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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, 

- 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 2017-BEN 

 

Az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ 2017. évi eredeti előirányzata 205.920e Ft 

volt, amelyből a költségvetési támogatás összege 117.746e Ft. Ez az előző évinél 49.702e Ft-

tal több. 

A jelentősen megnövekedett költségvetési támogatás oka: 

- 2017. év áprilisától a közüzemi szolgáltatások számláinak fizetése a VKSZ-től átkerült 

            az Agórához. Az Önkormányzat által megállapított finanszírozás, ezen költségekre: 

            23.655e Ft. 

- 2017. évtől a takarítás kiadásai, szintén átkerültek intézményünkhöz. Ennek összege: 

            21.397e Ft. 

- A kötelező béremelés 2016-ról 2017. évre: 6.657e Ft többletkiadást, 

- járulék vonzata: -1.214e Ft kiadás csökkenést okozott az eredeti előirányzatban. 

Ez összességében: 50.495e Ft várható többletkiadást vetített előre a 2017-es évre. 

2017-ben a saját működési bevétel előirányzata 27.827e Ft, a felhalmozási kiadásra eredeti 

előirányzat: 1.500e Ft volt. 

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

nyugdíjas klubok költségeire 5.145e Ft, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság költségeire 65e 

Ft, a Bakony Fotóklub költségeire 410e Ft kiadási előirányzat emelésben részesült, melyet a 

MIT és a Bakony Fotóklub teljes összegben elköltöttek, a nyugdíjas klubok 165e Ft-ot nem 

használtak fel, melyet a 2017. évi maradványunk terhére, 2018. évben rendelkezésükre 

bocsátunk. 

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

100e Ft,- érkezett, melyet a program felhasznált. 

Intézményünk képviselői keretből rendezvényekre 2.095e Ft előirányzat emelésben részesült. 

Ebből a Városi Néptánc találkozó, a szoboravatások, a Rátóti napok, a Dózsa városi 

nyárbúcsúztató, a Gyere a parkba, az Idősek Világnapja, a Vágkirályfa találkozó, a Kádártai 

Vigasságok, a Hősök napja, az Október 6-ai megemlékezés költségeit egészítettük ki 

Intézményünk 2017 novemberében 252e Ft támogatást kapott a Kádártai Közösségi Ház 

villamoshálózat karbantartására. A feladat elvégzése a 2018. évben valósul meg maradványunk 

terhére. 

 

Az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ az eredeti bevételi előirányzatot 2017-ben 

4.284e Ft-tal túlteljesítette (32.111e Ft) A 2016-ban bevezetett szigorú takarékossági 

intézkedéseket 2017-ben is folytattuk ennek köszönhetően a kiadási előirányzat 80,95%-át 

használtuk fel. 

A 2016. évi maradványunk terhére 2017-ben 19.679e Ft értékben valósítottunk meg 

beruházásokat.  

A 2017. évi maradványunk 54.455e Ft. A magas maradvány oka a bevétel 4.284e Ft-os 

túlteljesítése, a közüzemi díjak Önkormányzat általi, közel 13.000e Ft-os túlfinanszírozása 

(Önkormányzattal egyeztetve), felmentési időre járó bér és járulékai előfinanszírozása (806e Ft 

a 2018-as évet terheli), a Kádártai Közösségi Ház villamoshálózatának karbantartásának 

támogatása: 252e Ft értékben, melyet 2018-ban tudunk megvalósítani, nyugdíjas klubok 165e 

Ft-os „maradványa”. 

Az Önkormányzattal való 2018-as költségvetési megbeszélés során a maradványunk terhére 

biztosítanunk kell a 2018. évi közüzemi díjak részben saját forrásból történő finanszírozását, a 

2017-es évi túlfinanszírozás miatt. 
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REKLÁM – MARKETING 2017-BEN 
 

Honlapunk harmadik 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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A Facebook oldalunk a www.facebook.com/vmkveszprem  alatt érhető el. 

A Facebook oldalkedvelésének emelkedése az elmúlt 3 év tükrében 2015→ 4722 fő, 2016→ 

5077 fő, 2017→ 5553 fő 

 

 

A 2017-es év kedveléseinek számszerű alakulása. 

 
 

 

Január 31. 5099 fő Július 5262 fő 

Február 5146 fő Augusztus 5296 fő 

Március 5178 fő Szeptember 5382 fő 

Április 5190 fő Október 5478 fő 

Május 5208 fő November 5542 fő 

Június 5250 fő December 5553 fő 

 

 

A Rajongók nemének aránya mutatja, hogy a 2017-es évben is 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: 

2016-ban: 64% nő, 35% férfi 

2017-ben: 67% nő, 33% férfi 

 

 
 

 

http://www.facebook.com/vmkveszprem
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A Facebook megfigyelései alapján láthatjuk, hogy melyik a legjobb időpont a megosztásokhoz. 

Ezekben az időzónákban sokkal többen használják a FB-t, akár telefonjukon, akár az asztali 

gépükön. 

 

 
 

Ebből a diagramból pedig jól látszik, hogy általában a FB-n lévő emberek keresnek rá az 

oldalunkra páran a Google-ról érkeznek és viszonylag kevesen a honlapunkról. 

 

 

 

 

 

Az alábbi táblázatok sok érdekességet tartalmaznak számunkra. Elsősorban érdekes, hogy 

mennyi országból keresik fel az oldalunkat. Természetesen legtöbben Magyarországról 

érdeklődnek, de Németországból és a szomszédos Ausztriából, az Egyesül Királyságból 
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(Anglia, Észak-Írország, Skócia és Wales) és Szerbiából is szép számmal vannak látogatók. 

Ebben biztos közre játszik az is hogy rengeteg magyar dolgozik külföldön. 100 fő körüli 

érdeklődést mutatnak Romániából, Svájcból, Szlovákiából, az USA-ból. Érdekességnek számít 

Kína, Algéria az Egyesült Arab Emírség és Japán. 

 

  
A második hasábban szereplő adatok a városok szerinti eloszlást mutatják be számunkra. 

Természetesen a veszprémi adatok a legmagasabbak és láthatjuk, hogy nagy az érdeklődés 

Budapestről, Ajkáról, Balatonfüredről és Székesfehérvárról. 
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Nagy számban érdeklődnek még Várpalotáról, Szombathelyről, Győrből, Pápáról, és Sárvárról 

is.  

A tavalyi eredményekhez képest (Veszprém kb. 60-80 km-es környékéről még 100 és 50 fő 

között mozog a létszám a távolabbi helyekről 10 és 20 fő az érdeklődő) 

a 2017-es évben az ország különböző helyeiről nézik a megosztásainkat 120 és 500 fő között. 

 

A harmadik táblázat pedig a nyelvterület szerinti eloszlást mutatja be.  

A vezető magyar nyelv mellett az amerikai angol az angol-angol és a német nyelv hódít. Majd 

következnek a francia, olasz, cseh, svéd, spanyol, orosz ajkúak és páran a lengyel, arab, japán, 

kínai nyelvterületről és egy-egy a portugál, perzsa, szlovák, albán, görög, török 

nyelvterületekről. 

 

Nyelv Rajongóink 

magyar 5266 japán 2 

angol (USA) 136 lengyel 2 

angol (brit) 78 szlovák 2 

német 29 svéd 2 

francia 7 török 2 

olasz 4 kínai 2 

spanyol 3 perzsa 1 

arab 3 görög 1 

cseh 3 ukrán 1 

orosz 3   

 

 

A FACEBOOK EREJE, HATÁSA 

 

A Facebook használatának terjedése megállíthatatlan. Használják a tinik, (bár a FB szabályzata 

csak 15 éves kortól engedi) a fiatalok a középkorúak és nagyon nagy számban használja már az 

idős korosztály, a nagymamák és a nagypapák is. A FB. ma már nagyobb reklámerővel bír, 

mint a nyomtatott sajtó. Az internetes hírportálok, TV, rádió, a különböző újságok internetes 

megosztói csak úgy ontják magukból a frissebbnél frissebb híreket. Az esti Híradóban 

megjelenő hírek szinte a kipattanásukkal egy időben megjelennek a világhálón. Persze 

mindegyik hírportálnak van Facebook oldala is, ahol szintén olvashatjuk ezeket a híreket. Ha 

olvasói vagyunk egy újság internetes oldalának, akkor böngészhetünk az oldalain de ha a FB 

oldalát is magunkhoz kapcsoljuk akkor ha éppen nem vagyunk az adott újság oldalán hanem 

épp a FB-on akkor is felhívhatja figyelmünket a friss megosztásaival. Így biztosítja be magát 

egy-egy portál, hogy több helyről is visszacsábíthassa olvasóit. A FB lehetőséget nyújt arra, 
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hogy az érdeklődési körünknek megfelelő oldalakhoz kapcsolódjunk és így az általuk 

megosztott híreket azon nyomban olvashassuk a saját hírfolyamunkban. Már olyan tökéletesre 

alakították ezt a rendszert a fejlesztőik, hogy egyéni igényeink alapján kapcsolódhatunk 

bármilyen megosztó oldalakhoz. Az emberek sok-sok órát töltenek a hírfolyamuk olvasásával 

s „belelépve” egy-egy megosztásba rögtön az eredeti oldalon találhatják magukat. A fizetett 

hirdetések pedig ellentmondást nem tűrően befurakodnak a hírfolyamunkba legjobb színben 

feltüntetve annak tulajdonosát. Ezeket a fizetett hirdetéseket is egyéni feltételek alapján lehet 

beállítani. A megjelenés ideje, megcélzott közönség életkora érdeklődési köre és a lakhelye 

szerint. Be lehet állítani, hogy melyik időpontban jelenjenek meg a hirdetéseink, hogy a lehető 

legtöbb ember szeme elé furakodhasson. S ez csak az „üzleti” része. A magánszemélyek 

ismerkedésre barátkozásra használják. Csoportokat alakítanak ki érdeklődési köreik, 

származásuk, iskolájuk munkahelyük szerint. Zárt és nyitott csoportokat hoznak létre. Miután 

ennyire bőséges a FB információ áradata ezért figyelnünk kell az érdeklődők reagálásaira is. 

Oldalunkon hónapról hónapra programok sokasága jelenik meg és ezeket az események 

megosztásával népszerűsítjük. Sokat számít, hogy milyen fotóval látjuk el az eseményt 

kellőképpen színes és figyelemfelkeltőnek kell lennie. Tapasztalataink és a statisztikák szerint 

azokat a megosztásokat, amiknél már az első lapon olvasható minden információ sokkal többen 

nézik meg, mint azokat ahol kattintani kell a többi részletért. Az emberek türelmetlenek és 

gyorsak ezért ehhez kell alkalmazkodnunk. Az okos telefonok világában csak pörgetik és 

pörgetik a hírfolyam megosztásait és továbblépés nélkül szeretnek megtudni mindent. 

Belekattintani már kevesebben akarnak.…vagy nincs elég idejük rá? Talán nincs. Olvasunk a 

buszmegállóban a buszon az iskolapadban vagy a szünetben, a munkahelyen egy kávé vagy egy 

cigaretta mellett, ebéd közben vagy este egy film reklámidejében vagy csak mindig és bárhol 

ahol egy-két szabad percünk marad. Igen ezt a világot éljük, és ehhez kell alkalmazkodni. 

Persze a lehetőséget meg kell hagyni azok számára is, akik viszont örömmel és ráérve 

kattintgatnak és olvasgatnak és keresgélnek és válaszolgatnak és levelezgetnek, írogatnak. 

Akiknek van türelmük elmerülni a részletek rejtelmeiben. Ezért sem szabad a hirdetéseinket 

egyoldalúan használni. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a megosztások alatt szereplő 

megtekintési adatokat, ami mutatja, hogy az emberek milyen megosztásokat szeretnek. Így 

alakult ki az is hogy nem csak az eseményeket ossztjuk meg hanem az elkészült szórólapokat 

is. Ezeken, egy oldalon, minden fontos információ szerepel a könnyű és gyors olvasáshoz. Akik 

türelmesebbek és talán asztali gépet használnak, azok jobban kedvelik az „Események” bővebb 

tartalmának olvasgatását. 

 

Plakát vagy esemény megosztása? Sokszor nagy a különbség a kétféle megosztás között de 

nekünk mindkettőre szükségünk van. Az alábbiak jó példák erre. 
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A programjainkon készült fotók is hamar felkerülnek az oldalunkra, a közösen átélt élmények 

megtekintése, visszanézése nagyon sok új kedvelést is hoz az oldalunknak. Az albumok alatt 

látszó mérőszám is mutatja ennek a népszerűségé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapasztalataink szerint a műsorfüzetünkből is sokan tájékozódnak programjainkról, ezért nagy 

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

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

Fontosabb helyszínek: 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. 

 

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. 
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SZAKMAI FELADATOK 

 
Az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ 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. A fentiek tükrében intézményünk nagy hangsúlyt fektet a 

felnőttképzésre, sokszínű kínálattal várjuk a tanulni vágyókat.  

 

 

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. 

 

Tanfolyamok az Életmód konyhában 2017-ben 

 

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.  
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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.  

 

 
 

 

Ország tortája 2017 tanfolyam 

A tanfolyamon a résztvevők az Őrség zöld aranya torta elkészítését tanulták meg. A 

tanfolyamot Patakfalvi Andrea cukrász vezette.  
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Karamell tanfolyam 

A tanfolyamon a résztvevők a karamell virágok és díszek elkészítését tanulták meg. A 

tanfolyamot Németh Zoltán cukrász vezette.  

 

 
 

Cukorvirágkészítő tanfolyam 

A tanfolyam három alkalommal valósult meg 2017-ben. A tanfolyamon a résztvevők három 

virág elkészítésének technikáját tanulhatták meg. A tanfolyamot Patakfalvi Andrea cukrász 

vezette. 

 

 
 

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.  
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Réteskészítő tanfolyam 

A tanfolyamon a résztvevők a hagyományos húzott rétes készítését tanulhatták meg. A 

tanfolyamot Kun Lászlóné vezette. a Tanfolyam két alkalommal valósult meg 2017-ben. 

 

Kelt tészták tanfolyam 

A gyakorlati bemutatóval egybekötött előadáson a kelt tészták készítésének módjait tanulhatták 

meg a résztvevők, kalácsot, zsemlét és pizzát készítettek Wessely Márta útmutatásával. 

 

Csokis sütemények tanfolyam 

A gyakorlati bemutatóval egybekötött előadáson négy féle csokoládés sütemény elkészítését 

tanulhatták meg a résztvevők Kis-Varga Judit útmutatásával. 

 

2017-ben az Életmód konyhában a gyerekeknek is szerveztünk foglalkozásokat. A tavaszi és a 

téli szünetben Süti-, Csoki-, és Nyalókagyár nevű rendezvényeinken készíthettek finomságokat. 

Az adventi hétvégéken pedig mézeskalácsdíszek és bonbonok készültek. 
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NYELVTANFOLYAMOK 
 

Német nyelvtanfolyam újrakezdőknek 

 

A tanfolyamot a 2016-os őszi német tanfolyam látogatóknak és újrakezdőknek indítottuk 

januárban, időtartama 60 óra volt. 

Célja: a korábban megszerzett tudás elmélyítése az alábbi tematika szerint: Család, utazás, 

bútorok, lakás, időjárás, tájékozódás, hétvégi programok, étterem, étkezés. 

Nyelvtan: Múlt idő, visszaható igék, vonzatok, kérdőszavak elöljárókkal, elöljáró szavak, 

főnévragozás, melléknévragozás, névmásragozás, birtokos személyes névmás, kötőszavak. 

A folyamatos olvasási készség és a fordítás szótár használatával. Szituációs párbeszédek 

konkrét helyzetekben. 

 

 
 

 

Olasz nyelvtanfolyam újrakezdőknek  

 

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

csatlakoztak külső érdeklődők. 

2017. január 12 - május 25-ig heti 3 órája volt a csoportnak, csütörtökönként. A csoport 

összetétele a tanfolyam során kicsit megváltozott, volt néhány kimaradó és néhány új érkező, 

azonban mindez nem zavarta a közös munkát.   

Az előző 60 órás tanfolyam végére kb. A2-es szintig jutott el a csoport, a mostani kurzus célja 

a B1-es szint elérése volt, melyet sikeresen teljesítettek is. A tanfolyam résztvevői 

megismerkedtek a jövő idővel, a feltételes móddal, a tegező felszólítással és a tárgyeseti, 

visszaható és birtokos névmásokkal.  

Sokat gyakoroltak írásban és szóban, valamint fejlesztették a hallás utáni szövegértésüket is. 

Nagyon szerették a csoport és pármunkát. Mindenki szorgalmasan készült az órákra, a kiadott 

feladatokat elvégezték. A csoporttagok közötti összhangot jól mutatja, hogy júniusban közös 

kirándulást szerveztek Velencébe. 

A tanfolyam végén a csoport több mint a fele folytatás mellett döntött. 
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Olasz nyelvtanfolyam haladóknak  

 

2017. szeptember 5 - december 19-ig heti 3 órája volt a csoportnak, keddenként. 

Az előző 60 órás tanfolyam végére kb. A2- B1-es szintig jutottak el a tanulók, a mostani kurzus 

célja a B1 - B2-es szint elérése volt, melyet sikeresen teljesítettek. Megismerkedtek a 

kötőmóddal, a magázó felszólítással, valamint a kijelentő módban az igeidők egyeztetésével. A 

témaköröknél megjelent a sport, az egészséges életmód, vidéken vagy városban jobb-e élni, az 

ünnepek. A tanfolyam végén a csoport fele a folytatás mellett döntött.  

 

 
 

 

 

 

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAMOK 
 

Photoshop tanfolyam  

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

került lebonyolításra. A jelentkezők között korosztályban indíttatásban és előképzettségben is 

mutatkoztak különbségek. Ezek ellenére a csoport együtt tudott haladni, szükség esetén 

lehetőség volt külön konzultációkra - e-mail-en vagy személyesen - illetve a felmerülő kérdések 

megbeszélésére mindig adódott lehetőség. Egy-egy felvetett probléma megoldása az egész 

csoport számára tanulási, fejlődési lehetőséget nyújtott. 

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

foglalkozások során kiemelt hangsúlyt kapott, hogy a program ennél több lehetőséget tartalmaz, 

ezek használata - az alapok ismeretében - már a gyakorlás függvénye. 
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„Nulláról a használható tudásig” 

 

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

Teller Ede atomfizikus. Ezen gondolat mentén született meg az elhatározás 2016-ban a 

tanfolyam elindítására. 2017 tavaszán a nagy érdeklődésre való tekintettel ismét elindítottuk ezt 

a tanfolyamot. Az érdeklődők - elsősorban középkorú és nyugdíjas korosztály – alapfokú 

számítástechnikai képzést kaptak. A tanfolyam alatt megismerkedtek a számítástechnika rövid 

történetével, alapfogalmakkal, számítógépekkel, hálózatokkal, operációs rendszerekkel. 

Megtanulták használni az internet adta lehetőségeket, keresgélni és levelezni, saját e-mail fiókot 

létrehozni. 

 

 

 
 

 

A tavaszi sikeres tanfolyam indokolta, hogy ősszel újabb tanfolyam induljon. Ismét megtelt a 

számítógépes terem, a hallgatók fele 70 év feletti volt. Lemorzsolódás nem történt és az őszi 

tanfolyam hallgatói is megtanulták a számítógép használatának az alapjait. 
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GYERMEKTÁNCOKTATÓK KÉPZÉSE 
 

A táncképzések az idei két félévben is sikeresen lezajlottak. Módszertani anyagokkal bővülve 

a csoport tagjai nem csak oktatási tematikát, hanem néprajzi ismeretekkel bővített 

előadássorozatba is bekapcsolódhattak. Az új félév anyaga Veszprém környéki táncok voltak. 

Így a magyar tánchagyományok mellett kiemelt figyelmet kapott a sváb nemzetiségű falvak 

tánckincse. Az oktatásban Tótvázsony, Hidegkút, és egy-egy bakonyi sváb település 

táncanyaga szerepelt. A zenei ismeretek, a fúvós hangszerelésű kísérő muzsika új arculatát 

mutatta meg nemzetiségi táncainknak. Az oktatást továbbra is Vastag Richárd a "Népművészet 

Ifjú Mestere" címes táncpedagógus tartotta. A néprajzi előadásokban Hámory Balázs 

néprajzkutató segédkezett. 

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

Kosárfonó tanfolyam 

 

Kosárfonó tanfolyamot 2017-ben két alkalommal szerveztünk, egyet a tavaszi félévben (február 

16 - május 4-ig) kezdők részére amely 8 fő részvételével indult és 12 alkalommal minden 

szerdán 17.00 órától 20.00 óráig, az erre a célra kialakított kosárfonó műhelyben zajlott. 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 és tálcát. 

 

 
 

A következő tanfolyamot ősszel (szeptember 20-tól december 3-ig) szerveztük, ezt már 

haladóknak hirdettük meg, amelyre az előző kezdő csoportból jelentkeztek résztvevők, ezt a 

tanfolyamot is szintén a maximális létszámmal tudtuk indítani. A haladó tanfolyamon 

különböző szegési és fülkészítési módokat sajátíthattak el a résztvevők, valamint megtanulták 

az ovális alakú kosarak készítését. 
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Nemezelő tanfolyam 

 

A tanfolyamot ősszel (szeptember 27-től december 13-ig) indítottuk 7 fő részvételével, 12 

alkalommal, keddi és szerdai napokon 17.00 órától 20.00 óráig. A résztvevők a nemezelés ősi 

mesterségével ismerkedhetnek meg. A népművészetből merítő, ugyanakkor a mai kor 

igényeinek megfelelő nemezekhez a finomszálú ausztrál merinó juh gyapját dolgozhatták fel 

az érdeklődők. 

 

 
 

 

 
Bútorfestő tanfolyam „Alapozástól a virágozásig” 

 

A 4 foglalkozás során a bútorfestés mesterségével ismerkedhettek meg a résztvevők. 

Megtanulhatták a festék helyes felhordását, a különböző díszítő eljárásokat, az antikolást, a 

koptatást, a whitewash (fehérre mosott) és a száraz ecset technikákat.  

November 20.: fa ajtódísz készítése - bútorfestés alapismeretek 

Az oktató először ismertette a bútorfestés történetét, a népi bútorok, motívumok, színek 

jelentését. Részletesen bemutatta az alapozó festékeket, a különböző típusokat, márkákat.  

Ezután mindenki választott magának egy ajtódíszt és megtervezte rá a mintát. Miután a kívánt 

színre alapozták a fatáblájukat, átrajzolták rá a motívumot és díszítőfestéssel (akrilfestékkel) 

kifestették. Eközben sok hasznos információt tudtak meg az ecsetfajtákról, a helyes 

használatukról, tárolásukról. Mindenkinek egyesével mutatta be az alapmotívumok 

elkészítésének lépéseit és adott hozzá való ecsetet. Számtalan, a témát ismertető könyvet, 

mintafüzetet hozott. Mindenkinek adott egy nyomtatott, részletes összefoglalót is az 

alapismeretekről. 
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November 27.: karácsonyi készülődés (3 db dísz és 1 db mécses tartó festése) 

Az előző alkalommal megszerzett ismeretekre épült a foglalkozás. A résztvevők bátran fogtak 

hozzá a feladathoz és a végére szép, egyedi alkotások készültek. Új technikaként ismerték meg 

a szivacsozást, a márványozást, a stencilezést és a pontozást. Cz. Budai Katalin minden 

felmerülő kérdést megválaszolt, mindenkinek segített abban, hogy hol vásárolhatja meg az 

adott technikához a legmegfelelőbb alapanyagot. Végül lakkozták, viaszolták, antikolták 

és/vagy koptatták az elkészült tárgyakat. 

 

 

December 04.: Régiből újat - a felújítás menete hozott kisbútoron 

Alapos részletességgel mutatta be a bútorfelújítás folyamatát: zsírtalanítás, tapaszolás, 

csiszolás, portalanítás, alapozás, díszítőfestés. A résztvevők az otthonról hozott sámlit, fiókot, 

dobozt, stb. varázsolták újjá. 
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December 11.: Mit, mivel, hogyan fessünk? – a különböző technikák elsajátítása fa lapokon, 

melyek később pl., fogasnak, ékszertartónak, vagy táblának felhasználhatók.  

Utolsó alkalommal mindenki ajándékot kapott, majd egy fa alapon elsajátíthatták a szárazecset 

technikát. A lapra a saját elképzelésük szerint festettek díszítést. A tanfolyamot összefoglaló 

zárta, melynek során még egyszer átvették a legfontosabb tudnivalókat. 

Kisebb díszíthető fa tárgyat minden foglalkozásra lehetett pluszban hozni. 

Vezette: Cz. Budai Katalin, bútorfestő népi iparművész, a Veszprém Megyei Népművészeti 

Egyesület tagja 

A foglalkozások kifejezetten jó hangulatban teltek. A résztvevők a megszerzett tudás 

birtokában (elmondásuk szerint) bátran fognak hozzá a munka otthoni folytatásához. Összesen 

10 fő részvételével zajlott. 

A következő tanfolyam indítását tavaszra tervezzük. 
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KÉZMŰVES TANFOLYAMOK 
 

Selyemfestő tanfolyam 

 

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

szombati napot felölelő foglalkozás keretében tartottuk meg, 3 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 

 

Az érdeklődők 4 órában megismerkedhettek a hideg eljárásos szappankészítés hagyományával 

és elkészítésének lépéseivel. A résztvevők kétféle szappan (samponszappan, kecsketejes 

szappan) készítésének módját sajátíthatták el olyan szinten, hogy ezek után már képesek otthon 

is elkészíteni a család részére ezt a természetes alapanyagú, egészséges, tartósítószerektől 

mentes tisztálkodó szert. A foglalkozást február 9-én, 16.00 órától 20.00 óráig tartottuk.  
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A május 26-án haladók részére meghirdetett foglalkozáson a résztvevők szintén 4 órában 

(16.00-20.00 óra) megismerkedhettek a meleg eljárásos szappankészítés hagyományával és 

elkészítésének lépéseivel. Ezzel a módszerrel egy rozmaringos, vegyes lúgozású 

samponszappant készítettek. Válogathattak különféle adalékok közül (tojás, joghurt, agyag), 

így saját igényeikhez igazíthatták szappanuk típusát. Másik szappant friss kecsketejjel 

készítették, pálmaolaj mentes receptúrával. Illatosításához többféle illóolaj közül választhattak 

és megismerhettek néhány természetes szappanszínezéket. 

 Résztvevők száma: 4 -4 fő 

 

 
 

 

Kence-fice tanfolyam 

 

Antal Vali mesterkozmetikus és hatóanyagelemző vezetésével, 2 alkalommal tartottunk 

krémkeverő és kozmetikum készítő foglalkozást, ahol az oktató alapos, szemléltető előadást 

tartott a bőrproblémák kialakulásáról, okairól, valamint a gyári kozmetikumok előnyeiről és 

hátrányairól is sok érdekességet megtudhattunk. 

Június 14-én, 17.00 órától 21.00 óráig napvédő faktort tartalmazó krémet és naptejet készítettek 

a résztvevők. Vali elmagyarázta a barnulás folyamatát, mire kell nagyon odafigyelni, s aki ezt 

nem tartja be, annak valók a bőrvédő krémek és olajok, amit a foglalkozáson is készítettek az 

érdeklődők.  
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November 9-én, 17.00 órától 21.00 óráig mélyhidratáló, nyugtató krémet készítettek az 

érdeklődők. Megbeszélték az ekcémás bőr kialakulásának lehetséges okait, beszélt a 

kellemetlen tünetek enyhítéséről, s közösen készítettek cold krém alapot, valamint egy krémet 

ekcémára, pikkelysömörre valamint neurodermatitiszes bőrre.  

Résztvevő száma: 18 fő 

 

 
 

 

 

 

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 17. 

óvodai csoportok – 9.00, 9.50., 10.30., (3 csoport) 

iskolai csoport 14.00, 15.00 (2 csoport) 

 

A talaj védelme 

A foglalkozások az előző, „erdő témakör” ismereteire épültek. A világ erdőiről, egy 40 éves fa 

környezeti hatásairól és egy erdőt érhető külső erodáló erőkről (szél, víz, ember...) beszélgettek. 

Ezután történeti sorrendbe állították a kapott fotókat, melyből egy falu, egy erdő pusztulását és 

egyúttal az erdő talajvédő szerepét ismerték meg. Beszélgettek a nagyüzemi mezőgazdaság 

talajkárosító hatásairól, a talaj kimerülésére figyelmeztető jelekről. A „jó minőségű” élelmiszer 

megtermelésének feltételeit a sárgarépa példáján vették végig. A kivetített táblázatból 

megtudták a gyümölcsök kimutatható tápanyag és vitamin mennyiségének csökkenését. „Ha 

így folytatjuk, 60 évre való talaj áll rendelkezésünkre!„ Magyarország térképén megbeszélték, 

mely vidékeinken a legnagyobb a kiszáradás veszélye. A foglalkozás végén a gyermekek 

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

gomba…” mondókát. Az iskolások foglalkozásai is az előző témakör ismereteire épültek. Sokat 

beszélgettek az erdők fontosságáról, egy fa környezeti hasznáról. A tanulói csoportok 

folyamatábrákon keresztül ismertették az erdő tarra vágásának történetét, majd az elkövetkező 

áradást és a völgyben lévő falu pusztulását. Diaképek segítségével elemezték a „népesség, 
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élelem, művelhető terület, talaj„ összefüggéseit. Megismerkedtek a talaj fogalmával, 

szerkezetével, a talajszennyezés formáival, a talajpusztulás mértékével, ennek 

következményeivel (éhínség…). Átvették az Európai Talaj Charta (1990) pontokba szedett 

elveit, törekvéseit. Megvizsgálták az egy főre jutó termőföld területét a világban, majd 

Magyarországon is. A foglalkozást a talajvédelem tízparancsolatával zárták és a 

fenntarthatóságot megfogalmazták a talajra is. Összesen 71 fő részvételével zajlott. 

 

 
 

 

Február 14. 

óvodai csoportok - 9., 9.50., óra 

iskolai csoport - 14 órakor 

 

A vizek, vizes élőhelyek védelme 

A foglalkozás elején visszacsatoltak az előző alkalommal hallottakra. Ezután áttértek az új 

témakörre, a vízre. Megbeszélték, hogy bolygónkon nagyobb területet borít a víz, mint a 

szárazföld. Megtudták a gyerekek meddig bírják az emberek az ivóvíz hiányát. Kitértek arra is, 

milyen élőlények élnek az édes és a sós vizekben. Átvették miért fontos hosszú távon, hogy 

tiszta legyen a vizünk és mi mindenre kell még nekünk a víz az iváson kívül. Ekkor kitértek a 

víz körforgására, a felszín alatti vizekre és a víz halmazállapotának formáira. Megbeszélték a 

hópihék alakváltozásait is. Végezetül kielemezték miért és hogyan kell takarékoskodnunk a 

vízzel, majd egy mozgásos játékkal zárták a foglalkozást. 

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

tartalmi információval gazdagodtak, részletesen átbeszélték mire mennyi vizet használunk el 

egy nap során. Sok érdekességet is hallottak a témával kapcsolatban, pl. hogy 1 kg csokoládé 

előállításához 17.200 l vizet használunk fel. Várhatóan 2025-re a föld népességének 66 %-ának 

nem lesz elegendő tiszta ivóvize. 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. Összesen 

52 fő részvételével zajlott. 
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Március 21.  

óvodai csoport – 9., 10 óra 

iskolai csoport – 14, 15 óra 

 

Vízgazdálkodás a háztartásunkban (Életünk a víz) 

A foglalkozás elején részletesen átbeszélték a csapadék útját, a víz körforgását. Így idézték fel 

a múlt hónapban tanultakat. Külön kitértek arra, 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 

naponta az embernek. Összehasonlításképpen elmondta az előadó, mennyivel több vizet 

használ egy európai, mint egy afrikai ember egy nap. Kiderült mennyi víz fogy 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, autómosás …). Átvették a helyes kézmosás szabályait is. 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. Érintették a vízpolitika globális 

kihívásait is. Házi feladatként azt kapták az iskolások, hogy válasszanak ki egy-egy 

vízcsökkentési lehetőséget (iskolai, otthoni) és próbálják meg betartani azt. Összesen 57 fő 

részvételével zajlott. 
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Április 19.  

óvodai csoportok - 9., 10.,10.30 óra 

iskolai csoport - 14 órakor 

 

A komposztálás 

A foglalkozás elején átismételték az előző előadáson hallottakat. Átvették, hogy keletkezik a 

háztartásban a hulladék, mi a szerves és a szervetlen változata között a különbség. Játszottak a 

hulladékgyűjtő demonstrációs eszközzel. Megtudták, hogyan keletkezik a komposzt, majd 

részletesen átbeszélték mi kerülhet bele és mi nem. Kitértek a talajlakó állatok fontosságára, 

fajtáira is. 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. 

Bemutatott többféle anyagból készült komposztálókat (raklap, műanyag, drót) is.  

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. Örömmel vettek részt a diákok a foglalkozásokon, 

ahol sok értékes és új információval gazdagodtak. Bátran használták az eszközöket, a 

nagyítókat és a mikroszkópokat. Összesen 71 fő részvételével zajlott. 

 

 
 

 

Május 2.  

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. Ezután megtudták a levegő összetételét, a levegőszennyezés hatásait. 

Kiderült számukra miért káros a gyárakból kiömlő füst, hogyan alakul ki a szmog. Megismerték 
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a savas eső (mely a fenyőerdőt pusztítja jobban és nem a lombost), a déli erős napsugárzás, a 

köd és a füst kártékonyságát is. Megbeszélték mennyi mindent tehetnek ők a levegő védelme 

érdekében (tömegközlekedés, kerékpározás, energiatakarékosság, hőszigetelés). Az előadó a 

2017. februárjában rögzített magyarországi légszennyezettségi térképet is megmutatta nekik. 

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 pollenokról, az ózonlyukról, légszennyezés által okozott gazdasági 

károkról, a globális hatásokról. Mivel előző alkalommal ők nem tudtak jönni ezért átvették a 

komposztálást is. Az előadó mindhárom foglalkozás végén felhívta a gyerekek figyelmét arra, 

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

környezetükre! Összesen 40 fő részvételével zajlott. 

 

 
 

 

Június 6. 

óvodai csoportok - 9., 10., 10.30 óra 

iskolai csoport - 14 órakor 

 

Az időjárás megfigyelése, klímaváltozás 

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

gyerekeknek, hogy az ő gyermekkorában nem volt ennyire szélsőséges az időjárás. Elmondta 

nekik azt is 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. Átbeszélték az üvegházhatás folyamatát is. 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. Érzékelték azt is, hogy pillanatok alatt melegebb lett az esernyő alatt. 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. 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 
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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. A csoportok pedagógusai és a 

gyerekek is megköszönték az együtt töltött tanévet, a tíz foglalkozást, a sok hasznos információt 

mellyel gazdagodtak az év során. Összesen 69 fő részvételével zajlott. 

 

 

 
 

 

Szeptember 19. 

óvodai csoportok - 9.50, 10.45  óra 

iskolai csoport – 14., 15 óra 

 

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

Szelektív hulladékgyűjtés szükségessége. 

A délelőtti két foglalkozás résztvevői óvodások voltak. A termet az előző évben bevált módon 

rendeztük be: szőnyegekkel, párnákkal. Az oktató (Nagyné Kozma Ildikó) vetített képes 

előadása során végig lekötötte a gyerekek figyelmét. Interaktív módon beszélték meg és járták 

körbe a testi, lelki, szellemi egészség kérdéskörét. 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. A termet 

tanteremhez hasonlóan rendeztük át, padokkal, székekkel, csoportokba osztva. Átbeszélték a 

Föld legégetőbb problémáit, pl. élelem-víz fontossága, hulladékok újrahasznosítása, pocsékolás 

stb. Ők a végén a hulladékgyűjtő társasjátékkal játszottak. Az oktatóterem továbbra is kiválóan 

alkalmas a környezeti nevelési oktatások megtartására. 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. Ebben a tanévben új csoportok 

vesznek részt a foglalkozásokon. Összesen 90 fő részvételével zajlott. 
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Október 17.  

óvodai csoportok – 9,10,11  óra 

iskolai csoport –  14, 14.50 óra 

 

Gaia = Föld anya. Mi a különbség a természetvédelem és a környezetvédelem között? 

A délelőtti három foglalkozás résztvevői óvodások voltak. 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. A termet 

tanteremhez hasonlóan rendeztük át, padokkal, székekkel, csoportokba osztva. 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. Összesen 106 fő részvételével zajlott. 
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November 21.  

óvodai csoportok - 9., 10., 10.40  óra 

iskolai csoport – 14., 15 óra 

 

Az erdő szerepe életünkben 1. rész 

A gyerekek először megnéztek egy rövid, két perces filmet, mely bevezette őket 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. Képeket osztott a gyerekeknek, melyek a vers egy-

egy részletét tartalmazták. Újra felolvasta nekik a fohászt, a kicsik pedig a náluk lévő képek 

alapján álltak sorba. Utána átbeszélték a fákon kívül mit kell még megóvni az erdőben, 

(növények, gombák, tiszta levegő, vízforrás, pihenőhely) 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. 

Összesen 88 fő részvételével zajlott. 

 

 
 

 

December 5. 

óvodai csoportok - 9., 10, 10.40  óra 

iskolai csoport – 14 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. 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. Ezután 

történeti sorrendbe állították a kapott fotókat, melyből egy falu, egy erdő pusztulását és egyúttal 

az erdő talajvédő szerepét ismerték meg.  Megvitatták, hogy épül fel egy erdő, miért találhatók 

benne egyszerre fiatal és öreg fák, miért kell vigyázni rá. Ismertette az erdő feladatait védelmi, 
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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 csoport témája is ez volt. Ők az említetteken túl több tartalmi információval 

is gazdagodtak. 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 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 26. 

 

A világvándor Bakony – A Tethys-tenger uralma 

Folytatódott az előző évben megkezdett izgalmas geológiai előadás-sorozat Futó János 

közreműködésével. Az eseményre zömében a rendszeres látogatók jöttek el 41 fő részvételével. 

Érkeztek diákok a földrajz tanáruk kíséretében és amatőr geológusok is, akik az előadás végén 

még sokáig kérdezhettek az előadótól. 
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Február 23. 

 

A világvándor Bakony - Vöröslő szárazföldekről a Szarmata-tenger partjára 

Futó János földtani előadás-sorozata a Bakony térségéről a 4. részéhez érkezett. A megszokott 

hallgatói kör jelent meg a előadáson, ami ezúttal a kihalás utáni időszak világába kalauzolta el 

a vendégeket. A rendezvényen ismét több korosztály képviseltette magát, a középiskolásoktól 

az időskorúakig, a résztvevők száma 53 fő volt. 

 

 
 

 

 

Március 23. 

 

A világvándor Bakony - Tűzhányók Pannónia földjén 

Folytatódott Futó János földtani előadás-sorozata 47 fő részvételével. Ezzel az ötrészes előadás-

sorozat lezárult. A nagy érdeklődésre való tekintettel április és május hónapokban még két 

földtörténeti tematikájú előadást terveztünk.  
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Április 27. 

 

Híres fosszíliák és lelőhelyek 

Futó János, Lóczy Lajos plakettel kitüntetett geológus ezúttal nevezetes ősmaradványokkal 

ismertette meg a vendégeket. Bemutatta a régmúlt állatvilágát és növényzetét. Ezúttal több 

általános iskolás korú gyerek is részt vett az előadáson, ami számukra is több érdekességet 

tartalmazott. A résztvevők száma 51 fő volt. 

 

 
 

 

Május 4. 

 

Futó János a Dunántúl ősgerinceseiről tartott előadása földtörténeti idősorrendben járta végig a 

Bakony és a környező területek nevezetes őslénytani helyszíneit. Bemutatta többek között az 

őshüllőket a permtől a krétáig, a csákvári barlang csontmaradványait, a pulai ősorrszarvú 

megtalálásának körülményeit és a jégkorban kihalt állatokat. A résztvevők száma 44 fő volt. 

 

 
 

 

Szeptember 28. 

 

Emberősök – Ősemberek 

Az előadás pillanatképeket mutatott az emberiség több millió éves őstörténetéből. Megtudtuk, 

hogy ki volt az „afrikai Lucy” és a „jávai előember”, hol élt a „gyenyiszovai ős”, valamint a 
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„floresi kortárs”. Természetesen szóba kerültek a neandervölgyi ősemberek is. A programon 63 

érdeklődő volt jelen. 

 

 
 

 

Október 26. 

 

Emberősök – Ősemberek sorozat 2. 

Az Evolúciós próbálkozások című előadást hallgathattuk meg Futó János tolmácsolásában A 

korai emberféléket bemutató prezentáció a következő kérdésekre kereste a választ: Mikor, hol 

és kik készítették az első kőeszközöket? Kik voltak a versenytársai a korai embereknek? Mikor 

haltak ki az Australopithecusok? A résztvevők száma 45 fő volt. 

 

 
 

 

 

November 23. 

 

Az ikerkutatások szerepe betegségek hátterében: genetika vagy életmód? 

Dr. Tárnoki Ádám és Dr. Tárnoki Dávid ikerkutatók rendkívül érdekes előadását hallhattuk. 

Megtudtuk, hogy mekkora szerepet játszik az egyes betegségek kialakulásában a genetika, és 

mekkora a környezeti hatások, az életmód jelentősége és hogy hogyan segíthetnek ebben az 

ikrek. Az előadás után számos kérdés hangzott el a közönség soraiból. A programon 41 

résztvevő volt jelen. 
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December 7. 

 

Az Emberősök – Ősemberek 3. 

Elérkeztünk Futó János előadássorozatának harmadik és egyben befejező részéhez. A Homo 

sapiens-hez vezető út című előadás már a Homo-vonal fejlődésével és az emberelődök 

vándorlási irányaival foglalkozott a különböző kontinenseken. Futó János többek között olyan 

izgalmas kérdésekre kereste a választ, hogy vajon evolúciós zsákutca-e a modern ember. A 

látogatók száma 42 fő volt. 

 

 

 
 

 

 

 

NEMZETISÉGI NAPOK 
(TIOP-1. 2. 1/A-12/1) 

 

Január 28. 

 

Hagyományaink nyomán - Roma Nemzetiségi Nap  

18 órakor „Nagyapáink nyomdokán” címmel Hámori Balázs néprajzkutató tartott előadást a 

Mezőségről. Az előadó áttekintette a Mezőség történetét, tánckultúráját, a táncok, táncelemek 

változását, beszélt továbbá a térség népességének alakulásáról és a cigányzenész dinasztiákról. 
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19 órakor a Romungro Együttes beás zenéből adott koncertet, közben bemutatták hagyományos 

hangszereiket is. 20 órakor Salamon Ferenccel és zenekarával Mezőségi táncház kezdődött. A 

hajnalig tartó táncház során Sóskuti Edit néptáncpedagógus és Vastag Richárd 

néptáncpedagógus, a Népművészet Ifjú Mestere oktatta a táncot. A program társszervezője a 

Gerence Táncegyüttes volt. A roma kultúra jegyében zajló előadás, koncert, hangszerbemutató 

és táncház mellett hagyományos roma finomságok (pl. cigánykenyér/punya, sós hagyma, sajt, 

kolbász), tradicionális mesterségeket (pl. teknővájó és faeszközkészítő) bemutató tárgyak és 

cigány viseletek várták az érdeklődőket. A rendezvénynek köszönhetően a közönség 

megismerkedhetett a cigányság néprajzi és hagyományőrző értékeivel. Az érdeklődők a cigány 

kultúra több évszázados javaiból kaphattak ízelítőt. A program jó példa arra, hogy a népi kultúra 

hagyományai megmaradhatnak és továbbadhatók. Az előadás és koncert mellett nagy tetszést 

aratott a roma gasztronómia és viseletkultúra bemutatása is. A vendégek örömmel próbálták ki 

a beás cigányzenei kultúrából hozott hangszereket, mint a tradicionális kannát és a kanalat. 

Kiemelendő, hogy a rendezvényre az ország valamennyi tájegységéről érkeztek táncosok, 

közreműködők. A táncház rendkívül vidám hangulatban telt. A programon kb. 200 fő vett részt. 
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Március 18. 

 

Lengyel – Magyar Barátság Napja  

Program:14.30-kor sokak kedvencét, a "Lolka és Bolka" című lengyel rajzfilmet vetítettük a 

207-es teremben.  

 

 
 

15.00-kor Wieloch-Varga Krystyna lengyel textilművész kiállításának megnyitója kezdődött az 

emeleti előtérben. A kiállítást dr. Rónayné Slaba Ewa, az Országos Lengyel Önkormányzat 

elnöke nyitotta meg. 15.30-kor Jerzy Snopek, Lengyelország magyarországi nagykövete átadta 

a Budapesti Lengyel Intézet könyvadományát az Eötvös Károly Megyei Könyvtár részére.  

 

 
 

16.00-kor ünnepi koncert vette kezdetét a színházteremben. Először Porga Gyula, VMJV 

polgármestere mondott köszöntőt, majd Jerzy Snopek, Lengyelország magyarországi 

nagykövete üdvözölte a vendégeket. A műsor Karolina Socha, lengyel énekművész előadásával 

indult, akit Rostetter Szilveszter kísért zongorán. Ezután a "Polonéz" Nemzetiségi Díjjal 
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kitüntetett lengyel néptáncegyüttes produkciójának 1. része következett. A továbbiakban 

felcsendült Chopin Desz-dúr prelűdje Kiss Károly előadásában, majd a Dohnányi Ernő 

Zeneművészeti Szakközépiskola növendékének zongorajátéka szórakoztatta a közönséget. A 

zenei előadást követően a Nemzeti Dal két első versszaka hangzott el lengyelül. Végül újra a 

lengyel néptáncegyüttes állt színpadra. A koncert után hagyományos lengyel ételeket 

kóstolhattak meg a vendégek. Az érdeklődők nagy örömmel tekintették meg a gobelineket és 

festményeket, illetve az adományként érkezett könyveket. Nagy sikert aratott a színháztermi 

műsor is, mely rendkívül szórakoztató és magas színvonalú volt. A lengyel ételeket élvezettel 

fogyasztották a látogatók. 

A program a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben valósult 

meg. A programon kb. 150 fő vett részt. 

 

 
 

 

 

Augusztus 6. 

 

Ukrán Nemzetiségi Nap 

A Nemzetiségi Nap ez alkalommal a Veszprémi Vigasságok keretében zajlott.  10.00 órakor a 

Barvinok Ukrán Táncegyüttes szenvedélyes és látványos műsorát láthatta a közönség. A 

program során Nincz Erzsébet, a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese 

és Theodore Danylak, a táncegyüttes művészeti vezetője köszöntötte a látogatókat. A 

tradicionális ukrán viseleteket és kézi-munkákat bemutató kiállítást Hartyányi Jaroszlava ukrán 

nemzetiségi szószóló nyitotta meg. A színpadi műsor és a kiállítás mellett hagyományos ukrán 

finomságokat kóstolhattak meg az érdeklődők.  A látogatók örömmel nézegették a viseleteket 

és a gyönyörű hímzéseket, a műsort követően pedig jó étvággyal kóstolgatták az ukrán 

finomságokat. Az ukrajnai nemzetiségű, kanadai születésű fiatalok előadása nagy sikert aratott 

a közönség körében. Jól látszott, hogy a kifogyhatatlan energiával, lendülettel rendelkező 

táncosok milyen szeretettel, büszkeséggel és tisztelettel viszonyulnak az ukrán tánchoz. 

Bizonyították, hogy az eleve színes tánckultúrát nemcsak megtartani képesek, hanem 
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továbbszínesíteni is. Táncukban rendkívüli elegancia és kifinomultság nyilvánult meg. Az 

egyedülálló koreográfia és a csodálatos, szín-pompás, jellegzetes fellépő ruhák szemet 

gyönyörködtető látványt és kulturális élvezetet nyújtottak a nézőknek. 

A program a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben valósult 

meg. A programon kb. 250 fő vett részt. 

 

 
 

 

 

November 25. 

 

Ukrán Nemzetiségi Nap 

17 órakor Inna Baricseva ukrán képző-és iparművész „Őszi Színek játéka” című kiállításának 

megnyitója zajlott. A kiállítást Neveda Amália, az Agóra Veszprém VMK igazgatója nyitotta 

meg.  

 
 

18 órakor a LEON VOCI vokális kvartett koncertezett az advent jegyében. A különleges, 

energikus kvartettet négy fiatal ukrán énekművész hozta létre. Széles repertoárjuk egyedülálló 

keveréke a legszebb áriáknak és a modern popdaloknak. Műsorukat siratóénekkel kezdték, 

majd ukrán népdalok és nemzetközi (francia, spanyol, olasz, lengyel, angol, ukrán) slágerek 

csendültek fel. A színpadi műsor mellett hagyományos ukrán finomságokkal, kóstolókkal 

vártuk vendégeinket. A látogatók örömmel nézegették Inna Baricseva textilmunkáit és 
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tűzzománc képeit. A rendkívül tehetséges fiatal tenorokból álló Leon Voci óriási 

közönségsikert aratott. Koncertjüket kimagasló művészi színvonal, szakmai tudás jellemezte. 

Az előadásra ingyenes regisztrációs jegy birtokában léphettek be az érdeklődők. 

A program a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben valósult 

meg. A rendezvényen kb. 300 fő vett részt. 

 

 
 

 

Szeptember 16. 

 

Örmény Nemzetiségi Nap 

15.00-kor Az örmény nemzetiség szerepe Veszprém életében címmel beszélgetés zajlott a 

Védegylet Veszprémért Egyesület közreműködésével. 16.00-kor Gulyás Gyula Öngörgető 

című filmjét vetítettük, mely Pogány Gábor Benő szobrászművész Ararát szobráról szól. A 

vetítés előtt Gopcsa Katalin művészettörténész mondott megnyitó beszédet. A film után 

beszélgetés zajlott a rendezővel. 17.30-kor Davit Sedrakyan festőművész és Ashot Bagdasaryan 

szobrászművész kiállításának megnyitójára került sor. A kiállítást Pogány Gábor Benő 

szobrászművész nyitotta meg.  

 
 

19.00-kor a Mendelssohn Kamarazenekar és Gurgen Ovsepyan Pozsonyban élő örmény 

operaénekes hangversenyét hallhatta a közönség. Az előadásban Händel, Monteverdi és 

Giordani művei mellett Komitas, valamint Hacsaturjan dallamai csendültek fel. A koncert előtt 

Porga Gyula Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere mondott köszöntőt. A 

programelemek jól szolgálták azt a célt, hogy bemutassuk az örmény nép nemzeti sajátosságait. 
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A látogatók igazán különlegesnek találták Gulyás Gyula filmjét és örömmel vették, hogy 

számos érdekességet megtudhattak az örmény nemzetiségi önkormányzat működéséről, 

rendezvényeiről, aktív közösségi életéről. A művészek gyönyörű alkotásokat hoztak a 

kiállítóterembe. Számos munkát nem láthatott korábban a magyar közönség. A Mendelssohn 

Kamarazenekar koncertje igen magas színvonalat képviselt, ennek ellenére nem érkezett annyi 

vendég, amennyit vártunk. 

A program a Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben valósult 

meg. A programon kb. 200 fő vett részt. 

 

 
 

 

 

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

 

Szeptember 29. 
Füred Dixieland Band koncert 

Az idén alakult zenekar az autentikus dixieland-swing hagyományait követve a 20-as, 30-as, 

40-es évek Amerikájának korhű irányzatát zenei időutazás formájában mutatja be koncertjein. 

Volt egyszer egy Amerika… címmel első alkalommal koncerteztek Veszprémben. Zenés 

időutazásuk során nagyban meg-mutatkozott elhivatottságuk arra, hogy továbbvigyék a korszak 

kiválóságainak - Louis Armstrong, Benny Goodman, Glenn Miller, Ella Fitzgerald, Lionel 

Hampton - legismertebb és legtöbbet játszott dalait, világhírű slágereit. A több mint kétórás 

koncert során feldolgozva, a zenekar saját hangszerelésű változatában, egyéni ízlés szerint 

alakítva a kevésbé ismert, ámde kiemelkedően virtuóz szerzemények is felcsendültek. A 

klasszikusokban és zenei kitekintésekben bővelkedő produkció ténylegesen elővarázsolta a ’20-

as, ’30-as, ’40-es éveket.  
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Az est vendégművésze Falusi Mariann volt, aki ez alkalommal dzsesszénekes-ként mutatkozott 

be a közönségnek, óriási sikerrel. Stílusa kiválóan illeszkedett a Füred Dixieland Band 

profiljába. Az együttes kötelességének tartja azt is, hogy emléket állítson a közelmúltban 

eltávozott - a magyar és nemzetközi dixieland koronázatlan királyának - Benkó Sándornak. 

Minden előadásukban, így a veszprémi koncert során is terítékre került Benkó zenei 

munkássága. Az előadás maradandó zenei élményt és valódi kikapcsolódást nyújtott a 

részvevőknek. Az együttes tagjai, élükön Dervalics Róbert zenekar-vezetővel rendkívül 

színvonalas játékkal, minőségi zenével ajándékozta meg a hallgatóságot. A produkcióra 163 fő 

vett jegyet. 

 
 

 

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

 

December 2. 

 

Gerence Táncegyüttes évzáró gálaműsora 
A Gerence Néptáncegyüttes és Baráti Kör az élő népművészetet és néphagyományok 

továbbélését, továbbéltetését fontosnak találó csoport néhány éve formálódott igazán 

közösséggé. Próbáikat és összejöveteleiket ugyan csak tánckörként tartják, fő céljuk mégis a 

Kárpát-medence tánchagyományainak és tánckincsének hiteles tolmácsolása és talán kevesek 

közt a Bakony és Balaton-felvidék népi kultúrájának feltárása, továbbörökítése. Ezért is 

választották maguknak a Gerence Néptáncegyüttes és Baráti Kör megnevezést. A csoport 

jelenleg több mint 30 főből áll. Próbáikat az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központban 

tartják hetente két alkalommal. Rendszeres látogatói a megye kiemelt kulturális 

rendezvényeinek, fesztiváljainak. Ezen felül nagy figyelmet fordítanak a kis falusi 

megmutatkozásokra hirdetve a néphagyományok értékeit olyan helyeken ahol ez a fajta 

kultúrkör teljesen éltűnőben van. A közösség művészeti és együttes vezetője Vastag Richárd a 

"Népművészet Ifjú Mestere". 

Programjukban Veszprém megye népművészetének bemutatása mellett Rábaközből 

Bodrogközből és Erdélyből láthatott feldolgozásokat a szépszámú közönség. 
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December 17. 

 

Bakony Táncegyüttes évzáró gálaműsora 

Veszprém város kiemelt együttese a Veszprém-Bakony Táncegyüttes a Kis Bakony 

Táncegyüttessel karöltve rendezte meg a 2017-es évet lezáró nagyműsorát, melyet a 15 éves 

Zagyva Banda kísért. 

Szokásuknak megfelelően ezúttal is keményen dolgoztak azon, hogy megmutathassák 

nagyközönség előtt azt a "műhely munkát", amit új együttes-vezetőikkel, Nagypál Anettel és 

Kádár Ignáccal közösen végeznek. Az elmúlt időszakban egy átalakulás kezdődött, az együttes 

elindult egy új alapokra helyezett, hagyományainkat továbbra is őrző úton. Erre utalt műsoruk 

címe is: "Erre indultunk". Műsoruk palettáján ismét sokrétű táncanyag került bemutatásra több 

koreográfus "tollából"! Koreográfusok: Kádár Ignác, Nagypál Anett, Varga István, Vargáné 

Földházi Ildikó, Kovács Norbert Cimbi, Appelshoffer János és Rémi Tünde. Láthatott a 

közönség Gagybátori, Magyarborzási, Buzai, Bonchidai, Sárpataki-Szentiványi, Szilágysági és 

Kalotaszegi táncokat. 

Tartalmas, színvonalas produkciót mutattak be telt házas közönség előtt. A köszöntőt Porga 

Gyula polgármester mondta. Az estet táncház zárta. 

 

 

 

 

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, 

országos és dunántúli hatáskörű versmondó versenyek számos érdeklődőt vonzanak az 

intézménybe.     

 

Január 31.  

Versbarátok Találkozója – In memoriam Borbély László  

Az eseményen közreműködtek a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjai.  
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Január 20.  

 

A Magyar Kultúra Napja  

Mellettünk – Grecsó Krisztián és Grecsó Zoltán összművészeti estje 

Az előadás során a Grecsó fivérek különleges nyelven meséltek a falu zárt, kegyetlen és szép 

világáról, a közös identitásról, családról és szerelemről. Az est folyamán Grecsó Krisztián, 

József Attila-díjas író, költő, az Élet és Irodalom szerkesztője és Grecsó Zoltán, szabadúszó 

táncművész, koreográfus, táncpedagógus mellett Kertész Endre csellista közreműködött, 

valamint Döbrösi Laura énekelt. A látványtervező Gothár Márton volt. A közös est rendkívül 

tartalmas, ugyanakkor intim szórakozást nyújtott a látogatóknak. Örömteli, hogy viszonylag 

sokan érkeztek a programra, de valószínűsíthető, hogy belépős rendezvény esetén sokkal 

kevesebben lettek volna. A programon kb. 200 fő vett részt. 

 

 

 
 

 

Március 1.  

 

Arany János emlékezete – TIT Váci Mihály Irodalmi színpad előadása 

Az idei Arany János jubileumi évhez kapcsolódva elkészült az „Arany János emlékezete” címet 

viselő, 90 perces produkció. Közreműködött a Kőris zenekar (népzene). 

Versek, balladák és a Bolond Istók bemutatója egy rendhagyó, két felvonásos irodalmi esten, a 

TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad előadásában, a költő-óriás születésének 200. évfordulóján. 

Örvendetesen nagyszámú közönség jött el. 
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Április 11. 

 

A Költészet Napja - „Kicsi vagyok én...” címmel az  IGRICEK Együttes énekelt verses 

koncertje            

A Költészet Napja alkalmából „Kicsi vagyok én...” címmel – a Veszprém városi általános 

iskolák felső tagozatosai számára énekelt versek  formájában, rendhagyó irodalomórát tartott a 

nagykanizsai Igricek Együttes.  

Elhangzottak Farkas Tibor zenekar vezető saját hangszerelésében Gazdag Erzsi, Pilinszky 

János, József Attila, Petőfi Sándor, Buda Ferenc, Kányádi Sándor, Szabó Lőrinc és Szécsi 

Margit versei. A Rózsa, a Cholnoky, a Padányi, a Báthory, a Deák, a Dózsa és a Bárczi Gusztáv 

általános iskolákból összesen 224 fő, előzetes regisztráció alapján részesült a nagy sikerű, az 

irodalmi ismereteiket elmélyítő előadáson. 

A helyi általános iskolák körében népszerű a rendezvény, ezért igényeiknek megfelelően - 

évenként hagyományosan megrendezzük. 

 

 
 

Április 12. 

 

„ÚJABB TORNYOK IRÁNT” összeállítás Tungli M. Klára műveiből  

a  TIT Váci Mihály Irodalmi színpad előadásában 

A városszerte ismert tanárnő több, eddig már nyomtatásban is megjelent köteteiből, tematikus 

szempontok szerint szerkesztett műsort láthattunk. A szerző emberi kvalitásait, valamint 

élményei által inspirált gondolatait ismerhettük meg, Lohonyai Zoltán érzékletes gitárjátékával 
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kísérve. Az irodalmi, emberi értékek befogadását segítette a személyes hangvételű, családi 

fotókat felvonultató vetítés. Nagyszámú közönség érdeklődése mellett mutatták be. Itt voltak 

rokonai, barátai, tanítványai, tisztelői és ismerősei egyaránt. 

 

 
 

Május 18. 

Nem történt semmi – Szokolay Tamás emlékest  

A költő megidézése születésének 70. évfordulóján. A műsorban közreműködtek barátai és volt 

tanítványai. A program az Irodalomtörténeti Társaság szervezésében valósult meg.  

 

Május 24.     

 

„TÜKRÖK” – TIT Váci Mihály Irodalmi színpad előadása 

Az irodalmi színpad két, fiatal tagjának: Fejes Rékának és Tatai Barbarának irodalmi estje, a 

női útkeresésről. Alapvetően két részre tagolt műsor, melyet hangsúlyozott az első részben a 

fehér, a második részben a fekete ruhák viselete is. Remek zeneválasztással is kiemelték az 

időbeli és hangulatbeli váltásokat. Elhangzottak a magyar irodalom klasszikusai (Weöres 

Sándor, Kosztolányi Dezső, Ady Endre, Kaffka Margit stb.) mellett saját művek is, jól példázva 

a mai fiatal nők dilemmáit a szerelemben és a pályaválasztásban. Nagyon sokan tisztelték meg 

a műsort az előadók barátai, tanárai és családtagjai közül. 

 

 
 

Május 27. 

 

„Regösök húrján” 21. Regionális vers- és szépprózamondó verseny 

A területi, regionális irodalmi programok részeként huszonegyedik alkalommal hirdettük meg 

ezt a versenyt. Tizenöt nevezést kaptunk, és ebből tizennégyen jelentek meg a kitűzött napon. 
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A lemondás betegség és családi okok miatt történt. A zsűrit a Petőfi Színház színművésze, és a 

Magyar Versmondók Egyesülete által delegált tagok alkották. Két korcsoportban mérték össze 

tudásukat a versenyzők: egyik az 5-6., a másik a 7-8. osztályosoké volt. Nyolc díjat osztottunk 

ki, és ebből hatan meghívást kaptak a „Regösök húrján” országos gálájára, melyet Budapesten  

a TEMI-ben  2017. decemberében rendezett meg a Magyar Versmondók Országos Egyesülete. 

 

 
 

 

Július 4. 

 

Globális huncutságok – TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad előadása 

Az 1940-es, 50-es,60-as évek szórakoztató írásaiból épül fel az előadás, melynek magját a 

vidám versek mellett humoros párjelenetek adják a következő témákban: alkohol, munka, 

párkapcsolat, egészségügy, turizmus és vendéglátás. Ez egy komplett versszínházi előadás 

jelmezekben, kellékekkel, könnyed, tréfás szituációkkal, amely minden korosztály számára 

kikapcsolódást nyújt. A jókedvet korabeli slágernóták fokozzák, amiket ma is mindenki ismer 

és dúdol. Régen tapasztaltunk ilyen élénk érdeklődést, a törzsközönség mellett sok új arc is 

feltűnt a látogatók soraiban. 
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Szeptember 27.  

 

Verses kalendárium – Felföldi Gábor irodalmi műsora 

Újszerű, mélyen átélt előadás - Gábor műsora lebilincselően jó volt. A végén dübörgő vastapsot 

kapott, háromszor kellett megismételni a meghajlást. 

Találó versválasztás, hatásos szerkesztés, hibátlan szövegmondás, kellemes megjelenés, némi 

humorral fűszerezett összekötőszöveg és Baksa Kata míves éneklése emlékezetes élményt 

szerzett a jelenlévőknek. Új arcok, sok fiatal, ifjú szülők gyerekkel – mindez jó érzéssel töltötte 

el a szervezést. Mintha az irodalom iránti érdeklődés új erőre kapott volna. 

 

 
 

 

Október 25.  

 

„Titok voltam” – összeállítás Szabó Magda műveiből 

Ács Anna szakszerű bevezetője után nagyszerű előadásban részesült a szokatlanul nagyszámú 

közönség. A különleges fényhatások, a hangulattal harmonizáló zenei bejátszások kiválóan 

hangsúlyozták a dramaturgiai csúcspontokat. A szerkesztő Rábai Zsanett jó arányérzékkel 

tagolta az írónő életútjának meghatározó eseményeit, ábrázolta lényének női vonásait. 

Érzékeny, lírai és drámai részek váltakozása tette dinamikussá és rendkívül szuggesztívvé a 

produkciót. 
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November 11. 

 

„Örök pódiumon”  8. Országos vers- és prózamondó verseny Pintér Tibor emlékére 

Az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ és a Magyar Versmondók Egyesülete közös 

szervezésében 

 

 
 

 

 

November 22. 

 

„Alászolgája, Hacsek úr!” –irodalmi kabaré – a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad 

előadása 

Az utóbbi időben népszerűvé vált műfaj, az irodalmi kabaré ezúttal is nagyszámú közönséget 

vonzott. Húsz villámjelenetből szerkesztett, blokkonként élőzenei betéttel elválasztott, sodró 

lendületű műsor varázsolta el a nézőket. Somlyó Zoltán, Nóti Károly, Nadányi Zoltán és 

Vadnay László szerzők művei a mai napig érvényes helyzetkomikumok, emberi gyarlóságok 

kifigurázásával önfeledt nevetésre és hangos tapsra késztette a teltházas nézőteret. Minden 

korosztály képviseltette magágát: a nagyszülőktől a középkorúakon át az unokákig. Nagy siker 

volt. 

 

 

 
 

 



52 
 

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 22. 

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium diákjainak előadása 

 

 
 

 

 

Március 29. 

A Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium diákjainak előadásai 
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Április 5. 

Lovassy László Gimnázium diákjainak előadása 

 

 
 

 

 

Április 25. 

Vetési Albert Gimnázium diákjainak előadása 
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NYUGDÍJAS RENDEZVÉNYEK 
(TIOP-1. 2. 1/A-12/1) 

 

 

Az Agóra 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 

programjainkról. Az idősek látogatóink széles spektrumát ölelik fel, több fajta érdeklődési kört 

képviselnek, szeretnek hozzánk járni, kötődnek az intézményhez. 

2017-ben intézményünk számos nyugdíjas rendezvény lebonyolításában vett részt, ezek voltak:       

a Nyugdíjas Ki-Mit-Tud, a Generációs dalfesztivál, az Idősek világnapja, a Nyugdíjas 

szabadegyetem, a Nosztalgia és hagyomány gála, valamint a Nyugdíjas Karácsony 2017  

ünnepség.   

 

 

Március 3. 

 

Nyugdíjas Ki Mit Tud? 

 

A program délelőtt vette kezdetét és 14 óráig tartott. A Hontravel hozta létre ezt az országos 

megmozdulást, amely több állomásból állt, a dunántúli területi döntőnek intézményünk adott 

helyet. Ábrahám Emilné segítségével valósult meg az esemény. Az ország különböző 

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

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

később értesítették az eredményről. A körülbelül 170 fős fellépő gárdát 7 öltözőben helyeztük 

el. A lebonyolítást megnehezítette, hogy kevés információt osztottak meg velünk a szervezők, 

a létszámokat az utolsó pillanatokban sikerült kideríteni. Azonban a kommunikációs 

nehézségek ellenére is egy sikeres rendezvényről beszélhetünk. 
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Szeptember 20. 

 

Generációs dalfesztivál 

 

A rendezvény 11 órakor kezdődött és 15 óráig tartott. Az Arany János születésének 200. 

évfordulója előtt tisztelgő esemény szervezője Ábrahám Emilné és a Táborállás daloskör 

voltak. A nagyjából 200 fős szereplőgárdát felvonultató programon a fellépők között minden 

korosztály képviseltette magát, a gyerekektől egészen az idősekig. 

 

 
 

 

Október 2. 

 

Idősek Világnapi Ünnepség 

A program délelőtt 9 órától délután 16 óráig tartott a színházteremben. A délelőtt és délután is 

telt ház előtt lezajlott eseményt a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete szervezte. 

Rábai Zsanett előadóművész konferálása és a polgármesteri köszöntő után került sor a „Szuper 

Nagyszülők 2017” pályázat eredményhirdetésre, a díjazottak bemutatására és a díjak átadására. 

Ezután következett az ünnepi műsor, melyet a Pannon Várszínház művészei adtak elő nagy 

sikerrel. 
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November 30. 

 

Nosztalgia és hagyomány gála 

A rendezvény Bodnár András Istvánné, a Bárczi Gusztáv Nyugdíjas Klub vezetőjének 

szervezésében valósult meg. A színházteremben megtartott telt házas előadás két részből állt. 

Az első rész a polgári táncok, népek tánca, szalontáncok után egy vidám jelenettel zárult, melyet 

a Cholnoky Nyugdíjas Klub tagjai adtak elő. A szünetben a szervezők vendégül látták a 

közönség tagjait, majd, Petőfi Sándor A helység kalapácsa című színdarabjával zárult a 

gálaműsor.  

 

 
 

December 15. 

 

Nyugdíjas Karácsony 

Karácsony alkalmából 9 órától köszöntötték a kreatív szenior és junior önkénteseket, a 

köszöntőt Török Lajos mondta. Ezután következett az ünnepi műsor, melyet R. Kárpáti Péter, 

Lakatos Dóra és Kohautek Csaba színművészek adtak elő „Időutazás- a 60-as, 70-es évek 

legnagyobb slágerei” címmel. A délutáni rendezvény 13 órától kezdődött és szintén telt ház 

előtt zajlott. A közönségnek tetszett a Rebekart társulat produkciója, de azért néhányan 

megjegyezték, hogy a veszprémi művészek előadásait jobban kedvelik. 
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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 28 kiállítást 

szerveztünk 2017-ben. A rendezvényeken elsősorban helyi és környékbeli festők és fotósok 

alkotásait mutattuk be, de szerepet kaptak a természettudományok, a sport, a történelem és az 

iparművészet is. 

 

2017-ben a következő kiállítások valósultak meg helyszínek szerint 

 

ELŐCSARNOK 

 

Január 16 - február 3. 

Falak, jelek, sorsok - A magyar zsidók deportálása Auschwitzba 

A Holokauszt Emlékközpont vándorkiállítása 

 

Február 8 - március 1. 

A magyarországi vívósport története - A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum vándorkiállítása 

 

Március 2-20. 

Tájak, csendéletek - Dr. Frisch Gyula kiállítása 

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

közreműködtek az iskola tanulói. 

 

 
 

 

Március 22 - április 11. 

Tükrök - Fazekas Valéria kiállítása 

A kiállítást N. László Gizella festőművész nyitotta meg, zenével közreműködött Kövesi Sándor 

és Szatori Tibor. 
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Április 12 - 28. 

KÉPességek - a   MIKSZ (Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége) egyesület tagjainak 

kiállítása 

A kiállítást Abonyi Ria, a MIKSZ elnöke nyitotta meg, zenével és versekkel közreműködtek az 

egyesület tagjai. 

 

Május 3 – 29. 

Csend-élet - Zsolnai Tímea kiállítása 

A kiállítást Kálazi Ágnes nyitotta meg, közreműködött Battyányi-Nagy Annamária (vers) és 

Tímár András (pánsíp) 

 

 
 

 

Június  7- augusztus 10. 

Varázslatos Magyarország - Fotókiállítás a Varázslatos Magyarország Nonprofit Kft. 

pályázatára beérkezett alkotásokból 

A kiállítást Kovács András természetfotós, a Bakony Fotóklub tagja nyitotta meg.  

 

Augusztus 23 - szeptember 11. 

Randevú a természet színeivel - V. Mosolygó Ildikó kiállítása 

A kiállítást Kővári Éva nyitotta meg. 
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Szeptember 14 - október 3. 

Körbe festett színek, fények - N. László Gizella mandala-kiállítása 

A kiállítást Fazekas Orsolya nyitotta meg. 

 

 
 

 

Október 6 – 22. 

Pillanatok… - Holányi Julianna kiállítása 

A kiállítást Dr. Burai Gézáné nyitotta meg, közreműködött a Time Out Duo (Görögné Fülöp 

Lídia ének, Görög Dániel gitár) 

 

 
 

 

Október 26 - november 13.  

Fák, virágok, fények - Gy. Simon Margit kiállítása 

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

Valentina 
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November 15 - december 8. 

Válogatás - Lukács László kiállítása 

A kiállítást Balla Emőke nyitotta meg, énekkel közreműködött Nagy Natália. 

 

 

December 13-21. 

A Foltvirágok Patchwork Klub XII. kiállítása 

A kiállítást Szombathy Gyula, kiváló művész nyitotta meg, közreműködtek a Csermák Antal 

zeneiskola növendékei. 

 

 
 

 

KIÁLLÍTÓTEREM 

 

Január 20 - február 3. 

Szép magyar könyv - Bemutatkozik a Téglás Téka 

A kiállítást Márkusné Vörös Hajnalka főlevéltáros nyitotta meg. Énekkel közreműködött 

Battyányi Nagy Annamária 
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Január 4 – 18. 

Képek az életemből - Győrfi Éva kiállítása 

A kiállítást N. László Gizella festőművész nyitotta meg. 

 

 

Február 13 - március 6. 

„Nézz szemébe elődeidnek” Történelmi portré kiállítás Szelestey P. Attila festményeiből 

A kiállítást Szelestey P. Attila nyitotta meg. 

 

 
 

 

Március 8 – 27. 

„Itt terem a minőség – avagy bepillantások gazdaudvarainkba” 

A Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület kiállítása 

 

 

Március 29 - április 18. 

Grafikáim - Hegedűs János kiállítása 

A kiállítást Töpler László nyitotta meg, közreműködött a Gizella Nőikar. 
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Április 19 - május 5. 

Alkotni öröm! - Az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ Alkotóműhelyének 

bemutatkozó kiállítása. 

A kiállítást Fazekas Orsolya nyitotta meg 

 

 
 

 

Augusztus 24 - szeptember 9. 

Párhuzamok - Alagi Mihály fotókiállítása 

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

 

 
 

 

Október 9 – 15. 

Testünk a csoda - Interaktív kiállítás és játszóház 

A különleges és egyedülálló kiállításon interaktív játékok segítségével ismerkedhettek meg a 

látogatók szervezetünk felépítésével és működésével. A kiállított játékok segítségével a 

gyerekek megtudhatták, hogyan tartja fenn a szív a vérkeringést, mitől tüsszentünk, hogyan 

mozog a karunk, hogyan működik a tápcsatornánk és láthattak még számtalan érdekességet az 

emberi testről. A kiállítás nagy sikernek örvendett az óvodás és iskolás csoportok, valamint az 

egyénileg érkező családok körében is. 
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November 16 - december 8.  

Nekünk a világ színes álom – a Színes álom alkotókör kiállítása 

A kiállítást Márki Éva nyitotta meg, köszöntőt mondott Dégi Zoltán igazgató. 

Közreműködtek Sulyok Attila zenével és Perczel-Szabó Krisztián verssel. 

 

 

MINIGALÉRIA 

 

A büfé előterében kialakított úgynevezett „minigalériában” a Bakony Fotóklub tagjainak illetve 

az általuk meghívott fotósok tematikus kiállításai tekinthetők meg.   

 

 

SZÉP MAGYAR KÖNYV KIÁLLÍTÁS 

 

Május 2. 

A kiállításon a tavalyi évben Magyarországon megjelent legszebb könyveket mutattuk be. A 

Szép Magyar Könyv versenyt a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) 

hirdeti meg évről évre kiadók számára. Az ötnapos kiállításra idén nem érkezett tankönyv, de a 

többi kategóriában (gyermekkönyvek, ismeretterjesztő kiadványok, tudományos művek, 

szakkönyvek és felsőoktatási kiadványok, szépirodalmi és ifjúsági kötetek, művészeti könyvek 

és albumok, bibliofil és speciális kiadványok, valamint fakszimile, reprint és adaptált 

kiadványok) igen értékes, magas minőségű könyveket köszönthettünk. Azáltal, hogy egyedüli 

vidéki helyszínként otthont adunk a kiállításnak, sok irodalom- és könyvkedvelő látogatónak 

szerzünk örömöt. Gyerekektől az időskorúakig rengetegen voltak kíváncsiak a könyvekre. A 

korábbi évekhez hasonlóan mindenki szavazhatott a neki leginkább tetsző alkotásokra. Az 

érdeklődők nagyon élvezik, hogy választásuk jelentős szerepet tölt be a közönségdíj 

odaítélésében és örömmel dobják szavazólapjukat a bekészített szavazódobozba. Ebben az 

évben 166 fő voksolt. A beérkezett több mint 50 - rendkívül színvonalas - műből szinte minden 

alkotás kapott szavazatot. A program igen jól szolgálja a könyvkultúra terjesztését és az olvasás 

népszerűsítését. A kiállítást kb. 180 fő tekintette meg. 
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KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK AZ INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁSHOZ 

KÖTŐDŐEN 
(TIOP-1. 2. 1/A-12/1) 

 

Október 9.  

Délelőtt a Báthory István Általános Iskola 2/a., délután a Deák Ferenc Általános Iskola 2/b. 

osztályos tanulói érkeztek hozzánk, akik először megtekintették a „Testünk a csoda” című 

interaktív kiállítást, kipróbálták az összes játékot, majd ezt követően a kiállításhoz kapcsolódó  

kézműves foglalkozáson vettek részt. 

 

 
 

 

Október 10.  

Délelőtt a Rózsa Úti Általános Iskola 2. osztályos tanulói, délután pedig a Simonyi Zsigmond 

Ének-Zenei És Testnevelési Általános Iskola 2/a. osztályos tanulói érkeztek a kézműves 

foglalkozással egybekötött kiállítás-látogatásra.  
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Október 11. 

A Herendi Általános Iskola 4. osztályos tanulói és a Deák Ferenc Általános Iskola 2/a. osztályos 

tanulói is először megtekintették a „Testünk a csoda” című interaktív kiállítást, kipróbálták az 

összes játékot, majd részt vettek a kézműves foglalkozáson. 

 

 
 

Október 12.  

A nagyvázsonyi Mesevár Óvoda óvodásai is nagy lelkesedéssel próbálták ki a kiállítás 

eszközeit és játékait. A gyerekek és az őket kísérő pedagógusok is elismerően nyilatkoztak a 

kiállításról és nagy örömmel vettek részt a kézműves foglalkozásokon is.  
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TERÜLETI KÖZMŰVELŐDÉSI IRODA 
(TIOP-1. 2. 1/A-12/1) 

 

A Területi Közművelődési Iroda 19 környékbeli településsel áll kapcsolatban. Ennek keretében 

több alkalommal kölcsönöztünk paravánokat és posztamenseket művelődési házaknak. Július 

6-án 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 23-án, a Gyere a parkba elnevezésű 

hagyományos nyári rendezvényünk első napján a területi partnereinknek adtunk lehetőséget a 

bemutatkozásra.   

 

 
 

 

KÖNYVTÁR PONT 
(TIOP-1. 2. 1/A-12/1) 

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár együttműködésével. 
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MOZGÁSMŰVÉSZET 
(TIOP-1. 2. 1/A-12/1) 

 
Pilates – technika  

hetente kétszer hétfői és szerdai napokon, januártól-decemberig 

 

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 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. 15 fő, jún. 15 fő, okt. 15 fő, nov. 16 fő, dec. 16 fő. Összesen: 77 fő. 

Sajnos megfelelő számú érdeklődő hiányában csak ezek az alkalmak valósultak meg. 

 

 

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, 

 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. 80 fő, febr. 50 fő, márc. 60 fő, ápr. 65 fő, máj. 80 fő, jún. 45 fő, szept. 30 fő, 

okt. 65 fő, nov. 65 fő, dec. 45 fő, összesen: 585 fő. 
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Ringató foglalkozások  

hetente egyszer január-decemberig 

 

A Ringató kisgyermekkori zenei nevelési program (www.ringato.hu) célja, hogy mintát 

mutasson a kisgyermekkori zenei nevelés lehetőségeire a szülőknek, valamint a szülő-gyerek 

kapcsolatot tegye szorosabbá a közös éneklés, ölbeli játékok, mondókák, lüktető dajkarímek 

erejével. A foglalkozások célja továbbá, hogy a kismamák megtanuljanak egy könnyen 

énekelhető, de a kodályi elvekhez híven: zeneileg értékes dalanyagot. Minden alkalom 30 

perces, szeretetteli légkörben zajlik, semmi kötelező feladat nincs. A gyerekeket csak 

körülveszik zenei ingerekkel, élő hangszerekkel, élő énekszóval. Vezeti: Bruckner Szabolcsné 

Rábaközi Rita, védjegyes Ringató foglalkozásvezető, ének-zene szakos tanár. A 

foglalkozásokra néhány esetben az édesapák is elkísérik a gyerekeket és az anyukákat, így az 

eseményeknek családerősítő és összetartó hatása is van. 

Résztvevők: jan. 27 fő, febr. 13 fő, márc. 27 fő, ápr. 23 fő, máj. 16 fő, jún. 27 fő, szept. 24 fő, 

okt. 31 fő, nov. 28 fő, dec. 27 fő, összesen 243 fő. 
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SZAKMAI PROGRAMOK ORSZÁGOS KEZDEMÉNYEZÉSEKHEZ 

KAPCSOLÓDÓAN  
 

 

 

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL 
 

2017-ben harmadízben csatlakoztunk a Kultúrházak Éjjel-Nappal eseménysorozathoz melynek 

kiemelkedő célja, 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 10. 

 

3D vetítések   

Prech Márton operatőr/filmkészítő alkotásaiból, Kövi Szabolcs fuvolaművész zenei 

aláfestésével. 

 

 
 

 

Téltemető farsangolás kicsiknek és nagyoknak 

17.00-19.00-ig farsangi játszóház keretében nemezelés, kosárfonás, csuhézás és álarckészítés 

várta az érdeklődőket. 17.30-kor téltemető farsangolás vette kezdetét a kamarateremben. A 

résztvevők közösen kivonultak az épület előtti parkba, ahol a táncosok előadták a Bolond 

Menyegző című műsort. Ezután a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt énekelve kiszebáb égetés 

következett, majd a VMK épületében 20 óráig tartó táncházzal folytatódott a rendezvény. A 

műsort és a táncházat Vastag Richárd néptáncpedagógus, a Népművészet Ifjú Mestere vezette. 

Közreműködtek Schneider Gyula és zenekara, a Gerence Táncegyüttes, valamint a Bóbita 

Óvoda óvodásai. A rendezvény ráirányította a figyelmet az Agóra Veszprém VMK 

nyitottságára, sokszínűségére, közösségépítő szerepére és a hagyományok fontosságára. A 

programon 150 fő vett részt. 
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PÁLYÁZATOK RÉSZÉT NEM KÉPEZŐ EGYÉB SZAKMAI 

PROGRAMOK  
 

 

FILMKLUB 
 

Az Agóra Filmklub 2017-es évadában 33 db filmet vetítettünk összesen. A lejátszott filmeket, 

a nézőszámokat az alábbi táblázat mutatja. 

 

Hónap Nap Vetített film Nézőszám 

Január 

9. Neon démon 51 

16. A kommuna 42 

23. Amy – Az Amy Winehouse-sztori 54 

30. Hóesés Barcelonában 74 

Február 

6. Mártírok 41 

13. Teljesen Idegenek 133 

20. Jackie 194 

27. Dizájneren 31 

Március 

6. Testről és lélekről 280 

10. Testről és lélekről 75 

13. Mi ez a cirkusz?! 38 
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20. Hideg hegyek 45 

27. Üdvözöljük Norvégiában! 73 

Április 

3. Utazás apánkkal 53 

10. Tejben, vajban, szerelemben 98 

24. Ártatlanok 65 

Május 

8. Vörös Teknős, Love 45 

15. Az utolsó család 42 

22. Normál autista film (KineDok) 35 

29. Elveszve Párizsban 65 

Szeptember 

11. Ötven tavasz 88 

18. Határidős esküvő 102 

25. Lady Macbeth 115 

Október 

2. Amerikai pasztorál 68 

9. Stefan Zweig: Búcsú Európától 77 

16. Mérgezett egér 61 

30. A remény másik oldala 63 

November 

6. 1945 105 

13. Happy end 79 

20. A négyzet 69 

27. Madame 126 

December 
4. Julieta 69 

11. Ez csak a világvége 89 

 

A filmklub nézőszáma 2017-ben tovább emelkedett, egy vetítésen 80 fő lett az átlagos 

nézőszámunk. Az évad legsikeresebb hónapja a márciusi volt, ahol az 5 vetítésen összesen 511 

fő vett részt, ekkor tűztük műsorra a több nemzetközi elismerésben részesült Testről és lélekről 

című magyar drámát. Sikerült ezen kívül is több sikerfilmet elhozni, melyek szélesebb körben 

vonzották be a nézőket. Egyre több új filmbarát csatlakozott a vendégkörünkhöz. 
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A filmklubos programon kívül ebben az évben is csatlakoztunk országos filmes eseményekhez, 

tartottunk különleges vetítéseket. Az első ilyen a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű országos 

rendezvénysorozat volt februárban. A legkisebbeknek és családoknak igyekeztünk 

kikapcsolódást kínálni, így a Kis kedvencek titkos életét tűztük műsorra, melyen közel 200 fő 

vett részt. A programra a belépés díjtalan volt. 

 

Májusban az első ízben szervezett Országos Természet- és Környezetvédelmi Filmnapok 

kezdeményezésében is részt vállaltunk. Az ingyenes vetítésekre iskolai csoportok, családok 

érkeztek, a három nap alatt közel 400 fővel.  

 

 
 

Október 20–23. között a 7. Mozinet Filmnapok zajlottak az ország számos filmszínházában. 

Ezúttal cannes-i és velencei fesztiválokon debütált alkotásokat mutattunk be jóval a hazai 

premier előtt. A Szeretet nélkül, Fortunata, Eszeveszett esküvő, Megtorlás és Viszontlátásra 

odafönt című filmeken összesen 225 fő vett részt. A filmek mellett kísérő programokat is 

szerveztünk. A rendezvénysorozatot Kránicz Bence filmkritikus előadása nyitotta meg, aki a 

Szeretet nélkül című orosz dráma kapcsán mutatta be a mai orosz filmművészet helyzetét. A 

Megtorlás című western előtt Dr. Szabó F. Andrea, a Pannon Egyetem Angol Nyelvű Irodalmak 

és Kultúrák Intézeti Tanszék oktatója ismertette a nők szerepét a vadnyugaton. A Viszontlátásra 

odafönt című történelmi drámával zártuk a filmnapokat, ami után rögtönzött teaházunkban 

beszéltük át az elmúlt napok történéseit. 

 

 
 

November 3-án és 5-én az Országos Rajzfilmünnephez kapcsolódtunk. A legkisebbeket és 

szüleiket 3-án már délelőtt izgalmas programokkal vártuk. 10 órától a látványkonyhánkban 

Sütigyár címmel a gyerekek kedvenc rajzfilmhőseiket készíthették el süteményből. Ezzel 

párhuzamosan Őszi szünidei játszóházunkban kézműves foglalkozások (pl. rajzfilmes témájú 

hűtőmágnes, bűvös korong), mozgásfejlesztő játékok, színező sarok és a Csa-ládika 

szervezetének 4 próbája várta a kicsiket. A délelőtti foglalkozásokon 90 fő volt az érdeklődők 
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száma. 14 órától rajzfilmvetítéssel készültünk, melyen klasszikus magyar animációs filmeket 

idéztünk fel 70 fő részvételével. November 5-én 16 órától az Egy kupac kufli című új magyar 

családi animációt mutattuk be, ahol körülbelül 270 fő ült be a színháztermünkbe. A gyerekek 

színező formájában magukkal is vihették a mesehősöket. Az ingyenes vetítéseken összesen 340 

fő lett a nézőszámunk, a délelőtti programokkal együtt 430 fő vett részt a rendezvénysorozaton. 

 

 
 

November 14–16. között a KineDok Filmnapok elnevezésű rendezvénysorozatot valósítottuk 

meg. A három nap alatt 5 értékes kelet-, közép- és észak-európai dokumentumfilmet mutattunk 

be. A program fontos célkitűzése, hogy a vetítések kilépjenek a filmszínházak falai közül, és 

közösségi élményt nyújtsanak. A vetítéseket mind a három napon teaházzal zártuk, ahol 

meghívott vendégek vezetésével dolgoztuk fel a látottakat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Befogadás Házának munkatársaival (Szaller Péter intézményvezető, Tóth Zoltán Tamás 

szociális segítő) lehetett beszélgetni. Várható volt, hogy a nehéz témájú dokumentumfilmek 

kisebb réteget vonzanak be a moziba, de a résztvevők alacsony száma nem vett el a film 

közösségteremtő erejéből. A vendégeink végig aktív részesei lehettek a történéseknek. Az 5 

filmvetítésen összesen 74 fő volt a nézőszámunk. 

A teaház programunk egyre népszerűbb a vendégek körében, érdemes megrendezni a jövőben 

is. 
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NATURA NAP 
 

Április 8. 

 

A nap folyamán a Gyógyító kapcsolódás szlogenhez és témához kapcsolódó előadások, 

kiállítás, jóga, meditációk, workshopok, állapotfelmérések és egyéb szolgáltatások 

(masszázsok, kezelések, életmód tanácsadás) várták a látogatókat. Kálazi Ági tradicionális reiki 

mester, tanár, Péntek Emma család- és szervezetállító, mentálhigiénikus, valamint Száraz 

Szilvia Dóra előadásait nagyon élvezte a közönség. Pusztai Ádám kommunikációs tréner 

előadása viszont kevésbé illett a Natura Nap jellegéhez. A kamaratermi előadásokat Janni 

Katalin „Szivárvány-színek” című mandalakiállítása kísérte. A kiállítás keretében csodálatos 

alkotásokat tekinthettek meg az érdeklődők. A látványkonyhában Nagy Szaffina író, előadó, 

életmód tanácsadó könyvének bemutatója zajlott. A bemutatóra kevesen érkeztek, a többi 

előadás és szolgáltatás viszont sokakat vonzott. Az épület minden terme benépesült, az összes 

helyiségben zajlott valamilyen program. Az előadók, a közreműködők és a vendégek részéről 

egyaránt számos pozitív visszajelzést kaptunk. A Natura Nap különleges hangulata nemcsak a 

„szokásos” vendégkört vonzotta, jó pár olyan látogató érkezett, akivel nem találkoztunk 

korábban. A programra 110 fő vett jegyet. 

 

 

 

Október 14. 

 

A nap folyamán a „Minden ember hoz valami rendkívülit ebbe a világba.” szlogenhez és 

témához kapcsolódó előadások, kiállítás, jóga, meditációk, állapotfelmérések és egyéb 

szolgáltatások (masszázsok, kezelések, életmód tanácsadás) várták a látogatókat. Kálazi Ági 

tradicionális reiki mester, tanár pozitív, harmóniát sugárzó személyiség, ami nagyban 

megmutatkozik előadásai során is. Marosfalvi Imre Enrico két igazán különleges előadással 

várta az érdeklődőket. „Az ember öngyógyító képességének felébresztése hangokkal és 

zenével” hozzájárult a vendégek lelki kiteljesedéséhez. A látogatók igen hasznos információkat 

kaptak Joós Istvántól is, az ÉNAKADÉMIA alapítójától. Előadásában a boldogság útjával 

foglalkozott. Saját és ismerősei tapasztalatait osztotta meg közönségével, amiből sokat 

tanulhattak a hallgatók. A későbbiekben dedikálta Az Én Útja és az Út-Mutató c. könyvét. 

Maharishi Bhramananda Yogi koráb-ban Dr. Suresh néven volt a Natura Nap vendége. Ez 
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alkalommal „Az elveszett egység” témakörét boncolgatta. A látogatók a kamaratermi előadások 

mellett megtekinthették a „Testünk a csoda” című interaktív kiállítást és workshopokon is részt 

vehettek. A rendezvény továbbra is változatlan népszerűséggel bír. A testi és lelki egészségük 

megőrzésére törekvő érdeklődők minden alkalommal értékes és hasznos ismeretek birtokába 

jutnak. A programra 114 fő vett jegyet. 

 

 
 

 

RICSI BÁCSI JÁTSZÓHÁZA  
Havi egy alkalom, összesen 8 alkalommal 
 

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 25. 

 

15.00-20.00-ig a Mosolyvár Játszóház keretében fából készült, hagyományőrző népi játékokat, 

ügyességi- és logikai játékokat próbálhattak ki az érdeklődők, valamint csuhézhattak, 

szalvétaképet készíthettek és gipszet festhettek. A Helen Doron Nyelviskola jóvoltából 

kézműveskedés, angol mesék, csillámtetoválás és játszószőnyeg várta a gyerekeket. A 

Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat örmény könyveket és medálokat mutatott be, 

illetve Martaian Ermone-Zabel ikonfestő vezetésével az örmény motívumokkal történő 

üvegfestés rejtelmeivel ismerkedhettek meg a látogatók.16.00-kor a Lung Ch'uan Tao Kung Fu 

Sschool bemutatóját láthatták a vendégek. 17.00- kor a Mézengúzok Zenekar koncertezett. 

18.00-kor Dér Heni lépett fel. 19.00-kor a Kings Of The Weekend Zenekar műsora következett. 

A műsorok mellett kézzel készített játékokkal és édességekkel kedveskedtünk a gyerekeknek. 

A program eredetileg a Veszprémvölgyben, a Kolostorok és Kertek rendezvényterületen 
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valósult volna meg, de az esős idő miatt az Agóra épületében került rá sor. Szerencsére a 

helyszínváltozás ellenére sokan érkeztek az eseményre. A Mosolyvár Játszóház minden 

korosztály körében nagy tetszést aratott. A kihívások kedvelői különösen élvezték a logikai és 

az ügyességi játékokat. A Nyelviskola és az Örmény Önkormányzat által kínált programok is 

számos érdeklődőt csábítottak. A kung fu bemutató rendkívül dinamikus és látványos volt. A 

Mézengúzok zenekar által újrahangszerelt, ismert gyerekdalokat nagyon élvezte a közönség. 

Külön öröm, hogy Dér Heni és a Kings Of The Weekend zenekar bevonzotta a fiatalokat a 

rendezvényre. A programon kb. 150 fő vett részt. 

 

 
 

 

Augusztus 6.  

 

Veszprémi Vigasságok 

Az egész napos nép-és iparművészeti kirakodóvásárt az alábbi programok kísérték:10.00 – 

12.00 Ukrán Nemzetiségi Nap - Barvinok Ukrán Táncegyüttes  

16 órától Bíró Eszter: Állati Zenés ABC – koncert gyerekeknek és felnőtteknek. Az előadás 

egy felhőtlen barangolás volt a betűk és a hangok világában, sok-sok játékkal, humorral, élőben 

megszólaló muzsikával. Az ABC megszerettetése mellett az állatokról, a helyes étkezésről is 

szó esett a dalokban. A családok örömmel vettek részt a rendezvényen, énekeltek, játszottak 

együtt Bíró Eszterrel.  A belépés a rendezvényekre díjtalan volt és kb. 400 főt vonzott. 
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ZENÉLŐ UDVAR 

 

Augusztus 9. 

Makám együttes koncertje  

 

 
 

 

Augusztus 10.  

Kegye János pánsíp koncertje 
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Augusztus 11.  

Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert zenés pódium estje 

 

 
 

 

 

NEMZETKÖZI FOLKLÓRESTEK 

 

Augusztus 15 - 16.  

 

Három évvel ezelőtt szervezte meg első nemzetközi néptánctalálkozóját a Városi Művelődési 

Központ. Az elmúlt három alkalommal 18 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 15-én és 16-án az Óváros téren. 

Szibériából a Sibirskoe Uzory, Finnországból a Siepakat, Spanyolországból a Danses de 

Mallorca Táncegyüttes mutatkozott be 15-én. Másnap 16-án vendégeink voltak a grúziai 

Mangi, a Bosznia-Herzegovina-i Sveti Sava és a törökországi Atafolk Táncegyüttes. A 

programokat komoly érdeklődés kísérte, mindkét napon 500-600 néző látogatott a térre. 
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VILÁGJAVA ESTEK 

 

Augusztus 17. 

 

Ethnofil koncert 

Világzene egy másik univerzumból. Az Ethnofil atmoszférák és hangulatok eklektikus 

kavalkádjába szippantotta a hallgatóit. Sajátos világot teremtett, ahol a szabad zenélés és 

improvizáció uralkodott egy határok nélküli, mégis összefüggő rendszerben. A héttagú csapat 

eredetileg a magyar népzenei örökség továbbmentését tűzte ki célul sosem hallott kontextusba 

helyezve azt. Azonban a fiatal zenészek gondolkodása folyamatosan nyílt az elektronikus, soul 

és kortárs világzenei irányok felé. 
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Augusztus 18. 

 

Butterfly Effect koncert 

A formáció zenéje a 2010-es megalakulás óta egyedülálló módon ötvözi a jazzt, a klasszikus 

zenei elemeket és a hip-hopot. A műfaji sokszínűségben a magyar népzene is helyet kap, hiszen 

a tagok célja az egyéni hangzásvilág kialakítása mellett, az autentikus kultúrkincs közvetítése 

is. A tagok több ízben is bizonyítottak már a hazai és a nemzetközi zenei életben, mind a 

könnyű-, mind a komolyzenei szcénában. 

 

 
 

 

Augusztus 19. 

 

Babra Koncert 

A Babra muzsikája a sokszínű délszláv népzenei vonal megvastagítója, miközben friss, zöld 

indákkal díszítője és színesítője is. A dél-magyarországi térségben élő különböző népek 

muzsikájának hatását magában hordozó délszláv tamburazenét, valamint a balkán sűrűbb zenei 

hagyományát is hitelesen képviselik. A kiválóan strukturált hangszerelés, stílusos többszólamú 

vokális megszólalás jellemzi muzsikájukat, amit koncertjeiken elsöprő energiával és lendülettel 

mutatnak be. A rossz időjárás miatt sajnos az esőhelyszínen valósult meg a koncert, azonban a 

Babra zenéjéből áradó lendület a zárt helyszínre kényszerült közönséget is magával ragadta.  

 

 
 

 



81 
 

 

GYERE A PARKBA! NYÁRBÚCSÚZTATÓ ESTÉK  

 

 

Augusztus 23.  

 

17 órakor kezdődtek a programok a Randevú a természet színeivel (V. Mosolygó Ildikó) című 

kiállítás megnyitójával, melynek helyszíne a VMK előcsarnoka volt. 17.30-tól a szabadtéri 

színpadon fellépett a Szent István Népdalkör Szentkirályszabadjáról, a FootNotes Dance 

Company, a Zumba Fitness Barbival és a Kangatraining. „Húzzad csak kivilágos virradatig...” 

címmel Hegedüs Veronika és Csizmadia Géza adott fergeteges hangulatú operettműsort, majd 

Nemes „Kölyök” Gábor koncertje zárta a színpadi műsorok sorát. 20.30-tól a Sapka Művészeti 

és Tűzzsonglőr Egyesület tartott a füves területen bemutatót. Kísérőprogramként játszhattak a 

gyerekek a Mosolyvár Játszóház által biztosított légvárral, logikai játékokkal, készíttethettek 

csillámtetoválást, arcfestést, a mobil műteremben megnézhették, hogy készül a színekből kép. 

Gyógynövény bemutató, a Csa-ládika 6 állomásos családi vetélkedője, valamint az ORFK 

toborzói is színesítették az eseményt. 

 

 

 
 

 

Augusztus 24.  

 

17 órakor kezdődtek a programok A Magyar Fotográfia Napja alkalmából megrendezett 

kiállítás megnyitójával, melyen a Bakony Fotóklub mutatkozott be.  

17.30-tól a szabadtéri színpadon fellépett a Táborállás Daloskör, majd kiváló hangulatú 

folklórestet adott a Gerence TE, a Veszprém-Bakony TE és a Kis-Bakony TE. A zenei kíséretet 

a Galiba zenekar biztosította. Az est rövid táncházzal zárult. Ezen a napon is lehetett légvárazni, 

népi játékokkal játszani és Vincze Mátyásnál papírt meríteni. A gyógynövény bemutatón és a 

Csa-ládika vetélkedőjén is sokan vettek részt. 
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Augusztus 25.  

 

Az utolsó napot 17 órakor a Pitypang zenekar gyermekkoncertjével kezdtük. 18 órától  fellépett 

a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad, az Arco Dance SE, a Khalida és a Drágakövek Hastánc 

Csoport és a Free Dance Tánccsoport. Az estet és egyúttal a három napos rendezvényt a 

székesfehérvári Boka és a Klikk rock and roll koncertje zárta. Ezen a napon a Furfangos 

Csudavilág - Játékos Tudomány települt ki a játékaival. Bemutatkozott a Helen Doron English, 

a Gyermekekkel a Kutyákért - Kutyákkal a Gyermekekért Alapítvány. A gyógynövény 

bemutatón és a Csa-ládika vetélkedőjén szintén sokan voltak. A nyertes családok 

társasjátékokat kaptak ajándékba, melyeket ünnepélyesen augusztus végén vehettek át a Csa-

ládika Agórában lévő termében. A rendezvényen naponta kb. 400-450 fő vett részt. 
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CSALÁDI NAP  

 

 

Augusztus 26. 
 
15.00-20.00-ig a Furfangos Csudavilág – Játékos Tudomány keretében több mint 60 játékot 

próbálhattak ki az érdeklődők (többek között tudományos-, logikai-, népi-, ügyességi- és 

óriásjátékokat, klasszikus-, illetve különleges társasjátékokat, ördöglakatokat, valamint más 

népek játékait). A Helen Doron Nyelviskola jóvoltából kézműveskedés, angol mesék, 

csillámtetoválás és játszószőnyeg várta a gyerekeket. 15.00-18.00-ig a Veszprémi Civil Ház 

szervezésében Család-szigeten vehettek részt a látogatók. A Veszprém Megyei Civil Hálózatért 

Közhasznú Egyesület játszóházzal és ismeretterjesztő előadásokkal érkezett a rendezvényre. 

Az érdeklődök információkat hallhattak többek között a dackorszakról, illetve a zeneterápiáról. 

16.00-kor a Lung Ch'uan Tao Kung Fu Sschool bemutatóját láthatták a vendégek. 16.30-kor az 

Irigy Hónaljmirigy 4 fős formációja lépett fel. 17.30- kor az Iszkiri Zenekar koncertezett. 19.00-

kor a Kings Of The Weekend Zenekar műsora következett. A programok mellett légvárral, 

arcfestéssel, csillámtetoválással, kézzel készített játékokkal és édességekkel jártunk a 

gyerkőcök kedvében. A felnőttek - a Magyar Vöröskeresztnek köszönhetően - vért adhattak a 

Jezsuita templomban. A Furfangos Csudavilág korosztálytól függetlenül nagy tetszést aratott a 

vendégek körében. Számos érdeklődőt csábítottak a Helen Doron Nyelviskola és a Veszprémi 

Civil Ház programjai is. A kung fu bemutató rendkívül lendületes és erőteljes volt. Az Irigy 

Hónaljmirigy szórakoztató műsora annak ellenére is rengeteg látogatót vonzott, hogy az eredeti 

tervekhez képest korábbi időpontra kellett raknunk a fellépést. Sokat kellett dolgoznunk azon, 

hogy a - műsorközvetítő és a menedzser közti hibás kommunikáció miatti - változás híre 

eljusson az emberekhez. A médiának (Veszprém TV, helyi újság), a saját és a zenekar hirdetési 

felületeinek (facebook, honlap), valamint egyéb internetes portáloknak hála nagyjából 

mindenki értesült az új időpontról. Az IHM műsorát követően a közönség nagyon élvezte a mai 

modern, vagány gyerekzenét játszó Iszkiri zenekar üdítően friss produkcióit, szellemes 

szövegeit is. A Kings Of The Weekend zenekarnak viszont sokat kell még fejlődnie ahhoz, 

hogy igazán élvezhető produkcióval örvendeztesse meg a publikumot.  
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TÁBORAINK 
 

Június 26 – 30. 
 

Fotós tábor 

A Fotós tábor a TIOP-1. 2. 1/A-12/1 pályázat fenntarthatósági időszakának egyik szakmai 

programja. A napközis táborban 16 fő vett részt, 12-16 év közötti gyerekek. Az érdeklődők 

Mátyus Károlya, 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. 

 

 
 

 

Július 3 – 7. 
 

Kincskereső tábor 

Az 1 hetes napközis táborban a gyerekek kincses ládikót készíthettek, amelyet játékos feladatok 

megoldása során szerzett aranytallérokkal tudtak feltölteni. A kézműves foglalkozások mellett 

a gyerekek minden nap részt vehettek kincskereső utakon, ahol térkép segítségével az adott 

témához kötődően különböző kincseket kereshettek (természeti kincsek, geológiai kincsek, 

épített kincsek). Résztvevők száma: 20 fő 

 

 

Július 10 – 14. 
 

Kattints rá! tábor 

A TÁMOP 3.2.3 pályázat fenntarthatósági időszakának egyik képzése volt a Kattints rá! tábor, 

amelyet általános iskolás gyerekeknek szerveztünk, és a nagy érdeklődés miatt a pályázat lejárta 

után is folytattuk. Idén 17 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. 
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SZÜNIDEI GYERMEKPROGRAMOK  

 

 

Április 13. 

 

Tavaszi szünidei játszóház 

A nagyobbakat kézműves foglalkozások (nemeztulipán, tavaszi ajtódísz és húsvéti díszdoboz 

készítése), a kicsiket játszószőnyeg és mozgásfejlesztő játékok várták. 11 órától Németh Zoltán 

„Némó” karamellmester bemutatta a résztvevőknek, hogyan készül a színes nyalóka. Az 

elkészült finomságokat megvásárolhatták a gyerekek. A családok örömmel vettek részt a 

szünidei gyermekprogramon.  

 

 
  

 

 

Április 15. 

 

Halász Judit koncert  

A „Csiribiri” koncerten a filmkoncert zenei anyagából hallhattak válogatást, amely csokorba 

fogja Halász Judit egyedülálló pályafutásának legnépszerűbb alkotásait. A gyerekek aktív 

részesei voltak a koncertnek, végig énekeltek, táncoltak. Az előadás végén lehetett cd-ket, 

pólókat vásárolni, valamint a művésznővel dedikáltatni, közös fotót készíteni. 

A rendezvényre nemcsak a megyeszékhelyről, hanem a környező településekről, sőt más 

megyékből is érkeztek látogatók. Mindkét koncert telt házas közönség előtt zajlott.  
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November 3. 

 

Őszi szünidei játszóház 

Idén először csatlakozott intézményünk az Országos Rajzfilmünnephez, így a játszóház fő 

irányvonalát is e köré szerveztük. A nagyobbaknak kézműves foglalkozásokkal (őszi dísz, 

rajzfilmes témájú hűtőmágnesek és mozgókép-bűvös korong készítése), a kicsiknek 

játszószőnyeggel és mozgásfejlesztő játékokkal készültünk. A Csa-ládika 4 próbája várta az 

óvodás és kisiskolás gyermekeket. Több olyan család is részt vett az eseményen, akik az Agóra 

nyitása óta rendszeres látogatóink. Elmondásuk szerint szívesen járnak az általunk szervezett 

gyermekprogramokra, mert azok mindig igényesek és színvonalasak. Örömünkre szolgál, hogy 

a szünidei rendezvények egyre látogatottabbak.   

 

 
 

 

ADVENT AZ AGÓRÁBAN 
 

December 2.  

 

15 órától arcfestéssel és kézműves foglalkozásokkal vártuk a gyerekeket, akik üdvözlőlapokat, 

mikulásos és rénszarvasos hűtőmágneseket, spatula hóembert valamint patchwork 

karácsonyfadíszeket készíthettek. Ezt követően Varázskréta címmel Dominek Anna és Jákói 

Betty színvonalas gyermekműsorát tekinthette meg a közönség. 
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December 9.  

 

15 órától kézműves foglalkozásokkal várták a Mosolygó katonák a gyerekeket, majd 

Karácsonyi álmok címmel a Military Girls gyermekelőadása következett. 

 

 
 

December 16.  

 

16.00-kor a Rózsa Úti Általános Iskola színjátszó csoportjának „Télapó meséje” című 

műsorával indult a rendezvény színpadi része. 16.30-kor a Rózsa Úti Általános Iskola 

néptánccsoportjának „Boglya tetején” című műsorát láthatta a közönség. 16.45-kor Borbásné 

Gazdag Gabriella vezényletével a Gizella Nőikar ünnepi műsora következett. 17.00-kor a 

Membrán Együttes „János és a fényrabló sárkányok igaz története” című mesekoncertjével 

fejeződött be a színháztermi rész. 15.00-17.00-ig színező sarok és kézműves foglalkozások 

várták a gyerekeket a színháztermi előtérben. A műsorok igényesen szerkesztettek és rendkívül 

szórakoztatóak voltak, de az iskolások műsorát követően egyre kevesebben voltak a nézőtéren.  
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HONVÉDSÉGI RENDEZVÉNYEK 
 

Január 18.  

Toborzó-nap a Magyar Honvédség Veszprém megyei alakulatai részére 

 

Február 6.  

Ünnepi állománygyűlés 

 

Február 11.  

Radar-bál  

 

Február 28.  

LVIK Csapatünnep  

 

Március 14.  

Ünnepi állománygyűlés 

 

Május 19.  

Ünnepi állománygyűlés, a Magyar Honvédelem Napja 

 

Augusztus 18.  

Ünnepi állománygyűlés  

 

Október 20.  

Ünnepi állománygyűlés 

 

November 24.  

Military Girls jubileumi koncertje  

 

December 5.  

Honvédségi Mikulás ünnepség 

 

December 18.  

Karácsonyi koncert a Légierő zenekarral 
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INTÉZMÉNYÜNKBEN AZ ALÁBBI MŰVÉSZETI CSOPORTOK, 

KLUBOK, SZAKKÖRÖK MŰKÖDNEK, HETI ILLETVE HAVI 

RENDSZERESSÉGGEL 

Acro Dance Se., Free Dance Tánccsoport, 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 Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja és az 

Idősek világnapja. A telt házas (80-90 fő) rendezvényeken 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 az Agóra Veszprém Városi 

Művelődési Központ is hozzájárul 1-1 program szervezésével, finanszírozásával.  

 

 

CSALÁDI ÉS SZÜNIDEI RENDEZVÉNYEK 

 

Január 13. 

Táncoló hópelyhek 

 

Február 17. 

Farsangi mesevilág 
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Március 24.   

Virágnyílás - Tavaszi játszóház  

 

Április 8. 

Nyusziváró húsvéti forgatag 

 

Április 13. 

Tavaszi szünidei játszóház 

 

Május 5. 

„Orgona ága”- Anyák napi játszóház 

 

Október 7. 

Frakk, a macskák réme - mesés játszóház az Őszi könyvtári hét keretében 

 

November 3. 

Őszi szünidei programok gyerekeknek 

 

November 25. 

„Harang csendül, Ének zendül” - Ünnepváró játszóház 

 

 

Március 3. 

 

Dózsavárosi Esték 

Kiss T. István, a Pannon Várszínház színművésze Kai Hensel: Klamm háborúja c. darabját 

mutatta be. Kevés előadás hagy katartikus élményt, a színművésznek ez az előadása ebbe a 

kategóriába tartozott. Az előadás után dr. Herth Viktória beszélgetett az előadóval az életéről és 

a színdarabról.  Résztvevők száma: 60 fő 

 

 

Március 29. 

 

Öreganyáink tudománya  
Jánosik Zsuzsa „biokonyhász” egyszerű, olcsó takarítási módokkal ismertetett meg bennünket 

felelevenítve gyermekkora emlékeit március 29-én, 17.00 órától 19.00 óráig. Mesélt arról, hogy 

régebben hogyan tisztálkodtak, mivel takarítottak, hogyan készítették el hamuból a lúgos 

oldatot a mosogatáshoz, és a szivacsot mivel helyettesítették (rongyot használtak). Ablakot 

hogyan takarítottak, hogyan mosták a ruhákat. Természetesen mondandóját adomákkal 

megfűszerezte. Résztvevők száma: 10 fő 

 

 

Szeptember 9.  

 

Dózsavárosi nyárbúcsúztatót  

Idén új helyszínen, a Martinovics téren tartottuk meg a nyárbúcsúztatót. A teret birtokba vettük, 

nagyon sokan eljöttek, s mindenki nagyon örült az új helyszínnek.  A színpadon a színvonalas 

fellépők mellett lehetőséget biztosítottunk a helyi csoportok bemutatkozásának is. Baranta 

bemutató, A néma erdő titka - Dózsa György Ált. Isk. színjátszó csoportja, Népi hangszerek 
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bemutatója - Tóth László zenepedagógus, Gyöngyvirág német nemzetiségi tánccsoport - Dózsa 

György Általános Iskola, Őszidő Nyugdíjas Klub néptánc csoportja, Veszprém Városi 

Cigányzenekar, Tánc és népviseletbemutató - Balatonalmádi Néptánc Műhely, Mesék a tűz 

körül - Mesemondás felnőtteknek Náfrádi Anikó mesemondóval, Népzenei koncert - Boldizsár 

József és zenekara, Táncház Vastag Ricsivel.  

A programot a folklór jegyében szerveztük, így erősítve a helyi identitást is, és színvonalas 

elfoglaltságot kínálva gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt: Kis pásztor játszóház (25 féle 

egyedi játék természetes alapanyagokból), állatsimogató, kukoricalepény készítés (őrléstől a 

sütésig), Baranta foglalkoztató (íjászat, népi játékok), kismesterség bemutató (csuhé- és 

kosárfonás), gyógynövény bemutató, kézműves foglalkozások (csuhézás, állatfigura papírból) 

mesesátor, papírmerítés. A gulyásfőző versenyre a civil szervezetek és nyugdíjas klubok 

neveztek be, idén nem volt külsős jelentkező. Az ínycsiklandó illatok nagyon sok ismerőst oda 

csábítottak. Idén a Dózsa György Nyugdíjas Klub főztjét választotta legjobbnak a zsűri. 

Résztvevők száma: 700 fő 

 

 

Október 17 – 18.  

 

Gyógy-és fűszernövénykert 
Ősszel a könyvtár udvarán kialakított gyógy- és fűszernövénykerttel ismerkedhettek meg a 

Dózsa György Általános Iskola 2. b és 2. c osztályos tanulói. Az osztályok két különböző napon 

érkeztek (október 17., 18.). A gyerekek a foglalkozás keretében a gyógy-és 

fűszernövényspirálban lévő növényekkel ismerkedhettek meg (citromfű, borsmenta, 

rozmaring, kövirózsa, kasvirág, körömvirág, tárkony), valamint a spirál mellett kialakított 

ágyásokat közösen tettük rendbe. Mindkét osztály tanulói két csoportban dolgoztak, 

osztályonként 2-2 ágyást alakítottak ki. Míg az egyik csoport (lányok) a már előzőleg fellazított 

talajt gyomtalanította, addig a másik csoport (fiúk) megtanulták az ásót használni, s egy felnőtt 

felügyelete mellett mindenki áshatott 1 sort és a lehullott faleveleket gereblyézték össze, 

amellyel a fűszernövényspirálban szépen fejlődő, fagyérzékeny rozmaringot takarták be. 

A „tél alá ültetés” időpontja akkor van, amikor a levegő hőmérséklete 2-3 fok körül mozog, de 

a talaj még nem fagy, s a növények a meleg hiányában nem kezdenek el csírázni. Így a 

következő foglalkozásokat november közepén tartottuk (november 15. és 17.). A diákok 

megtanulták a „tél alá ültetést” és nagy lelkesedéssel ültették el a salátát, spenótot, zöldséget, 

fokhagymát és vöröshagymát.  

 

 

December 19.  

 

Dózsavárosi Karácsony   

A fenyőfát helyi lakos ajánlotta fel, amelyet a Dózsavárosi Baráti Kör a Dózsa Polgárőr 

Egyesület tagjainak és a VKSZ Zrt. munkatársainak közreműködésével a Dózsa téren 

állítottunk és díszítettük fel. 

A műsort a Dózsa György Általános Iskola diákjai, a dózsavárosi civil szervezetek, a Napsugár 

Bölcsőde dolgozói és a Vadvirág Körzeti Óvoda gyermekei biztosították. 

Az ünnepség alatt a nyugdíjas klub tagjai forró teával kínálták a jelenlévőket, melyet az iskola 

konyhájában készítettek el. Idén a Dózsavárosi Baráti Kör adományokból építtetett Betlehemet 

is felállították a téren. Az ünnepséget követően az EKMK Dózsavárosi Könyvtárban baráti 

beszélgetésre hívtuk össze a szervezetek képviselőit, ill. azokat, akik sokat tettek a 

dózsavárosért és a könyvtárért. Résztvevők száma: 200 fő 
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AZ AGÓRA VESZPRÉM VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2018. ÉVI 

SZAKMAI MUNKATERVE 
 

2018-ban 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 

 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 
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 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 2018-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 

 

 

 

VMK GYULAFIRÁTÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZ 2017. ÉVI SZAKMAI 

BESZÁMOLÓJA 
 

 

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

1. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó rendezvény – 2017. 01. 27. Váradi Péter Pál – 

Lőwey Lilla vetített-képes könyvbemutató előadása: 

1. Keleti-Kárpátok 2.-Zágontól-Óradnáig/Szórványmagyarság 

2. Erdély-Hattyúdalocska-Veszprém felé-Erdély felé (Életünk-Útjaink) 

3. 2017-es falinaptár: Tamási Áron Emléklapok (Születésének 120. évfordulójára) 

Előadó: Lőwey Lilla irodalomkutató, szövegíró. Saját fotóit vetíti: Váradi Péter Pál fotográfus 

A verseket tolmácsolja: Soós Andrea előadóművész. Résztvevők létszáma: 40 fő  

2. Kanyár Erika költő író-olvasó találkozója. 2017. 02. 23. Résztvevők száma: 40 fő 

3. Költészet Napi program: fellépnek: - Stancsics Erzsébet, Krúdy Díjas költő, saját verseivel, 

   - Enyedi Béla daltulajdonos, - Bolla Rozál énekes. 2017. 04. 06. résztvevők száma: 70 fő 
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Népzenei rendezvény: 

1. Népdalkörök találkozója a Kodály évforduló jegyében (Noszlopi Népdalkör, 

Szentkirályszabadjai Népdalkör, Gyulafirátóti Bakonyerdő Pávakör) 2017. 04. 22. résztvevők 

száma: 110 fő 

2. Német Nemzetiségi Nap (közös program a Német Nemz.Kult..Egy.) 2017. 09. 30. résztvevők 

száma: 120 fő 

3. Hagyományőrző Találkozó – A Bakonyerdő Pávakör és a szlovákiai Vágkirályfa Citerás 

Éneklőcsoport baráti kapcsolatának 25 éves évfordulója. 2017. 10. 21. résztvevők száma: 120 

fő 

 

Komplex hagyományőrző rendezvény:  

1. Szüreti Vigasság 2017. 09. 23. Kézműves foglalkozás, népi játék, folklórműsor, 

szőlődarálás-, préselés, mustkóstolás. Résztvevők száma: 250 fő 

 

Gyermekszínházi előadás:  

1. Pegazus Színház bérletes előadása 2017. 03. 01. résztvevők száma: 150 fő 

2. Pegazus Színház bérletes előadása 2017. 05. 31. résztvevők száma: 150 fő 

3. Pegazus Színház bérletes előadása 2017. 10. 25. résztvevők száma: 150 fő 

 

Kézműves foglalkozás: 

1. Húsvéti kézműves foglalkozás 2017. 04. 12. résztvevők száma: 16 fő 

2. Anyák-napi kézműves foglalkozás 2017. 05. 02. résztvevők száma: 20 fő 

3. Karácsonyi kézműves foglalkozás 2017. 12. 01. résztvevők száma 30 fő  

(egyéb kézműves foglalkozások a komplex rendezvényeknél). 

 

Kiemelt komplex rendezvény: 

1. XXVI. 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. 2017. 06. 16-17. Látogatószám kb.: 2.000 fő 

 

Műsoros délután, est: 

1. Gyermekfarsang. Előadás, játék, vidámság. A gyulafirátóti Karitasz és a Művelődési Ház 

szervezésében. 2017. 01. 28. résztvevők száma: 120 fő 

2. . „Farsangi vidámság” - farsangi műsor 2017. 02. 18. résztvevők száma: 130 fő 

3. Nőnapi koncert a BorKöMoSzat Együttessel. 2017. 03. 08. résztvevők száma: 100 fő 

4. Klezmer koncert a szabadban. Fellépnek: Béláim Kvartett, Jack a Kabel, Naim Klezmer 

Band. 2017.07. 05. nézőszám: 70 fő 

5. Bakonyerdő Nyugdíjasklub 15 éves évfordulója. 2017. 09. 09. résztvevők létszáma: 70 fő 

6. Kulturális Örökség Napok – Csatlós Melinda „Betyárvilág” című zenés előadása 2017. 09. 

17. résztvevők száma: 80 fő 

7. Márton napi program: tollfosztás, kézműves foglalkozás (Német Nemz. Kult. Egy-el.) 2017. 

11. 07. résztvevők száma: 80 fő  

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

a Gyulafirátótért Közhasznú Egy.) 2017. 12. 15. nézőszám: 250 fő 

9. Kék madár Gyermekszínjátszó Csoport „Három kívánság” című előadása 2017. 12. 17. 

résztvevők száma: 100fő 

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

Gyermekszínjátszó Csoport előadása. 2017. 12. 18. nézőszám: 90 fő 
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Előadások:  
ismeretterjesztő, érdekvédelmi, egyéb témájú 

10 alkalom   összesen: 200 fő 

 

Kiállítás:   

1. „Az álmok világa” montázs-festés – Kurbucz Zsuzsanna kiállítása. 

Megnyitja: Fábián László grafikusművész. A megnyitón közreműködik: Kövi Szabolcs 

fuvolaművész 2017. 02. 16 – 03. 09-ig, 22nap, látogatószám: 400 fő 

2. Bolla Erika – „Kicsit másképp” című festmény, illusztráció kiállítása. Megnyitja: Czaun 

János képviselő. Közreműködnek: - Almásyné Bartl Katalin (ének), - Bolla Rozál (ének), - 

Almásy András (zongora, ének), - Rostetter Márk (cselló, ének). 2017.03.16-03.31-ig 16 nap,  

látogatószám: 450 fő 

3. Simonné S. Terézia „Játék az anyaggal” című textilszobrászat kiállítása. Megnyitja: Simon 

M. Veronika festőművész, Cserhát-Munkácsy Díjas és Holló László Díjas KUNST MEISTER. 

Közreműködnek a költészet napi résztvevők. 2017. 04. 06-04.27. 22 nap, látogatószám: 500 fő. 

4. Márkófolt Varrókör Egyesület kiállítása. Megnyitja: Neveda Amália igazgató. 

Közreműködnek: Csermák Antal Zeneiskola növendékei. 2017. 05. 04.- 05. 25. 22.nap, 

látogatók száma: 500fő. 

5. „Történelmi korok viseletei” – Méretes Szabó Kft. kiállítása a Rátóti Napok programjában. 

2017. 06. 16-07. 07, 22 nap, látogatószám: 300fő 

6. Vagyonvédelmi eszközök, berendezések – a Veszprémi Rendőrkapitányság kiállítása. 2017. 

08.21.-08. 25. 5 nap, látogatószám: 70 fő 

7. Felsőörsi Himzőkör kiállítása. megnyitja: Neveda Amália. Közreműködik: Bakonyerdő 

Pávakör. 2017. 09. 07.-09.28. 22.nap, látogatószám: 500 fő 

8. Török Lajosné Kati „A selyem varázsa” című kiállítása. Megnyitja: Dr Burai Gézáné. 

Közreműködik: Búzás Csaba gitár-pánsíp. 2017. 10. 05 – 10. 26. 22.nap. résztvevők száma: 

600 fő 

9. Csomay Kitti – „Péntek 13” című festménykiállítása. Megnyitja: Földesi Barnabás 

festőművész. Közreműködik: Pásztorné Simon Annamária fuvolán. 2017. 11. 08. -11.30. 23 

nap. résztvevők száma: 450 fő 

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

11. „40 év dióhéjban” tablókon – a Műv. Ház 40 éves évfordulója alkalmából rendezett írásos-

képes állandó kiállítás 

 

Zenés-táncos est, bál, koncert – (bérléses): 

1. Dorottya Bál   2017. 02. 04.  résztvevők száma: 100 fő 

2. Nőnapi bál 2017. 03. 18. résztvevők száma: 100 fő 

3. Dr. Grog koncert  2017. 03. 25. résztvevők száma. 150 fő 

4. Iskolabál  2017. 11. 11. résztvevők száma: 100 fő 

5. KÁRPÁTIA koncert 2017. 11. 24. résztvevők száma: 250 fő 

6. Retro Disco 2017. 12. 16. résztvevők száma: 120 fő 

7. Szilveszteri Bál 2017. 12. 31. résztvevők száma: 90 fő 

 

Sportprogram: 

Asztalitenisz edzések és bajnokság alkalmak száma összesen: 74 alkalom/2óra/10 fő 148óra, 

692 fő  helyigény: nagyterem 
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Nemzeti ünnepek, megemlékezések: 

1. 68 éve kitelepített mo.-i németekre emlékezés 2017. 02. 08. résztvevők száma: 100 fő 

2.1848-49-es forr.szab.harc fáklyás felvonulás és megemlékezés. 2017. 03. 14. résztvevők 

száma: 350 fő 

3. Hősök Napja – gyulafirátóti hősökre emlékezés 2017. 05.29. Résztvevők száma:100 fő 

4. Aradi Vértanúk emlékezete 2017. 10. 06. Résztvevők száma: 120 fő 

5. 1956-os forr.és szab.harc emlékezete, Megemlékezés, koszorúzás az Alsó temetőben. 2017. 

10. 23. Résztvevők létszáma: 30 fő 

 

 

Könyvtári adatok: 

Az EKMK Gyulafirátóti Könyvtárának statisztikai jelentésében található.     

 

Ingyenes internethasználat: 10 alkalom/12fő,  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:12 

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

havonta:4-5 alk./2óra/30fő, össz.: 10alk./20óra/300fő, fellépés: 4 

-Német Nemz. Rozmaring Nyugdíjasklub, helyigény: klubterem, nagyterem, havonta:  

4-5alk/2óra/30fő, összesen: 88alk/176óra/2.640fő, 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: 30alk/30óra/250fő 

-Aerobic, hely:nagyterem, havonta:5-8alk/1óra/7-12fő összesen: 63alk/63óra/626fő 

-Zumba, hely:nagyterem, havonta:3-4alk/1óra/8-12fő összesen: 34alk/34óra/410fő 

-Gyermek néptánc, hely:nagyterem, havonta:4alk/1óra/20fő összesen: 63alk/63óra/1.260fő 

-Tikhegyi Gyöngytyúkok Néptánccsoport, hely: nagyterem, havonta: 4alk/1óra/10fő, összesen: 

63 alk/63 óra/630 fő 

-Judo, hely: nagyterem, havonta: 7-9alk./1óra/5-8fő összesen: 40alk/40óra/184fő 

 

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

kulturális életét. Gyakran együttesen valósítunk meg nagyrendezvényeket. 

Az alábbi civil szervezeteknek  a művelődési ház a székhelye: 

- Kövirózsa Alapítvány 

- Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület - Művészeti csoportjai: Német Nemzetiségi Dalkör 

és Tánccsoport 

- Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület 

- Tikhegyi Baráti Kör Egyesület 

 

 

Családi rendezvény: 2 alk./ 160 fő 

Céges rendezvény:  5alk/200fő 

Lakossági fórumok:  1 alk./ 40 fő 

Lakógyűlés: 10 alk./200 fő 

Véradás: 1alk/ 20 fő 

Vásár: 44 alk./ 3080 fő 
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VMK GYULAFIRÁTÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZ 2018. ÉVI SZAKMAI 

MUNKATERVE 
 

 

 

DÁTUM 

 

 

ÓRA 

 

RENDEZVÉNY 

 

HELYSZÍN 

2018. 01. 20. 

 

15.00 Gyermekfarsang 

 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 01. 25. 

 

17.00 Magyar Kultúra napi rendezvény – Zirci 

Városi Vegyeskórus koncertje és a 

kórustagok alkotásaiból összeállított 

kiállítás megnyitója 

Kiállítás látogatható 01. 25 - 02. 15. 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 02. 07. 

 

 10.00 Pegazus Színház bérletes előadása 

kisiskolásoknak, óvodásoknak 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 02. 10. 15.00 Farsangi műsor VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 02. 14. 

 

15.00 Kitelepített német családokra emlékezés 

(Gy. Német Nemz. Kult. Egy.) 

Gyulafirátót, Vízi u. 

Emlékkő 

 

2018. 02. 17. 17.00 Dorottya Napi Bankett (Óvoda SZM 

bérléses) 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 02. 23. 17.00 Forgács Zoltánné – kiállítás-megnyitója 

–Hagyományőrző ruhák, dísz- és 

használati tárgyak, ékszerek 

Kiállítás látogatható: 02. 23 – 03. 14. 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018.03. 08. 

 

19.00 Nőnapi est VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 03. 14. 

 

17.45 1848-49-es forradalom- és 

szabadságharcra emlékezés, fáklyás 

felvonulás, koszorúzás 

Gyulafirátót - 

Batthyány Lajos 

emlékszobor 

2018. 03. 21. 17.00 Húsvétváró kézműves foglalkozás 

 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 03. 22. 

 

17.00 Fábián László grafikusművész 

kiállításának megnyitója 

Kiállítás látogatható 03. 22 - 04. 10. 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 04. 12. 

 

17.00 Költészet Napi program - Simon M. 

Veronika festőművész kiállításmegnyitó 

és irodalmi est Enyedi Bélával és 

költőtársaival. 

Kiállítás látogatható:04. 12 - 05. 03. 

 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 04. 14. 

 

16.00 Népzenei Találkozó - Bakonyerdő 

Pávakör és a környező települések 

népdalkörei 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 04. 23-

27. 

 Gyulaffy Hét – részvétel a Gyulaffy 

László Általános Iskola kulturális- és 

sportheti programjain 

Gyulaffy László 

Általános Iskola 
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2018. 05. 02. 

 

17.00 

 

Anyák napi kézműves foglalkozás 

 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 05. 19. 17.00  Pünkösdi Vigasság 

(Gyulafirátótért Közh.Egy-tel) 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 05. 28. 

 

17.00 Hősök Napja - megemlékezés                

 

I.-II.v.háborús 

emlékmű 

 

2018. 05. 30. 10.00 Pegazus Színház bérletes előadása 

kisiskolásoknak, óvodásoknak 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 06. 02. 

 

16.00 Német Nemzetiségi Kórustalálkozó 

(Német Nemz. Kult. Egy.-tel) 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 06. 15-

16. 

 

10.00  XXVII. Rátóti Napok 

 gyermek-, hagyományőrző-, 

szórakoztató programok, koncertek 

minden korosztály számára 

Lajkóné Rózsa Judit selyemfestő 

tanítványainak kiállítása 

Kiállítás látogatható:06. 15. – 07. 05. 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

Gyulafirátóti 

sportpálya 

 

2018. 08. 20. 

 

10.00 

 

Ünnepi szentmise 

 

Gyulafirátót Kat. 

templom 

2018. 09. 06. 17.00 Deákné Pesti Magdolna 

festménykiállítás megnyitó 

Kiállítás látogatható 09. 06 - 09. 17. 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 09. 15. 17.00 Kulturális Örökség Napok- közös 

program a Gyulafirátótért Közhasznú 

Egyesülettel 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 09. 22. 15.00 Szüreti Vigasság– kézműves 

foglalkozás, népi játékok, 

hagyományőrző műsor 

Surányi Gabriella gobelin 

kiállításmegnyitó 

Kiállítás látogatható: 09.22 – 10.12. 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 10. 05. 17.00 Aradi Vértanúk emlékezete  

Megemlékezés, koszorúzás 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 10. 13. 

 

 Hagyományőrző Találkozó 

Vágkirályfán 

Vágkirályfa 

2018. 10. 20.  

 

17.00 Német Nemzetiségi Nap  

(Gyulafirátóti Német Nemzetiségi 

Kulturális Egyesülettel) 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 10. 23. 14.30 1956-os forradalom és szabadságharc 

emlékezete -  

megemlékezés és koszorúzás 

 

Gyulafirátót - Alsó 

temető 

2018. 10. 25. 17.00 Gyetvai Zsuzsanna festmény, grafika - 

posztumusz kiállításmegnyitó  

Kiállítás látogatható: 10. 25. – 11. 15. 

 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 11. 10. 

 

19.00 Iskola bankett (iskola SZM bérléses) VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 
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2018. 11. 10.00 Pegazus Színház bérletes előadása 

kisiskolásoknak, óvodásoknak 

 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 11. 17. 16.00 Rátót Mátyás Nyugdíjasklub 30 éves 

évfordulója 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 11. 30. 

 

 

17.00 Karácsonyváró kézműves foglalkozás VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 12. 17. 16.00 Művészeti csoportok karácsonyi 

programja 

VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2018. 12. 22. 

 

17.00 Betlehemezés – közös program a 

Gyulafirátótért Közh.Egy.-tel 

Gyulafirátót kat. 

templom 

 

2018. 12. 31.  20.00 Szilveszteri Bál (bérléses) VMK Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

 

VMK KÁDÁRTAI FALUHÁZ 2017. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 

2017. januárjában befejezésre került Kádártán a volt TSZ Étkezde felújítása a Vasút u. 2-ben. 

Az előző épület (Faluház a Győri utcában) korszerű és megbízható fűtésrendszerrel és 

nyílászárókkal rendelkezett, azonban elavultak voltak a falak, dohos volt a levegő és 

funkcionálisan is behatárolt volt, nem voltak elkülöníthető terek, a vizesblokkok folyamatosan 

meghibásodtak és konyha sem állt rendelkezésre. Az új épület átadása márciusban valósult meg, 

a megújult épület és az ezzel járó szervezeti átalakulások nagyon sok előnnyel jártak és a jövőre 

nézve is számos pozitív lehetőséget jelentenek. 

Az új Közösségi Ház működésénél nagymértékben növekedett a terembérletek száma, 

oktatások, vásárok, kádártai családok és a helyi Sportpresszót működtető vállalkozó vette 

igénybe a házat. A programok szervezésénél és lebonyolításánál nagyon fontosak a helyi civil 

szervezetek, a Kádártán működő intézmények és egyházak igényeinek a figyelembevétele. 

Több program velük együttműködésben valósult meg. Márciustól már az új épületben működő 

Közösségi Ház fontos befogadó intézménye a civil szervezeteknek, kluboknak. Új szakkörök, 

klubok indultak a megújult közművelődési terekben, bár a kádártaiak részéről nagyon hullámzó 

az érdeklődés. Évről évre egyre több városi, országos kezdeményezéshez is kapcsolódunk 

programjainkkal, A Magyar Kultúra Napja, Házasság Hete is megünneplésre került 2017-ben 

Kádártán. 
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KIÁLLÍTÁSOK 

 

Korábban a faluház kiemelkedő kulturális programjai a kiállítások voltak, amelyek lehetőséget 

biztosítottak a helyi alkotóknak a bemutatkozásra, festőkör is működött N. László Gizella 

vezetésével. Az új Közösségi Házban sajnos még vannak folyamatban lévő funkcionális 

kialakítások, ilyen pl. a kiállításoknak megfelelő tér biztosítása. Az előtér és a nagyterem jöhet 

szóba, de míg az egyik túl kicsi, a másik túl nagy és paravánokra lehet csak kiállítást feltenni. 

A másik probléma, hogy mivel nincs raktárhelyiség, ezért az asztalokat és székeket is ebben a 

teremben tároljuk. A kiállítási anyag megóvása érdekében többször kellett mozgatni a 

paravánokat a kiállítási anyaggal együtt. Olyan sínre lenne szükség, amely könnyen kezelhető, 

és 4-6 olyan paraván, amely esztétikus és könnyebben mozdítható és akár térelválasztóként is 

használható. Az előtérben konnektor elhelyezése is nagyon fontos lenne. 

A Közösségi Ház átadási ünnepségén helyi alkotók képeit állítottuk ki és ősszel is kádártai 

foltvarró céhmester kiállítása volt látható. Törekszünk arra, hogy erősítsük a helyiek közötti 

kapcsolatot és népszerűsítsük a helyi szakköröket, alkotó köröket.  

 

Március: “A hideg fehértől az aranyló őszig” címmel Stefanics Lajosné és Ikotity Ildikó 

festményeiből nyílt kiállítás  

 

Szeptember: „Őszi éjjel…”- Válogatás 20 év munkáiból címmel H. Mátyás Márta Kádártán élő 

foltvarró céhmester kiállítása volt megtekinthető   

 

Október: Félúton címmel kiállítás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, és AMI 

festő szakos diákjainak munkáiból. 

 

 
 

 

FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ KULTURÁLIS PROGRAMOK 

 

Az év során megemlékeztünk a jeles napokról és ünnepekről is.  A Magyar Kultúra Napja 

alkalmából nagyon színvonalas műsor várta a közönséget, Szabó Magda írónő születésének 

100. évfordulójára emlékeztünk Dominek Anna műsorával. A Házasság Hete programsorozat 

keretében, Férfi és nő címmel zenés irodalmi műsort láthatott a közönség Berzeviczi Zoltán és 

Krózser Rita előadásában.  

 

Ünnepi megemlékezéseinket továbbra is hagyományosan megtartottuk (Ünnepi megemlékezés 

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére, Ünnepi megemlékezés a 13 aradi 

vértanú emlékére) 
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ISMERETTERJESZTŐ, EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ, HOBBIKAT NÉPSZERŰSÍTŐ 

PROGRAMOK, TANFOLYAMOK 

 

Számos olyan programot szerveztünk, amely a Kádártán élőknek helyben nyújtott lehetőséget 

új ismeretek megszerzésére.  

Rendszeresen szerveztünk előadásokat, beszélgetéseket kisgyermekes szülőknek, 

életmódkérdésről, gyermeknevelésről, gyermekvállalásról. Ezek az alkalmak arra is jó 

lehetőséget nyújtottak, hogy a hasonló kérdésekben érdekelt szülők, találkozzanak egymással. 

A témákat illetően figyelembevettük a kéréseket, pl. hívtunk kangatréninghez trénert, Ringató 

foglalkozáshoz vezetőt, annak érdekében, hogy ne kelljen Veszprémbe beutazni az anyukáknak 

ezzel is erősítve a helyi kötődést. Ennek ellenére ezek a kezdeményezések elhaltak legtöbbször. 

 

Az egészségtudatos élet jegyében a natúr kozmetikumok készítését idén is meghirdettünk, ahol 

a rövid ismertető után ajakfényt készíthettek az érdeklődők.  

 

Idén a foltvarrás népszérűsödött, foltvarró szakkör működött Mátyás Márta vezetésével. 

 

Havi rendszerességgel előadásokkal vártuk a közönséget a nagyteremben vagy a 

könyvtárteremben. Legnagyobb sikere a Boka és a Klikk zenekar énekeséről, Bokányi Zsoltról 

szóló könyv bemutatójának volt Dr. Bakonyi István, József Attila díjas irodalomtörténésszel, 

aki a kötet írója.  Sokan jöttek el a környező településekről is az "Amit eszel, azzá leszel..." 

című előadásra. Kucsora István agrármérnök, kutató vetített képes előadásán az 

élelmiszeriparban végzett legújabb kutatások eredményeiről esett szó. Ezeknél az alkalmaknál 

a helyiek kezdeményezésére hívtuk meg az előadókat. 

 

 
 

 

SZÓRAKOZTATÓ ESTEK 

 

A közösségépítés fontos alkalmai a szórakoztató estek, 2017-ben is több alkalommal 

szerveztünk szórakoztató esteket egy-egy alkalomhoz kapcsolódóan, amelyek a nálunk működő 

klubok aktív részvételével valósultak meg.  
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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 

komédiának a pápai Szó és Kép Színpad előadásában. 

Áprilisban veszprémi zenészekkel egy borkóstolóval egybekötött zenés alkalmat szerveztünk 

fiataloknak, illetve idősebbeknek: GOTTHY és Csipszer Dani ének és zongora estje.  

 

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, 2015 óta ezekre 

egyre nagyobb igény mutatkozik. 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. Két szünidei program valósult meg, az egyik elsősorban 

kézműves foglalkozásokkal, ismeretterjesztő alkalmakkal júliusban fogadta a gyerekeket, 
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augusztusban Nyárbúcsúztató Kalandok címmel külső helyszínekre vittük kirándulni a 

gyerekeket (Ajka – Nomádia, Csopak kilátó, Nosztori Élménypark…). A szünidei programokon 

a tavalyihoz képest sokkal több kádártai gyermek vett részt, az új közösségi ház kiválóan 

alkalmas helyszínnek bizonyult. 

 

 

 

NAGYRENDEZVÉNYEK 

A Kádártai Vigasságokat június 3-án tartottuk, idén megtelt a Forrás park területe, minden 

előadó, meghívott sztár bevált a közönségnél, helyi csoportok is megmutathatták tudásukat, 

illetve közeli településekről, pl. Eplényből is hívtunk művészeti csoportot. Nagyon jók voltak 

a visszajelzések, mindenki megtalálhatta a neki való műfajt.   

 

 
 

 

 

 

 



104 
 

A VMK KÁDÁRTAI FALUHÁZ 2018. ÉVI MUNKATERVE 
 

 

 

DÁTUM 

 

ÓRA 

 

RENDEZVÉNY 

 

HELYSZÍN 

2018.01. 20. 

 

15.00 Gyermekfarsang –  

(A Csigaház Családi Napközivel közös 

szervezésben) 

Kádártai Közösségi 

Ház 

2018.01. 24. 

 

17.00 Magyar Kultúra napi rendezvény – „Helyi 

érték” c. kiállítás - kádártai alkotók 

alkotásaiból összeállított kiállítás 

megnyitója. 

Kiállítás látogatható 01. 24.-02.07. 

Kádártai Közösségi 

Ház 

2018.02. 08.  10.00 Albert Ferenc előadás – Elindul a Kádártai 

Történelmi kör  

Kádártai Közösségi 

Ház 

2018.02. 10. 10.00 Foltvarrók találkozója, oktatás Kádártai Közösségi 

Ház 

2018.02. 14. 

 

18.00 Házasság Hete előadás Kádártai Közösségi 

Ház 

2018.02. 17. 19.00 Borkóstoló est Kádártai Közösségi 

Ház 

2018.02.21. 

 

10.00 Nyikos Ráhel dietetikus előadása, egészség 

délelőtt kismamáknak  

Kádártai Közösségi 

Ház 

2018.03.08.  17.00 Nőnap – Búzás Csaba spanyol estje Kádártai Közösségi 

Ház 

2018.03. 14. 16.00 1848-49-es forradalom- és szabadságharcra 

emlékezés, koszorúzás 

Kádártai Református 

Templom 

2018.03. 24. 15.00 Húsvétváró Családi Játszóház Kádártai Közösségi 

Ház 

2018. 03. 

26-27. 

10.00 Szünidei Játszóház a tavaszi szünetben Kádártai Közösségi 

Ház 

2018.04. 11. 

 

17.00 Költészet Napi program – A 100 éve 

született Mészöly Dezső költőre 

emlékezünk veszprémi színészek 

előadásával 

Kádártai Közösségi 

Ház 

2018.04. 14. 16.00 Meseház – Bábelőadás   Kádártai Közösségi 

Ház 

2018.04. 21. 10.00 Egészségnap sportvetélkedőkkel 

 

Kádártai Közösségi 

Ház és udvara, 

focipálya 

2018.05.02. 

 

10.00 

 

Édesanyák köszöntése a Baba-mama 

klubban a képviselővel 

Kádártai Közösségi 

Ház 
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2018.05. 08. 

 

10.00 Eredményhirdetés a kádártai gyerekek 

rajzaiból a Madarak, Fák napjára, zenés 

előadás 

Kádártai Közösségi 

Ház 

2018.05.19. 14.00  Gyereknap a helyi civil szervezetekkel Kádárta, Forrás park 

2018. 06.02. 15.00 Kádártai Vigasságok Kádárta, Forrás park 

2018. 06. 

18-22. 

09.00-

16.00 

Szünidei foglalkozások, kirándulások Kádártai Közösségi 

Ház 

2018. 07. 

09-13. 

08.00-

16.00 

 Kézműves Tábor gyerekeknek Kádártai Közösségi 

Ház 

2018.08. 20. 10.00 Ünnepi műsor Kádártai Közösségi 

Ház 

2018.09. 28. 16.00 Mihály napi Játszóház Kádártai Közösségi 

Ház 

2018.10. 06. 16.00 Aradi Vértanúk emlékezete 

Megemlékezés, koszorúzás 

Kádártai Temető 

2018.10.10. 17.00 Idősek napjára Visz Tünde énekesnővel és 

Nyári László zenésszel 

Kádártai Közösségi 

Ház 

2018.10. 30. 10.00 Őszi Szünidei foglalkozások Kádártai Közösségi 

Ház 

2018.10. 30.  16.00 Kosárfonó tanfolyam Kádártai Közösségi 

Ház 

2018.11. 09. 16.00 Márton napi mulatság kézműves 

foglalkozással, lámpás felvonulással 

Kádártai Közösségi 

Ház 

2011.11. 17. 16.00 Kádártai Családok vetélkedője, társasjáték 

készítés 

Kádártai Közösségi 

Ház 

2017.12. 06. 10.00 Mikulás érkezése a Baba-mama klubba Kádártai Közösségi 

Ház 

2017. 12. 8. 15.00 Adventi Játszóház Családoknak helyi 

szervezetekkel 

Kádártai Közösségi 

Ház 

2017.12.14. 16.00 Falukarácsony helyi csoportok 

bemutatkozójával, vásárral, kézműves 

foglalkozásokkal, színpadi műsorokkal 

Kádártai Közösségi 

Ház 

 

 

 

Veszprém, 2018. január 23. 

 

 

 

Neveda Amália 

      igazgató 

           Agóra Veszprém  

Városi Művelődési Központ 


