők 

játszhattak az erdő élővilágát szemléltető puzzle-val is (a helyes szintre – talaj, avar, cserje, 

lombkorona – kellett tenni az állatokat). A 15 órakor kezdődő foglalkozás résztvevői először 

megnézték a Forrásközpontban a környezeti neveléssel kapcsolatos újságokat. Kerestek az erdő 

témájához vonatkozó cikkeket, melyekről az óra végén beszámoltak az oktatónak. A novemberi 

foglalkozás összesen 56 résztvevővel zajlott. 
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December 13. 

óvodai csoportok - 9., 10  óra 

iskolai csoport – 14., 15 óra 

 

Az erdő szerepe életünkben 2. 

A foglalkozás elején átismételték az előző alkalommal hallottakat. Az előadó először beszélt a 

párizsi klímakonferenciáról, 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). Megtudták 

a gyerekek miért emelkedik az átlaghőmérséklet évről-évre egyre jobban, milyen hatásai 

vannak ennek ránk nézve. Megvitatták, hogy épül fel egy erdő, miért találhatók benne egyszerre 

fiatal és öreg fák, miért kell vigyázni rá. Ismertette az erdő feladatait védelmi, gazdasági és 

közjóléti szempontból. Megbeszélték mi pontosan az erdész feladata, milyen a ruhája stb. Végül 

kitért 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. Beszéltek a megújuló energiákról, a tengerek 

klorofill koncentrációjáról, az erdők védelmét szolgáló rendelkezésekről, a hazai erdőtakarók 

ritkulásának okairól, a véghasználati módokról, a fahasználatról az éves növedék arányában és 

a vadászat törvényeiről. A decemberi foglalkozás összesen 58 résztvevővel zajlott. 
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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.) 

 

 

 

 

MINDENTUDÓ HÁZ 
(TIOP-1. 2. 1/A-12/1) 

 

 

Január 14. 

 

A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet bemutatása   

Látogatók száma: 10 fő. A téma előadója: Herczeg Attila bv. százados büntetés-végrehajtási 

osztályvezető helyettes. A program Németh Éva bv. ezredes engedélyével valósult meg. Az 

előadó lebilincselő beszámolója sok bennfentes információt is tartalmazott, ennek 

köszönhetően a vetítés végén a közönség tagjai rengeteg kérdést tettek fel. A rendezvény jól 

kiegészítette a Filmklubban január 11-én játszott Visszatérés című szlovák dokumentumfilmet. 

A film két visszaeső bűnöző mindennapjait mutatta be. Az izgalmas téma felkeltette a 

Veszprémi 7 Nap újságírójának a figyelmét is. A kis létszám ellenére is jól sikerült a program, 

a résztvevők kifejezetten érdeklődőek voltak, a hosszúra nyúlt rendezvény végén még külön 

kifejezték hálájukat Herczeg Attilának. 

 

 

 
 

 

Február 12. 

 

Februári előadásunk a „Házasság hete” című programsorozat részeként valósult meg, címe: 

„Mitől működik a házasság?”, előadója: Bálint Bánk pszichológus, családterapeuta volt. A 

programon 54 fő vett részt. 

A rendezvény széles korosztályt vonzott, a fiatal felnőttektől az egészen időskorúakig érkeztek 

résztvevők. Bálint Bánk a Pannon Egyetem egyik népszerű oktatója is egyben. Beszámolója 

power pointos bemutató nélkül is rendkívül érdekes volt, igyekezett végigjárni a témát a 

párválasztástól egészen az élő kapcsolat mindennapi gondozásáig. A programon a sajtó is 

képviseltette magát. A rendezvényt a teremben kiállított gyermekrajzok tették még 

különlegesebbé. A tanár úr humorral fűszerezett előadása az ismeretterjesztésen túl kifejezetten 

szórakoztatónak bizonyult. 
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Március 31. 

 

Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark: jóval több, mint csupán földtani 

csodaország...,  
Előadó: Korbély Barnabás, a BfNPI Bakony–Balaton Geopark Csoportjának vezetője volt.  

31 fő vett részt a programon. 

A szép időben is népes közönsége volt a témának. Az előadó bemutatta tágabb környezetünk 

értékeit, a Geoparkban végzett munkát. Nagy örömünkre azt is megtudhattuk, hogy a téma 

külföldi szakértői milyen magas értékelést adtak a Parknak. Barnabás a kiadványok, képek 

mellett rövid videóbejátszásokkal tette még izgalmasabbá a témát. 

 

 
 

 

Április 28. 

 

A Volt egyszer egy erdő című francia dokumentumfilmet vetítettük. A vetítés után pedig 

Nagyné Kozma Ildikó, a BaBaKO munkatársa tartott előadást a filmben látottakról, kiegészítve, 

elmélyítve a vetítésen hallott információkat. A rendezvényen ezúttal több gyerek, család is részt 

vett. A nagyobb érdeklődés valószínűleg a természetfilmnek volt köszönhető. A jövőben is 
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érdemes filmvetítéssel egybekötött előadást szervezni, úgy tapasztaltuk, hogy szélesebb 

korosztályt lehet elérni vele. Az előadáson 42 fő vett részt. 

 

 
 

 

Május 24. 

 

Az előadás a Veszprém Finnugor Kulturális Főváros 2016 programsorozat részeként került 

megrendezésre.   

Az előadáson kívül ezúttal egy kiállítást is megnyitottunk, amely a Mindentudó Ház témájához 

kapcsolódott. A Fehérlófia Waldorf Gimnázium tanulói munkáit állítottuk ki a 

kamarateremben. A lehetőséggel a VEMAFI kereste meg intézményünket. A program a 

kiállítás-megnyitóval kezdődött, ahol dr. Baglady Orsolya a Waldorf iskola tanára köszöntötte 

a vendégeket, majd egy tanuló zongoraszólóját hallgathattuk meg. A kiállítás-megnyitón finn 

cserediákok is részt vettek, így a köszöntő több nyelven is elhangzott, ezzel még 

különlegesebbé vált a nyelvészet tudománya köré szőtt este. A programon a sajtó is 

képviseltette magát. 

 

 

 
 

 

A Mindentudó Ház előadása pedig 18 órakor vette kezdetét, melyet Sipos Mária PhD, MTA 

Nyelvtudományi Intézet munkatársa tartott meg, Kifejező? Ősi? Különleges? - A magyarról 

és más nyelvekről címmel. Az témaválasztás nagyon érdekes volt, sok nyelvi sztereotípiát 

cáfolt meg az előadó. 

Nem volt könnyű a két programrész összedolgozása, mivel a szervezés is több szálon futott, 

egyszerre több résztvevő munkáját kellett összefogni. Végezetül egy kerek rendezvényt 

kaptunk, amelyen 63 fő vett részt. 
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Szeptember 22. 

 

Dr. Tóth József Károly nyugalmazott egyetemi docens, az MTA köztestületi tagja tartott 

előadást. A programon 16 fő vett részt. Az előadás címe „Beszélhetünk-e globális 

felmelegedésről, klímaváltozásról? Hatással van-e a klímaváltozás a városi életre?” volt. 

 

 
 

Október 27. 

 

A mai előadással egy ötrészes geológiai előadás-sorozat vette kezdetét A világvándor Bakony 

címmel. Az előadó Futó János, Lóczy Lajos plakettel kitüntetett geológus. Az első téma: 

Kőzettutajok a magmaóceánon. Az előadáson a résztvevők bepillantást nyerhettek a 

lemeztektonika és a hegységképződés alapjaiba. A vendégek száma 48 fő volt, köztük általános- 

és középiskolások is képviseltették magukat. 
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November 24. 

 

Folytatódott A világvándor Bakony elnevezésű előadás-sorozat. A második földtani előadás 

címe: Az óceán vizéből a forró sivatagba. A programon ezúttal is nagy volt az érdeklődők 

száma, sok vendég érkezett más településekről. Voltak, akik a geotúrákról ismerik az előadót, 

ezért érdeklődtek az előadás-sorozat iránt. A résztvevők száma 53 fő volt. A közönség soraiban 

a legkülönbözőbb korosztály képviseltette magát, érkeztek családok, sokan pedig jegyzeteltek 

is. 

 

 
 

 

December 13. 

 

Filmvetítéssel egybekötött előadást tartottunk. A KineDok program részeként az Azt szeretem 

szuper legjobban című filmet vetítettük. Mia, a Down-szindrómás lány mindennapjaiba 

nyerhettünk bepillantást, majd a látottakat egy genetikában jártas szakorvos segítségével 

dolgoztuk fel. Vendégünk Dr. Szigeti Zsanett, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, 

Szülészet- Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa volt. Az előadás után a 

résztvevők még sok kérdést tettek fel, a doktornő nagyon közvetlen volt, további beszélgetést 

kezdeményezett. A vendégek száma 10 fő volt. 
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NEMZETISÉGI NAPOK 
(TIOP-1. 2. 1/A-12/1) 

 

Január 23. 

 

Roma Nemzetiségi Nap  

15.00-17.00-ig interaktív kézműves foglalkozás zajlott sok mesével, játékkal. 16.00-kor a Fláre 

Beás Zenekar közreműködésével Bánhelyi József Zoltán fotós kiállításának megnyitójára került 

sor. 17.00-kor az Üsztürü zenekar koncertje és táncház várta az érdeklődőket. A kiváló erdélyi 

együttes műsorában az erdélyi cigányzenészek repertoárjából hallhatott ízelítőt a közönség, 

majd az erdélyi cigányság táncaiból sajátíthattak el motívumokat a tánctanítással egybekötött 

táncház során. A rendezvény házigazdája a Veszprém-Bakony Táncegyüttes és a Kis-Bakony 

Táncegyüttes volt. A programok mellett a látogatók hagyományos roma finomságokat 

kóstolhattak meg, illetve tradicionális mesterségeket bemutató tárgyakat és cigány viseleteket 

tekinthettek meg. A beás cigány fiatalokból álló Fláre Beás együttes a hagyományos 

cigányzenére jellemző dallam és ritmushangszerek segítségével nagyon jó hangulatú koncertet 

adott. Az Üsztürü zenekar muzsikája is óriási tetszést aratott. Az együttes nagy szeretettel és 

hitelességgel tolmácsolta Közép-Erdély vonós népzenéjét. Minden programelem kapcsán 

pozitív visszajelzéseket kaptunk a látogatóktól. A programon kb. 90 fő vett részt. 

 

 
  

 

Április 2. 

 

Lengyel Nemzetiségi Nap  

15.00-17.00-ig kézműves foglalkozás keretében a Májusi Lengyel Alkotmány ünnepi 

kokárdájának készítése zajlott és "Wawel"-t, a krakkói vár sárkányát ábrázoló rajzokat 

színezhettek ki az érdeklődők. 16.00-kor Lengyelország kultúrája, tradíciói címmel Goldyn 

Ewelina EVS önkéntes tartott előadást. 17.00-kor Zeitler Gusztáv, a Padányi Iskola 

történelemtanára megnyitotta "A Krakkói vár székesegyháza" című fényképkiállítást. 18.00-
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kor A Krakkói Prezentációs nővérek Katolikus Iskola ifjúsági csoportjának Egy kis Chopin... 

című ének-és tánc produkciója következett.  

 

 
 

A programok mellett hagyományos lengyel finomságok, kóstolók várták a vendégeket. A 

látogatók nagyon élvezték a kézműves foglalkozást, örömmel nézegették a fényképeket és a 

színháztermi műsor is nagy közönségsikert aratott. A Lengyelországról szóló előadás kapcsán 

kisebb technikai problémák merültek fel, a Veszprémi Diák-és Ifjúsági Önkormányzat által 

küldött előadó nem érkezett időben, a tolmács pedig tapasztalatlan volt. A legközelebbi 

együttműködésünk során figyelnünk kell rá, hogy tapasztalt fordítót küldjenek, illetve a rajtuk 

keresztül érkező előadó időben érjen a helyszínre. A nehézségek ellenére a látogatók érdekes 

információkat hallhattak Lengyelországról. A rendezvényen kb. 90 fő vett részt. 

 

 

Június 21. 

 

Ukrán Nemzetiségi Nap 

16.30-17.30-ig kézműves fogalkozás keretében – Albert Hedvig vezetésével -  tradicionális 

kosárfonás zajlott környezetbarát anyagból. 17.30-kor Neveda Amália, az Agóra Veszprém 

VMK igazgatója megnyitotta Neszterovics Irina – szalaghímzésekből készített alkotásaiból álló 

- kiállítását. A megnyitót követően hagyományos ukrán finomságokat kóstolhattak meg a 

vendégek. 18.00-kor a több mint 75 éves, számtalan nemzetközi díjjal büszkélkedő VIRSKY 

Ukrán Állami Népi Együttes ifjúsági csoportjának szenvedélyes, látványos és izgalmas műsora 

következett.  
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A látogatók élvezték a kézműves foglalkozást és örömmel nézegették a szalaghímzéses 

alkotásokat. A rendezvényt átmeneti áramszünet nehezítette, így a kiállítás megnyitó hangosítás 

nélkül zajlott. A hibát viszonylag gyorsan orvosolták, a program további részét nem gátolta 

áramkimaradás. Az esti táncművészeti előadás óriási közönségsikert aratott. A műsor 

lélegzetelállító művészeti előadás volt. A kimagasló művészi színvonal, a szakmai tudás, a 

kreatív koreográfia, a lenyűgöző látvány és a színpompás kosztümök elkápráztatták a nézőket. 

A táncosok akrobatikus tudása és sokoldalú virtualitása minden nemében egyedülálló 

produkciót eredményezett. Az előadásra ingyenes regisztrációs jegy birtokában léphettek be az 

érdeklődők. A programon kb. 300 fő vett részt. 

 

 

 

Szeptember 24. 

 

Örmény Nemzetiségi Nap 

16.00-18.00-ig kézműves foglalkozás keretében Martaian Ermone-Zabel ikonfestő az 

üvegfestés rejtelmeibe avatta be a látogatókat, a kisebbek pedig különböző állatfigurákat 

készíthettek színes papírból. 18.00-kor Avaneszian Alex, az Országos Örmény Önkormányzat 

elnökhelyettese megnyitotta Martaian Ermone-Zabel ikonfestő és Armen Yengoyan 

fotóművész kiállítását. A megnyitót követően hagyományos örmény finomságokat kóstolhattak 

meg a vendégek. 19.00-kor a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjas Urartu Örmény Színház 

Musza Dagh című musicaléből láthatott részleteket a közönség. Franz Werfel világhírű re-

génye, A Musza Dagh 40 napja alapján Ember Péter és Diramerján Artin írtak musicalt. Az 

örmény nemzetiségi önkormányzat aktív közösségi életet él, amit az is bizonyít, hogy közel két 

évtizede nemzetiségi nap keretében emlékeznek meg a független Örmény Köztársaság 

kikiáltásáról. Az önkormányzat tagjai igyekeznek szervesen bekapcsolódni Veszprém életébe. 

Céljuk a megemlékezésen túl az is, hogy bemutassák az örmény nép nemzeti sajátosságait. A 

kézműves foglalkozás, a játszóház, a kiállítások, az örmény finomságok és az Urartu Örmény 

Színház előadása nagyszerűen szolgálták ezt a célt. A rendezvény összes programja nagy 

tetszést aratott a látogatók körében. A programon kb. 40 fő vett részt. 

 



36 
 

 
 

 

 

MAGAS MŰVÉSZETI ELŐADÁS – NŐI VONAL   
(TIOP-1. 2. 1/A-12/1) 

 

Február 18. 

 

Gyógyír északi szélre 

Az előadás Daniel Glattauer Gyógyír északi szélre című bestselleréből készült. A színmű 

rendezője: Göttinger Pál, két főszereplője: Fullajtár Andrea és Őze Áron voltak. A darab 

egyaránt megszólított időst, fiatalt, családost, magányost, nőt és férfit. Élmény volt látni a két 

kiváló színész játékát, akik kitűnően megjelenítették a Leo és Emmi közti vibrálást, annak 

ellenére, hogy semmilyen fizikai kontaktus nem volt köztük. Nagyszerűen bemutatták a 

mindennapok ellentmondásait, emberi útvesztőit, a szerelem csúcsait és hullámvölgyeit. 

A programon 226 fő vett részt. 
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December 14. 

 

Bagoly és Cica  

Az előadás Bill Manhoff: A Bagoly és a Cicababa című filmje alapján készült. A darab 

rendezője: Pelsőczy Réka, két főszereplője: Jordán Adél és Szabó Kimmel Tamás voltak. A 

Barbra Streisand és George Segal főszereplésével készült filmhez hasonlóan a komédia is nagy 

sikert aratott. A színészek kiválóan játszottak, rendkívül humorosan jelenítették meg a főhősök 

közti vonzalmat és ellentéteket, illetve a szerelem összetettségét, nehézségeit. A nézők 

visszajelzései alapján kifejezetten emlékezetes darabot sikerült választanunk. A programon 195 

fő vett részt. 

 

 

 
 

 

 

MAGAS MŰVÉSZETI ZENEI ELŐADÁS  
(TIOP-1. 2. 1/A-12/1) 

 

 

Március 24. 
Rákász Gergely orgonahangversenye – Bach, Vivaldi & Co. 

Az előadás során könnyed, barokk zenei időutazást hallhatott a közönség Velencébe, Londonba 

és Lipcsébe. Rákász Gergely egyedi látásmódja fiatalos lendülettel töltötte meg a komolyzenét. 

A hangversenyen nem csak varázslatos játékával, hanem a zenetörténet izgalmas és színes 

meséivel is rabul ejtette a vendégeket. A művész személyes hangulatú kommentárjaival 

szívesen vezette vendégeit a komolyzenei klasszikusok kulisszái mögé. Előadásában 

felcsendült többek között Vivaldi Tavasza a Négy Évszakból, Bach mesterműve, a c-moll 

Passacaglia és Fúga, illetve a d-moll Toccata és Fúga, valamint Händel alkotása, a Vízizene. A 

koncert óriási közönségsikert aratott. Az előadás páratlan lehetőséget nyújtott a vendégeknek, 

hiszen egy rendkívül karizmatikus művész zenei és szóbeli kalauzolásával közeledhettek 

világhírű komponisták, zeneszerzők emberi-alkotói lényegéhez. A programon 183 fő vett részt.  
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MAGAS MŰVÉSZETI ELŐADÁS – A TÁNC VILÁGNAPJA   
(TIOP-1. 2. 1/A-12/1) 

 

Április 30. 

A Nemzetközi táncnap vagy A Tánc Világnapja április 29-én van. Ezen a napon az UNESCO 

egyik tagszervezetének, a Nemzetközi Táncbizottságnak a felügyelete alatt minden évben a 

világ mindenféle táncát megünneplik.  

Az ünnepet 1982-ben az UNESCO Nemzetközi Színházi Intézetének egy részlege a 

Nemzetközi Táncbizottság hozta létre. Időpontját Jean-Georges Noverre francia táncos és 

balettművész születésnapjára rakták. (1727. április 29.) 

A Nemzetközi táncnap céljai közé tartozik a tánc népszerűsítése az általános felfogásban és 

hogy arra ösztönözzék a kormányokat, hogy minél nagyobb teret szenteljenek a táncnak az 

oktatási rendszerben az alapfokú oktatástól egészen az egyetemig.  

A Veszprém Táncegyüttes az elmúlt évtizedekben rendre ezen a napon mutatta be gálaműsorát, 

amelyben az évad új koreográfiáit vitte színpadra. Ezt a hagyományt a Veszprém –Bakony 

Táncegyüttes is folytatni kívánta 2016. április 30-án dupla előadással. A gálaműsor keretében 

fellépett a felnőtt együttes utánpótlását képező Kis-Bakony Táncegyüttes. Műsorukban 

képviselték az egész Kárpát-medence tánckincsét, dalait, népviseletét Bonchidától – 

„Somogyországig”.  

A felnőtt együttes repertoárja még nagyobb területet ölelt át. Az ismert felvidéki falu,  

Magyarbőd táncaitól az ezerszínű Rábaközön keresztül egészen a Székelyföldig. Műsorukat az 

országos hírű Dűvő zenekar kísérte óriási sikerrel.  

A gálaestet követően hajnalig tartó táncházban szórakozhatott a nagyérdemű közönség.     
 

 

 

IRODALMI PROGRAMOK  
(TIOP-1. 2. 1/A-12/1) 

 

Intézményünk életében az irodalmi események jelentős szerepet játszanak. Igyekszünk helyi 

alkotóknak bemutatkozási lehetőséget kínálni, már ismert íróknak, költőknek találkozási 

lehetőséget nyújtani a közönséggel, olvasóikkal. A könyvbemutatók, a TIT VMISZ előadásai 

és más hagyományos programok, mint a Szép Magyar Könyv kiállítás, versbarátok találkozója, 
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országos és dunántúli hatáskörű versmondó versenyek számos érdeklődőt vonzanak az 

intézménybe.     

 

Január 22.  

A Magyar Kultúra Napja  

„Egy este Pilinszkyvel” - Hrutka Róbert és Alexa verses koncertje  

 

Az est anyaga Pilinszky János, Hrutka Róbert és Alexa által megzenésített verseire (Parafrázis, 

Ne félj, Mégis nehéz, Kihűlt világ…) valamint, Bereményi Géza a költő életéről írt 

dalszövegeire épült. Az előadásra érkezők egy varázslatos zenei utazáson vehettek részt.  

Az est különlegessége, hogy Pilinszky sűrű világa a finom, lágy hangszerelésnek köszönhetően 

könnyebben fogyaszthatóvá válik, de ugyanakkor meg is tudja érinteni a nézőt. Bereményi 

Gézának meghatározó írója volt Pilinszky, így az esthez kapcsolódóan az új dalok mellett 

megszólalnak Cseh Tamás emblematikus szerzeményei is Nagy Dániel Viktor előadásában. Az 

ifjú tehetség több társulatban, több műfajban remekel és 2015-ben Príma-díjas lett. A katartikus 

előadás a veszprémi közönségre is nagy hatással volt.  

 

 
 

Január 31.  

Versbarátok Találkozója – In memoriam Borbély László  

Az eseményen közreműködtek a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjai.  
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Február 25.  

„Ha megszeretlek...” 

TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad irodalmi összeállítása szerelmes versekből. 

 

 
 

Március 9. 

A Nagy Háború 

Versek, novellák, jelenetek, dalok az első világháború idejéből. 

A TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad és az Egyetemi Versmondó Műhely előadásában. 

Az ismert költők, írók – Ady, Móricz, Babits, Juhász Gyula vagy éppen Rejtő Jenő – mellett a 

frontvonalat megjárt szerzők – Gyóni Géza, Garamszeghy Sándor művei is megszólaltak. 

Szereplők: Sz. Csordás Éva, Rábai Zsanett, Battyányi-Nagy Annamária, Horváth Imre, Felföldi 

Gábor, Marosvölgyi Gergely és Lohonyai Zoltán. 

 

 
 

Április 7. 

„Anyám a vigíliában” 

A József Attila-díjas Fenyvesi Ottó költő verseiből készült irodalmi összeállítás, amelyen a TIT 

Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjai: Battyányi Annamária, Horváth Imre, Marosvölgyi 

Gergely, Tatai Barbara, Sz. Csordás Éva és a szerkesztő-rendező Rábai Zsanett működtek 

közre. Az estet Dr. Pusztay János professzor emeritus nyitotta meg. Zenei közreműködő Nagy 

Gergely (gitár) volt.  
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Április 11.     

Költészet Napja 

„Ha én gazdag lennék...”  címmel  Patka Heléna  József Attila műsora 

 

 
 

Május 5. 

Vallomás szerelemről és hazáról – részletek Andrássy Ilona grófnő I. világháborús naplójából 

a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad előadásában 
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Május 28. 

„Regösök húrján...” XX. Dunántúli Regionális Vers- és Szépprózamondó Verseny 10-14 éves 

diákoknak. A versenyen 17 fő indult. 

 

 
 

Szeptember 19. 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

Eredeti rege négy levonásban, a szerző születésének 250. évfordulója alkalmával. 

A TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad előadása, amely a cselekményt formabontó módon, 

némafilm vetítésével jelenítette meg. 

 
 

Október 19.  

Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla könyvbemutatója 

 

Október 20.  

Felkelt a nép 

A TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad verses történelmi műsora 1956 emlékére. 

 

November 5. 

„Nem leszek szomorúfűz” 

Irodalmi könyvbemutató a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad és Hajas Szilárd fuvolaművész 

közreműködésével.  

 

December 12. 

„ Azt a dalt keresem...” 

Irodalmi összeállítás Simon István verseiből, a költő születésének 90. évfordulója alkalmából. 

A TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad előadása, közreműködött Lohonyai Zoltán (gitár, ének) 
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ALMA MATER NAPOK 
(TIOP-1. 2. 1/A-12/1) 

 

Hosszú évek óta működik ez a középiskolásoknak szervezett programsorozat. Ezen alkalmak 

lehetőséget biztosítanak, arra, hogy a középiskolák diákjai megmutassák tudásukat, 

tehetségüket az iskola valamennyi tanára és diákja előtt.  

 

Március 17. 

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium diákjainak előadása 

 

Április 6. 

Lovassy László Gimnázium diákjainak előadása 

 

 
 

 

Április 12. 

Vetési Albert Gimnázium diákjainak előadása 
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Április 20. 

A Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium diákjainak előadásai 

 

 
 

 

 

 

NYUGDÍJAS RENDEZVÉNYEK 
(TIOP-1. 2. 1/A-12/1) 

 

 

A VMK civil szervezeteket, közösségeket támogató tevékenységében a nyugdíjas klubok 

segítése hangsúlyos feladat. Az intézményünkhöz 14 nyugdíjasklub kötődik szorosan, akik 

foglalkozásaikat rendszeresen az épületben tartják. Munkájukhoz szakmai segítséget, technikai 

támogatást kapnak, s pénzügyünkön keresztül veszik igénybe az önkormányzati támogatásokat. 

A Nyugdíjas Klubvezetők Fóruma havonta tartja összejöveteleit a művelődési központban, s 

így a városban működő valamennyi klubbal kapcsolatot ápolunk, közvetlenül informálódhatnak 

a VMK programjairól. Az idősek látogatóink széles spektrumát ölelik fel, több fajta érdeklődési 

kört képviselnek, szeretnek hozzánk járni, kötődnek az intézményhez. 

 

Március 4. 

 

Nyugdíjas Ki Mit Tud? 

A program délelőtt 9-kor vette kezdetét, 14 óráig tartott 221 fő részvételével. A Hontravel hozta 

létre ezt az országos megmozdulást, amely több állomásból áll, a dunántúli területi döntőnek 

intézményünk adott helyet. Ábrahám Emilné segítségével valósult meg az esemény. Az ország 

különböző településeiről érkeztek a fellépők pl. Sárvárról és Tapolcáról is. Népdalkörök, szóló 

énekesek, szavalók, táncosok és színjátszók is megmérettették magukat. A résztvevőket csak 

később értesítették az eredményről.  

A 221 fős fellépő gárdát 9 öltözőben helyeztük el. A lebonyolítást megnehezítette, hogy kevés 

információt osztottak meg velünk a szervezők. Sok problémát kellett megoldani az utolsó 

pillanatokban is. 

Azonban a kommunikációs nehézségek ellenére is egy sikeres rendezvényről beszélhetünk. 
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Április 21. 

 

Generációk napja 

A Generációk napja elnevezésű program a Mesél a múlt pályázat eredményhirdetése egy 

gálaműsor keretében. Résztvevők száma 120 fő. 

Veszprém Város Önkormányzata, a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, a 

Szenior Tanácsadók Társasága, a Napló és a Veszprémi 7 Nap támogatásával, harmadik 

alkalommal hirdette meg a Mesél a múltpályázatot a generációs kapcsolatok erősítése jegyében. 

Az ünnepi műsorban felléptek: Vajda Károly színművész, Máté P. Gábor, Színművész, Keller 

Márton tanuló, a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió és a Kis-Bakony táncegyüttes tagjai. 

 

 
 

 

Június 23. 

 

Szenior tánc 

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége (NYOSZ) a Voltaren Emulgel Forte közreműködésével 

Országjáró Szenior - táncprogramot indított, melynek során a 19 megyeszékhely mindegyikére 

ellátogattak május és július között. Közreműködők száma: 109 fő. A rendezvény másfél órás 

volt. 

A program: bemelegítő gyakorlatok szakember vezetésével: kb. 15 p, Rövid előadás (a szenior 

táncról és a programról): kb. 20 p, közös tánc: 45-50 p, kötetlen beszélgetés: 30 p. 
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November 17. 

 

Életet az Éveknek gála 

A nyugdíjas szervezet rendezésében gálaműsort tartottak a színháztermünkben 10 és 13 óra 

között. A fellépő csoportokat nem volt könnyű elhelyezni, mivel a pontos létszámuk szinte az 

utolsó pillanatokban derült ki. A fellépők létszáma 200 fő volt, a nézőszám is körülbelül ennyi, 

a rendezvény sikeres volt. 

 

2016-ban az idősek világnapi és a nyugdíjasoknak szervezett karácsonyi műsornak nem 

intézményünk adhatott otthont.  

A fentieken túl intézményünk a nálunk működő nyugdíjas klubok és szervezetek munkájához, 

kisebb-nagyobb problémáik megoldásához továbbra is sok segítséget nyújt.   

 

 
 

 

KIÁLLÍTÁSOK 
(TIOP-1. 2. 1/A-12/1) 

 

Az intézményben a kiállítások szervezéséhez három tér áll rendelkezésre, az előcsarnok, a 

kiállítóterem, valamint a minigaléria. Ezeket maximálisan kihasználva összesen 31 kiállítást 

szerveztünk 2016-ban. A rendezvényeken elsősorban helyi és környékbeli festők és fotósok 

alkotásait mutattuk be, de szerepet kaptak a természettudományok és a sport is.  

 

2016-ban a következő kiállítások valósultak meg helyszínek szerint 

 

ELŐCSARNOK 

 

Január 6-21-ig 

Suttogó tekintetek - Abonyi Ria kiállítása  

A kiállítást Kozma Zsuzsanna költő nyitotta meg közreműködtek a MIKSZ Egyesület (Móri 

Írók, Képzőművészek Szövetsége Egyesület) tagjai, irodalomban és zenében. 

 

Január 22 - február 9-ig 

Zongora Veszprémnek - A Magyar Kultúra Napja alkalmából helyi festőművészek 

jótékonysági kiállítása  

A kiállítást Hegyeshalmi László képzőművész, a Művészetek Háza igazgatója nyitotta meg, 

közreműködtek a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola tanulói. 
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Február 10-25-ig 

Ki a szabadba! - Gál Zoltán Péter fotókiállítása  

A kiállítást Mátyus Károly, a Bakony Fotóklub vezetője nyitotta meg, énekkel közreműködött 

Rugli Adri 

 

Március 1-17-ig 

Magyarok az újkori olimpiákon - Olimpiatörténeti kiállítás  

A látogatók gazdag képanyaggal és részletes szöveges ismertetőkkel bemutatva követhették 

nyomon a magyar sportolók szerepléseit az újkori Nyári Olimpiai Játékokon. A Magyar 

Olimpiai és Sportmúzeum vándorkiállítása felidézte a kiemelkedő magyar sportsikereket 

kezdve Hajós Alfréd 1896-os athéni első helyezésétől, az 1952-es éremözönön át Helsinkiben, 

egészen napjainkig. 

 

 
 

Március 18 - április 4-ig 

Út - Szegedi Olga kiállítása  

A kiállítást Neveda Amália, az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ igazgatója 

nyitotta meg, közreműködött a Military Girls együttes. 
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Április 8-26-ig 

Lélek a kézben - Horváth Viktória kiállítása  

A kiállítást N. László Gizella festőművész nyitotta meg, közreműködött Pásztorné Simon 

Annamária fuvolán. 

 

 

Április 27 - május 13-ig 

Fák, virágok, fény - Kövesi László kiállítása  

A kiállítást Neveda Amália, az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ igazgatója 

nyitotta meg, gitáron közreműködött Kövesi Sándor és Szatori Tibor. 

 

 
 

 

Május 18 - június 10-ig 

Van egy tükröm a Világra - Steppán Szabolcs fotókiállítása  

A kiállítást Babják Tamás fényképész-fotográfus nyitotta meg, közreműködött Franczia Dániel 

közel-keleti ütőhangszeres művész. 
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Augusztus 24 - szeptember 9-ig 

A Magyar Fotográfia Napja - A Fotós tábor résztvevőinek kiállítása  

A kiállítást Mátyus Károly, a Bakony Fotóklub vezetője nyitotta meg, közreműködött Piri 

Bendegúz hegedűn. 

 

 
 

 

Szeptember 14 - október 7-ig 

Virágnyelven, az életünk - S. Hatházi Sára kiállítása selyemfestményekből  

A kiállítást dr. Górné Fazekas Ágnes a Cholnoky Jenő Általános Iskola igazgatója nyitotta meg, 

közreműködtek az iskola tanulói. 

 

 

Október 12 - november 4-ig 

Ünnepi kiállítás a Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület 20 éves fennállásának alkalmából 

A kiállítást Omász Katalin, az Exclusive Tours utazási iroda értékesítési igazgatója nyitotta 

meg, közreműködött a Táborállás Daloskör, valamint dr. Bojnécz Gábor és Szilasi Fanni. 

 

 

November 9 - december 2-ig 

Veszprémi mozaik - a Veszprémért Művészkör kiállítása  

A kiállítást Hegedűs Barbara önkormányzati képviselő nyitotta meg, közreműködött Felföldi 

Gábor verssel. 

 

 

December 7-20-ig 

A Foltvirágok Patchwork Klub XI. kiállítása  

A kiállítást Dr. Zongor Gábor nyitotta meg, hegedűn közreműködött Piri Bendegúz. 
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KIÁLLÍTÓTEREM 

 

 

Január 5-21-ig 

Időutazás képekben - Fehér Tiborné Turi Mária kiállítása  

A kiállítást Asztalos István gimnáziumi tanár nyitotta meg, közreműködtek a Dohnányi Ernő 

Zeneművészeti Szakközépiskola tanulói. 

 

 

Január 26 - február 16-ig 

Egy túrázó szemével - S. Polgár Mária kiállítása  

A kiállítást N. László Gizella festőművész nyitotta meg, énekkel közreműködött dr. Németh 

Vanda Valentina. 

 

 

Március 7 - április 4-ig 

Te is lehetsz természettudós! - Herman Ottó vándortanösvény  

A Herman Ottó vándortanösvény interaktív játékok és egyszerű kísérleti eszközök 

gyűjteménye. Szórakozva fedezhetjük fel a természet „trükkjeit”, rácsodálkozhatunk apró 

csodáira, megérthetjük működését. Herman Ottóval ismerkedve mindenki elindulhat a 

polihisztorrá válás útján. A kiállításon a gyermekek játékosan tanulhatnak a 

természettudományokról, szórakozva fedezhetik fel a körülöttük lévő néha bonyolult világot. 

A kiállításon látható és használható tárgyak mind saját kezűleg készültek, így akár a 

pedagógusok vagy a szülők számára is könnyen elkészíthetők segítve ezzel a gyermekeknek a 

tanulást, a világ megismerését. A kiállítást a Magyar Nevelési Egyesület készítette a Nemzeti 

Környezetügyi Intézet támogatásával. 
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Április 6 - 26-ig 

Közös úton - Milló Ildikó, Kallai Sándor, Lendvai István és Laki István kiállítása  

A kiállítást Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgató-rendezője nyitotta meg, 

közreműködtek a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola tanulói. 

 

 

 
 

 

Április 29 - május 16-ig 

Családban marad - kiállítás Menner Judit 12. századi és reneszánsz ruháiból, valamint Töpler 

László képzőművészeti alkotásaiból  

A kiállítást Kiss Tamás István a zirci III. Béla Gimnázium tanulója nyitotta meg. 
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Május 20 - június 17. 

55 év - a Bakony Fotóklub kiállítása  

A kiállítást Rébay Anett az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ igazgatóhelyettese 

nyitotta meg, énekkel közreműködött Magyar János. 

 

 

 
 

 

Augusztus 24 - szeptember 23-ig 

Levéltitkok - Történetek az erdőről és a fényről - a Magyar Természettudományi Múzeum 

interaktív kiállítása  

A kiállítást Schumacher István, a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg. 

2015 a Fény Nemzetközi Éve alkalmából rendezett kiállítás a fényből élő növények, különösen 

az erdők évszakos, fénnyel összefüggő változásait követi nyomon. A kiállításban többek között 

színes fotókon mutatjuk be, hogy a fény hogyan határozza meg az erdők életét. Interaktív 

elemek, játékok segítik a felfedező utat a kiállításban. A látogatók megismerhetik a 

magyarországi erdők élővilágát. 
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Október 13 - november 4-ig 

55 év – 55 alkotás - N. László Gizella festőművész kiállítása  

A kiállítást dr. Litkei Szabó Anita nyitotta meg, énekkel közreműködött dr. Németh Vanda 

Valentina. 

 

November 10-december 2-ig 

Barangolásaim - dr. Garami Ágnes fotókiállítása  

A kiállítást Mátyus Károly, a Bakony Fotóklub vezetője nyitotta meg, közreműködtek a 

Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI növendékei. 

 

 

MINIGALÉRIA 

 

A Bakony Fotóklubbal kialakítottunk az Agórában egy olyan sarkot, ahol minden hónapban az 

ő alkotóik, ill. vendégeik mutatkozhatnak be, egy 15-20 képet bemutató kiállítással. Ez a 

minigaléria nevet kapta. A minigalérián 2016-ban a következő kiállítások voltak láthatók: 

 

Kalandozás Amerikában - dr. Garami Ágnes fotókiállítása 

Múlt és jelen: a busójárás – Mátyus Károly fotókiállítása 

Ébredő természet - Kovács András fotókiállítása 

Zeneközelben - Frank Szabó Sándor fotókiállítása 

Négy évszak - Deákné Balogh Andrea fotókiállítása 

A Fotós tábor résztvevőinek kiállítása 

Színes világ - Utczás Gábor fotókiállítása 

Pacik és csacsik - Papp Tamás fotókiállítása 

Horváth Péter fotókiállítása 

 

 

 

SZÉP MAGYAR KÖNYV KIÁLLÍTÁS 

 

Május 2. 

A kiállításon a 2015-ben Magyarországon megjelent legszebb könyveket mutattuk be. A 

Szép Magyar Könyv versenyt a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése hirdeti 

meg évről évre. A közönségdíj odaítélésébe a nálunk leadott szavazatok is beleszámítanak. A 

bemutatóra 32 db igen magas színvonalú, értékes könyv érkezett. A kiállítási anyagban voltak 

gyermekkönyvek, ismeretterjesztő kiadványok, tudományos művek, szépirodalmi és ifjúsági 

kötetek, művészeti könyvek, valamint bibliofil és speciális kiadványok. A kiállítást Márkusné 

Vörös Hajnalka, a Veszprém Megyei Levéltár igazgatóhelyettese, főlevéltáros nyitotta meg. 

Szavai az irodalom és az olvasás népszerűsítését, a könyvek iránti érdeklődés felkeltését 

szolgálták. A rendezvényen Laufer Zoltán, a Vetési Albert Gimnázium tanulója közreműködött. 

Ljádovtól Keringőt, Weiner Leótól Marosszéki keringőst és Ropogós csárdást adott elő 

szintetizátoron. A kiállítást sokan megtekintették és mindannyian elismerően nyilatkoztak a 

bemutatott alkotásokról. Az intézmény büszke lehet arra, hogy egyedüli vidéki helyszínként 

bemutatja a budapesti zsűri által kiválogatott könyveket. A kiállítást 180 fő tekintette meg. 

 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Könyvkiadók_és_Könyvterjesztők_Egyesülése
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KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK AZ INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁSHOZ 

KÖTŐDŐEN 
(TIOP-1. 2. 1/A-12/1) 

 

Szeptember 13.  
A Deák Ferenc Általános Iskola 4/d. osztályos tanulói először megtekintették a „Levéltitkok – 

Történetek az erdőről és a fényről” című interaktív kiállítást. Végeztek mikroszkópos 

vizsgálatot és kipróbálták az összes interaktív játékot. Utána kézműves foglalkozáson vettek 

részt, melyen először zsugorfóliára különböző színes állatokat, növényeket rajzoltak. Amíg a 

fóliákat sütőben végleges formájúra sütöttük, addig mindenki készített színes papírból és 

kartonból őszi ablakdíszt. A foglalkozás végén a kész fóliákat szép madzagra fűzve tudták a 

nyakukba akasztani. Az elkészült alkotásokat természetesen hazavitték a gyerekek. 20 fő vett 

részt a kézműves foglalkozáson. 

 
 

Szeptember 14.  

A Deák Ferenc Általános Iskola 3/c. osztályos tanulói először megtekintették a „Levéltitkok – 

Történetek az erdőről és a fényről” című interaktív kiállítást. Végeztek mikroszkópos 

vizsgálatot és kipróbálták az összes interaktív játékot. Utána kézműves foglalkozáson vettek 

részt, melyen először zsugorfóliára különböző színes állatokat, növényeket rajzoltak. Amíg a 

fóliákat sütőben végleges formájúra sütöttük, addig mindenki készített egy katicabogarat. A 

gipszből előre kiöntött bogárformát megfestették pirosra, majd egy zöld filcanyagból kivágott 

levélre ragasztották. Végül pöttyöket tettek a bogár hátára és filccel lábakat is rajzoltak neki. A 

foglalkozás végén a kész fóliákat szép madzagra fűzve tudták a nyakukba akasztani. Az 

elkészült alkotásokat természetesen hazavitték a gyerekek. 24 fő érkezett erre a foglalkozásra.  
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Szeptember 15.  

A Deák Ferenc Általános Iskola 2/b. osztályos tanulói először megtekintették a „Levéltitkok – 

Történetek az erdőről és a fényről” című interaktív kiállítást. Végeztek mikroszkópos 

vizsgálatot és kipróbálták az összes interaktív játékot. Utána kézműves foglalkozáson vettek 

részt, melyen először fehér kavicsokra leveleket festettek. Ezután mindenki készített papírból 

csipeszpillangót, melyet színes csillámragasztóval díszítettek. Az elkészült alkotásokat 

természetesen hazavitték a gyerekek. 26 fő vett részt a programon. 

 

 

 
 

 

 

Szeptember 19.  

A Deák Ferenc Általános Iskola 2/a. osztályos tanulói ugyanazokat készítették el, mint 15-én a 

2/b.  28 fő vett részt a foglalkozáson. 
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Szeptember 21.  

A Deák Ferenc Általános Iskola 4/c. osztályos tanulói ugyanazokat készítették el, mint 13-án a 

4/d. 29 fő vett részt rajta. 

 

 

 
 

 

Szeptember 22.  

A Deák Ferenc Általános Iskola 4/a. osztályos tanulói ugyanazokat készítették el, mint 13-án a 

4/d. 26 fő vett részt rajta. 

 

 

 
 

 

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

örömmel vettek részt a kézműves foglalkozásokon is. Az eredetileg 3 alkalmasra hirdetett 

sorozatra 6 osztály jelentkezett. Mindenkit szívesen láttunk és vártunk a foglalkozásokra. 
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TERÜLETI KÖZMŰVELŐDÉSI IRODA 
(TIOP-1. 2. 1/A-12/1) 

 

A területi Közművelődési Iroda tevékenységében a 2016-os év a kapcsolatok kiépítéséről, 

megalapozásáról szólt. Ennek érdekében személyesen kerestük fel partnereinket és egyeztettük 

a további együttműködési lehetőségeket. A településen működő művészeti csoportoknak 

fellépési, bemutatkozási lehetőséget kínáltunk az Agórában és megegyeztünk egy közös 

facebook reklámoldal létrehozásáról. Elkezdtünk kialakítani egy adatbázist, amelyben szerepel 

az együttműködő partnerek eszközparkja, technikai erőforrásai, valamint a településen működő 

művészeti csoportok és előadók. A színháztermünkben mutatkozott be a Szentgáli Ifjúsági 

Táncegyüttes és a Nagyvázsonyi Táncegyüttes. Július 7-én lehetőséget adtunk három 

Eplényben táborozó gyerekcsoportnak a fellépésre az Agóra előtti téren. A Z'mirim Diák 

Klezmerzenekar, a Naim Klezmerzenekar és a "Jack a kábel” zenekar fiataljai nagy sikerű 

koncerteket adtak. Augusztus 24-én a Gyere a parkba elnevezésű hagyományos nyári 

rendezvényünk első napján a területi partnereinknek adtunk lehetőséget a bemutatkozásra. A 

veszprémi közönség megismerhette a balatonfűzfői Fűzfő Bigbandet, a nemesvámosi 

Lencseszemek Asszonykört, a szintén nemesvámosi BorKöMoSzat zenekart, az eplényi 

Fortuna Színjátszócsoportot, valamint a Botorka Táncegyüttest. 

 

 

 
 

 

 

KÖNYVTÁR PONT 
(TIOP-1. 2. 1/A-12/1) 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár együttműködésével. 

 

Január 

18 új érdeklődő közül 8 fő döntött a beiratkozás mellett ebből 3 már az EKMK tagja, de mivel 

a lakhelyéhez az Agóra közelebb van ezért beiratkozott ide is. A hónapban 30 db 

könyvkölcsönzés történt. Az internetet 55 fő használta. 

 

Február 

A könyvtárba érkező új látogatók száma ebben a hónapban 20 fő, akik közül 6-an iratkoztak 

be, a könyvtárból 28 kölcsönzés történt. Ezek közül a 15 db könyvtárközi kölcsönzés volt 13 

pedig helyben történt. Ebben a hónapban 66 fő internetezett. A számítógépeket egy 15 fős 
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törzsközönség keresi fel rendszeresen. Hetente kétszer a „Betty és barátai” csoport tagjai is 

szívesen használják a számítógépeket. 

 

Március 

A könyvtárba érkező új látogatók száma ebben a hónapban 17 fő, közülük 8-an iratkoztak be. 

A könyvtárból 32 kölcsönzés történt. Ezek közül a 16 db könyvtárközi kölcsönzés volt 16 

pedig helyi állományból történt. Ebben a hónapban 66 fő internetezett 

 

 

Április 
A könyvtárba érkező új látogatók száma ebben a hónapban 10 fő, akik közül 4-en iratkoztak 

be, de ők már egyben a megyei könyvtár tagjai is voltak. A könyvtárból 23 kölcsönzés történt. 

Ezek közül a 9 db könyvtárközi kölcsönzés volt 14 pedig helyben történt. Ebben a hónapban 

70 fő internetezett 

 

Május 

A könyvtárba érkező új látogatók száma ebben a hónapban 19 fő, akik közül 7-en iratkoztak 

be, közülük 4 fő már a megyei könyvtár tagja is volt. Számukra kedvező hogy közelebb is lehet 

könyvet kölcsönözni, nem kell buszozni, utazni. A könyvtárból 27 kölcsönzés történt. Ezek 

közül 11 db könyvtárközi kölcsönzés volt, 16 pedig helyben történt. Ebben a hónapban is 95 fő 

internetezett, ők az aktuális híreket  olvasták, facebookoznak, játszanak, illetve olvasgatnak, 

keresgélnek. 

 

Június 

A könyvtár ebben a hónapban 17-ig tartott nyitva. Sajnos a légkondicionáló és a nyitható ablak 

hiány miatt nem megoldható a helyiség szellőztetése hűtése. A gépek is működés közben 

elhasználják, felmelegítik a levegőt. Ezért szeptemberben nyitjuk meg ismét a könyvtárunkat. 

A könyvtárba érkező új látogatók száma ebben a hónapban 11 fő, akik közül 1 fő iratkozott be.  

A könyvtárból 11 kölcsönzés történt és 40 fő internetezett. 

 

Szeptember 

A könyvtárba érkező új látogatók száma ebben a hónapban 22 fő, akik közül 4-en iratkoztak 

be. A könyvtárból 27 kölcsönzés történt. Ezek közül a 11 db könyvtárközi kölcsönzés volt 16 

pedig helyben történt. Ebben a hónapban 54 fő internetezett. 

 

Október 

Ebben a hónapban bővítésre került a könyvtár helyi állományszáma az eddigi 150 kötettel 

szemben mostantól 410 db könyvből válogathatnak a KönyvtárPont olvasói.  

A könyvtárba érkező új látogatók száma ebben a hónapban 13 fő, akik közül 2-en iratkoztak 

be. A könyvtárból 22 kölcsönzés történt. Ezek közül a 6 db könyvtárközi kölcsönzés volt 16 

pedig helyi állományból történt. Ebben a hónapban 36 fő internetezett. 

 

November 

A könyvtárba érkező új látogatók száma novemberben 18 fő volt, akik közül 3-an iratkoztak 

be, de közülük 1 fő már a megyei könyvtár tagjai is volt. A könyvtárból 34 kölcsönzés történt. 

Ezek közül a 3 db könyvtárközi kölcsönzés volt 31 pedig helyben történt. Ebben a hónapban 

44 fő internetezett. 
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December 

A könyvtárba érkező új látogatók száma ebben a hónapban 12 fő, akik közül 2-en iratkoztak 

be. A könyvtárból 25 kölcsönzés történt. Ezek közül a 4 db könyvtárközi kölcsönzés volt 21 

pedig helyben történt. Ebben a hónapban 41 fő internetezett 

 

 

Folyóiratok 

A könyvtár Pontunk októbertől színes folyóirat állománnyal várta a látogatókat. A napilapok, 

hetilapok és magazinok széles választékából mindenki találhat számára érdekes olvasnivalót. 

A folyóirat olvasó szolgáltatásunkat használok köre széles, van aki kifejezetten ezért tér be 

hozzánk, de szép számmal szerepelnek az olvasok között olyanok is akik más program miatt 

érkeztek hozzánk és az esetleges várakozási idő alatt használják nagy örömmel ezt a 

lehetőséget. A szolgáltatást átlagban napi 5-10 fő használja.    

 

 

 

MOZGÁSMŰVÉSZET 

 
Pilates – technika  

hetente kétszer hétfői és szerdai napokon, januártól-júniusig 

 

A 2015-ben elindult tornafoglalkozások 2016. januárjától tovább folytatódtak. Továbbra is Szita 

Bernadett, művészeti vezető tartotta az órákat. 

Végeztek hanyattfekvésben légzőgyakorlatokat, medencebillentést, paralell lábtartást, központ 

indítású mozdulatokat, gördüléseket, gördüléseket állásból, feladatokat támaszállásban, 

hasizomerősítést labdával, deszkapózt, Long. Lat. D. erősítést és nyújtást, mindezeket a VMK 

által biztosított eszközökkel (polifoam, kislabda, erősítő szalag). Az alsó hasizom erősítése 

továbbra is fontos volt, a nyújtások pedig az ülőmunka miatt. Piriformis! Az oktató a csigolyák 

közötti kisizmok nyújtását különösen fontosnak ítélte lumbális szakaszon. Ezért sok gyakorlatot 

végeztek a gerinc alsó szakaszának mozgatására talajon és labdán. Belépett az edzésbe a 

szalagmunka is. Függőlegesen megtartani mindkét lábukat még megterhelőnek érezték. 

Nehéznek bizonyult kikapcsolni a berögzült mozdulatokat is, amik leveszik a hasizom 

munkájáról a terhet. A vezető elmondása szerint a félév végére javult a résztvevők erőnléte, a 

fokozatosan felépített, nehezített órák során. Mindvégig a talajon fekve dolgoztak, ügyelve a 

Pilatesnek megfelelő légzéstechnikára és a helyes testtartásra. 

Az órákon halk zene szólt, melyre könnyebben és koncentráltabban végezhetők a gyakorlatok. 

Résztvevők: jan. 42 fő, febr. 60 fő, márc. 30 fő, ápr. 49 fő, máj. 30 fő, jún. 25 fő, júl. 15 fő, 

összesen: 251 fő. 

Sajnos szeptembertől nem tudta az oktató újra elindítani a Pilates tornát megfelelő számú 

érdeklődő hiányában. 

 

 

Modern tánc – Graham technika  

hetente kétszer, januártól-decemberig 

 

Szita Bernadett, művészeti vezető tartotta az órákat. 

Az év során az alábbi technikákat gyakorolták és sajátították el: 

1. bounces  – strech bounce spirállal, archal, weight shift, tilt 

2. breathing gyakorlatok – footwork-kel spirál, karmunkával II. poz-ba nyújtással, 

3. contraction release – drop+bounces, sp. release, pitch helyzettel, diamond kar, 
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4. exercise on six, kicsúszással, 

5. II. pózból – Tilt helyzet III. pózban, 

6. pleading, spirálok 

7. „Z” ülésből – pitch – contraction, sp. lábbal indítva 

8. Launch gyakorlatok – IV. pozícióból forgás nélkül, launch 

9. skip gyakorlatok diagonálban, sp. ugrások 

10. kombináció, 

11. központ tartása ülő helyzetben, új feladat mellkasemeléssel, gyökérkéz helyzete, 

függőleges gerinc megtalálása nehéz 

12. deep strech over - vállak helyzete, contraction más helyzetekben is 

13. testsúlyáthelyezések, haladva is, 

14. fókusz 

Résztvevők: jan. 60 fő, febr. 60 fő, márc. 70 fő, ápr. 75 fő, máj. 75 fő, jún. 25 fő, szept. 100 fő, 

okt. 80 fő, nov. 80 fő, dec. 25 fő, összesen: 650 fő. 

 
 

 

 

SZAKMAI PROGRAMOK ORSZÁGOS KEZDEMÉNYEZÉSEKHEZ 

KAPCSOLÓDÓAN  
 

 

 

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL 
 

A farsang utolsó hétvégéjén zajló esemény kiemelkedő célja az volt, hogy ráirányítsa a 

figyelmet a művelődési házakra, illetve az azokban folyó kulturális tevékenységekre, 

hangsúlyozva a közösségi művelődési intézmények nyitottságát, sokszínűségét és a 

közösségépítésben játszott kiemelkedő szerepét.  

 

 

Február 5. 

 

Játszóház, hangszerbemutató, táncház kicsiknek és nagyoknak 

17 órától játszóház, 18 órától hangszerbemutató és gyerektáncház várta a kisebbeket, 19 órától 

felnőtt táncház a nagyokat. A rendezvényen Horváth Attila, az Óbudai Népzenei Iskola tanára 

és zenekara közreműködött. A program házigazdája a Veszprém-Bakony Táncegyüttes és a 

Kis-Bakony Táncegyüttes volt. A rendkívül jó hangulatú hangszerbemutató során számos népi 

hangszerrel megismerkedtek a hallgatók (pl. hegedű, brácsa, nagybőgő, harmonika, doromb, 

stb.), a táncház folyamán pedig viszonylag könnyen elsajátítható egyszerűbb lépéseket tanultak 

meg. A Táncegyüttes különböző házi készítésű finomságokkal is meglepte a vendégeket. A 

játszóház, a hangszerbemutató és a táncházak egyaránt nagy tetszést arattak a közönség 

körében. A zenészek kitűnően kísérték a táncosokat. A látogatók a program révén közelebb 

kerültek a magyar népi hangszerekhez és a tánchoz. A programon 100 fő vett részt. 

 



61 
 

 
 

 

 

Február 7. 

 

A VMK csoportjainak bemutatkozása 

14.00-kor az Acro Dance SE, 14.20-kor a Lung C'uan Tao Kung Fu School, 14.40-kor a HEMO 

Modern Táncműhely, 15.00-kor a Gizella Nőikar, 15.20-kor a Gerence Táncegyüttes lépett fel. 

A Nyitott Műhely keretében bemutatkozó csoportok a Veszprémért Művészkör, Gombrich 

Mester Művészeti Tanodája, Foltvirágok Patchwork klub, Kosárfonó Műhely valamint a 

Veszprémi Kézműves Műhely. Öröm volt látni, hogy a nálunk működő csoportok 

bemutatkozása mennyire jól sikerült. A produkciók láttán a vendégek érezhették, milyen 

sokszínű élet/tevékenység zajlik nálunk. A közönség jelentős része első alkalommal találkozott 

az itt működő csoportokkal, klubokkal. Nagy volt az érdeklődés a Nyitott Műhely keretében 

bemutatkozó csoportok tevékenysége iránt is. A programon 200 fő vett részt. 
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KKOSZ KONFERENCIA 
 

Április 13-14. 

 

A Kulturális Központok Országos Szövetsége az intézményünk partnerségével országos 

közművelődési konferenciát rendezett. A találkozó első programnapjának fókusztémája - a 

szaktárca ajánlása alapján - a kulturális alapellátás, míg a második nap délelőtti előadásaival 

intézményeink szervezetfejlesztési munkájához kívántunk hozzájárulni. 

A szakmai konferencia fókuszpontjában a kulturális alapellátás és a szervezetfejlesztés állt.  

 

 

 
 

 

 

 

UNIÓS FEJLESZTÉSEK NYÍLT NAPJA 
 

November 13. 

 

2016-ban intézményünk is csatlakozott az Uniós Fejlesztések Nyílt Napja című 

programsorozathoz, melynek keretében az európai uniós támogatásból megvalósult fejlesztés 

közül a legizgalmasabbak kulisszatitkaiba tekinthetnek be az érdeklődők. 
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A VMK az alábbi programokkal várta az érdeklődőket  

 

11.00 óra 

Kulisszajárás – betekintés a színpadi technika világába a színházteremben 

 

Látványkonyhában: 

 

10.00-11.30 óra között 

Németh Zoltán karamellmester bemutatója 

 

 
 

12.00-14.30 óra között 

Kocsis Bálint mesterszakács hidegtál készítése és bemutatója, valamint egészséges ételek 

kóstolója 

 

 
 

 

15.00-17.30 óra között 

Kiss Podmaniczy Krisztina 2014 Világbajnok cukrász airbrush bemutatója 
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Közösségi térben   

 

10.00 -17.00 óra között 

Fotózás Babják Tamás fotóssal 

 

 
 

Kézműves bemutatók, játszóházak 

A programban részt vettek a VMK-ban működő kézműves- és alkotócsoportok, segítségükkel 

gyönyörű dolgokat alkothattak az érdeklődők.  
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Kinyitotta kapuit a Csa-Ládika 

 

 
 

 

 

Kamarateremben  

 

11.00 órától  

Ricsi bá játszóháza, Vastagh Richárd néptánc pedagógus, a népművészet ifjú mesterének 

vezetésével 
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17.00 órától  

Táncház a Veszprém-Bakony Táncegyüttessel élő zenei kísérettel 

 

 
 

 

Színházteremben 

 

13.30-16.00 óra között 

Intézményünkben működő csoportok bemutatkozó műsorai 

Acro Dance Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc Egyesület  

Lung C'uan Tao Kung Fu School  

Kis-Bakony Táncegyüttes  

Winners Versenytánc Egyesület  
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18.00 órától 

Honaybeast koncert  

 

 
 

 

 

FINNUGOR KULTURÁLIS FŐVÁROS 2016 
 

ÉSZT FILMNAPOK 

 

Március 21 – 23. 

Március végén tartottuk meg az Észt Filmnapokat. A rendezvény az Észt Intézet 9. Észt hét 

elnevezésű összművészeti fesztiválja és a Veszprém Finnugor Kulturális Főváros 2016 

programsorozat részeként valósult meg. Az Észt Filmnapok lebonyolításában nagy 

segítségünkre voltak a Magyarországi Észt Intézet munkatársai és Rácz Nóra. A blu-ray 

lemezek sajnos hibásak voltak, de az Észt Intézet előrelátóan dvd-ket is másoltatott a filmekből, 

amelyeket már gond nélkül le tudtunk vetíteni. 

 

Március 21.  

1944 

(feliratos, észt háborús dráma, 100' 2015) 

1944 című háborús dráma Észtországban 2015-ben a legnézettebb film volt, nálunk sajnos 

alacsony volt az érdeklődők száma. 39 fő ült be a moziba megnézni a filmet.  

 

Március 22.  

Észt animációs rövidfilmek 

Észt animációs rövidfilmek címmel mutattunk be 6 új animációt. A rövidfilmek színvonalasak 

voltak, az érdeklődés ez esetben is elmaradt a várttól, 14 fő vett részt a vetítésen.   

 

Március 23.  

Arvo Pärt – Még ha mindent elveszítek is 

(feliratos észt dokumentumfilm, 90' 2015) 
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CD-sorsolással egybekötött filmvetítést tartottunk, az Arvo Pärt – Még ha mindent elveszítek 

is című zenés dokumentumfilmet játszottuk. A vetítés után Dr. Szoboszlai András a VEMAFI 

elnöke adta át a nyertesnek járó Arvo Pärt CD-ét. A nézőszám 16 fő volt. 

 

Május 24. 

A finnugorok világa diákszemmel 

A nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak kiállítása. A 

lehetőséggel a VEMAFI kereste meg intézményünket. A program a kiállítás-megnyitóval 

kezdődött, ahol dr. Baglady Orsolya a Waldorf iskola tanára köszöntötte a vendégeket, majd 

egy tanuló zongoraszólóját hallgathattuk meg. A kiállítás-megnyitón finn cserediákok is részt 

vettek, így a köszöntő több nyelven is elhangzott, ezzel még különlegesebbé vált a nyelvészet 

tudománya köré szőtt este. 

Ezt követően 18 órától Kifejező? Ősi? Különleges? - A magyarról és más nyelvekről címmel 

Sipos Mária PhD, MTA Nyelvtudományi Intézet munkatársa tartott előadást. A témaválasztás 

nagyon érdekes volt, sok nyelvi sztereotípiát cáfolt meg az előadó. 

Nem volt könnyű a két programrész összedolgozása, mivel a szervezés is több szálon futott, 

egyszerre több résztvevő munkáját kellett összefogni. Végezetül egy kerek rendezvényt 

kaptunk, amelyen 63 fő vett részt. 

 

Május 7. 

 

FINNUGOR UDVAR  

 

A Reguly Társaság, a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház munkatársainak 

közreműködésével az alábbi színes programokban vehettek részt azok, akik a Gizella Napokon 

meglátogatták a Tűztorony udvarán berendezett Finnugor udvart. 

Az esemény ideje alatt a látogatók folyamatosan bekapcsolódhattak a zirci Reguly Antal 

Múzeum által koordinált programokba (hanti sátor látogatása, hanti posztóminták – 

varrástanítás, társasjátékok, beöltözés hanti ruhákba). 

Valamint a Reguly Társaságnak köszönhetően, kézműves foglalkozásokon, ének-és 

tánctanításon, tudományos ismeretterjesztő előadásokon, nyelvleckéken, kvízeken vehettek 

részt az érdeklődők.  
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Május 8. 

 

UDMURT VENDÉGEK MŰSORA 

 

Udmurt vendégeink műsora egy látványos divatbemutatóval kezdődött, ahol fiatal udmurt 

divattervezők ruháit tekinthették meg az érdeklődők. Ezt követően Bygy Finnugor kulturális 

fővaros 2014 delegációjának zenés műsora következett ahol népdalok és mai modern dalok is 

szerepeltek. 

 

 
 

 
 

 

 

PÁLYÁZATOK RÉSZÉT NEM KÉPEZŐ EGYÉB SZAKMAI 

PROGRAMOK  
 

 

FILMKLUB 
 

A vetítések helyszíne a színházterem, ahol kényelmes, „mozis” körülmények közt élvezhetők 

a filmek. A filmklub rendelkezik törzsközönséggel, akikhez alkalmanként, az aktuális film 

függvényében csatlakoznak újabb nézők. A filmválasztásnál törekszünk a műfaji 

sokszínűségre. Igyekszünk a filmes fesztiválokon díjazott, művészi értékkel bíró alkotásokból 

válogatni, valamint a legfrissebb magyar filmeket bemutatni, illetve más területekre is 

kitekinteni, mint pl. a dokumentumfilmek, vagy amatőr alkotók filmjeinek bemutatása. Sok 
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esetben sikerült premier időszakos filmet vetíteni a VMK filmklubjában. Szakmailag nagyon 

fontos, hogy tudjunk vendégeket meghívni a filmklub egy-egy vetítésére, mert általuk újabb, 

frissebb információkhoz juthatnak az érdeklődők, s mindig izgalmas, érdekes szakmai 

beszélgetések alakulnak ki a vetítés után. Nyertes NKA-s pályázatunknak köszönhetően erre 

több ízben is volt lehetőségünk 2016-ban. 

Január 11. 

Visszatérés 

(szlovák feliratos dokumentumfilm, 85' 2014) 

A KineDok nemzetközi dokumentumfilmes programsorozat keretében intézményünkben a 

hetedik és egyben utolsó vetítés volt a szlovák dokumentumfilm. A film műfaja és 

témaválasztása nem nem kifejezetten közönségbarát, így a 31 fős látogatottság jó eredmény. A 

film valós, elgondolkodtató problémákat tárt elénk rendkívül nyers, mégis fogyasztható 

köntösbe csomagolva. 

 

Január 18. 

Ifjúság 

(olasz-francia-svájci-angol feliratos filmdráma, 118' 2015 ) 

A filmet olyan nevek fémjelezték, mint Paolo Sorrentino, Harvey Keitel, Michael Caine, Jane 

Fonda, Paul Dano és Rachel Weisz. A nézőszámunk 135 fővolt. A vetítésen sok olyan látogató 

vett részt, aki a környező településekről érkezett, volt, aki Székesfehérvárról utazott hozzánk a 

film kedvéért. A nagy érdeklődés miatt hosszú sor alakult ki a jegypénztár előtt, így néhány 

perces késéssel indítottuk el a vetítést. 

 

Január 25. 

A lovasíjász 

(magyar dokumentumfilm, 115' 2015) 

A film Kassai Lajos munkásságát mutatja be. A Kassai-féle lovasíjász módszer 2014-ben került 

be a Hungarikumok gyűjteményébe. A vetítés után a rendezőt, Kaszás Gézát láttuk vendégül, 

akivel Varga Róbert újságíró beszélgetett. Mind a vetítés, mind a beszélgetés jól sikerült, a 

közönség a film végén hatalmas tapssal nyilvánította ki tetszését. Erre a vetítésre telefonon, e-

mailben, személyesen és a napibalaton.hu oldalon keresztül is érkeztek foglalások, így a vetítés 

napján már nem sok jegy várt eladásra. A jegypénztár előtt ennek ellenére is hatalmas sor 

hömpölygött. A nagy érdeklődésre való tekintettel további vetítéseket is terveztünk. A 

nézőszámunk 315 fő volt. 

 

Február 1. 

Kosok 

(feliratos izlandi filmdráma, 93' 2015) 

A nézőszámunk 62 fő volt. 

 

Február 4. 

Nagy érdeklődésre való tekintettel ismét vetítettük az A lovasíjász című magyar 

dokumentumfilmet, a vetítés után Kaszás Géza rendezőt kérdezhette a közönség. A 

beszélgetésben további közreműködők voltak: Varga Róbert újságíró és Venczel Endre, a film 

forgalmazója. A nézőszám 314 fő volt. 
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Február 8. 

Hétköznapi vámpírok 

(új-zélandi-amerikai szinkronizált vígjáték, 86' 2014) 
A film témája és kivitelezése rendkívül eredeti volt, a rendező egyedi humora végigkísérte a 

film minden egyes kockáját, mindehhez pedig jó színészi játék párosult. Nem véletlenül aratott 

sikert a Titanic Filmfesztiválon. Mindezek ellenére a vártnál kisebb volt az érdeklődés, a 

Filmklub közönségét a film műfaja (horror-vígjáték) riaszthatta el. A nézőszám 35 fő volt. 

 

Február 13. 

Harmadszor játszottuk az A Lovasíjász című filmet, ismét teltházas rendezvény volt, ezúttal 

közönségtalálkozó nélkül. A nézőszám 318 fő volt. 

 

Február 15. 

A Föld sója 

(francia-olasz-brazil feliratos dokumentumfilm, 110' 2014) 

 A film iránt a házban működő Bakony Fotóklub is érdeklődött, így a hétfői foglalkozásukat is 

a Filmklubba szervezték. A vetítés vége felé akadtak problémák a kópiával, szerencsére, 

mindössze az utolsó néhány percet zavarta meg. A megkérdezett vendégek nem panaszkodtak 

a technikai probléma miatt, mivel a film így sem vesztett értékéből. A nézőszámunk 77 fő volt. 

 

Február 22. 

Lépcsőházi történetek 

(francia feliratos vígjáték, 100' 2015) 

A tapasztalatok alapján a francia filmek, főként a vígjátékok nagyobb érdeklődést váltanak ki. 

A nézőszámunk 86 fő volt. 

 

Február 29. 

Egy tökéletes nap 

(spanyol feliratos dráma, road movie, 106' 2015) 

A nézőszámunk 86 fő volt. 

 

Március 7.  

Anyám és más futóbolondok a családból 

(magyar játékfilm, 108' 2015) 

A filmre nagy volt az érdeklődés, 193 fő nézte meg. 

 

Észt Filmnapok 

Március 21 – 23. 

 

Március végén tartottuk meg az Észt Filmnapokat. A rendezvény az Észt Intézet 9. Észt hét 

elnevezésű összművészeti fesztiválja és a Veszprém Finnugor Kulturális Főváros 2016 

programsorozat részeként valósult meg. Az Észt Filmnapok lebonyolításában nagy 

segítségünkre voltak a Magyarországi Észt Intézet munkatársai és Rácz Nóra. A blu-ray 

lemezek sajnos hibásak voltak, de az Észt Intézet előrelátóan dvd-ket is másoltatott a filmekből, 

amelyeket már gond nélkül le tudtunk vetíteni. 

Március 21.  
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1944 

(feliratos, észt háborús dráma, 100' 2015) 

1944 című háborús dráma Észtországban 2015-ben a legnézettebb film volt, nálunk sajnos 

alacsony volt az érdeklődők száma. 39 fő ült be a moziba megnézni a filmet.  

 

Március 22.  

Észt animációs rövidfilmek 

Észt animációs rövidfilmek címmel mutattunk be 6 új animációt. A rövidfilmek színvonalasak 

voltak, az érdeklődés ez esetben is elmaradt a várttól, 14 fő vett részt a vetítésen.   

 

Március 23.  

Arvo Pärt – Még ha mindent elveszítek is 

(feliratos észt dokumentumfilm, 90' 2015) 

CD-sorsolással egybekötött filmvetítést tartottunk, az Arvo Pärt – Még ha mindent elveszítek 

is című zenés dokumentumfilmet játszottuk. A vetítés után Dr. Szoboszlai András a VEMAFI 

elnöke adta át a nyertesnek járó Arvo Pärt CD-ét. A nézőszám 16 fő volt. 

 

Április 4. 

Félvilág 

(magyar filmdráma, 88' 2015) 

Ezzel a filmmel csatlakoztunk a város „Randi szerda” elnevezésű programjához. Ez sajnos 

nálunk nem növelte a résztvevők számát. Azonban ki kell emelni, hogy összességében az 

áprilisi nézőszámaink szép eredménynek számítanak, mivel nem blockbuster típusú filmeket 

játszunk. A nézőszám 85 fő volt. 

Április 11. 

A kígyó ölelése 

(feliratos argentin-kolumbiai-venezuelai kalandfilm, 125' 2015) 

A kígyó ölelése című Oscar-jelölt filmet tűztük műsorra, amelyre nagy volt az érdeklődés, 99-

en jöttek el megnézni a filmet. 

 

Április 18. 

Ha Isten úgy akarja 

(szinkronizált olasz vígjáték, 88' 2015) 

Egy fergeteges szinkronizált olasz vígjáték, melynek nézőszáma 88 fő volt. 

 

Április 25. 

Mustang 

(feliratos török-francia-qatari-német dráma, 97' 2015) 

2016-ban Oscar-díjra jelölt filmet vetítettünk, a francia színekben indult Mustang című drámát. 

94 fő volt a közönség száma. Ezzel egy igazán sikeres hónapot zártunk. 

 

Május 2. 

Egy őrült pillanat  

(feliratos francia romantikus vígjáték, 105' 2015) 

Egy őrült pillanat című feliratos francia vígjátékot vetítettük. A filmre 72 fő volt kíváncsi. 

 

Május 9. 

Én és Kaminski 

(feliratos belga-német játékfilm, dráma 124' 2015) 
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A Good bye, Lenin! rendezőjének és főszereplőjének új filmjét vetítettük, melyre 36 fő volt 

kíváncsi. 

 

Május 23. 

Évszakok 

(magyarul beszélő francia természetfilm, 97' 2016) 

A 2016-ban elkészült gyönyörű képekkel filmezett Évszakok című francia természetfilmet 

vetítettük. A nézőszám 109 fő volt. A mozira ezúttal kisgyerekes családok is érkeztek. A 

jövőben is igyekszünk olyan vetítéseket szervezni, amelyek a fiatalabb korosztályt és a 

családokat is érdekelhetik.  

 

Május 30. 

Szűkölő kamaszkor 

(feliratos olasz vígjáték, 86' 2014) 

A film több rangos filmszemlét is megjárt, hozzánk 37 fő érkezett a vetítésre. 

 

Szeptembertől a Filmklub belépő árát megemeltük, valamint bevezetésre került a havi bérlet.  

 

• A teljes árú jegy 800 Ft.  

• Havi bérletet megvásárlásával 650 Ft-ot fizetnek filmenként. 

• Megtartottuk a VMK-kártyás kedvezményünket is, ami 20%-os engedményt biztosít. 

Egy vetítésen nagyjából 30-35% a VMK-kártyások aránya.  

 

A nyári időszak után szeptember 5-én egy nagy sikerű magyar filmmel indítottunk. 

 

Szeptember 5. 

Tiszta szívvel 

(magyar akció-vígjáték, 102' 2015) 

Magyarország a Tiszta szívvel című akcióvígjátékot nevezi a legjobb idegen nyelvű film 

kategóriában az Oscar-díjra, nálunk 80 fő volt kíváncsi a filmre. 

 

A következő filmünket szeptember 12-én vetítettük, a KineDok elnevezésű nemzetközi 

dokumentumfilmes pályázat részeként, melyhez 2016-ban ismét csatlakoztunk. A program 

keretében 5 gondolatébresztő észak-, kelet- és közép-európai dokumentumfilmet mutatunk be 

a VMK Filmklub berkeiben, melyek a következők: 

Drifter(magyar), Engedem, hadd menjen (magyar), Medve-sziget (norvég), Otthonom (cseh), 

Totó és nővérei (román). 

A Drifter című, veszprémi vonatkozásokkal is bíró, dokumentumfilmre kisebb volt az 

érdeklődés, a nézőszámunk 27 fő volt. 

 

Szeptember 19. 

Mondd ki, hogy uborka! 

(feliratos francia vígjáték, 101' 2016) 

A nézőszámunk 57 fő volt. 

 

Szeptember 24. 

Filmklub extra 

 

Szeptember 24-én, szombaton Filmklub extrát tartottunk egy új magyar film, az Ernelláék 

Farkaséknál premier előtti bemutatója alkalmából. A vetítésen 59 fő vett részt. 
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A filmet a Big Bang Media Kft. forgalmazza, velük korábban még nem működtünk együtt. 

Ebben az esetben 900 Ft-os fix jegyárral kellett dolgoznunk, ez a filmkölcsönzés egyik feltétele 

volt. A kölcsönzési díj ebben az esetben a bevételünk 70%-a volt. A film elérésében a Magyar 

Filmklubok és Filmbarátok Szövetségének munkatársa volt a segítségünkre, bár az 

együttműködés a forgalmazóval így is nehézkesnek bizonyult. A film elnyerte Karlovy Vary 

Nemzetközi Filmfesztivál (2016) fődíját, és a környéken egyedül mi vetíthettük, igyekeztünk 

minél több platformon hirdetni az eseményt, így nagyobb érdeklődésre számítottunk. 

Valószínűleg túl korai volt a vetítés, mert a film csak a későbbiekben kapott nagyobb hírverést. 

 

Szeptember 26. 

A hegedűtanár  

(feliratos brazil dráma, 102' 2015) 

A vetítésen 36 fő vett részt. 

 

Október 3. 

Egy szó, mint száz: szerelem! 

(feliratos dán romantikus vígjáték, 100' 2015) 

A vetítésen 47 fő vett részt. 

 

Október 10. 

Az ember, akit Ovénak hívnak 

(feliratos svéd fekete komédia, 116' 2015) 

 A nézőszámunk 55 fő volt. 

 

Október 17. 

Medve-sziget (KineDok) 

(feliratos norvég dokumentumfilm, 82' 2014) 

KineDok program részeként vetítettük a Medve-sziget című dokumentumfilmet. A 

nézőszámunk 29 fő volt. 

 

Október 24. 

A berni követ  

(magyar történelmi thriller, 76' 2014) 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából az A berni követ című 

filmet tűztük műsorra. A rendezvényre a belépés díjtalan volt. A látogatottság ennek ellenére 

elmaradt a várttól, 35 fő vett részt a programon. 

 

 

MOZINET FILMNAPOK 

 

Október 28 – 31. 

 

Idén első ízben mi is csatlakoztunk az évek óta sikerrel működő országos rendezvényhez. A 

hatodszorra megrendezésre került Filmnapok programjai összesen 14 helyszínen zajlottak. Az 

esemény hírének terjesztésében sok segítséget kaptunk a forgalmazótól. Október 28. és 31. 

között öt cannes-i versenyfilmet vettettünk jóval az országos premier előtt. A vetítésekre külön 

bérletet árusítottunk, a vehir.hu oldalon pedig nyereményjátékot indítottunk, ahol páros bérletet 

nyerhettek a résztvevők. 
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Október 28. 
Az Ügyfél  

(feliratos iráni-francia thriller, 125' 2016) 

Kránicz Bence filmkritikus előadása nyitotta meg a Filmnapokat. Segítségével, más szemmel 

nézhettük meg az első filmet: Az ügyfél, melyet az Oscar-díjas rendező, Asghar Farhadi jegyez. 

A vetítésen összesen (a két nyertessel együtt) 41 fő vett részt. 

 

Október 29. 

Olli Maki legboldogabb napja  

(feliratos finn dráma, 92' 2016) 

A sors kegyeltjei… meg a többiek  

(feliratos francia-német vígjáték, 122' 2016) 

Ezen a napon két filmet is vetítettünk, az elsőt 15 órakor, amelyen a nézőszám 30 fő volt. 

18 órakor pedig a Sors kegyeltjei… meg a többiek című francia vígjátékot játszottuk, melyre 

71 fő volt kíváncsi. 

 

Október 30. 
A szobalány  

(feliratos dél-koreai történelmi dráma, 144' 2016) 

16 órától a nagyszerű koreai rendező Park Chan-Wook A szobalány című filmjét játszhattuk. 

Ismét volt kísérőprogramunk, a Filmvilág magazin szerkesztőjét láttuk vendégül, aki magát a 

filmet fordította. A vetítés után nagyszerű előadást tartott, melybe a közönség tagjait is sikerült 

bevonnia. A programon 58 fő vett részt. 

 

Október 31. 

Állva maradni  

(feliratos francia művészfilm, 100' 2016) 

A program legvitatottabb filmje az Állva maradni című francia művészfilm volt. A nézőszám 

58 fő. 

 

A Mozinet Filmnapokon összesen 258 fő vett részt. A Filmklub törzsközönsége a legtöbb 

vetítésen nem képviseltette magát. A résztvevők nagy része eddig ritkán, vagy egyáltalán nem 

látogatta a programjainkat. A jövőben is csatlakozni kívánunk a rendezvénysorozathoz. 

 

November 7. 

Engedem, hadd menjen 

(magyar dokumentumfilm, 77' 2015) 

Lévai Balázs zenés dokumentumfilmjét vetítettük, ami a KineDok program részét képezte. A 

nézőszámunk 52 fő volt. A vetítés után közönség beszélgetésen vehetett részt egy tea mellett. 

A nézők fele tartott velünk a büfé előterében tartott teázáson, a program nagyon hangulatosra 

sikerült. 

 

Filmklub Extra 

November 9-én a veszprémi illetőségű Elekes Pictures legújabb filmjét mutattuk be, A 

molyember incidenst. Az Elekes Gergő és Gallai József által rendezett film első jeleneteit 

intézményünk színháztermében forgatták 2015-ben. A vetítésen 22 fő vett részt. 
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November 14. 

Toni Erdmann 

(feliratos német vígjáték, 162' 2016) 

A film szélesebb körben ismert, a törzsközönségünkön kívül másokat is bevonzott. A 

nézőszámunk 80 fő volt. 

 

November 21. 

Csokoládé 

(feliratos francia dráma, 110' 2016) 

A résztvevők száma 41 fő volt. 

 

November 28. 

Otthonom 

(feliratos cseh dokumentumfilm, 84' 2014) 

Ismét egy KineDok-os dokumentumfilmet tűztünk műsorra, amelyre 40 fő filmbarát érkezett. 

 

December 5. 

Macbeth 

(szinkronizált angol-amerikai-francia filmdráma, 113' 2015) 

A vetítésen középiskolások és családok is részt vettek. A nézőszámunk 50 fő volt. 

 

December 12. 

A remény receptje 

(feliratos japán filmdráma, 113' 2015) 

 A nézőszámunk 42 fő volt. A vetítés után ismét teáztunk. A beszélgetésen a nézők majdnem 

fele vett részt. A teázás jó alkalom volt a filmben látottak megvitatására, és átbeszéltük a 

korábban látottakat is. 

 

December 19. 

Toto és nővérei (KineDok) 

(feliratos román dokumentumfilm, 93' 2014) 

December 19-én tartottuk a 2016-os év utolsó vetítését, amely a KineDok programon belül is 

az utolsó volt. A Totó és nővérei című filmhez kapcsolódóan pedig vendéget is hívtunk. A film 

nagyon megrázó volt, három testvér nehéz helyzetét mutatta be. A vetítés után Szaller Péter, a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Házának intézményvezetője segített jobban 

megérteni a látottakat, beszélgetőtársa Varga Róbert újságíró volt. A nézőszámunk a plusz 

program, és a díjnyertes dokumentumfilm ellenére is alacsony lett, 14 fő.   
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VILÁGRASZÓLÓ HUNGARIKUMAINK ELŐADÁSSOROZAT 
 

Február 11. 

 

„A hungarikum Halasi Csipke” 

A program, kiállítás megnyitóval kezdődött, melyet Szuper Miklósné Gránátalma-díjas népi 

iparművész, hímző- és csipkekészítő nyitott meg, közreműködött Kruppa-Jakab Éva 

népdalénekes. 

A megnyitót követően egy órában élő csipkevarrási bemutató és termékvásárlási lehetőség várta 

a látogatókat, majd ezt követően a színvonalas és érdekes előadásból megtudtuk, hogy a halasi 

csipke 100 %-os kézimunkával készülő varrott csipke, elkészítése roppant aprólékos és 

időigényes. Az alkotások az évszázados rajzok alapján, az eredeti motívumok felhasználásával, 

60 féle öltésmintával, 10 csipkevarró munkája nyomán születnek. Elsőként Szécsiné Rédei Éva, 

a kiskunhalasi Csipkeház igazgatója tartott előadást, majd levetítésre került a Halasi Csipkét 

bemutató film. A kiállítás, - mely a Halasi Csipke Közalapítvány tulajdona - március 3-ig volt 

látogatható munkanapokon 14-18 óra között. A kiállítást összesen 200 fő tekintette meg. 

 

 

 
 

 

Március 10.  

 

„Puskás Ferenc világszerte ismert és elismert életműve” 

Puskás Ferenc a legismertebb és legnépszerűbb magyar ember, minden idők egyik legnagyobb 

futballjátékosa. A világverő magyar labdarúgó Aranycsapat és a legendás Real Madrid 

gólkirálya, a huszadik század világszerte egyik legnagyobb hatású sportolója, akinek életművét 

az elsők között ismerte el hungarikumként a magyar kormány. Életrajzírója, Szöllősi György 

sportújságíró, a Puskás Intézet igazgatója, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a 

Four Four Two Magazin főszerkesztője beszélt Puskás ellentmondásos hazai és egységes 

külföldi megítéléséről. A rendezvény ideje alatt a helyszínen megvásárolhatók voltak Puskás 

Ferenc életét bemutató könyvek és DVD-k. 

Az eseményre március 4-től ingyenes regisztrációs jegyeket osztottunk. Terveink szerint 

(amennyiben az előzetesen érdeklődők száma meghaladta volna a 120 főt) felvittük volna a 



78 
 

színházterembe az előadást. Kiemelten ajánlottuk a rendezvényt – a veszprémi oktatási 

intézmények testnevelő tanárain keresztül – a futball iránt érdeklődő diákoknak, 

sportegyesületeknek, a helyi focistáknak. A várt és remélt átütő sikert és nézőszámot minden 

előkészületünk és munkánk ellenére sem hozta meg az esemény, melyen összesen 30 érdeklődő 

jelent meg. 

 

 
 

 

Április 21.  

 

„A Hévízi tó és a tradicionális hévízi gyógyászat” 

Az est folyamán elsőként Kvarda Attila, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 

főigazgatója beszélt, aki bemutatta a kórház szervezeti felépítését, tevékenységi körének széles 

palettáját. Egyúttal köszönetét fejezte ki az Agóra Veszprém VMK-nak, hogy elsőként nálunk 

mutatkozhattak be, mióta hungarikummá nyilvánították őket. Érdekességként megemlítette azt 

is, hogy pont Veszprémben ülésezett a Hungarikum Bizottság, amikor az ő csatlakozásukat 

megszavazták. Utána Dr. Bermann Annamária főorvos ismertette Hévíz város és az 

intézményük múltját, jelenét. Sok érdekes információt hallhattak a látogatók a tó felfedezéséről, 

a gyógyászati módokról, legjelentősebb orvosaikról. Végül Németh György környezetvédelmi 

vezetőtől megtudtuk a tó fő paramétereit, egyedülálló mikroklímáját, jelentős növény-és 

állatvilágát. Megosztotta a hallgatósággal azokat az intézkedéseket is, melyeket a tó védelme 

érdekében hoztak. Az egyes előadások között rövidfilmeket is láthatott a közönség. Végül 

mindhárman készségesen válaszoltak a témák kapcsán felmerült számtalan nézői kérdésre. A 

belépés díjtalan volt, 51 fő részvételével zajlott. A rendezvény plakátját-szórólapját kitettük a 

veszprémi háziorvosi rendelőkbe és a Csolnoky Ferenc Megyei Kórházba is. 
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Május 12.  

 

„A magyar akácméz” 

Az est folyamán először – Csiza Erika, a hajmáskéri Bakonynektár Méhészet vezetője 

tolmácsolásában – szó volt az akác elterjedéséről, jelentőségéről és hungarikummá 

minősítéséről. Ezután Simon Péter méhész vette át a szót, aki sok érdekességet osztott meg a 

hallgatósággal hazánk erdőállományáról, az akácról, Magyarország méhészetéről, a méhekről, 

a mézek jótékony hatásairól. Az előadás végén kóstolóval és vásárlási lehetőséggel egybekötött 

fajtaméz-bemutató várta a látogatókat. A látogatók (27 fő) által feltett kérdésekre készségesen 

válaszoltak az előadók. Örömünkre szolgált, hogy az egész napos szakadó eső és a kifejezetten 

zord időjárás ellenére ennyien eljöttek az eseményre. 
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Szeptember 29.  

 

„Országos Kéktúra” 

A Magyar Természetjáró Szövetség gondozásában működő túramozgalom 2011-ben ünnepelte 

50 éves évfordulóját. Az eltelt évtizedek alatt már több mint ötezren teljesítették a klasszikus 

távot és járták végig az Országos Kéktúra (OKT) útvonalát, mely továbbra is hazánk 

legismertebb és legnépszerűbb turistaútja. Az est folyamán a látogatók betekintést nyerhettek, 

részletesen megismerkedhettek a megyén áthaladó Sümegtől – Tésig tartó kék jelzéssel ellátott 

turistaút idegenforgalmi és természeti értékeivel. Előadó: Jákói Bernadett, dr. Thirring Gusztáv 

emlékérmes, ezüstjelvényes túravezető, idegenvezető, a Veszprém Megyei Természetbarát 

Szövetség tagja volt. A rendezvényen az általunk vártnál jóval kevesebben, összesen 18-an 

vettek részt. 

 
 

Október 13.  

„Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője” 

Az ókeresztények a 4. században kezdtek temetkezni Pécs (Sopianae) temetőjében. Mind a 

sírkamrák, mind pedig a felszíni épületek az éppen kialakulóban levő keresztény temetői 

rítusok, szokások emlékei. Ásatások révén mára már több, mint 30 késő antik temetői építményt 

ismerünk a világörökségi helyszínen. Az est folyamán dr. Gábor Olivér a pécsi Janus Pannonius 

Múzeum régésze mutatta be a hungarikummá minősített ókeresztény temetőt. Meghívtuk a 

Veszprém Megyei Levéltárban dolgozó kollégákat, a Laczkó Dezső Múzeum régészeit, a 

Tájak-Korok-Múzeumok tagjait, mindkét helyi internetes portál is hirdette az előadást. Ismét 

mindent próbáltunk megtenni annak érdekében, hogy a célközönséget elérjük, ám 

mindösszesen 21 fő jött el az előadásra. 
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November 10.  

 

 

„Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta” 

17 órától: Juhász Imre csikós, bőrműves tartott élő mesterségbemutatót 

18 órakor előadás: a Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta egy pásztortársadalmak által formált 

kultúrtáj, amely máig hordozza a több ezer éves hagyományos tájhasználat ép és látható 

nyomait, példázva egyúttal az ember és természet közötti harmonikus kapcsolatot. Ennek 

jelentőségét elismerve emelte a területet az UNESCO 1999-ben a világörökségek sorába. Az 

előadáson szó volt a terület értékeiről, a magyarság életében, kultúrájában betöltött szerepéről, 

de nemzetközi jelentőségéről is. Előadók: Tolnay Zsuzsa világörökségi szakreferens, Juhász 

Imre csikós 

A rendezvényen művészi karikás ostorok, valamint a hortobágyi pásztortársadalomra jellemző 

ruhadarabok is megtekinthetőek voltak. A szűröket a bátrabb férfiak fel is próbálták. Juhász 

Imrénél bőrből kulcstartót készíthettek a látogatók. Kipróbálhattak egy a tájat, állatokat 

bemutató satírozós játékot is. A rendezvény sajnos a vártnál ismét kevesebb látogatót vonzott, 

18-an jöttek el rá. 

 

 

 
 

 

 

 

December 8.  

 

„Törley pezsgő” 

A Törley pezsgők története majdnem másfél évszázadra nyúlik vissza. Nyitottan az 

újdonságokra a Törley gyár a századfordulóra az ország legkorszerűbb pezsgőgyára lett, a 

millenniumi kiállításon pedig már a „császári és királyi udvari szállítók” címet viselte. A 

rákövetkező évtizedekben a Törley híre és zamata eljutott Párizstól Amerikán át egészen 

Ausztráliáig, a gyár pedig 1910-re már elérte az évi kétmillió palackos termelést. A sikert végül 

a második világháború törte meg, amelyet egy nehézségekkel, majd újjászületéssel teli időszak 

követett. Mindezek ellenére a Törley pezsgő mai napig a legkedveltebb gyöngyöző ital 

Magyarországon. Erről a sokszínű, időnként nehéz, de egyúttal sikeres 134 évről tudhatott meg 

többet az érdeklődő az előadás során. Az est végén - a Törley Pezsgőpincészet Kft. jóvoltából 

- minden látogatót vendégül láttunk egy pohár pezsgőre. Előadó: Lőrik Tamás 



82 
 

termékmenedzser, a Chevaliers Törley Pezsgőrend kancellárja, a Törley Pezsgőpincészet Kft. 

dolgozója volt. Látogatószám: 27 fő. 

 

 

 
 

 

 

A 2013 őszén útjára indított sorozatban az idei, decemberi előadásig, amely pillanatnyilag 

sajnos úgy tűnik, hogy az utolsó volt, összesen 20 hungarikumot mutattunk be. Úgy gondoljuk 

méltó zárása volt ennek a hosszú folyamatnak a Törley pezsgő megismerése. Mivel a 

rendezvény rendre nem vonzott kellő számú látogatót és az összes „populáris” témát 

bemutattuk, a sorozat befejezése mellett döntöttünk. 

 

 

NATURA NAP 
 

Április 9. 

 

Megújulás „Tisztítsd meg magad és válj porrá, hogy a porból virág nőhessen.” mottó alatt 

jóga, meditációk, előadások, zenés lelki feltöltődés, mozgásprogram, állapotfelmérések, 

szolgáltatások (masszázsok, kezelések, életmód tanácsadások), kiállítás és könyvdedikálás 

várta a látogatókat. Az előadások, kísérőprogramok, szolgáltatások egyaránt elnyerték a 

látogatók tetszését. A VMK ez alkalommal is teljesen benépesült, az összes terem foglalt volt, 

minden klubhelyiségben, kis és nagyteremben zajlott program, illetve szolgáltatás. A 

programon 120 fő vett részt. 
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Október 22. 

 

„Az élet nem egy megoldandó probléma, hanem egy megélendő rejtély.” mottó alatt jóga, 

meditációk, előadások, workshopok, zenés lelki feltöltődés, mozgásprogram, 

állapotfelmérések, szolgáltatások (masszázsok, kezelések, életmód tanácsadások), kiállítás és 

könyvdedikálás várta a látogatókat. A rendezvény nagyon sok látogatót vonzott, az intézmény 

minden terme benépesült. A vendégek és a közreműködők részéről egyaránt rengeteg pozitív 

visszajelzést kaptunk. A programon 175 fő vett részt.  
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JÁTSZÓHÁZAK  
Havi egy alkalom, összesen 9alkalommal 
 

A játszóház főként azokat a családokat célozta meg akik nyitottak és érdeklődőek a magyar 

népi kultúra,a magyar néphagyományok iránt. A fő tematikája mind a táncoknak, mind a 

kézműves foglalkozásoknak az aktuális népi ünnepkörhöz kapcsolódott. Ennek eredményeként 

a családi kézműves és játszóház sorozat sikeresen megvalósult. A rendezvényre látogatók 

létszáma minden alkalommal meghaladta a száz főt. A gyermekek ismeretei a népi 

hagyományokról bővült és gazdagodott. A kézműves foglalkozásokon pedig a szülőkkel igazi 

közösséggé formálódott a játszóházak alkalmával. 

 

 

NYÁRI RENDEZVÉNYEINK 
 

Június 26. 

 

Családi nap  

15.00-20.00-ig a Mosolyvár Játszóház keretében fából készült, hagyományőrző népi játékokat, 

ügyességi- és logikai játékokat próbálhattak ki az érdeklődők, valamint kézműves 

foglalkozáson vehettek részt. 16.00-kor a Winners Versenytánc Egyesület műsora következett. 

16.30-kor a Lung C'uan Tao Kung Fu School bemutatóját láthatták a látogatók. 17.30- kor 

Napsugár csízió címmel a Zabszalma Zenekar koncertezett. 19.00-kor Oláh Gergő, az X-Faktor 

harmadik szériájának győztese lépett fel. A programok mellett a Borzas Kutyaiskola 

szervezésében adománygyűjtés zajlott, a felnőtteket pálinkák, borok, a gyerekeket arcfestés, 

csillámtetoválás, kutyasimogatás, légvár, lufi, fagyi és egyéb finomságok várták. A Mosolyvár 

Játszóház a gyerekek és a felnőttek körében egyaránt nagy tetszést aratott. A kihívások kedvelői 

különösen élvezték a logikai és az ügyességi játékokat. A Winners Egyesület műsora 

bizonyította, hogy a versenytánc gyönyörű sportág. A kung fu bemutató rendkívül dinamikus 

és látványos volt. A Zabszalma zenekar igazi különlegessége az érdekes hangszerelésben és a 

változatos stílusokban (swing, latin, etno, reggae és blues) rejlett. Műsoruk az unokáktól a 

nagymamákig az egész családnak szólt. A rendezvényen kb. 490 fő vett részt. 
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Augusztus 7.  

 

Veszprémi Vigasságok 

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 

és Szárazág Táncegyüttesek, a Gerence Táncegyüttes és a Veszprém-Bakony Táncegyüttes. 

Láthatott a közönség Gagybátori, Mezőségi, Domaházi, Bonchidai, Rábaközi, Magyarbődi és 

Felcsíki táncokat. Idén ismét kiváló hangulatot varázsoltak a táncosok bemutatóikkal. 16 órától 

a Csurgó Zenekar "Három egész napon át" című előadását hallhatta a közönség. A koncert során 

számos népdalt, saját dalt és gyermekjátékot elevenítettek fel, melyeket igyekeztek korunk 

zenei ízlésvilágára formálni. Az előadásnak a gyermekek is aktív részesei voltak, s a szülők is 

együtt mulattak, táncoltak, játszottak velük. A belépés a rendezvényekre díjtalan volt és kb. 500 

főt vonzott. 

 

 
 

 

Augusztus 10. 

 Zenélő Udvar – Fandango együttes  
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Augusztus 11.  

Zenélő Udvar – Mandel Róbert koncertje  

 

 
 

Augusztus 12.  

Zenélő Udvar – Dr. Naményi Miklós ária- és dalestje 
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Augusztus 17. 

 

Világjava este  

A Köztársaság Bandája koncert 

A zenekar célja a magyar népzene modern megszólaltatása, izgalmas átértelmezése akusztikus, 

népi hangszerekkel. A csapat hangzásvilágának jellegzetessége, Szabó Máté és Lipics Gergő 

virtuóz, elemi erővel ható hegedűjátéka, valamint Czupi Veronika különleges énekhangja. 

Zenéjük műfajilag nehezen behatárolható: fiatalos, jó értelemben vett világzene. Ez a fiatalos 

lendület, a zenekar energiája a veszprémi közönséget is magával ragadta. A koncetret kb. 300 

– 350-en látogatót vonzott.  

Az idei évben a megszokottól eltérő időpontban került megrendezésre a Világjava estek, ennek 

oka egy másik, a városban zajló rendezvénnyel való időpont ütközés.  

 

 
 

 

Augusztus 18 - 19.  

 

Nemzetközi Folklórestek 

Két évvel ezelőtt szervezte meg első nemzetközi néptánctalálkozóját a Városi Művelődési 

Központ. Az elmúlt két alkalommal 12 együttest láthatott a veszprémi közönség, többek között 

Ciprusról, Spanyolországból Szicíliából. Vendégeink voltak a határon túlról, Vajdaságból, 

Erdélyből és a Felvidékről. 

Idén hat együttest látott vendégül Veszprém, augusztus 18-án és 19-én az Óváros téren. 

Grúziából a Gurjaani Táncegyüttes, Indonéziából LKB WIDATRA, Horvátországból a KUD 

Jedinstvo mutatkozott be 18-án. Másnap 19-én vendégeink voltak a felvidéki Ilosvai Selymes 

Péter Táncegyüttes Nagyidáról, Moldáviából az OPINCUTA FOLK GROUP,  Argentinából 

pedig a Asociación  Artistico Cultural de Tango y Folklore „Nuestras Raíces” Táncegyüttes. A 

programokat komoly érdeklődés kísérte, mindkét napon 500-600 néző látogatott a térre. 
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Augusztus 24-25-26.  

 

Gyere a parkba! nyárbúcsúztató esték  

Augusztus 24. 17 órakor kezdődtek a programok a Levéltitkok című kiállítás megnyitójával, 

melynek helyszíne a VMK kiállítóterme volt. 17.30-tól a szabadtéri színpadon a kistérségi 

műsor keretében fellépett a Fűzfő Big Band, a nemesvámosi Lencseszemek Asszonykör, a 

balatonalmádi Botorka Néptáncműhely, az eplényi Színjátszó Egyesület, a nemesvámosi 

BorKöMoSzat zenekar. Kísérőprogramként játszhattak a gyerekek a Mosolyvár Játszóház által 

biztosított légvárral, népi játékokkal, készíttethettek csillámtetoválást, a Mobil műteremben 

megnézhették, hogy készül a színekből kép. 
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Augusztus 25. 17 órakor kezdődtek a programok A Magyar Fotográfia Napja alkalmából 

megrendezett kiállítás megnyitójával, melyen a Fotós tábor résztvevői mutatkoztak be. Ezután 

a VMK csoportjai léptek fel a szabadtéri színpadon: a HEMO Modern Táncműhely, a Gizella 

Nőikar, az Acro Dance SE, a Ritmus Művészeti Egyesület, a Lung Cuan Tao Kung Fu School, 

a Winners Versenytánc Egyesület és a Zumba Fitness. 20 órai kezdettel adott élő koncertet 

Gotthard Ádám Gotthy Live nevű formációjával. A délután folyamán a Mosolyvár Játszóház 

jóvoltából lehetett légvárban ugrálni, remek logikai játékokkal játszani, Rábai Zsanettnél arcot 

festetni, Gombrich Mester Művészeti Tanodájában pedig egyedi füzetborítót és montázst 

készíteni. 

 

 
 

Augusztus 26. Az utolsó napon 17 órától fél órás bemutatót tartott a veszprémi Berenhidai 

Huszár Péter Barantacsapat, majd egészen sötétedésig, 19.30-ig foglalkoztatóval is várták a 

gyerekeket. A színpadon fellépett a Táborállás Daloskör, majd kiváló hangulatú 

folklórbemutatót adott a Veszprémi Ifjúsági TE, a Gerence TE és a Veszprém-Bakony TE. Az 

estet a Rulett Együttes koncertje zárta. Ezen a napon is lehetett légvárazni, népi játékokkal 

játszani. A rendezvényen naponta kb. 400 fő vett részt. 
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Augusztus 27. 
 
Családi nap  

14.00-20.00-ig a Furfangos Csudavilág – Játékos Tudomány különleges játékparkjában csuda 

eszközök, tudományos játékok, ügyességfejlesztő szerkezetek, ördögi lakatok, logikát igénybe 

vevő eszközök, népi játékok, óvodások sátra, zsonglőr szeglet, valamint nemzetek játékai 

voltak láthatók. 15.00-kor az Acro Dance Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc Egyesület 

műsora következett. 16.00-kor a Buborék Együttes interaktív koncertshow-t adott. 17.30-kor 

az X-Faktor negyedik szériájának legsikeresebb csapata, a By The Way lépett fel. A programok 

mellett a felnőtteket különleges borok, sörök, a gyerekeket arcfestés, csillámtetoválás, légvár, 

lufi, fagyi és egyéb finomságok várták. A Játékos Tudomány keretében játékos eszközök hada, 

feledhetetlen élmények, kreatív és tudást gyarapító szórakozás, önfeledt játék várta nemcsak a 

gyerekeket, hanem a felnőtteket is. A játszótereken közel több mint 50-féle eszközt/játékot 

próbálhattak ki a látogatók. A vendégek életkortól függetlenül nagyon jól szórakoztak. Az Acro 

Dance SE fellépésén a koreográfia, a zene és az akrobatikus elemek igazi látványosságot 

nyújtottak. A 2005-ben alakult Buborék zenekar koncertjét rengeteg zene, tánc, humor, játék, 

mozgás és millió szappanbuborék fűszerezte. A By The Way lendületes műsort adott, melyre 

sok fiatal rajongó érkezett. A rendezvényen kb. 495 fő vett részt. 
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A TÁMOP 3.2.3/2-08/2 "Otthon a kultúrában, otthon a művészetben" - közművelődés és 

kreatív oktatás fejlesztés Veszprémben  

A fenntarthatósági időszak alatt, melynek zárása a 2016-os év, 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. 

 

Július 20. – július 1. 

 

Nyári intenzív angol beszédközpontú nyelvoktatás 

A középfokú nyelvvizsgára felkészítő foglalkozások során a tanulók alaposabban 

megismerkedtek az angol nyelv használatával, alapvető szituációs helyzeteken keresztül 

gyakorolhatták, illetve fejleszthették nyelvtudásukat.  
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A mindennapi életben előforduló szituációk és kommunikációs helyzetek gyakorlásával, a 

tanulók magabiztosan meg tudnak szólalni és reagálni tudnak életszerű helyzetekre. A 

tanfolyam során érintett témák tartalmazzák a szóbeli nyelvvizsgák által meghatározott 

témákat, a külső, illetve belső tulajdonságokat, a szabadidős tevékenységeket, a zene, a sport, 

a szórakozás, a vásárlás, az étkezés, a tanulás, az utazás és a ruházkodás, a környezetvédelem, 

a bűnözés és a munka témaköreit. 

Ezen témákon túlmenően megismerkedtünk a kommunikáció és a média alapvető eszközeivel 

és tulajdonságaikkal. Szó esett a célnyelvi országok és Magyarország hagyományairól, 

ünnepeiről, szokásairól.  

 

 
 

A tanfolyam során hangsúlyt kaptak az állandósult nyelvi szerkezetek és természetesen a 

középfokú nyelvtudásnak megfelelő fontos nyelvtani szerkezetek is, mint például az igeidők, a 

módbeli segédigék, a feltételes mód és a szenvedő szerkezetek megfelelő használata, a 

melléknévfokozás. 

A tanfolyam során a szókincsbővítés is fontos szerepet kapott. 

A foglalkozásokon sok pár- illetve csoportmunka segítette a tanulókat a hatékony 

kommunikáció elsajátításában. 

A diákok előre meghatározott sorrendben és előre kiválasztott téma alapján, projekt munkát is 

végeztek. Mindenki az általa választott témát feldolgozta, az alapvető szavakat és kifejezéseket 

összegyűjtötte és prezentálta a többiek számára. 

A csoportlétszám 8 fő. A diákok rendszeresen látogatták a foglalkozásokat, lelkesen 

teljesítették a feladatokat. A tanfolyamon elhangzott kifejezéseket, szerkezeteket minden tanuló 

magabiztosan használta. 

A foglalkozások hangulata oldott volt, a diákok kellemes környezetben, lelkesen tanulták az 

angol nyelvet és szívesen vettek részt a tanfolyamon. 
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TÁBORAINK 
 

KATTINTS RÁ! TÁBOR 

A TÁMOP 3.2.3 pályázat fenntarthatósági időszakának egyik képzése a Kattints rá! tábor, 

amelyet általános iskolás gyerekeknek szerveztünk. Idén 13 fő vett részt a táborban, 8-12 éves 

gyerekek. A gyerekek délelőttönként informatikai oktatáson vettek részt, ahol megismerkedtek 

a számítástechnika alapjaival, és elsajátíthatták néhány fontosabb program működését, 

délutánonként pedig a szabad játéké volt a főszerep, társasjátékkal, kézműves foglalkozással, 

sporttevékenységgel színesítve. 

 

FOTÓS TÁBOR 

A Fotós tábor a TIOP-1. 2. 1/A-12/1 pályázat fenntarthatósági időszakának egyik szakmai 

programja. A napközis táborban 11 fő vett részt, 11-14 év közötti gyerekek. Az érdeklődők 

Mátyus Károly, a Bakony Fotóklub vezetőjének segítségével megismerkedhettek a fényképezés 

történetével, megtanulták profi módon kezelni a fényképezőgépet, elsajátították a képkészítés 

és – szerkesztés alapjait. A modern digitális technika mellett kipróbálhatták a hagyományos 

filmes fényképezést, és a képek előhívását is. A tábor végén a résztvevők létrehozhatták és 

megszervezhették saját kiállításukat. A képekből készült válogatással először a minigalérián 

majd a Magyar Fotográfia Napján az előcsarnokban mutatkozhattak be az ifjú alkotók. 

 

 
 

 

ÁLLATI-JÓ TÁBOR 

1 hetes napközis jellegű nyári táborban a gyerekek különböző állatokkal ismerkedhettek meg ( 

szárazföldi, vízi, egzotikus) nem csak képen és kézműves foglalkozás keretében, hanem élőben 

is. Az adott témához kapcsolódóan mindig meglátogattunk 1-1 dózsavárosi családot, ahol 

megfoghatták, megsimogathatták az állatokat, s az állattulajdonosok jóvoltából bővebb 

ismereteket is szerezhettek róluk. Élményszerű foglalkozást tartottak a Gyermekekkel a 

Kutyákért- Kutyákkal a gyermekekért Alapítvány munkatársai terápiás kutyák segítségével a 

könyvtár udvarán. Résztvevők száma: 20 fő 
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ADVENT AZ AGÓRÁBAN 
 

November 26.  

15 órától kézműves foglalkozás: karácsonyi tobozmanó, cserép angyalka, téli házikó 

hűtőmágnes, gipszfestés, origami és színező-sarok 

17 órától Zabszalma zenekar koncertje gyermekeknek 

 

December 3. 
15.30-kor a Budapesti Szent Kinga kórus lengyel adventi és karácsonyi dalokat adott elő  

Rostetter Szilveszter orgonaművész vezetésével. 16.00-kor a Kossuth Lajos Általános Iskola 

3.b osztályos tanulóinak műsora következett. 45 perces technikai átállás után 17 órakor Hatás 

Andrea és Dominek Anna „Karácsonyi álmok” című műsorát láthatta a közönség. A 

kamaratermi műsorokkal párhuzamosan 15.00-17.00-ig a színháztermi előtérben kézműves 

foglalkozások zajlottak, illetve arcfestés és színező sarok is várta a gyerekeket. A műsorok 

igényesen szerkesztettek és rendkívül szórakoztatóak voltak. 

 

 
 

December 10.  

15 órától kézműves foglalkozás: filc-díszek, hullámpapír-figurák, origami, arcfestés és színező-

sarok 

15.30-tól Betty és barátai – karácsonyi dallamok citerán, valamint iskolai műsorok 

17 órától „Aranyszóval érkezik” – Búzás Csaba és Szakáll Béla adventi gyermekműsora 
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December 17. 

15.00-15.40-ig a Favorit Tánccsoport 3 táncprodukcióját láthatta a közönség, az egyes 

produkciók között pedig a Gyulaffy László Általános Iskola Kék Madár színjátszó csoportjának 

előadásait tekinthették meg. 15.40-kor a Botev és a Rózsa Úti Általános Iskola színjátszó 

csapatának „Legyen hó” című műsora következett. 45 perces technikai átállás után 17 órakor a 

Mézengúzok zenekar adott koncertet. A színháztermi műsorokkal párhuzamosan 15.00-17.00-

ig a színháztermi-és az emeleti előtérben kézműves foglalkozások zajlottak, emellett színező 

sarok várta a gyerekeket és saját készítésű különleges karácsonyi figurák vásárlására is volt 

lehetőség.  

 

 
 

December 18. 

Kövi Szabolcs koncert 

 

 

HONVÉDSÉGI RENDEZVÉNYEK 
 

Február 5.  

Ünnepi állománygyűlés 

 

Február 6.  

Radar-bál  

 

Február 29.  

LVIK Csapatünnep  

 

Március 11.  

Ünnepi állománygyűlés  

 

Május 20.  

Ünnepi állománygyűlés, a Magyar Honvédelem Napja 

 

Augusztus 19.  

Ünnepi állománygyűlés 

 

Október 21.  
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Ünnepi állománygyűlés  

 

December 6.  

Honvédségi Mikulás ünnepség 

 

December 20.  

Karácsonyi koncert a Légierő zenekarral 

 

 

INTÉZMÉNYÜNKBEN AZ ALÁBBI MŰVÉSZETI CSOPORTOK, 

KLUBOK, SZAKKÖRÖK MŰKÖDNEK, HETI ILLETVE HAVI 

RENDSZERESSÉGGEL 

Acro Dance Se., Free Dance Tánccsoport, Golding Tánccsoport Egyesület, Hemo Modern 

Táncműhely, Ritmus Művészeti Egyesület, Winners Versenytánc Egyesület, Gerence 

Táncegyüttes, Kis-Bakony Táncegyüttes, Átvető Senior Táncegyüttes, Veszprém-Bakony 

Táncegyüttes, Bakony Fotóklub, Hemo Fotóklub, Gizella Nőikar, Táborállás Daloskör, TIT 

Váci Mihály Irodalmi Színpad, Veszprémért Művészkör  

 

Agykontroll Klub, Betty és Barátai Zenei Csoport, Bridzs-klub, Etka jóga, „Foltvirágok” 

Patchwork klub, Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Veszprém Megyei Szervezete, 

Hemo Sakkegyesület, Katonák kártyaklubja, Kosárfonó műhely, Lung C’uan Tao Kung Fu 

School, Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesülete, Mozgássérültek Aktív 

Egyesülete, Naturkincsek klub, Reiki Klub – Életerő Egyesület, Szeretet Fénye Közhasznú 

Alapítvány, Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Veszprémi klubja, Veszprémi Gyógynövény 

és Életmód klub, Veszprémi Kézműves műhely, Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület, 

Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesülete, Zénó- értelmileg akadályozott fiatal 

felnőttek klubja 

 

Nyugdíjas klubvezetők fóruma, 60-as Nyugdíjasok klubja, APEH Nyugdíjasok klubja, 

Bakonyművek Nyugdíjasok klubja, Balluff Nyugdíjas baráti kör, Cserhát Nyugdíjas klub, 

Fegyveres Erők Veszprém Körzeti Nyugállományúak klubja, Gizella Nyugdíjas klub, Laczkó 

Dezső Pedagógus Nyugdíjas klub, Munkaügyesek Nyugdíjasok klubja, Pannonkeresek 

Nyugdíjasok klubja, Sédvölgy Nyugdíjas klub, Szenior Tanácsadók Társasága, Szociális 

Segítők Nyugdíjasok klubja, Veszprémi Polgárok Nyugdíjasok klubja. 

 

 

 

EKMK DÓZSAVÁROSI KÖNYVTÁRBAN FOLYÓ KÖZMŰVELŐDÉS  
 

Az EKMK Dózsavárosi Könyvtárban működő nyugdíjas klubok nagyobb évfordulós 

ünnepekről közösen emlékeznek meg, ilyen a Kultúra Napja (január 22. ), Költészet Napja 

(április 11.)  és az Idősek Napja ( október 13. ) . 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.  
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A Varázserő ( január 15., február 5., március 11., április 15., május 6., június 6., szeptember 

30., október 24., november 7., december 5.)   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 Huszti Géza és 

Huszti Gézáné vezetésével. A programokat eleinte péntek délutánonként tartottuk meg, majd a 

gyerekek kérésére a foglalkozásokat áttettük hétfői napra. A foglalkozásokon a gyerekek 

készítettek otthon is könnyen elkészíthető sporteszközöket, ügyességi játékokat (varázsnégyzet, 

poharas kosaras, kukacfuttatás, talpaló, tavaszi csipkelődő, csingabinga, fejensúlyzó, mozgásos 

betűjáték, őszi szellőztető, rosszaság-és krampuszűző). 

 Az elkészített sporteszközöket a gyerekek kipróbálhatták, gyakorolhatták a különböző 

mozdulatokat, s otthon újakat találhattak ki az eszköz szélesebb körű használatához.  

A foglalkozásokon - a pályázatban meghatározott maximum 8 fő -  a gyerekek változó 

létszámban vettek részt: 3-8 fő 

 

Szélesebb körű rétegeknek szóló családi rendezvényünk a havonta szombat délután 

megrendezésre kerülő játszóházak - Medveváró (január 30. ), Tavasznyitogató  (február 19.), 

Húsvéti játszóház (március 19.), április és május 16-án és október 8-án az EKMK Dózsavárosi 

Könyvtárral közösen szerveztünk családi délutánt, Karácsonyi játszóház (december 10.)  

Résztvevők száma: 15-40 fő 

 

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

amíg a családtagok dolgoznak, a gyerekek otthon maradnak. Tavaszi (március 23, 24.) és őszi 

(október 3., 4.) szünidei programokat nekik szántuk, mindkét alkalommal 2-2 napon keresztül 

minden délután igyekeztünk tartalmas elfoglaltságot biztosítani nekik, kézműves 

foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal. Résztvevők száma: 12 -14 fő 

 

Tavasszal 4 alkalommal az EKMK Dózsavárosi Könyvtár udvarán kialakított gyógy-és 

fűszernövénykerttel ismerkedhettek meg a Dózsa György Általános Iskola tanulói. A spirál 

mellett kialakított ágyásokat közösen tettük rendbe, s tavasszal haszonnövényeket ültettünk a 

földbe. A megtermelt növényeket még a nyári szünet előtt közösen feldolgoztuk salátának, 

amelyet zsíros kenyérre téve fogyasztottunk el. A gyerekek megismerkedtek az alapvető 

gyógynövényekkel, azok hatásaival, a napi teaként is fogyasztható gyógynövényekből 

megtanultak szörpöt készíteni. Résztvevők száma: 20 fő  

 

1 hetes napközis jellegű nyári Állati-jó táborban (július 4-től 8-ig) a gyerekek különböző 

állatokkal ismerkedhettek meg (szárazföldi, vízi, egzotikus) nem csak képen és kézműves 

foglalkozás keretében, hanem élőben is. Az adott témához kapcsolódóan mindig 

meglátogattunk 1-1 dózsavárosi családot, ahol megfoghatták, megsimogathatták az állatokat, s 

az állattulajdonosok jóvoltából bővebb ismereteket is szerezhettek róluk. Élményszerű 

foglalkozást tartottak a Gyermekekkel a Kutyákért- Kutyákkal a gyermekekért Alapítvány 

munkatársai terápiás kutyák segítségével a könyvtár udvarán. 

Résztvevők száma: 20 fő  

 

A 3 nagy rendezvényt, a Nyárbúcsúztatót (szeptember 3.) a Dózsavárosi Adventet (november 

26.) és a Dózsavárosi Karácsonyt (december 14.) a Dózsavárosban működő civil 

szervezetekkel, intézményekkel közösen szervezzük. A nyárbúcsúztatót a Dózsa György 

Általános Iskola udvarán tartottuk meg. A nagyobb hely és a sok pad miatt ilyen nagy 

rendezvény megtartására alkalmasabb területen. A programokat a sport, egészség és biztonság 
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téma köré szerveztük. A színpadon a profi fellépők mellett lehetőséget biztosítottunk a helyi 

csoportok bemutatkozására is. A rendezvény sikerét nagyban emelte a rendőrség, a 

katasztrófavédelem és a katonaság részvétele, az általuk biztosított programok nagy sikert 

arattak. Az ínyencek egészséges ételekkel ismerkedhettek, ill. azt meg is kóstolhatták. 

Résztvevők száma: 500 fő 

A Dózsavárosi Tanácson felmerült az advent és a karácsony átnevezésének szándéka. Mivel a 

civil szervezetek ragaszkodtak a Dózsavárosi Karácsony elnevezéshez, így idén minden maradt 

az eddig megszokott módon.  

A Dózsavárosi Adventen az EKMK Dózsavárosi Könyvtár udvarán kialakított Betlehemi 

állatsimogató aratott nagy sikert, természetesen a többi program mellett (bábelőadás, kézműves 

foglalkozás, aranydiókeresés). Az „óriás” adventi koszorú felállítása már hozzá tartozik az 

ünnephez. Résztvevők száma: 100 fő 

A Dózsavárosi Karácsonyra a fenyőfát eddig mindig helyi lakos felajánlásával a Dózsavárosi 

Baráti Kör és a Dózsa 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, a Napsugár Bölcsőde dolgozóinak és a Vadvirág 

Körzeti Óvoda gyermekeinek részvételével. A Penny Market oldalsó részén lévő helyiségben 

felállított betlehem 2 figurával bővült, egy pásztorral és egy angyallal. Résztvevők száma: 200 

fő. 

 

 

A VMK 2017. ÉVI SZAKMAI MUNKATERVE 
 

2017-ben az Agóra Veszprém 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 
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 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 

 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 együttlétet biztosítanak a széleskörű közönség számára, 

kielégítve a városban és vonzáskörzetében élő emberek kulturális igényeit, ezzel biztosítva a 

kellemes szórakozást, kikapcsolódást.  

 

Természetesen a fent felsorolt pályázati munkák (amely nagy részben lefedi az általunk eddig 

is folytatott a közművelődési feladatokat) mellett a VMK-nak 2017-ban is szándékában áll 

megszervezi azon hagyományos, a közönség által kedvelt programjait, melyek a TIOP szakmai 

programjában effektíve nem szerepelnek. 

 

Ezek a következők: 

Filmklub 

Kultúrházak éjjel - nappal 

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 2016. ÉVI SZAKMAI 

BESZÁMOLÓJA 
 

 

Verses-zenés irodalmi előadás, író-olvasó találkozó, könyvbemutató: 
1. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó rendezvény - 2016. 01. 21. „Busójárás” – M.Halász 

Katalin és Mátyus Károly fotóművész fotókiállításának megnyitója. Az alkotók előadása a 

Busójárás hagyományairól, személyes élményeikről. Résztvevők létszáma: 45 fő  

2. Költészet napi program – Csejteiné Ríz Ilona: Szabad Rabmadár című verseskötetének 

bemutatója. Közreműködő, beszélgetőpartner: Sz.Csordás Éva, a TIT Váci Mihály Irod. 

Színpad műv. vezetője – 2016. 04. 06. Résztvevők száma: 50 fő 

3. Kanyár Erika írónő könyvbemutató előadása. 2016. 02. 18. résztvevők száma: 40 fő 

 

Népzenei rendezvény: 
1. Népzenei találkozó (Vilonyai Népdalkör, Felsőörsi Búzavirág Népdalkör, Gyulafirátóti 

Bakonyerdő Pávakör) 2016. 04. 02. résztvevők száma: 100 fő 

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

a Gyulafirátótért Közh.Egy.) 2016. 05. 14. Rossz időjárás miatt elmaradt. 

3. Baráti Találkozó a Szigetújfalui Zenebarátok Egyesületével. 2016. 07. 02. résztvevők száma: 

100 fő 

4. Német Nemzetiségi Nap (közös program a Német Nemz.Kult..Egy.) 2016. 10. 08. résztvevők 

száma: 100 fő 

 

Komplex hagyományőrző rendezvény:  
1. Szüreti Vigasság 2016. 09. 24. Kézműves foglalkozás, népi játék, folklórműsor, 

szőlődarálás-, préselés, mustkóstolás. Résztvevők száma: 200 fő 

 

Gyermekszínházi előadás:  

 Pegazus Színház bérletes előadása 2016. 03. 07. résztvevők száma: 150 fő 

 Pegazus Színház bérletes előadása 2016. 05. 25. résztvevők száma: 150 fő 

 Pegazus Színház bérletes előadása 2016. 10. 26. résztvevők száma: 150 fő 

 

Kézműves foglalkozás: 

 Húsvéti kézműves fogl. 2016. 03. 18. résztvevők száma: 21 fő 

 Anyák-napi kézműves fogl. 2016. 04. 22. résztvevők száma: 11 fő 

 Karácsonyi kézm. fogl. 2016. 11. 29. résztvevők száma 18 fő  

(egyéb kézműv.foglalkozások a komplex rendezvényeknél). 

 

Kiemelt komplex rendezvény: 
1. XXV. Rátóti Napok: a két napos rendezvény olyan komplex program, amelyben 

megtalálható: kiállítás, hagyományőrző program, főzőverseny, futóverseny, modern, 

szórakoztató műsorok, gyermekműsorok, kézműves foglalkozás, népi játékok, koncertek, 

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

számára egyaránt kedvelt esemény. 2016. 06. 17-18. Látogatószám kb.: 2.000 fő 

 

Műsoros délután, est: 
1.Kék madár Gyermekszínjátszó Csoport előadása 2016. 01. 29. résztvevők száma: 80fő 

2.Gyermekfarsang. 2016. 01. 30. résztvevők száma: 100 fő 

3. „Farsangi vidámság” - farsangi műsor 2016. 02. 07. résztvevők száma: 120 fő 
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4. Veszprémért Művészkör kiállításmegnyitó műsora – Taba Dorottya Lucia ének előadás 

2016.02. 25. nézőszám: 50 fő 

5. Színes Álom Alkotókör kiállításmegnyitó műsor: Rábaközi Rita énektanár és növendékei 

előadása. 2016. 03. 29. résztvevők létszáma: 60 fő 

6. „Szomszédolás”- Márkói Nyugdíjasklub fogadása 2016. 03. 30. résztvevők száma: 100 fő 

7. „Textilvarázs” kiállításmegnyitó műsora: Pásztorné Simon Annamária fuvola előadása.  

 2016. 05. 05. Nézőszám: 50 fő 

8. Nyugdíjas Túrázók fogadása, vendéglátása. 2016. 06. 09. résztvevők száma: 130 fő 

9. Z’mirim Diák Klezmerzenekar, Naim Klezmerzenekar, Jack A Kabel Zenekar koncertje. 

2016. 07. 08. résztvevők száma: 60 fő 

10. „Fényvilág” Kövesi László festménykiállítás megnyitó műsora: Kövesi Sándor és Szatori 

Tibor énekes-gitáros előadása. 2016. 09. 08. Résztvevők létszáma: 50 fő 

11. Kulturális Örökség Napok – „Skócia ege szabad” Kéri György skótdudás műsora a 

Kolostorrom kertjében (közös program a Gyulafirátótért Közh.Egy.) 2016. 09. 17. nézőszám: 

65 fő. 

12. „MagDala” Németh Lívia mandala kiállításának megnyitó műsora: Forgács Zsuzsanna 

népdalénekes, és a Gyulafirátóti Gyermek Néptánccsoport előadása. 2016. 10. 20. Nézőszám: 

70 fő 

13. Kék madár Gyermekszínjátszó Csoport előadása 2016. 12. 10. résztvevők száma: 100fő 

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

Gyermekszínjátszó Csoport előadása. 2016. 12. 12. nézőszám: 90 fő 

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

program a Gyulafirátótért Közhasznú Egy.) 2016. 12. 17. nézőszám: 300 fő 

 

Előadások: (ismeretterjesztő, érdekvédelmi, egyéb témájú)  

7 alkalom összesen: 280 fő 

 

Kiállítás:   
1. A Magyar Kultúra Napi program – M.Halász Katalin és Mátyus Károly fotóművész 

fotókiállítása 2016. 01. 21 – 02. 15-ig, 22nap, látogatószám: 400 fő 

2. „Víz alatt és fölött” a Veszprémért Művészkör kiállítása. 2016.02.25-03.17-ig 20nap, 

látogatószám: 450 fő 

3. „Nekünk a Világ színes álom” – Színes álom alkotókör kiállítása: festmények, tiffany üveg- 

és üvegképek, fotók, papír- és patchwork kézimunkák. 2016. 03. 29.-04.29. 27 nap, 

látogatószám: 500 fő. 

4. „Textilvarázs”- Zsargó Gyuláné és Schönig Andrea kiállítása: textilképek, -szobrok, -

ékszerek. 2016. 05. 05.- 05. 25. 16. nap, látogatók száma: 300fő. 

5. „Sétál a család Gyulafirátóton 2016” családi vetélkedő feladataiból összeállított kiállítás 

tablókon a Rátóti Napok programjában. 2016. 06. 17-07. 01, 12 nap, látogatószám: 300fő 

6. „Fényvilág” Kövesi László festménykiállítása. 2016. 09.08.-09. 30. 20 nap, látogatószám: 

450 fő 

7. „MagDala” Németh Lívia mandalakiállítása. 2016. 10.20-11.10. 17. nap, látogatószám: 500 

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. Német Nemzetiségi Csoport zenés-táncos estje 2016. 01. 08. résztvevők száma: 70 fő 

2. Dorottya Bál 2016. 02. 13. résztvevők száma: 80 fő 
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3. Nőnapi Batyus Bál 2016. 03. 12. résztvevők száma. 91 fő 

4. Bál 2016. 11. 19. résztvevők száma: 80 fő 

5. Szilveszteri Batyus Bál 2016. 12. 31. résztvevők száma: 66 fő 

 

Sportprogram: 
Asztalitenisz edzés alkalmak száma összesen: 85 alkalom/2óra/10fő= 170óra, 850 fő helyigény: 

nagyterem 

 

Nemzeti ünnepek, megemlékezések: 
1. 67 éve kitelepített mo.-i németekre emlékezés 2016. 02. 24. résztvevők száma: 100 fő 

2.1848-49-es forr.szab.harc fáklyás felvonulás és megemlékezés. 2016. 03. 11. résztvevők 

száma: 350 fő 

3. Hősök Napja – gyulafirátóti hősökre emlékezés 2016. 05.26. Résztvevők száma:100 fő 

4. Megemlékezés- A szovjet katonai megszállás utolsó magyar polgári áldozata, Radics József 

emlékére, halálának 30. évfordulóján.  2016. 06. 16. résztvevők száma:250fő 

5. Aradi Vértanúk emlékezete 2016. 10.06. Résztvevők száma: 120 fő 

6. 1956-os forr.és szab.harc emlékezete, Megemlékezés, koszorúzás az Alsó temetőben. 2016. 

10. 23. Résztvevők létszáma: 50 fő 

 

Könyvtári adatok: 
Az EKMK Gyulafirátóti Könyvtárának statisztikai jelentésében található.     

 

Ingyenes internethasználat: 15 alkalom/15fő,  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:13 

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

havonta:4-5 alk./2óra/30fő, össz: 37alk./74óra/1110fő, fellépés: 8 

-Német Nemz. Rozmaring Nyugdíjasklub, helyigény: klubterem, nagyterem, havonta:  

4-5alk/2óra/40fő, összesen: 68alk/136óra/2.720fő, fellépés: 15 

-Baba-mama klub, helyigény: nagyterem, havonta 1alk./2óra/20fő, összesen: 

7alk/14óra/140fő 

-Jóga, hely: nagyterem, havonta:3-5alk/1óra/5-10fő, összesen: 29alk/29óra/155fő 

-Aerobic, hely: nagyterem, havonta:5-8alk/1óra/7-10fő összesen: 57alk/57óra/476fő 

-Zumba, hely: nagyterem, havonta:3-4alk/1óra/8-12fő összesen: 29alk/29óra/409fő 

-Gyermek néptánc, hely: nagyterem, havonta:4alk/1óra/20fő összesen: 33alk/33óra/660fő 

-Judo, hely: nagyterem, havonta: 7-9alk./1óra/5-8fő összesen: 59alk/59óra/438fő 

 

 

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 
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Családi rendezvény: 2 alk./ 160 fő 

Céges rendezvény:  9alk/420fő 

Lakossági fórumok:  2 alk./ 60 fő 

Lakógyűlés: 3 alk./110 fő 

Vásár: 33 alk./ 2310 fő 

 

 

VMK GYULAFIRÁTÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZ 2017. ÉVI SZAKMAI 

MUNKATERVE 
 

 

 

DÁTUM 

 

 

ÓRA 

 

RENDEZVÉNY 

 

HELYSZÍN 

2017. 01. 20. 

 

17.00 Magyar Kultúra napi rendezvény- 

Váradi Péter Pál – Lőwey Lilla 

könyvbemutató előadása 

 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 01. 27. 

 

17.00 Kék Madár Gyermekszínjátszó Csoport 

előadása 

 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 01. 28. 

 

 15.00 Gyermekfarsang 

 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 02. 04. 21.00 Disco VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 02. 11. 

 

19.00 Dorottya Bál (Óvoda SZM) VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 02. 16. 

 

17.00 

 

 

Kurbucz Zsuzsanna 

szalvétamontázs/festészet kiállítás 

megnyitója 

Látogatható: 02. 16.-03. 09. 

 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

 

2017.02. 18. 

 

15.00 Farsangi műsor VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 02. 22. 

 

15.00 Kitelepített német családokra emlékezés 

(Gy. Német Nemz. Kult. Egy.) 

Gyulafirátót, Vízi u. 

Emlékkő 

2017. 02.  

 

10.00 Pegazus Színház bérletes előadása 

 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 03. 11. 

 

20.00 Nőnapi Batyus Bál 

 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 03. 14. 

 

17.45 1848-49-es forradalom és 

szabadságharcra emlékezés, fáklyás 

felvonulás, koszorúzás 

Gyulafirátót - 

Batthyány Lajos 

emlékszobor 

2017. 04. 06. 

 

17.00 Költészet Napjához kapcsolódóan - 

Simon Károlyné „Játék az anyaggal” 

című textilszobrászat kiállítás 

megnyitója. Közreműködnek: költők, 

zenés műsorral 

Látogatható:04. 06. -04. 27. 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 
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2017-04-11 

 

17.00 

 

Húsvéti kézműves foglalkozás 

 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017-04-22 17.00  Népzenei Találkozó 

Bakonyerdő Pávakör – környező 

települések népdalkörei 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 05. 02. 

 

17.00 Anyák napi kézműves foglalkozás 

 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 05. 04. 17.00 Márkófolt Varrókör Egyesület kiállítás 

megnyitója 

Látogatható: 05. 04. - 05. 25. 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 05. 13. 

 

15.00 Generációk Napja: közös játék, 

hagyományos ételkészítés, zene, tánc 

(Német Nemz. Kult. Egy.-tel) 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 05.  

 

10.00 Pegazus Színház bérletes előadása    VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 05. 20. 

 

15.00 Székely Nap (civil szervezetekkel, 

támogatókkal) 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 05. 29. 

 

17.00 Hősök Napja - megemlékezés                I.-II.v.háborús 

emlékmű 

2017. 06. 03. 15.00 Gyermeknap – játék, vetélkedő, műsor 

(Gy.rátótért Közh.Egy.-tel) 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 06. 16-

17. 

 

 XXVI. Rátóti Napok 

 kiállítás, gyermek-, hagyományőrző-, 

szórakoztató programok, koncertek 

minden korosztály számára 

Kiállítás látogatható:06. 16. – 07. 07. 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

Gyulafirátóti 

sportpálya 

 

2017. 08. 20. 

 

16.00 

 

Térzene és ünnepi szentmise 

 

Gyulafirátót Kat. 

templom 

2017. 09. 07. 

 

17.00 Felsőörsi Hímzőkör kiállítás megnyitója 

Látogatható: 09.07. – 09. 28. 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 09. 16.  

 

17.00 Kulturális Örökség Napok- közös 

program a Gyulafirátótért Közhasznú 

Egyesülettel 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017-09-23 15.00 Szüreti Vigasság – kézműves 

foglalkozás, népi játékok, 

hagyományőrző műsor 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 10. 05. 17.00 Török Lajosné kiállítás megnyitója – 

selyemfestés, kosárfonás, 

szappankészítés 

Látogatható: 10. 05. – 10. 26. 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 10. 06. 

 

17.00 Aradi Vértanúk emlékezete  

Megemlékezés, koszorúzás 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017-10-07 16.00 Német Nemzetiségi Nap – közös 

program a Gyulafirátóti Német 

Nemzetiségi Kulturális Egyesülettel 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 10. 14. 

 

 

17.00 25 éves évforduló 

Bakonyerdő Pávakör - Hagyományőrző 

találkozó a Vágkirályfai Citerás 

Éneklőcsoporttal  

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 
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2017. 10. 23. 

 

14.30 Koszorúzás az ismeretlen katona 

sírjánál  

Gyulafirátót - Alsó 

temető 

2017. 11. 04. 21.00 Disco VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 11.  

 

10.00 Pegazus Színház bérletes előadása VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 11. 18. 19.00 Bál (iskola SZM) VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 12. 05. 

 

17.00 Karácsonyi ünnepváró kézműves 

foglalkozás 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2017. 12. 16. 

 

17.00 Betlehemezés – közös program a 

Gyulafirátótért Közh.Egy. 

Gyulafirátót kat. 

templom 

 

2017. 12. 31.  20.00 Szilveszteri Batyus Bál VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

 

 

VMK KÁDÁRTAI FALUHÁZ 2016. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 

A VMK Kádártai Faluház és a kádártaiak számára a 2016-os év a várakozás éve is volt. Az új 

Közösségi Ház felújítása folytatódott. Az eddig megvalósult felújítások arról tanuskodnak, 

hogy a jövőben méltó helyet kap az intézmény és új lehetőségek nyílhatnak a falu kulturális, 

közösségi életében, bővülhetnek a funkciók is. 

 

A 2016 évi költségvetésnél törekedtünk a gazdaságosságra, de idén is lehetővé tettük, 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. 

A programok szervezésénél, lebonyolításánál nagyon fontos a helyi civil szerveződések, a 

Kádártán működő  intézmények és egyházak igényeinek és kapacitásának a figyelembevétele. 

Több program velük együttműködésben valósult meg, a VMK Kádártai Faluháza ezt a 

kölcsönösséget kívánja erősíteni a jövőben is. Fontos egy közösség életében a kompetenciák 

fejlődése, a VMK Kádártai Faluház működésével, leendő új épületével erősíteni kívánja az itt 

élőkben az identitást, önkéntességet, szerepvállalást valamint az  információ áramlást. 

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.  

Évről évre egyre több városi, országos kezdeményezéshez is kapcsolódunk programjainkkal, -

a Magyar Kultúra Napja, Házasság Hete is megünneplésre került 2016-ban Kádártán. 

 

2016 tavaszán új kezdeményezésként Egészség Napot szerveztünk a helyi védőnőkkel és a helyi 

egyesülettel közösen preventív jelleggel. Az ingyenes egésznapos programsorozaton jóga 

bemutatóval kezdtünk, a nap közepén az egészséges táplálkozás kóstolóval “került terítékre”, 

délután addiktológiai témában segítséget és a gerincvédelem és a csontritkulás javításához 

gyakorlati tanácsokat is kaphattak az érdeklődők neves előadóktól. A programok alatt 

gyerekfoglalkoztató, rajzpályázat és kisállat verseny tette családiassá a napot.  

 

Jó kapcsolatot törekszünk fenntartani más kulturális, szabadidős intézményekkel, civil 

szervezetekkel. A programjainkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy népszerűsítsük a városunkban 

működő szervezeteket a kádártaiak körében (pl. L Múzeum, Zeneiskola, Addikt., EFI, )  
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Lehetőséget biztosítunk csoportok fellépésére (tánccsoportok, iskolai csoportok, óvodai 

csoportok) rendezvényeinken.  

 

KIÁLLÍTÁSOK 

A kiállítások szervezésének hagyományát tovább folytattuk. A Helyi érték kiállításon újabb 

alkotók is megjelentek és az év során a Kádártán élők közül Babják Tamás kiállítása is látható 

volt. Ezek a kiálítások lehetőséget adnak helyi alkotóknak a bemutatkozásra, illetve akár 

motiválók is lehetnek új hobbik megszerettetésében. Motiváló volt  - az egyik legsikeresebb - 

a Két szemmel címmel nyílt patchwork kiállítás, amely után oktatásra is sor került, így 

népszerűbb lett ez az értékes tevékenység. Elsősorban felnőtteknek szóltak ezek a kiállítások, 

de több alkalommal gyerekeknek szóló kiállítások is nyíltak. Így a helyi óvoda számára már 

most olyan nem formális oktatási lehetőséget biztosítunk, amely meghatározza a gyermek 

későbbi szokásait is, kultúrális életét, igényeit. Ilyen volt a több díjat nyert Molnár Jacqueline 

illusztrációiból kiállítás és az Állatok Világnapjához kapcsolódó Kovács András fotókiállítás 

is. Utóbbin H. dr. Harmat Beáta múzeumpedagógus (MTM Bakonyi Természettudományi 

Múzeuma) tartott rendhagyó órát a gyerekeknek. 
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FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ KULTURÁLIS PROGRAMOK 

Az év során megemlékeztünk a jeles napokról, ünnepekről a felnőttekkel is.  A Magyar Kultúra 

Napja alkalmából nagyon színvonalas műsor várta a közönséget "Égbolt vagy kalitka" címmel. 

Író-olvasó találkozónk, könyvbemutatónk vendégei Szabó T. Anna költő, író, műfordító és Ijjas 

Tamás költő voltak. A Házasság Hete programsorozatba a következő műsorral kapcsolódtunk 

be elgondolkodtatva a közönséget a házasság fontosságáról könnyed hangvételben: Az 

ellentétek vonzásában -Vidám jelenetek a Nő és Férfi kapcsolatról a TIT Váci Mihály Irodalmi 

Színpad előadásában. Költészet napja alkalmából a Veszprémben élő Csejteiné  Riz Ilona költői 

estje várta az irodalom iránt érdeklődőket. Szabad rabmadár címmel 2015-ben megjelent 

kötetéből olvasott Rábai Zsanett, Horváth Imre és Sz. Csordás Éva. 

Ünnepi megemlékezéseinket továbbra is hagyományosan megtartottuk (ÜNNEPI 

MEGEMLÉKEZÉS - AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 

EMLÉKÉRE, Ünnepi megemlékezés a 13 aradi vértanú emlékére) 

 

ISMERETTERJESZTŐ, EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ, HOBBIKAT NÉPSZERŰSÍTŐ 

PROGRAMOK, TANFOLYAMOK 

Számos olyan programmal próbáljuk kielégíteni a Kádártán élők igényeit, amelyek helyben 

nyújtanak lehetőséget új ismeretek szerzésére, az egészséges életmód erősítésére és az 

élethosszig tartó tanulás és értékes hobbi tevékenységek népszerűsítésére.  

Az egészségtudatos élet jegyében natúr kozmetikum készítés várta a hölgyeket márciusban, 

ahol a rövid ismertető után ajakfényt készítettünk, amely közben gyakorlati tapasztalatokat 

nyerhettek a résztvevők és hazavihettek egy természetes bio alapanyagokból készült ajakápolót. 

Az egészségmegőrző táplálkozás címmel Nyikos Ráhel dietetikus (A Veszprémi 

Egészségfejlesztési Iroda közreműködésével) tartott előadást.  

Szent-György napja környékén Egészség Napot tartottunk a következő lehetőségekkel:  

Rajzpályázat eredményhirdetése, egészség-totó, gyerek Aikido, jóga, gyógytorna, 

főzés bemutató, előadások, tanácsadások, mérések, gyógyteák kóstolója 

- Lovizer János  - Felszabadult élet 

- Ifjúságvédelem - “Ha túl sok időt tölt a szobájában a kamasz...” 

- HÁZI KEDVENCEK SZÉPSÉGVERSENYE 

- Szent György Napi hagyományokról gyerekeknek 

- Gerincvédelem (előadás, torna)  - Ovadi Vivien  dipl.gyógytornász, sportfizioterapeuta PRT. 

McKenzie terapeuta 

- Testszervíz 

- “Lógjunk együtt” - Denevér Rekreációs Sziget 

 

A kézművesség, értékes szabadidős tevékenység megszerettetése volt a cél az Ékszerkészítő 

Tanfolyam meghirdetésével, amely nagy érdeklődésre tett szert, kisebb közösségi alkalommá 

vált. Hasonlóképpen igényes és ötletgazdag tanfolyam várta a varrással komolyabban 

foglalkozni vágyó hölgyeket az adventet megelőző időszakban, ajándéktárgyakat is készítettek 

a résztvevők.  

 

https://www.facebook.com/events/1499046657074701/?ref=1&action_history=%5B%7b
http://www.fiziocentrum.hu/#!kapcsolat/c1xpg
http://www.fiziocentrum.hu/#!kapcsolat/c1xpg
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SZÓRAKOZTATÓ ESTEK 

A közösségépítés fontos színterei a szórakoztató estek, 2016-ban több alkalommal szerveztünk 

egy-egy alkalomhoz kapcsolódóan. Nőnap alkalmából és a téli időszakban több batyus bál adott 

lehetőséget kikapcsolódásra. A nálunk működő klubok aktív részvételével valósultak meg ezek. 

Lehetőséget kaptak a fiatalok is (18-22 év közöttiek) zenés alkalomra Bálint-nap környékén. 

Az operett műfaját kedvelők családias hangulatban élvezhették Kádártán több alkalommal is 

veszprémi színművészeink zenés műsorait, népszerűsítve ezzel ezt a műfajt és városunk két 

színházát is. Nagy sikere volt a közönség köreiben az ősszel megszervezett kisebb színházi 

előadásnak is Rejtő Jenő: A biztosíték címmel a pápai Szó és Kép Színpad előadásában. 

 

GYEREKPROGRAMOK, CSALÁDI NAPOK, MESEHÁZ BÁBELŐADÁSOK 

Játszóházakkal, hétvégi családi délutánokkal, kézműves foglalkozásokkal és zenei műsorokkal 

tesszük népszerűvé és közös ünneppé a kádártai gyermekek és családok számára a Farsangot, 

Föld napját, Márton napot, Mihály napot és a Karácsonyt, Húsvétot. Ezen programok egy részét 

a Ficánka Óvodával közösen szervezzük, az ott dolgozó pedagógusok aktív részvételével, akik 

jól ismerik a gyerekek igényeit és így jól illeszkednek ezek az intézmény pedagógiai 

programjához. Ezeken az alkalmakon a szülőknek új technikákat mutatunk, olyan anyagokkal 

dolgozunk, amire nem költenének egyénileg. Arra motiváljuk őket, hogy a játszóházi kereteken 

kívül is minőségi időt töltsenek a gyermekeikkel, kézműveskedjenek, társasjátékozzanak, 

csökkentve ezzel is a TV-nézésre szoktatás hátrányait a kisgyermekeknél. Ezek a programok 

erősítik a közösséget és a nem formális tanulást, ismeretszerzést. Az év során két alkalommal 

is szerveztünk a gyermekek részére kisebb bábelőadást. Ismert meséket, verseket, dalokat 

mélyítettek el ezek a produkciók amellett, hogy nagyon jó élmény volt a gyermekeknek. 

 

 

 

SZÜNIDEI PROGRAMOK 

Hagyománnyá váltak a szünetekben megszervezett Szünidei Játszóházak. A Tavaszi és Őszi 

Szünetben megtartott kézműves foglalkozásokra, zenei, bábos mesefoglalkozásokra egyre 

többen jönnek Kádártáról és Gyulafirátótról. A nyári szünetben is megkönnyítjük a szülők 

dolgát azzal, hogy tábort, szünidei programokat szervezünk elérhető áron. Izgő-mozgók 

Tábora címmel tapasztalt táboroztatók, pedagógusok vezetésével 5 napos napközis tárbort 

biztosítottunk napi két étkezéssel. Délelőtt játékos ismeretterjesztés zajlott a V. M. 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának munkatársaival az egészség védelmében, 

délután kirándulás, kincsvadászat, sport, és kézműves foglalkozások tették élményekben 

gazdaggá a tevékenységeket. Nagyon jól érezték magukat a gyerekek, 2017-ben is várják a 

táborokat.  
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NAGYRENDEZVÉNYEK 

2016-ban is megszervezésre került a Gyereknap a Kádártáért Egyesület szervezésében nagy 

sikerrel. Ezt követően a Kádártai Vigasságokat tartottuk június 6-án, amelyen idén kétszer 

annyian voltak, mint az előző évben és nagyon jók voltak a visszajelzések, mindenki 

megtalálhatta a neki való műfajt.   

Ugrálóvár, népi játékok, arcfestés, baranta, íjászkodás várta a családokat, gyermekeket! 

15.30-tól a színpadon a következő műsorok szórakoztatták a közönséget: 

– Gyermek néptánc csoportok 

 Eleven Társulat gyerekkoncertje 

 Deffekt Duo 

 Ünnepi köszöntő, Dévay Bíró Mátyás díj átadása 

 Sramlikings 

 Takács Nikolas 

 Petrik Kati 

 Csőgör Gábor mulatós 

 Táncbemutatók, Zumba 

 Free Dance Tánccsoport 

 Sub Bass Monster 

 

 

A VMK KÁDÁRTAI FALUHÁZ 2017. ÉVI MUNKATERVE 
 

Január   

Kiállítás  - egyben új közösségi ház átadója 

Magyar Kultúra Napja – Szabó Magda emlékére 

 

Február   

Gyerekfarsang a Csigaház Napközivel 

Farsang körüli bál az óvodával 
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EFI irodával előadások 

Házasság Hete   

Falufarsang 

 

Március  

Kiállítás – előtte meghirdetett pályázat (Vajda Áron, Nagy Rebeka) 

Óvodai rendhagyó óra 

Gyöngyékszer tanfolyam 

Nőnapi Bál/operett 

Március 15-i megemlékezés 

 

Április    

Kiállítás József Attila verseihez, költészetnapi műsor 

Húsvéti Játszóház – Pitypang zenekar koncert 

Tavaszi Szünidei Játszóház 

Föld napja – Egészségnap, sport nap 

Föld Napi program az óvodában 

 

 

Május   

W. Dániel kiállítása (fiatal, rovarokról rajz – hozzá program) 

Pünkösdölés-gyereknap Kádártán 

Meseház- bábelőadás 

 

Június   

Kádártai Vigasságok 

 

Június- Augusztus   

Nyári Szünidei programok, kirándulások  

Napközis Tábor  

Nyáresti koncert  

 

Szeptember   

Kiállítás – Ikotity Ildikó képei 

Mihály napi Játszóház az óvodával közös szervezésben 

Szüret idéző (pályázat?) 

 

Október   

Ünnepi megemlékezés 

Idősek világnapja – műsor (színházi/zenés)  

Őszi Szünidei Játszóház 

Gyerekrajz kiállítás az állatok világnapja alkalmából 

 

November   

Kosárfonó tanfolyam 

Márton Napi mulatság az óvodával közösen 

Katalin bál 

Meseház - Bábelőadás 
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December   

Helyi érték kiállítás megnyitója 

Adventi játszóház a Csigaház Napközivel 

Gyerekkarácsony 

Falukarácsony 

 

 

 

Veszprém, 2017. február 3. 

 

 

 

Neveda Amália 

      igazgató 

           Agóra Veszprém  

Városi Művelődési Központ 


